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НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА        "" "'' 

Ha свом Другом заседашу у Јајцу Аитифашистичко uehe народног 
ослобођеља Југосланије конституисало се у прховио закоподапно и 
нзвршно иародно претсташшчко тело за време Народноослободнлачког 
рата. Према одлуци истог заседаи,а, Претсединштио АВНОЈ-а пршило 
je, у времену између заседаља плеиума већа, све законодавне фупкције 
АВНОЈ-а. 

Ово своје закоиско овлашћеље Претссдништио АВНОЈ-а нскори- 
стило je после ослобсфења Београда до Tpeher заседаиЈа АВНОЈ-а и 
Привремене народнс скупштине (7—26 август 1945) a потом као Прет- 
седништво Прнвремеие народне скупппине, са истим овлашћењнма, до 
распуштања Привремене народне скупштиие (27 октобар 1945). 

Овај период законодавног рада Претседииштва АВНОЈ-а и Прет- 
седништва Привремепе народне скупштние претставља почетак систе- 
матске изградње нашег новог закоиодавства којн иема само историски 
већ и општи интерес за позпаваље наше нове државе и ibeiior права. 

Taj факат оправдава иотребу објављивања аутентичних материјала 
овог веома плодиог периода законодавног рада Претседништва АВНОЈ-а 
и Претседииштва Привремене иародне скупштине. 

Међутим, у то доба, нарочнто одмах rio ослобођењу Београда и 
почетком 1945 године, нису се могле на дапашњи начин водитк стено- 
графске белешке na свнм седннцама Претседииштва АВНОЈ-а, тако да 
стенографском прецизношћу ннје у потпуности регнстроваи овај зна- 
чајан рад. Али, ипак и тада су вођеин нсцрппи запнсинцн којн су обра- 
1;ивали скоро сваки детал.. Благодарећн томе и докумеитима1 који су 
сачуваии у архивама АВНОЈ-а, НКОЈ-а, Законодавног одбора АВНОЈ-а 
и Привремене народне скулштине, Министарства правосу^а, Законодав- 
но/ савета Владе ДФЈ, Министарства за Конституаиту и „Службеиог 
листа ФНРЈ", као н na осиову извештаја који су у току 1944 и 1945 
годипе објавл.е11и у „Полнтнци" и у „Борби" и, иајзад, na осиову нови- 
парских белсжака које je na тим седницама од почетка водио Слободап 
Нешовић, као члан редакције „Политике" н главпн уредиик „Службе- 



ног лнста ФНРЈ", бнло je могућпо у потпупости рекоиструнсати ток и 
оних седннца na којима илн стспографске белешке инсу вођене,,11ЛИ су 
пођеис na нису сачуване. Cmi материјали којн су унесенн у ову КШИгу, 
— која са Билтеиом Законодаипог одбора АВНОЈ-а, који je такође 
спремл.еи за штампу, чиии целииу, — погпуио су аутептични. Тамо 
где недостају пзвеснн материјалн (иацрти и предлози одлука и закоиа, 
образложења, говори ir изјаве), то je изричито и наглашено. To je, 
несуињиво, недостатак ове Kii>nre, no 011 je био немииовап. 

Сви материјали обрађени су no оном поступку no коме се радило 
na седницама Претседништва АВНОЈ-а и Претседпнштва Прнвремепе 
пародпе скупштнпе. Али, пошто у тим првим данима закоподавиог рада 
пашег највишег претставничког oprana nuje бнло утврђепе техппке, 
законодавни постушк није био једпообразап. Поред тога, да бп се у 
потпупостп сачувала аутептичпост употребљспих матерпјала, задржапн 
су и језик, и правопнс, И термппологпја орнгнпалннх докумепата, говора 
n изјава. Због тога су честе пеуједпачепостп и у погледу закоподавпог 
поступка и у стплу n језику текстова. Ме1)утнм, и то je било пеопходпо. 

Ова Kihiira ca Билтеном Закоподавпог одбора n степографским бе- 
лешкама Tpeher зассдан.а ABIIOJ-a и Привремене пародпе скуппггипе 
пружа обнље веродостојпих материјала пеопходпнх за научпу апализу 
и уопште упозпаваље закоподавног рада у повој државп у периоду 
1944—1945 годипе. 

Ha крају Kibnre за сваку седпицу датп су подаци o то.ме како je 
материјал npnpet)en и из којнх нзвора. 

Оиом KiBiiroM, која се предаје јавпостп у јубнларној годннн На- 
родне револуцнје, закључено je нздавање стенографских бележака n 
матернјала са заседаља АВНОЈ-а н Привремене народпе скупштнне, 
Уставотворие скупштнне и Мародне скупштнне ФНРЈ за период од 
ослобо1)е1ва Београда до дапас. 

Јула   1951   годте 
Београд 



ПРЕТСЕДНИШТВО 
АНТИФАШИСТИЧКОГ ВЕЋА 
НАРОДНОГ ОСЛОБОЂЕЊА 

ЈУГОСЛАВИЈЕ 





Прва седница 
(19 повсмбра 1944) 

Почетак у 10 часова. 

Претссдапао Прегссдиик ЛВМОЈ-а др Ивап Рибар. 

Присутни: Моша Пијадс, Јосип Рус; 
Родољуб Чолаковић; 

Александар Ранковић, Апдрија Хебранг, др Благоје Нешковић, 
Влада Зечевић, Владнслав Рибиикар, Ђуро Пуцар, др Златаи Сремец, 
др ЈБубо JIcoiiTiih, Милован Ђнлас, Петар Стамболнћ, др Раде Прнби- 
henuh, Спасепнја Бабоиић, Сретси Жујовић, Фране Фрол. (Ha основу 
пун&моћја заступљено још 16 чланова). 

Прстседннк; Отварам прву сјсдппцу Претсјсдништва АВНОЈ-а којл 
се одржава у ослобо1;с11ом Београду. Записинк he воднтн секретар дру^ 
Чолаковић. Предлажем слиједећн дневни ред: 

претрес приједлога Вслике аитифашистнчке иародноослободнлачке 
скупштине Србије да се Маршал Југославије Јосип Броз Тито одликује 
Орденом народиог хероја. 

Прима лн се прсдложеин диевии ред?  (Прима). 
Молнм друга секретара Родољуба Чолаковпћа да прочнта прнједлог 

Велике антифаЈиистиЧКе народиоослободнлачке скулштиие Србије којн 
je упућен 12 новембра 1944 годиие Прстсједпиштву АВМОЈ-а. 

Секретар Родољуб Чолаковнћ (чита): 

АНТИФАШИСТИЧКОМ ВЕЋУ НАРОДНОГ ОСЛСЉОЂЕЉА ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Ha млада поколеља наишх иарода вековима He се преиоснти npe- 
даЈве o народиом вођн Јоснпу Брозу Титу, који je помогао југословеи- 
скнм   народнма да   поднгпу   главу   пред   фашнстичким   окупатором   и 



душманнном Словсиа. Мрачпе, 1941 године друг Тнто, са снојнм хра- 
бри.м друговнма, дигао je народе Југославије na уотанак и на тлу Србије 
започео славну борбу иротив ту^ИНСКОГ освајача. Његовом заслугом 
српскн иарод iioiiOBo сс овенчао славом иарода-јуиака. Годние Народио- 
ослободилачке борбе улазе у историју C])6iije као славнн иаставак 
њепих слободароких устаничких традиција. 

И кад je Југославијом окупатор шочео сејати отровно семе раздора, 
a велнкосрпска клпка подарила му ^CBora слугу Дражу Михајловпћа да 
трује cpncKu народ издајом и мржн.ом према другкм братскн.м народима, 
нашао се на челу народа Југославије јуначкн син хрватског народа да 
посеје племе«ИТО семе братске љубави заједничке борбе против зајед- 
ницког иепријатеља свих пашнх иарода. Годипе Народиоослободнлачке 
борбе улазе у историју Србнје као доба улорпе борбе протнв нздајника 
којн су хтели да укаљају српско нме злочипнма против братских иарода. 
Србнја he заувек бити захвална маршалу Тнту што ју je својим мудрим 
руководство.м, својом братском љубавлЈу водио путем праведие борбс 
(sa слободу и светлнм путем јединства са pot)eiiOM браћом. Под љеговнм 
руководством Србија je иашла своје сигурио н шраво место међу Својим 
сестрама у велпком MOIUIOM зда1ву Дсмократске Федератнвие Југосла- 
вије. У Јоснпу Брозу Тнту Југославија je добнла највеНег војсковођу, 
под чнјом командом inauia Мародпоослободилачка војска доиоси сло- 
боду iiaimiM народнма н узднже народе Југославнје ме1;у прве иароде 
света. 

За организовање устанка народа Југославије против окупатора, за 
јуначка дела, за мудро руково1;е1ве славним бнткама, за идеју братства 
и једииства које je лронео широм шаше домовине, a које су нас сласле 
од пропастн и братоубнлачког рата, за славу којом je овепчао народе 
Југослаиије, за очинску брнгу m правнлно поднзан.е наших синова у 
Народиоослободилачкој BOJICUH, за срећну и лепу будућност коју су 
под iberoBiiM руководством извојевали наши народи у cnojoj новој 
заједницн, народн Југославнје дугују Маршалу Југославије Јосипу 
Брозу Тнту вечнту захвалност. Народн Југославнје одужиће му се јача- 
јућн своју борбу иротнв окупатора и лздајинка, негујућн још дубљу 
међусобну љубав и јединство и нзграђујући своју нову Демократску 
Федератнвну Југославију.        , 

Сматрајућн да во};а свнх иарода Југославнје треба да добије од 
својнх народа и видно обележје захвалиостн за н.егопа велнка дела, 
српскн народ преко своје Велнке антнфашнстичке иародиоослободи- 
лачке скупштние Србнјс предлаже Антифашистнчком већу иародног 
ослобо\)сња. Југославије да Маршалу Југославије Јосипу Брозу Тнту 
доделн звање Народног хероја. 

Велнка антифашистичка народноослободнлачка скупштнна Србије 
oceha пснзмериу радост што овнм предлогом може да изразн посебну 



захвалност чнтапс Србије, која данас прва 'празпује велике дане сло- 
боде —■ шлод устанка 1941 године. 

Смрт фашизму — Слобода народу! 

12 ловембрл   1944 годние 
Бсограт. ■■ -^ 

Претседништво Велике аитифашистичке пародиоослободнлачке 
скупштпне Србнје 

др Благоје HeniKOBuh, с. р., Радован Грујић, с. р., др Cnimiiia Стаико- 
Biili, с. р., Душан rierpoimli, с. ])., ипж. Мнхајло Ђуровић, с. р., Петар 
СтамболнН, с. р., Стаиимир ЈосафовиА, с. р., Радован Bajuli, с. р., Мплка 

Mumili, с. р., Мнлан DOIHKOBUII, с. р. 

Претседшш: Дознолнте ми, друговн вијећници, да пригодом овог 
пријсдлога Велике аитифаитстичке иародиоослободилачке скугшпине 
Србије изјавим да он не одгопара само једподутпој жељн свих iiac 
чланова Претсједништва АВНОЈ-а, већ да je ириједлог изабраних и 
праних претстанннка .српског иарода нзраз жељс сиих паишх иарода. 
Не само паши пародп, нашн сапсзиншг, већ цио родољубнпи демократ- 
ски свнјет днвио се Титошш херојски.м дјслима, п.егопом геиијалиом ру- 
копо\)С11,у иашим Мародпоослободилачким ратом. Друг Тито je мајстор 
ратие вештине. У CIMIM OiiicpamijaMa осјећали смо сии, марочито iiaiun 
борцн, наша Народиоослободилачка иојска и Партизаиски одредн, стиа- 
ралачкн дух једног великог човјека, кога сви слиједе с чврстом пјсром 
у побјсду ne штедећи своје здравље и своје животе. Друг Тнто je био 
И остао симбол храбрости, ложртвоианостн, велике предапости namoj 
светој ствари. Свнма нама on je ндеал no свнм врлипама, које се траже 
од једиог првоборца, једиог ослободноца политичког, једиог поносиог 
партизаиа. Хероизам н.сгов осјећали смо при сваком наше.м покрету, у 
свакој операцији, у свим нелријатељским офанзивама, у свим нашим 
офаизивама, осјећали смо љегову иепоколебл>нпу вољу, генијалиост н 
лнчиу храброст. Таквим својнм квалитетима извршио je до данас велика, 
бесмртиа ратиичка дјела. 

Нзегова су велика дјела и na полнтнчком Т10л>у гдје се показао као 
најспособннји наш политпчкн руководилац. Свн се ми дивнмо љеговим 
великим политичким и државничким потезима, које je na лннијн нашс 
Народноослободилачке борбе сјајио повукао, како то доликује части, 
слободн, правди и интереснма паших народа и иаше фсдеративне демо- 
кратске Југославнје. 

Зато ja вјерујем да сте ви сви сугласни да се наш љубљепн Маршал 
одликује 'iiaJBHiiniM нашим орденом за све оно' што je постигао својпм 
генијалним руководством у овој надчовјечанској борби наших народа 
за слободу, за бољи И срећинји живот у новој, демократској федера- 
тпвиој Југославнји, да се нашем вољеном Врховном комапдапту, мар- 



шалу Тнту, Ордеиом пароднот хероја ода признање и изрази захвалпосг 
свих нашнх шрода за хнсторнску улогу (коју je он однграо у нашој 
сланиој Народноослободплачкој борбн н коју он данас има и коју hc 
иматн у животу свих наших народа. (Буран аплауз. •— Овације маршалу 
Титу трају неколико мипута). 

Пошто na основу вашег одуи1е1!л.еп>а могу констатнратн да ви при- 
једлог Велнке антифашистнчке народпоослободилачке скупштнпе Србије 
једкодуишо прихваЈјате, молим друга секретара да прочнта Прнједлог 
одлуке o одлнкован.у Маршала Југославнјо Јоснпа Броза Тита Ордеиом 
пародног хероја. 

Секретар Родољуб Чолакови!! (чита): 

,ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
O ДОДЕЉИВАЊУ ОРДЕНА НАРОДНОГ ХЕРОЈА МАРШАЛУ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

ЈОСИЛУ БРОЗУ ТИТУ 
/ 

Да бн  се всликом војсково);н   иарода   Југославије,   иннцнјатору, 
оргаинзатору и руководиоцу њнхове Народиоослободилачке борбе, Мар- 
шалу Југославнје Јосипу Брозу Тнту, одало заслужеио прнзнаи.е за 
изванредне заслуге na орга}1нзоваљу иартизанских одреда и Народпо- 
ослободилачке војске Југославије, за генијалио руковођове и.нховим 
операцијама и при томе испољсиу упорпост и јуиаштво, «ао и да бн се 
иред iCBHM народнма Југославије вндпо обележиле историске заслуге 
пашег народног вође на 'стварању братства и иераздруживог једииства 
паших народа, збратимљспнх у дсмократској федератнвиој Југославнји, 

Претседннштво АВНОЈ-а na предлог Велике антифаптстичке На- 
родноослободилачке скупштнне Србије, 

o д л у ч у j е 
да се Врховпом комакданту Народноослободилачке војске и парти- 

занскнх одреда Југославијс, Маршалу Југославнје Јосипу Брозу Титу 
додели назив Народног хероја. 

Претседннк: Прнма ли се прнјеллог ове одлуке? (Прииа. — 
Аплауз). Копстатнрам да je Маршал Југославнје Jocnn Броз Тито na 
основу одлуке Претсједннштва АВНОЈ-а, коју сте вн сада овдје аклама- 
цијом прнмили, одлнковаи Ордепом шродног хероја. 

Пошто je дпевни ред нсцрпеп, закл.учујем данаииву сједиицу. 

(Сединца je закључена у 10,40 часова). 
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Druga sednica 
(21 novembra 1944) 

Početak u 17 časova. 
Protscdavao Protsodnik AVNOJ-a dr Ivan Ribar. 
Prisutni: Moša Pijadc, Josip Rus; 
Rodolj'ub Colaković; 
Josip Broz Tito, Aleksandar Ranković, Andrija Hcbrang, dr B'.a- 

gojo Neško'vić, Vlada Zečević, Vladislav Ribnikar, Duro Pucar, dr Zla- 
tan Srernec, dr Ljubo Leontić, Milovan Dilas, Petar Stambolic, dr Rado 
Pribićević, Spasenija Babović, Sretcn Žujovič, Frane Frol. (Piinomoč- 
jima zastupljeno još  18 članova PrctsednLštva AVNOJ-a). 

Pretscdnik: Otvaram drugu sjednicu Pretsjedništva AVNOJ-a. 
Zapisnik če voditi sekretar drug Rodoljub Colaković. 

Na osnovu prijedloga koje smo primili od Nacionalnog komiteta 
oslobođenja Jugoslavije, čast mi je predložiti slijedeći dnevni red: 

1) pretres Prijedloga odluko o opštoj amnestiji lica koja su u 
četničkim jedinicama Draže Mihajlovića učestvovala ili ih pomagala 
ili su učestvovala u jedinicama hrvatskog i slovenačkog domobranstva, 

2) pretres Prijedloga odluko o prijelazu u državnu svojinu nepri- 
jateljsko imovine, o državnoj upravi nad imovinom neprisutnih lica 

i o sekvestru nad imovinom koju su okupatorske vlasti prisilno otuđile. 
Prima li se predloženi dnevni red? (Prima). Ima li) kakvih drugih 

prijedloga? (Nema). Onda prelazimo na dnevni red. Molim druga 
sekretara  Colakovića da pročita  Prijedlog odluke o općoj  amnestiji. 

Sekretar Rodoljub Colaković (čita): 
PREDli'OG ODLUKE 

O OPSTOJ AMNESTIJI LICA KOJA SU U ČETNIČKIM JEDINICAMA DRA2E 
MIHAJLOVIĆA  UČESTVOVALA  ILI  IH  POMAGALA   ILI  SU   UČESTVOVALA 

U JEDINICAMA HRVATSKOG ILI SLOVENAČKOG  DOMOBRANSTVA 

Na predlog Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, a na 
osnovu četvrtog člana Odluke o Vrhovnom zakonodavnom i izvršnom 
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narodnom protstavničkom telu Jugoslavije i Nacionalnom komitetu 
oslobođenja Jugoslavijo kao iprivromenim organima vrhovno narodne 
vlasti u Jugoslaviji za vremo narodno-oslobodilačkog rata, Pretsed- 
ništvo antiifašisiičkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije donosi 
filedeeu 

Odluku 

Član 1 
Daje se opšta amnestija svima licima; koja su u četničkim jedini- 

cama Dražo Mihajlovića učestvovala ili ih pomagala ili učestvovala U 
jedinicama hrvatskog ali slovenačkog domobranstva. 

Član 2 
Ova se amnestija protezo i na ona lica \г člana 1 koja se još 

nalaze u sastavu tih jedinica, a koja ih do 15 januara 1945 napuste, 
prij-avo se i stave na raspoloženje vojnim vlastima narodno-oslobo- 
(lilačko vojsko i partizanskih odreda Jugoslavi'jo 'ili organima građan- 
ske vlasti narodno-oelobodilačkim odborima. 

Član 3 
Amnestija iiz dela 'iz člana 1 daje se bez obzira da li jo krivični 

postupak pokrenut, presuda izrečena ili postaila izvršna.' 

Član 4 
Amnestija se no odnosi na ona lica koja su, osim dela iz člana 1, 

počinila, ili ranijo ili -pošlo obnarodovanja ovo odluke, druge zločine, 
kao ubistva, paljevine, pljačke, silovanja itd. 

Član 5 
Amnestija se ne protezo na ona lica којц i posle proglašenja ove 

amnestijo zlonamerno produže vršenje dela iz člana 1 ovo odluke. 

Član 6 
Ova odluka stupa na snagu danom objavo. 
Prctsednik: čuli sto prijedlog odluke. Dajem riječ drugu maršalu 

Titu koji će dati obrazloženje Prijedloga odluke o amnestiji. 
Prctsednik Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije Maršal 

Jugoslavije Josip Broz Tito: Nacionalni komitet oslobođenja Jugosla- 
vije Tijošio jo da predloži Pretsjedništvu Antifašističkog vijeća narod- 
nog oslobođenja Jugoslavije opću folitičku amnestiju za četnike 
Draže Mihajlovića, za hrvatske i slovonačko domobrane koji su se 
dosada bodfi protiv Narodnoos!ol>odilačko vojsko i za ono koji se još 
boro na strani okupatora, a spremni su da položo oružje. Razumije 
se da ovaj prijedlog zai amnestiju no obuhvata one koji su organizirali 
i!i izvršavali razno kriminalno zločine nad narodom. 
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Zašto smatramo da jo .potrebno dati takvu amnestiju? Zato da bi 
se dala mogućnost svima zavedenim, koji se nalaze u gore ipomenutim 
formacijama ili ih pomažu, da lispravc svoje greške pred narodima i 
doprinesu svoj dio, iako vrlo kasno, u ovim posljednjim borbama za 
oslobođenje naše zemlje, koje jo već vrlo blizu; da doprinesu svoj udio 
u budućoj izgradnji naše nove demokratske federativne Jugoslavije. 

Kako jo došlo do toga da su se ti građani Jugoslavije, u najtežim 
danima historije naših naroda, našli na strani vjekovnih neprijatelja 
svoje zemljo i aktivno učestvovali protiv Narodnooslobodilačkog po- 
kreta? Uzroci leže u prošlosti, 'U vriijomo prije ovog rata. 

Prvo, —■ uzroci leže u nacionalnom ugnjetavanju naroda od strano 
velikosrpskih hegemonista. 

Drugo, —■ uzroci teže u raspirivanjiu mržnje medu narodima Jugo- 
slavije od strane bivših vlastodržaca. 

Treće, —i uzroci leže u nacional-šovinizmu koji su kod pojedinih 
naroda razvijali tuđinski agenti, kao što su ustaše u Hrvatskoj i drugi. 

Četvrto, — uzroci teže u dvadesetogodišnjoj politici hajke protiv 
radničke klase, a naročito protiv Komunističke partije, koju su pred 
narodima prikazivali kao antidržavnu. 

Peto, — uzroci -leže u sistematskoj propagandi i kleveti što su 
je, za vrijeme ovog Oslobodilačkog ra'ta, vršili ujedinjeni domaći iz- 
dajnici i okupatori protiv istinskih rodoljuba koji su se na poziv Komu- 
nističke partije digli na oružje i pod njenim voćstvom branili, s oru- 
žjem u ruci, svoju nezavisnost i svoje živote. 

Šesto, — uzroci leže u sistematskoj propagandi u zemlji i u ino- 
stranstvu: da nije vrijeme za dizanje na ustanak J da treba čekati na 
znak za bo^rbu protiv okupatora. 

S drugo strane, ovu natčovječansku borbu najboljih sinova naroda 
Jugoslavije nazivali su čisto komunističkim djelom, koje je sračunato 
na to, da so komunisti dočepaju vlasti i da uspostave sovjete. Razumije 
se, sve je io našlo odjeka kod jednog dijela građana, a naročito se- 
ljaka, koji su se dali zavesti i pokrenuti u borbu protiv svoje vlastite 
brace. Samim tim su mnogi i nehotice postali izdajnici svoje domovine. 

Ako bacimo letimičan pogled na tok razvitka ove velike Oslobodi- 
lačko borbe do danas, i na- izdajnički rad Nedića, Pavelića, Draže Mi- 
ha jlovića i Rupnika, onda se jasno vidi kotiko su tačni gore navedeni 
uzroci. 

Sramna kapitulacija Jugoslavije aprila 1941 godino nije bila nro- 
uzrokovana krivnjom širokih narodnih masa, seljaka, radnika i po- 
šteno inteligencije, već izdajničkim radom reakcionarnih državnih 
upravljača i mnogih generala —■ na čelu sa Ncdićem, kao i izdajnič- 
kim radom hrvatskih ustaša — na čelu sa fašističkim agentom Pavc- 
lićem. Da je to tako pokazuje ova veiličanstvena borba u kojoj uče- 
stvuju svi narodi Jugoslavije, predvođeni svojim najboljim sinOvima, 
koji su do ovog .rata orali zemlju, madffl u fabrikama ili sjedili u škol- 
skim klupama, dok su svi oni koji su doveli našu zemlju do katastrofe 
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stali, otvoreno ili prikriveno, na stranu okupatora, protiv svog vlastitog 
naroda. No, ti elementi bili su suviše slabi i malobrojni da bi so mogli 
sami suprotstaviti općem valu narodnog ustanka. Zato su se oni u 
punoj mjeri služili podrškom okupatora i veliki dio naših građana na- 
silno uvlačili u svojo vojne formacije, za borbu protiv Narodnooslobo- 
diiačkog pokreta. 

Neprijateljstvo Draže Mihajlovića i najužeg'kruga njegovih čet- 
nika datira još iz prvih dana partizanskog rata u Srbiji, kada je Draža 
Mihajlović sabotirao svaku suradnju u borbi protiv Nijemaca. Prili- 
kom Prve njemačko ofanzivo novembra 1941 godine on je zabio nož u 
leda herojskim srpskim partizanima. Naše .povlačenje iz Srl)ije, pred 
nadmoćnim njemačkim, nedićevskim i četničkim snagama, kao i ka- 
snije naše povlačenje iz Crne Gore i Sandžaka, za vrijeme Treće ofan- 
zive, prouzrokovalo je to da je u Srbiji od 1941 godine pa sve do po- 
novnog dolaska naših snaga u Srbiju 1944 godine narod bio potpuno 
neobaviješten o pravom stanju stvari. Tako je Draža Mihajlović, na- 
ročito u zapadnoj i istočnoj Srbiji, imao mogućnosti da — nešto silom 
nešto milom —■ uvuče seljake u svoje odrede. Jedan veliki dio tih za- 
vedenih seljaka, t. zv. četnika, postepeno prelazi, kad im se za to ukaže 
mogućnost, na stranu NaTodnooslobodilačke vojske. Jedan manj'i dio, 
koji je Draža Mihajiović uspio da uvuče u razna nedjela protiv naroda, 
boji se, iz straha od narodnog suda, da položi oružje i prede na stranu 
Narodnooslobodilačkog pokreta^. Treći, najmanji dio četnika Draže Mi- 
hajlOvića, — to su bivši žandarmi, finansi, policajci, podoficiri i oficiri 
od kojih je većima prolila narodnu krv, učinila bezbrojne zločine. To je 
baš ona grupa na koju so Draža Mihajlović oslanja, i koja drži u svo- 
jim .kandžama zavedeno srpske seljake. 

Eto, za to seljake i za sve one koji su zavedeni mi predlažemo 
amnestiju, jer njima oprašta i narod baš zato što su zavedeni; jer oni 
želo da so vrato svojim domovima na pošten rad, na izgradnju naše 
zemlje, .a oni kojii su sposobni, žele da idu i u borbu, rame uz rame sa 
ostalom braćom u zemlji, za potpuno oslobođenje od njemačkog oku- 
patora. 

Hrvatski domobranci, isto tako neobaviješteni i zavedeni, a mnogi 
џ nasilno odvučeni, nalaze se na strani okupatora u borbi protiv svog 
vlastitog naroda. I njih drži u svojim kandžama ustaška banda, pomoću 
njemačkih feldvebela. Te hrvatske domobrance dovode također u za- 
bludu reakcionarni vodo i vodico bivše seljačko stranke na čelu sa 
Mačekom. Mi moramo voditi računa o tome da je dio hrvatskih se- 
ljaka, radnika, pa čak i inteligencije, ostao u hrvatskom domobranstvu, 
na strani okupatora:, baš pod uticajem propagando te reakcionarne 
klike. Baš ti takozvani vode hrvatske seljačke stranke govore hrvat- 
ekim seljacima kako oni ne treba da idu u Narodnooslobodiilačku voj- 
sku, već u domobransku vojsku, koja danas doduše ide zajedno sa 
okupatorom, ah koja će sutra, kad odu Nijemci, preuzeti u Hrvatskoj 
vlast ili barem pregovarati na ravnoj nozi sa Narodnooslobodilačkim 
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pokretom o podjeli vlasti. Razumije se, tu su izdajničku politiku reak- 
cionarnih voda bivše Hrvatsko seljačko stranko Nijemci i ustaše isko- 
rištavali u punoj mjeri. Oni plašo hrvatsko domobrane da ćo biti stri- 
ioljani .ako so prodaju Narodnooslobodilačkoji vojsci. Osim toga, oni 
ih oblačo u ustaško-njoinačka odijela da bi ih na taj način još višo kom- 
promitovali, jer oni vrlo dobro znaju da Narodnooalobodilačka. vojaka 
noma milosti prema ustašama, da narod traži osvotu za potoke na- 
rodne krvi koje su prolili ti najveći izdajnici hrvatskog naroda. 

Eto, za to hrvatsko domobrane,' bili oni u domobranskim formaci- 
jama, legionarskim formacijama ili nasilno uvučeni u ustaško forma- 
cijo, mi predlažemo amnestiju — da bi so vratili svojim kućama i po- 
rodicama, da bi so vratili na front k svojoj braći i dai rame uz rame 
sa borcima Narodnooslolx>dilačko vojsko istjeraju iz svojo domovine 
njemačko okupatore i1 ustaške izrode. 

Senilni starac Rupnik uspio jo da prevari slovenačko domobriance' 
pomoću narodnih svećenika, koji višo vole da služe interesima tuđina, 
nogo svome narodu. Ti svećenici i drugi rcakcioneri u Sloveniji uspjeli 
su da okupe izvjestan dio slovonačkih seljaka i noobaviješteno intcli- 
goncijio u slovenačko domobransko formacije, pod parolom — borba 
za očuvanje religijo, iako jo religija u Sloveniji najmanje ugrožena od 
Narodnooslobod'ilačkog pokreta. 

Eto, za to slovenačko seljake i inteligenciju koja se nije direktno 
okrvavila narodnom krvlju mi predlažemo amnestiju — kako bi se 
vratili i stali u rodove velikih slovenskih patriota koji su okupljeni n 
Osvobodilnoj fronti. 

Ova amnestija treba da pokaže da mi nemamo namjeru da so sve- 
timo i da smo spremni pružiti ruku pomirnicu svakom onom koji nije 
okrvavio svojo ruko nedužnom narodnom krvlju. Davanje takvo amne- 
stije protstavlja novi dokaz snage i jedinstva naših naroda, pretstavlja 
novi dokaz za sve ono u zemlji i u inostranstvu koji brbljaju o gra- 
đanskom ratu i staraju so da posiju sumnju u naša demokratska na- 
čela, u našu pravdu. 

Takva amnestija doprinijećo još više našem jačanju iznutra i do- 
bijanju povjerenja izvana. 

Ja, iu imo Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, molim 
Pretsjcdništvo Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugosla- 
vije da primi ovaj naš prijedlog. (Buran aplauz). 

Pretsednik: Otvaram diskusiju o prijedlogu i obrazloženju druga 
Maršala. Prvi ima riječ povjerenik sudstva NKOJ-a Frane Frol. 

Poverenik za sudstvo Frane Frol: Kao što jo poznato, mnoga lica 
koja su učestvovala u četničkim jedinicama izdajnika Draže Mihajlo- 
vića, jedinicama hrvatskog i slovenačkog domobranstva, uprkos poziva 
Maršala Jugoslavijo druga Tita bila su u nemogućnost] da predu ш 
stranu Narodnooslobodilačko vojsko, Narodnooslobodilačkog pokreta i 
narodno vlasti koja jo stvorena u toku naše slavno borbe. Ovim pri- 
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jcdlogom općo amnestijo oprostit će im se samo djelo učestvovanja u 
tim jedinicama. Prema tome, amnestiju koja se daje ovom odlukom 
treba shvatiti tako da se ona proteže na krivicu samo zbog samog 
djela učestvovanja u jedinicama kvislinga. 

Kako b) se i posljednjem dobronamjernom učesniku dala prilika 
da so spaso i da korisno posluži svome narodu, u čl. 2 ipnijedloga istak- 
nuto je da će amnestija obuhvatiti i sadašnje učesnik© u svim tim jedi- 
nicama ako ih do 15 januara slijedeće godine napuste i stave &e na 
raspoloženje vojnim i narodnim vliastima. 

Kao Sto se vidi iz čl. 3 prijedloga odluke, amnestija je opća. Ali, 
ako jo netko od učesnika osim djela učestvovanja u kvizlinškim jedi- 
nicama — koje je i kao takovo bilo kažnjivo —i počinio još kakovo 
djelo koje za sobom povlači kazneni postupakj kao što su, na primjer, 
pljačka, ubistvo, zlonamjerno oštećenje imovine itd., takovo Jice i djelo 
ne obuhvata ova amnestija kako je to već izraženo u čl. 4. Potrebu 
kažnjavanja ovih djela no treba uopće obrazlagati, jer to traži opće- 
čovječanska i naša narodna pravda. Izjavljujem da ću glasati za pri- 
jedlog amnestije. 

Moga Pijade: Naš Narodnoosloboailački pokret od prvoga dana 
proklamovao jo, nasuprot svim neprijateljskim tendencijama, jedna- 
kost i bratstvo naroda Jugoslavije. Na ideji bratstva i jednakosti naših 
naroda naš Narodnooslobodilački pokret neumorno jo radio u toku 
cologa rata i uspeo da bratstvo i jedinstvo naših naroda -postane jedna 
od najvećih tekovina naše Oslobodilačke borbo. On jo uvek nastojao da 
u svim krajevima gdo su dolazilo našo jedinice propagira tu ideju i po- 
ziva evo pošteno rodoljube da mu so pridruže u borbi protiv okupatora 

':■ njegovih pomagača. Naš pokret je primao u svojo redovo i sve do- 
bromamorne pa i ono koji su bili zavedeni neprijateljskom propagan- 
dom, a nisu se ogreSili o svojo narode i svoju zemlju. Ovom odlukom 
O amnestiji,-koja ima istoriski značaj, širom se otvaraju vrata svima 
onim koji su dosada bili zavedeni da, u granicama svojih moći, dadu 
svoj obol Oslobodilačkoj borbi svog naroda. Amnestija širokogrudo U 
četnicima l domobrancima koji nisu okrvavili ruko zločinima vidi 
vojsku zavedenih ljudi koji su kao žrtva razornog dejstva nenarodnih 
režima i protivnarodno propagando nesvesno služili neprijatelju. Ovom 
amnestijom prašta im so to i pozivaju se pod zastavu Narodnooslo- 
bodilačko borbe. Ukazuje im so čast da skorih dana stoje u redovima 
boraca nove Jugoslavije i da zajedno sa starim borcima podelo radost 
pobedo nad mrskim okupatorom. Ali naša širokogrudost i državnička 
mudrost našeg druga Maršala, ne opraštaju samo onima koji su se već 
stavili ili će so posle objavljivanja amnestijo staviti pod zastavu Na- 
rodnoos'.obodilačko vojsko, već i svima onima koji so do 15 januara 
1945 godino priključe opš tona rodnom oslobodilačkom pokretu. 

Najzad, smatram da jo odluka o opštoj amnestiji četnika i domo- 
branaca znak snage i moći našeg Narodnooslobodiiačkog pokreta, a no 
znak slabosti, jer jo poznato da slabi no praštaju, već samo jaki, oni 

16 



koji &о nikoga no plaše, oni koji pobeduju. 1 iako naš Narodnooslobo- 
dilački ipokrct, koji je počeo rad u narodu širenjem ideje bratstva, i 
jedinstva, praštanjem svima dobronamernim i zavedenim, dosledan 
б a mom sebi i svojoj narodno; politici, čiju jo limju mudro određivao 
Maršal Tito, završava pobedonosno rat za oslobođenje naših naroda — 
praštanjem.. 

Izjavljujem da ću glasali za predlog ove odluko bez rezervo. 
Dr Rade Pribićcvić: 1 ja pozdravljam ovu odluku koja ćo naročito 

u još neoslobođenim krajevima imati velikog političkog i moralnog 
dojstva, tako da ćemo sprečiti da i daijo fašistički zločinci zavedene 
i pošteno našo Ijiude, prisilno mobilisane, zastrašuju našim tobožnjim 
osvetama. Potrebno jo samo ovoj odiuci dati najširi mogući publicitet. 
Glasaču za. 

Đuro Pucar: Ova amnestija dolazi u pravi čas i potrebno jo da se 
samo što višo razglasi. Mislim da jo dobro sastavljena i da će imati 
povoljno dejstvo. •. , 

(Maršal Tito i dr Ljubo Leontić stavili su izvesne primedbe, ali 
ono nisu zabeležene). 

Pretsednik: Pošto so višo niko no javlja za riječ stavljam prijedlog 
ovo odluko na glasanje. Prima li so Prijedlog odluko o opštoj amnestiji? 
(Prima). Ima li ko 'protiv? (Nema). Konstatiram da je odluka jedno- 
glasno prihvaćena. 

Prelazimo na drugu točku dnevnoga reda: pretres Prijedloga od- 
luko o prolazu u državnu svojinu neprijateljske imovine. Molim druga 
sekretara  Čolakovića da pročita prijedlog odluke. 

Sekretar Rodoljub Čolaković (čita): 

PRI-DLOG ODLUKE 
O   PRELAZU   U   DRŽAVNU   SVOJINU   NEPRIJATELJSKE   IMOVINE, 
0  DRŽAVNOJ   UPRAVI   NAD   IMOVINOM   NEPRISUTNIM  LICA   I   O 
SEKVESTRU   NAD   IMOVINOM   KOJU   SU   OKUPATORSKE   VLASTI 

PRISILNO OTUĐILE 

Član 1 
Danom stupanja na snagu ovo odluko prelazi u državnu svojinu: 
1. —■ Sva imovina Ncmačkog Rajha i njegovih državljana koja 

SQ nalazi na teritoriji Jugoslavije; 
2. — sva imovina lica nemačke narodnosti, izuzev Nemaca koji 

su so borili u redovima narodnooslobodilačko vojsko i partizanskih od- 
reda Jugoslavijo ili su podanici neutralnih država a nisu so držali ne- 
prijateljski za vremo okupacije; 

3. — sva imovina ratnih .zločinaca i njihovih pomagača, bez obzira 
na njihovo državljanstvo, i bez obzira na državljanstvo, imovina svakog 
lica koje jo presudom građanskih ili vojnih sudova osuđeno na gubitak 
imovino u korist države. 
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Imovina jugoslovcnskih državljana pada u tom slučaju ped udar 
ovo Odluke, bez obzira da H ee nalaze u zemlji ili u inostranstvu. 

Član 2 
Imovina otsutnih lica koja su u loku okupacijo nasilno odvedena 

od strano neprijatelja ili su sama izbegla, prolaze pod državnu upravu 
narodnih dobara i njomo ćo se upravljati kao sa poverenim dobrom do 
konačnog rošenja o svojini. 

Imovina koja jo pod pritiskom okupacionih vlasti prešla u svojinu 
trećih lica  pada do daljeg rošenja .pod sekvestar državo. 

Član 3 
Pod imovinom u smislu ovo Odluko imaju so smatrati nepokretna 

dobra, pokretna dobra i prava, kao zemljišni posedi, kućo, namoštaji, 
šumo, rudarska prava, preduzeća sa svima 'postrojenjima i zalihama, 
hartijo od vrednosti, dragocenosti, udoli, .akcije, društva, udruženja 
svako vrste, fondovi, prava uživanja, svakovrsna platežna sredstva 
potraživanja, učestvovanja U radnjama i preduzećima, autorska prava, 
prava industrisko svojine, kao i sva prava na napred pomenuto pred- 
mete. 

Član 4 
Svaka imovina koja potpada -pod čl. 1 i 2 ove Odluke, i za koju 

već postoji presuda građanskih ili vojnih sudova, ili jo već pro dono- 
šenja ovo Odluko prešla u državnu svojinu ili pod državnu upravu ili 
sekvestar u pojedinim federalnim jedinicama demokratsko federativne 
Jugoslavije, stavlja so pod upravu i nadzor Državne uprave narodnih 
dobara pri Povercništvu za trgovinu i industriju. Ovo so odnosi na imo- 
vinu koju Povereništvo za trgovinu i industriju oglasi za imovinu od 
opšteg državnog značaja. 

U slučaju da presuda još ne postoji ili još nije pokrenut postupak 
protiv sapstvonika, predložiće privremeni prelaz imovino pod upravu 
l nadzor Državno upravo narodnih dobara Državna i Zemaljska komi- 
sija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača. Ovo komi- 
sijo dužno su da istovremeno pokrenu postupak kod građanskih ili voj- 
nih sudova. Na isti način postupaćo so sa imovinom lica protiv kojih je 
kod sudova pokrenut postupak zbog krivičnog dela koje povlači gubi- 
tak imovino, a po izvoštaju suda. 

Član 5 
Cilj stavljanja sve podržavljene ili sekvestrirano Imovine pod udar 

i nadzor Državne upravo narodnih dobara jeste maksimalno iskorišća- 
vanje to imovino za plansku proizvodnju radi što bržeg i što uspešnijeg 
dobijanja pobodo u oslobodilačkom ratu i za stvaranje uslova za uspe- 
šnu ekonomsku obnovu i izgradnju Jugoslavije kao celine i svih njenih 
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federalnih jedinica. Pitanje državno svojine, kao svojine Jugoslavijo 
ili svojino pojedinih federativnih jedinica, uredico se kasnije (posebnom 
odlukom Antifašističkoff veća narodnog oslobođenja Jugoslavije, odr- 
žavajući i pošlo toga načelo upravljanja i proizvodnje po jednom 
opšlem državnom planu. 

Član 6 
Pravni poslovi lica i preduzeća iz 61. 1 ovo Odluko koji su zaklju- 

čeni od 6 aprila 1941 godino do obnarodovanja ovo Odluko Ш so za- 
ključe posle donošenja'ovo Odluko s namerom da so izbegnu posledice 
ovo Odluko i sankcijo predvideno Moskovskom i Tehcranskom konfe- 
rencijom, oglašuju so ništavnim. 

Do sudsko odluko o poništenju takvih pravnih poslova imovinom 
upravlja Državna uprava narodnih dobara kao u čl. 4 stav 2. 

Član 7 
Preliazom  imovino u svojinu države, odnosno pod njenu upravu, 

prestaje pravo raspolaganja 'dosadašnjih sopstvenika odnosno držalaca. 

Član 8 
Uprava nad imovinom .podržavljenom ili se'kve&triranom po ovoj 

Odluci spada u delokrug Povereništva za trgovinu i industriju. 
Poverenik za trgovinu i industriju izdavače bliže odredbe i uput- 

stva za izvršenje ovo Odluke. Ukoliko su u pitanju interesi drugih 
resora, sporazurnevaco so sa nadležnim PoveTeništvima. 

Član 9 
Upravu i nadzor nad imovinom koja u smislu ovo Odluke prelazi 

U svojinu, odnosno pod upravu države, vrši Državna upravg narodnih 
dobara u koju ulaffie i protstavnici federalnih jedinica. Broj članova ove 
upravo odredičo Poverenik za industriju i trgovinu. Članovi Uprave 
postavljaju so rešenjem Poverenika za industriju i trgovinu, u spora- 
zumu sa Poverenikom za ekonomsku obnovu i Povcrenikom za finan- 
sijc. U Državnoj upravi narodnih dobara ustrojiće so potreban broj 
olseka prema glavnim privrednim strukama. 

Član 10 
Državna uprava narodnih dobara ovlašćena je da produžim a svo 

pravno radnjo koje iziskuju uredno upravljanje preduzetih dobara. 
U delokrug Državne upravo narodnih dobara ulazi naročito: 
1. — Da na osnovu rešenj.a i uputa Poverenika trgovine' i indu- 

strijo postavlja kod preduzelih dobara uprave, odnosno sekvestre i da 
im daje direktive za racionalno iskorišćavanjo tih dobara. 

2. —■ da utvrdi imovno stanje, aidivu i pasivu dobara koja prelaze 
u upravu Državne upravo narodnih dobara. 
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3. — da odlučujo na koji će &e način prcduzeta dobra iskorižćavati 
na op.što dobro naroda kao celine. 

Član 11 
Blizo odredbo o delokriiigu i organizaciji Državne upravo narednih 

dobara propisaćo Povoronik za trgovinu i industriju posebnim pravil- 
nikom. 

Član 12 
Ova odluka stupa na snagu danom obnarodovanja. 

Pretscdnik: Otvaram diskusiju. 
(U diskusiji o ovom predlogu odluke učestvovali su dr Blagoje 

Nošković, Moša Pijadc, Josip Broz Tito, Josip Rus, Rodoljub Colaković, 
Đuro Pucar, dr Rado Pribićević, Andrija Hebrang i dr Ljubo Leontić, 
ali govori nisu sačuvani.) 

Pretscdnik: Stavljam na glasanje Prijedlog odluko o prijelazu u 
državnu svojinu noprijatoljsko imovine, o državnoj upravi nad imo- 
vinom neprijateljskih lica i o sekvestru nad imovinom koju su okupa- 
torsko vlasti prisilno otuđivale. Prima li se prijedlog odluke? (Prima). 
Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je prijedlog odluke u Pret- 
sjedništvu AVNOJ-a jednoglasno prihvaćen. 

Pošto jo ovim dnevni red iscrpen, zaključujem današnju sjednicu. 

(Scdnica jo zaključena u 19,50 časova). 

20 



Трећа седница 
(I фебруара 1945) 

Почетак у  10 часова. 
Претседаиао Претседиик АВНОЈ-а др Иван Рнбар. 
Присутпн: Антуи Лугустинчић, Јосип Рус, Марко Вујачнћ; 
Родољуб Чолаковић; 
Јосип Броз Тнто, Александар Ранковић, др Amc Мапдић, Бане 

Андрејев, др Благоје Нешковић, Владислап Рибинкар, Влада Зечевић, 
Едвард Кардељ, др Златаи Сремец, Јакоб Авшич, др Јосип Смодлака, 
др Љубо JleoiiTidi, Mapa Нацева, Мстодија Аидоиов-Ченто, Милован 
Ђилас, Момчило Марковић, инж. Никола Петровнћ, др Раде Прибићс- 
вић, Спасеннја Баббвић, Сретен Вукосављевнћ, Сретеп Жујовић, Тонс 
Фајфар, Франц Лескошек, Фраие Фрол, (Пуномоћјима заступљеио још 
10 члаиова.) 

Претседннк: Отварам трећу сјсдиицу Претсјсдинштва АВНОЈ-а. 
Заиисиик he водити Секретар Претсједпиштва ABIIOJ-a друг Родољуб 
Чолаковић. За ову сједиицу Претсјсднишгву je част предложнтн слнје- 
дећн дневни ред: 

1) претрес Приједлога одлуке o укидаи.у и неважиости свих прав- 
ннх прописа донетих од стране окупатора и љихових помагача; o важно- 
сти одлука које су за то време донете; o укндаљу правиих проинса који 
су били «а снази у часу н&прнјатељске окупацнје; 

2) претрес Приједлога одлукс o осниеању Врховиог суда Демо- 
кратске федеративне Југославије; 

3) претрес Пријеллога одлуке o устаповљсњу н надлежностп 
Јавиог тужиоштва Демократске федеративне Југославнје; 

4) претрес Прнједлога одлуке o укидаи.у Повјсреништва нсхраие; 
5) претрес Приједлога одлуке o осмиваљу Повјереииштва ипду- 

стрије; 
6) претрес Прнједлога o осннваЈву Повјереииштва трговине и 

снабдијевања; 
7) претрес Приједлога одлуке o имеповању инж. Николе Петро- 

вића за ловјереника трговиие и 'Снабдијева1ва; 
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8) претрес Одлуке o именовању Аидрнје Хебранга зп повјереника 
индустрије; 

9) претрес Приједлога o увођеп.у једиообразног рачуноводства; 
10) претрес  Приједлога 'o јоднообразном  рачуноводству,  и 
11) спеитуалнје. 
Прима ли се предложеии дпепни ред?  (Прима). 
Онда дајсм рнјеч Повјсрепику за судстпо НКОЈ-а другу Франу 

<1,ролу да да образложеље потрсбс укидања свих праиних пропнса дони- 
јетих од стране окупатора и НјНховнх помагача. 

Повсрепик за судство НКОЈ-а Фране Фрол: Дружс Маршале, друже 
Прстсјсдипче и другопн члапови Претсједииштва, у образложен.у паирта 
ове одлуке ja имадсм да нзложим ово: 

Сви прописи којн су донссепи за вријемс иепрнјатељске окупације, 
a које су доиијсли окупаторн и љихови томагачи билн су уперенн 
днректпо иротив интерсса паших парода. Нсма лнједиог правпог upo- 
rnica којн би трсбало задржатн, јер су окупатор н његове слуге доиа- 
шали баш такове прописе који су ишли на штету народа као цјелинс. 
Апстрахирајући од чисто иолитнчкнх' закона — o којнма ne треба тро- 
шити im ријсчи —■ сваки економски, просвјетнн, или бнло какав други 
пропнс ишао je само за тнм да што јаче подјарми наше пароде н да их 
©ксплоатира до макснмума. Тим лрописнма окуштор je укључивао наше 
иароде у свој економски и културпи плаи. Te пропнсе iiaiini су народн 
мрзнли н лравпа свијест и.ихова mije имала с њнма пикаковс везе. 
Премда je са.мо no себн разумљиво да тн прописи «6 врнједе н да ne 
могу врнједити, ипак je потребпо то констатпратн што се и чппи у 
члаиу 1 који je устварп само декларатнвпе парави. Ово се ne може 
мимоићи још нз тог разлога што je те прописе парод осјетпо као ствар- 
иост, која га je мучнла за цнјело врнјемс окупацпје, те je потребпо да 
парод сазиа да тпх iiponuca више пема. 

Што се тнче nponnca који су били na спазп у часу када je neiipiija- 
тељ ступио у нашу земљу (6. травња 1941.) мишљења са.м, да су и ти 
закони штетпи no па])Одпе пптересе, јер су у старој Југославији били 
донашани само у -корист опих којп су жпвјелп na грбачи народа, a то 
je бпла пезиатпа мап.ппа. Ти су nponncn садржавалп у себп у већини 
случајева сие елемепте проти&не тековппама name борбе, a парочито 
скономске и полптпчке дсмокрацнјс. 

Наши наррдпи судови и паше пародне властп показале су у пајте- 
жим моментпма паше борбе да су у стању ријешнтп пајкомплицпрапије 
задатке, било на пољу судства, било на пољу управе не ослањајући сс 
na каквс проппсе пего само na правпо схваћање које живи у. пароду и 
na пачела правде како пх парол схваћа. Но ослобо1;сњем паше државе 
од мрског окупатора долази nama државпа заједппца у нове и замр- 
шене  одиосе,  парочито  ме1)упародног  жпвота, ma je  потребпо  6aiii*-y 
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одиосу на ме|)ународне односе све до момеита Aaiioiiieiha нашшс лрав- 
иих пародиих закопа, имати једап поредак који ne би изазивао непо- 
пјерење, a којн би у себи ипак задржао све елсмснте праве народие 
иласти. Рјешење проблема je у томе да се до доношеи.а устаиа и праиих 
иародиих закона задржн такан поредак који одговара свим тековииама 
Народиоослободилачке борбе и правом народиом схваћању, a с друге 
стране, ла се нзбије-адут било међуиародиим иепрнјатељима, било дома- 
luiM, како je иаша заједница анархичиа и дсструктшша. Мнслнм да je 
то посгншуто формулацијом члапа 2. који расправл.а цеитрално пи- 
Taibe ове одлуке и због чега ову одлуку треба и донијети. Када се каже 
да сви лрописи који су били iia спазн у часу иепрнјатељске окупацијс 
Југославије остају на снази, ioiwa je избијен нз руку адут домаћој и 
међународиој иепријатељској клики. Када се нза тога одмах додаје да 
m прописи вриједе само онда ако нису у супротиости са тековипама, 
пачелима и иитереснма Народиоослободнлачке борбе и са декларацијама 
и одлукама ЛВИОЈ-а и земал>ских аитифапшстичких вијећа поједипих 
феђсралних јединнца — опда су оснгурапе тековиие Иародиоослободн- 
лачке борбе гледе којих иема компромнса. Ha овај начин дозводоно je 
пародиим судовнма и осталим властима 'народа да мимоиђу све оне за- 
копске пропнсе бинше Југославнје, «оји ne одговарају схваћању народа. 
Осим тога подесаи je тај пропис и са чисто техинчке стране у поглсду 
укндања прописа, јер нс би требало донашати специјалие одлуке којим 
би се укидалн посве лротупародпи закони као што су, na примјер: Закон 
o заштитн јавие безбједпости и поретка у државн, Уредба o ннтерпа- 
цији изван завичајне ojihmie и сни остали протународни закопн старе 
Југославије. Дозвол.авајућ11 могућпост да судови суд? и иримјељују 
иравду и мимо закола у смислу пародног схваћања и текопила Народно- 
ослободилачке борбе, добило бн судоваље потребан еластнцитет и сло- 
боду. Ha тај тачнн дала би им се могућност да суде не само оиако како 
je праведио у односу на појединца — чије je једнпо нитересе затти- 
ћивао досадањи поредак — него како je корисио и за цјелииу mro 
je 'no правом схваћаљу једаи од првнх задатака нове пародпе власти. 
Остављаие су двије варијанте тога члаиа с обзпром na rope изнесене 
'Me);ynapo;uie и доиаће пепрнјатеље. Другл варнјаита укида све омра- 
жеие законе старе Југослаиије и изрнчно 1од1)е1;ује, да се ТИ пролиси 
'могу примјењнвати само у оном случају када су у духу тековниа На- 
родиоослободилачког покрета. Ha тај начни у први плап приликом судо- 
ваља и доношења одлука стављепе су тековиие Народиоослободилачке 
борбе н п.ихоиа обрана, a тек у други шал долазе писапи закоин старе 
Југославмје. 

LLIro се тиче одлука допесених за врије.ме окупацпје истнче се 
слиједеће: 

У члану 3. обухваћене су одлуке судских власти које су окупа- 
торн и љнхови помагачи доинјелн за врнјеме окупације. У рјешавагву 
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принатно-правпих спорова и одиоса тпкве napami којима су уређииаии 
одиоси појсдшшх rpalpana ннје окупатор и његовн тшмагачи имао иеки 
иарочнти интерес, ma су у тој rpainu редовно донашале власти одлуке 
без пеког нарочитог прнтиска тих фактора. Зато je у TOM члану изре- 
чено, да те одлуке остају иа снази. Но да бн се у TOM праицу дала мо- 
гућшост да се шсправе бвентуалнс нспрааде и обзиром да би и ту могло 
доћн до изражаја ствррено увјереље код иарода o пеправнлности свега 
што je имало иезе са окупацнјом, дана je могућмост свакој страицн која 
није слоразумпа с таквом одлуко.м, да износе пред •падлежпи народни 
суд moiiOBiio слор и онда je новг. одлука обавезиа. 

Одређено je у том истом члаиу да иезадовољна странка у року од 
годнну дана од дана обнародова№а одлуке може да покрене поступак 
пред .падлежннм народиии судом. Mnuubeiba сам да je raj рок посве 
доволЈаи и било ra Je потребио одреднти, како сс такио иостушње ne 
бн протегло у недоглед. 

У члану 4. изражен je приицип да се код покретања (Поступка за 
укидање или нзмјену раније одлуке, права и обавезе из таквнх одлук! 
не могу остваривати, али je н ту учнљен изузетак са обавезама уздржа- 
вања, јср су то случајевн којн не трпе одлагаН)а. 

У члаиу 5. речено je исто што и у члану 3., no то je потребно ио- 
новити с обзиром на важност 'Стеченнх имовииских права да би се na 
тај начин отстрапила свака пејаспост. 

Како земљишно-књижна стања нмају слецифичан карактер и за- 
себиу важност то je н гледе ibiix одре1;с110 у складу са члашом 3. да 
остају na снази. Морало се установити да се у јавпнм кп.игама може 
забиљежитн спориост свих шрава која су засиовапа на спо.мепутим 
одлукама, јер се забил.ежбе могу дозволнти ло прописима земљишно- 
ки.нжног закона само на темел>у прописа тога закоиа илн кога другог 
закона. Како у земљишно-књижном закоиу такав upornic ne постојп, то 
je бпло потребпо дозволнтн овом одлуком забил.ежбу опора ако се 
покрене поступак прсд .надлежпнм пародпим судом у смнслу члапа 3. 

Одлуке у кривпчпим стварпма, o којима говори члап 7. подпјел.еие 
су na one које су допнјели редовпп крпвнчнн |Судови ;на темељу npo- 
писа који су врпједили na дап 6. травња 1941. и na одлуке бнло тих 
судова, било другнх власти које су допесепе no пропнснма које су 
доппјелп окупаторп и ЊИХОВИ помагачи. Прве одлуке остале би na снави 
с тиме да je омогућепа њихова ревизпја преко јавпог тужноца који he 
o свакој ствари ставити прпједлог. Taj приједлог може бити у том 
смислу да се ne покреће лоступак лред народним судом — што би зпа- 
чило да остаје стара одлука — пли да га покреће, у иом бп случају 
била мјеродавпа пова одлука падлежпог пародпог суда. 

Остале одлуке кривичних судова или ма каквих другпх власти које 
су бнле допесепе no проппснма окупатора и п.иховнх ломагача nanpo- 
сто бп пзгубнле важпост и сматрале бп се као да пису нн донесене. 
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Од оних одлука кривнчних судова којс су доиесеие no прописима 
који су вриједили 6. травња 1941, изузете су одлуке кбје се тичу 
политичких кривица, na je за такне одлуке, било да су нх допијелн 
кривични судоии, било друга која иласт (спецпјалнн судови, полициј- 
ска нл.1ст итд.) одре1;ено да губе нажиост нсто опако као одлуке којс 
су донесеие у кринпчиим стварима на темел.у пропнса окупатора и ii.ii- 
хоних помагача. 

Обзиром да су у иоједииим покрајинама Miijcihamt кршшчми про- 
IIHCH за вријеме окупацнје потребно je, да се прелусти јаииом тужиоцу 
да и код опих крниичмих одлука које се укидају може ставитн прнједлог 
за допошеи.е нове одлуке одстраие надлежне народне власти. Можда 
пе би било добро да се ne реиилира случај обнчпих злоч11|На ло кри- 
вичном закоиу који je нзмнјењеи само у погледу казпе. 

LLlro се тиче одлука управних власти OiHe 'Су пр&ма члаиу 8. и 9. 
подијељене на one којима се уређују лриватпо-правнн одиоси и na one 
које су донесене једиостраио, no слободном иахођеп.у. Гледе ирвих je 
ОДређено у члану 8. исто онако како je одре^еио за одлуке судских 
власти у члану 3. To je посве разумљнво, јер 11зме1)у таквнх одлука 
улравких власти и судских одлука иема ннкакве разлике. 

Код одлука управннх властн које су донвсепе no слободном пахо- 
|)eiby, стечеинх права ne може да буде. Ту су могуће двнје варијаитс. 
Илп треба препуститн надлежпом управпом органу да их ревидира 
(потврди, укине или промнјеии) илн их налросто треба укинути и yc.no- 
ставнтн 'npei;aniii.e стаље. Прва варнјанта би задала мпого посла иадле- 
жннм упрашшм органима, док би друга ствар лоједиоставнла, a ne би 
била нека нарочнта штета, тим впше, што сс радп o једпострашш актпма 
улравне власги који се у свако доба и без икакве запреке могу пзда- 
ватп. Mel;y такве једпостраие одлуке управппх власти спадају: укази, 
мехапска права, обртпе дозволе, ловпе карте нтд. и пема запреке да 
се код таквпх одлука успостави пређашп.е CTaihe. 

Члаи 10. ne треба објашљеп.а. 
И, пајзад, као политпчки мотпв за допошење ове одлуке могло би 

се павести ово: 
По ослобо1)еп.у наше државе од окупатора паша нова државпа за- 

једница неминовно долазн до повнх замршених одпоса ме1;упародпог 
живота, na je потребно баш у одпосу na ваАСКИ свијет до доношења 
наших нових, истински народних закола иматн такав шоредак којп ne 
би изазниао шеповјереп.е, a жоји би ппак у себи ■садржавао све еле- 
иенте битпе нарави праве пародпе властп. Рјешеп^е тога проблема лежн 
у томе да се до доношења Устава и нових закопа задржи такав поредак 
којп одговара свим тековипама Народпоослободилачке борбе, a с друге 
страпе, да се нзбнју аргумептн бпло домаћим било пањским пепријате- 
љииа o томе како je нова заједппца паших парода тобоже апархичпа И 
пскопструктнвап фактор у иеђународном животу. 
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Текст приједлога одлуке који смо ми у Закоподалном одбору Па- 
ционалиог комнтета, друг Кардељ, друг Сернец и ja расправљали и који 
сам ja овдје слободаи пс>дш1јетн, гласи (чита): 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
O УКИДАЊУ И НЕВА>1ШОС1:И СБИХ ПРАВНИХ 111'ОПИСА дошпих од 
СТРАНЕ ОКУПАТОРА II ЊИХОВИХ ПОМАГАЧА ЗА ВРЕМЕ ОКУПАЦИЈЕј O 
ВАЖНОСШ ОДЛУКА KOJE СУ ЗА TO ВРЕМЕ ДОНЕТЕ; O ВАЖНОСТИ ПРАВ- 
НИХ  ПРОПИСА  КОЈИ  СУ   ВИЛИ   HA   СНАЗИ   У  ЧАСУ  НЕПРИЈАТЕЉСКЕ 

ОКУПАЦПЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Члан 1 
Правни пропнсн (aaiKoiin, урсдбе, Иаредбе, прапилинци итд.) које 

су окупатори и њихбви помагачи допели (}ia подручју Југосланије за 
време кепријатељске окупаиије укидају се и проглашују за неважеће. 

Члан 2 
Правин проииси (закони, уредбе, шаредбе, правшшици итд.) који 

су билн na спази у часу иепријатељске окупације Југославије (na дан 
6 априла 1941 гол.) укидају се, уколико су у супротпости са тсковн- 
нама Народиоослободилачке борбе n ca декларацнјама и одлука.ма Аптн- 
фаишстичког neha народиог ослобође11>а Југославије и земаљскнх аитн- 
фашистичких већа појединих федералних јединииа. 

Члаи 3 
Оллуке (прссуде, решења, закључцн итд.) судскнх властн које су 

окупатори п љнхови помагачи донели у Југославији за време неприја- 
тељскс окупације, a којима се ypel;yjy приватио-прашш апорови и 
односи, остају иа снази, ако су странке, којнх се то тиче, с тим спора- 
зумне. AKO страпке нису с ти.м слоразумис, слободио je свакој од н.пх 
у року од године дана од дана обнародоваља ове одлуке покрснути no- 
ступак o томс слору шред надлежиим народним судом, који ће неовнош) 
0 iipet;aiiiii,eM спору изрећн нову обавезиу одлуку. 

Члан '1 
Покретањем поступка пз члана 3 сва права и обавезе које лрои- 

стичу из одлуке чији се пошиптај пли измеиа тражи, ne могу се оства- 
ривати до коиачие одлуке пародног суда. Изузетно покретаЈвем поступка 
ne престаје обавеза издржавања деце, родитеља и осталнх иемоћиих н 
за оад теспособиих лица. 

Члаи 5 
Сва стечена имовинска npasa на основу одлука нз члана 3 остају 

на сназн само у то.м случају ако су странке с тим споразумне или ако 
надлежна иародна власт поводом захтева 6T"I0 које сграике тако одлучи. 
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Члан 6 
Земљишпо-кљижна стања заснована na одлукама из члана 3 остају 

na снази. Странка која je покреиула зшступак лред надлокиим народним 
судом у смнслу члана 3, може тражнти да се у јавним књнгама (земљи- 
ннм, рударскнм, задружинм и др.) забележи спориост опих прана која 
су заоноваиа na поменутпм одлукама. 

Члап 7 
Одлуке (пресуде, pemen.a, захључци итд.) у кршшчпнм стварима 

које су допели редовли крпвичпи судови на оспову прописа којн су 
важнлн na дан 6 априла 194l год., a ne тичу сс полнтнчких крнвнца, 
остају «а снази. Такне се одлуке са списом имају одмах доставити 
јавном тужноцу ради стављања предлога и евеитуалног доиошеља иове 
сдлуке од стране надлежних пародних судова. 

Одлуке тих судова или других судова нли властн (војпих судова, 
тшлнцијских иласти итд.) Koje су ималс политпчкн карактср као и све 
одлуке у кривичним стварнма ма којих -Eflacrn које су донесеис ini 
основу ирописа које ^су допели окупатори и љихови помагачн, укндају 
cc и ne важе. Јавпи тужнлац може и у оваквим случајсвнма ставш'.! 
предлог за допошење нове одлуке од страме ладлежпе пародпе власти. 

Члаи 8 
У иогледу одлука управпих  (алми11истратнв.иих, „извртших)  иласт 

које су окупатори и њихови помагачи донели у Југославији за времс 
иепријател.ске окупације, a којнма се уређују приватно-правни однос!! 
важе одредбе члаиа 3 и реченица прва члаиа 4 ове одлуке. 

Члаи 9 
Одлуке   управнпх   (администратнвннх,   извршних)   властн   којс   ис 

спадају под one из члапа 8, укндају сс. а 

Члан 10 
Ова одлука стуиа на снагу даном обнародовања. 
(У дискусији o овом пројекту учествовали су Милован Ђилас, 

Едвард Кардељ, др Јосип Смодлака, Фраие Фрол, Сретен >I(yjoBnh, 
др Раде Прибиђевић, Методија Апдонов-Чеито, др Аитс Маидић, Влада 
Зечсвић, Јакоб Авшич, Сретен Вукосављевнк, алн говори ннсу сачувапи.) 

Поверепнк за судстио ^»рано <1>рол: Пошто je дискусија показала 
да приједлг ""длуке који je подиесен ПретсједпниЈтву није обухватио 
све случајеВк ИТИ су све формулацнје довољно прецизиране, шредла- 
жем да се нз, гре редакциоии одбор КОЈИ lie, узевпш у обзир све 
усмене  и иисмс .е приједлоге   чланова   Претсједништва!   дати дефини- 
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тивну редакцнју Приједлога одлуке o укидању и иеиажиостн правннх 
пропнса који су доиесенн од стране окупатора п њнхоннх помагача. 

Претседник: Прима пи се приједлог друга Фрола? (Прнма). Онда 
прелазнмо na другу тачку дневнога реда: претрес Приједлога одлукс o 
оснивању Врхонпог суда Демократске федератшше Југослаиијс. 

Има ријеч Фране Ф.рол да да образложење. 

Повереипк за судство Фране Фрол; Доношеи.е одлуке o оонивању 
Врховног  суда Демократске  федсратипие  Југославије  претставља  нов 
доприиос за Aajbibe разннјање нашег иародиог судства, ii<oje се заједпо 
са другим органнма иаше народме власги родило и нзрасло у ватри 
Мародиоослободилачке  борбе. 

Свима нама je јасно да шши народи рушећи у току Народноосло- 
боднлачке борбе стару власт, старе oprane .властн, нису могли оставнти 
нвтамнуте старе судове. 

Наш народ je схватио да je цијели raj старн југославенскн апарат, 
среска начелства, onhnne, полнција, жапдармерија, порезии opranu и су- 
довн, његов смртнн пепријатељ и да га зато треба до темеља упиштитн; 
да je он препрека за успјешио развијаље ослободнлачкс борбе и да га 
зато треба сломитљ 

Свакн nam човјек зна да су иајгорн протународнн режими нашли 
у старом државном аларату своје послушпо оружје, које je било 
спремпо да за ibnx учиии сваиш нсдјело према овоме народу. 

To вриједи и за судове. Onu су почевши од обичпнх редошшх na 
до злогласпог државног суда за заштиту државе, чији je опецијални 
зада.так био да у смрт и na робнју шаље пајбол.с борие за нстинску 
демокрацију н .права радпог парода, стајали спремпо у службн сваког 
протупародног режима. 

Од толнко развикапе самосталности судова, од љпховог служења 
са-мо „правди н праведпостп" пије остало nitima. Судови су лостали no- 
слушно оруђе cneMoiinor управпог апарата n onu су му служили одапо 
у првом реду у борбн против бораца за слободу паапих парода, за на- 
ционалну равноправност, за бољп и праведнији друштвепи поредах. 

Зато će у пдши.м пародима уврнјежио оправда.ни револт и мржња 
протии сваког oprana власти старог југославепског државпог апарата; 
on je у и.иховом постојању видио за.преку за оствареЈве 'својих тежп.а 
за правом демокрацијом и за .праведппјим друппвепп.м уређељем, за 
братским и равшошравпим одиосима између патих народа. 

Још се више у нашем народу увријежнла та мржи.а кад je видио 
како će сав старн апарат ставио спремно у слуиобу окулатора. To je 
за наше народе био још једаи доказ да су ти органи власти иепародмп 
и да су спремнн да ■служ;е свакоме тко нм плати. 

Зато je народ већ у првнм дапима Народноослободилачке борбе 
одбацио све старе oprane власти, na и судове, и пристулио стварању 
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enoje власти, иародпе пласти која je имала да служи циљсви.ма Народио- 
ослободилачке борбе. 

Поаиат нам je хисторијоки пут разиитка иашег народног судства. 
Ono je у своме развитку прешло све one исте фаве као и остали оргаии 
народне власти, степен његовог разви.тка зависио je од степеиа изградље 
шстема народие пласти уолће, a једио и друго зависило je од степепа 
развитка Наргадноослободилачке борбе. Ilaiini судоии иису се у свим 
подручјима name земље развијали равиомјерио, али су ипа« сви почн- 
валн na јединствепим припцшшма, који су бплп у складу са осповним 
принципима пародпе власти yonhe. Зато су onu од првог дапа свога 
постанка пародпп, изборни, зборни n опозиви. 

Допч у почегку свога развитка не постојн судстио као пека посебна 
функција власти, даљњи његов развита« кроз Народноослобрдалачку 
борбу mnao je сталпо у шраип.у одиајап.а.судске фупкцпје као посебне 
функцпје властп, ne дирајући тпме у пачело једитстпа n педјељивости 
власти јер су 'onn и дал.е остали одговорни представпичким органима 
за овој рал. C друге страпе упоредо с тим развитком текао je н разви- 
так у правцу разграпичавања иадлежпостн од војпих судова, као и у 
правцу разграничавања надлежности између виших и нижих судова. 

Дапас кад je већи дио наше земље ослобођсн и када je близу дан 
потпуног ослобођења наше зсмље од окупатора постоје сви увјети за 
формирање и дјеловање једног највишег судског oprana, који he тре- 
бати да коордикира и рад паптх судоиа, ларочито судску праксу из 
подручја заједничког законодавства:; да рјешава сукобе надлежности 
пзмеђу судова разних федералних једпица, између војиих n грађапских 
судова, као и пзмеђу вијећа Врховпог суда Демократске федератнвне 
Југославије и врховпнх судова поједипнх федералпих једипца. 

У овој одлуцн o формпран.у Врховпог суда Демократске федера- 
тивпе Југославкј« треба да дођу до изражаја оспов.на пачела на којима 
се развијало паше судство кроз Народноослободнлачку борбу n na 
којима ono дапас почпва, треба да дођу до изражаја начела изборпо^ти, 
зборпостп и опознвости. Тако Врховми суд треба да суди у iijnjehy, 
треба да буде биран од највишег нашег представпичког тијела n треба 
да за enoj рад буде 1вему одговарап. 

Формпрањем Врховпог суда Дсмократске федератнвне Југославије 
бпт he зграда нашег судстиа углавном завршепа. Ми имамо котароке и 
окружне судове, већ постоје н највиши судови у поједнним федерал- 
11пм јединицама. У вези са задацпма којп у овом часу паше борбе стоје 
пред судовима, као и задацима који he стајати пред њима no потпуном 
ослобођењу паше земл.е, Врховни суд Демократске федеративлс Југо- 
славије има велик И одговоран задатак. On he требатп да опреми наше 
судове да omu у перкоду обпоие и пзградње наше земље постану Mohno 
оружје лаших парода за заштпту народпе власти, за учвршћење пашег 
новог друштва и за зашгнту права иаших грађана. 
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Ова одлука има хисторијски значај за развигак нашо народНе вла- 
сти, a посебнб за развитак шшег судства. Она je хнсторнјски докуменат 
да су наши народи дочекали ослобој^ПЈС своје зсмље са већ готово 
n3rpai)eiiiiM и широко разграпатим супским апарато.м. Она ће свједо: 
чити « томе да су наши народи ие само ООДИЛИ оружаиу борбу против 
сжушатора inero да су нстодобио Изграђивалн своју нову држапу, своју 
иародну власт, 

Зато молнм да се ова одлука прими, 

Претседник: Отварам дискуснју у пачелу. 
(У днокусији o овом предлогу учествовали су Милован Ђилас, 

Јосни Смодлака, Фране Фрол, др ЈБубо Лсоитић, Мстодија Лшдонои- 
Чснто н Родољуб Чолаковнћ, алн говорн нису сачувани.) 

Поверепик оаобраћаја ИКОЈ-а Сретеи >KyjoBiili: Мнслим да би » 
овај TipojcKar трсбало упутити редакционом одбору да <5и се могле 
упетн ICBH one примсдбе које су у дискусијн стављеие n коЈе су се пока- 
залс као оправдане. 

Претссдник: Стављам ina гласање приједлог да -сс и пројскат упутн 
редакционом одбору. Прнма ли се? (Прима). Прслазимо на Т.рећу точку 
диевнога реда. Ммаде ријеч повјереипк за судство друг Фрол који he 
датн образложење пројекта одлуке o установљсљу н шадлсжиости Јаи- 
пог -тужноиа Демократске федератпвпе Југослаиије. 

Поверенпк за судство НКОЈ-а Фрапе Фрол: Послије завршетка На- 
родноослободилачког рата, ne мање него у самом рату, бити he борба 
са уиутрашљим нелријатељима једнако актуслпа. Народии пепријатељи 
заузимат he разне облнке камуфлаже н настојат he под разним видо- 
вима, увлачећи се у oprane nauie народие власти, да разбију и да омету 
рад na изградњи Дешжратске федеративне Југо^лавије. Onu he гледати 
да па.м учипе разне лодлости и да компромитирају пред иародом пашу 
народну сласт. Ув^ачећи се неопажено у паше народпе организаи.нје n 
фингирајући привпдпу лојалпост, гледат he да: ттостану оргаки nauie 
нове народне властн и онда he прнликом при.меп.нваи.а закопа покушати 
да иас компромптирају својим гпепријатељски.м радом. 

Да би се томе стало да пут и да би се на најефнкаснијн начин за- 
штнтиле текоииие Народиоослободилачке борбе, потребио je устаио- 
вити такав opran, којн hc чуватн наше тековние, с једие стране, и онемо- 
гућавати рад наших непријатеља, с друге стране. Митљеп.а сам, да се 
са предложепом одлуком o поставл>е1Бу и иадлежиостп јавпог тужпоца 
n подређених му oprana у Демократској федератнвној Југославијн — 
потпуно постиже та сирха. 

Јавнн тужнлац треба да буде борбеии оргал за заштиту новог 
друштвеиог поретка, a иарочнто за заштнту шравосуђа, којему je тако- 
ђер једаи од првих задатака чуван.е друштвеиог поретка. Наши новн 
народин судови у зајединци са јавннм тужноцем бити he првоборци и 
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чунарп  нашег новог поретка  који je сам народ извоЈепао н изградио 
кроз борбу. 

У члану 1 лредложеиог нацрта одлуке обухиаћеиа je функција тог 
иовог oprana. Предложене су три иаријанте тога члшна. 

Нова иародна власт iiie тшзнајс традиционалну подјелу на трн одво- 
јене властн: законодавну, судску и извршиу, већ je ова јединствена и 
недјељива као urro јечнедјељива и воља народа. Полавећи са тога 
стаиовишта, нзграђеиа je друга capnjama првог члана, која каже ,,од 
стране свих oprana извршпе власти у земљи". Ma да je уобичајеио да 
се код иас „извршном власти" подразумијева управиа власт у ужем 
смислу —■ у смислу траднциопалпе тшдјеле власти, — мислимо да je тај 
нзраз подесан да се с п.име изрази паша иова једшгствена иародна власт 
у читавој 'Својој  управној и судској функцији. 

Лко се то не бн шрнхватило, овда бн дошао у обзнр члаи 1. прва 
варијанта иацрта одлуке у којој je заступаио иачело подјеле управпе 
и судске власти. 

Будућн да je тготребпа коптрола и поједипих службсних особа које 
се могу —било код вршеп.а службепих радњи илн нзваи истих, — прет- 
СТављајући се као службсии opranu, огријешнти o закопе, то je шдзор 
иад њиховом дјелатпошћу обухваћен са чланом 1. Разуш|је се, да нсто 
тако треба обухватнти и однос свакога грађапина лрема закопима и 
његово orpiijemeiLe o те закопе. 

Према томе су у члану 1. обухваћене све дјелатности јавног ту- 
жноца у односу на све чнниоце којп бн дошли у обзир. 

Трећа варијанта тога члана je дбсловни 'пријевод из устава Савеза 
Совјетских Соцнјалистичких Република, чнје схваћање o јавиом ту- 
жиоцу ле можемо никако мимоиНл, ако хоћемо правилно да поставимо 
raj тако шотребан држаши ииструменат. По тој варнјаити су исто тако 
обухваћеин сви органи једипствене иародпе власти. Но устапова суда, 
гдје највише долази до израж&ја рад јавиог тужиооа, није довољно 
исгакиута и можда за схваћање које код нас постоји пије прикладио, да 
се  суд сматра  као подређепа  устаиова Повјереииштва  правосуђа. 

У члаиу 2, дано je јавно.м тужноиу право законске интервеиције и 
редовне жалбе. To je посве разумљнво, j ep без права еуспеКдиран^а " 
побијања пезакопитих одлука и олредаба, не би постојала могућност 
успјешие борбе за празилно функционирање законитости иародпе вла- 
сти. Речеио je „право закоиске иитервеицнје", j ep he специјалиим за- 
конима (крииичним поступником, грађапским поступником, закопом o 
оргаинзацији, дјелокругу » раду јавпог тужиоиа итд.) бнти одређено 
кака« je степен и начин те иитервепције. 

O праву na „редовну жалбу" иема што да се каже, јер бн без ii>e 
била нлузорпа функпија јавног тужиоца. 

Врло je важна одредба у члаиу 3. став 2, да јавном тужиоцу при- 
пада право надзорне жалбе против правомоЈтих допесеннх одлука свих 
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oprana народне властн. И раиије je код судокнх одлука прнпадало такво 
право држашшм тужноцу (§ 48 ст. 5 бр. 4 Закоиа o уре^ењу судова 
и § 357 Закона o криинчном судском поступку), no такиа су рјешен.а 
судских иласти бнла само пришшпијелне и деклараторис иарави без 
икаквог сфекта на страпке и коикретан спор. Ме1)утнм, no ставу 2 члапа 
2 нацрта одлуке и члана 3, ова се надзорна жалба протеже на све дје- 
латностп јсдинствсие народие власти са лотпушш ефектом репарирања 
усл.ијед криве примјене закоиа, одпосно одлуке са законском снагом. 
Према томе, моћи ће се свака одлука no властн наведеној у члаиу 3 уки- 
нутн и доннјети нова одлука која hc нмати исту правну снагу у одно- 
ciroM спору као да je долесена no редовпој падлсжпој власти. Ha тај he 
начин отпасти потрсба устапове Управпог суда и Државног санјета, j ep 
lie јавнп тужилац будпо бдптп ne само пад оном иовредом закопа која 
boraca ннтерес заједнице, него и над опом (повредом која j'e оппетпла 
поједпнца, rpal)aniina, у п.сговим ла закопу осповаппм правнма. Me смпје 
се заборавити да јавнп тужила<ц мора да пави да се закоп правилно 
при.мјењује, како у одпосу na заједппцу, тако п у одпосу na закопита 
права грађашша. 

У члапу 3 je даље речепо да надзорпу жалбу гледе управпих аката 
n одлука рјешапа onaj opran пзвршпе властп који je надређеп оргапу 
који je донно одпоспо правомоћно рјешење. Како he коИ управе вјеро- 
јатпо окружпи пародпоослободилачкн одбор са својим оргапима битп 
најнижа жалбепа инсталца, то he надзорпу жалбу против њихове одлуке 
рјешавати повјереник у народној републици, a против његове одлуке 
падлежпп савезпп иинистар, a опет против оллуке савезпог министра 
рјешават ће падзорпу жалбу вјеројатпо претсједппштво савезпог зако- 
нодавпог тпјела нлн no њему пменована влада. Да се за сада не бп то 
пабројало речепо je као у члапу 3 прва реченица папрта одлуке. 

У иогледу судских одлука речепо je n тачпо 'павсдепо који he 
opranu n када рјешаватп падзорпу жалбу уложену no јавпом тужпоцу. 
И ту je окружпп суд пајппжа жалбепа инстамца na je стога одрс1;ет) 
да надзорпу жалбу прохнв његове одлуке рјешава Врховпп суд одпоспе 
фсдералпе једппице. Протпв одлуке Врховпог суда федералпе једипипо 
падзорна се жалба подносп Врховпом суду Демократскс федеративпе 
Југославпје, a против одлуке 11отоП)ег суда -подпоси се жалба Oiihoj 
сједпицн тога суда. 

Функција јавпог тужиопа je пзражај демократског цептрализма 
с обзпром да су ТСКОВИНе, интереси и пачела Народпоослободплачке 
борбе, na којпма се оспива друштвепи поредак демокражке федерагивпе 
Југославпје, такођер јсдппствепп. Ta једнпствепост у фуккцији јавпог 
тужиоца nn мало ne дпра опу тековппу Народпоослободплачке борбе 
која je олпчепа у федерацији, јер су сие тековппе Народпоослободи- 
лачке борбе заједпичка својипа свију парода демократске федеративпе 
Југославије, na he јашш тужилац чувајз^ћи icne те тековине чувати 
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уједио и nam федератинпи приицнп. Taj припцно демократског цеитра- 
лизма код фупкцнје jaasnor тужноца долази до изражаја у начнпу по- 
стављања Јавног тужиоца Демократске федеративне Југославије и по- 
дређених му oprana, како je то одре^сио у члаиу 4, 5 и 6 наирта одлуке. 
Да je његова функција дсмократска, нндн се no томе што му оиако за- 
tMaiiiiiy власт прсдаје пајшшш орган парода и иародие власти, Лнтнфа- 
шистнчко liiijehe иародиог oaio6ol;eii.a Југослаинје, односно iberouo 
Прстсједниттио. Рокоии na које се постанл.ају јании тужиоии узети 
су из Устава СССР. 

Да би се још једанпут нагласио принцип демократског фсдера- 
лизма у фуикцији јавиог гужиоца, речено je да je о.и иезавнсан од 
сваке мјесне власти и да се његови opranu потчин.авају само јавпом 
тужиоцу Демократске федсративпе Југославије, чија власт директно 
извире из парода, према члану 4 пацрта одлуке. - 

Организација, дјелокруг и рад јавног тужиоца бнтн he уређени 
васебним законима (хривичним посгушшком, грађаиоким поступником, 
ваконом o оргапизацијн, дјелокругу ,и раду јавпог тужиоца итд.) na je 
тако предвнђеио у члаиу  8  иаирта  одлуке. 

Члан 9 не треба комептара. 
(У диокусији o овом шројекту учествовалн су: др Јосип Смодлака, 

Миловап Ђилас, Фране Фрол, Влада Зечевић, др Раде Прибићевић, Сре- 
теи >KyjoBi;ti, Едвард Кардељ, др Јђубо Леонтић, Родол.уб Чолаковић, 
и Јосип Рус, али говори пису сачуваин.) 

Повереннк за судство ИКОЈ-а Фраис Фрол: Hama пракса, другови, 
■упућује пас да бн требало Претсјединштву олактати рад na доношењу 
одлука избором редакциопог одбора. Међутим, иако сам предложио да 
се образује редакциоин одбор за проучаваље пројеката којн су даиас 
na диевиом реду, мислим да би требало изабратн сталаи Закоиодавин 
одбор Претсједпнштва Литпфатистичког иијећа народиог ослобођеп.а 
Југославије. 

Претседннк: Прпма ли се шрпјодлог друга Фрола? (Прима). Онда 
ћемо избор Закоподавиог одбора ставити na дневии ред прво наредце 
сједпице Претсједпиштва ЛВПОЈ-а. 

Прелазимо na претрес Приједлога одлуке o укидању Повјереииштва 
исхраие. Потто je гшсмеии приједлог већ готов, молим друга секре- 
тара Чолаковића да ra прочита. 

Секретар (чита): 
ПРЕДЛОГ .ОДЛУКЕ 

O УКИДАЊУ ПОВЕРЕНИШТВА ИСХРАНЕ 

Ha предлог Мационалиог комитета ослобођеља Југославије, a на 
основу члаиа 4 Одлуке o Врховпом закоиодавпом и извртном иародиом 
претставинчком телу Југославије и Напиопалном комнтету ОСлобо^ња 
Југославије као привременнм оргаиима врховпе народне власти у Југо- 
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слапијн за ирсме иародиоослободилачког рата, Прет.седииштво Аитнфа- 
тистичког nclia Мародног ослобођеи.а Југослапије доиаси следећу 
одлуку: 

Члаи 1 
Укида се Попсреништио исхрале и свн љегопн пословм преиосе се 

у иадлежпост Поиерепиттва тргошше и сиабдивап.а. 

Члан 2 
Ова одлука сгупа на снагу даном обпародовап.а. 

, Претсединк: Прима ли сс Одлука o укидању Повјерепиштва исхране? 
(Ирима). Молим сскрстара друга Чодаковића да ирочита Прнјсдлог 
одлуке o оспиваљу Повјерстиптва индустријс НКОЈ-а пошто je то па 
дневном реду. 

Секретар (чита): 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ' 
O ОШИВАЊУ ПОВВРЕНИИПТВА ИИДУСТРИиЕ 

Ha предлог Иациоиалног комитета ослобо1;е11.а Југославије, a na 
основу члапа 4 Одлуке o Врховном законодавпо.м и извршиом народиом 
претставинчком телу Југославије и Иационалном комитегу ослобођења 
Југославнје као привременим органима врховне народне власти у Југо- 
славнјн за време народиоослободилачког рата, Претседништво Анти- 
фашистичког већа народвог ослобо1;е11)а Југославије доноси следећу 
одлуку: 

Члан 1 
Оснива сс Повереништво ипдустрије. 

Члак 2 
Делокруг овог Повареииштва обухвата ицдустриску лрерађивачку 

делатност као н све послове из Одлуке Претседништва Аитнфаши.стич- 
Kor еећа Народног аслобођења Југославије од 21 новембра 1944 годнне 
o прелазу у државну својниу иепрнјатељске нмовнне, државној управи 
имовином пеприсутиих лнпа и o секвестру над нмовином коју су окупа- 
торске власти присилпо оту|;иле. 

Члан 3 
Ноделу надлежности која je приладала Повереништву трговине и 

индусгрије до гступаи.а na спагу ове одлуке, извршиће Повереник ииду- 
стрије у опоразуму ca Поверемиком трговине  и  снабдевап.а. 

Члаи 4 
Организацију     Пове-реииипва    иидустрпје    прописаће    Повереиик 

ицдустрије. 
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Чла» 5 
Ona одлука ступа na снагу даном обнародовања. 

Претссдннк: Прима ли се Одлука o оснниаи.у Понјерсинштва ииду- 
стрије? (Прима). Прелазимо na претрес Одлуке o скнипан.у Попјере- 
ништва тргопиие и 'Сиабдијенања ИКОЈ-а. Молнм сскретара да прочита 
приједлог одлуке. 

Секретар (чита): 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
O ООНИВАЊУ ЛОВЕРЕНШИТВА ТРГОВИНЕ И СИАБДБВАН.Л 

Иа предлог Националиог комитета ослобо1;е11>а Југославије, a Ha 
оонову члаиа 4 Одлуке o Врховном закоподаииом н изиршиом мародпом 
претставничком телу Југославије и Националном комитету ослобо^еи.а 
Југослаинје као припремеиим органима прхоиис иародне власти у Југо- 
славији за време народноослободилачког рата, Претседништво Анти- 
фашистичког neha народиог ослобо1;с11>а Југослаиије доноси следећу 
одлуку: 

Члан 1 
Оснива се Пбверелиштво Tproitmic и снабдевања. 

Члан 2 
У делокруг ouor Повереништва улазе послови унутрашње и сиол.ис 

^prouiine, снабдмања и исхране, 

Члаи 3 
Иоделу надлежиости која je до ступаља >на снагу oue одлуке прц- 

падала Понерсииштиу TiproBime и индустрнје, извршиће Повереник трго- 
аине и 'Сиабдеван.а у споразуму са Повереннком иидусгрије. 

Члан 4 
Организацнју Повереинштва трговипе н снабдевања прописаће По- 

вереник трговине н снабдевања. 

Члан 5 
Ова одлука ступа na снагу даном обнародован.а. 

Претседник;   Прима   ли се шриједлог који сте   сада   саслушали? 
(Прима). Објавл.ује.хг да je усвојсиа Одлука o оснивању Повјереип- 
штва трговиие и сиабдијсваи.а као м upe тога ирнхваНеиа Одлука o 
ооннвању Новјереништва иидустрије у Иациопалио.м комитету ослобо- 
ђења Југославије. Ha диевном je реду претрес пројеката одлука o нме- 
новању повјереиика за ова иова повјереншггва МКОЈ-а. Молн.м ,секре- 
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тара ла прочита прии предлог Националног комитета ослобо1)е1Ба Југо- 
славије. 

Секретар (ччта): 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

Ha предлог Нациоиалиог комитста ocvio6ot)eiba Југослапије, a на 
осиопу члапа 4 Одлуке o Врхониом закопсхдаииом и извршпом на.родиом 
претстапиичком телу Југославнје н Нацноиалном комнтету ослобођења 
Југослапијс као припремешш оргалнма врхопие народце властн у Југо- 
славији за време народноослободилачког рата, Претседништво Антифа- 
шистичког већа народног ослобођења Југославије доиосн следећу 
одлуку: 

Члаи 1 
За   Повереиика  тргопиис   и   сиабдевап.а  у  Нациоиалиом  комигету 

ослобођења Југославије именујв се ниж. Никола Петровнћ. 

Члаи 2 
Ова одлука ступа na онагу даиом об11ародован>а. 
Претседннк: Има ли прнмједаба? (Нема). Онда стављам na гласање 

Приједлог одлуке o именопању друга ннж. Николе Петровића за Повјс- 
реника трговиие и сиабдпјеван.а IIKOJ-a. Прима ли се приједлог Нацио- 
налпог комитета? (Прима). Молим друга секретара да прочита и други 
прнједлог одлуке. 

Сскретар (чита): 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

Ha предлог Нацноналиог комнтета ослобођси.а Југославнје, a на 
основу члана 4 Одлукс o Врховном законодавиом и извршном па^одиом 
претставннчком телу Југославије и Нациоиалиом комнтету ослобођсп.а 
Зугославпје као прнврсмеиим оргалнма врховпе народне властн у Југо- 
славији за времс иародпоослободилачког рата, Претсединштво Антифа- 
шнстнчког већа иародиог ослобођен.а Југославије доносн следећу 
одлуку: 

Члап 1 
За   Понерепика   иидустрије   у   Националном   комитету   ослобођења 

Јупославнје нмспујс се Лидрија Хебраиг. 

Члан 2 
Ова одлука ступа иаспагу дапом обиародоиаља. 

Претседник: Прима ли се приједлснг Нациоиалног камитета осло- 
бођења Југославнје o именоваљу друга Апдрије Хебраига за Повјере- 
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пика шшустрије? (Прима). Коистатирам да су за понјеренике у 11КОЈ-у 
ИИеновани другови: инж. Ннкола Петропић за тргоиину и сиабдијепање, 
li Лнцрцја Хебранг за иадусгрију. Прелазимо на претрес лрије-длога 
одлука o увођењу Ј^едиообразног рачуиоводства и o једнообразно.м ра- 
чуиоводству. Молим да се ове двнје точке дпевиог реда споје у једну, 
иошто чнне перазлучиу цјелину.  (Прима сс). 

Пошто су пројекти и једие н друге одлуке благовремоао достап- 
. љени CBiiiM члановнма Претсједништва, сматрам да их овдје није потребно 

поново читатн. (Прима се. — Видети прилоге na крају кн.иге.) 
Зато отварам дискусију o овим пројектима које пам je уиутио Ha- 
ционални комнтет. Жели ли ко да говори? (Аидриј;! Хебршп-. Ja hy 
Дати кратко образложење). Имаде (ријеч друг Хсбраиг. 

Повереник индустрије  HKOJ-<i Апдрија Хебранг: Увођсп.е једио- 
образиог рачуиоводства иамеће сс као пужпо, јер се љиме може миопо 
iiocTiihii да се nama прнвредна дјелатиост рационално организира, да се 
сконоиски прати рад свнх наших државних и приватних подузећа. Насли- 
јеђено CTaiue  mije  ни  савремеио ,ни рацноиално,  већ зпак iiame, при- 
рредве заосталости, па би кочило свеопшту активност у правцу прве- 
lian.a пронзводи.е. Мови одпос према раду пробудиће у сваком нашем 
трудбеинку смнсао за  рационализацнју, .огкрнНе  се  мноло  иепознатих 
талвнлта, које he онда руководство моћи да постави na одговориа места' 
У  подузећу. Мн морамо .раднтн  na развијап.у смнсла n ocjchaja одго- 
ворности за ono што се ради, дужностп и потребе добронамјсрпе и КОН- 
структивне критике; рад код нас мора добнти свој нови смисао и значај 
живог u акпшног ствараЈва, умјесто раиијсг робова1ва. Свс шири кру- 
гови радника и иамјештепика паучиће да руководе прошВОДЊОМ, a то 
lic бити гарангија за њеНо убрвано подизан>е'. Нов однос према раду 
произлази из промјена које су настале у iiaiuoj земљи. 'Раније je рад 
био   нзвор   6.oraheiba   појединаца   и  'поједнних   клика.   Данас   ан  мора 
лостати извор бољег и љепшег живота шнроких народиих слојева. 

Цровођењем ових одлука биће омогућеиа и правилпа калкулација, 
то јест израчунавањс цијеиа и љихова к,онтрола. Народна власт nehe 
umne допустнти пљачкање иарода и државе помоћу лажиих калкула- 
Иија. Зарађиваће ono предузеће које заиста рациопалио производи, a 
ие ono које тражи изворе добнти у претераиом искоришћаваоћу радне 
сиаге, у шпекулацијама, у државиим субвеицијама и високим заштитпим 
чарииама, na штету потрошачких маса. 

Великн задаци (Стављају се у дужно.ст књиговођама, a и велика 
одговорност. Стога he пародиа власт ттнтити кН)НГОв;о|)е тако да he 
они Mohn ове одлуке заиста спроводнти у живот. 

Ове одлуке само су први корак у доиошен.у новмх прописа o раму- 
поводству. Предвиђено je доношење још и пролиса o једпообразиој 
етатистнцн у прнвредпим подузећима, o обавезиом упоређивању поду- 
peha нсте привредне гране и o биланоирању. У перспекптви 6iiiie уве- 
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дсио шшнирање произв.одње и расподЈеле, a затим и планско рачуно- 
водство.  Рачуноводство мора да лратн пронзводњу  и расиодјелу  као 
сјсиа enoj ирсдмет у сннм њиховим фазама и облицима. 

Уво1;е11>е једнообразног рачуиоподстБа један je од прсдуслоиа на- 
претка иаше земље. Наш парод je задишго цио сиијет снојнм напороша 
и шобјслама у Ослободилачком рату. 11 na лривредиом лол.у, у обиоии 
и рациоиализацији name принреде морамо бити пожртвоваии, улорни и 
јуиаци као што смо na бојиом лол.у. Тпмс ћем;о учврстити и осигурати 
велнке тековпие Ослободилачког рата и ОТВОрити пут привредном про- 
цвату иаше домовипе. 

Ma да ове одлуке тек ■сада доносимо, one he се моратн примјењи- 
ватн ретроактивно, од 1 јануара ове године како би био обухваКеп цио 
ГОДИШЊИ период. Једнообразио рачунрвхздство морају увести сва др- 
жавна и прпватна произнођачка, банкарска и cao6paliajiia подузећа и 
да их отсада воде у духу упутстава и прописа које предвифа систем 
једиообразиог рачупсжодства. 

Kao што сам већ наглаош, увођеп^м једиообразног рачуиоводства 
ми ћемо подврћи коптроли сва државна и лривредна подузећа, a да би 
нх na то одмах обвсзали и да бисмо оиемогућнлн злоупоиребе предви- 
дјели смо и казиене одредбе. 

Надзор а&л npoBot)eibeM u изпршавањем ових прописа понјерили 
смо Државном ревнзиоиом заводу, којн се иалазн у склопу Комнсије 
pa привредну обнову земље при Привредном савјсту Нациокалног ко- 
*мнтета гдје су ове одлуке и нзрађене. 

Мислим да са.м довол.110 указао na зиачај и потребу увођен.а 
једпообразиог рачуиоводства na у н.ме Пациопалног комигета прсдла- 
жем да се »законе. 

Претседннк: Тражп ли још ко ријеч? (Нико се ne јавља). Поппо 
лрнједлоге одлука ле1\емо читати, стављам их na гласап.е. Примају ли 
се лрпједлози одлука o уио\)сњу једпообразпог рачуповодства и 0 
једкообразпом рачуловодству? (Примају).- Објављујем да су Одлука 
o увођењу једпообразпог рачуноводства и Одлука o једнообразпом 
рачуповодству  у ГТретсједпшптву  ЛВИОЈ-а  усвојепс. 

Ha дневпом реду остале су пам још само евептуалије. Има ли 
каквих литања и лрпједлога? (Родољуб Чолаковић: Молнм за ријсч.) 
Имаде ријеч друг Чодаковић, 

Родол.уб ЧолаКОВИћ: Молим Претсједпиштво да лрими моју оставку 
на лоложај секретара Претсједништва Лптифашистчког вијећа народпог 
ослобођења Југославије којп сада заузимаи, јер одлазим na другу 
дужност. 

Претседпик: Мрпма ли се оставка друга ЧолаковпНа? (Прима). 
Објавл.ујем да je другу Родољубу Чолаковићу уважепа оставка на 
тшложај секретара Прстсјелппштва ЛВНОЈ-а којп je 011 часно заузимао 
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од Другог засједаља АВНОЈ-а у Јајцу. И.ма ли каквих других прије- 
длога? (Едвард Кардељ: Имам ja предлог). Имаде ријеч лруг Кардељ. 

Потцретседппк ИКОЈ-а Едиард Кардељ: Ha упражи.епо место се- 
кретара Претседништпа предлажсм да се изабере друг Миле Перуиичић, 
Досадаши.н Поиереник за исхрапу Нацноиалиог комнтета ослобођсља 
Југослапије. 

Претседник: Стављам приједлог друга Кардеља на гласаи.е. Прима 
лн се пријсдлог да се за нопог секрстара изабере друг Миле Перуничић? 
(Прима). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je за новог сскре- 
тара Претсједпиштва изабраи јсдиогласно друг Мнлс Перуничић. Али, 
пошто се друг Миле Псруиичнћ палази na службепом путовању, молим 
друга ЧолакопнНа да н даље остаие na дужностн секретара док се друг 
Перуничић ne врати у Београд. (Родољуб Чолаковић: Пристајем). 
Има ли још каквих приједлога? (Родољуб Чолаковић: Имам.) 

Родољуб Чоламовић: Сматрам да je потребпо да Мретсједпиппиу 
учиним oiiaj прпједлог. Наш je рад сие обп.мппјп и Претсједппштво ће 
сваким иииом п.мати мпого више послова и много више сједница. Зато 
сматрам да je неогтходпо да се у Цретсједппппну AĐHOJ-a оснује сте- 
иографски биро. 

Претседнпк: Мрмма лп се приједлог друга Чолаковића? (Прима). 
Има ли још какових лриједлога? (Фраие Фрол: Имам приједлог за ре- 
дамциону комнсију). Имаде ријеч Повјђреник за судстпо друг Фрол. 

Поверенпк за судство НКОЈ-а Фрапе Фрол: Предлажсм да се у 
редакцпопу комиснју која треба да реднгује пројекте одлука o укндап.у 
II неважности свпх правних npoinica доппјетих од стране окупатора н 
њшсових помагача, o важпости одлука које су за то вреие донијете и 
o укида11>у правннх прописа којн су билн na снази у часу непрнјатељ- 
ске окупације, затим ГТриједлог одлуке o оснивању Врховног суда 
ДФЈ и одлуке o установљењу и надлежности Јавног тужиоштва /VtsJ 
изаберу другови Едвард Кардељ, др Благоје Нешковић, Сретен Жујо* 
inih, др Раде Прибићевић, Родол.уб Чолаковић  и ^'[јаие Фрол. 

Претссдпик: Прима ли се приједлог друга  Фрола?   (Прима),  Има 
ли joiu какових пнтања и прнједлога? (Пема). 

Прије него што вакључимо данашњу сједницу, пошто je дневни 
ред исцрпен, молио бих друговс из редакционе комисије да припреие 

•извјештај и дсфииитнвиу редакцију иројеката одлука за rpehii фебруар, 
јер he сс идућа сјединца Прстсједшшпва одржатн 3 фебруара у 10 ча- 
сова прнје подие.  Овнм закључујем данашњу  сједиицу. 

(Седпица je закл^чеиа  у   14 часова). 
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Četvrta sednica 
(3. februara 1945) 

Početak ii 10 časova. 
Pretsedavao Pretsednik AVNOJ-a dr Ivan Ribar. 
Prisutni: Antun Augustinčić, Josip Rus, Marko Vujačić; 
Aleksandar Ranković, Bano Andrejev, dr Blagoje Nešković, Vlada 

Zečević, Edvard Kardelj, dr Zlatan Srcmcc, dr Ljubo Lcontić, Mara 
Naccva, Melodija Andonov-Čcnto, Milovan Dilas, Momčilo Marković, 
Petar Stambolić, dr Rado Pribićević, Rodoljub Čolaković, Spascnija 
Babović, Sreten Vukosavljević, Sreten Žujović, Franc Frol i Franc 
Lcskošek. (Na osnovu punomoćja zastupljeno još 14 članova). 

Pretsednik: Otvaram četvrtu sjednicu Pretsjcdnlštva AVNOJ-a. 
Zapisnik današnje sjednice vodice zamjenik sekretara drug Rodoljub 
Čolaković. Za današnju sjednicu predlažem slijedeći dnevni red: 

1) Izvještaj redakcionog odbora. 
2) Glasanje o projektima odluka: 

a) o ukidanju i novažnosti svih pravnih propisa donesenih od 
strano okupatora i njihovih pomagača za vrijeme okupacije; o važnosti 
odluka koje su za to vrijeme donesene; o ukidanju pravnih propisa koji 
su bili na snazi u času noprijateiljske okupacije; 

b) o osnivanju Vrhovnog suda Demokratsko federativne 
Jugoslavije; 

v) o ustanovljenju i nadležnosti Javnog tužioštva Demokratske 
federativno Jugoslavije. 

3) Pretres odluka: 
a) o limenovanju Javnog tužioca DFJ i 
b) o imenovanju pretsjednika Vrhovnog suda DFJ. 

4) Izbor Zakonodavnog odbora PretsjedniStva Antifašističkog vi- 
jeća narodnog oslobođenja  Jugoslavije. 

Prima li se predloženi dnevni red? (Prima). Imali ko protiv? 
(Nema). 
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Imado riječ drug Rodoljub Čola'kovic da, kao Izvjestilac, podnese 
izvještaj redakciono komisijo koja je razmotrila projekte odluka prema 
odluci pro.Šle sjednice. 

Izvestilac Rodolj'ub Čolaković: Redakck>na komisija, izabrana na 
prošlom sastanku, održala je jučc sjednicu na kojoj smo pretresli sve 
prijedloge odluka, razmotrili sve dopune i primjedbe koje su ovdje, u 
Pretsjedništvu AVNOJ-a stavljene na pojedine nacrte odluka. Najviše 
smo, prirodno je, diskutovali o Prijedlogu odluko o ukidanju pravnih 
propisa donesenih za vrijeme okupacije. Mi smo u .prijedlog unijeli niz 
Izmjena i dopuna na osnovu primjedaba koje su učinjeno na prošloj 
sjednici Prctsjedništva, zatim primjedbo druga Kržišnika na čl. 2 i 3 
koje je prihvatio i drug Frol i sve primjedbo druga Kardelja na ona 
pitanja na koja- jo on ukazao i ovdje i u Zakonodavnom odboru Nacio- 
nalnog komiteta. 

U projokat Odluko o ukidanju i novažnosti svih pravnih propisa 
donijotih od strano okupatora imi smo unijoli slijedeće izmjene i dopune: 

U čl. 1, poslije riječi koje stojo u zagradi', umjesto: »koje su okupa- 
tori i njihovi pomagači donijeli na području Jugoslavije« staviti riječi: 
»donijotih od strano okupatora i njihovih pomagača«. 

U čl. 2, u drugom redu, poslije riječi: »okupacije« umjesto: »Jugo- 
slavije (na dan 6 aprila 1941 god.)« stavili riječi: »(dodana 6 aprila 
1941 god.)«. U četvrtom redu, poslije riječi: »narodnooslobodilačko 
borbo« staviti samo zapetu i brisati rječicu »i«. U posljednjem redu ovog 
člana, poslije riječi: »Zemaljskih antifašističkih vijeća« umjesto: »po- 
jedinih federalnih jedinica« staviti riječi: »(skupština, svela, sobranja), 
pojedinih federalnih jedinica i njihovih pretsjedništava, kao i pravnim 
propisima donijotih od Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije 
i njegovih povjereništava, vlada i pojedinih povjereništava federalnih 
jedinica.« 

U čl. 3, prvi red, u zagradi, poslije riječi: »zaključci« brisali snjp 
»itd«. U drugom redu umjesto riječi: »koje su okupatori i njihovi po- 
magači donijeli u Jugoslaviji« stavili riječi: »donijelo od strane okupa- 
tora i njihovih pomagača«. U četvrtom redu brisali smo riječi: »spo- 
rovi i«. Posle riječi: »ostaju na snazi«, umjesto: »ako su stranke kojih 
so to tiče, s tim sporazumne« stavili smo riječi: »ako so ne kose s prav- 
nim propisima u smislu čl. 2 ovo odluke.« Umjesto daljeg teksta pri- 
jedloga dodaje so nov stav 2, koji glasi: 

»U pogledu odluka koje so koso s pravnim propisima u smislu čl. 2 
ovo odluke, a stranko nisu s njima sporazumne, slobodno je svakoj 
od njih u roku od 3 godino od dana obnarodovanja ovo odiuko .pokre- 
nuli postupak o lome sporu pred nadležnim sudom koji će, nezavisno 
od predašnjeg spora, izreći novu obaveznu odluku. U slučaju da nema 
stranko koja jo ovakvom odlukom oštećena ili da stranka iz bilo ka- 
kvog razlo-ga no može pokrenuti postupak, ili da su u pitanju lica pod 
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stara teli j&lvom, ovaj postupak mora pokrenuti nadležni organ narodne 
vlasti.« 

U čl. 4, prva rečenica mijenja se 1 glasi: »Čim je postupak iz čl. 3 
pokrenuti sva iprava i obaveze kojo proističu iz odluke čije se poni- 
štenje ilil izmjena traži no mogu se ostvarivati do konačne odluke suda.« 
Dnuga rečeniea ovoga člana prijedloga -postala je stav drugi. 

Član 5 ukida se zato što je njegova odredba ustvari ponavljanje 
člana 3. 

Tako jo član 6 postao član 5. U drugom redu ovoga člana umjesto 
riječi: »Stranka koja je pokrenuta postupak pred nadležnim narodnim 
sudom«, stavili smo riječi: »Stranka i nadležni organ narodne vlasti 
koji je pokrenuo postupak pred nadležnim sudom«. 

Član 7 prijedloga postaje, poslije ovili izmjena, član 6. U prvom 
stavu, prvi red u zagradi, briše se ono »itd.«. U drugom redu poslije 
riječi: »redovni krivični sudovi« stavili smo umjesto: »na osnovu pro- 
pisa koji su važili na dan 6 aprila 1941 god.; a ne tiču se političkih 
krivaca«, —■ ove riječi: »za vrijeme neprijateljske okupacije na osnovu 

.propisa koji su važili do dana 6 aprila 1941 godine^, a ne tiču se poli- 
tičkih krivaca.« Poslije riječi: »ostaju na snazi«, mjesto tačke stavili 
smo zapetu i dodali: »dok nadležni sud, na predlog javnog tužioca, ne 
donese novu odluku«. U drugom stavu, prvu rečenicu promijenili*smo 
tako da glasi: »Sve odluko tih sudova ili drugih sudova ili vlasti (vojni 
sudovi, policisklh vlasti, vanrednih sudova itd.) koje su imale politički 
karakter, kao i odlnko u krivičnim stvarima izrečene na osnovu pro- 
pisa donijetih od strane fašističkih okupatora i njihovih pomagača uki- 
daju so i ne važe«. 

Član 8 prijedloga postaje čl. 7, ali smo ga izmijenili tako da sada 
glasi: 

»U pogledu odluka izvršnih (upravnih, administrativnih) vlasti du- 
nijetih od strane okupatora i njihovih pomagača za vrijeme neprijatelj- 
sko okupacije, a kojima se ureduju privatno-pravni odnosi, važe ana- 
logno odredbo čl. 3 i čl. 4 stav 1 ove odluke«. 

Član 9 prvobitnog prijedloga postao je sada član 8, ali je i on 
izmijenjen i glasi: 

»Odluke izvršnih (upravnih, administrativnih) vlasti koje ne spadaju 
pod ono iz člana 7 ukidaju se.« 

I na kraju, član 10 postao-je član 9. 
Kao što vidite, mi smo uzeli u obzir sve umjesne primjedbo i pri- 

jedloge i takoreći preradili prijedlog koji jo prvobitno bio podnesen 
Pretsjcdništvu. Prilikom razmatranja ostalih nacrta odluka mi smo se 
služili istom metodom i kad budu one na dnevnom redu, ja ću ih čitati 
u konačnoj redakciji koju je dala komisija, jer smatram da ćemo tako 
imati najibolji uvid u ono što smo izmijenili ili dopunili. 

Toliko sam imao da kažem. Molim da se ovaj izvještaj primi. 
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Pretsednik: Prima li se izvještaj koji je u ime redakcione komisije 
podnio drug Colaković? (Prima). Onda prelazimo na glasanje o Prije- 
dlogu odluke o ukidanju i nevažnosti svih pravnih propisa donijetih od 
strane okupatora i njihovih pomagača za vrijeme okupacije; o važno- 
sti odluka koje su za to vriijeme donijete; o ukidanju pra\'nih propisa 
koji su 'bili na snazi u času neprijateljske okupacije. 

Molim druga izvjestioca da pročita prijedlog ove odluke u defini- 
tivnoj redakciji koju je dala redakciona komisija. 

Izvcstilac Rodoljub Colaković (čita): 

PREiDLOG ODLUKE 
O UKIDANJU I NEVAŽNOSTI SVIH PRAVNIH PROPISA OONRTIH OD 
STRANE OKUPATORA I NJIHOVIH POMAGAČA ZA VREME OKUPA- 
CIJE; O VA2NOSTI ODUUKA KOJI-: SU ZA TO VREME DONETE; O .UKI- 
DANJU PRAVNIH PROPISA KOJI SU iilLI NA SNAZI U ČASU NEPRI- 

JATELJSKE OKUPACIJE 

Na predlog Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, a na 
osnovu člana 4 Odluke o vrhovnom zakonodavnom i izvršnom narod- 
nom pretstavničkom telu Jugoslavijo i Nacionalnom komitetu oslobo- 
đenja Jugoslavije, 'kao privremenim organima vrhovne narodne vlast; 
U Jugoslaviji za vreme narodnooslobodilačkog rata.- Pretscdništvo anti- 
fašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslaviie donosi sledeću 
Odluku: 

Član 1 
Pravni propisi (zakoni, uredbe, naredbe, pravilnici itd.) doneti od 

strane okupatora i njihovih pomagača za vreme neprijateljsko okupa- 
cije ukidaju se i proglašavaju za nevažeće.        ' 

Član 2 
Pravni propisi (zakoni, uredbe, naredbe, pravilnici itd.) koji su 

bili na snazi u času neprijateljsko okupacije (do dana (i aprila 1<T41 
godine) ukidaju se, ukoliko su u suprotnosti s tekovinama narodno- 
oslobodilačko borbe, s deklaracijama i odlukama Antifašističkog veća 
narodnog oslobođenja Jugoslavije i Zcmaljs-kih antifašističkih veća 
(skupština, sveta, sobranja) pojedinih federalnih jedinica i njihovih 
pretsedništava, kao i pravnim propisima donetim od Nacionalnog ko- 
miteta oslobođenja Jugoslavije i njegovih povereništava, vlada i poje- 
dinih povereništava federalnih jedinica. 

Član 3 
Odluko (presude, rešenja, zaključci) sudskih vlasti, donete od 

strano okupatora i njihovih pomagača za vreme neprijateljske okupa- 
cije, a kojima se ureduju privatno-pravni odnosi, ostaju na snazi, ako 
se no koso s pravnim propisima u smislu člana 2 ove Odluke. 
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U ipoplcdu odluka kojo eo kose 6 pravnim propislnia u smislu 
člana 2 ovo Odluke, a stranke nisu s njin^a sporaz-umne, slobodno je 
svakoj od njih u roku od tri godino od dana obnarodovanja ove odluke 
pokrenuti postupak o tomo sporu pred nadležnim sudom, koji će, ne- 
zavisno od predašnjep spora, izreci novu obaveznu odluku. U slučaju 
da nema stranko koja je ovakvom odlukom oštećena, ili da stranka iz 
bilo kakvog razloga no možo pokrenuti postupak, ili da su u piitanju 
lica pod staratoljstvom, ovaj postupak mora pokrenuti nadležni organ 
narodno vlasti. 

% Član 4 
Čim jo postupak iz člana 3 pokrenut, sva prava i obaveze koje 

proističu iz odluke čijo se 'poništenje ili izmena traži ne mogu se ostva- 
rivati do konačne odluko suda. 

Izuzetno -pokretanjem postupka no prestaje obaveza izdržavanja 
dece, roditelja i ostalih nemoćnih i za rad nesposobnih lica. 

Zemljišno-knjižna stanja zasnovana na odlukama iz člana 3 ostaju 
na snazi. Stranka ili nadležni organ narodno vlasti koji jo pokrenuo 
postupak pred nadležnim sudom u smislu člana 3 možo tražiti da se 
u javnim knjigama (zemljišnim, rudarskim, zadružnim ii drugim) za- 
beieži spornost svih prava koja su zasnovana na pomenutkn odlukama. 

Član 6 
Odluko (presudo, rešenja, zaključci) u krivičnim stvarima koje 

su doneli redovni krivični sudovi za vremo neprijateljsko okupacijo na 
osnovu propisa koji ^u važili do dana 6 aprila V941 godine, a ne tiču 
ко političkih krivica, ostajn na snazi dok nadležni sud, na' predlog jav- 
nog tužioca, no donese novu odluku. 

Svo odluko tih sudova ili drugih sudova ili vlasti (vojnih sudova, 
ix>liciskih vlasti, vanrednih sudova itd.) koje su imalo političkii karakter, 
kao i odluke u krivičnim stvarima izrečeno na osnovu propisa donotih 
od strane fašističkog okupatora i njegovih pomagača ukidaju se i ne 
važe. Javni tužilac možo i u ovakvim slučajevima staviti predlog za 
donošenje novo odluke od strane nadležne narodne vlasti. 

Član 7 
U pogledu odluka izvršnih (upravnih, administrativnih) vlasti do- 

notih od strano okupatora i njihovih pomagača za vremo neprijateljske 
okupacijo, a kojima so ureduju privatno-pravni odnosi važe analogno 
odredbe člana 3 i člana 4 stav 1 ove odluke. 

Član 8 
Odluke  izvršnih   (upravnih,  administrativnih)  vlasti  kojo  ne spa- 

daju pod one iz člana 7 ukidaju se. 
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Član 9 
Ova Odlukai stupa na snagu danom obnarodovanja. 
Pretsednik: čuli sto prijedlog odluke. Ima li kakvih primjedaba? 

(Nema). Onda stavljam prijedlog odlu,ke na glasanje. Ko jo za, neka 
digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Konstatiram 
da je Prijedlog odluke o ukidanju i nevažnosti svih pravnih propisa 
donijetih od strano okupatora i njihovih pomagača za vrijeme okupa- 
cijo u Prctsjcdništvu usvojen prema prijedlogu redakcione komisije. 
Molim druga Čolakovića da pročita Prijedlog odluke o osnivanju 
Vrhovnog suda DFJ. 

Izveslilac Rodoljub Čolaković: Redakciona komisija proučila je i 
Prijedlog odluke o osnivanju Vrhovnog suda. Mi smo i u ovom nacrtu 
izvršili izvjesne izmjene i (topimo pa predlažemo da so usvoji sljedeći 
tekst (čita): 

PREDLOG ODLUKE 
O   OSNIVANJU   VRHOVNOG   SUDA   DEMOKRATSKE   FEDERATIVNE 

JUGOSLAVIJE 
Na predlog Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, a na 

esnovu člana 4 Odluko o vrhovnom zakonodavnom i izvršnom narod- 
nom prcitstavničkom tein Jugoslavijo i Nacionalnog komiteita oslobo- 
đenja Jugoslavije kao privremenim organima vrhovne narodne vlasti 
u Jugoslaviji za vreme narodno-oslol)odilačkog rata, Protsednišivo 
Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije donosi sledeću 
odluku: • 

Član 1 
Kao najviši sudski organ osniva so Vrhovni sud demokratske fede- 

ralivne Jugoslavije, sa sedištem u Beogradu, u čiju nadležnost spada: 
1) resa vanjo nadzornih žalbi Javnog tužioca demokratsko federa- 

tivne Jugoslavije, uloženih protiv odluka vrhovnih sudova pojedinih 
federalnih jedinica i protiv odluka veća Vrhovnog suda demokratske 
federativne Jugoslavije; 

2) rešavanjo sukoba o nadležnosti između sudova raznih fed<?ral- 
nih jedinica, sukoba o nadležnosti između vojnih i građanskih sudova 
i sukoba o nadležnosti između veća Vrhovnog suda demokratske fede- 
rativno  Jugoslavijo  i  vrhovnih  sudova  pojedinih  federalnih  jedinica; 

3) davanje obaveznih uputstava po pitanjima sudske prakso 'iz 
područja zajedničkog zakonodavstva; i 

4) suđenje u krivičnim i građanskim stvarima za koje je po za- 
konu nadležan. 

Član 2 
VrliO'Vni sud demokratsko federativne Jugoslavije donosi odluke u 

veću od iri člana i u opšioj sodnici. 
U opštoj sednici odlučuje: kada nešava o nadzornoj žalbi protiv 

odluke veća Vrhovnog suda demokratske federativno Jugoslavije, kada 



rcšava o eukobu nadležnosti između voća Vrhovnog suda demokratske 
federativno Jugoelaviijo i vrhovnih sudova pojedmih federalnih jedinica 
i kada daje obavezna uputetva po pitanjima sudsko prakso, dok u svim 
ostalim slučajevima donosi odluko u voću od tri člana. 

Član 3 
Vrhovni sud demokratsko federativno Jugoslavijo sastoji se iz 

protsednika i 10 članova koje imenujo Antifašističko veće narodnog 
oelobodon j a J ugosia vi jo. 

Član 4 
Opšta sednica sastoji so od protsednika i najmanje šest članova 

suda. 
Javni tužilac obavezno prisustvuje sodnici bez prava učešća, u od- 

lučivanju. 
Član 5 

Ova odluka stupa  na snagu danom  obnarodovanja. 
Pretsednik: Ima li primjedaba? (Nema). Ko jo za, neka digno ruku. 

(Svi dižu ruku). Objavljujem da jo jednoglasno prihvaćena Odluka o 
osnivanju Vrhovnog suda DFJ. Molim druga Čolakovića da pročita 
Prijedlog odluko o ustanovljenju i nadležnosti Javnog tužioca DFJ. 

Izvestilac Rodoljub Čolaković: Redakckma komisija, peregledajući 
tekst prijedloga ovo odluko, prihvatila je sugestijo i unijela sve izmjeno 
kojo su na prošloj sjednici usvojene, pa st6ga molim da se naša redak- 
cija primi. (Čita): 

PREDLOG ODLUKE 
O USTANOVIJENJU I iNADLEŽNOSTl JAVNOG TU2IOCA DEMOKRATSKE 

FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE 
Na predlog Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, a na 

osnovu člana 4 Odluko o vrhovnom zakonodavnom i izvršnom narod- 
nom pretstavničkom telu Jugoslavijo i Nacionalnom komitetu oslobo- 
đenja Jugoslavije kao privremenim organima vrhovne narodne vlasti 
u Jugoslaviji za vreme narodnooslobodilačkog rata, Prctsedništvo anti- 
fašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije donosii sledoću 
odluku: 

Član 1 
Vrhovni nadzor nad lačnim ispunjavanjem zakona, odnosno odluka 

sa zakonskom snagom od strane svih organa izvršno vlasti, kao i od 
strano pojedinih službenih osoba, isto tako i od strane građana Jugo- 
slavije, poverava se javnom tužiocu demokratsko federativne Jugo- 
slavije. 

Član 2 
Javnom tužiocu demokratsko federativno Jugoslavije, kao i svim 

njegovim organima u federalnim  jedinicama, pripada pravo zakonsko 
intervencijo \ redovne žall>o u svakom stadnimu postupka. 

Kod pravosnažnih dometih upravnih rešenja i sudskih odluka pri- 
pada mu pravo nadzorne žalbo. 
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Član 3 
Nadzornu žalbu u upravnim rešcnjima svih vlasti konačno rešava 

onaj organ vlasti, kojii je nadređen organu koji je donco odnosno рта- 
vosnažno тебопје. 

Po sudskim odlukama, takvu odluku donosi nadležni viši sud; ako 
|в odluku doneo Vrliovni sud federalno jedinice, onda Vrhovni sud 
demokratsko federativno Jugosilavije; ako je odluku donelo Veće 
Vrhovnog suda demokratsko federativne Jugoslavije onda takvu od- 
luku donosi opSta sodnica Vrhovnog suda demoValske federativne 
Jugoslavije. 

Član 4 
Javnog tužioca demokratske federativne Jugoslavije imenuje Anti- 

fašističko voće narodnog oslohodenja Jugoslaviije. 

Član 5 
Javnog tužioca pojedinih federalnih jedinica imenuje, na predlog 

Zemaljskih antifašističkih voća (skupština, svota, sobranja) Javnii tuži- 
lac ■demokratsko federativne Jugoslavije, dok ostale javne tužioce po- 
stavlja Javni tužilac pojedine federalno jedinice uz potvrdu Javnog 
tužioca demokratske federativno Jugoslavije. 

Član 6 ' 
.Organi Javnog tužioca demokratsko federativne Jugoslavije vrše 

.svoju  dužnost  nezavisno od svih   mesnih   organa,   potčinjavajuči  se 
jedino Javnom tužiocu demokratsko federativno Jugoslavije. 

. Član 7 
Posebnim z-akonima od rod i će se organizacija, delokrug i rad Jav- 

nog tužioca  demokratske federativno Jugoslavije  i   njegovih  organa. 
Član 8 

Ova odluka stupa na snagu danom obnarodovanja. 
Pretsednik: Ima li primjedaba na tekst Prijedloga odluke o usta- 

novi jonju i nadležnosti   Javnog   tužioca DFJ?   (Nema).   Prima Hi se» 
pročitana odluka? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da 
je Odluka o ustanovljenju  i  nadležnosti  Javnog  tužioca  DFJ  jedno- 
glasno primljena. 

Dajem irijoč drugu Čolakoviću koji je Pretsjcdni.štvu dostavio pi- 
smeni prifodlog o imenovanju Javnog tužioca DFJ. 

Rodoljub Čolaković: Pošto smo izglasali Odluku o ustanovljenju 
i nadležnosti Javnog tužioca DFJ, slobodan sam da predložim da so 
za Javnog tužioca Demokratske federativne Jugoslavije imenuje drug 
dr Jože Vilfan-Mladi, advokat iz Trsta. 

Kad činim ovaj prijedlog osjećam бо obaveznim da dadem i obra- 
zloženje, da dadem kairaktoristiku kandidata koga predlažem. Dr Jože 
Vilfan roden jo 1908 godino u Trstu. Pravno nauko studirao je u Rimu, 
Beču i Parizu. Do rata bio je advokat u Kranju. Dr Vilfan je još prije 
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rata radio na organizovanju ot{x>ra protiv njemačke agresije. Kao 
advokat branio je antifašisto na političkim procesima. Godine 1941, 
kada su Njemct okupirali Jugoslaviju, dr Vilfan je protjeran iz Slovenije 
li iseljen u Srbiju. U Srbiji je ostao do januara 1942 godine, kada se 
ilegalno prebacio u Sloveniju i pridružio Narodnooslobodilačkom po- 
kretu. Izvršni odbor Osvobodilne fronte poslao ga je juna 1943 u Slo- 
venačko Primorje da tamo organizuje pokret narodnog otpora. Izabran 
jo za potpretsjednika Osvobodilno fronte za Slovenačko Primorje a 
kada jo obra2ovan Oblasni narodnooslobodilački odbor bio je izabran 
za sekretara odbora na kojoj se dužnosti i danas nalazi. 

Dr Jožo Vilfan-Mladi poznat je i kao solidan pravni stručnjak 
On jo čovjek veoma široko i lijepe kulture i obrazovanja i, mislim, da 
(Se ovakvim svojim kvaHtetiflia opravdati naše povjerenje na tako od- 
govornom položaju kao što je funkcija Javnog tužioca DFJ. 

O ovom mom prijedlogu ja sam spremio i nacrt odluke koju ću 
vam pročitati (čita): 

PREDLOG ODLUKE 
O IMENOVANJU. JAVNOG TUŽIOCA DEMOKRATSKE FEDERATIVNE 

JUGOSLAVIJE 

Na osnovu Odluko o ustanovljenju i nadležnosti Javnog tužioca 
Demokrateke federativne Jugoslavije, Prctscdništvo Antifašističkog 
veća Narodnog oslobođenja Jugoslavije donosi sledeću odluku:      * 

Član 1 
Za Javnog tužioca Demokrateke federativne Jugoslavije imenuje se 

dr Jožo Vilfan-Mladi, advokat iz Trsta. 

Član 2 
Ova odluka stupa na snagu damom obn a redovan ja. 
Pretsednik: Stavljam prijedlog druga Colakovića na glasanje. Ko 

je za to da se za Javnog tužioca DFJ imenuje drug Jože Vilfan- 
Mladi? (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je 
dr Jožo Vilfan-Mladi imenovan Javnim tužiocem DFJ. 

Imade riječ drug Petar Stambolić. 
Petar Stambolić: Predlažem za pretsednika Vrhovnog suda De- 

mokratsko federativno Jugoslavije Živka Jovanovića, pretsednika 
Državnog saveta u penziji iz Niša. 

Drug Živko Jovanović roden je 1879 godine u Kamenici, u Srezu 
niskom. Po narodnosti jo Srbin. Pravni fakultet završio je 1905 godine 
u Beogradu. Otada je služio u upravnoj i sudskoj struci sve do 1941 
godine kada su ga kvislinške vlasti penzionisalc. On je dugo godina bio 
sudi ja i pretsednik Prvostepenog suda u Skuplju, zatim sudi ja i pret- 
sednik Apolacionog suda u Skoplju, a pred rat postavljen je za pret- 
sednika Državnog saveta. 
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Iako u godinama, drug Žavko Jovanović je pomagao Narodno- 
osbbodilacki pokret i prešao je na oslobođenju teritoriju. Radio je za 
pravednu stvar svoga naroda koliko se to moglo od njega očekivati 
s obzirom na njegovo godine. Poznat je kao pošten i ispravan čovek 
i iskusan pravnik. Svojim dugogodišnjim nekompromitovanim službo- 
vanjem iu sudskoj siruci drug Jovainović će, uveren sam, odgovoriti i 
na dužnosti Bretscdrnka Vrhovnog suda DFJ. 

0 ovom svom predlogu ja sam spremio i pismeni projekat odluke 
o njegovom imenovanju, pa vas molim da ga saslušate (čila): 

PREDLOG ODLUKH 
O  IMENOVANJU  PRETSEDNIKA   VRHOVNOG  SUDA   DEMOKRATSKI-: 

FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE 

Na osnovu Odluko o osnivanju Vrhovnog suda Demokratske fede- 
rativno Jugoslavije, Pretsedništvo Antifašističkog veća Narodnog oslo- 
bođenja Jugoslavije donosi sledeću odluku: 

Član 1 
Za Pretscdnika Vrhovnog suda Demokratsko federativne Jugosla- 

vije imenuje se 
Živko Jovanović, Pretsednik Državnog saveta u penziji, iz  Niša. 

Član 2 
Ova odluka stupa na snagu danom obnarodovanja. 
Pretsednik: Ima li eventualno kakvih drugih prijedloga? (Nema). 

Ko je za predlog druga Stambolića, neka digne ruku. (Svii dižu ruku). 
Ima li ko protiv? (Nema). Konstatiram da je za Pretsjednika Vrhovnog 
suda DFJ imenovan drug Živko Jovanović. 

Prelazimo sada na posljednju točku dnevnog reda: izbor Zakono- 
davnog odbora Pretsjednistva AVNOJ-a. Imade riječ drug Edvard 
Kardelj. 

Potprctscdiiik NKOJ-a Edvard Kardelj: Predlažem da so u Zakono- 
davni odbor izaberu drugovi Moša Pijade, Milovan Dilas, dr Rade 
Pribićević, dr Ljubo Leontić, Josip Rus, Melodija Andonv-Čento i Ro- 
doljub Čolaković. 

Pretsednik: Da Jil ima još ko kakav prijedlog? (Nema). Prima li se 
Prijedlog druga Edvarda Kardelja? (Prima). Ima № ko protiv? (Nema). 
Objavljujem da su u Zakonodavni odbor pri Pretsjedništvu Antifašistič- 
kog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije izabrani drugovi Moša 
Pijade, Milovan Dilas, dr Rade Pribićević, dr Ljubo Leontić, Josip Rus, 
Metodija Andonov-Cento i Rodoljub Čolaković. 

Da li ima kakvih prijedloga i pitanja? (Dr Ljubo Leontić: Ja). 
Imade гјјсс drug dr Leontić. 
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Dr Ljubo Lcontic: Za vrijeme okupacijo sklopljeni su mnogi pri- 
vatno-pravni ugovori kod nas u svim krajevima zemlje. Mnogi od 
ovih ugovora ili su iznuđeni, ili su zaključeni u teškoj situaciji i pod 
nepovoljnim uslovima naročito za ekonomski slabije. Saglasno našoj 
odluci o ukidanju svih pravnih propisa donesenih za vrijeme okupacije, 
predlažem da se izradi projekat odluke o ukidanju privatno-pravnih 
ugovora sklopljenih za vrijeme neprijateljske okupacije. 

Pretscdnlk: Molim druga Frola, Povjerenika zai sudstvo, da se 
izjasni o ovom prijedlogu. v 

Poverenik za sudstvo Frane Frol: Mi u Povjereništvu za sudstvo 
pristiipili smo studiji svih sličnih pitanja kako bismo što prije donijeli 
propise i poduzeli mjero za normalizovanjo prilika u ostobodenim kra- 
jevima. U Povjereništvu za sudstvo NKOJ-a i na ovome pitanju je 
•rađeno takoreći odmah po oslobođenju Beograda. Mi ćemo na tom 
projektu i dalje raditi, a-11 ako laj projekat bude izrađen i na drugoj 
strani treba ga prvo uputiti Zakonodavnom odboru radi proučavanja. 
Inače prijedlog druga dr Leontlća ja rado prihvaćam. Neka ga drug 
Leontić podnese. 

Pretscdnik: Pošto je dnevni red današnje sjednice iscrpen, ja sjed- 
nicu zaključujem. 

(Sednica je zaključena u  11,15 časova). 
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Пета  седиица 
■  ^4 фебруара 1945) 

Почетак у  10 ча .јвз. 
Претседакао Претседник АВНОЈ-а др Иван Рибар. 
Присутни: Моша Пијаде, Антун Аугустинчнћ, Јосип Рус, Марко 

Вујачић; 
Mmie Перуничић; 
Аидрија Хебраиг, др Анте Маиднћ, Bane Аидрејев, др Влагоје 

Нешковић, Влада Зечевић, Владнсла!! Рибпикар, Димнтар Влахоп, Еднард 
Кардељ, др Златап Сремец, Јоснп Јерас, др Јосип Смодлака, др Љубо 
Леонтићј Михајло Апостолскн, Момчило Марковић, др Раде Прибиће- 
^ић, Спасепнја Бабовић, Сретен Вукосапл>евић, Сретеи Жујовнћ, Фшгап 
Лакуш, Фрапе Фрол.  (Пуиомоћјнма заступљено joui осам чланова). 

Претседник: Отварам пету сједпниу Претсједииипва ABIIOJ-a. За- 
писиик данашње сједнице водиће друг Миле Перуничић, секрстар Прст' 
сједништва АВНОЈ-а. 

Предлажем слиједећи дневнн ред: 
1) попуиа упражњених мјеста чланова-АВНОЈ-а, 
2) рјешавање nnraiba статуса Саиџака, и 
3) евептуалије. 
Прима ли се овај прнједлог дневиог реда? (Прнма). Молнм друга 

Перуничића да подиесс реферат o попуни упражљених мјеста у 
АВНОЈ-у. 

Секретар Мнле Перуничиђ: Претседииштво АВИОЈ-а прн.мнло je 
0д Антифашисшчког собрања народног ослобсфсља Л^акедопијс 
(АСНОМ-а) и Земаљског антифашистичког веНа народног ослобо1;е1ва 
Хрватске (ЗАВИОХ-а) писма у којима се тражп да се у Претссдништво 
АВНОЈ-а кооптирају, и то: 

нз федералие Македоиије другови Лаза.р Колишевски, Bane Аидре- 
јев-Ронката, Mapa Иацева и Веико Марковскп, a 

нз федералис Хрватске друговн Фран.о Гажи и др Јаков Гргурић, 
као претставпицн Хрватске сељачке странке. Г1о досадаиивој пракси 
чланови АВНОЈ-а и његовог Претседништва нли су бираин од стране 
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делегата земаљскнх аптифашистнчкпх већа na самим скушптинама 
њихоипм, или их je непосредно бирао АВИОЈ, нли их je кооптирало 
Претседништво АВНОЈ-а, увек према приликама н датој ситуацији у 
току Народноослободилачке борбе, a ирема указаннм потребама. Прсма 
томе, по^вом предлогу Претседништво ЛВНОЈ-а може да поступи и да 
no досадашљој пракси кооптира другоне који су члаповп земаљскнх 
антифашистнчких neha, која су их и предложила. 

За прихватање предлога зеиаљских већа федералне Македоније и 
федералпе Хрватске, тј. за кооптпрап.е предложеинх другова говоре и 
други разлози. Све name земље, све федералие једипицс ипсу сраз- 
мерпо претстављепе у ЛВНОЈ-у. Такве су биле прилике под којима 
смо радили. Просечно их je најман.е у ЛВИОЈ-у било нз федералме 
Србије. Такво je стање бнло скоро TOKOM целог рата, јер je ABIIO.I 
радио у покрајипама које су билс удаљепе од C]>6iijc. To je поправљено 
нзбором делсгата за ЛВПОЈ na Велнкој аптифашистнчкој ску-пштиии 
Србије од новембра прошле године. Кооптнрањем предложених дру- 
гова федералпе Хрватске н Македоније, које имају исто тако ман.е 
претставиика у АВИОЈ-у no што бп требало да имају према броју 
стаиовипштва, пове^але бн број својих претставннка у АВНОЈ-у. To je 
и политнчки сасвим оправдаио. Ако ове другове коолтнрамо, опда бп 
у АВМОЈ-у земље и области (чији статус још mije решеи) биле овако 
заступљење: 

Србија би имала 82 већника од којнх 13 у Претседпиштву АВМОЈ-а; 
Хрватска 77 већника од којих 18 у Претседпиштву ABlIOJ-a; 
Словенија 33 већника од којих 10 у Претсединштву АВ110Ј-а; 
Боспа и Херцеговипа 58 већпика од којих 6 у Претселпиштву 

АВНОЈ-а; 
Македокија 40 већника од којнх 7 у Претседништву АВПОЈ-а; 
Црна Гора 17 ве1шнка од којих 3 у Прстсединштву АВИОЈ-а; 
Покрајнпа Војводина 9 већника од којих 2 у Претседништву 

АВНОЈ-а; 
Област Саиџак 11 већника од којих 4 у Претседништву АВИОЈ-а. 
Kao што сте чули, овим кооптираљем федерална Хрватска би укупно 

имала 77 већника од којих 18 у Претседшшпву, a федерална Македо- 
нија 40 већннка од којих 7 у Претседшшпву АВ!10Ј-а; — што je у 
релативиој  сразмери са осталим земљама и покрајипама. 

У име ужег Претссдништва A15I10J-a предлажем и молим да се 
овај предлог прихвати. 

Но ja hy се доцкије попово вратити na питање избора члаиова 
ABIIOJ-a као претставпика поједшшх федералншс једипица, покрајина 
н областн. Сматрам да то питање треба решити. 

Претседннк: Имаде ријеч друг Пијаде. , 

Moma Пнјаде: Налавим да би предлог AClIOM-a, којим се тражи 
да као претставииии федералие Македоније у Претседииштву АВМОЈ-а 
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буду друговн Лазар Колишевски, Бане Андрејев-Ронката, Mapa Нацева 
" Веико Марконски требало једиодушно лрнхватитн. Уласком ових 
Другова у Претседништво AĐHOJ-a народ Македоније добиће своје 
праве шретстамшке у пајвишем законодавном и претставннчком телу 
наше нове државе, братске заједнице свих наших народа. Зато иолим 
другове да овај  предлог АСИОМ-а иримимо Ј'ед110гласно. 

Претседннк: Јавл.а сс друг Фрол. Изволнте дружс повјерсиичи, 
имате ријеч. 

Фрапе Фрол: Исто тако и ja подржавам приједлог ЗАВНОХ-а да 
се за чланове Претсједништва АВНОЈ-а изаберу Фраљо Гажи, др Јаков 
ГргуриН и Тупа Da6nli. 

Секретар Миле Перуничић: За Туиу Бабића не постоји иредлог 
ЗАВИОХ-а, Beli само за Гажија и др ГргуриНа. 

Претседннк: Поставља се питањс хоћемо ли гласати за приједлоге 
аемаљских  ангофашистичких  внјећа  или за  приједлог друга   Фрола. 
(Глвсови: За предлоге neha!). Прнмају ли се ирнједлози АСИОМ-а м 
ЗДВНОХ-а o избору нових чланова Претсједишитва? (Примају). Прсма 
томе, у Претсједништво АВНОЈ-а улазс нз Македоинје Лазар Коли- 
шевски, Баие Аидрејсв-Ронката, Mapa Нацева и Веико Марковски, a 
из Хрватске Фрап.о Гажи и др Јаков Гргурић, 

Прелазнмо na другу точку дневног реда: pjeuiaBaibe питања -статуса 
Саиџака. Имаде ријеч друг Иијаде. 

Moma Пијаде: Питање статуса Санџака у току Народноослободи- 
лачкс борбе морало je бити решено стварањем посебие једииице са 
својнм Антифашистичким већем народиог ослобођеи.а Санџака, као 
највишим претставничким органом, и Извршним одбором као највишим 
извршним оргаиом пародне власти na тој територнјн, нз посебиих поли- 
тнчких и војиичкнх разлога. И несуињиво je да je Аитифашнстичко 
iBehe народног ослобођења Санџака, од својс прве скупштине одржапе 
20 иовембра 1943 годнне у Плевљнма, нсиунило задатке које je иа 
себе примнло и оргаиизовањем народиоослободилачких одбора помогло 
мобилизацнју иарода за борбу против окупатора и квислипга. Данас je 
ситуација већ таква да внше пема разлога за то да Санџак и даље остаис 
саиостална, аутонрмна јединица. Протнв тога говоре и лолитички и 
ск.о11омски разлозн. Зато друговима из Аитифашнстичког већа народног 
ослобођеља Сапџака и храбром иароду Санџака треба na то указати и 
предложити да положај Сакџака у иптересу тога краја треба решитн 
иа тај пачии што бн се срезовн који гравитирају Србији прпиојили 
федералпој Србији (дежевски, сјепички, прибојски, пријепољски и по- 
воварошки), a срезовп који гравитирају Црпој Горн припојнти их roj 
федералпој једииици (бјелопољскн н плеваљски). 

Овом питап-у Мациоиалнн комитет посветио je велику пажи.у, 
довољно ra проучио и сматрам да je иредложепо peuien.e једино мо- 
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гућно н да ono показује једино правилан пут да сс интереси станов- 
ништва Санџака у повој државн усмере у правцу све већег на- 
претка и процвата one name у старој Југославијн заборављене н зао- 
стале области. Зато прсдлажем да се питање статуса Санџака реши онако 
како je то Националии комитет предложно. 

Претседник: Послије овога што смо чули, могли бисмо npehu na 
'днскуснју. Ријеч има друг Марко  Вујачнћ. 

Марко ВуЈачић: Мени je жао, друговн, nno морам да изјавим да 
се са ови.м предлогом не слажем. Не слажем сс, прво, што се ова ,по- 
крајнна, која je ca Косовом н Л\етохнјом нсторнска творевииа, која je 
као Новопазарскн Санџак одувнјек била позиата и била и остала! увијек 
цјелипа, да се даиас дијели између двије сестре: na Србнју и Црну 
Гору. И Косово и Мстохију треба дати Црној Горн, јер Метохија je 
историскн цриогорска. Лко већ Санџак ne треба више да буде посебна 
адмипистратнвио-политичка и привредна област са нзвјесном својо.м 
аутоноиијом, оида сам ja против тога да се on припоји Србији, већ 
мнслим да Саиџак и оба Дукађииа треба присајсдшшти Црној Гори, 
те тако нашу Црну Гору, која je поиајвшие дала жртава у oitoj иатчо- 
вјечанској и херојској борби за слободу н демократнју, — ову нашу 
најмаљу федералиу јсдиницу економски ојачатн npoiimpeihCM па терн- 
торију која joj je пајблнжа ii no народу најсродпија. Црпа Гора и 
Санџак најближи čy једпо другом.н внјековнма су днјелили зло и добро 
и заједпички се борнли и против султана и његових измећара, и против 
ћесара и протии фашиста. Најзад, сматрам да mije 1111 политичкн 
оправдапо цијепатн даиас Сапџак, јер то nehe, чиии ми сс, ни тамошњи 
народ прихватши. 

Сретен >KyjoBiili: Ma да бнх имао неколико примедаба да учиним 
на говор друга Вујачића — јер сматрам да се овако не може говорити 

— задржаћу се само, no мо.м иншљењу, na најважиијем момеиту: поли- 
тички je баш зрело да се питање Саиџака реши како je то предложио 
Нациоиалии комитет a овде изнео друг Пнјаде. Како ћемо ми везииати 
HoBii Пазар са Цетињем кад му je na десетину километара Ибарска 
долииа, природии излаз иа Рашку. По Марковом рецспту ствараиа je 
отприлике пекада Зетска бановнна. Л ми смо с тим давно раскрстнли. 
Напротив, сматрам да образложење друга Пнјаде довољно указује да 
предлог који je изпесеи пред Претседнтитво обезбеђује најиравилније 
pemeibc будућег статуса Саиџака и гарантује да he интереси народа 
тога краја бити потпуно заштнћенн. 

Родољуб Чолаковнћ: Mene иитересује какво je расположење у 
народу, како се тамо мнсли u жели да ријети будући статус Саиџака. 

Потпретседиик ИКОЈ-а Едвард Кардел.: Ja мора.м да одговорим 
другу Вујачићу n да му укратко објаспим зашто je Јвегов предлог 
иеприхватљнв.  Друг Ппјадс je  већ ДОВОЉНО  јасно  мотивнсао  разлоге 
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којн су говорили за то да се у току Народноослободилачке борбе ствара 
Антифашистнчко liehe иародиог ослобође11.а Сануака н разлоге који 
данас roiiope за то да положај Санџака треба решити како je предло- 
жено. Саиџак, као покрајина1, ис може даЛ)е остатн као досад, јер за 
то нема mune ипкакних ни политнчкнх, ни скономских, mi етпичких 
разлога. To je јаспо. Кад се постдпл.а питаље којој од фсдералиих 
једииица Санџак треба прикључнти, оида je политички и екоиомски 
једино правилан следећи вдговор: ни Србији, ии Црној Гори ne треба 
прнкључити целу област, јер би то бнло непрнродно и ne бп одгопарало 
Животнии интересима тамошњег станонпнштиа. Најбол.е je pemeihe cna- 
како ono које one делове Санџака који су mune везани, и економски, 
И политичкп, и географски, за Србију прнкључитн н.ој, a one који су 
ближи, који су упућепн na Црпу Гору припојити фелералној Црпој 
Гори. Такпо ipeineibe опог питања, дубоко сам уверен, лоздраппће парод 
целог Санџака, јер једппо такво решење одгопара интересииа екопом- 
еког развптка ове наше досада привредпо заостале покрајипе. 

Сматрам да овде mije требало покретати питап.е Косова и Мето-* 
хије, не само зато што ono није дапас на дневпом реду већ и зато што 
још пнје дошло време да се o томе дискутује. 

Сретен Вукосавл.ев1111: II ja сматрам да СапџаК, као самосталиа 
једиппца, ne треба више да постоји. И то je опде песпорпо. Свн смо 
с тиме сагласии. Сапџак, као поссбпа једппица, са споји.м Антифаши- 
стичкнм већем паролпог ослобођеља Салџака, била je у своје време 
са цуно оправданих разлога успостављена. И то решење било je пра- 
вилно у оним условима. Било je и успеха, рад je био познтиван, задацп 
су пзвршавапи n извршени. Сад су разлози за лнквплацију поссбне 
једштце јачи, али ne вндим због чега се треба тако журити. Не видим 
разлоге да се ово не баш тако певажпо пнтаље са хитљом, na пречац 
ломп. Паметпије je, мислим, прво 33 то сопднрати тереп, копсултоваги 
Људе, прппитати народ, придобити га за ono peuiejhe које мислимо да 
иајбоље одговара пародпим иптереспма. 

To je једпо питање. Друго je: да ли Сапџак треба делити илн ra 
треба припојити једпој од суседпнх федералпнх једипнца: Србпји или 
Црпој Горн. Ja са.м иишљења да Санџак не треба цепати, јер je то ипак 
целина. To je област, то je појам са својии спецпфнчпнм и политичким 
и привредним обележјима. To je и историски тачпо. Такво je n народни 
схватаН)е. Зато сам ja за решеп.е да се илп цео Санџак припојп пли 
Србији или Цриој Гори, водећи рачуиа o опоме што сам већ рекао. 

Moma Пмјаде: Друговп.ма Вујачићу и ВукосављевнНу одговорио 
бих само то да ми дапас морамо ствар Сапџака гледати нз његове пер- 
<:пективе, из перспективе његове боље будућности. Пајбољу будућпост 
народ Санџаха he имати ако се nal;e решење које пајбоље одговара 
интересима народа н његове прнвреде, ако створнмо услове за лроспе- 
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рнтет тога краја. A то je решеље које сам предложио и мислим да га 
овде велнка nehmia заступа. 

Др Раде Прибићевић: Ако 11а1;емо, a мислим да je праснлио рјешење 
већ нађено, оида he и народ за такно решељс снгурпо бити располо- 
жен. У том смнслу можда бп требало упутитн писмо АВНО-Санџака 
и нзнијетн им спе разлоге који говоре ва то да се садашњи статус 
Санџака ликвидира и да се предложеии срезовн припоје Србији, a бјв- 
лопољски н плеваљски Цриој Гори. 

Андрнја Хебранг: Људс тамо треба убиједити у оправдаиост иашег 
приједлога за рјешен.е пптап-а Саиџака. 

Потпретседннк НКОЈ-а Едвард Кардел.: Ja мислим да пе треба 
слати АВНОС-у писмо већ да треба одреднти другове из Претседништва 
АВНОЈ-а који би отишли у Саиџак, са друговима се споразумели и 
извршили лнквидацију дапаиш.ег положаја Санџака према гледишту 
које овдс данас заступамо. 

Претседник: Пошто се више ннко не јавља за [ријеч, стављам при- 
једлоге другова Пнјаде и Кардеља као једииствеп прнједлог на гласање 
Прима ли се прнједлог другова Пијаде и Кардел.а o начнпу н поступку 
лнквндације даиашњег положаја Саиџајка? (Прима). Објашвујем да 
je приједлог већином гласова' у Претсједништву АВМОЈ-а усвојеи. 

Потпретседннк НКОЈ-а Едвард Кардељ: Предложио бих да у нме 
Претседпиштва ABlIOJ-a оду у Саиџак na седпип.у Акгифашистичког 
већа Саиџака другови Моша Пијаде, Миле Перуничић и др Раде При- 
бићевић. 

Претседник: Прима ли се овај прнједлог? (Прима). И.ма ли ко 
против? (Нсма). 

Прелавимо na посљедњу точку дисвиога реда: евситуалпје. Има 
ли каквих питања и приједлога? (Moma Пијаде: Ja). Имаде ријеч друг 
Моша Пнјаде. 

Moma Ппјаде: Делегати Савеза јеврејских верских општииа и 
Српско-јеврејске верске општипе у Београду посетилн су друга Прет- 
седника др Рнбара и поднели му ппсмени, образложени захтев да се 
једном одлуком АВНОЈ-а регулише питање пспокретне и noRjieTHe 
имовине како присутпнх, тако и отсутиих Јевреја. По одлуии АВИОЈ-а 
од 21 иовембра Јенреји нису правин сопственицп својих пмања пошто 
су третиранн као отсутни или пзбеглн. Досадашњом праксом Држаипе 
управе пародпих добара јеврејска иепокрстпа имовипа mije враћена 
својнм власпицима иако имају правне доказе сапствености, већ je да- 
вана на управу сасвим другим лпци.ма нли je дата правном сопстве- 
ннку, али само као управ11тел>у, тј. са.мо na управу. Слнчна je снтуација 
и са покретпом нмовшшм. У својој претставии делегатн су поставилн 
пнтан.е локала, лривредних предузећа Јевреја који су им за време оку- 
пације и варварског истребљиваља опљачкали н одузели фашисти. 
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Сматрам да ово питаље треба ироучнти поводом прсдлога да се 
донесе одлука o укидању расистичких мера противу Јевреја и поступку 
са HMODHiiOM отсутиих rpal;ana. Мојсијеве нере који je подпео Савез 
јеврсјских општипа преко својих делегата и донети одлуку којом би 
се сва ова nirniba закопскн регулисала. 

Претседпнк: Прима ли се овај приједлог? (Прнма). Сагласио пашој 
новој пракси, мн ће.мо овај приједлог Caisesa јеврејскнх општиш Југо- 
славије бр. 72 од 5-II-45 г. доставити Закоиодавном одбору на проуна- 
Baibo и извјештај. (Видетн прилог на крају књиге.) 

Има ли још каквих приједлога? (Влада Зсчсиић: Молим за реч). 
Влада Se'ieBJili: Другови, желим да са одушевљељем поставнлг пре- 

длог да друга маршала Тита Прстседиишпш АВИОЈ-а одликује Орде- 
ном иародиог ослобођења као великог, гспијалпог војсковођу, оргаии- 
затора и руководиоца Народиоослободилачке борбе KOJOM je извоји- 
вано ослобо1;еље наших парода. (Лплауз. — Једногласни узвицп: 
Прима се!) 

Исто тако са задовоЛ)Ством предлажсм да се нстим орденом одли- 
кује и nam друг Прстссдпик др Иваи Рпбар за ванредие заслуге и неу- 
морап, прсдапн и пожртвовани рад у току целе Народноослободилачке 
борбс.  (Лплауз. — Прнма се.) 

Слободаи сам даље да иредложим да се за нарочите заслугс у На- 
родпоослободнлачкој борби одликују Орденом народног ослобо1)е1ва сле- 
дећи другови, чланови Претседпнштиа ABlIOJ-a: Андрејев Bane, Авгу- 
стиичић Аптун, Бабови!! Спасеиија-Цана, Влахов Дмитар, Вујачић 
Марко, Вукосавл.ев11ћ Сретен, Грегорић др Павле, Ђнлас Миловаи, 
Лакуш Фнлип, Марковић Мома, Пијаде Моша, Ранковић Александа]), 
Чолаковић Родољуб.  (Прима се). 

Зати.м предлажем да се за предаи и пожртвован рад у току Народио- 
ослободилачке борбе одликују Ордеиом народиог ослобо1)ења ови чла- 
новп НКОЈ-а: BaKapiiii др Владн.мнр, >1(ујовнћ Сретен, Кардел. Едвард, 
Кржишиик др AHTOII, Петровнћ ипж. Никола, Прибићевић др Раде, Рибии- 
кар Владнслав, Сернец ииж Душаи, Смодлака др Jocmi, Сремец др Зла- 
таи,  Филиповић Сулејман,  Фрол Фрапе, Чучков Емануел.   (Прима сс). 

Најзад, предлажем да се за осведочеии рад na остварељу братства 
и једннства наших иарода одликују Орденом братства и јединства omi 
чланови Претседништва АВМОЈ-а: Вркљан Аите, Гржетић Маца, Леон- 
гић др ЈБубо, Стевнћ Лука. (Прима се). 

Претседннк: Ha основу Вашег једподутпог усхићења којим сте 
примилн приједлог друга Зечевића o одлнковању нашег друга Маршала 
и одобравање са којнм сте пропратили приједлоге a ОДПЖСОВа<њу чланова 
Претсједииштва АВНОЈ-а н Нациоиалног комитета скоро je непотребно 
да овај прнјсдлог сгављам na гласаи.е .. . (Аплауз. Једиогласии узвици: 
Прима се!). Констатцрам да су сви приједлозц друга Зечевнћа (прнмљенн 
једиогласно. (Миле ПсруиичиИ: Молим за реч). Имаде рнјеч друг 
секретар. 
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Секретар Мнле Перуничић: Хоћу да поставим питаље нзбора чла- 
нова АВНОЈ-а, тј. сматрам да je потребно начелно peinimi питап.е како 
he федералне јединице, покрајиис и области бнти iipcTCTaiubene у 
АВМОЈ-у, како he се бнратн члаиови ABIiOJ-a no федералпим јсдиип- 
цама, ггокрајннама и области.ма. Према садашњем бројном стан.у чла- 
нова АВНОЈ-а и н.иховојтернторијалној припадности, o чему сам навео 
извесие податке у почетку седницс, може се лако утврдити да оно није 
у сразмери са бројем становника у појсднним федсралним једииицама 
н да уопште наше федералне једннице, као равноправпе међу собом, 
ннсу довољно правилио, тј. сразмерно заступљене у ABIIOJ-y. Kao 
што се вндело нз оиога што сам всћ рекао, једне федералне једииице 
у АВНОЈ-у пмају просечпо Bctiii број члапова од других или пемају 
околико претставпика колико би требало да имају 'c обзиром na број 
већника у другнм федералним јединицама. Ево кешто детаљнијих по- 
датака o томс. 

Према статнстичком прегледу становпнштва федералних једпница 
у садашљим грашшама, a no попису из 1931 године, као n оннх области 
чнји статус још није решен, бројпо стање већника АВИОЈ-а ако би 
се биралп иа 30, 35 или на 40.000 становиика и садашње ciaihc нзгледа 
овако: 

Федерзлиа 
icaiimiija 

Број 
станбвника 

дошло би већника 
na ЗОхил..    na 35xiui..    на 40ХВА. 

саиа 
има I' 

Словепија 1,150.000 38 33 29 38 
Хрватска 3,335.000 112 95 84 77 
Босна   и  Хсрцеговниа 2,350.000 78 67 59 58 
Србија 3,350.000 122 95 84 82 
Македоиија 1,000.000 33 27 25 40 
Црна  Гора 293.000 10 8 7 17 

11,463.000 
Област 
a)  Војводнна 1,695.000 57 48 42 9 
б)  Косоио и Метохија 530.000 18 15 13 — 
в)1 Санџак 205.000 7 6 5 11 
г) Панчево и Земуи 50.000 2 1 1 — 

Укуппо: 13,943.000 467 395 349 332 

H A П  O M  Е И A: 
СЛОВЕПИЈА je узста у границгша бившс Дравскс баиовипс; ХРВАТСКА у границаиа 

бивше Савске баиовиис са 13 срезова бнвше Приморске бановине и Дубропачкии срезом из 
бнвше Зетскс бамовипе; БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА у граннцама одређешш Верлииским уго- 
вором; СРВИЈА У граиицама upe Палкаиског рата са срезовкма узетпм од Бугарске Всрсал.ским 
миром; МАКВДОпИЈА — југослос*1Ска тсритори.ја јужно од Качаникз и Ристовца; ЦРпА ГОРА 
у грапнцама пре Валканског рата са Бераискнм и Которскни срезом и Плавом и Гусињеи. — 
Вројке стапопмика no фсдсралиим једниицама и областима заокругљене су и нзражеис у 
хмљадама. 
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Kao што сте из оиог статистичког прегледа могли вндети, садашши 
састав АВНОЈ-а нс одгоиара у потпуиостн оиим принцнпнма и схвата- 
њииа која мн имамо у начину претстаттштиа федералиих једипипа и 
областн у АВНОЈ-у. Зато бн требало одредитн, прописатн порме no 
којима iic се бнрати већници АВМОЈ-а. Ти.м поводом поставља се пи- 
таи.е да ли ћемо члапове АВМОЈ-а бирати према адмшшстратнвио-тери- 
торнјалннм једиинцама, no срсзовнма, без обзпра ua број стаповннка, 
илн према броју стаиовништва. Мислим да je правилпнје да се број 
већника no федералним јединицама одређује преиа броју становништва, 
јер има срезова са 100.000, a н срезова ca 18.000 стаповпнка. Me би 
било обсзбс1;е110 сразмсрно претставшпптво ако всћпнке ne бисмо одре- 
ђивали, биралн према броју стаповппка. Ja сам ово питаље поново no- 
ставио зато што сам дошао до закл.учка, нарочито после разговора 
које смо воднли послсдњих дана1, да су сада приликс такве да се ово 
питање може раз.мотрнтп и утврдити пачип за нзбор и кооптиран>е 
већника АВПОЈ-а како би се евентуалпи досадашњи пропусти откло- 
нилн и како бн се принципу једпакости фсдералпих једипица и прип- 
ципу сразмерпог претставшпптва дало пуно npnanaibe и у овом нашсм 
naJBiiuie.Nt претставиичком телу. 

Претседннк: Молнм да сс o овомс питању нзјасни друг Кардељ. 
Потпретссдпик НКОЈ-а Едвард Кардељ: Поводом питан.а које je 

поставио друг Псрупичић мислим да je најбол.е да сс ono проучи у 
Претседпиштву ABUOJ:a, да се затпм o томе пзради пројекат одлуке 
и да се онда то питање нзпесе на1 дпевпи ред идуће седнице. 

Moma Пнјаде: Мн треба да па1;е.мо кл.уч, количпик, no коме би 
се одређивао ^број већника у свакој федералпој једиптш. Избор no 
^дминистративним подручјнма, срезовима, треба, мислим, сасвнм одба- 
цити, јер би on полптички био потпупо псправилап. Истпна, поставља 
се пптање претставппштва земаља са мањцм бројем стаповппка и тај 
однос тешко je помпрптн са приншшом једпакостн свнх федералппк 
једиппца међу собом. Међутим, ja ипак мислим да ово питаље треба 
решнти na тај. пачип што бн се број већника одређивао према броју 
стаповпнка водећн npir томе рачупа o једпакости наших федералних 
једнпица; To бн се можда могло постићИ, xohy само да пабаипм једпу 
могућност, да свака земља има једап одре1)еп број претставпика, a 
други део већпнка да се бира према броју стаповпнштиа. Наравно, 0 томе 
треба промислити. 

Претседшш: Из ове дискусије може се пзлучитн закључак, a то je 
да се, no ријечнма друга Карделза и у везп иапомене друга Моше Пи- 
јаде, цијело ово питаље проучи у Претсједпиштву и изради пацрт одлуке 
o којој бисмо na идуИој сједппци ИОГЛИ расправлЈати. Прнма ли се овај 
прпједлог? (Прима). 

Пошто je дневпн ред псцрпен, закључујем дапашљу сједпииу. 
(Седппца je закључепа у  12,15 часова). 

59 



Zajednička sednica Pretsedništva AVNOJ-a 
i Nacionalnog komiteta 

(6 marta 1945) 

Početa'k u 18 časova. 
Pretsedavalk Prertsednik Nacionalnog komiteta osiobodcinja Jugo- 

slavijo Josip Broz Tito i Predsednik AVNOJ-a dr Ivan Ribar. 
Prisutni: članovi Pretsedništva AVNOJ-a i Nacionalnog komiteta 

oelobodonjai Jugoslavije. 
Pretsedavajući Pretsednik NKOJ-a Maršal Jugoslavije Josip Broz 

Tito: U sporazumu sa Pretsjednikom AVNOJ-a dr Ivanom 'Ribarom 
otvaram zajedničku sjednicu Prctsjedništva AVNOJ-a i Nacionalnog 
komiteta1. 

Druže Pretsjedniče i drugovi potpredsjednici AVNOJ-a, drugovi 
povjerenici Nacionalnog komiteta! Otvaram ovu današnju sjednicu na 
kojoj ćo biti podneta ostavka Nacionalnog komiteta u vezi sa1 spora- 
zumom od 2 novembra prošlo godine. Nacionalni komitet, koji je dobio 
|nandat od Pretsjedniištva AVNOJ-a 30 novembra 1943 godine, vršio 
je svoju funkciju u čitavom razdoblju do danas, po mom mišljenju, 
dosta dobro. Mi smo imali dosta teškoća. Imali smo i unutrašnjih i 
vanjeko-.političkih teškoća. Ali b'.agodareći jedinstvenosti gledanja na 
stvari, iblagodarećii uskoj i tijesnoj saradnji, modusobnom razumije- 
vanju i, što jo najglavnije, shvatajući jcdins'tvoni cilj za kojim mi idemo 
i potčinjavaJLići svo tom jedinom cilju, a to je stvaranje jedne bolje 
Jugoslavije, demokratske i federativne, ml smo u toku ovog perioda 
rada Nacionalnog komiteta, uz ipomoć i saradnju PretsjedniStva 
AVNOJ-a, stekli značajno uspjehe. Ja neću da se osvrćem na sve 
uspjehe Narodnooslobodilačke borbe. Ja ću samo da pomenem uspjehe 
u vanjsko-političkom pogledu. Uticaj i .autoritet narodne vlasti pred 
vanjskim svijetom u toku ovih godinu dana i nekoliko mjeseci vrlo je 
porastao. To da danas naši saveznici Engleska, Amerika i Sovjetski 
Savez kao cjelina jedinstveno priznaju tekovino naše Narodnooslobodi- 
Jačko borbo jeste dokaz tog velikog   uspjeha.   Najznačaijniji   uspjeh 
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Jeste#vakako.taj .što smo u vanjskom pogledu i u odnosu na naše sa- 
vezniko stekli povjcronjo kao jedna solidnia učvršćena vlast. 

Sporazum dr Šubašića i Nacionalnog komiteta, to jest između kra- 
ljevsko vlado i Nacionalnog komiteta, koji jO počeo u julu mjesecu pro- 
šle godino i koji je obnovljen 2 novembra, danas jo završen timo da 
su so složili Nacionalni komitet i članovi vlade iz Londona. To je kruna 
svega toga rada. Mi smo uspjeli da bez obzira na atak sa raznih strana 
protiv log sporazuma, bez obzira na to što su mnogi mislili da će po- 
kušiajima .protiv tog s.porazuma smanjiti značaj tekovina Narodno- 
oslobodilačko borbo ili, štaviše, postepeno ih ugroziti, mi smo uspjeli te 
tekovino sačuvati i još pojačati, ine samo u našoj zemlji, nego i u ino- 
stranslvu. Podnoseći danas ostavku Nacionalnog komiteta oslobođenja 
Jugoslavije, koju ću pročitati, uvjeren sam da će i ubuduće privremena 
vlada Jugoslaviijc isto tako jedinstveno, složno i sa uspjehom vršiti svoj 
zadatak služeći narodu, čuvajući tekovino velike Oslobodilačko borbe, 
kao što jo to činio i Nacionalni 'komitet. Bez sumnje je da stvarajući 
privremenu vladu, u koju široko ulazo novi ljudi iz bivše vlade ikoja jo 
bila u Londonu i drugi, da će to pojačati i sam Narodnooeloljodilački 
front, jer će i oni elementi koji su se kolebali, koji su bili nepovjerljivi 
prema Narodnooslobodilačkom frontu uvidjeti da su odluke Antifaši- 
stičkog vijeća od 29 novembra 1943 godino stvarno sprovedene i da će 
so ono i dalje sprovoditi u djelo i da nikakve druge namjere nemaju 
rukovodioci Oslobodilačko borbo nego da služe narodu, da služe na do- 
brobit novo demokratsko Jugoslavije. Ja bih želio, drugovi, da i ubuduće 
svi vi koji ćeto biti u toj novoj ipnivremenoj vladi učinite sve kao što 
ste činili i do danas, ne štedeći svojih žrtava, ne štcdećii ništa da bi 
ov.aj rad koji jo ogroman i težak, kao Sto je bio do danas, urodio plo- 
dom, a to je da okupator bude brzo istjeran iz naše zemlje, da bude 
osiguran mir našim narodima i mirna izgradnja naše razorene zemlje. 
Ja vas pozdravljam još jedanput i zahvaljujem vam na visokom povje- 
renju i prisnoj suradnji koja jo vladala medu nama do danas. 

Ja ću vam sada, druže Pretsjedniče i drugovi ,potpretsjednici, pro- 
čitati ostavku Nacionalnog komiteta. 

(Čita): 

PRETSJEDNIŠTVU ANTIFAŠISTIČKOG VIJEĆA NARODNOG 
OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE 

U cilju da omogući obrazovanje jedinstvene vlade Demokratske fe- 
derativno Jugoslavije u duhu sporazuma od 1 novembra 1944 god., 
Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije odlučio je na svojoj dana- 
šnjoj sjednici da podnese ostavku P.retsjedništvu Antifašističkog vijeća 
narodnog oslobođenja Jugoslavije, od kojeg mu je 30 novembra 1944 
god. bila povjerena dužnost da vrši poslove privremeno narodne vlade. 
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Dostavljajući vam u imo Nacionalnog komiteta ovu odluku, od- 
luku o ostavci, molim da istu uvažite, u uvjerenju da je obrazovanje 
jedinstveno vlado neophodna državna potreba u interesu daljnjeg na- 
pretka Demokratsko federativno Jugoslavijo i svih njenih naroda. 

■Beograd, 5 mada 1948 god- Prcitejediniik .Nacionalmog lconrttota 
oslobođenja Jugoslavije 

Maršal  Jugoslavije 
Josip Broz Tito, s. r. 

(Prct&ednik Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije Maršal 
Jugoslavije Josip Broz Tito prilazi Pret&edniku AVNOJ-a dr Ribaru i 
predaje mu tekst ostavke. Pretsednik Ribar preuzima dužnost pret- 
sedaivajućeg.) 

Pretsednik AVNOJ-a dr Ivan Ribar: Primajući ostavku, ja u ime 
našeg najvišeg pretstavničkog organa, u imo Antifašističkog vijeća na- 
rodnog oslobođenja Jugoslavijo odajem priznanje Nacionalnom komi- 
tetu na napornom, samoprijegornom i požrtvovanom radu na ostvari- 
vanju zadataka NaTodnooslobodilačke borbe. 

Kao Pretsjednik AVNOJ-a imam čast dalje izjaviti: 
Od vremena kako je Nacionalni komiteit obrazovan pod pretsjed- 

nistvom druga Maršala, Pretsjedništvo AVNOJ-a uvijek i svakom pri- 
likom, kod svakog posla stajialo je u najiskrenijoj i najjedinstvenijoj 
saradnji sa Nacionalnim komitetom, -kako so samo zamislili može, u 
velikom Narodnooslobodilačkom pokretu i borbi, u ovom velikom, svijet- 
lom Nairodnooslobodilačkom ratu. Da je ta sar.adnja mogla Mi tako 
iskrena i tako srdačna, da smo mogli imati tako jedinstvene poglede, 
{mamo zablagodariti u prvom redu našem Pretsjedniku Nacionalnog 
komiteta, dragom drugu Maršalu, rukovodiocu naše narodne politike. 
On je bio taj koji je tom politikom rukovodio tokom cjelokupnog našeg 
rada. On je bio taj koji je povezao Nacionalni komitet i celi AVNOJ 
počev od najmanjeg seoskog narodnooslobodilačkog odbora do Pred- 
sjedništva AVNOJ-a. Za taj jedinstveni rad, za te veliko napore koje 
je uložio drug Maršal kao nosilac naše narodne politike ne samo da 
smo mu zahvalni mi, nego i svi narodi Jugoslavije. Ja vjerujem da će 
ovaj naš rad 'biti zapisan na najsvje-tlijim stranicama historije naših 
naroda i da će imati dalekosežnih posljedica za naš rad, za izgradnju 
Demokratske federativno Jugoslavije i za obnovu cijelo naše. zemlje. 

Druže Maršale, u imo Antifašističkog vijeća ja Ti ovdje izraža- 
vam najtopliju blagodarnost za sve ono što si učinio kao rukovodilac 
naše narodne politike. 

Ti si bio svugdje, na svakom mjestu, apostol jedinstva i bratstva 
naših naroda, Ti si nam prednjačio u svakom radu i Tebi je na kraju 
uspjelo ovo veliko djelo stvaranja' jedinstvene narodne vlasti. Uvjeren 
sam da ćo i svi oni koji dosada nijesu bili priklonjeni našem Narodno- 
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oelobodilackom pokretu uvidjoti da jo naš pokret od ipočetka bio pravi- 
lan i na zdravoj, širokoj narodnoj osnovi postavljen, i da se ima ići tim 
putem, koji si Ti utro sa Narodnooslobodilačkim pokretom i našom hra-^ 
hrom vojskom. Drugog puta nema. 

U obrazovanju jedinstvene narodne vlade mi vidimo dokaz da je 
naša borba bila ne samo pravilna, nego/i jedini put za pobjedu narodne 
stvari. Zato u ime Pretsjedništva AVNOJ-a i primam ovu ostavku. 
Neka živi Pretsjednik Nacionalnog komiteta naš drug Maršal! (Buran 
aplauz. —■ Ovacije maršalu Titu trajale su nekoliko minuta.) 

Pošto je ovime iscrpen dnevni red današnje zajedničke sjednice 
Pretsjedništva AVNOJ-a i Nacionalnog komiteta, ovu sjednicu zaklju- 
eujem. 

(Sedmica je zaključena u 18,55 časova). 
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Шеста седница 
(7 иарта 1945) 

Почетак у 12 часовп. 
Претседанао Претседиик АВНОЈ-а др Ивап Рибар. 
Прнсутни: Намесиици Југослаинје др Cpljaii БудисављешЉ, др Лнте 

МапдиН и ннг Душаи Сернец, чланопи Мретсединиггпа АВИОЈ-а и На- 
циоиалиог комнтета ослобођен.а Југославије, чланони кабииета др Ипана 
Шубашића и преггставници сапеаничких иисија. 

Претседпик: Отварам свсчаиу сједиицу Претсједннштва АВМОЈ-а. 
Записник ,he воднти лруг секретар Миле Иеруничпћ. Предлажем слије- 
дећи диевпн ред: 

1) чнтан.е Указа o образовању привремеие иародие владе, и 
2) полагаи.е заклетве чланова нове владе. 
Молим друга секретара Перункчића да прочита указ. 

Сскретар Мнле Перуничић (чита): 

Ми 
КРАЉБВОКИ НАМВСНИЦИ} 

др Срђан Будисављевић, др Анте Maiuuili и инж, Душан Сернсц 

na предлог Претседииштва Антифашистичког nnjeha иародног осло- 
бсфен.а Југославије 

п o с т a в л. a м o : 
За претседника Министарског савета и мипистра пародие одбране 

Маршала Југославије Јосипа Броза Тнта, 
За потпретссдника Министарског саиета Милана Грола, 
За пртретседника Министарског сапста и министра за Консти- 

туаиту Едварда Кардсл.а, 
За миннстра спол.иих послова др Ивана Шубашића, 
За министра без портфеља др Jocima Смодлаку, 
За мииистра унутрашњих послова Владу Зечсви^а, 
За министра правосу1;а Фрапа Фрола, 
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За министра просвете Владнслапа Сл. Рибннкара, 
За мштстра финансија Сретепа Жујовића, 
За MimiiCTipa без нортфеља- др Јураја Шутеја, 
За иинистра саобраћаја Тодора ВујасиновиИа, 
За мииистра иидустрнје Андрнју Хебранга, 
За мипистра тргошше н снабдевања Ннколу Петровића, > 
За мнннстра пољопривреде др Васу ЧубрилошЉа, 
За миннстра шунарства Сулејмана Фнлиповп!^ 
За мнпистра рударстпа Бана Апдрејева, 
За министра колоиизације Сретеиа Вукосављовнћа? 
За мннистра социјалне политнке др Антоиа Кржниигика, 
За мннистра народиог здравља др Златаиа Сремеца, 
За мииистра Лошта, телеграфа и телсфоиа др Драга Mapyuiiilia, 
За миннстра грађевина др Рада Прибнћевпиа, 
За мннистра ииформација Саву Косановића, 
За мнннстра Србнје Јашу ПродаиовиНа, 
За иинистра Хрватске др Павла ГрегориНа, 
За мипнстра Словеније Едварда Кардеља, 
За мипнстра Bočne н Херцегсшипе Родол.уба Чолаковића, 
За министра Македоније Емапуела Чучкова, 
За мипистра Црне Горе Мнлована Ђнласа. 

Претседник Министарскрг савета нека изврши овај указ. 

7  иарта   1945 годиие 
у  Београду 

др Срђаи Буднсављевн!!,  с.  р, 
Дутан Сернец, с.  р.    * 
др Анте Маидић, с. р. 

Претселник ЈМинистарсхог   савета 
Маршал  Југоолавије 

Јосип Броз Тнто, с. р. 

Претседнпк; Молнм члаиопе нове Владе да приступе чинЈГполагања 
заклетие. Ja ћу чнтатн текст заклетве ријеч no ријеч и молнм да нх сли- 
једите (чита): 

Ja, . . . заклиљем се чашћу спога народа да ћу вјерно и иеуморно 
служити 1гароду, да ћу своју дужпост no закоиу вршити, савјесио и 
Непристрасно, чувајући и бранећи тековкне Народиоослободилачке 
борбе — за срећу  и  папредак Демократске  фсдератиипе Југославијс. 

(После полагаН)а заклетве) 
Прстссдник: Господо и друговп, дпе 1 иоисмбра прошле године 

у Београду наставили су се разговори нзмеђу Нациоиалног комитета 
ослобо^еља Југославије под прстсједииштвом Маршала Југославије Јо- 
сипа Броза Тита и присутпог Претсједпиштва ABUOJ-a и иретсједиика 
Краљевске југославепске владе у Лоидоиу др Ииаиа Шубашнћа. 
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У току разговора постигнут je споразум, npuo, да се у најкраћод 
времеиу образује јелиистиена народна влада, друго, предвиђени су сви 
модалнтети за образовање те рладе. Једииствена народпа влада, након 
ПОЛОЖСне заклетие, образоваиа je н, прсма томе, споразум je иите- 
грално извршеи. (Бураи аплауз). 

(После тога Прет,сед11ш< Мнинстарског савета Маршал Југославнје 
Јосип Броз Тито прилази столу Претседника АВНОЈ-а, у сусрет му иде 
Претседник АВНОЈ-а др Иван Рибар са потпретседннцима Мошом Пи- 
јаде, AirryiiOM Аугустипчићем, Јосилом Русом, Марком Вујачићем н 
секретаром Мнлом Перуннчићем. Настаје срдачио честитаље. Потом 
маршал Тнто ca члановпма иове Владе прнлазн Намеспицима којн им 
такође честитају.) 

Претседпнк: Молим тосподу н другове, чланове Владе да прнступе 
nornnciiBaii>y текста заклетве. 

(Претседиик Миинстарског савета Маршал Југославијс Јоснп Броз 
Тито и потпретсединцн Мнлан Грол и Едвард Кардељ приступају Секре- 

•тару Претсединштва АВНОЈ-а Мнлу Перуиичићу и потписују текст 
заклетве. За љима н осталн миннстрн.) 

(После потлисиваи.а заклетве) 

Прстседннк: Овим je ова сједшша закл.учеиа. 
(Сединца je закључеиа у 12,55 часова). 
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Sedma sednica 
(7 maria 1945) i 

■   Početak u 13 časova. 
Protsedavao Pretscdnik AVNOJ-a dr Ivan Ribar. 
Prisutni: MoJa Pijadc, Antun Au^ustinčić, Joeip Rus, Marko 

Vujačić; , 
Milo Peruničić; 
Aleksandar Ranković, Andrija Hebrang, Ante Vrkljan, Bano Andre- 

jev, dr Blagojo Nošković, Vlada Zečević, Vladislav Ribnikar, Voj.a Le- 
■ković, Edvard Kardelj, dr Zlatan Srcnicc, Jakob Avšič, prota Jovstatijo 
Karamatljcvić, Josip Jcras, Josip Smodlaka, Lazaf Koliševski, dr Ljubo 
Leontić, Mara Naceva, Melodija Andonov-Čcnto, MIlan Belovuković, 
Milovan Dilas, Momčilo Markovič, inž. Nikola Petrovič, Petar Stam- 
holić, dr Rado Pribjčevič, Rodoljub Colaković, Spasenija Babović, Srclen 
Vukosavljeviič, Sreten Žujović, Filip Lakuš, Frane Frol. 

Pretscdnik: Otvaram sedmu sjednicu Pretejedništva Antifašističkog 
vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije. Zapisnik današnje sjednico 
vodico Sekretar' Pretejedništva drug Milo Peruničić. 

Predlažem slijedeći dnevni red današnje sjednice: 
1) pretres Prijedloga zakona o ukidanju čl. 5, 6, 7 i 8 Odluke o 

vrhovnom zakonodavnom i izvršnom nžrodnom pretstavničkom tijelu 
Jugoslavijo i Nacionalnom komitetu oslobođenja Jugoslavije kao pri- 
vremenim organima vrhovne narodne vlasti u Jugoslaviji za vrijeme 
Narodnooslobodilačkcg rata, i 

2) pretres Prijedloga zakona o raspuštanju Nacionalnog komiteta 
Jugoslavije. 

Prima li &o predloženi dnevni red? (Prima). Ima li ko protiv? 
(Nema). Imado riječ drug Moša Pijado koji će ukratko obrazložiti po- 
trebu donošenja ovih zakona. 

Moša Pijadc: Sporazumom između Nacionalnog komiteta oslobo- 
đenja Jugoslavije i vlade dr Šubašića predvideno je osnivanje jedin- 
stvene vlade koju će imenovati, na predlog Pretsedništva AVNOJ-a, 
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kraljevski namesnid.' Na taj način derogirano su odredbo člana 5, 6, 
7 i 8 Odluko o vrhovnom zakonodavnom i izvršnom nairodnom prei- 
stavničkom tolu Jugoslavijo i Nacionalnom komitetu oslobođenja Jugo- 
slavijo kao privremenim organima vrhovno narodne vlasti u Jugosla- 
viji za vremo Narodnootelobodilačkog rata koju jo AVNOJ doneo na 
svom Drugom zasedanju 30 novembra 1943 godino u Jajcu. 

Pošto jo sporazum Tito—dr Š-ubašić danas izvršen, nastaje po- 
treba da so ovo odredbo o imenovanju Nacionalnog komiteta, o nje- 
govom karakteru i nadležnosti ukinu i da so posle-ostavko koju jo 
Nacionalni komitet podnoo ProteodniStvu AVNOJ-a ozakone ova dva 

' projekta. 

Potpretsednik Ministarskog sa veta i Ministar za Konstituantu 
Edvard Kardelj: Usvajanjem ovih dvaju zakona završava so misija 
Nacionalnog komiteta koji jo svojo zadatke uspešno izvršio i koji 
jo podneo ostavku uoči obrazovanja novo vl'ado. Mislim da predlogo 
ovih odluka treba ponovo pregledati. To bi ovde mogli odmah da obavo 
drugovi  Frol, Pijade, Čolaković i Žujović. 

(Pošlo kratke pauze) 
Sekretar Mile Pcruničić: Drugovi su pregledali prodlogo zakona, 

pa ću vam ih ja sada sa učinjenim izmenama i dopunama pročitati 
(čita): 

PREDLOG ZAKONA 
0 UKIDANJU ČLANA б, 6, 7 I 8 ODLUKE O VRHOVNOM ZAKONODAVNOM 
1 IZVRSNOM -NARODNOM PRLTSTAVNICKOM THLU JUGOSLAVIJE I NACI- 
ONALNOM  KOMITETU  OSLOIiODENJA  JUGOSLAVIJE  KAO  PRIVREMENIM 

ORGANIMA  VRHOVNE  NARODNE VLASTI  U*JUGOSLAVIJI  ZA VREME 
NARODNOOSLOBODILACKOG RATA 

Na osnovu člana 4 Odluko o Vrhovnom zakonodavnom i izvršnom 
narodnom protstavničkom dolu Jugoslavije i Nacionailnom komitotu 
oslobođenja Jugoslavijo kao privremenim organima vrhovno narodne 
vlasti u Jugoslaviji za vremo narodnooslobodilačkog rata, Pretsednistvo 
Antifašističkog veća Narodnog oslobođenja Jugoslavijo donosi sledeči 
zakon: 

Član 1 
Ukida so član 5, 6, 7 i .8 Odluko o Vrhovnom zakonodavnom i 

izvršnom narodnom protstavničkom lolu Jugoslavijo i Nacionalnom 
komitotu oslobođenja Jugoelavjjo kao privremonim organima vrhovne 
narodno vlasti u Jugoslaviji za vromo narodnooslobodilačkog rata, koji 
so odnose na Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavijo kao na naj- 
viši izvršni i nairodbodavni organ narodno'vlasti u Jugoslaviji, preko 
kojega Antifašističko voćo Narodnog oslobođenja Jugoslavijo ostvaruje 
svoju izvršnu funkciju. 

. Član 2 .      . 
Ovaj Zakon stupa na snagu danom obnarodovanja. 
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Pretsednik: čuli sto prijedlog zakona. Ima li kakvih primjedaba? 
(Nema). Stavljam ina glasanje. Prima И se prijedlog u redaikciji koju jo 
pročitao drug sekretar? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). Molim 
sekretara da pročita Prijedlog zakona o -raspuštanju Nacionalnog ko- 
miteta Jugoslavije. 

Sekretar Mile Peruničić (čita): 

PREDLOG ZAKONA 
O RASPUŠTANJU NACIONALNOG KOMITETA JUGOSLAVIJE 

S obzirom na obrazovanje Privremene Narodne Vlade Demokrat- 
sko Federativno Jugoslavije, a na osnovu člana 4 Odluke o Vrhovnom 
zaikonodavnom 'i izvršnom narodnom pretstavničkom telu Jugoslavijo 
i Nacionalnom komitetu oslobođenja Jugoslavije kao privremenim 
organima vrhovne narodno vlasti u Jugoslaviji, Pretsedništvo Antifašu- 
stičkog veća Narodnog oslobođenja Jugoslavije donosi sledeči zakon: 

Član 1 
Na osnovu člana 1 Zakona o ukidanju člana 5, 6, 7 i 8 Odluke 

o Vrhovnom zakonodavnom i izvršnom narodnom pretstavničkom lolu 
Jugoslavije i Nackmalnom konrotetu Oslobođenja Jugoslavije kao pri- 
vremenim organuna vrhovno narodne vlasti u Jugoslaviji za -vreme 
narodnooslobodiilačkog rata, raspušta so Nacionalni komitet Oslobo- 
đenja Jugoslavije. 

Član 2 
Ovaj Zakon stupa na snagu dano-m obnarodovanja. 

Rretscdnik: Čuli sto Prijedtog zakona o raspuštanju Nacionalnog 
komiteta. Ima li ko kakvih primjedaha? (Nema). Prima li so predlo- 
ženi zakon? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). 

Objavljujem da su oba zakonska prijedloga u Pretsjedništvu 
AVNOJ-a  jednoglasno prihvaćena. 

Ima li ko kakvih pitanja i prijedloga? (Nema). Onda današnju 
sjednicu zaključujem. 

(Sodnica jo zaključena u 13,30 časova). 
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Осма седница 
(31 иарта 1945) 

Почетак у 10,25 часова. 

Претссдаиао Претседннк АВИОЈ-а др Иван Рнбар. 
Присутни: Моша Пијаде, Аигук АугустиичиК, Јосии Рус, Марко 

Вујачић; 
Влада ЗечениИ, Владислав Рибпикар, Едиард Кардел., др Златаи 

Срсмец, Јакоб АвшиЧ, прота Јевстатнје Караматијсвнћ, ЈосиП Јерас, 
др Љубо Леонтић, Момчило Марковић, др Ннко Миљанић, Петар Стам- 
болић, др Раде Прибићевић, Родољуб Чолакбвић, Сретен Вукосавље- 
вић, Сретен Жујовић, Филип Лакуш, Фраие Фрол. (Пуномоћјима за- 
стушвепо још 15 чланова.) 

Прстссдннк: Отварам осму сједиицу Прстсједпиштва Аитифашн- 
стичког Bnjcha народног ослобсфења Југослапије. Записиик даиаиш.с 
сједиице водиће друг Љубо ЛеоптиН nomro се секретар АВНОЈ-а друг 
Миле Перуничић палазн на путу. Предлажем слиједећн дневии ред да- 
нашЈве сједнице: 

1) претрес Приједлога закона o укидаљу Главне котроле, 
2) претрес Упутства o осиовппм начелима за образовазвс влада 

федералинх једииица  федеративпе Југославнје, 
3) претрес Пројекта закона o поступању са ИМОВИНОМ коју су 

сопственици иорали напустити у току окупације и ииовинои која им 
je одузста од окупатора и њихових помагача; 

4) прстрес П1)ојекта закона o промеии пазииа oprana грађаиске 
власти; 

5) претрес Пројекта закоиа o заштити народних добара, и 
6) приједлози и питања. 
Прима ли сс предложени дпевни ред? (Прима). Молим да саслу- 

шате записпик сједиице од 7 марта који ће прочитатн замјеиик секре- 
тара друг др Љубо Лсонтић. 
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Заменнк секретара др Љубо Леонтић чита записнике сједиица од 
7 марта. 

Претседник: Има ли примједаба иа запнсинк? (Нема). Записник се 
опјерава. 

Прнје прелаза na дневпи ред изпјештаиам ПретсједипштБО ABIIOJ-a 
да je члан нашвг Президијума др Анте Мацдић имјеиоиаи за иамје- 
сника и на тај начин лрестао je битн дпл,с члаиом Претсједииштва 
АВМОЈ-а. 

Даље, извјештавам да сам од Зенаљског аитифашистнчког вијсћа 
народпог ослобо^еЈва Босне и Херцеговиие примно депешу од 24 фе- 
бруара 1945 годнне којом се предлаже да се Мухамед Сууук нскључн 
из Претсједништва ARMOJ-a „услијед тога што je Суџук у току свог 
рада у Народиоослободилачком покрету ислољио непријатељска схва- 
тања" и што се „повезао са непријател>С1<нм елементнма". Прима ли се 
овај лријсдлог Претсједпнштиа Земаљског аптифашистичког внјећа на- 
родног ослобођења Боспе и Херцсговиие? (Прима). Има ли ко против? 
(Нема). 

Обавјештавам дал>е Претсјсдпиштво да смо од ЗАВНОБИХ-а при- 
мили још једну депешу којом се предлажа да се у Претсјсдшшпво 
кооптнра друг др Јаков Гргурић. Пошто je већ раније ово питаље рије- 
meno na лриједлог ЗАВНОХ-а, то сматрам да je овај прпједлог 
ЗАВНОБИХ-а излншап, јер je питање иријема др Гргурића у Прет- 
сједништво АВНОЈ-а ликвнднрано. 

Мајзад, поставља се, другови, пнтање да лн сједпицама претсјед- 
ништва АВИОЈ-а могу присуствоватн миннстри. Ja предлажем да o 
томе овдје прије прелаза na дпевин ред проднскутирамо. Има рмјеч 
друг Родољуб Чолаковић. 

Родол.уб Чодаковић: Стављајући ово питање na дискуснју сматрам 
да je ono умесно и да га треба посматрати овако. Нашпм сједпицама 
могу присуствовати, у раду учествовати са правом одлучниап.а саио 
Чланови, изабрапн члаповп АВНОЈ-а. Према то.ме, уколико су мннпстри 
Владе ДФЈ члапови АВНОЈ-а, тј. његовог Претсједништва, onu могу, 
инслим, једппо учествоватп у раду Претсједпиштва са правом гласа, a 
они члаиови Владе ДФЈ који иису члаиови Претсједннштва АВМОЈ-а 
могу присуствовати сједиицама уколико их дпевни ред ннтсресује, али, 
мислпм, ne могу учествовати с правом одлучиваља. 

Влада Зечевић: И ja делим мишљење друга Чола.ковића н сматрам 
да чланови Владе који ннсу -и чланови Претседииштва АВ110Ј-а могу 
долазнти na седиице Претседнипггва АВПОЈ-а кад су лредлагачи за- 
кона o којима ми на седиицама дискутујемо и које овде усвајамо. 

Моша Пијаде: У овом плтању ствар je пеопориа o томе да ira 
седницама Претсединттва АВНОЈ-а с правом гласа магу одлучнвати 
само члаиовн плеиума Претседиии1тва АВНОЈ-а. Наше je тело изборно, 
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ABHOJ je претставиички opra« и, према томе, у њему могу својии гла- 
сом одлучиБати само lieromi чланови. Али то не значи да ми члановима 
Владе ДФЈ ne треба да омогућимо учествован>е у нашем раду. Они 
могу, кад год зажеле, присуствоватн нашим сединцама, али без права 
одлуч^вања. Тако исто стацовиште већ je заузето у погледу права 
гласа министара у. Законодавном одбору. 

Мнпнстар правосуђа Фране Фрол: Сматрам да ово питање, обзнром 
на образовапЈе пове владе и проширење ABHOJ-a у смислу споразума 
Тито—Шубашић треба упутити Одбору за проитрење АВНОЈ-а да га 
on расправн кад буде цзабраи, и кад се буде састао. 

Претседннк: Прима ли сс овај прнједлог? (Прнма). Оида прела- 
знмо na диевни ред. 

Kao прва точка диевпог реда je претрес Приједлога закоиа o уки- 
дању Глание коитроле. Пошто овај законски пријсдлог mije био пре- 
тресан у Законодавиом одбору сматрам да га трсба упутити на разма- 
траље Законоданном одбору с прспоруком да се што прије проучн и 
достави Претсједннштву са извјештајем. 

Министар правосуђа Фране Фрол: Mu смо у Повјереништву npa- 
восуђа ово nuTai.be разматрали и израдилн смо пацрт одлуке o оснивању 
контролне комиснје при Нацноналиом комитету ослобој>ења Југославије!. 
Наш приједлог треба проучнти са Приједлогом закона o укндаљу 
Главне контроле који je станљеп на дневни ред. Ja се слажем са другом 
претсјединком да га треба упутитн Законодавном одбору. Алн, нпак 
сматрам за потрсбио да овдје прсд Прстсједииштвом дам слиједеће 
образложење поподом нашег .прнјсдлога. 

Установа Главие кoнтpoлe^ca функцнјама које je она имала у ста- 
рој Југославнјн ие може внше оистатн. Осниваљем народпих судова у 
њихову надлежност треба да лрс1;у спорови око накнаде штете коју 
су починили рачунополагачи и друга одговорна лица прсма држави. 
Успостављањем устапове Јавног тужиоиа треба да отпадне падлежиост 
бнвше Главне коитроле у погледу иницијативе коју je ona имала у 
административним споровима. Најзад, превентивна контрола која je 
Досада вршсна прско меспнх контрола, .oinainhe из разлога што таква 
■контрола у установама народие власти nehe бнтн потребна. Према 
томе, контролиу функцију треба свести na окјеравање завршног рачуна 
п na преглед, нсправку И ликиидацију рачуна рачунополагача. 

Да'би ова футсција могла да се ирши довољна je установа једие 
контролне KOMiicnje прн Претсједииштву Нашшиалног комитста ослобо- 
1;ења Југославије односно сада прн Претсједпиштву Савезпе владе, која 
би се састојала од претсједпика и маљег броја чланова (можда два 
или три) са потребпнм помрћним особљем. Али, да би се могла фииан- 
сиска управа коитролнсатн лотребпо je да рачуиоиолагачи ловремено 
достављају рачуие са иравдајућнм   документима   контролној   комисији 
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како бн ona могла скретати пажи.у Мннистарству фииансија на евен- 
туалне недостатке и непраанлности у раду. 

Коитролиа комнсија при Претсједништву Владе Демократске феде- 
ратипие Југославнје вршнла би послове IKOJII се одиосе , само на 
буџст Демократскв федеративне Југославнје, док би федералие јсди- 
ннце, ради контроле својих буџета, имале да образују сличне комнснје 
прн земаљским антифашистичким вијећима, 

Меии се чики да сам овим кратким образложењем указао na 
важиост устаиовљен.а коитролних комисија. 

Претседннк: Прнма ли се наш приједлог да се оба ова нацрта упуте 
Законодавпом одбору? (Прима). Прслази.мо na другу точку дпевиога 
реда: претрес Упутства o осповним начелима за об.разоваље влада фе- 
дералних јединица. Дајем рнјеч другу Мошн Пијаде који he поднијети 
извјештај o приједлогу ои.ог ућутствљ 

.Моша Пнјаде: Другови, брзим и неодољивим папредоваи.ем наше 
храбре војске, уз помоћ братске Црвеие армије, сваким даиом се осло- 
бађају иове и иове територнје. Уск.оро he доћи дан кад ће иаша читава 
домовина битн ослобођспа. Недавпо je образовапа привремеиа цеи- 
грална влада у духу споразума Тито—Шубашић. Све ове околшстк 
Наиећу нам дужиост и обавеоу, да, у смислу начела o федеративном 
уређељу иаше државе, која смо свечано прокламовалн na исторнском 
Другом заседаЈву ЛВМОЈ-а у Јајцу, извршимо све припреме за jour 
чвршће организовање државне власти na целој иашој територији. 
После образоваи.а једниствеие централпе пладе нема сумње да треба 
приступитн образова1ву и иародних влада у свнм федералним једипи- 
цама, јер су за то сазрелн сви услови. Народне владе моћн he ca више 
успеха у иовим условима, уз помоћ И саради.у са централпом владом, 
допринетн учвршћењу народис власти и оргапизоваљу државиог ana- 
рата с којим треба отпочетн велнки рад na обиови целокулне приврсде 
и свеколиког друштвеиог живота. Масу тштања нови живот поставља 
ne само пред пашу цснтралпу владу, већ н пред федералпе које, no 
принцнпу федерације, треба па себе да прнме низ послова и да само- 
сталио одлучују o свим животиим питап.има која се тнчу њиховнх фе- 
дералиих једшшца. Али овом питању треба -приступнтн свом озбнл.- 
ношћу. Био je прво нзрађен нацрт закона o образоваљу влада феде- 
ралиих јединица. Али, кад je ова ствар боље проучеиа, стало се na гле- 
диште да се то питање, баш у духу прницнпа федерације, ne може ре- 
шавати закоиом, Beli да то питање од АВНОЈ-а, као иајвишсг прет- 
ставпнчког oprana, треба да потекие у виду нзвесиог ииицијативнаг 
предлога, предлога и упутства како треба ово питаи.е решитн да бн се 
постигла једиообразпост. У том цпљу Претсединштво je израднло један 
предлог Упутства o основинм иачелима за образован.а влада федералиих 
јединица федеративне Југославије, који гласи (чита): 
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ПРЕДЛОГ УПУТСЈВА 
O ОСНОВШМ НАЧЕЛИМА ЗА ОВР1АЗОВАЊЕ Ш1АДА ФЕДВРАЛИИХ 

Ј'ЕДИ|Н|ИЦА ФЕДЕПАТШНЕ ЈУГОСЛАШЈЕ 

ПретседништБО АВНОЈ-а сматра да je у најкраће време потребно 
ћриступитн нменопап.у и оргаинзацијн Влада појсдинлх феде^ралинх 
једипица. Влада федералие једннице he битн припремена и вршиће ва 
тернторнјн федералие једипице кзвршне послопе у сђојој надлежности 
све док се путем заједничког Устапа не реши дефинитнпно питање 
DCHOBHOr уређеља Федеративне Југослапије. 

Радн постизавања једиообрааностн у организацији целокупне др- 
жавне властн, како у цеитралној управи тако н у федералшш једини- 
цама, као и у циљу бољег и лакшегадмииистрирања и ефнклсније са- 
радње између цеитралпе властн и федсралних једииица, као н ових 
ме|>у собом, Претседништво АВНОЈ-а je одлучило да се улоставл>ап>е 
и образовање привремеиих влада има известн no овим општим наче- 
лима: 

Члан 1 
Привремепе владс, као врховпн извршни и паредбодавии органи 

државие властн федералпих јединица носе назив: — У Србији: Влада 
Србије; у Хрватској -—■ Влада Хрватске; у Словенијн — Влада Слове- 
нијс; у Босни n Херцеговиии ■— Влада Боснс и Херцеговине; у Ма- 
ксдонији ■—• Влада Македо.иије; у Црној Гори — Влада Црне Горс. 

Члан 2 
Владе федералиих једишгца имеиују претседшгштпа земаљских 

већа  (Скушптииа, Сист, Собрање). 
Владе фсдсралинх једнпица одговарају и полажу рачуп пред зс- 

иаљским BeliiiMa (Скупштииом, Светом, Собрањем) и њиховим прет- 
седништвнма. 

Члан 3 
Владе фсдералпих једииии.а се састоје од: претссдиика Владе, 

једног или два потпретседиика Владе и министара: унутрашњих послова, 
11равосу1;а, просвете, фипаисија, нидустрије и рударства, трговипе и 
спабдеваља, пољопрнвреде и шумарстна, соцпјалпе политике и иародног 
здравља, н грађевина. 

Поједппа миинстарства, према потребама поједниих федсралиих 
Једииица, a no сродиостн послова, могу се спајатн. Исто тако могу сс 
рударство и шумарство одвојнти у посебка Мнинстарства у оним фсде- 
ралпнм једипицама, гдје једпа илн друга од тих днеју грана прнвредс 
заузнма парочито важпо мссто. 

74 



Члан 4 
Владе федералних једшшца преко појединих министарствд руко- 

воде na тернторијн својих јединица грапама и лослоинма држанпе 
управс који не спадају у iia;uie>KiiocT Владе Федератнвие Југославнје 
и њених мнннстарстава. 

Члан 5 
Влада федералпих јединица преко свог Прстседпиштва руководи, 

сједин.ује и усмерава рад ишјединих мипистара и другнх устаиова којс 
доллзе у љеиу надлежпост. 

Члак 6 
Влада и мнннстри федералних једнница издају у границама својих 

надлежности уредбе, нарсдбе И упутства na осиови закона Антифаши- 
Стичког Beha Народпог Ослобо1;011>а Југославије, одпосио њбгОВОГ 
Прстседниипва и зсмаљскиХ већа (Скупцшша, Свет, Собраље) одио- 
сно њиховИХ претседшшпава, као и na осиови урсдаба, иарсдаба и 
упутстава Владе Федератнвнс Југославије, a шшастри и na основу уре- 
даба и упутстава владе федералпих једипица те na оспову решења ПО- 
једнпнх мннистара Владе Федеративие Југославнје уколико се односе 
na делокруг који спада у компетенинју Владе Федеративнб Југославијс. 

Члан 7 
Влада и министри федералних јединица нмају право прнсуствовати 

заседаи.има земаљских Beha (Скупиггипе, Свсга, Co6paiBa) илн na 
сединцама ЊИХОВИХ претседииштава и дужпн су дати иајдоцннје у року 
од пет даиа усмени нлн пнсмени одговор на лнтаље yiiylieiio им од 
стране члапова ових тсла. 

Члаи 8 
Влада федсралних једншгца при ступлн.у na дужност полаже за^ 

клетву да he бнти вериа народу, тековинама Народноослободнлачке 
борбе, братству и јединству између народа Југославнје и да hc савесио 
^опуњавати свс закоиске прописе. Заклетву полаже пред земаљскнм 
Већима (Скупштннама, Светом, Собрањем) одиосио њиховим претсед- 
ништвима ii то na осиову текста који ови одрсдс. 

Претседннк: Стављам на дискуснју Упутство o основпим начс- 
лима за образошиве влада федералних једијшца. Дајем ријеч другу 
Momu. 

Moma Пијаде: Ja сам чнтајући овај пројекат приметно да су су- 
вишне речн one које говоре o томе да he владе федералннх јединица 
бнти привремене н зато бнх ове речи: ,,hc бнти прнврсмене" изоставио. 
Треба само pehu: „влада федералне јединице Bi)iiiiilie . . ."  (Прнма се). 

Претседшш: Имаде ријеч друг Фрол. 
Фраие Фрол*. Ja бих учниио примједбу глбде члана 5. Овај члаи 

би требало престилнзирати н pehu: 

IS 



Члаи 5 
Оргаиизација, дјелокруг и рад прстсједликл владе и ииинстарстава 

прописат  he   се  посебним  уредба.ма   Претсједннштпа   федералпе   владс 
односно надлежиих мииистара. 

Претседннк: Прима ли се ona нова редакција члана 5 упутства 
коју je предложио друг Фрол?  (Прима). 

Влада ScMeiiiili: Чини ми се да би било потребио да сс у упутство 
унесе дословни текст заклетве коју he полагати федералне владе н то 
у члан 6 на основу онога што je речеио овде у чллну 8. 

Претседнпк: Желн да говорн друг >Kyjoi!iiii. Имате рнјсч. 
Срет.ен >KyjoBnli: Предлажем изиену реда речи у заклетви, коју 

упутство предви^а, тако да лесто: „да he бити верпа пароду, тековн- 
'нама Народноослободилачке борбе, братству једииству нзмеђу иарода 
Југославнје" — ставнмо: „да iie бити верна народу, братству и једии- 
ству народа Југославије и свим тековииама Народноослободилачке 
борбе." 

Прстседннк: Ријеч има др Срсмец. 

Др Златан Сромец: Ja, иапротни, сматрам да je сувитио и непо- 
трђбио да се фор.мулира текст заклетве како то тражн друг Зечевић. 
To треба препустнтн федералннм јсдиимцама да свака фор.мулира за- 
клетву прсма садржипи члана 8. 

Фране Фрол: Нема потребе иијењати члап 6 зато што члан 8 го- 
ворн o заклетии, која би, пре.ма приједлознма друга 3e4eBHha и Жујо- 
Biiha, гласнла: „заклнњем се да hy бити вјераи народу, братств,у и је- 
динству иарода Југославије и свим тековинама Народноослободилачке 
борбе и да hy савесно испуњавати све закоиске лропнсе." 

Претседшш: Пошто и приједлог овог улутства има заколску ври- 
једност и значај, то с.матрам да га са свим овим сугестијама и измје- 
нама које су оидје предложене упутнмо Законодавиои одбору ради 
коначие редакције. Прнма ли се овај приједлог? (Прима). Прелазима 
na трећу точку дисвног реда: претрес Прнједлога закоиа o поступању 
са имовнном коју ,су сопствеинии морали папусптГу току окупације 
и имовином која нм je одузета од стране окупатора и љиховнх по- 
м,агача. Стављаи овај приједлог na дискусију. Имаде ријеч др Раде 
Прибићевић. 

Др Раде npnGnhcBiili: Желим да ставим једну напомсиу. Ha овај 
закои ja сам ставно низ прнмједаба и сматрам да га трсба знатно мнје- 
њати. Ja сам све те своје прнмједбе ставио на папир и аргументирао их, 
na молим за обавјештеље да ли су оне узете у обзнр прнлнком днску- 
сије у овом нацрту. Уколико то није учињено, молим да се оне доставе 
Закоподавном одбору пошто he се ono пнтање сигурно j om моратн 
да проучава. 

76 ,•■■ :■   :     ■   ■ 



Претседшш: Ваше су примједбе достапљене Законодашшм одбору 
којн he )ix с пажљом размотрнтн. Имаде  ријеч друг Пијаде. 

Известнлац Moma Ппјаде: Предлог закоиа o поступању са имо- 
Biiiio.M коју су сопствепицн моралн напустнти у току окупације и имо- 
■вииом која и.м je одузета од стране окупатора и њсговнх ломагача, који 
имам част лодиети Претсединштву АВНОЈ-а, резултат je дужег проу- 
чавап.а опог питања, за шта су први потстрек дали оправданн приго- 
liopu занитересоваиих лнца на извесне поступке Државие управе на- 
родиих добара нлн другнх органа власти, којима су та лица бнла ловре- 
1;eiia у своме праву нли су мислнла да су у њима повређена. 

Како су се наше; власти у првом моменту сусрсле са овим питаљем 
у везн са јеврсјском нмовипом, бно je прво израђен пројекат за посту- 
паи.е са том имовином. Ме1)утим, чим je пројекат био ii3pa}>e.ii вндело 
се да насилно одузимање нмовине, чак и нз расистнчких н иацнопали- 
стичкнх и верских разлога mije погађало .само Јег.рсјс, исго и Србе и 
Словеице и друге наше иародиости, na да су н rpai)aiie свих паших 
шродиости погађала таква развл^шћивања из политинких 'разлога (кои- 
фискација имовипе лартнзана, комуписта и другихпрнпадинка НО по- 
крета и уопште. лнца која су се својим ла^нотским радом замернла 
окупатору и његовим слугама). 

Ради тога je израђен сада поднети пројекат који, дакле, обухвата 
све .случајеве одуз11ма11>а имовине нашнм гра|>анима од страпе окупа- 
тора u љегових помагача из раснстичких, всрских, пационалпих или 
политичкнх разлога. 

Фашистички окупатори ипсу само поцепалн Југославију na више 
делова и поставили тамо различнтс власти од својнх слугу и помагача, 
него су у свнма тим деловнма, a уз помоћ домаћих нздајника, завели 
страховнт. терор над нашнм грађаин.ма, такорећи спровели су потпуно 
истребљење великог броја становништва употребљавајући за ово 
расистнчкс, верске, пациоиалие илн политичке разлоге. Свнрепи 
ткзкол.и и уннштаваиЈе иашег стаиовииштва без обзнра да лн je бнло 
упереио протнв Срба, Јснрејп, Слоиенаца и других, било je npaticno 
■н^обузданом пљачко.м и одузима1всм имошше, афотерииап.ем наших 
грађаиа са љихових iiMaiba без игде ичега н разграбл.ивање.м те имо? 
ini/ne, ii.eiuiM поклањањем нли предавањеи лицииа немапке народности 
Или помагачима окупатора. 

Одлука АВНОЈ-а од 21 новембра 1944 o држаниој управи иад имо- 
вииом пеприсутннх лица показала се у лраксн педовољпа за регулн- 
сап>е целог овог питања, које je ona обухватнла само сумарио и дело- 
мично те због тога није могла спречнтн различнт поступак и несиала- 
жење oprana властн у решавашу поједнпачннх оправдапих захтева 
оштећеких грађана. Дух и циљ данашњег уређења у нашој народиој 
државн и нптереси правдс захтевају да се исправе све овакве пеправде 
пането наши.м гра^аинма од страие  окупатора  н ILHXOBHX гшмагача,  a 

77 



местимнчно и непоцољан положај у који су попеки оштећени rpat;aiiii 
доспели због тога што су ЊИХОВИ оправдапн захтенн иеправилно peiua- 
ванн, налажу иародном претстаииииппу да обо miTaibc реши доио- 
meibeM закона који he осигурати у потпуирсти олравдаае ннтересе свих 
иаших грађана који су страдалн од пљачкашког беса окупатора и IBC- 
гових помагача. 

Пројект којн сс подноси израђен je у основн у Правној комнснји 
Владе после узнман.а у обзир раннјих пројеката н различитнх прнме- 
даба. Сматрајући да овај закон у предложешој редакцнји одговара сво- 
јој сврси, a да je прсдмет хитап, у »ме Закоподавиог одбора молим 
Претседништво да га узме у претрес као хитно потребаи. 

Претседник: Имаде рнјеч друг Вукосављевић. 
Сретеи ВукосавЈвевпћ: Ono je гогтање веома осетљиво и чнни мп 

се веома комилнковаио, јер су окупација, терор, распарчавање државе 
које су фашнсти пзвршили и нстребљивање паших народа које су они 
тако свирепо слроводили, уиели и у н.мовинске односе хаос. To стање 
треба pacifpaiiiiTii правичио, правнлно и потпуно. Тнме би трсбало За- 
конодавин одбор, и поред тога што je друг Пијаде подвукао колнко сс 
и где на овом законском пројекту радило, и са колико волјС и удубљн- 
пања, ■—■ поново да се тшзабави и да лроучи рве примедбе н предлоге 
који су овде лали и којн he још снгурно ластн. 

Јакоб Авшич: И ja се с тим слажем. Треба водити рачуиа o свим 
случајевима, било да се могу генералнсатн, било да оу усамљеин. Али 
пошто ова шггања дубоко засежу у жнвотне интересе оштећених треба 
све лотпуно проперитн и извући лотребле закључке. 

Претседник: Имаде рнјеч друг Леоитић. 
Др Љубо JleoiiTiih: Ми смо na јсдној од прошлнх сједница, na мој 

приједлог, одлучнлн да се припреми пројекат одлуке o иеважности при- 
ватно-лравних уговора склолљелих за вријеме окупације. Ja сам тај 
нацрт саставио. Али материја коју третира мој иацрт нма доднриих 
тачака са матернјом закоиског предлога којн je na дневиом рсду. 
Пошто je мој предлог сасвим кратак, ja бн молно да га саслушате (чита): 

У вези „Одлукс o укидању н иеважностн свих'лравних прописа 
које су окупатори и ЊИХОВИ ломагачн доиелн за врсЈие окупације у 
Југославнји" од 3 фебруара 1945, Претседииштво Антнфашнстичког 
ceha народног ослобођеља Југославнје, по предлогу Владе Демократ- 
ске федератнвне Југославије, a ла осиову чл. 4 Одлуке o врховиом 
законодавном и извршиом иародном претставничком телу Југославнје, 
допосн ову 

O Д Л У K У : 

Члан 1 
Приватно-правци уговори, склопљепц под окупаинјои за вријеме 

н. о. рата, остају на снази. 
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Лко се која од странака сматра оштећена таковнм уговором зато 
што je до и,ега дошло под околиостнма ништапости или стиске, она 
Може тужбом лред надлежним народшш судо1М локреиутн цоступак за 
попнштење тога уговора, за поиратак ,у пређашње стаље или sa накнаду 
штете, у року од једне године дана од дана обнародоцања ше одлуке. 

.   ' Члаи 2 
Посебним разлогом за иокретаље таковог поступка сматраће се 

стаље стиске у којем му се тужитељиа странка или њена породнца иала- 
зила зато што су oma )1лн 'члаиоии ibene породнцс бнли политнчки про- 
гањани од страие туђнх или домаЈшх о.ргаиа државне властн прије нли 
за вријсме рата. 

Члаи 3 
Лко тужеин уговорач }inje знао нити морао знатн за стање стиске 

из члаиа 2 у часу уговарања na страни тужнтеља, овај he му повра- 
титн цијеиу сходио опћим прописима o валути н размјсру врнјсдности 
ковца којнм je плаћена цијепа и којнм лту се враћа. Уосталом he се 
поступити аналогио шроинсима Закоиа o поступању с имовииом коју 
су сопственици морали лапусгитн у току окуиације итд. од . . . . 1945. 

Члаи 4 
Лко je за вријеме рата na протиииој страни уговарач бно Нијемац 

ИЈШ углављени помагач окупатора, сматраће се да je on морао зпатл 
да je na страпп тужитеља прн уговараП)у постојало стање стиске. 

Члан 5 
Трсћему лицу које je до прсдмета нз побпјапог уговора дошло у 

доброј вјери, суд he одреднтп при.мјерепу пакпаду за предмете повра- 
hene тужптељпој страпцп. 

Члап C 
У погледу постулка no овој  одлуц.н важе аналошо одредбе члапа 

3, 4 и 5 цитиране одлуке од 3 јапуара 1945. 

Члап 7 
Ова одлука ступа на спагу дапом објављеља. 

To je мој предлог. Kao што видптс, on je у вези са законом o коме 
се овде дискутује na молим да се ona два лацрта заједпо лроучавају. 

Претседник: Имаде ријеч друг Чолакови!). 
Родол.уб Чолаковић: Из ове кратке дискусије видимо да лостоје 

уствари трн лриједлога: приједлог друга Пијаде, пнсмепн приједлог друга 
др Раде Прибићевнћа и прпједлог друга др Леоптића који смо сада чули. 
Материја je заиста врло осјетљнва. Неолходпо je да ^е сви овн нацртн 
детаљно проуче, да се све околпости подробпо испитају, све озбиљпо 
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провјери, na да тек онда o томе одлучујемо. Вјеропатно да o томе 
постоје нека иокустпа и у СССР-у. Зато предлажем да се дискуснја o 
овом питан.у прекние овде у Претсједииппиу с тим да сс цијела стнар 
поБјери Законодавном одбору. 

Претседннк: Прима ли се прнједлог друга Чолаксшнћа да се сап 
овај матсријал, свн нацрти и све примједбе упуте Законодавном одбору 
у рад? (Прииа), Прелазимо онда na четврту точку дпевнога реда: пре- 
трес Пројскта закопа o промјенн пазива oprana грађаиске властн. Пошто 
постоји лредлог да сс овај закон скипс с дпевног рсда и упути Зако- 
нодавиом одбору na црстрес н извјештај, то питам Претсједпиштво 
прима ли оиај предлог или не? (Прнма). 

Исто бих то лредложио и ca тачком 5 дпевног реда: и Приједлог 
закоиа o ваштити народних добара упутио бнх Законодавиом одбору. 
(Прима се). , 

Сада лрелазимо na посљедн.у точку дневнога реда: пријсдлози и 
пнтања: 

Ужс ПретсЈ^сдпиттво АВНОЈ-а разматрало je и дискутнрало питаље 
оснивања сталшас одбора АВНОЈ-а. Постигнута je сагласиост да вам 
се дредложи установљеЈве и избор Закоподавиог, Адмиинстративног и 
Имунитетно--ма11датног одбора, затнм Одбора за молб.е и жалбе н Одбора 
за проширење ABIIOJ-a, који трсба да оснујемо у смислу споразума 
Тнто—ШубашиН. 

У нме ужег Претсједииштва слободаи сам предложити вам да у 
Закоиодавпн одбор изаберемо другоне Мошу Пијаде, др Влагоја Нсшко- 
внћа, Потра Стамболића, Филипа Лакуша, Јосипа Руса, Димитра Вла- 
хова и Марка Вујачнћа. 

У Одбор за молбе и жалбе предлажем другове Момчила Марковића, 
Јосипа Јераса и Марка Вујачића. 

У Адиинистративни одбор др Ника Миљанића и генерал-мајора 
Јакоба Авшича. 

У Имуннтетпо-мандатни одбор предлажем проту Јевстатија Кара- 
иатијевића, Јосипа Руса и Филипа Лакуша. 

У Одбор за проширење АВИОЈ-а предлажем другове Мошу Ии- 
јаде, Едварда Кардел.а, др Павла Грегорнћа, Фраиа Фрола, др Раду 
Прибићевића, Марка Вујачића, Милована Ђиласа, Алексаидра Ранко- 
вића, Родољуба Чолаховића, Bana Аидрејсна, Миколу Петровића н 
Андрнју Хебранга. Прнма лн се овај приједлог ужег Претсједииттва? 
(Прнма). Има ли ко против? (Нема). 

Пошто смо .изабрали сталне одборе АВНОЈ-а молнм, другове да се 
у одборима, у које су нзабрани, констнгуишу и o томе обавијесте Прет- 
сједништво АВМОЈ-а. 

Пошто je овим iicupneii дневин ред даиаипве сједцице, јер се ВИШС 
нико не јавља за рнјеч, ову сјединцу закл.учујем. 

(Ссдиица je зЈзкључека у 12 часова). 
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Deveta sednica 
(5 aprila 1945) 

Početak u 16,20 časova. 

Pretsedavao Prct&cdnik AVNOJ-a dr Ivan Ribar. 
Prisutni: MoSa Pijade, Antun Augustinčić, Josip Rus, Dimitar 

Vlahov, Marko Vujačič; 
Mile Poruničić; 
Aleksandar Ranković, Andrija Hebrahg, Vlada Zečević, Vladislav 

F^ibnikar, dr Vladimir Rakarić, Voja Leković, Uuro Pucar, Edvard 
Kardelj, dr Zlatan Srcmcc, Jakob Avšič, Josip Jeras, dr Josip Smo- 
dlaka, Lazar Koliševski, dr Ljubo Lcontić, Momčilo Marković, dr Niko 
Miljanić, dr Pavle Gregorić, Petar Stambolić, Rodoljub Čolaković, Spa- 
senija Babović, Sreten Vukosaivljcvić, Sretc-n Žujović, Filip Laku.š, 
F-'rano Frol, Franjo Gazi. (Punomoćjima zastupljena još 4 člana Pret- 
sodništva.) 

Pretsednik: Otvaram devetu sjednicu Pretejedništva AVNOJ-a. 
Zapisnik današnjo sjednico vodico drug Milo Poruničić, sekretar Pret- 
sjedništva AVNOJ-a. Izvolito saslušati zapisnik prošlo sjednico koji će 
pročitali drug sekretar Poruničić. 

Sekretar Mile Pcriiničić čita zapisnik sodnice Prctscdnikštva 
AVNOJ-a od 31 marta  1945 godino. 

Pretsednik: Ima U primjedaba?~"(Nema). Pošto -primjedaba nema, 
zapisnik se ovjerava. Predlažem slijedeći dnevni red: 

1) pretres Prijedloga zakona o Kontrolno-računskoj komisiji, 
2) -pretres Prijedloga zakona o državnom pečatu, 
3) pretres Prijedloga zakona o povlačenju i zamjoni okupaciskih 

novčanica, 
4) pretres Prijedloga zakona o kursovima za -povlačenje okupa- 

ciskih novčanica i o reguliranju obaveza. 
5) pretres Prijedloga zakona o povLačenju potvrda izdatih na po- 

vučeno okupaciske novčanico i o uređenju vezanih računa. 

(i   Ст.   бслешке   ЛВПОЈа S/ 



6) pretres Prijedloga budžeta za april—juni 1945 godine. 
7) pretres Prijedloga zakona o Državnoj komisiji za ratnu štetu, 
8) pretres Prijedloga zakona o oduzimanju ratne dobiti, 
9) pretres  Prijedloga  zakona  o  dopuni  Odluke  o  rukovođenju 

medicinskom proizvodnjom, 
10) pretres Prijedloga zakona o stavljanju na raspoloženje svega 

medicinskog osoblja, i 
11) prijedlozi i pitanja. 
Prima li so predl'ožeini dnevni red? (Prima). 
Izvještavam da je Ministar narodnog zdravlja drug dr Sremec 

tražio hitnost za iprojeikto zakona o dopuni Odluke o rukovođenju me- 
dicinskom proizvodnjom i o stvaljanju na raspoloženje »vega medicin- 
skog osoblja. U obrazloženju kojo nam je drug Sremec uputio, traži 
se hitnost. PoSto su razlozi kojo je drug ministar, kao predlagač, saop- 
ćio PretsjednLvtvu, opravdani, projekti su stavljeni na dnevni red koji 
sto vi jednoglasno pnilivatili. Sada postavljam pitanje: primate li vi 
zahtjev da so ovi zakonski projekti ministra druga Srcmcca rasprav- 
ljaju kao hitni? (Prima se). Konstatiram da jo tražena hitnost jedno- 
glasno primljena. 

Prijo prelaza na dnevni red izvještavam da je Zakonodavni odbor 
završio rad na konačnoj redakciji Uputstva o osnovnim načelima za 
obrazovanje vlada federainih jedinica Demokratske federativne Jugo- 
slavije. 

Pošto sam obaviješten da jo Zakonodavni odbor, dajući konačnu 
redakciju, usvojio i sve prijedloge koji su podneseni na prošloj sjednici 
AVNOJ-a i pošto su drugovi cijelo ovo uputstvo, koje vam je bilo raz- 
dijeljeno, proučili i konačno redigirali, smatram i predlažem da ga treba 
U cijelosti prihvatili. Molim druga Mošu Pijade da izvoli pročitati uput- 
&*.vo prema definitivnoj redakciji Zakonodavnog odbora. 

Izvestilac Moša Pijade (čita): 

PiREDLOG UPiUTSTVA • 
O OSNOVuNUM NAČELIMA ZA OBRAZOVANJE VLADA FEDERALNIH JEDINICA 

DEMOKRATSKE FEDEiRATIViNE JUGOSLAVIJE 

Pretsednišlvo AVNOJ-a smatra da jo u najkraće vreme potrebno 
pristupiti imenovanju i organizaciji vlada pojedinih federalnih jedinica. 
Vlada federalne jedinice vršiće na teritoriji federalne jedinice izvršne i 
naredbodavno poslove u svojoj nadležnosti. 

Radi postizavanja jednoobraznosti u organizaciji celokupne 
državno vlasti, kako u centralnoj upravi, tako i u fedeiralnim jedini- 
cama, kao i u cilju boljeg i lakšeg administriranja I efikasnije saradn;e 
između centralne vlasti i federalnih jedinica kao i ovih medu sobom, 
Pretsedništvo AVNOJ-a je odlučilo da se uspostavljanje i obrazovanje 
privremenih vlada ima izve&ti po ovim opštim načelima: 
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Član 1 
Vlado federalnih jodinica kao vrhovni izvršni i naredbodavni 

organi državno vlasti federalnih jedinica лозо naziv: u Srbiji — Vlada 
Srbijo, u Hrvatskoj —■ Vlada Hrvat&ke, u Sloveniji — Vlada Slovenije, 
u Bosni i Hercegovini — Vlada Bosne i Hercegovine, u Makedoniji — 
Vlada Makedonije, u Crnoj Gori — Vlada Crno Gore. 

Član 2 
Vlado federalnih jedinica imenuju pretsedmštva zemaljskih veća 

(skupština, sveta, sobranja). 
Vlado federalnih jedinica odgovaraju i polažu račun pred zemalj- 

skim većima (skupštinom, svotom, sobranjem) i njihovim protsedni- 
-štvima. 

CLan 3 
Vlado federalnih jedinica se sastoje od: Pretsednika vlade, jednog 

ili dva Potpretsednika vlado i ministara: unutrašnjih poslova, pravo- 
suđa, .prosveto, finansija, industrijo i rudarstva, trgovmo i snabdeivanja, 
poljoprivredo i šumarstva, socijalne politiko i narodnog zdravlja, gra- 
đevina. 

Pojedina ministairstva, prema potrebama .pojedinih federalnih jedi- 
nica a po srodnosti .poslova, mogu so spajati a prema specijalnim 
potrebama mogu se osnivati i druga ministarstva po prethodnoj sa- 
glasnosti Pfotsedništva AVNOJ-a. 

Član 4 
Vlado federalnih  jedinica preko pojodinih ministarstava rukovode 

na teritoriji svojih jedinica granama i poslovima državne upravo koji 
no spadaju n nadležnost Vlado federativno Jugoslavijo i njenih mini- 
starstava. 

Član 5 
Organizaciju i delokrug rada vlade federalno jedinice, njenog prof- 

sedništva i .pojedinih ministarstava propisuje posebnom odlukom pret- 
sodništvo zakonodavnog tola dotično federalno jedinice. 

Član 6 
Vlada i ministri federalnih jedinica Izdaju u granicama svojih 

nadležnosti uredbe, naredbo i upuistva na osnovu zakona Antifašistič- 
kog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije, odnosno njegovog Prct- 
sedništva i zemaljskih veća (skupština, svota, sobranja) odnosno nji- 
hovih prelscdništava kao i na osnovi uredaba, uputstava Vlado fede- 
rativno Jugoslavije, a ministri i na osnovu uredaba i uputstava vlada 
federalnih jedinica to na osnovu rešenja pojedinih ministara Vlado 
federativno Jugoslavijo n koliko eo odnoso na delokrug .koji spada u 
kompetenciju Vlado federativno Jugoslavije. 
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Član 7 
Viada i ministri foderainih jedinica imaju pravo prisustvovati za- 

sedanjima zemaljskih veća (skupština, sveta, sobranja) ili na sodni- 
cama njihovih ipretsedništava i dužni su dati majdoenije u roku od 
5 dana usmeni ili pismeni odgovor na pitanje upućeno im od strane 
člana ovih iela. 

Član 8 
Vlada federalno jedinice pri stupanju na dužnost polaže zakletvu 

da oo biti verna narodu, bratstvu i jedinstvu naroda Jugoslavije i svima 
ostalim tekovinama Narodnooslobodilačke borbe i da će savesno ispu- 
njavati sve zakonsko propise. 

Zakletvu polaže pred zemaljskim većem (skupštinom, svetom, 
sobranjem) odnosno njihovim pretsedništvom i to na osnovu teksta 
koji ovi odrede. 

To je drugovi, tekst uputstva. 
Prclscdnik: Ima li primjedaba? (Nema). Prima li se OVO uputslvo? 

(Prima). Pošto Je Pretsjedništvo AVNOJ-.a usvoji'o Uputstvo o osnov- 
nim načelima za obrazovanje vlada federalnih jedinica onda ćemo ga 
odmah dostaviti zemaljskim antifašističkim vijećima. Sada. prelazimo 
na dnevni red. 

Prva točka dnevnog reda je pretres Prijedloga' zakona o Kon- 
trolno-računskoj ikomisiji. Imado riječ drug Moša Pijade, izvjestilac 
Zakonodavnog odbora. 

Izvestilac Moša Pijade: Zakonodavni odbor pretresao je i usvojio 
Predlog zakona o kon trolno-računskoj komisiji. Postojala su dva pre- 
dloga: jedan o ukidanju Glavne kontrole, koji je podnelo Ministarstvo 
finansija, a drugi o Kon trolno-računskoj komisiji, koji je izradilo Mini- 
starstvo pravosuđa. Mi smo u Zakonodavnom odboru stali na gledište 
da nije potrebno donositi specijalan zakon o ukidanju Glavne kontrole, 
jer je ta institucija stare Jugoslavije već ukinuta odlukama donesenim 
na Drugom zasedanju AVNOJ-a u Jajcu, a to je uostalom indirektno 
predvideno i predlogom zakona koji je podneo ministar drug Frol, jer 
so u čl. 10 kaže da će službenike, arhivu i inventar bivše Glavne kon- 
trole preuzeti Ministarstvo finansija DFJ. 

Značaj i potreba donošenja Zakona o Kontrolno-računsko) komi- 
siji sastoji so u tome što će se njime obezbediti puna kontrola rada 
svih računopolagača u državnom aparatu, overavanja i pregleda držav- 
nih računa i obavljanje preventivne kontrole u materijalnom poslovanju 
našeg novog državnog aparata. Kontrol no-računska komisija, isto tako, 
biće aparat koji će J.avnom tužioštvu i Ministarstvu finansija signali- 
zirati na sve nepravilnosti i nedostatke koji budu uočeni u postupku i 
organizaciji finansisko službe. Tekst Zakona o kon trolno-računskoj ko- 
misiji glasi (čita): 
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PREDLOG ZAKONA 
O KONTROLNO-RACUNSKOJ KOMISIJI 

Član 1 
Pri Pretscdraštvu Mini&larskog savcta o&niva se Kontrolno-račun- 

eka komisija u čiju nadtežnoet spada: 
1) pregled, rasprava i razreženjo državnih završnih računa računo- 

polagača; 
2) pregled i overa državnog završnog računa i do&tavljanjc izve- 

štaja Antifašističkom veću narodnog oslobođenja Jugoslavije o na- 
đenom stanju; 

3) povremeno dostavljanje izveštaja Ministarstvu finansija i Jav- 
nom tužiocu Demokratsko federativno Jugoslavije o nađenim nepravil- 
nostima i nedostacima u postupku i organizaciji državno finansieke 
uprave. 

Član 2 
Računopolagači su dužni da krajem svakog meseca dostave Kon- 

trolno-računskoj komisiji naloge za isplatu izvršene u toku prethodnog 
me&eca sa pravdajiućim dokumentima. 

Zajedno sa nalozima.za isplatu i pravdajućim dokumentima za 
poslednji mesec računsko godine, računopolagači su dužni da dostave 
Kontrolno-račun&koj  komisiji  i  završno račune za  izvršenje budžeta. 

Kontro'.no-Taeunska komisija' može odredMi pregted natega za 
isplatu sa ipravdajućim .dokumentima na licu mesta gde to zahtevaju 
inteiresi .pregleda i dobrog funkcionisanja nadleštava čiji se računi pre- 
gledaju. 

Čian 3 
Kontrolno-računska komisija račune računopolagača ili razrešava 

ili na njih stavlja primedbe. Ukoliko računopolagači ne postupe po 
primedbama, Kontrolno-računska komisija dostaviće LzveStaj Javnom 
tužiocu Demo'kratsko federativne Jugoslavije radi eventualnog pokre- 
tanja  postupka  za  utvrđivanje materijalne  ili  krivične  odgovornosti. 

Član 4 
Kontrolno-računsku komisiju sačinjavaju: Pretsednik, tri člana 

komisije, referenti i potreban broj ostalog pomoćnog osoblja. 

Član 5 
Za protsednika Kontrolno-računsko komisije može biti postavljeno 

lice koje je završilo pravni fakultet, a za članove mogu biti postav- 
ljeni 'bilo lica sa svršenim pravnim fakultetom, bilo sa visoko-ekonom- 
skom komercijalnom školom. 

Pretsednika i1 članove Kontrolno-računske komisije postavlja Pret- 
sedništvo Antifašističkog, veća narodnog oslobođenja Jugoslavije. Refe- 
rente i drugo pomoćno osoblje postavlja Predsednik Kontrolno-račun- 
ske komisije. 
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Član 6 
Poslovo iz člana 1 ovog Zakona Kontrolno-računska komisija re- 

šava u veću od 3 člana. 

Član 7 
U federalnim jedinicama obrazovaće ee komisija sa zadatcima iz 

člana   1 ovog Zakona ukoliko se isti odnose na rad računopolagača 
■pojedinih federalnih jedinica. 

Član 8 
Postupak za rad j unutrašnje poslovanje Kontrolno-računsko komi- 

sijo propisaćo se Pravilnikom Predsednika Min istarskog saveta na pred- 
log Kontrolno-računsko komisije a  po saslušanju Ministra  finansija. 

Ostala pitanja u vezi sa radom Kontrolno-računsko komisije rešićo 
se naknadno posebnim propisima. 

Član 9 
Preventivnu kontrolu izvršenja budžeta vršiče Ministarstvo finan- 

sija —■ Kontrolno odelenjo prema Odluci Nacionalnog komiteta oslobo- 
đenja Jugoslavije br.  420/1 od 30 decembra   1944 godino (»Službeni 
list« br. 8 od 27 februara 1945 godine). 

Član 10 
Službenici bivše Glavne ikontrole stavljaju so^na raspoloženjo Mi- 

nistarstvu finansija, koje će preuzeti i njenu arhivu i inventar. 

Član 11 
Ovaj Zakon stupa na snagu čim se objavi. 

Na kraju, u ime Zakonodavnog odbora, predlažem Pretsedništvu 
da se ovaj predlog prihvati onako kako sam ga pročitao. 

Pretsednlk: Otvaram diskusiju u načelu o ovom zakonskom pro- 
jektu. Želi li ko da govori? (Niko). Prima U se zakonski prijedlog u 
načelu? (Prima). Pošto jo zakonski prijedlog u načelu prihvaćen, pre- 
lazimo na pretres u pojedinostima. Molim druga izvjestioca da.čita 
član po član. 

Izvcstilac Moša Pijade čita naslov i član 1 zakonskog predloga. 
Pretsednlk: Otvaram diskusiju u pojedinostima. Ima li primjedaba? 

(Nema). Stavljam naslov i čl. 1 na glasanje? Prima li se? (Prima). 
Ima 1; ko protiv? (Nema). Naslov i član 1 primljeni su u redakciji Za- 
konodavnog odbora. Idemo dalje. 

(Za ovim je Pretsedništvo AVNOJ-a usvojilo hcz ikakavih izmena 
i jednoglasno zakonski predlog od čl. 2 do zaključno čl. 11 po predlogu 
Zakonodavnog odbora.) 
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Ovim jo diiskusija u pojedinostima završena. Pitam da K ee Zakon 
o Kontro'no-računskoj .komisiji prima i u cjelmi. (Prima). Ima li ko 
protiv? (Nema). Objavljujem da je zakonski prijedlog prihvaćen. 

Prelazimo na drugu točku dnevnog reda: pretres Prijedloga za- 
kona o državnom pečatu. MoMm druga Mo$u Pijade da u ime Zakono- 
davnog odbora podnese izvještaj. 

Izvestilac Moša Pijade: Mi smo u Zakonodavnom odboru usvojili, 
sa izvesnim itehničkim i stilističkim dopunama, tekst predloga koji je 
dostavio Ministar pravosuđa. Saglasili smo se da je zakon .potrebno 
doneli i predlažemo da ga usvojite, onako kako ga je Zakonodavni 
odbor redigovao. Predlog zakona glasi (čita): 

PREDLOG ZAKONA 
O DRŽAVNOM PEČATU 

Na predlog Ministarskog saveta, a na osnovu člana 4 Odluke o 
Vrhovnom zakonodavnom i izvršnom narodnom pretstavničkom lelu 
Jugoslavije kao privremenom organu vrhovne narodne vlasti u Jugo- 
slaviji za vreme narodno-oslotodilačkog rata,-Pretsedni!5tvo Antifašistič- 
kog -veća narodnog oslobođenja Jugoslavije donosi sledeći Zakon: 

Član 1 
Državni pečat ima oblik kruga čiji prečnik iznosi 70 mm i izrađen 

je od metala za otisak na pečatnom vosku sa grbom Demokratske fe- 
derativnci Jugoslavije U sredini. U gornjem polukrugu stoji nalpis »De- 
mokratska federativna Jugoslavija« ćirilicom, a u donjem isti natpis 
latinicom. 

Član 2 
Državni pečat služi za potvrdu međunarodnih ugovora i konven- 

eija, kao i za potvrdu Zakona. 

Član 3 
Državni pečat čuva Ministar pravosuđa. 

Član 4 
Ovaj Zakon stupa na snagu kad se objavi  u »Službenom listu«. 
Pretscdnik: čuli ste zakonski prijedlog. Otvaram diskusiju u na- 

čelu. Želi li ko da govori? (Niko). Stavljam zakonski prijedlog na gla- 
sanje u načelu. Prima li se? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). Objav- 
ljujem da je zakon u načelu primljen. Prelazimo na pretres u pojedi- 
nostima. Molim izvjestioca da čita naslov i član po član. 

Izvestilac Moša Pijade čita prvo naslov i član po član koje Prct- 
sedništvo jedan za drugim usvaja bez izmena i jednoglasno. 
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Pretsednik: Ovim drugim glasanjem mi smo i ovaj zakonski pri- 
jedlog u cjelini i jednoglasno prihvatili. Sada prelazimo na treću točku 
dnevnoga reda: ma pretres Prijedloga zakona o povlačenju i zamjeni 
okupaciskih novčanica. Imade riječ izvjestilac Zakonodavnog odbora 
drug Mpša Pijade. 

Izvestilac Moša Pijadc: Zakonodavni odbor pretresao je ovaj za- 
konski predlog i saglasio so da ga je potrebno doneti u cilju uklanjanja 
današnjeg valutnog haosa i u cilju stvaranja uslova za sprovodenjo 
jedno odlučno privredno polit'iko koju naša Vlada namerava da spro- 
vodi. Mi u Zakonodavnom odboru nismo imali priliko da^ čujemo Mini- 
stra finansija, jor jo bio aprečen. Sada ćemo od njega čuti .potrebu do- 
nošenja ovog zakoma. Mi smo u Zakonodavnom odboru imali da mu 
postavimo dva pitanja. Jedno jo pitanje roka u kome će se vršiti za- 
mena, a drugo jo pitanje sedišta Glavne komisije za povlačenje i za- 
menu okupaciskih novčanica na Kosovu koja je postavio drug Mile 
Peruničić. U pogledu zakonskog 'teksta mi smo ga u Odboru nešto do- 
terali, ali nismo mogli iu njemu da vršimo neke veće izmene zbog toga 
što nije bilo Ministra finansija: da bismo mogli čuti da li bi ih on u ime 
Vlado prihvatio; Ja bih sada prešao na čitanje, pa vas molim da saslu- 
šate tekst zakonskog predloga (čita): 

PREDLOG ZAKONA 
O POVLAČENJU I  ZAMENI OKUPACISKIH NOVČANICA 

Povlačenje i zamena 
Član 1 

Novčana jedinica demokratske federativne Jugoslavije jeste dinar 
(skraćeno : din), koji so deli na  100 para (skraćeno : p). 

Vrste, oblik i tekst novčanica dinara demokratske federativne Ju- 
gosilavije propisaćo Ministarstvo finansija. 

Član 2 
Na teritoriji demokratsko federativno Jugoslavije povlače se iz 

opticaja okupaciske novčanice: 
albanskog franka (leka), italijansko lire, kune, leva, nemačke 

marke, pengo i tzv. srpskog dinara (Nedićevog) i zainenjuju so za nov- 
čanico dinara demoikratske federativne Jugoslavije. 

Član 3 
Zamena novčanica iz prethodnog člana ovog Zakona vršićo se 

po pravilu na onom području, na kome one pretstavljaju zakonsko 
sredstvo ^plaćanja.   ■' 

Ako jedno lice raspolaže nekom od gore pomenutih vrsta novča- 
nica, koje nisu zakonsko sredstvo plaćanja na lome novčanom pod- 
ručju, ono možo te novčanico da podnese mestu zameno na tom pod- 
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ručjiU.  Na tako ipodneto novčanico izdaco so potvrda na Ime podno- 
sioca, a likvidiTaće se naknadno. 

Izuzetno za pojedine srezovo Mraristar finansija domokrateko fede- 
rativno Jugoslavijo može podnosioco .novčanica, kojo nieu zakonsko 
srodstvo plaćanja na odnosnim područjima, izjednačiti sa pcxinos:ocima 
novčanica, kojo su zakonsko sredstvo plaćanja na odnosnim područjima. 

Član 4 
Povlačonjo j zamena .novčanica vršićo ,so na jodnom rli višo nov- 

čanih područja ili na deJovima istih, prema propisima posebnih zakona. 
Početak zameno, rokovi trajanja povlačenja i zamene, kao i kur- 

sovi, po kojima ćo so zamena izvršiti, određuje so posebnim zakonom. 

Član 5 
Polaganje gotovina u okupaciekim novčanicama po bilo kom 

osnovu, usled kojih nastaje potražnj odnos prema novčanim zavodima, 
kao i sve doznake gotovina u okupaciskim novčanicama preko pošta i 
ostalih ustanova, ikoje vršo doznake, no mogu so vršiti od dana stu- 
panja na snagu ovog Zakona. 

Član 6 
Podnošenje novčanica u svrhu zameno obavezno je u onom mestu 

zameno, kojo jo najbliže mestu stalnog boravka .podnosioca novčanica, 
a nagazi so u istom reonu, odnosno srezu u kome podnosilac novčanica 
boravi. 

Podnosioci novčanica moraju so legitimisati. 

Član 7 
Podnošenje novčanica na zamenu može vršiti samo jedan član po- 

rodico za colu porodicu odnosno jedan ovlašćen pretetavnik preduzeća 
za prcduzeee. 

Na mestu zamene kao podnosioci novčanica no mogu so .pojavlji- 
vati lica mlada od 15 godina. 

Niko no smo vršiti podnošenje novčanica za tud račun izuzev 
opravdanih slučajeva kojo ćo propisati Vrhovna komisija za povlačenje 
i zamenu novčanica u svojim uputstvima organima zamene. 

Podnošenje novčanica u svrhu zamene na dva ili više mesta za- 
branjeno je. 

Svaki prekršaj propisa stava 1, 3 i 4 ovog člana povlači zaplenu 
novca u korist državno blagajne. 

Član 8 
Po isteku roka zamene, okupacisko novčanico za koje je naređena 

zamena prestaju biti zakonsko   sredstvo   plaćanja na područjima na 
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kojima je zamena izvršena i od loga dana na tim područjima dinar 
demokratske federalivne Jugoslavije .postaje isključivo zakonsko sred- 
stvo plaćanja. 

Od istog dana, ipoato se prethodno izvrši preračunavanje u dinar 
demokratsko federativne Jugoslavije, sve poslovno knjigo imaju se 
voditi u novoj novčanoj jedinici. 

Organi 

Član 9 
Povlačenjem i zamenom okupaciskih novčanica rukovodiće Vr- 

hovna komisija za povlačenje i zamenu okupaciskih novčanica pri Mi- 
nistarstvu finansija. 

Vrhovnoj komisiji podređeno je itrinaest Glavnih komisija za po- 
vlačenje i zamenu okupaciskih novčanica i to: 
za područje tzv. srpskog dinara (Ncdićevog) sa sedištem u Beogradu 

kune (područje Bosne i Hercegovine) sa sediStem u Sa- 
rajevu 

,,        kune (područje Daimacije) sa sedištem n Splitu 
kuno (područje Srema) sa sedištem u Zemunu 

,, kuno (kunsko novčano područje osim Bosne, Hercegovine, 
Dalmacije i Srema) sa sedištem u Zagrebu 

„ leva sa sedištem u Skoplju 
albanskog franka (leka) sa sedištem u Uroševcu 
liro (Slovenija) sa sedištem u Ljubljani 

,,        lire i rajhskrcditkasenšajna   (Crna   Gora sa   Bokom Ko- 
torskom i Sandžakom) sa sedištem na Cetinju 
penge (Vojvodina) sa sedištem u Novom Sadu 
penge (Medumurje) sa sedištem n Čakovcu 
penge (Prekomurjc) sa sedištem u Murskoj Soboti 

„        nomačko marko (Slovenija) sa sedištem u Mariboru. 
Glavno komisijo vršo povlačenje i zamenu okupaciskih novčanica 

preko,svojih delegata za .povlačenje i zamenu okupaciskih novčanica, 
od kojih mora biti po jedan za svaki srez. 

Član 10 
Vrhovna komisija sastoji se od pretsednika i najmanje četiri člana, 

koje imenuje Ministar finansija demokratske federativne Jugoslavije. 
Glavno komisijo sastoje so od pretsednika i najmanje od po dva 

člana i dva zamenika, koje imenuje Vrhovna komisija. 
Delegate i njihove zamenike imenuje nadležna Glavna  komisija. 
Pomenute 'komisije i delegati određuju sobi potreban broj osoblja, 

prvenstveno iz reda finansiske i bankarske struke. 
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Čian 11 
U nadležnost Vrhovno komisijo spada: 
1) davanjo potrebnih direktiva Glavnim komisijama, 
2) dodeljivanjo kontingenata novčanica dinara demokratsko fede- 

rativno Jugoslavijo pojedinim glavnim komisijama, 
3) prikupljanje podataka  o  rezultatima   izvršenog ipovlačenja   i 

zamene, 
4) rošavanjo   svih   spornih   -pitanja, koja bi se pojavila   između 

Glavnih komisija, 
5) prikupljanje svih novčanica povučenih i zamenjenih na poje- 

dinim područjima i 
6) vršenje ostalih  poslova   u  vezi sa   izvršenjem ovog  Zakona. 

Član 12 
U nadležnost Glavnih komisija spada: 
1) organizovanjo i sproveden je povlačenja i zamene okupaciskih 

novčanica po obaveznim direktivama i nputstvirtia Vrhovne komisijo, 
2) davanjo potrebnih in&trukcija delegatima. 
3) dodeljivanjo kontingenata novčanica dinara demokratsko fede^ 

rativno Jugoslavije pojedinini delegatima, 
4) prikupljanje podataka  o  rezultatima   izvršenog povlačenja   u 

zameno i dostavljanje istih Vrhovnoj komisiji, 
5) otpremanje   povučenih   i   zamenjenih   okupaciskih   novčanica 

Vrhovnoj komisiji, 
6) rešavanjo u drugom stopenu po ža-Iibama protiv odluka dele- 

gata i 
7) vršenje ostalih poslova, koji im budu stavljeni u dužnost od 

strano Vrhovno komisijo. 
1 

Član 13 
U nadležnost delegata Glavnih komisija spada: 
1) tehničko obavljanje povlačenja i  zameno uz pomoć stručnog 

osoblja, 
2) svakodnevno  dostavljanje podataka  o   rezultatima   izvršenog 

povlačenja i zamene nadležnoj Glavnoj komisiji, 
3) otpremanje   povučenih   i   zamenjenih   okupaciskih   novčanica 

Glavnim komisijama, 
4) rešavanjo po žalbama podnosilaca novčanica protiv postupaka 

pomoćnih organa i 
5) vršenje ostalih poslova, koji im budu stavljeni u dužnost od 

strane nadležno Glavno komisije. 
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Opšte odredbe j 
dan 14 

Falsifikova;njo .potvrda 0 prijemu novčanica (član 3 ovog Zakona) 
kaznico so kao falsifikovanjo novčanica. 

Prekršaji propisa člana 6 i propisa stavova 1, 3 i 4 člana 7 ovog 
Zakona kaznlće se kao krivični prestup. 

Član 15 
Obavezno tumačenje propisa ovog Zakona daje Ministar finansija 

demokratsko federativne Jugoslavije. 

Član 16 
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objavljivanja. 

Kao što ste iz ovog zakonskog predloga videli, potreba njegovog 
donošenja je očigledna i j.a vas, u ime Zakonodavnog odbora, molim da 
ga u celosti usvojite. 

Prelsednik:  Imado riječ  Ministar  finansija  drug Žujović. 
Ministar finansija Sreten Žujović: Poznato vam je, drugovi, da kod 

iias na teritoriji novo Jugoslavije, vlada valutami haos, nasleden od ne- 
prijatelja kao posledica nastojanja okupatora da naše privredno pod- 
ručje razbije i da do maksimuma iscrpe naše narode. Sam fakai da 
je na rasparčanoj Jugoslaviji neprijatelj ostavio sedam valuta, pret- 
stavlja teško naslede. To mnoetvo valuta omota, onemogućuje privredni 
promet; razmena dobara upravo je potpuno lokalizovana na razna ali 
odvojena novčana područja. To sve ostavlja teške reperkusije na celo- 
kupan život u našoj novoj državi. U takvom haotičnom stanju nemo- 
gućno je voditi planski finansisku politiku, ni ubirati državne pribode, 
ni vršili neko sistematsko finansiranje, s jedne strane, a s druge, ne- 
mogućno je privredno povezati razne krajeve naše države. 

Zamenom okupaciskib novčanica dobićemo jednu valutu, dinar 
Demokratske federativne Jugoslavije, koji će, pre svega, stvoriti uslove 
za vodenje jedne narodnim i državnim interesima podređene, finan- 
siske politike. To je samo jedna iz onog reda mera kojima je cilj pobolj- 
šanje uslova života, i našeg razvitka, zaštita interesa svih društvenih 
slojeva, oživljavanje privrede i stvaranje uslova za finansisku politiku 
diklovanu ratnim potrebama i sadašnjim privrednim stanjem naše 
zemljo. Nestajanjem okupaciskib novčanica razbiće so i ono opravdano 
nepoverenje u naše privredne sposobnosti i mogućnosti, razviće se i 
učvrsliti ipovercnjo prema novoj jedinstvenoj valuti. Ovde treba imati 
na umu još i ovaj značajan momenat. Uvođenjem jedne valute omo- 
gućiće se učešće svih privrednih snaga u uklanjanja ratne pustoši i 
obnovi zemljo, na •pomaganju ratnih napora naših naroda, nčiniće se 
krupan 'korak  napred  u normalizovanju odnosa  između  proizvodnje 
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i potrošnje i raztneno dobara na taj način što co &b učiniti kraj pri- 
vrednoj i finan&iskoj rasparčanosti države, ra&parčanoeti koju je kori- 
stio okupator i, uz njega i sa njim, špekulant' 6vih boja. 

Kao što sam rekao, kao posledica rala bivša jedinstvena jugoelo- 
venska novčana oblast iscepkana je na sedam odvojenih područja, u 
kojima je uvedeno sedam raznih novčanih jedinica, koje u njima pret- . 
stavljaju zakonsko sredstvo plaćanja. Odmah po okupaciji i stvaranju 
dve iposebne »države«, Hrvatske i Srbije, obe ove zemlje dobile su 
svojo valute: hrvatsku kunu i srpski dinar. U ostalih pet oblasti nalaze 
so u opticaju već .postojeće novčane jedinice onih država koje su 
zauzele ove oblasti. U delu Slovenije, zauzetom od Italijana, uvedena 
jo italijanska lira; ista novčana jedinica prctstavlja zakonsko sredstvo 
plaćanja i u Crno) Gori.' Italijanska lira bila je u važenju i u Dalma- 
ciji, no po kapitulaciji Italije i evakuaciji italijanske vojske, u ovoj 
oblasti izvršena je, krajem 1943 godine, zamena lire za hrvatske kune. 
U delu Slovenije, ikoji je zauzela Nemačka, uvedena je nemačka marka, 
a na teritorij: Crno Gore i u sadašnjem trenutku nalazi &e veća koli- 
čina nemačkih rekvizicionih bonova (Krcditkassenscheinc) koji tamo 
vršo funkciju sredstava plaćanja. U Bačkoj je uvedena mađarska penga, 
a u dolovima Makedonije, Sandžaka i Kosova sa Metohijom albanski 
franak (lek). Najzad, u većem delu Makedonije i u jugoistočnom delu 
Srbije, zauzetim od Bugara, uveden jo bugarski !ev. No, sem novčanica 
leva Bugarske narodno banke, u ovo] oblasti se u opticaju, kao zakon- 
sko sredstvo plaćanja, nalaze i bonovi bugarskog državnog zajma iz 
1943 godine. Na taj način, sem sedam raznih novčanih jedinica izra- 
ženih u novčanicama njihovih odnosnih emisionrih banaka, mi na teri- 
toriji Jugoslavije imamo još dva »surogata« novca (nemačke rekvi- 
zicione bonove i bonove bugarskog državnog zajma). Sasvim posebno 
mesto zauzima »Slovenski ilirski bon«, izdat od strane Narodnog, nov- 
čanog zavoda Slovenje, na osnovu odluko SNOS-a od 13.111.1944 koji 
se kao novčana jedinica, izdata od strane narodnooslobodiJačko vlasti, 
mora drugačije tretirati od okupaciskih valuta. 

U sadašnjem trenutku pred našu vlast se postavlja pitanje unifika- 
cije novčanog sistema Jugoslavije kao jedno od najhitnijih i najvažnijih 
pitanja. Zavođenje jedne jedinstvene novčane jedinice zia ćelu zemlju, 
čije bi se važenje rasprostrto po celoj teritoriji. Jugoslavije omogućiće 
ujedinjavanje cele dosada oslobođene teritorije, kao i teritorije koja će 
biti oslobođena, u jednu privrednu ce'.inu. Kao posledica toga može se 
očekivati izjednačenje cena u zemlji, a time i redovan privredni pro- 
met između sada podvojenih područja. Uvođenje jedinstvene valute je 
istovremeno od bitne važnosti po interese državnih finansija: normalno 
budžetiranje i prikupljanje prihoda svake vrste nisu mogućm bez uni- 
fikacijo novčanog sistema. Vodenje rata, obnova zemlje i funkcioni- 
sanje aparata uarodne vlasti imperativno ziahtevaju jedinstveno rešenje 
našeg novčanog pitanja. Sem toga, politički razlozi jasno govore u 
prilog uklanjanja postojećeg novčanog haosa; u jednoj državi treba da 
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postoji jedno sredstvo placanjia. Najzad ne treba zaboravit! ni činjenicu 
da u našoj zemlija, kao šio je već izloženo, cirkulSu i novčanice koje 
istovremeno ■pretstavljaju sredstvo -p'.aćanja i u susednim državama; u 
sadašnjem trenutku novčana situacija tih država (specijalno Mađarsko 
i Bugarsko pokazujo jasno znake inflacije. Novčani opticaj Mađarske 
rapidno raste od početka vodenja Tatnih operacija na mađarskom t'.u. 
Som novčanica Mađarske emisiono banko, koje so emituju u sve većoj 
mori, (U Mađarsko} su u opticaju i tzv. okupacione pengo, koje Ma- 
đarska narodna banka otkupljuje emisijama svojih novčanica, te se 
us'.ed toga povećava novčani opticaj. U Buga-rskoj jo novčani opticaj 
od 34,650.566.881 Jova 31 avgusta 1944 skočio na 45,915.945.806 leva 
23 decembra 1944, uz istovremeni veJiki porast opticaja bonova držav- 
nog zajma, koji 20 januara 1945 iznose 18,523.754.000 leva. Bonovi 
državnog zajma sem novčanica Bugarsko narodne banke služe kao 
zakonsko sredstvo plaćanja, to prema tome sadašnji opticaj Bugarsko 
iznosi preko 64.000.000.000 leva. Pošto so naša zemlja ili već nalazi, 
ili će so n najskorije vremo naći n nesravnjeno boljoj ekonomskoj 
situaciji nego okolrro države, čija jo valuta u opticajn na našoj teri- 
toriji, može so opravdano očekivati da ćo nastupiti, voiiko ubacivanjo 
stranih novčanica u našu zemljn, što će samo još više pogoršati rošenje 
našeg novčanog pitanja. 

Svi ovi raztozi govoro i u prilog uvođenja jedinstveno novčano 
jedinico na sada oslobođenoj teritoriji Jugoslavije, bez iščekivanja da 
so neprijatelj konačno istera iz naše zemlje. Mi imamo novčano obla- 
sti koje su ili potpuno oslobođeno (područja srpskog dinara, leva, alban- 
skog franka, penga) ili delimično oslobođenje, pri čemu su one i onako 
odvojeno od drugih dolova isto novčano oblasti, bilo geografski i sao- 
braćajno, bi'o linijom fronta (Crna Gora sa Bokom i Sandžakom od 
Slovenije, Srem od Hrvatske). Mora so mapomenuti 4 to da svako od- 
laganje rešavanja našeg novčanog pitanja dovodi do sve većih teškoća 
privredno i finansisko prirode, a ono so ose ča svakodnevno. 

Pri .rešavanju našeg novčanog pitanja na  bazi  zavođenja nove 
"jedinstvene novčane jedinico kao osnovna pojavljuju se dva problema: 

1) odredi'vanjo uzajamnih kursova između pojedinih okupaciskih 
novčanih jedinica i 

2) utvrđivanje visino opticaja nove jugoslovensko novčano jedi- 
nice, a u vezi sa tim i utvrđivanje odnosa ra.zmeno okupaciskih nov- 
čanih jedinica -za novu jugoslovensku jedinicu. 

Razmatrajući prvi problem mora so 5&taći da njega treba rešiti 
na bazi puno jednakopravnosti- svih novčanih oblasti, koje dolaze u 
pitanje. Pri tome so mora poći sa gledišta primene načela jednakosti 
na dolu, u jednom izvanredno važnom sektoru, primene politike puno 
nacionalno ravnopravnosti svih naroda Jugoslavije. Treba imati u v'du 
da ćo so na način rešenja ovog pitanja usretsrediti sva pažnja naših 
naroda, te, prema tome, u ovakvoj teškoj i zapletenoj novčanoj situa- 
ciji mora se naći sokicija koja će zadovoljiti sve zahteve upravljene 
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ka pravičnosti i ravnopravnosti. Mora se, imedulim, unaprcd znati da 
nije mogućno naći jedno remenje, kojo će zadovoljni sve pojedince sa 
svakog novčanog područja; pri svakoj valutnoj reformi biće oštećenih, 
samo treba učiniti sve da njihov 'broj bude Sto manji. U našoj sada- 
šnjoj' situaciji neotkionivo je da ozvestan .broj lica bude oštećen, da se 
oseća oštećenim, jer se nijedna valutna reforma, slobodno smemo tvr- 
diiti, itijo sprovodiila pod itežim valutno-političkim i tehničkim uslovima 
od ovo koja stoji pred nama. 

Da bismo našli jedno što pravilnije i pravičnije rešenje određi- 
vanja uzajamnih kureeva postojećih O'kupaciskih novčanih jedimca 
moraju se najpre ispitati svi elementi, koji sa naučne tačke gledišta 
mogu doći u obzir pri njegovom reSavanju. 

Na prvom mestu, nedostatak slobodnih intervalutnih kurseva pri- 
siljava nas da prvenstveno razmotrimo mogućnost utvrđivanja uza- 
jamnih kurseva okupaciskih valuta 'preko kupovne moći svake od njih 
na njenom novčanom području, što bi se moglo izvršiti uporedenjem 
indeksa cena na veliko na svim novčanim područjima Jugoslavije. 
Osnovna pretpostavka za upotrebu ovog metoda, koji je van sumje 
najpravilniji, jeste da ceno na veliiko postoje. One, međutim, iz pozna- 
tih4razloga, — no postoje. Da bi se indeks cena mogao uzeli za merilo 
kupovno moći jedne novčane jedinice, on mora pretstavljati slobodne 
ceno na ćelom tržištu jednog valutnog područja, — a takvih cent mi 
danas nemamo. Mi imamo lokailne cene, inslovljene najrazličitijim 
okolnostima. Mi imamo ogromne razlike između cena u raznim mc- 
stima jednog istog valutnog područja. Saobraćajna nepovezanost pro- 
izvodnih i potrošačkih centara prouzrokuje katkada prosto neshvatljive 
razliko u cenama, a trenutna smanjenja robne podloge izazivajn za 
normalne prilike potpuno nerazumljiv »pad« kupovne moći novca. 

Osim toga, kupovna moć jedne od okupaciskih novčanih jedinica 
no pretstavlja jednu vremenski postojanu veličinu; ona je rezultat kako 
visine opticaja te novčane jedinice, iako i količine robo koja se nalazi 
u prometu. Robna podloga u sadašnjem trenutku nije konstantna; 
njena veličina zavisi od akcije okupatora na pojedinim novčanim po- 
dručjima. Ne može se uzeti da niska kupovna moć jedne valute na 
jednom području znači uvek njeno trajno obezbedenje; često se de- 
šava da je to obezvredenjo samo rezultat trenutnih okolnosti, rezuiltat 
pustošenja i pljačko okupatora. Zbog toga treba tačno razlikovati nisku 
kupovnu moć jedno valute, koja .znači njen nepovratni pad, od trenutno 
uslovljenih visokih cena na jednom području pa, prema tome, i nisku 
kupovnu moć koja proizlazi samo usled strahovite oskudice: u robi 
(na primer, slučaj Crne Gore). 

Najzad, nemogućnost određivanja uzajamnih kurseva okupaciskih 
valuta putem uporedenja indeksa cena na veliko rezultira iz toga što 
nedostaju i podaci o cenama, pošto oni ili nisu uopšte za vreme rata 
prikupljeni, ili su prikupljeni potpuno nesistematski, pošto ovih cena, 
kao što je već rečeno, uglavnom nije ni bilo. 

95 



Da bi se, medulim, imala bar najgrublja opžta slika o cenama 
ла malo na ]x>jedinim valutnim područjima, bilo jo potrebno da &e pri- 
kupe izve&ni podaci, s 

Podaci kojima raspolažemo pokazuju dve stvari: 
1) da so na osnovu cena na malo u sadašnjim prilikama ne može 

dobiti opšta precizna sMka o kupovnoj snazi pojedinih valuta, i 
2) da ovi podaci ipak mogu služiti kao osnovni korektiv već even- 

tualno određenih kursova, nekim drugim metodom, tako da se njiho- 
vim koriščenjem mogu ispraviti na niže ili na više več dobljeni kurscvi. 
Ovi ipodaci služičo kao pouzdano merilo za proveravanje ispravnosti 
metoda i tačnosti rezultata, dobljenih drugim metodom. 

Visina lokalnih uzajamnih kureeva oknpaciskih valuta nije isto 
tako mogla biti uzeta kao osnovno merilo za određivanje kurseva. 
Razilog za ovo jeste neujednačenost ovih kurseva i nepouzdanost do- 
sada pribavljenih podataka. Neujednačenost kurseva rezultat je sao- 
braća jno iscepkanosti, lokalnih prilika i špekulacije. Kurs leva u Beo- 
gradu, na primer, razlikuje se od kursa lova u Skoplijn. Kurs leva u 
Skoplju razlikuje so od onog u Pirotu. U Beogradu on stoji pod utica- 
јеш veliko ponude od strane 'bugarske vojske, u Pirotu pod uticajem 
nacionalno-političkih razloga. Isto iako, u jednom istom mestu kursovi 
variraju u kratkim vremenskim razmacima u vrlo velikoj meri: tako 
jo u Skoplju kurs lova prema srpskom dinaru 1:2, dok je do pre mesec 
dva dana bio 1:3, ipa i više, u Vranju je taj kurs pre mesec dana izno- 
sio 1:1, dok danas iznosi 1:2, u Gnjilanu jo on danas 1:1, dok jo u 
Beogradu 1:1,50—2. Slične varijaoije se zapažaju i kod penge. 

Uzeti sami za sobe ovi lokalni uzajamni kursovi izraženi bilo u 
valutama novčanog područja gdo so kotiraju, bilo u nekoj trećoj va- 
luti, no bi mogli dati dovoljno pouzdanu bazu za konačno određivanje 
uzajamnih relacija. Tako na pr. engleska funta u Bitoiju stajo 21.000 
lova, što jo očevidno potpuno tokalno uslovljeno, dok američki dolar 
stajo 1100 lova; u Beogradu engleska funta stajo 10.000 srpskih dinara, 
a američki dolar 4.000 dinara). Ovo so isto može primonitii i na cene 
zlatu: ono variraju prema lokalnim prilikama i, po svoj prilici, po- 
dložno su više nego i jedne drugo špekulaciji. (Zlatan napo'leondor u 
Beogradu stajo 50.000 dinara, u Požarovcu 40.000 dinara, u Vranju 
18.000 ieva, u Kumanovu 16.000 lova, u Strumici 20.000 leva, u Skoplju 
19.000 leva, u Bitolju i Velesu po 18.000 leva, u Prilepu 16.500 leva). 

Zbog svega toga, kako uzajamni slobodni »crnoberzijanski« kur- 
scvi okupaciskih valuta, lako i ceno zlata moglo bi, slično conama 
na malo, biti upotrebljetli kao pomoćni korektiv jednog usvojenog 
metoda za određivanje kursova. 

U nemogućnosti da se već izloženi metodi upotrebe kao osnovna 
morila za određivan jo uzajamnih .kursova okupaciskih valuta ostaje 
još jedna mogućnost: stepen inflacijo svake od okupaciskih valuta 
upotrebiii kao sredstvo kojim bi se kursevi za razmenu utvrdili. Ovo 
znači da bi trebalo izvršiti uporedenje visino opticaja svake od okupa? 
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ciskih valuta u dva trenutka: u trenutku razbijanja novčanog jedinstva 
Jugoslavijo kada su okupacisko valuto zavedeno kao zakonsko sred- 
stvo plaćanja (leto 1941) i u trenutku oslobođenja pojedinih novčanih 
oblasti ilii u sadašnjem trenutku. 

Dobijono stopeno inflacijo (stetpeno ipovećanja opticaja) za svaku 
okupacisku valutu treba uporediti međusobno; obična računska ope- 
racija dala bi uzajamno relacijo okupaciskih valuta. 

Ovaj motod ima svojo teorisko opravdanje zbog toga što u nedo- 
statku drugih morila, stepen ipovećanja opticaja u približnoj meri po- 
kazuje istovremeno i stepen obezvredenja jedno valuto, ako je robna 
podloga konstalntna. U našem slučaju izgleda da jo ovaj metod kao 
osnovni skoro isključivo upotrebljiv, — jer ла koji bi se način mogao, 
na primer, utvrditi kurs razmeno između srpskog dinara i kuno, osim 
uiporodonjom stepena inflacijo? Određivanje tog uzajamnog kursa no 
možo so ni zamisliti na bazi indeksa cena, jor, na prtmer, cene u Dal- 
maciji i ceno u Sremu, izraženo u kunama, nemaju ničeg zajedničkog, 
a ceno u Sovernom Banatu i ceno u Beogradu izraženo u dinarima, 
isto tako potpuno divergiraju. U sadašnjoj situaciji ovaj metod jo jedini 
koji isključuje svo lokalno, spekulativne, slučajno momente, koji su 
inače cd ipresudno važnosti pri upotrebi nekog od goro izloženih me- 
toda. Po metodu uporedenja stepena inflacijo uzima so u obzir celo- 
kupna novčana oblast kao takva, —■ a no samo neki njeni delovi ili 
samo neka mosta na njenoj teritoriji. Pri tome so pretpostavlja da se 
svo novčano oblasti nalazo na istom nivou iproizvodno sposobnosti kao 
uoči okupacije, tj. no vodi so računa o izvanrednim težim oštećenjima 
kojo su .pojedini delovi našo zemljo pretrpeli. Jer, vodenje računa o 
ovim oštećenjima imalo bi za posledicu oštećenje tih oblasti još i pri- 
likom određivanja kursa, — tako da se moralo poći sa gledišta ravno- 
mernog oštećenja svih delova Jugoslavijo i svih njenih novčanih 
oblasti. 

Uporedivanjo stepena inflacijo pojedinih no'včanih valuta pokazuje 
osnovno tendencijo formiranja uzajamnih kurseva tih valuta, — a ove 
tondencijo mogu so provoriti grubom slikom kupovno snage tih valuta, 
dobijenom .preko cena na malo, slobodno formiranim kursom tih va- 
luta na tržištu, kao i cenom zlata. 

Uzajamni kursovi okupa ciskih v a Jut a .po metodu ui^oredonja ste- 
pena inflacijo svako od njih mogu se dobiti na laj način ako so uporedi 
obim opticaja svako od njih u trenutku neposredno -posle zameno bivših 
jugoslovenskih dinarskih novčanica za okupacisko novčanico sa opti- 
cajem u sadašnjem trenutku. Količnikom stepena povećanja opticaja 
to okupacisko valuto i stepena povećanja opticaja drugo valute, koja 
so u zrno za bazu, množo so predratni valutni kursovi stranih novča- 
nica, to so na taj način dobija njihov uzajamni kurs. Pri obračunavanju 
je najpogodnije za bazu uzeti srpski dinar, zato što je to valuta koja 
jo, som kuno, pretrpela najveću inflaciju i zato što su podaci o njego- 
vom opticaju danas najpouzdaniji s obzirom na to da naše vlasti od 
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oslobođenјл imaju pod svojom kontrolom odnosnu emisjonu ustanovu. 
Ovim postuptom možemo dobiti kurs razmene svake od okupaciskih 
valuta, izražen u srpskim dinarima, tj. međusobni odnos između srp- 
skog dinara i svake od tih okupaciekih valuta. 

Na primeru bi primena ovog metoda izgledala ovako: 

Upticaj posle Opticaji u 0l ,     . 
izvršene zamone aa.l   trenutku Stopeu povećanja Kolitnik 

(УИ1) III  1945 0Р1|гцЈа  

srp. din. 0,000.000.000    oko    60,000.000.000 1:10 
0,50 

hrv ku. 7,500.000.000 150,000.000,000 1:20 

Opticaj srpskog di.nara ocenjen je ла 60.000,000.000.—■ dakle u 
obzir su uzeti kako kontingenti novčanica koje su nemačke trupo i orga- 
razacije Draže MihajJovića uzele iz itrezora Narodne banke, ta^ko i kon- 
tingenti koji su pušteni u opticaj posle oslobođenja Srbije, od strane 
Narodne vlasti, jer so u .prvom redu privreda na srpskom valutnom 
području koristila ovim kontingent'ima novčanica. Na svaki način, me- 
đutim, trebalo bi obeštetiti srpsko valutno područje za kontingent nov- 
čanica koji je stavljen na raspoloženje Crvenoj armijii (4.000,000.000 
dinara) pošto je sasvim prirodno da celokupna državna zajednica uče- 
stvuje u ovom izdatku, a ne samo srpsko valutno područje. 

Opticaj kune ocenjen je na 150.000,000.000.— imajući u vidu vrlo^ 
brz tempo povećanja opticaja novčanica Hrvatske državne banke po- 
sljednjih meseci (oko 5.000,000.000.— kuna mesečno). 

Kurs raz mene u 1941 za kunu 1:1 tj. jedan ju gos'.o venski dinar 
= 1 hrvatska kuna. 

Ovaj kurs pomnožen količnikom daje sadašnji kurs razmene iz- 
među dinara i kune 0,50:1, dakle 1 dmar 2 kuno. 

Najteži problem pri Izračunavanju kurseva ovde izloženim po- 
stupkom je taj, što mi nemamo tačne podatke o opticaju onih okupa- 
ciskih valuta na našoj teritoriji, koje istovremeno pretstavljaju sred- 
stvo plaćanja i na teritoriji susednih zemalja. Ovo je slučaj sa lovom, 
pongom, albanskim frankom, lirom i nemačkom markom. Neposredno 
utvrđivanje visine opticaja mogućno je samo kod srpskog dinara i 
hrvatske kune; mi, međutim, u sadašnjem trenutku no raspolažemo 
podacima o opticaju stranih okupaciskih novčanica na odgovarajućim 
područjima Jugoslavije. Uslcd toga za utvrđivanje visino opticaja tih 
valuta mogućna .su bila dva načina: 

1) izvršiti popis (registraciju) svih stranih platežnih sredstava, koja 
su istovremeno zakonsko sredstvo plaćanja na našoj teritoriji, ili 

2) posrednim putem oceniti visinu opticaja tih okupaciskih nov- 
čanica na na^šim oblastima pretpostavljajući da one srazmerno uče- 
stvuju u istoj visini opticaja kao i odgovarajuće zemljo, čije je važenje 
protegnuto na to novčane oblasti. 
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Pošto mi nomamo izvršen popis stranih novčanica u našoj zemlji, 
za određivanje visijie njihovog sadašnjeg opticaja može biti mero- 
davna samo ukupna visina opticaja dotične zemlje matice. Ovo bazira 
na pretpostavci da je stoipe.n povećanja opticaja istovetan u zemlji 
matici sa stepenom povećanja opticaja u delu Jupcdavije, koji ima 
istovetno sredstvo plaćanja sa zemljom maticom. Van svake je sum- 
nje, da 'popis novčanica pretstavija daleko sigurniju bazu od jedno- 
stavne pretpostavke, — samo treba Imati u vidu da je on, kako ću 
kasnije izložiti, skopčan sa" teškoćama drugo prirodo kao i da && even- 
tualno učinjene pogreške pri oceni visine opticaja -mogu vrlo lako 
ispraviti na način koji će biti najpogodniji baš za one novčane oblasti, 
koje hi moglo biti oštećeno pjri određivanju kursa na bazi pretpostav- 
ljeno visino opticaja. 

Za svaku pojedinu okupacisku valutu prema opisanom metodu 
mogu so u odnosu na srpski dinar utvrditi sledeči kursovi za razmenu. 

Lev 

m,i„  „„.i i.t i      i       Obim opticaja u sadaSnjem Ublm optlCBja u nacional-     ,       ., !     ,        .       ., n. .,„,• ,.if..j Л i„ ;    r. trenutku, odn, u trenutku Steren ротесаша uoj valuti  posle izvršene i     t     ■    »i i    i     ■•       i .1    • 
z-imeuo  1941   sr odvajanja Makedonije od opticaja 
zamene  1J4I  g. Bugarske (31.VIII. 1941) 

9 837.761.701 31,650,5GG,881 1 ; 3,4 

Ovo jo cifra opticaja novčanica Bugarsko emisinono banko na dan ■ 
31-VII-1941. Pošto jo zamena jugosiovenskih dinarskih novčanica 
vršena sukcesivno, počev od juna 1941, može se pretpostavite da jo 
ukupan opticaj ipo izvršenoj zameni iznosio nešto preko 10.000,000.000 
lova. Ovdo so pretpostavlja da jo Makedonija prestala učesivovati u 
opticaju Bugarsko u Irenutku kapitulacije Bugarske. U obzir nisu 
uzeti bonovi bugarskog državnog zajma, čiji so izvestan iznos nalazi 
U opticaju u Makedoniji, jer moma potrebnih podataka za odnosni 
mesec ni za Bugarsku, a taj iznos jo svakako nekoliko milijardi. 
Sadašnji novčani opticaj i opticaj bonova ukupno iznose preko 
64.000,000.000.—■ leva, tako da bi, ako bi se uzele u obzir ove cifre, 
stepen inflacijo leva bio daleko veći, nego što smo mi izračunali za 
Makedoniju. 

Pošto stepen inflacijo srpskog dinara iznosi 10, to količnik oba 
stepena inflacijo iznosi 2,9 a pošto je kurs zameno leva za jugoslo- 
venski dinar u 1941 bio 0,61 dinar^= 1 lov, to bi sadašnji kurs razmene 
srpskog dinara za lev iznosio 1,76 srpskih dinara = 1 lov (2,9 X 0,61). 

Kod dobijenih rezultata pretpostavlja se da je opticaj lova po've- 
ćan u Makedoniji u istom s tepenu kao u Bugarskoj, tj. da je. on od 
1 -300,689.420 leva po izvršenoj zameni jugoslovcnskih dinarsk'h nov- 
čanica za !ev porastao na oko 4.500,000.000 lova u sadašnjem tre- 
i'.ulku (tj. za 3,4 puta). Pošto, međutim, nije isključeno da so prilikom 
Zamene nado manja ili veća količina novčanica leva u opticaju, može 
so desiti da valutno područje leva dobije manju ili veću količinu novih 
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novčanica nego što bi bilo polrbeno, to bi značilo da je kurs leva 
određen suviše -nisko ili' suviše visoko. Mogućnost ispravke postoji; 
za slučaj da so na pr. u opticaju na valutnom području leva nade 
svega 2.600,000.000.— leva (tj. da stepen inflacijo bude svega 2 puta), 
kurs prema srpskom dinaru trebalo bi da bude 3 : 1, tj. 3 dinara = 1 lev. 
Pošto je zamena već izvršena po nižem kursu država će ftplatiti 
razliku u oštećenju po kursu valutnoj oblasti leva preko dotične fede- 
ralno jedinice, — obeštetiti posrednim putem sve- imaoce leva. U su- 
protnom slučaju lj. da se u opticaju nade veća od predvidene ko'iččne, 
država bi zadužila dotičnu vailutnu oblast za više isplaćen iznos nego 
što je trebalo. 

Lek 

Obim opticaja   u   nacio- 
nali oi valuti posle izvr- Obim opticaja ч sadaSujem Stepen povećanja 

šene zamene u 1941 trenutku (31.Х. 44) opticaja 
(1941) 

510.0U0.U00.- 1.760,000.000.— 1: ;ј,з 

Pošto stepen inflacije srpskog dinara iznosi 10, 'to količnik oba 
stepena inflacije iznosi 3, a pošto je kurs zameno leva za jugoslovem 
ski dinar u 1941 bio 3,33 dinara — 1 lek, to bi sadašnji kurs razmene 
srpskog dinara za lek iznosio IO srpskih dinara == 1 lek (3 X 3,33). 

Na vailutnom području leka u 1941 godini zamenjeno je oko 
70 miliona srpskih dinara (tačno 69,804.000.—) za oko 21 miilion leka. 
Po izloženom proračunu u sadašnjem trenutku na tom području tre- 
balo bi da bude u opticaju oko 70 miliona leka. Za slučaj, da se pri 
zameni pronađe više ili manje, — postupak bi bio istovetan sa poetup- 
korh određivanja kursa leva. 

Obim opticaja u uact- ,-., .         ...        .        ,, 
i     •       i  .j   ., „i    .- Obim opticaia u treuutku c,„ .„,„/.„„,•„ omilnoi   valuti   posle izvr- .    . f.     ■',,■,, Stepen  povećanja 

nm odvaianja naslb teritorja                    r „,,•';„ sone zamene u 1041 J   ,^rTT ,(1o,,          J                         opticaja 
fVII 1911) (Xl1  IJJ1' 

38 735,0 O.J00 156.632.000.000 1:4,2 

Pošto stepen inflacijo srpskog dinara iznosi 10, to količnik oba 
stepena inflacijo iznosi 4,2 a pošto je kurs zamene lira za jugcsloi- 
venski dinar u 1941 bio 2,66 dinara = 1 lira, to bi sadašnji kurs 
razmene srpskog dinara za iliru iznosio 6,384 srpska dinara = 1 lira. 

Ovaj kurs imao bi so primeniti samo za područje Crne Goce, sa 
Sandžakom, pošto je ona odvojena od Italije krajem 1943 godine; za 
Sloveniju (područje lira) bi se izvršio sličan proračun prema opticaju 
lire u Musolinijevoj Italiji, ili pošto je Slovenija us'.ed ratnih operacija 
praktično otsečena- od Italije, ц ovom bi se slučaju moglo pristupiti 
neposrednom utvrđivanju visine opticaja. 
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Mogućnost korekcije, kako je ona navedena u izlaganju o levu 
li leku (albanskom franku), kod liro u Crnoj Gori kao i u Sloveniji! ne 
postoji, 'po.što mije poznata količina jugoelovenskih dinarskih novča- 
nica, povučenih u 1941 na ovom području. Mora se, međutim, imati 
u vidu da se opticaj lira u Crnoj Gori smanjuje zato što novčanice 
prelaz© u Italiju, z.bog loga Sto je povoljan kurs prema funti i dolaru. 
Prema tome, mora so imati u vidu da će na ovoj teritoriji biti nađena 
srazmerno mala koiičina lirskih novčanica, tj. visina njihovog opticaja 
po svoj prilici biće nesrazmerno mala prema ukupnoj visini opticaja 
i'-;ra u Italiji. Uslcd toga bilo bi možda poželjno ovaj kurs lire popraviti. 

Kod penge, leva, leka (albanskog franka) i -lire kao sadašnji opti- 
caj uzet jo novčanični opticaj odnosnih zemalja u trenutku odvajanja 
jugcslovenskih područja od ovih zemalja, jer se može pretpostaviti 
da od log trenutka naše oblasti nisu više učestvovale u povećanju 
opticaja koji so javlja u samim zemljama maticama; normalni pri- 
vredni promet, pa prema tome i strujanje novca prestalo je između 
naših oblasti i susednih država U trenutku političkog razbijanja dota- 
dašnjeg jedinstvenog područja. 

Vengi 

Obim opticaja u nacio- Obim opticaja u tremu- џ. 
nalnoj valuti pošlo izvrše-      ku oilvajanja nasili područ- btepen povećanja 

ne zamene (VI!I 1911) ja od Mađarske (X 1944) opticaja 

1,860.000.000.— 7,500.000.000 1:4 

Pošto stepen inflacijo srpskog dinara iznosi 10, to količnik oba 
stepena inflacijo iznosi 2,5, a pošto je kurs zamene penga za jugo- 
slovenski dinar 10 dinara = 1 penga, to bi sadašnji kurs razmene 
srpskog dinara za pengu iznosio 25 din. = 1 penga (2,5 X 10). 

U ovom slučaju potpuno je mogućna primena korekcije po izvr- 
šenoj zameni, ona bi se izvršila na način o kome sam već govorio. 

Rajliskreditkasenšajni su ušli u Crnu Goru posle kapitulacije Ita- 
lije, ali nikad nisu postali zakonsko sredstvo-plaćanja, već su došli 
u opticaj silom nemačke okupacione vlasti .koja je primoravala narod 
Crne Goro da za robu prodatu Nemcima primi rajhskrcditkasenSajnc. 
Iz toga so očigledno vidi da rajliskreditkasenšajni u Crnoj Gori ne 
mogu ni u kom slučaju da so tretiraju kao valuta, već samo kao rekvi- 
ziciona priznanica, jer jo njihova .kupovna moć bila prisilno ograni- 
čena samo na oblast okupirane Crne Gore, dok se U Nemačkoj njima 
ništa nije moglo kupiti, Л hitni uslov svako valute je da je ona zakon- 
sko sredstvo plaćanja u zemlji koja je izdaje. Pošto rekviziciono pri- 
znanico treba da so iskupljuju po nominali to se rajhskreditkasenšajn 
u Crnoj Gori mora da isplati po kursu po kome su ga Nemci naturili 
Crnogorcima tj. po kursu 1 rajhskreditkasenšajn = 20 srpskih dinara. 

Treba ■napomenuli da ovako izračunati kursevi ne smeju biti 
shvaćeni kao rezultati koji no mogu trpeti nikakvu korekturu. Napro- 
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tiv, korekturu treba izvršiti i to u dva pravca: korektura' će se izvršiti 
naknadno, po izvršenoj zameni, putem obeštećenja valutnih oblasti 
pogođenih eventualno nedovoljno tačno određenim kureem. 

1) Najpre, treba unapred biti pripremljen' na eventualne netač- 
nosti, ukoliko se ле prihvati postupak registracije, zbog toga što pri- 
mena izloženog metoda počiva na pretpostavci da visina opticaja u 
našim periferiskim oblastima, u ikojima su n opticaju strana platežna 
sredstva,   relativno  odgovara   visini   opticaja u zemljama   maticama. 

2) Nezavisno, međutim, od ove naknadno korekture, dobljene 
rezultate trebalo bi proveriti i eventualno ispraviti uporedenjem posto- 
jećih cena na malo, slobodnih kurseva valuta i cena zlata na raznim 
valutnim područjima. Dosada nije bilo mogućnosti da se ova korek- 
tura izvrši usled nedostatka podataka. Pošto ovi podaci sada prispe- 

, vaju, ikursevi bi mogli biti utvrđeni uzimajući u obzir i navedena po- 
moćna merila. 

Na osnovu relacija postojećih valuta, izračunatih u odnosu prema 
srpskom dinaru a na bazi opticaja' od 20.000,000.000 novih dinara 
kursevi tih valuta prema novom jugcslovenskom dmaru bili bi sledeči; 

100 leva —  10') novih jugos'.ovenskih dinara 
100 leka — 50 novih jugoslovenskih dinara 
100 lira — 30 novih jugoslovenskih dinara 
100 pebga —  100 novih jugoslovenskih dinaia 
100 srpskih dinara — 5*) novih jugoslovenskih dinara 
100 kuna —■ 2,5:') novih jugoslovenskih dinara. 

Osim određivanja međusobnih relacija okupaciskih valuta drugi 
najvažniji problem van sumnje jeste utvrđivanje visine otpicajai nove 
jugoslovenske novčano jedinice. Sadašnji opticaj postojećih okupaci- 
skih valuta je vrlo visok: spuštanju tog opticaja na jedan niži nivo, 
mora se posvetiti posebna pažnja. U neposrednoj vezi sa utvrđivanjem 
opticaja stoji i pitanje određivanja kurseva postojećih okupaciskih va- 
luta prema novoj jugoslovenskoj novčanoj jedinici; ako novi opticaj 
bude utvrđen na jednoj relativno niskoj 'bazi, kao posledica toga i 'kur- 
sevi zameno okupaciskih valuta za novu jugoslovensku valutu biće 
niski. U zakonskim tekstovima i U prethodnom stavu ovog izveštaja 
navedeni su ti kursevi na bazi opticaja novog dinara od oko 
20,000.000.000 iliSteSto ispod toga. 

Ovakva masovna redukcija opticaja očevidno pretstavlja. jednu-iz- 
razitu deflacionu meru. Na taj način naša novčana reforma ne bi zna- 
čila samo jednu meru unifikacije našeg novčanog sistema, već i jednu 
meru deflacije. Kao takva, ova mera može izazvati vrlo nepovoljne 

') Zoiokružavanje je izvršeno na više za 1,2 pocmai (od 6,38 na 6,5) 
2) Zaolmiž-ivanje je izvršeno na niže ет noko'.iko posna, ikoji se ne mogu utvr- 

diti, ZĐOg s'kil'nog porast,! opticaja novčanica srpskog dimara. 
') Zaoknužavanje je izvršeno IM n.:že prema pi'otpostavljeinoj visirui opticaja 

hrvatske kune U 'trenutku zamene. 
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posledice. Cene se po evoj prilici neće prilagodit: smanjenom opticaju 
i svakako neće sići na nivo na kome su bile uoči rata (početkom 1941 
Rodine). Može se sa sigurnošću pretpostavi'ti da ceme neće pasti u istoj 
razmeri u kojoj se smanjuje opticaji iza dva razloga: 

1) zbog poznate neelastičnosti cena i 
2) zbog nedostatka robe na tržištu, koje danas ima nesravnjeno 

manje nego u 1941 godini. 
Doflacijo često pretrpe .neuepch i u onim slučajevima, kada se 

sprovode pod sasvim normalnim, ili čak i povoljnim uslovima privrede; 
vrio jo teško verovati da će deflacija u našem slučaju uspeti, kada so 
uzmu u obzir opšte privredno prilike koje kod nas danas vladaju. Pri 
svemu ovome пккга se imati u vidu i činjenica da će vrio nepovoljno 
delovali iznenadno veliko snižavanje opticaja, za kojim se сепс neće 
povesti u potpunosti, i<ada odmah posle toga finansiranje države bude 
nastavljeno povećanjem opticaja nove novčane jedinice, što će vero- 
vatno 'izazvaii potpuno nesrazmeran skok cena. Mi ćemo na taj način 
u relativno kratkom razdoblju imati dva vrlo opasna momenta: naj- 
pre visoke ceno pri izvanredno niskom opticaju, — a onda veliko pove- 
ćanje cena čim se opticaj novog dinara počne povećavati. 

Iz f:Ii razloga mislili smo da bi bilo bolje da je opticaj utvrđen na 
SO, a možda još bolje na 40 milijardi novih'dinara. U 'tom slučaju 
trebalo bi navedene kursevo okupaciskih valuta prema novoj novčanoj 
jedmici povećati za 50% {u slučaju utvrđivanja opticaja na 30 mili- 
jardi); odnosno za 100% (u slučaju utvrđivanja opticaja na 40 mili- 
jardi). Mislilo se prvobitno da bi država pri većem opticaju lakše našla 
izvor i sredstva za pod mi ni vanje svojih rashoda, nego Sto bi to bio slu- 
čaj kod izvanredno smanjene likvidnosti novčanog tržišta, prouzroko- 
vane drastičnim smanjenjem opticaja. Zahtevi koji se 'postavljaju jav- 
nim finansijama, zahtevi finansiranja rata i obnove zemlje, mislilo se 
da će biti lakše ispunjeni pri većem, nego pri nižem opticaju, ako se 
ima u vidu da tačno još ne možemo predvideti reakciju velike deflacijo 
na tržišne prilike. 

Međutim, mi smo odlučiti da opticaj ipak bude utvrđen na 
20,000.000.000.— novih dinara te da, prema tome, budu pnimenjeni 
navedeni kursovi, prilikom sprovodenja povlačenja i zamene na nov- 
čanim područjima lova, leka, srpskog dinara, penge, liro i rajskredit- 
kasenšajna Crne Gore i kune (Srem). Može so u sadašnjem trenutku 
predvideti da će u opticaj ući sledeči kontingent novih novčanica: 

Na  području leva 800.000.000.— do 1,000.000.000.— 
leka 70,000.000.— 100.000.000.— 
lire 200,000.000.— „      300,000.000.— 
srp. din. 6.000,000.00.0.— „   6.000,000.000.— 
penge 1.200,000.000.— „   2.000.000.000.— 
kune 300,000.000.— „      500,000.000.— 
Svega    8.570,000.000.— do 9.900,000.000.— 
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Ovo cifro protstavljaju aproksimativnu ргооеш, izvršenu prema 
pretpocstavijtonom opticaju na pojedinim valuiniTn područjima, ie so 
moraju primiti sa najvećom rezervom. 

Ovaj iznos novih novčanica ušao bi u opticaj kada bi so zamenji- 
va!o u potpunosti sve svoto podnoto na zamcnu, bez obzira na njihovu 
veličinu. Ako so pak poclo sa pretpostaivko zadržavanja iznosa od 
50—(50% suma podnetlh na zamcnu za prolivvrednost iznad 5.000.—■ 
novih jugosiovenskih dinara, prema dosadašnjem iskustvu smo se sa 
punom oproznošću verovatii da će u opticaj ući za 25% manja svota 
(tj. 6,5 do 7,5 milija.rdii novih dinara). 

Kao što jo već napred naglašeno, ako so opticaj utvrdi na veći 
iznos (za 50% ili 100%) fcursevi okupaciskih valuta prema novom 
dinaru imali bi so za toliko povećati; u tomo slučaju bi i efekat zadrža- 
vanja bio veći, nogo što jo izloženo u iprothodnom stavu. 

Celokupna mat ori ja spro voden ja povlačenja i zameno novčanica 
■i timo rešenja našeg novčanog pitanja podeljena jo U dva odvojena 
zakonska teksta. Prvijod ovih tekstova, Zakon o povlačenju i zameni 
okupaciskib novčanica, obuhvata opšta naređenja uz određivanje 
organa koji ćo povlačenje i zamcnu novčanica izvršiti. Ovaj zakon 
mogao bi se objaviti odmah; njegovo objavljivanje poslužilo bi da so 
stanovništvo oslobođenih oblasti upozori da ćo se zamena novca skoro 

■izvršiti i da so ono upozna sa osnovnim modalitetima zameno. Ranijim 
objavljivanjem ovog zakona uklonila bi so noizvesnost koja vlada kod 
stanovništva; ovo stanovništvo bilo bi pripremljeno da sačeka samo 
naredonjo o roku i uslovim'a zamene. 

Drugi zakonski tekst. Zakon o kursovima za povlačenje okupa- 
ciskih novčanica i o regulisanju obaveza (odnosno Uredba o privreme- 
nim kursovima, roku povlačenja okupaciskih novčanica^ isplati pred- 
ujma na povučeno okupaciske novčanico i o regulisanju obaveza) sa- 
drži propise materijalne prirode; ovi propisi odnose se na određivanje 
kurseva okupaciskih novčanica prema novoj jugoslovonskoj novčanoj 
jedinici, na određivanje maksimalnog iznosa 'koji so ima isplatiti pod- 
nosiocima novčanica na zamcnu i na regulisanje predratnih i ratnih 
obaveza. Ovim zakonom propisan jo rok 'povlačenja i zameno novča- 
nica, a Istovremeno odrođena su novčana područja, odnosno delovi 
područja na kojima ćo so zamena vršiti. Uredba o kursovima objavila 
bi so neposredno uoči samog sprovodenja povlačenja i zameno novča- 
nica i lo na nekoliko dana, u cilju onemogućenja špekulacijo i panike 
kod javnosti, koje bi inačo neminovno nastupiio za slučaj da su svi ovi 
podaci, a naročito podaci 'o kursovima, poznati na dužo vremo pre 
samog sprovodenja zameno okupaciskih novčanica. 

Jedno od posebnih piianja u kompleksu našeg novčanog problema 
jesto pitan jo podvajanja jednog valutnog ipodručja i izvršenja zameno 
na njegovim dolovima. Mi imamo konkretni slučaj oslobođeno torito- 
rijo kunskog novčanog područja (Srem, dco Hrvatske, Bosnu, Dalma- 
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čiju) koja jo (naročito Srcm) praktično potpuno izolovana od ostalog 
područja kuno. 

No postojo nikakvi jači razlozi koji bi govorili protiv izvršenja za- 
meno na dolovima pojedinih novčanih područja, naročito kada &e uzmu 
u obzir razlozi ikoji govore u prilog zamene. Privredno aktivna novčana' 
područja no mogu so duže ostaviti a da no učestvuju u opštem ratnom 
naporu i naporu za obnovu zemljo, kada so 'to može postići i samom 
unifikacijom novčanog sistema. U sadašnjom trenutku zamena bi so za 
kunsko područje vršila samo u Sromu, jer su saobraćajno veze sa, 
Bosnom i Dalmaciijom takvo da nikako no dozvoljavaju sprovodenjo 
jedno ovako komplikovano operacije. Po izvršenoj zameni u Sromu, 
ona bi so mogla izvoditi dalje u svim oslobođenim oblastima kunskog 
novčanog područja po istom Ш.рготепјспот na niže kursu, već prema 
tomo da li će novčani opticaj kuno preći iznos od 150,000.000.—, na 
osnovu koga jo odrođen sadašnji kurs zamen-o kuna za novi jugoslo- 
venski dinar. Kako, međutim, prema sadašnjem vojničkom položaju, 
no izgleda verovatno da će ustaško vlasti imati vremena da ovaj opti- 
caj povećaju preko navedenog iznosa, s pravom so može pretpostaviti 
da se kurs za kunu no bi menjao. 

Osnovni principi na kojima su, kao što ste videli, izrađeni zakoni 
koje ćemo danas doneti jesu principi pravičnosti i ceteshodnosti. Zamena 
novčanica koju ćemo izvršiti na osnovu ovog zakona principijelno se 
razlikuje od ono koja jo vršena posle Prvog svetskog rata. Sadašnja 
zamena okupaciskih novčanica proishodi iz pravilno primeno jedne 
zdrave i državotvorne finansisko politiko koja je daleko od toga da bilo 
koju pokrajinu ili narod šteti, već princip pravičnosti doprineće još više 
učvršćivanju bratstva naših naroda. 

Odgovarajući na pitanja koja su potekla iz Zakonodavnog odbora 
izjavljujem da jo sedišto Glavno ikomisijo za povlačenje albanskog 
franka (loka) određeno u UrOSevou samo iz saobraćajnih razloga, ma 
da jo Priština centar Kosmeta, a na pitanje o roku u kome će se izvr- 
šiti izmena okupaciskih novčanica, izjavljujem da će to biti rešeno za- 
konom o kursovima. Taj rok će trajati 10 dana i izvršiće se onda kada 
budu potpuno završeno svo tehničko pripreme za ovaj zamašan posao, 
kako bi akcija povlačenja u potpunosti uspela. Ja molim drugove da 
ovaj zakorl prihvato bez izmena, po predJogu Zakonodavnog odbora. 

Pretsednik: Imade riječ Ministar industrije drug Andrija Hebrang. 
Ministar industrije Andrija Hebrang: Zamjenom okupatorskog 

novca koja se predviđa ovim zakonom, učinićemo znatan korak napri- 
jed u otklanjanju privrednog haosa koji su nam ostavili u nasljeđe 
fašisti i rat. Mi nismo bili u mogućnosti da prijo zamjene novca izmije- 
nimo stari tok stvari i stanje koje snK> zatekli na privrednom polju. 
Posle dužih priprema da se stane na put špekulaciji i saboterima u 
gradu i na selu, da se olakša život što je mogućno više našim radnim 
ljudima,  vlada   je odlučno riješila  da  pristupi  rješavanju  najvažnijih 
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privrednih problema. Te mjere imaju za cilj da se, prvo, iz prometa 
povuku evo raznovrsno okupatorske novčanico i uvede jedinstveni 
novac za cije'.u Jugoslaviju. Drugo, da se u oblasti proizvodnjo i raspo- 
djelo dobara uvede strogi red i da so iz privrednog života protjeraju 
špekuianlt i saboteri. Treće, da se regulišu cijene na tržištu i organi- 
zira opskrba vojske, gradova i iindustriskih rajona i pasivnih krajeva, 
da so radnicima i službenicima'osigura nadnica i p'.aća od kojo će moć: 
živjeti i da so državi osiguraju finansiska sredstva potrebna za vo- 
denje rata i obnovu zemlje. 

Sprovodenjem ovih mjera, od kojih prva pretstavlja zamjenu oku- 
paciskih novčanica, odlučno so kida sa naslijeđenim stanjem stvari u 
proizvodnji i na tržištu i ocrtavaju se smjernice naSe budućo privredno 
politike. 

Zamjei^om okupatorskih novčanica .za dinar DFJ smanjiće se ko- 
ličina novca a opticaju u omjeru u 'kome se. vršii zamjena. Po izvršenoj 
zamjeni novac u opticaju približićo se predratnoj količini. Mjesto Infla- 
cionog okupatorskog novca, čija se kupavna vrednost iz dana u dan 
srozava, doći će novi dinar čiju kupovnu vrednost mislimo da približimo 
predratnom dinaru. To no znači, naravno, da će zamjena okupatorskih 
novčanica sama po sebi dovesti do pada cijena i njihovog približavanja 
predratnim cijenama. Okupacija i rat stvoriili su uslove'koji pothranjuju 
špekulaciju, crnoberzijanco i sabotažu. To stanje su oni široko 1 sve- 
strano j bezobzirno iskorišćavaii i iskerišćuju da nam .teškoće još više 
povećaju i spriječe izgradnju noive Jugoslavije na političkom i privred- 
nom polju. Zato ćemo mi morati odlučno da sprovodimo politiku za- 
vođenja reda u našim finansijama i u našoj privredi. 

ЛП jo lo samo jedna strana, i to vrlo pozitivna, ovog котрИкол/а- 
nog problema koji mi želimo da riješimo ovim zakonom. Međutim, po- 
stoji ovdje i jedno drugo pitanje, koje je isto tako važno, koje je prin- 
cipijelno i političko i od velikog ekonomskog značenja. To je pitanje 
kursa po kome će se zamjena vršiti1. Ja so slažem sa metodom.utvrđi- 
vanja relacije kursa po. kome će se vršiti zamjena a o čemu je ovdje 
iscrpno govorio drug Zujović. ЛИ ja uopšte ne mogu da prihvatim solu- 
ciju koja se ovdje predlaže, da so kuna tako tretira da se ona zamjenjuje 
U najncpovoljnijem omjeru, da so konkretno za 100 kuna dobija samo 
dva i po dinara, —■ ja so s 4глп no mogu složiti. Л ovo zašto. Taj kurs 
nije pravilno određen, njega mase u Hrvatskoj neće primiti, tamo će se 
reći da je to opet neka zavjera protiv Hrvata. Uostalom zašto se pravi 
tolika razlika između kuno i Nedićevog dinara? Ako bi ovako odredili 
i ozakonili kurs kuno to bi znatno oštetilo privredu Hrvatske i svih onih 
krajeva u njoj koji su tako teško opustošeni, kao što su Lika, Kordun, 
Dalmacija. Čin: mi ss da so ovaj kurs ne može braniti načelom jedna- 
kosti, me možemo reći Hrvatima da smo ovo osjetljivo ekonomsko i 
političko pitanje rješavali u duhu bratstva i jedinstva naših nareda. Ja 
Zato molim da se ovo još jednom prodiskutuje, jer ja ne mogu dati 
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svoj ipristanak na ovakvo rješenje, jer sam ubijcden da je -to nepravilno 
i protiv interesa hrvatskog naroda. Ma da so točno ne zna sadašnji 
opticaj kune, ma da je ima mnogo, ipak se globalne količine isuvišc 
precjenjuju, a to mislim da je činila i komisija koja je ovo pitanje pro- 
učavala. Zato ja molim i insistiram da se ovo olako ne lomi. Moje je 
mišljenje da ovo treba izmijeniti, to jest da so odredi .povoljniji kurs za 
kunu. Ja no zmam šta vi mislite, ali ja no mogu dati saglasnost za 
ovakvo rješenje koje šteti interese hrvatskog naroda. 

Pretsednik: Želi li još ko da govori? (Ne javlja so niko). Onda 
molim druga izvjestioca da oita član po član, jer možemo smatrali 
da jo zakon u načelu primljen (Glasovi: Tako je!). 

Izvestilac Moša Pijade čita naslov i član 1 po predlogu Zakono- 
davnog odbora. 

' Pretsednik: Čuli ste naslov i čl. 1. Ima li ko kakav prijedlog za iz- 
mjenu ili dopunu? (Nema). Prima li se naslov i čl. 1 kako jo predložio 
Zakonodavni odbor? (Prima). Ima,li ko protiv? (Nema). Član 1 je 
primljen. Prelazimo na čl. 2. 

(Za ovim jo Pretsedništvo AVNOJ-a, glasajući posebno o svakom 
članu, primilo bez diskusije sve članove od čl. 2 do zaključno čl. 16 
Predloga zakona o povlačenju i zameni okupaciskih novčanica po pre- 
dlogu Zakonodavnog odbora.) 

Pretsednik: Pošto je pri ponovnom čitanju prijedlog -primljen bez 
izmjena i timo diskusija u pojedinosiima završena, stavljam Prijedlog 
zakona o povlačenju i zamjeni okupaciskih novčanica na konačno gla- 
sanje. Prima li so prednji zakonski prijedlog? (Prima). Ima li ko protiv? 
(Nema). Konstatiram da jo Pretsjedni.štvo AVNOJ-a jednoglasno usvo- 
jiilo Zakon o povlačenju i zamjeni okupaciskih novčanica prema pri- 
jedlogu Zakonodavnog odbora. 

Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda: pretres Prijedloga za- 
kona o kursovima za .povlačenje okupaciskih novčanica i o reguliranju 
obaveza. Imado riječ drug Moša Pijade, izvjestilac Zakonodavnog 
odbora.. 

Izvestilac Moša Pijade: Zakonodavni odbor na svojoj sednici od 
3 ovog meseca razmatrao je predlog ovog zakona i usvojio ga onako 
kako ga je predložio Ministar linansija. Napominjem, saglasno izjavi 
druga Ministra finansija, da je rok te čl. 2 u komo će se izvršiti zamena 
i povlačenje novčanica, predviden od 10 dana i da će se to izvršiti od 
20—30 aprila, ali se laj rok mora zadržati u najvećoj konspiraciji da 
bi so sprečila svaka špekulacija i izigravanje zakona. Zbog toga ovaj 
zakon ne treba objavljivati odmah već onda kad za uspešno obavljanje 
ovog zamašnog posla budu u potpunosti izvršene pripreme i sprove- 
dena cola organizacija na terenu. Tekst zakona koji je Zakonodavni 
odbor usvojio glasi (čita): 
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PREDLOG ZAKONA 
O   KURSEVJMA   ZA   POVLAČENJE   OKUPACISKIH   NOVČANICA 

I O REGUDISANJU OBAVEZA 

Član 1 
U vez! članova 3 i 4 Zakona o povlačenju i zameni okupadskih 

novčanica od 5 aprila  1945 god., naređuje &c: 
1) zamena okupaoiskih novčanica: tzv. srpskog dinara (Nodićc- 

vog), leva, albanskog franka {'leka) i penge na područjima, na kojima 
su one zakonsko sredstvo plaćanja (izuzev Medumurja i Prekomurja), 
kuno u Sremu i italijanske liro na području Crne Gore sa Bokom Ko- 
torskom i Sandžakom; 

2) registracija nemačkog rajhskreditkascnšajna uz istovremeno 
njegovo povlačenje na području Crne Gore sa Bokom Kotorskom i 
Sandžakom i 

3) povlačenje okupaciskih novčanica: tzv. srpskog dinara (Nedićc- 
vog), leva, albanskog franka (leka), penge, kune i italijanske lire na 
podrnčjima, navedenim pod tačkom 1) ovog člana, ukoliko te novča- 
nice nisu zakonsko sredstvo plaćanja na pojedinim od tih područja. 

Član 2 
Zamena, registracija i povlačenje u smislu prethodnog člana izvr- 

šiče so u vremenu od 20 aprila do 30 aprila tekuće godine zaključno. 

Član 3 
Zamena okupaciskih novčanica na područjima, na 'kojima su ono 

zakonsko sredstvo plaćanja, vršiče se po sledečim kursevima: 
100 tzv. srpskih dinara (Nedićcvih)    =     5 dinara DFJ 
100 kuna =      2,5     „ 
100 lovova =10 
100 albanskih  franaka = 250 

(100 lekova) =    50 
100 italijanskih lira =   30 
100 penga = 100 

Član 4 
Prilikom zameno, podnosiocima oiaipaciskih novčanica koje su 

zakonsko sredstvo plaćanja na odnosnom području, isplatiće se odmah 
U gotovu protivvrednost položene sumo do iznosa od 5.000 dinara 
demokratske federativno Jugoslavije. 

Za položeno sume, kod kojih protivvrednost iznosi preko sume Iz 
prednjeg stava, isplatiće se odmah u gotovu samo iznos od 5.000 dinara 
demokratsko federativne Jugoslavije, a podnosiocima će se izdati po- 
tvrdo na ukupno položene sumo isplative u roku od 3 meseca posle 
izvršeno zamene. Ovo potvrdo glase na ime podnosioca i nepreno- 
sivo su. 
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Državnim nadloštvima isplatićo se protivvrcdnost čitave gotovine 
koja jo koci njih zatečena prilikom zamene, a njihovo je vlasništvo, 
s tim da ova nadleštva prilože zvančean akt odnosno izjavu o vlasništvu 
to gotovine. 

Član 5 
Na   regi&trovane  i povučene  rajli&krediitkasenšajne  na  području 

Crno Goro sa Bokom Kotorskom i Sandžakom, gde su oni zakonsko 
sredstvo plaćanja, izdaćo se potvrde ла ime podnosioca. Ovo potvrde 
su neprenosive, a likvidiTaćo ee naknadno. 

Član 6 
Okupaciski kovani novac ostaje do daljeg u opticaju I primaće se 

po kursovima, navedenim u članu 3 ovog Zakona. 

Član 7 
Sve doznake gotovina u okupaciskim novčanicama preko poŠta i 

ostalih ustanova koje vršo doznake, položeno kod tin ustanova do dana 
stupanja na snagu Zakona o povlačenju i zameni okupaciskih novča- 
nica (»Služheni list«, br. 20 strana 169), isplatiće se prema propisima 
članova 3 i 4 ovog Zakona. Iznos do 5.000 dinara demokratske fede- 
rativno Jugoslavije isplatićo dotična ustanova odmah korisniku, a even- 
tualni: višak ima dostaviti Poštanskoj štedionici, koja će o postojanju 
tog viška obavestiti nadležnu Glavnu komisiju. 

Član 8 
Obaveze, nastalo posle 18 aprila  1941  godino u bilo kojoj okupa- 

oiskoj valuti, imaju se od prvog dana zameno okupaciskih novčanica 
izmirivati u dinarima demokratsko federativno. Jugoslavije, a po kur- 
sovima zamene. 

Član 9 
Svi polomi u okupaciskim novčanicama, po bilo kom osnovu, usled 

kojih nastajo potražni odnos prema novčanim zavodima (kao npr. po- 
traživanja iz osnova uloga na štednju, tekućih računa, žiro računa i 
slično), nastali posle 18 aprila 1941 godine, imaju se obračunati po 
kursevima zamene, navedenim u članu 3 ovoga Zakona. Ovim potra- 
živanjima može se raspolagati najviše do iznosa od 5.000 dinara demo- 
kratsko federativne Jugoslavije. 

Za slučaj da jedno lico kod jednog novčanog zavoda ima više po- 
traživanja, ista se, spojena u jednu ccJinu, imaju smatrati jednim po- 
itraživanjem. Za slučaj da jedno lice ima više potraživanja kod više 
novčanih zavoda, ono može raspolagati potraživanjem samo kod jed- 
nog novčanog zavoda. Lice, koje jo u nekom mestu zamene izvršilo 
zamemi okupaciskih novčanica, može raspolagati svojim potraživanjem 
kod novčanog zavoda samo za razliku između iznosa primljenih nov- 
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čanica demokratsko federativne Jugoslavije i iznosa od 5.000 dinara 
demokratske federativne Jugosiiavije. 

Svaki iprckr.šaj -propisa ovog člama povlači zap'.cnu potraživanja U 
korist državne blagajne. 

Član 10 
Svo obaveze nastale u starim jugos'.ovenskim dinarima posle 18 

aprila 1941 godino smatraju so .nastaliim u onoj okupaciskoj valuti, 
koja jo bila zakonsko sredstvo plaćanja na području gde je obaveza 
nastala, a po kursu po kome je izvršena zamena novčanica starog 
jugoslovemskog dinara za okupaciske inovčanice. 

dan 11 
Izminivanjo obaveza nastaiih u starim jugosk>vcnskim dinarima 

pro 18 aprila 1941 godino zakljnčno, bez obzira da li su one pretvorene 
u odgovarajuću okupaoisku valutu za to područje, ukoliko su neizmi- 
reno do objavljivanja ovog Zakona, odlaže se (preglasuje se mora- 
torium). 

dan 12 
Obaveze, nastalo ipre 18 aprila .l'S'41 godine iz osnova povratnih 

primanja ^Op'.a.to, penzije, alimentacije, rento i Ш.), -kao i obaveze iz 
osnova osiguranja, reguMsaćc se posebnim Zakonom. 

Član 13   ■ 
Falsifikovanjo potvrda  o prijemu novčanica  (članovi 4 i 5 ovog 

Zakona) 'kazniće &e kao falsifikovanjo novčanica. 
Prokršajj propisa člana 9 ovog Zakona kazniće se kao krivični 

prestup. 
Član 14 

Obavezno 'tumačenje propisa ovog Zakona daje Ministar finansija 
demokratske federativno Jugoslavije. 

Član 15 
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objavljivanja. 

To jo tekst zakona. Molim PretsedniJtvo da ga u celosti usvoji. 
Prctsednik: Imado riječ Ministar finansija DFJ drug Žujović. 
Ministar finansija Sreten Žujović: Ovim zakonom o kursovima rc- 

šavaju so dva veoma važna pitanja: prvo, pitanje po kojoj će se- rela- 
ciji, po kom odnosu zamenjivati okupaciske novčanice svih vrsta novim 
dinarom, pitanje -kursa, i, drugo, pitanje regulisanja obaveza koje su 
nastalo -u starim jugoslovonsklm dinarima posle 18 aprila 1941 godino. 
O ovoj problematici ja sam već, mislim, dovoljno bio opširan u obrazlo- 
ženju prvog zakona koji smo sada usvojili. Zato ja sada nemam na- 
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mcru da govoriim dugo, osim da ukazem samo ne nekoliko činjenica i 
da odgovorim drugu Hcbrangu. 

Pri rešavanju prvog (stanja, pčtanja kursa, imalo &e, pro svega, u 
vidu ono loše iskustvo iz 1918 godino kad su pojedini narodi Jugosla- 
vije Ш nejednako tretirani, pa prema tome i oštećeni. Ovom prilikom 
vodilo so računa, i to mnogo so o tome vodilo računa, da se svi krajevi 
jednako tretiraju, lako da su pni određivanju kurseva raznih okupaci- 
ski'h vailuta uzeti u obzir svi elementi koji su mogli biti od uticaja na 
pravilno i pravično određivanje kursa zamene. Uzeta je, pre svega, 
u obzir kupovna snaga okupaciskog novca u pojedinim oblastima, .kao 
najbolje merilo njegovo vrednosti. No, nažalost, okupator je razorio 
našu zemlju, teritorijalno je rasparčao i uništio saobraćaj, iako da je 
kupovna snaga jedne iste valuto u raznim krajevima vrlo različita. 
Zbog toga jo pnimenjen i metod utvrđivanja količin© novca u opticaju 
u raznim zemljama i pokrajinama, to jest stepen inflacije u svakoj od 
njih ipočev od 1941 do danas. Sve to podatke mi smo vrlo dugo i bri- 
žljivo prikupljali, savesno i neprlstrasno smo ih sređivali i proučavali. 
Na iaj način došli smo do kurseva koji su zakonom ■Adrcdeni i sma- 
tramo da smo stvar pogodili, da oni najbolje odgovaraju stvarnosti i 
da će ih naši narodi primiti kao dobre i pravilne. 

Što'so tiče primedaba druga Hebranga, ja i ovdje izjavljujem da 
su one neopravdane, da se pri određivanju kursa kuno vodilo računa 
o svim okolnostima koje su od uticaja na pravilno rešenjo, vodilo se 
računa o interesima naroda u Hrvatskoj kao što se vodilo računa o 
svim našim narodima. Meni je ža;o da je drug Hebrang mogao da do- 
vodi u sumnju pravilnost našeg stava prema hrvatskom narodu, jer je 
to najblaže rečeno neopravdano. Naši stručnjaci, a i ja. lično, duboko 
smo uvereni da, kad bismo za kunu dali povoljniji kurs, narod, radni 
narod Hrvatsko no bi ništa dobio, već samo ratni bogataši i kolabora- 
cionisti svih mogućih boja, a time bi naši narodi i naša privreda kao 
celina bili oštećeni. Zato ja moiim da se stanovište druga Hebranga 
ne usvoji a i njega molim da odustane od daljeg insistiranja na ovom 
pitanju koje smo toliko dugo i ozbiljno proučavali i posle toga pred- 
ložili ovakvo rešenjo, jer smatramo da je ono najbolje. 

Drugo pitanje koje ovaj zakon rešava, ali samo doliimično, jeste 
i pitanjo starih, predratnih obaveza. U pogledu dugova i potraživanja 
nastalih za vreme okupacije zauzeto je ovo gledište: zakon to pitanje 
rešava na taj način što će ss sve to izmirivati po istini kursovima sa 
kojima so vrši zamena okupaciskih novčanica. Predratni dugovi i po- 
traživanja registrovaće se naknadno, pa će eo tek, pošto se prouči 
njihovo poreklo i karakter, doneti zakonske more, vodeći pri tome 
računa o zaštiti socijalno slabijih slojeva, osobito seljaštva koje je pre 
rata grcalo od lihvarskih dugoga i visokih zelenaških kamata. Pri- 
rodno je da smo vodili računa l o tomo da mnogi nisu bili za vreme 
rata u mogućnosti da odgovore svojim obavezama, bilo zato što su 
učestvovali u  Narodnooslobodilačkoj   borbi,  ili  su   konfinirani,   inter- 
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rarani ili izgnani. Mi svi znamo da jo bilo i čitavih krajeva ikoji nisu 
mogli da odužo dugove u toku rata zbog toga što su se u njima stalno 
vodilo borbe. U svakom slučaju vodili smo i vodićemo brigu o tome 
da budu zaštićeni interesi i predratnih ulagača. Pošto je ovo veoma 
složeno pitanje koje je potrebno potpuno proučiti, da ne bismo pogre- 
šili proglasili smo moratorijum članom 11 ovog zakona. 

To bi, uglavnom, i u najkraćim potezima bile karakteristike za- 
kona -koji sada pretresamo, što so tiče objavljivanja ovog zakona, ja 
molim Prctscdništvo da ga objavi kad za to bude došlo vreme i kad 
Dudomo gotovi sa svim pripremama, a to će verovatno biti u vreme 
koje je O'vde spomenuo drug Pijade. Smatram da nemam potrebe da 
govorim koliko je važno da kursovi do dana zamene budu sačuvani u 
potpu noj konspi r a ci j i. 

Na kraju, molim vas da O'Va] zakon prihvatite, jer je ш dugo pri- 
premaj!, brižljivo i savesno napisan i nadamo se da' će odgovoriti svrsi 
kojoj je namenjen. 

Prctscdmk: Želi li ko još da govori? (Ne javlja se niko). Stavljam 
zakonski prijedlog na glasanje u načelu. Prima li se Zakon o kursovima 
za povlačenje okupaciskih novčanica i o reguliranju obaveza u načelu? 
(Prima). Ima li 'ko protiv? (Nema). Molim druga Pijade da čita naslov 
i član po član zakona, a time otvaram i diskusiju u pojedinostima. 

Izvestilac Moša Pijade čita naslov i član 1 po predlogu Zakono- 
davnog odbora 

Pretsednik: Čuli sto naslov i čl. 1. Ima li ko kakav prijedlog za 
izmjenu ili dopunu? (Nema). Prima li so naslov i čl. 1 kako je predlo- 
ž'o Zakonodavni odbor? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). Član 1 je 
primljen. Prelazimo na čl. 2. 

(Za ovim jo Pretsedništvo AVNOJ-a, glasajući posebno o svakom 
članu, primilo bez diskusijo sve članove od čl. 2 do zaključno čl. 15 
Predloga zakona o kurscvima za povlačenje okupacijskih novčanica i 
o regulisanju obaveza po predlogu Zakonodavnog odbora.) 

Pretsednik: Pošto smo ovaj zakonski prijedlog primili u pojedi- 
nostima, stavljam ga. na 'konačno glasanje i u cjelini. Primate li za- 
konski prijedlog u cjelini? (Primamo). Objavljujem da je Zakon o kur- 
sovima za povlačenje okupaciskih novčanica i o regulisanju obaveza 
primljen u Prctsjedništvu i na konačnom glasanju. Prelazimo na petu 
točku dnevnog reda, na pretres Prijedloga zakona o povlačenju po- 
tvrda izdatih na povučeno okupaciske novčanice i o uređenju vezanih 
računa. Imado riječ drug Moša Pijade, kao izvjestilac Zakonodavnog 
odbora. 

Izvestilac Moša Pijade: Ovo je treći zakonski predlog koji čini ce- 
linu sa zakonima o zameni i kursovima okupaciskih novčanica koje 
smo sada usvojili. Ovim so zakonom rešavaju druga važna pitanja, a 
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cilj mu jo da &e bez remećenja rada privrednih preduzeca vidi- gde so 
novac nalazi i da se regulišu takozvani vezani računi1, poreske oba- 
veze itd. Mi smo o ovom predlogu raspravljali, istina na brzinu, na 
bednici Zakonodavnog odbora od 3 ovog meseca, kojoj, doduše, nije 
prisustvovao Ministar finansija' kao predlagač. Pored pismenog obra- 
zloženja koje je dao Ministar finansija, ja sam tada ukazao na izvesne 
momente koji opravdavaju potrebu valutarne reforme. Tu su sada i 
svi zainteresovani članovi Vlade pa će i Pretsedništvo AVNOJ-a kazati 
svoju reč, jer sam mak>pre saznao da se ovom zakonskom predlogu 
stavljaju izvesni ozbiljni prigovori. 

Zakonodavni odbor je usvojio zakonsk'i projekat onako kako ga 
je predložio drug Ministar finansija. Objašnjeno nam je da jo ovaj 
zakon neophodan, da je deo mera koje preduzimamo na' polju sređi- 
vanja valutarnog pitanja i sređivanja našeg novčanog tržišta i tržišta 
uopšte. Ministar finansija je 'insistirao' da se projekat primi bez izmena, 
jer se, veli, radi o jednom tehničkom zakonu o čijim se formulacijama 
pri izradi projekta vodilo mnogo računa. Zakonodavni odbor je pri- 
hvatio intervenciju Ministra finansija, pa je zakonski predlog usvojio, 
i u načelu i u pojedinostima, bez ikakvih izmena, ispravljajući samo 
neko čisto tehničke omaške. 

Pošto vam je predlog zakona sa obrazloženjem razdeljen*, sma- 
tram da ga u diskusiji u načelu ne treba čitati, več da to ostavimo za 
diskusiju u pojedinostima. 

Pretscdnik: Otvaram diskusiju u načelu. ŽC'li li ko da govori? 
(Niko). Onda stavljam ovaj zaikon na glasanje. Primate li ga u načelu? 
(Primamo). (Ministar industrije Andrija Hebrang: Ja bih nešto kazao). 

Ministar industrije Andrija Hebrang: Mi smo o ovom zakonskom 
prijedlogu mnogo, mnogo diskutirali. Ja sam u toku tih diskusija i 
uopćo u ioku cijelog njegovog pripremanja bio za taj i itakav zakon. 
Međutim, ja sam i daljo o tome razmišljao' i došao do uvjerenja, da 
ovakav kakav jo ne valja i d'a bi ga trebalo mijenjati jer bi mogao da 
unese zabunu, uznemirenost. Prijo svoga, ovaj zakonski projekat je 
suviše kompliciran da će zbog toga bili veoma otežana njegova pri- 
mjena, pa smatram, kao neodložno, da ga treba uprostiti. Ja se pla- 
šim da će so njegovom primjenom, tj. postupkom koji je zakonom 
predviden za povlačenje potvrda ikoje &u izdate u vezi sa .povlačenjem 
okupaciskih novčanica, otežati pravilan rad naših privrednih poduzeća, 
Ubeden sam i u to da zakonom predvidena procedura onemogućuje 
da ovu operaciju povlačenja potvrda koju treba veoma obazrivo spro- 
voditi no možemo izvesti onako kako bi trebalo. Zato predlažem da se 

« Predlog ovog zakona ва obnazdožomjem MUstea finansija Srctona 2ujovi^a 
nije pronađen u redakciji -u kojoj jf raspravljan na scdinfci Zakonodavnog odibofa od 
3 otpr'la I oa ovoj scdniici PrctsednKtva/ AVNOJ-a. Ovaj predlog je docnije stavljen 
ma dnevni red i usvojen u -nešto drukčijoj' reddkctjl {Vlidi str. 145 i 282). 
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ovaj zakonski prijedlog ponovo vrati Zakonodavnom odboru radi pro- 
učavanja i uprošćavanja postupka koji jo njime predviden. 

Ministar finansija Sreten Žujović: Ja se ne slažem sa mišljenjem 
druga Andrije, jer me njegovo priroedbe nisu ubediie da je on u pravu. 
Naprotiv, pošto je ovaj zakon veoma važan i tretira osctljivu materiju; 
mi smo o njemu dugo diskutovali i savesno ga pripremali vodeći ra- 
čuna da so njegovi propisi usklade sa potrebom pravilnog i nesmetanog 
foinkcionisanja privrednih preduzeća. Vama je sigurno jasno da je 
ovom zakonu glavni cilj da nam otkrije gde so i kod koga se- sve na- 
lazi novac i u ikojim iznosima. To je glavni motiv kojim smo se ruko- 
vodili kad smo pristupili izradi ovog zakonskog projekta. Kad budemo 
saznali ko sve i koliko ima novaca onda ćemo lako odrediti procenat 
po kome ćemo pojedincima i ustanovama prilikom povlačenja okupa-- 
oiskih novčanica daiti nove dinare. 

Još jednom podvlačim da ja no vidim razloga za bojazan da će 
ovaj zafcon u narodu izazvati zabunu i neizvesno&t, o čemu je govorio 
drug Hebrang. Zato ostajem pri predlogu i molim da so on ne vraća 
više u Zakonbdavni odbor, već da ga 'usvojimo, jer je on vrlo važna 
karika u sistemu mera koje smo pripremili. 

Moša Pijade: Kad slušamo i jednog i drugog ministra koji su za- 
jedno radili na svim ovim projektima, i to saglasno radsH, kako reče 
drug Hebrang, onda se mi ostali, koji učestvujemo u ovom rasprav- 
ljan jn nalazimo u teškom položaju. ЛИ ja mislim da ćemo ih mi lako 
pomiriti. Jer, zaista; ako ovaj zakon može da unese, kako je ovde 
rečeno, izvesnu »zabunu« u narodu i ako ima zaista izvesnih podo- 
zrenja u valjanost formulacija, ja mislim da bi ga trebalo zadržati i 
ponovo o njemu prodiskutovati. Mi u Zakonodavnom odboru, kao što 
•sam vam već rekao, nismo bogzna koliko dugo o njemu raspravljali. 
Usvojili smo ga onako kako je bio predložen od Ministarstva finansija. 
I ja bih bio 7,a to da se pred/.og vrati Zakonodavnom odboru da ga 
još jednom pretresemo i da još jednom prodiskutujemo o primedbama 
druga Hebranga. 

Pretsednik: Postoje dva prijedloga: prvi, dai zakon kako je pred- 
ložen od Zakonodavnog odbora usvojimo, ili, drugi, da ga vratimo Za- 
konodavnom odboru kako to predlaže drug Hebrang, a s time. se sa- 
glasio i pretsjednik Zakonodavnog odbora. Molim drugove koji su za to 
da so zakon vrati Zakonodavnom odboru neka se jave. {Većina diže 
ruku). Prema tome, odlučili smo da se ovaj zakonski prijedlog vrat' 
Zakonodavnom odboru na pretres i konačnu redakciju. 

Prelazimo na šestu tačku dnevnoga reda: pretres Prijedloga budžeta 
za april—juni 1945 godine. Ima riječ Moša Pijade da u ime Zakonodav- 
nog odbora podnese izvještaj. 

Izvestilac Moša Pijade: Zakonodavni odbor na svojoj sednici od 
4 aprila primio je projekat budžeta za period april—juni  1945 god. 

114 



zajedno sa finansiskim zakonom. Ovaj predlog odbor je primio sa 
malim izmenama, tj. onim koje jo izvršio sam Ministar finansija. Tekst 
ovog zakona glasi (čita): 

PiR'EDLOG FIiNA'NSIiSKOG ZAKONA 
O DRŽAVNOM  BUDŽETU .RASHODA I RRJHODA 
ZA BUDŽETSKI PERIOD APRIL—JUNI ,1945 GOD. 

§ 1 
Budžet državnih rashoda i prihoda državne administracij© i samo- 

stalnih državnih ustanova za .period apriil—juni 1945 sastoji se iz: 

Rashoda Dinara    9.109,100.000.— 
Prihoda         „      10.600,000.000.— 

Višak prihoda  nad  rashodima Dinara    1.490,900.000.— 
služićo za pokriće: 

Rashoda Ministarstva narodne 
odbrane Dinara  12.000,000.000.— 

Dotacije  federainih  jedinica     .    . 5.000,000.000.-^ 

Manjak u iznosu od Dinara  15.509,100.000.— 
ima se pokriti iz državnih magacina za potrebo vojske, kao i privre- 
menim zaduženjem kod javno-pravnih novčanih ustanova. 

§2 
Ovlašćuje "se Ministar finansija da može, u cilju pribavljanja sred- 

stava za .potrebe Jugoslovensko armije, za isplatu dotacija federalnim 
jedinicama i oblastima, kao i za plaćanje državnih obaveza, izdati bla- 
gajničke bonove do ukupnog iznosa od 15.509,100.000.— dinara sa 
kamatom najviše do 5% godišnje. 

Rokove i kamatne stope, po kojima će se izdavati ovi bonovi, 
utvrdivaće Ministar finansija svojim rešen je m. 

Ovlašćuje se Ministar finansija da kamatnu službu i sve troškove 
po ovim bonovima vrši na teret Obrtnog kapitala Glavne državno 
blagajne. 

§3 
Odobren budžet rashoda izvršuju Ministri, njihovi pomoćnici ili 

od ministara ovlašćene starešine nadleštava, ustanova ili preduzeća. Oni 
su ovlašćenj da, u svojstvu naredbodavaca, za državnu 'blagajnu stva- 
raju obaveze. Kao računopolagači smatraju se starešine .računovod- 
stava, kao i sva ona lica kojima se .poveri rukovanje novcem, vred- 
nostma ili materijalom. Njih određuje: a) starešine računovodstva — 
Ministar finansija, b) ostale računopolagače"— režisere. Ministri, od- 
nosno starešine nadleštava, ustanova odnosno preduzeća. 

Naredbodavci kao i .računopolagači, svaki za svoj rad, nose. od- 
govornost. 
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§4 
Računovodstva u ministarstvima, samostalne blagajraoe privrednih 

ministarstava., saniostalnih državnih ustanova i preduzeća, dužna su da 
budžet izvršuju onako, kako je odobren. Naredbo za isplatu naredbo- 
davaca onih ministarstava, pri kojima postoje računovodstva sa sop- 
stvemom blagajnom, premaipoitpisujo šef računovodstva i on je od- 
govoran za ispravnoet dokumenata. Naredbe za isplatu naredbodavac a 
onih ministarstava, pri kojima postojo pomoćna računovodstva, ili ra- 
čunovodstva bez sopstveno blagajne, premapotpisivaće još i šefovi 
računovodstava  tih ustanova, odnosno njihovi zamenici. 

§5 
Samostalne državno ustanove, koje nemaju svoja računovodstva, 

vršieo računovodstvenu službu preko režisera i vodiče sve predvidehe 
knjigo za računovodstvo. Pri nr.aistarS'tvima privrednog karaktera, 
pored šefa računovodstva, za izvršenje pojedinih zadataka, mogu da 
postoje i režiseri, čiji broj zavisi cd same prirode posla, koje odnosno 
ministarstvo vrši. 

§•6 
Krediti, predvideni budžetom, otvarače se po rešenju Ministra 

finansija. U cilju ravnomernog opterećenja državne blagajne i raspo- 
reda gotovine, svako će ministarstvo, samostailne državne ustanove i 
preduzeča svakog iprvog i petnaestog u mesecu izveštavaiti Ministar- 
stvo finansija — Glavnu državnu blagajnu — o visini suma, koje će 
im bit' potrebne za narodnih petnaest dana. 

MinistaTstvo narodne odbrane vršiče te isplate n' globalnim su- 
mama po naredbama nadležnih naredbodavaca. Za Glavnu blagajnu te 
so priznanice — na'ozi smatr.aju likvidnim dokumentima. 

Ovlašćuje so Ministar finansija da odobrava predračun narodne 
odbrane. 

§7 
Angažovanja po budžetu rashoda za period april'—juni 1945 mogu 

so vršiti do 30 juna 1945, a naredbe (nalozi) za isplatu mogu so izda- 
vali do 'kraja jula 1945, dok so isplato i knjiženja mogu vršiti do kraja 
meseca avgusta 1945. Angažovanja so mogu vršit* samo u granicama 
otvorenih kredita. 

§8 
Ovlašćuje so Ministar finansija da, po predlozima nadležnih rm- 

nistara, možo odobravati virmane po budžclu rashoda i prihoda za 
april—jun' 1945. godino. Povećanja ličnih na teret materijalnih kredita 
i,obrnuto, ne mogu so odobravati. Izuzetno, po kreditima Ministarstva 
saobraćaja i Ministarstva pošta, telegrafa i telefona, ikao i preduzeča 
mogu se odobravati virmani između svih glava i partija. 
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§9 
Ministarstva privrednog karaktera, samostalne državne ustanove 

i preduzeća, mogu u granicama odobrenih budžeta trošiti svoje pri- 
hode. 

U nedostatku potrebnog obrtnog kapitala, može Ministar fmansija 
da im odobri privremeine pozajmice. 

§ 10 
Za neodgodive hitne izdatke, nastalo iz ratnih prilika ili potreba 

ppvredo za obnovu zemlje, čdje so izvršenje no može odgoditi do na- 
rednog budžeta, može Ministar fima.nsija, izuzetno, a po obrazloženom 
predlogu resornih ministara, odobravati vanredne kredite iz budžetsko 
rezervo ili na teret Obrtnog kapitala Glavne državne blagajne. 

§11 
Za izvršenje budžeta prknonjivaće se propisi, kojima je regulisan 

rad državnog raounovodstva. Otstupanja od ovih propisa, obzirom na 
ratno prilike, a po predlogu nadležnog ministra, odobravaćc Ministar 
finansija. 

§ 12 
Isplato iz 'kredita, predvidenih predračun lom rashoda i prihoda za 

budžetski period april—juni 1945, knjižico so po razdelima i partijama. 
Ostvareni prihodi u istom 'ponodii knjižice se po partijama odnosno 
pozicijama. 

§ 13 
Izuzetno od propisa § 7 Odluko o predračunu rashoda i prihoda 

državnih povereništava za mesec'januar 1945 god. br. 13G od 1 januara 
1945, a s obzirom na izuzetno, ratno prilike, odobrava se, da se sva do- 
kumenta, po kojima jo izvršena isplata na vojnun kasama zaključno 
do 31 decembra 1944 godine, ma po kom osnovu, smatraju likvidnim, 
iako po formi i sadržaju ne odgovaraju propisima Uredbe o državnom 
računovodstvu. 

Pra-vdanjo svih izdataka po budžetu rashoda Ministarstva narodne 
odbrane za period april—.juni 1945 vrš'će se po propisima Privremenog 
pravilnika o novčanom poslovanju u NOV i POJ. 

Ukupna suma rashoda narodno oderano pokazaćo se u jedinoj par- 
tiji u budžetu rashoda za april—juni 1945 godino, a isplata će so vršiti 
prema stavu 2) §-3 6 ovog Zakona. 

§ 14 
Izuzetno od propisa Privremone odluko o Imansiranju, prihodi od 

neposrednih poreza tj. zemljarine, kućarine, tečevine, društvenog po- 
reza, poreza na rento i službeničkog poreza pripadaju zemlji, na čijoj 
se teritoriji naplaćuju. Od ovoga se izuzimaju službenički poToz držav- 
nih službenika  i  porez  na   prihod, odnosno dobitak državnih  do-bara 

117 



(ncpok'retnosti i prcduzeća), koji priipadaj'u državnoj blagajni. Federal- 
nim jedinicama, odno&no ^Javnim i oblasinim N00, pripadaju i svi 
prihodi od onih ipreduzeca i ustanova, koji se unose u njihov budžet. 
Svi ostali državni porezi, trošarine, carino i takse pripadaju državi za 
pokriće zajedn'ckih potreba. 

Dok so no donesu odredbe, koje će konačno rcgulisati finansiski 
odnos između državo i federalnih jedinica, budžete federalnih jedinica, 
glavnih i oblasmh N00, pregleda i odobrava Ministar finansija. Ako 
prihod iposle svestrano oceno bude veći od rashoda, višak ulazi u 
državnu blagajnu. Ako se posle svestrano ocene prihoda k rashoda 
utvrdi budžetski manjak, taj ćo se pokriti dotacijom iz državnog 
budžeta. Isplata dotacijo vršiće so samo na osnovu odobrenog budžeta. 
Izuzetno može M'nistar finansija da odobrava isplatu dotacije, bez 
prethodno odobrenog budžeta, ako federailno jedinice jo> nisu potpuno 
oslobođeno ili nemaju mogućnosti da sastave budžet. 

Dok se no otklone smetnjo za primonu odredaba §§-a 1—7, Pri- 
vremeno odluko o finansiranju, knjiženje neposrednih poreza i takse 
vršićo so na dosadašnji način. 

U сЧји stvaranja mogućnosti za vodenje jedinstvene finansiske 
politike u celoj državi. Ministar finansija će se postarati, da se u celoj 
državi uvede jedinstveni poreski sistem. 

Svo državne prihode dužne su sve naplatne blagajne da predaju 
Glavnoj državnoj blagajni svakog -petnaestog i prvog u mesecu. Za- 
branjena  je bilo i najkraća posluga sa državnim prihodima. 

§ 15 
Krediti ipredvideni u globalnim sumama kod .pojedinih Ministar- 

stava po budžetu za apriil—juni 1945, a namenjeni opštim svrhama, za 
koje još nisu predvideni iznosi u budžetima federalnih jedinica, mogu 
se, po rasporednom rešenju nadležnog ministra, predati odnosno ispla- 
titi pojedinim federalnim jedinicama, glavnim odnosno oblasnim Na.- 
rodno-oslobodilačkim odborima, kao i vojnim upravama, ukoliko još 
nisu organizovano civilne uprave. 

§ 16 
Svo obavezo lične ili materijalne prirode iz prošlih budžetskih pe- 

rioda rashodovaćo se na teret Obrtnog kapitala Glavne državne bla- 
gajne. Postupak za pravilno likvidiranje tih obaveza propisaće Ministar 
finansija. 

§17 
Primljene sume po § 55 ovog Zakona dužne su odnosne federailno 

jedinice, glavni i oblasm Narodno-oslobodilački odbori da obračunaju. 
To obračune podneće Ministarstvu finansija na pregled i definitivno 
rashodovan je, a teveStaj o utrošenim kreditima dostavljače Ministar- 
stvu socijalno politike radi evidencije. 
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§ 18 
Do daljo naredbe obustavlja so isplata anuiteta po zajmovima i 

dugovima državnih i samoupravnih tela  zaključenih do oslobođenja. 

§ 19 
Svo obaveze Mčno i materijalne, stvoreno za vreme okupacije, no 

mogu so isplaćivati do dalje naredbe. Od ovoga se mogu činiti izuzeci 
samo za one obaveze, za koje nadležni ministar bude tražio isplatu 
sa naročitim razlozima. Te ćo zahtevo conitii određena komisija, koja 
jo obrazovana u Ministarstvu KnansJja i po čijom će predlogu donositi 
odobrenje Ministar finansija. Isplato ovih obaveza padaju na teret 
Obrtnog kapitala. 

§20 
U cilj'U što potpunijeg sprovodonja državnih finansiskili mera i što 

ofikasnijo naplato prihoda  i kontrolo rashoda',  federalna pove roni š't v a 
finansija i nižestepono finansi&ko vlasti dužno su da izvrJuju sve odluke, 
naredbo i raspise Ministra finansija. 

§21 
Sva Ministarstva, državne ustanove, nadleštva i preduzeća dužna 

su da sve svojo odluko uredbodavnog karaktera, pravilnike i statute, 
koji posredno ili  neposredno utiču na  državne  finansije, dostavljaju 
na prethodnu saglasnost Ministru finansija. 

§22 
Ovlašćuje so Ministar finansija da, izuzetno od postojećih propisa, 

može svojim rešonjima odrediti; preuzimanje poslova, poštanskih šte- 
dionica na području oslobođenom cd neprijateilja, proconu aktive, otpis 
potraživanja i imovinskih vrednosti, priznavanje obaveza, obračun 
rashoda i prihoda, rekonstrukciju 'računskih isprava i njihovo knjiženje, 
pročišćavan jo bilansa Poštansko štedionice i sve ostale pojedinosti iz 
poštansko-štodioničkog poslovanja pro oslobođenja. Već donota rošenja 
Poveronika finansija NKOJ i Ministra finansija odobravaju se. 

r 

§23 
OvlaSćujo se Ministar finansija da propiše Pravilnik o naknadi 

putnih i seobnih troškova državnih službenika. Do donošenja ovog pra- 
vilnika ovIašćujo so Ministar finansija da svojim odlukama utvrđuje- 
visinu naknado putnih i seobnih troškova za pojedine službenike. Ovo 
ovlašćcnjo važi i za određivanje paušalnih naknada. Već donesene od- 
luko odobravaju so. 

§24 
Oviaišćujo so Ministar finansija da donese odluku, kojom ćo pro- 

pisali načela i postupak, izuzetan od dosadašnjih propisa, kojima ćo se 
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omogućiti rashodovanje uništenog inventara kao i razrešenjo završnih 
računa državnih ustanova, nadleštava i preduzeća. 

§ 25 
Ovlašćuje so Ministar finansija da na teret Obrtnog kapitala 

Glavne državno blagajne, a po predlogu nadležnih ministara:, može do- 
nositi odluke i isplaoivaii lično i materijalne izdatke onih 'ustanova, 
služba i preduzeća, za koja još nije rešeno da li će pripasti državi ili 
zemljama, odnosno glavnim ili oblasnim Narodno-oslobodilačkim od- 
borima. 

§ 2G 
Ovlašćuje Se Ministar finansija da po o^brazloženom predtlogu može 

donositi odluke o isplati posebnih naknada i premija grupama i poje- 
dincima, koji su so лагобМо istakli na posiu, za njihov požrtvovan i sa 
vestan rad, kao i grupama i pojedincima za rad, koji doprinosi uštedi 
materijala, većoj produktivnosti I poboljšam ju kvaliteta proizvodnje, po- 
stignute iznad normalnog zadatka i učinka. 

Nagrado   se   mogu   isplaćivati i drugim   licima  za specijalne   i 
stručno poslove. 

Postradalima na službi ili injihovim   porodicama   može   Ministar 
finansija, po nadležnom predlogu, odobravali pomoć. 

Svo isplato po ovoj odredbi padaju ла teret budžetskih rezervnih 
kredita. , 

§27 
Ovlašćuje se Ministar finansija, da, na teret Obrtnog kapitala, 

Glavno državno blagajne isplaćuje privremene beskamatne pozajmice 
federalnim jedinicama, glavnim i oblasnim odborima kao i okružnim 

ii sreskim МОО, opštinama, samostalnim državnim i samoupravnim pre- 
duzećima i ustanovama, zadrugama i preduzećima pod državnom 
upravom. Već isplaćene pozajmice se odobravaju. Naknadno će se 
propisati uslovi o povraćahu ove pozajmice. 

§ 28 
Ovlašćuje so Ministar finansija da može donosili odluke o isplati 

naknada za rad osoblju, koje je uposleno u službi Prelsedništva Mini- 
starskog saveta, kako za vreme cd 1 novembra 1944 do 31 januara 
1945, tako i do kraja juna 1945. Ove i&p'.ate padaju na teret budžetskih 
rezervnih kredita. 

§ 29 
U cilju vodenja koordinovano flnansisko politike ovlašćuje se Mi- 

nistar  finansija da odobrava odluke o uvođenju prireza  i drugih da- 
žbina zemalja, 1ј. federalnih jedinica, glavnih i oblasnih N00 i grad- 
skih odnosno mesnih N00. 
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§ 30, 
Ovlaišćujo so Ministar finansija da, po predlogu Ministra saobra- 

ćaja, možo doneti odluku i rešiti kojim zvanjima državnog saobraćaj- 
nog osoblja, odnosno zvanjima činovnika građanskog reda, odgova- 
raju pojedina zvanja službenika Direkcije rečne plovidbe. 

§31 
Ovlašćuje so Ministar finansija da posebnom odlukom regulišo 

poslovanje radionica Ministarstva finansija i da viškove prihoda 'Upo- 
trebi za pomaganje najširomašnijih skižbemka. 

-§32 
Ovlašćuje so Ministar finansija da, ukoliko se usJed sadašnjih 

saobraćajnih i valutnih teškoća ukaže potrei>a, može produžiti račun- 
ski period za  jedan ili dva meseca. 

Ministarstvo pošta, telegrafa i telefona ipodnećo odvojeno završni 
račun za sve prošlo periodo od oslobođenja do kraja marta. 1945 go- 
dine. 

§33 
Ovlašćuje so Ministar finansija da svojom ■odlukom regulišo pitanje 

obustava od .penzionera — platežnika Glavne državno blagajno, koje 
su izvršeno od 1 maja do 30 oktotra 1944. 

§ 34 
Ovlašćuje se Ministar finansija da može, kada to interesi zemlje 

budu  zahtevali,   zavoditi,   povećavaiti,  smanjivati  ili  ukidati nvozne  i 
izvozne carino za pojedine predmete. 

§ 35 
Ovlašćuje so Ministar finansija da izvrši reformu propisa o po- 

rezu na poslovni promet. Svi prihodi od poreza na pos'.ovni promet, 
bilo u kom vidu, unose se u Glavnu državnu blagajnu. 

§36 
Ovlašćuje se Poštanska štedionica, da, na teret računa gubitaka i 

dobitaka  za   1945 godinu,  može  vršiti lične i  materijalne izdatke  za 
obnavljanje svojih filijala, kao i za osnivanje novih filijaila i poslovnica 
Poštansko štedionice u most im a, koja odredi Ministar finansija. 

§ 37 
Ovlašćuje so Državna hipotekama banka da možo vršiti redovne 

lično i materijalno rashode za svojo filijale van dinarskog područja, na 
teret njihovo režijo — računa raznih rashoda sve dotle, dok ne nastane 
mogućnost, da se isti uključe u redovan bančin budžet. 
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§38 
Izuzetno od čl. 97 Zakona o uredonj'u Državne hipotekarne banke. 

Banka лесо sastavljati bilams celokupno^ svog stanja sa računom gu- 
bitaka i dobitaka za poslovnu 1944 godinu, kao ni za protekle ratne 
godino sve dotle, dok so ne rese sve teškoće stvorene ratom, a koje 
stoje na .putu izradi definitivnog bilansa za ceo ratni period. 

§39 
Ovlašćuje so Ministar prosveto da. može, za potrebe Ministarstva 

i područnih prosvetnih i kulturnih ustanova, nabaviti knjige i drugi 
materijal iz SSSR, Amerike i Engleske do iznosa od 200.000.— dinara 
s tim, da se isplata izvrši 'iz budžetskih rezervnih kredita u onom me- 
secu, kada isporuka bude izvršena. 

§40 

Ovlašćuje se Ministar saobraćaja da, po ukazanoj potrebi, a do 
donošenja -novih propisa za socijalno osiguranje, može vršiti izmene i 
dopuno naredbo o osiguranju državnog saobraćajnog osoblja ža slučaj 
bolesti i nesrećo M.s. br. 16276/22 od 30 maja 1922 i drugih pravilnika, 
koji so odnose na ova osiguranja. 

§41 
Ovlašćuje se Ministar socijalne politike da svojini rešenjem može 

dodeljivati .potrebno iznose iz kredita odobrenih za pomaganje i izdrža- 
vanje dece. Centralnoj npravi grupnih dečjih domova i končen t risan i h 
naselja, koji će se moći troSrti za potrebe oko izdržavanja i zbrinja- 
vanja dece, bez obzira na propise Uredbe o državnom računovodstvu 
i Zakona o Glavnoj kontroli. 

Obračune ovako Izvršenih rasheda dužni su odnosni računopola- 
gač, preko Ministarstva socijalne politike podneti Ministarstvu f'nan- 
sija na pregled i definitivno rashodovanje. 

§42 
Ovlašćuje so Ministar socijalne politike da može isplatiti neispla- 

ćeno radničke nadnico za mesec mart  1945 nadničarima Ortopodskcg 
zavoda iz odobrenih kredita po budžetu za april—juni V945 godine. 

§ 43 
Ovlašćuju so Ministri da zaključuju ugovore ili pogodbe, za na- 

bavku materijala i izvršenje radova i na duže rokove, s tim, da se u 
odnosnom mesecu, po predračunu rashoda, obezbedi potreban kredit za 
odnosnu delimičnu isporuku ili radove. Ovo ovlašćenjo važi i za po- 
moćno naredbodavce, ali u granicama dobivenih ovlašćcnja. 
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§44 
Odluku o produženju roka, remeni i raskidu pogodbe za nabavke 

držaivnih železnica, donosi naredbodavac, koji je posao zaključio. Uko- 
liko &o radi o naknadnom povećanju cena, a vrednost zaključene po- 
godbo prelazi jedan m.ilion dinara, potrebna jo saglasnost Ministra fi- 
na nsij a. 

§ 45 
Pri izvršenju građevinskih i drugih radova kod drža'Vnih železnica. 

Ministar saobraćaja može ugovorili davanje avansa na podlozi najvKe 
50% vrednosti građevinskog 'inventara i materijala, koji saugovorać 
isporuči odnosno donese na gradilište ili državno stovarišle. U izuzet- 
nim, naročito opravdanim slučajevima. Ministar saobraćaja može odo- 
briti davanje avansa za isplatu radnika na gradilištu po spiskovima, 
overenim od strano nadzornih organa, koji moraju prisustvovati ovoj 
isplati. M-iniistair saobraćaja je ovlašćen da izdaje avan&o do dve tre- 
ćino vrednosti isporučenog uglja uz dokaz da jo ugalj predat ustanovi. 

§ 46 
Za isplate koje povlače izdatak iz državne kase veći od1 300.000.—• 

dinara, saugovorač jo dužan podneti uvercnje o isplaćenoj državnoj 
porezi za poslednjo tromesečjo, odnosno da izjavi pristanak da se od 
iznosa, koji ima da primi, naplati dužan porez. Ovo važi i za skičajeve 
isplato avansa. Za kupovine, odnosno nabavko iz državnih preduzeća i 
ustanova, neće se tražiti uverenje o isplaćenoj porezi. 

§47 
Dok so ne donesu maksimirano bruto cene, u kojima su ukailkuli- 

šano državno dažbine, mogu se dosadašnjim maksimiranim cenama U 
neto iznosu dodati državno dažbine. 

§ 48 
Materijal, vozila, pribor, alat, mašino, mazivo, drvo, ugalj, insta- 

lacijo svih vrsta, njihovi sastavni i rezervni dolovi, koji se -nabavljaju 
za ipotrcbo državnih železnica i državnih brodarskih ustanova podro- 
denih Komandi rečno plovidbo, oslobađaju so plaćanja svih samouprav- 
nih troJarina, mitnine, mostarino, taksa i dažbina, bez obzira da li se 
prenose kroz to područje ili se u tom području upotrebljavaju odnosno 
ugrađuju. 

Materijal, vozila i sve drugo navedeno u prednjem stavu oslobađa 
so od svih doprinosa, taksa i dažbina svih javnih ustanova (centrala 
i odbora). 

Državno železnico i državno brodarsko ustanove podređeno Ko- 
mandi ročno plovidbe oslobađaju se od plaćanja državno i samoupravno 
trošarino na sav materijal, koji se nabavlja za njene potrebe. 
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Materijal ko}: je naveden u prednjim stavovima, a koji se nabavlja 
i uvozi iz inostranstva za potrebe državnih železnica i državnih brodar- 
skih ustanova podređenih Komandi 'rečne plovidbe, oslobađa se pla- 
ćanja državnih, kao i svih eamoupravnih dažbina, koje бе na carinar- 
nicama naplaćuju, izuzev ležarine. 

§ 49 
Izuzetno Od olnosnih ipropisa, sve nabavke, radovi, zakupi i osta'.e 

usluge, koji za državu povlače rashode, mogu se zaključivati neposred- 
nom pogodbom. Zaključenje neposredne pogodbe do iznosa od 10.000 
dinara može so 'poveriti jednom čiinovniku, a preko ovog iznosa po- 
godbe će zaivljučivati Komisija sastavljena od tri činovnika s iim, da je 
za pogodbe preko iznosa od 1,000.000.— dinara potrebna eaglasnost 
Ministra finansija. Izuzetno, putem jednog činovnika, mogu s© zaklju- 
čivati pogodbe, kada su u pitanju nabavke po maksimiranim cenama. 

Izuzetno od prednjeg stava sve nabavke, radovi, zakupi i ostale 
usluge, koje vrši Ministarstvo građevina i Ministarstvo saobraćaja, 
imaju &o podnositi na odobrenje Ministru finansija, kad ovi ugovori, 
odnosno nabavke, radovi i zakupi dostižu ili prelaze sumu od 
5,000.000.— dinara. 

Ograničenja iz ovog propisa ne važe za Ministarstvo narodne od- 
brane, koje može vršiti nabavko i radove na način koji nade za naj- 
celishodniji. 

§ 50 
Izuzetno od propisa §-a 130, stav 2), §-a 148 i 165 Uredbe o držav- 

nom računovodstvu, u izuzetnim slučajevima, mogu članovi komisije 
biti činovnički pripravnici i nadničari, koji imaju karakter stalnog za- 
poslenja. 

§51 
Sve nabavke za vojsku i mornaricu koje se vrše u zemlji i ino- 

stranstvu, oslobađaju so svih državnih i samoupravnih dažbina, tro- 
šarina i iaksa. 

§ 52 
Sva ministarstva, povereništva, okružni i gradski N00, državna 

preduzeća i ustanovo i preduzeća i ustanovo N00, vršiče ubuduće 
isplate za nabavke, radove i usluge, čija vrednost prelazi 100.000.— 
•dinara, isključivo preko Poštansko štedionice ili drugih javno-pravnih 
novčanih zavoda, putem virmana na čekovni, žiro ili tekući račun po- 
verioca, koji je dužan da kod Poštanske štedionice ili nekog drugog 
javno-pravnog novčanog zavoda otvori svoj račun. Ukoliko ove javno- 
pravno novčano ustanove nemaju organizovanu službu u mestima 
isplate, mogu so ovo isplate vršiti neposredno. 
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§ 53 
Naknada izuzetnih troškova delegacija, -političkih i vojnih rnieija, 

bilo u dinarima ili drugoj valuti, po određenom kursu utvrđuje se Od- 
lukom Ministra finansija. Rashodovanje takvih izdataka, vršiče se na 
osnovu odluke i priznanice, a na teret rezervnih budžetskih kredita. 

Troškovi i razliko na 'kursu za isplato po potrebama Ministarstva 
spoljnih postova, isplačivače so na teret Obrtnog kapitala Glavne 
državno blagajne. 

§54 
Krediti po struci Ministarstva narodnog zdravlja, predvideni u 

globalnim sumarna za suzbijanje гатагпШ i drugih bolesti, kao -i za 
zdravstvenu zaštitu ratom ugroženo dece i za subvencije za osnivanje 
saivetovahšta za decu i žene, porodiliSta, obdaništa i drugo, mogu se 
po odluci Ministra narodnog zdravlja rashodovati i od tih suma stvo- 
riti posebni računi u cilju efiikasnijeg delovanja na suzbijanju bolesti i 
za zaštitu ratom ugrožene dece i organizovane zdravstvene zaštite ma- 
tera i dece. Ti će se računi pravdati priznanicama odnosnih sanitetskih 
institucija, a po utrošku likvidirati i ukinuti. 

§ 55 
Iz kredita predviđenih za isplatu pomoći, potpora i subvencija, po 

budžetu Ministarstva socijalne politike za period aprili—juni' ]f)45 mogu 
so vršiti isplate i za protekle budžetske periode. 

§ 56 
Svi rashodi, koji proizilaze iz odluka Ministra saobraćaja DRPS 

br. 1965 od 2 marta 1945, 111 br. 2649 od 5 marta' 1945, Poverenika 
finansija br. 430 od 1 marta 1945 i Poverenika saobraćaja br. 1260 od 
5 februara 1945, vršiče so na teret kredita .koji su predvideni u držav- 
nom budžetu za april—'juni 1945, a rashodi, koji proizilaze iz odluke 
Ministra saobraćaja br. 1961 od 20 februara 1945, na teret Obrtnog 
kapitala Glavne državne blagajne. 

§ 57 
Sva Ministarstva dužna su, da, prilikom sklapanja ugovora sa 

firmama po ipoelovima Hja vrednost prelazi 3 miliona dinara, predvide 
plaćanje najmanje 30% ngovoreno sume putem blagajničkih bonova, 
koji će se moći eskontovati ili lombardovati kod državnih novčanih 
zavoda. 

§ 58 
Лко interesi službo zahtevaju, Pretsedništvo Min istarskog saveta 

može iprimiti u ikontraktualnu službu ili kao honorarne službenike 
stručna lica za posebne poslove sa nagradom koja odgovara ekviva- 
lentu njihovog rada. Ovim službenicima pripada i porodični dodatak 
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ргота sadašnjim propisima, ako ga već bilo po kom drugom osnovu 
no primaju. 

Već izvršena postavljenja ovakvih službenika kod pojedinih usta- 
nova, ukoliko nisu u suprotnosti sa prednjim stavom, primaju se 
k znanju i odobravaju se. Ukoliko su, pak, u suprotnosti, imaju se pri- 
lagoditi propisu prednjeg stava, 

§ 59 
Državnim službenicima, koji su izabrani i postavljeni za članove 

izvršnih mesnih, gradskih, sreskih ilii okružnih odbora, ne prekida se 
službeni odnos, s iim, da za vreme vršenja tih dužnosti, primaju svoje 
prinadiežnosti na ieret blagajna odnosnih odbora. 

§eo 
Lični, porodični i vanredni dodaci uživalaca penzionog fonda 

osoblja Direkcijo rečne plovidbe, .penzije, rente i pomoći uživalaca 
■penzionog fonda bivšeg Srpskog brodarskog društva, koje je rešenjeni 
Poverenika za saobraćaj KRP. br. 31G od 20 decembra 1944 sekvestri- 
rano, isplaćivaće so iz kredita po ■budžetu Direkcije rečne plovidbe do 
donošenjai definitivno odluke o regulisanju prinadiežnosti ovih uživalaca. 

Neisplaćene prinadiežnosti gore naivedenih uživalaca za mesec 
novembar 1944 л januar 1945 jsplatiće ee na teret odnosnih kredita, 
predvidenih u -budžetu za april—juni 1945 godine. Ukoliko predvideni 
ikrediti ne bi bili dovoljni za ovu svrhu, isplate će se vršiti na teret 
Obrtnog kapitala Glavno državne blagajne. 

§61 
Prinadiežnosti novopostavljenih drža-vnih službenika isplaćivaće se: 

ako je službenik stupio na dužnost u prvoj polovini meseca, za ceo 
dotični mesec, ako je stupio u drugoj polovini, od prvog narednog me- 
seca. 

Izuzetak od ovoga u pogledu dnevničara i nadničara, odobrava 
Ministar finansija. Likvidacija prinadležnosta odnosno zarada, može da 
so izvršuje samo na osnovu pismene odluke nadležnog organa o pre- 
uzimanju odnosno [postavljenju. 

Izuzetno, dok so ne uspostavi celokupna organizacija saobraćajne 
službo u državi, propis 2) stava ove uredbe ne važi za Ministarstvo sao- 
braćaja i Ministarstvo pošta, telegrafa i telefona. 

§62 
Po smrti aktivnog ili ponzionisanog službenika, nadničara ili rad- 

nika, isplatiće se ni ime sahrane dvomesečne bruto aktivne, odnosno 
penzisko prinadiežnosti licu, :koje je izvršilo sahranu. Isplata će se 
izvršiti na osnovu potvrde nadležne vlasti, da je odnosno lice podnelo 
troškove sahrane. Ta ćo se naknada isplatiti i rashodovati na teret onog 
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kredita, iz koga SU bilo isplaćivano prinaclložnosti umrlog službenika, 
penzionera, odnosno nadničara i radnika. Ova odluka važi za porodice 
službomka koji1 eu umrli posle oslobođenja. ^ 

§63 
Načeilniko finansiskih odeljenja i šefove računovodstva mimislar- 

etava privrednog karaktera, samostalnih državnih ustanova i preduzeća 
sa eopstvenim blagajnicama, postavlja i raspoređuje Ministar finansija. 

§64 
Sva dokumenta po kojima je izvršena isplata kod radio Beograda 

i Tanjuga zaključno sa 31 januarom 1945, ma po kom zakonskom 
osnovu, smatraju se ilikvidnim iako po formi i sadržaju ne odgovaraju 
propisima Uredbo o državnom računovodstvu. Ukoliko je kredit pre- 
koračen, po ovim isplatama, rashodovaće se na teret Obrtnog kapitala 
Glavne državne blagajne. 

§ 65 
Primaju ee i odobravaju: 
1) rešenjo Povereništva finansaja V br. 561 od 6 marta 1945, 

kojim jo ZAVNOBIH-u odobren kredit od dinara 400,000.000.— kod 
Poštansko štedionico na bazi blagajničkih bonova; 

2) odluka Povereništva finansija VII br. 612 od 27 februara 1945, 
ikojom jo rešeno da se rudniku uglja »Rcsava« isplati zajam od 
20;000.000.—■ dinara na bazi blagajničkih bonova u iznosu od 
25,000.000.— dinara; 

3) rešonjo Ministarstva finansija V br. 1115 od 17 marta 1945 
kojim jo rešeno da se Ministarstvu socijalne politiko stavi na raspolo- 
ženje vanredan kredit od dinara 15,000.000.— za isplatu pomoći po- 
rodicama boraca-koji su bili nameštonici industriskih preduzeća pod 
prinudnom upravom; 

4) rešonjo Ministra finansija V br. 1064 od 14 marta 1945, kojim 
jo rešeno da se društvu za kulturnu saradnju Jugoslavije sa SSSR 
isplati pomoć od 5,000.000.— dinara; 

5) odluka Povereništva finansija br. 418/VII od 5 februara 1945 
kojom jo rogulisano dugovanje i potraživanje između državo i Državne 
hipotek amo banke; 

6) odluka Ministra saobraćaja S br. 1965 od 2 marta Л945 kojom 
jo rugulisana isplata hranarino ročnom osoblju u Rumuniji; 

7) odluka Ministra saobraćaja III br. 2649 od 5 marta 1945, kojom 
jo rešeno pitanje naknade delegaciji koja radi na osposobljavanju rečne 
plovidbo 'U Rumuniji; 

8) odluka Poverenika finansija V br. 430 od 1 marta 1945 kojom 
jo osoblju  ročno plovidbo regulisan dodatak na ukrcavanje; 

9) odluka Poverenika saobraćaja br. 1260 od 5 februara 1945 do- 
nota u saglasnosti sa Povorcnicima trgovine i snabdevanja i finansija, 
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a ла osnovu odluko Povereništva saobraćaja S. br. 2655 od 28 februara 
1945 ikojom je regulisano ipitanje srpskog brodarskog društva; 

10) odluka Ministarstva saobraćaja br. 1961 od 20 februara 1945 
o uzimanju u zakup objekata od strane Direkcije rečne p!ovidbo i 
Upravo za održavanje vodenih puteva i osnivanju »Zajednico vlasnika 
malih plovila«, pri Udruženju ročnih brodovlasnika u Beogradu; 

11) odluka Ministra saobraćaja I br. 3145 od 14 marta 1945 kojom 
jo isplaćena pomoć od 50.000.— dinara porodici Tašić Ilije, prvog bro- 
darskog krmara koji jo poginuo u borbi  za oslobođen jo Smedoreva; 

12) re^onjo Ministra finansija V br. 1063 od 22 marta 1945 kojim 
jo ZAVNOH-u isplaćeno 20,000.000.— dinara. 

§66 

Bliža uputstva za izvršenje budžeta rashoda i prihoda i za pravilnu 
primcinu odredaba ovog Zakona, propisaćo Ministar finansija. 

§ 67 
Ovaj zakon dobija obaveznu snagu 1 aprila 1945. 

To jo tekst zakonskog predloga. Molim u ime Zakonodavnog od- 
bora da ovaj Predlog državnog budžeta za period april—juni sa finan- 
siskim zakonom za njegovo izvršenje primito prema našom predlogu. 

Pretsednik: Imado riječ Ministar finansija da da okspoze.  ■ 
Ministar finansija Srelen Žujović: Ovaj predlog državnog budžeta 

obuhvata period od tri mesoca za razliku od prošlih'budžeta, koji su 
sadržavali državno rashode i prihode za jedan ili dva meseca. Mogao 
bi so postaviti iprigovor, zašto predračun nije sastavljen za ceiu godinu, 
odnosno da obuhvati potrebo do kraja ovo godine. U tom bi se prigo- 
voru, kao glavni razlog istaikla nemogućnost programskog delovanja, 
jer so izvršonjo planskog rada no možo da cepka po mesecima. Tačno 
je, naročito kod iprivrcdnih resora, da budžet od tri mesoca'protstavlja 
kočnicu, jer so veći poslovi no mogu da zaključuju po dolovima, što 
svo u vezi sa administrativnom tehnikom protstavlja ograničenu mo- 
gućnost podmirenja važnih državnih potreba. Međutim, s druge strane, 
postoji niz suprotnih razloga, koji no dozvoljavaju odobravanje bu- 
džeta za duži period. Modu najvažnijim treba da napomenm ono uz- 
roke, koji su nastali ratom. Zemlja so postepeno oslobodava i novi 
krajevi uključuju u državni sistem. Ta stvarnost isključuje mogućnost 
roalnog i potpunog predviđanja nnapred za colu godinu. Drugo, po- 
treba uvođenja jedinstveno valute, zatim podcla nadležnosti izmodu 
državo i federalnih jedinica itd., svo su to prepreke kojo jedva omo- 
gućuju sastav budžeta i za tri meseca unapred. Očekuju se mogućnosti 
kojo ćo dozvoliti da naredni budžet bude sastavljen za drugu polovinu 
ovo godine.     * 
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U samom predlogu mogu da so nadu nedoetac' i verovatno je da 
su neko državne potrebe propuštene. To je, medul'm, prirodno i mo- 
guće, jer so naša država nalazi u organizacionom periodu i — u ratu. 
Ipak, može se tvrditi da ovaj predlog obuhvata gotovo sa 100% sve 
državne potrebe koje sada posioje, pa i one, iako ne sve, koje će se 
pojaviti oslobođenjem novih krajeva. 

Pri utvrđivanju budžeta vodilo se računa o maksimalnoj primeni 
budžetskih i ekonomskih iprincipa, ikoji so ustvari svode nai princip ra- 
cionalnostj. Rukovođeno tim načelima Ministarstvo f'nansija, kao sta- 
ratelj o harmoničnom podmirenju svih državnih pa i ostalih javnih po- 
treba, imalo je izuzetno tešku dužnost. U granicama mogućih prihoda 
predvideti sve rashode, to je u normalnim prilikama notorno pravilo. 
Danas, u ratu, u 'periodu obnove svega što je razoreno, nemogućno 
je pokriti niti ono što jo nužno i neodgodivo, a o ipodmirenju .potreba 
sekundarno važnosti no može da bude ni govora. Sredstva pokrića su 
skromna, služba naplate u federalnim jedinicama još ne funkcioniše 
kako treba; nekih rezerva nema i, prema tome, jasno jo da so može 
da podmiruje samo ono što uslovljava uspešno vodenje ra^ta i uredno i 
nesmetano otpravljanje državnih tposlova. Podmiriti čak i najneophod- 
nije lo je iproblem, koji se vrlo teško rešava, jer su sredstva pokrića 
i za najnužnije potrebe nedovoljna.   Ako   pregledamo   potrebe   rata, 
zatim neodgodivo ipotrebo obnovo od kojih zavisi .pokretanje privredne 
delatnoeti,  pa ovim problemima dodamo službu socijalnog staranja, 
biće dosta da so uvorimo, koliko su teški, koliko ogromni zadaci kojo 
treba da savladamo. Svi navedeni problemi, pored mnogih drugih, po- 
stavljaju državnoj kasi vrlo veliko zahtevo, koji so po svojoj iprirodi 
no mogu da odgađaju, tj. moraju se podmiriti ma na koji način. Pro- 
blem podmirenja državnih -potreba je utoliko teži što se prihodi gotovo 
no naplaćuju jer so plaća gotovo samo jednom valutom. Radi ilustracije 
naših sadašnjih finansiskili prilika napomenuću da je u toku novembra 
1944   pa do danas   utrošeno   oko  10.500,000.000,   a  naplaćeno oko 
600,000.000 dinara. Država so u toku četiri meseca zadužila sa preko 
10.000,000.000 dinara. Sa ovim zaduženjem moraćo da so ide dalje svo 
dok se opšta narodna privreda no osposobi u onoj mori koj:a će omo- 
gućiti   poreskim  obveznicima  da  svojim  uplatama  omoguće  pokriće 
bar redovnih državnih rashoda.    ' 

Pri takvoj situaciji, koju sam u najkraćim potezima prikazao, 
morao sam da ipreduzimam svo ono moro kojima će so predloženi 
rashodi za april—juni 1945 godino svesti na najmanju, na najnužniju 
moru. S druge strano, preduzoo sam svo što je potrebno, kako bi se 
izvori prihoda državo što više pojačali, tj. da bi se stvorilo-maksimalno 
pokriće državnih potreba. U pogledfi rashoda držao sam se uglavnom 
ovih načela: 

1) odbaciti praksu po kojoj su državno potrebe uloženo u pred- 
račun bez oceno njihovog prioriteta, tj. svaku sam potrebu, individu- 

.alno, cenio i uporedivao po dužnosti i važnosti sa potrebama drugih 
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resora.  LNovom  pogledu  mcrio sam 'sv^ prcdlc-žcile  kredite  tia ovaj 
načiin: '  ■ ■' • '•' ■     ' 

" a) da li jo potreba пашепјеш vodenjirrata, ili ne. To Je osnovni 
kriterijiim odabiranja; '      ■ ' ' ■ ' 

I)) da 'li je potreba u nciposrednoj ili posrednoj vezi sa vodenjem 
rata i da 'li bi se mogla da odgodi bez iieposredrie J't'ete'; 

v) da li sepO'trC'ba moŽe'da podmiri na koj1; drug'^ način, a ne upo- 
trebom novca; . .   , 

g) da li su iraženi krediti predvideni realno sa pptrebnom ^pecifi- 
kacijoim, .pporačunom ili aproksimativno; 

d)' da li ćo uložen: novac dati neposrednu .korist državnoj kasi 
ili ne; i' 

d) da li predviđeni krediti imaju da podmire.sekundarne potrebe 
i kojo vrste.,       ,.'■>,. ... ..... 

Sa ovakvim merilima ocenjivan je svaki-predloženi kredit o budže- 
tima-svih resora. Iz navedenib razloga i merila za oconu, morao sam 
kod izvesnili resora da izvršim nužno smanjenje. Pri ocenjivan ju i 
odabiranju nisam mogao; u svim siučajevima da imam pravilan krite- 
rijiim, jer odnosni resori nisu dovoljno razradili obrazloženja predloga 
svojili kredita. Negdo sam.primetio unošenje kredita i po ■uobičajenoj 
praksi koja se vršila pre rata a sa pretpostavkom da su sredstva pod- 
mirenja neograničena. Brimetio sam dobronamernu i pohvalim inicija- 
tivu koja se, međutim, ne može da realizujo iz prostoga razloga, jer 
nemamo pokrića. -   ■ 

Pored izloženih težnji da se budžetom .predvide samo oni rashodi 
koji 'će se moći da pokriju prihodima, ravnoteža se fe razloga koji su 
navedeni,'nije mogla'da postigne. 

Rashodi koje prediažein na odobrenje kr.eću se ovako: 
I Državna  uprava  .'   :    :■   .    .   '.■   .    .    . Din. 58,()65.500.— 

II Ministarstvo za Kon&tituantu    .    .    .    . ',, 1,680.000.— 
III Ministarstvo spoljnih poslova    .... ,, 92,503.000.— 
IV Ministarstvo unutrašnjih poslova    .    .    . ,, 3,077.000.— 
V Ministarstvo pravosuđa     .    .■   .■   .    .    . ■ „ 1,779.700.— 

VI Ministarstvo prosvete         „ 39,317.000.— 
VII Ministarstvo finansija       .    .' -.    •. •  .    . „ 779,774.000.— 

VIII Ministarstvo saobraćaja     . „   ■ 3.432,792.200.— 
IX Ministarstvo  industrije  „ 12,996.000.— 
X Ministarstvo trgovine i snabdevanja   .    . ,, 14,428.000.— 

XI Ministarstvo poljoprivrede  „ 120,582.300.— 
XII Ministarstvo šumarstva    .'..... „ 7,850.000.— 

XIII Ministarstvo rudarstva  1.636,379.000 — 
XIV Ministarstvo  kolonizacije  „ 3,904.000.— 
XV Ministarstvo socijalne  politike  ...... ,, 1.379,757.000.— 

XVI Ministarstvo narodnog zdravlja     ... ,, 195,887.000.— 
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XVII Ministarstvo .pošta,   telegrafa  i   telefona ,,     • ЗУЗ/ЗОб.ЗОО.—- 
XVIII Ministaretvo. građevina  „    • 629,583.000,— 

XIX Ministarstvo mformacija  ■„■■.■ ■■ 49,240.000.— 
XX Budžetski   rezervni krediti  ■,■ '■ 75,000.000.— 

..'.  i!,  1—-^ i-r ■—' ч  

■     '■  '  : Svega rashodi D:n.    9.109,100.000.- 
XXI Ministarstvo:narodne odbrane    .    .    '.    .     ,,    12.000,000.000.— 

XXII Dotacija federalnim jedinicama ....     „   ■ 5.000,000.000.— 

Ukupno rashodi Din. 26.109,100.000.— 
.,■■■.',;  . 

Kao što ser'iz oVoga pregleda vidi, glavne rafehode preitstavljaju 
saobraćaj, rudarstvo', išocijalna politika a u'prvom' redu narodna'od- 
brana, To. jo sasvim 'prirodno, jer potrebe rata- su nemiftovne i one se 
moraju-podmiriti. Na'drugom mestu je saobraćaj koji pretetaVlja US'JOV 
za razvijanje celokupne društveno delatnosti. Državna rudarska pre- 
duzeća zahlevaju isto tako vel-iki iz<latak, ali ovo je jedan od naj- 
boljih i najrentabilnijih nioga državnih, koji će u najkraćem vremenu 
dali državnoj kasi trostruko prihode. Na četvrtom mestu pojavljuju se 
rashodi socija-lno polituke, koji obuhvataju celokupno socijalno staranje, 
tj. izdržavanje iporodica poiginuiih boraca n .NOV i POJ, izdržavanje 
nezbrinutih porodica boraca na frontu, izdržavanje deco poginulih, 'bd-' 
raca, izdržavanja nezbrinutih porodica, stradatih od fašističkog terofas 
isplatu ponzija i ispJatu'invalida. To jo, jedan cd teških i veilikih državnih 
izdataka, a!i je neminovan i neodgodiv, jer proizlazi iz obavezo celo- 
kupnog našeg društva' prema onima koji 'su za to društvo dali svojo 
živote ili svojo zdravlje. 

Od celokupnih rashoda koji iznose dinara 26.109,100.000 na lične 
rashode otpada 1.245,522.200 dinara ili 4,77%, na materijalno rashode 
otpada dinara 23.615,923.500 ili 90,45%, i na rashode obnovo otpada 
1.247,654.300 dinara ili 4,78%. Rashodi obnove, kao Sto so: vidi, nisu 
dobro ocenjeni kod pojedinih resora, naročito kod resora saobraćaja, 
rudarstva, pošta i građevina, jer rashodi tih resora gotovo sa 50% 
predviđaju rashode na obnovu svega onog što nam je neprijatelj uni- 
štio. Ministaretvo nije imalo vremena ni mogućnosti da predloge bu- 
džeta vraća radi' -ponovnog ipregrupisanja na rashode redovne i na 
rashode1 obnoVe. 

Pokriće, predvidenih rashoda očekuje se od ovih prihoda: 
I Od poslovnog prometa , .        160,00:0.000 

II Posrednih poreza: . •      • 
trošarino     v    .,  .■   >.-  .. .•    .    .    .    .'    480,000.000 
takso    . .    .    .    .    .    . .    .  ■.    .    .- •   390,000.000 .     ■ • 
carino    ,    .    .    .    .    .- .    .    .    .    .■      50,000.000       ^ООО.ООО 

Ш Od monopola .'•   .    .    .   ■;    .    .    .    .    ......    .3.005,688.000 
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IV Državna privreda:       ' 
»Službeni list«   '  8,700.000 
Državna štamparija  30,300.000 
Poštanska štedionica  10,930.000 
Državna  hipotekama  banka     .    .    . 29,421.000 
Glavna uprava za saobraćaj    .    .    . 550,000.000 
Direkcija   rečno  plovidbe     .... 50,000.000 
Uprava vodnih puteva     .    .    .    .    . 50.000 
Ot&eci   Ministarstva  5,570.000 
Državni   rudnici   ■  5.517,304.300 
Ortopedski  zavod         ...... 300.000 
Zdravstvene ustanove        3,000.000 
Ministarstvo pošta, telegrafa  i  telef. 260,000.000 
Ministarstvo građevina  7,000.000 

• Ministarstvo informacija     .... 1,200.000   6.473,775.300 
V Razni   prihodi     . 40,336.700 

Svega prihodi Din. 10.600,000.000 

Kao što so vidi, u iporedenju sa predvidenim rashodima prihod! 
nisu dovoljni, jer .pokazuju manjak od 15.509,100.000 dinara, koji će 
so pokriti u naturi iz državnih magacina za potrebe vojske, kao i u 
privremenom zaduženju kod javnopravnih novčanih ustanova. Država 
će se zadužiti samo za potrebe vodenja rata i za isplatu dotacija fede- 
ralnim jedinicama, koje su još U organizacionom .periodu. U Finan- 
siskoj odluci, § 2, predvideno je potrebno, ovlašćenje radi zaduženja 
kod javno-pravnih novčanih zavoda. 

Finansiska odluka, kojom se reguliše izvođenje predračuna ra- 
shoda i prihoda za april—juni 1945 godine predviđa odredbo koje se 
odnose na pravilno vodehje računovodstvene službo i kojima se pred- 
viđaju sva ot&tupanja koja su se morala učiniti, jer to nameću priliko 
i ipotrebe stvoreno fatom. Od važnijih propisa Finansiske odluke po- 
trebno je da ■navedem ove: 

U § 6 predviđa so otvaranje kredita što u dosadašnjim budžetskim 
periodima, t j. od oslobođenja do danas, nije bilo .predvideno. Ovo otva- 
ranje, iako stvara administrativno teškoće, pretstavlja nužnu moru, 
kojom ćo so ograničiti trošenje kredita na one .potrebo koje po svojoj 
prirodi nisu nužne i neodgodive. Tim se otvaranjem kredita, međutim, 
neće sprečavati izvršenje ipredvidenih programa naročito kod privred- 
nih resora. 

U § 8 predvidena je mogućnost virmanisanja između pojedinih 
partija predračuna rashoda. Ovo je virmanisanjo u pomenutom propisu 
ograničeno, to jest, .postoji mogućnost da se virmanišu krediti između 
partija za lične rashode ili krediti predvideni za materijalne rashode, 
ali je zabranjeno virmanisanje .između ličnih i materijalnih međusobno. 
Ovo jo ograničenje propisano zbog toga da se ne bi nepotrebno pove- 
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ćavali ličro rashodi kod .kojih so primećujo veliki porast. Izuzetak od 
ovoga učinjen je kod privrednih resora i preduzeća, kojima naročito 
danas 'treba pružiti mog-ućnost većeg elasticiteta. 

U § 9 predvidena je mogućnost da ministarstva privrednog karak- 
tera, samostalne državne ustanovo i preduzeća mogu u granicama odo- 
brenih predračuna trošiti svojo prihode. To je prirodno, jer se privredi 
morajiu da pruže nužno olakšice u cilju bržeg i efikasnijeg delovanja. 

U § 10 predvidena je mogućnost odobravanja vanrednih kredita 
■iz budžetske rezerve ili obrtnog kapitala, ali samo za neodgodive hitno 
izdatke nastale iz ratnih prlJika ili potreba obnove zemlje.'Pri tome, 
a da so ovo ovlašćenje, to jest, ta mogućnost no bi široko tumačila, 
dozvoliće se vanredan kredit samo u izuzetno hitnim slučajevima, i to 
samo za ono potrebo koje se no mogu da odgode do narednog budžeta. 
Na ovaj način biće otklonjena gotovo svakodnevna praksa mnogih 
resora, po kojoj su se svakodnevno javljali zahtevi za vanredne kredite 
i za ono potrebe koje so po svom karakteru no mogu smatrati vanred- 
nim j koje su pri brižljivoj izradi budžetskih predloga mogle biti blago- 
vremeno predvidene. 

U § 11 propisano je da će se u izvršenju budžeta primenjivati 
propisi kojima je regulisan rad državnog računovodstva. Iako propisi 
državnog računovodstva nisu potpuni i no odgovaraju današnjim pri- 
likama i potrebama, u nedostatku drugjh, a radi potreba kontrole, na- 
čelno 60 imaju da primenjuju stari propisi. S obzirom na sadašnje pri- 
like dozvoljena su otstupanja koja po predlogu resornih ministara odo- 
brava Ministarstvo finansija. 

U § 14 predviden jo privremeni finansiski sistem kojim je reguli- 
sano pitanje podelo državnih prihoda na savez i federalne jedinice. Dok 
se no oslobodi cola zemlja i ne stvore mogućnosti za uvođenje jedin- 
stvenog i harmoniskog finansiskog sistema za savez i federalne jedi- 
nice ovim je propisom regulisano da prihodi od zemljarine, kućarine, 
tečevine, društvenog poreza, poreza na rente i službeničkog poreza pri- 
padaju onoj federalnoj jedinici na čijoj so teritoriji naplaćuju. Svi ostali 
državni .porezi, trošarine, carino i taks© pripadaju Glavnoj državnoj 
blagajni. Na taj će način federalne jedinice, .pored prihoda koje imaju 
od svojih ustanova i preduzeća, imati u svojim rukama i ove oblike 
-poreza. Federalno jedinice su dužne da za svaki budžetski period koji 
vremenski ide uporedo sa saveznim državnim budžetom, podnose "na 
pregled i saglasnost svoj budžet. Ako se pri pregledu tog budžeta usta- 
novi da prihodi od predatih državnih poreza"premašuju rashode, višak 
so predajo saveznoj državnoj kasi. Ako so pri pregledu budžeta usta- 
novi budžetski manjak, taj će se pokriti dotiranjem iz saveznog 
državnog budžeta. Na taj će način federalne jedinice, glavni i oblasni 
narodnooslobodilački odbori imati uravnotežene budžete, i, prema tome, 
bićo u mogućnost) da redovno podmiruju svoje potrebe. Ovo je sva- 
kako privremeni sistem, koji će praksom i drugim mogućnostima biti 
modificiran, ali za sada so pokazuje kao najbolji i najcelishodniji već 
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i radi toga,; što će federalne jedinice biti dužne da-posvete veću'■pažnju 
naplati svojih iprihoda. •     •      •  , ' . <   • 

U ciljai sprovodemja jed-iinetvene.fiina,na:ske. politike-predvideno je 
i uvođenje jedhi&tvenog iporcskog sistema u ce'oj državi. Ovo je po- 
trebno radi, toga, da bi se moglo da sprovode.ipo jednoj meri i na jedan 
način svo ono modifikacijo poreskog'.sistema, Sto će biti potrebno u 
vezi sa pravičnim i 'ravnomernim opterećenjem svih građana Jugo- 
slavijo i u.veizi sa. iznalaženjem izvora prihoda 2a potrebe G'kružnih, 
sreskih i mesnih narodnooslobodilaćkih <хШога.     •■.   .        ,      ■•.,,■ 

U § 15 predvidena je,mogućnost.da pojedini ministri • mogu Лчгс- 
dite,. koji su predvideni .u giobalnim sumama, -prema potrebi raspore- 
đivati na federalno jedinice ikoje još nisu mogle da osiguraju sredstva 
za podmirenje odnosnih potreba. Na taj način pojedina ministarstva 
pomažu delatnosj i podizanje federalnih jedinica.    ■   ■    ,,., 

- U § 19 predviđa so načelna zabrana isplate svih obaveza stvorenih 
za vreme okupacije. Ova je zabrana prirodna, jer je veći tfeo obavjeza 
nastao radom u korist okupatora, pa je razumljivo, da se svaki takav 
sluča'j ima do detalja da ispita. U opravdanim ski čajevi ma, a po obra- 
zloženim predloziima nadležnih ministara,, mogu se i. takve O'b a veze da 
isplaćuju ako so utvrdi, da nisu služili okupatoru. .,   ■, ' • ■ 

• U § 20 predviđa so obaveza za sve resorcida svojo odluke uredboi- 
davnog karaktera podnose, ha saglasnost Ministru din ansi j a.. To nije 
težnja za nekom vlašću, već nužna mera koja proizlazi iz potrebne 
opreznosti i. u interesu je državne kase. Praktično, danas, se donose 
mnogo odluko trajnog karaktera, kojima su regulisane,, .ustanovljene 
ili preorijentisane mnogo službe i ustanove. Svaka takva odluka, pra- 
vilnik ili statut,> neposredno ili posredno, utiče na državne rashode i 
prihode. Državna so blagajna u pogledu obaveza stavlja pred gotovu 
stvar, a u .pogledu prihoda'mogu se stvoriti, ustanoviti eventualni kon- 
kurenti već uvedenim državnim dažbinama, istog cilja, to je. potrebno 
zavesti reviziju odnosno ocenu izuzetnih prihoda i tereta koji proizlaze 
iz specijalnih odluka, pravilnika, statuta itd. .Predviđaše, dakle, pregled 
svih propisa iz kojih proističu izuzetni oblici tereta ц vidu specijalnih 
prinosa, poreza, taksa itd. dai bi se utvrdila njihova rentabilnost i racio- 
nalnost s obzirom na visinu troškova naplate i, efekat koji se- postiže 
angažovanjem administraiUvnog aparata u cilju izvršenja  tih: propisa. 

U § 23 predvideno je ovlašćenje o donošenju Pravilnika o naknadi 
putnih i ■sclidbenih troškova. Ova; je pravilnik već izrađen, u Ministar- 
stvu finansija i posle primedaba koje će! dobiti od pojedinih ministar- 
stava, biće obnarodovan čime ćo se regulisat: pitanje naknada za. ,pu- 
tovanjo koje su dosada rešavane.od slučaja do slučaja.     .   .'. 

U § 25 jo predvidena mogućnost da se na teret obrtnog kapitala 
Glavno državno blagajne mogu da isplaćuju lični i materijalni, izdaci 
onih ustanova i preduzeća za koja još nije rešeno da li-, će,pripasti 
savezu ili federalnoj jedinici. Kako takvih slučajeva još Imamo; to je 
ovaj propis prenet iz finansiske-odluke za prošli budžetski period; 
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U §,26, jo predvidena megućnost i&plale nagrada, aii samo za 
naročite slučajeve kako je to u sainom pj-opisu. rečeno. Neće, se i ne 
možo dozvoliti da se nagrađuje ono što nijo za nagradu. Prekovremeni 
rad, na primer, mo/.o <1ц hudo .rezultat ranije kno6ti,,a može da bude 
i rezultat ineaposotaosti. P.rema/tomc, sam fakat da I&Q ne-ito ipreko 
vremeno rad^ ле znači, još da, je 'taj za državu i, rentabilan-. Predlagat: 
treba samo ono što služi ikao primer, što povećava rentabilitet, racio- 
nalnost i /proizvodnju i .Sto nesumnjivo .donoisi koristi,.državi. Svoje 
predloge treba dobro oceniti, objasniti i upoTCditi sa slučajevima ;i 
drugim resorima.' Samo, realni predlo-zi i .stva.rno opravdam slučajevi 
mogu biti usvojeni. i. ,   ,  •   ■   ,     . ■  . , i 

U §27 datci jeovlašćenjo Ministru'finansija, da, po pre<llogn nad- 
ležnog ministra, može da isptaćuje,'privremene beskamatne pozajmice 
federalnim jedinicama, glavnim i oblasnim odborima, okružnim, sreskim 
i mesnim narodnoaslobodilačk'm odborima, opslinama, samostalnim 
državnim i samoupravnim preduzećima i. ustanovama, zadrugama i 
pred uzećima pod državnom upravom-u cilju pokretanja njiliove delat- 
nosti. To su, dakle, pozajmice privremenog karaktera/koje će omogu- 
ćiti postavljanje-osnova za razvi-tak navedenih ustanova, ipreduzeća, 
zadruga itd, > .■•   i     ■•.   .« 

U' § '29 (predvideno je, -u ciljiu''.koordiniranja i saglasnog vodenja 
finansisko politike, da Mirtistarstvo.'fiinan&ija o<k>brava i daje saglasnost 
o uvoilenju (prireza 'i drugih- dažbina, federalnih jedinica, glavnih obla- 
snih, okružnih, sreskih i mesnih haTodhooslo'bodilačkih--odbora.' Ovo je 
nužna mera zbog toga da bi so moglo da prati oipterećenje naroda n. 
vezi sa već luspostavljenim terenima koji ■postoje. '■ S druge strane, ovo 
je odobravanje potrebno radi u vid a. u prirodu i vrstu tereita, kako so 
između pojedinih federalnih 'jedinica i odbora ne bi stvarale lokalne 
carinsko'barijere uvođenjem trošarina', taksa i t. si. Nesumnjivo je-da 
će se u najskorijoji budućnosti postaviti principi-koji' će odrediti okvire 
finanSiskog delovanja federalnih jedinica 'i narodnOosIobodilačkih' od- 
bora. Do donošenja tih .propisa ' potrebпб-je da se prihvati ipredloženi 

.sistem, kojim će se, preina potrebi, korigovati predloženi tereti, regio- 
nalnog odnosno lokalnog karaktera: 

U § 41 predvideno je.ovlašćenje za Ministra, socijalne'poiitike, koji 
će moći da odobrava potrebne kredite za izdržavanje dečjih'domova 
i ipo komeće, se'ti'izdaci inoći.da pravdaju bez propisanih formalnosti. 
Ova je olakšica-predvidena jer ne pestoje mogućnosti da'se n dečjim 
domovima i kolonijama postavi ja ju. stručna računska .lica koja poznaju 
računovodstvenu službu.   ' ,      . ., 

U § 43 data je mogućnost privrednim ministarstvima da zaklju- 
čuju ugovore za nabavku materijala ; izvršenje radova i na duži rok 
od budžetskog perioda. Na, ovaj način stvorena je mogućnost privred- 
nim ininistarstvima da u potpunosti izvode program svojih radova za 
ćelu kalendarsku godinu. -.■. ■■ .■   ■ 
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U § 45 pružena jo olakšica ipredVizimačima i liferantima na taj 
način što j© data 'mogućnost nadležnim ministrima da isplaćuju avanse 
za izvršene radove ili i&poručeni i preuzeti materijal. Ova je olakšica 
pružena zbog toga što državni i privatni novčani zavodi nisu u moguć- 
nosti da odobravaju velike kredite, s jedne strane, a s druge, da bi se u 
radove i .nabavke za potrebe države uvela potrebna'konkurencija i time 
snizile cone. 

U § 46 u interesu državne kase predvidena je obaveza prikazi- 
vanja uverenja o isplaćenoj porezi za sva ona lica, koja imaju veća 
primanja iz državne 'kaso od 300.000 dinara. To je interes državne 
kase koji ine treba naročito objašnjavati. 

U § 48 predviđene su olakšice u vezi sa nabavkom raznog mate- 
rijala za potrebe saobraćaja. Te su olakšice potrebne i važne naročito 
danas, kada se materijal za obnovu vrlo teško nabavlja. 

U § 49 predvideni su izuzeci od propisane uredbe o državnom 
računovodstvu u pogledu nabavki. Data su šira ovlašćenja, ali je time 
povećana i lična odgovornost. Ovlašćenja su data po opravdanim zalite- 
vima pesomih ministara. 

U § 52 se teži ka novčanom prometu iputem poštanske^ štedionice, 
tj. čekovno-vir m anskoin prometu radi toga, da b: se obrt novca što 
više ubrzao. Tako će promet u budućnosti smanjiti potrebu prenosa 
novca za isplatu jer će se one vršiti »prebijanjem« po računima. Pošto 
filijale novčanib zavoda u unutrašnjosti još nisu organiizovane da bi se 
mogla ta služba u punoj meri da primenjujc, dozvoljena su iz tog 
razloga i otstupanja. 

U § 54 predvidena je olakšica resoru narodnog zdravlja u cilju 
suzbijanja zaraznih bolesti u celoj zemlji. 

U § 56 predvidena je mogućnost da se isplate sve on© obaveze 
koje proizlaze iz odluka Ministra saobraćaja, kojima je regulisano 
pitanje troškova delegacije, koja radi na uspostavi rečnog saobraćaja 
u Rumuniji, pitanje dodatka osoblju rečne plovidbe za ukrcavanje, 
pitanje naknade hranarine rečnom osoblju koje preuzima plovne objekte 
u Rumuniji i kojim ;e regulisano pitanje osoblja bivšeg Srpskog bro- 
darskog društva. Sve su ovo bi'.e nužne mere u vezi sa organizacijom 
naše rečne plovidbe. 

U § 57 predviđena je obaveza'prema kojoj se u ugovorima, koji 
premašuju tri miliona dinara ima da predvidi isplata do 30% u držav- 
nim bonovima. Ovom se merom teži angažovanju privatnik kapitala, 
jer je tim bonovima osiguran eskont i lombard kod državnih novčanih 
zavoda. Na ta} će se način privremeno manje angažovati raspoloživa 
novčana sredstva državne blagajne. 

Ovo su glavne napomene u vezi sa predlogom finansiske odluke. 
Kao što'so vidi svi izloženi propisi izazvani su .potrebama: koje proizlaze 
iz prirodo organizacionog perioda u kome se nalazimo. Razume se, 
U prvom redu, kao što se iz samih propisa vid;, izuzeci od pravila 
diktirani su potrebama rata. « 
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Kako co se prlhvatanjem predloženog predračuna državnih rashoda 
'il prihoda za april—juni 1945 godine i propisa Finansiske odluke omo- 
gućiti delovanje državne uprave, a naročito podmirivati potrebe rata i 
obnove, molim da se ovaj predlog prihvati. 

Pretsednlk: Otvaram diskusiju. Ima reč drug Đuro Pucar Stari. 

Đuro Pucar: Drugovi, Boena i Hercegovina .su dvije naše pokra- 
jine koje su u toku naše borbe veoma teško postradale. Vi svi vrlo 
dobro znate koliko je naš narod u Bosni i Hercegovini dao i danas daje 
za luspješni ishod borbo koju smo počeli 1941 god. Otada pa sve do 
danas i do konačnog oslobođenja, naš narod je davao i stradavao više 
nego čini mi so i u jednoj drugoj našoj zemlji i pokrajini. U našim 
krajevima ima čitavih sela koja više ne postoje. Narod živi još 'u zbje- 
govima. Još so i borbo vode. U Bosni i Hercegovini se (postavlja pitanje 
kako ćemo početi obnovu kad istjeramo okupatora, jer nam je i stoka 
i ono malo alata' što so imalo propalo i opljačkano. Bosna i Herce- 
govina su zaista ratom opustošene, toliko opljačkaae od okupatora da 
•im ml moramo priteći u pomoć. Zbog toga smatram da Bosna i Her- 
cegovina u prvo vreme neće moći primiti na sebe nikakve poreske 
terete. Uostalom to vi svi dobro znate, kao i ja. Naš narod u Bosni 
I Hercegovini koji je listom učestvovao u Narodnooslobodilačkoj borbi, 
koji nas je u toku celog rata pomagao, koji je bio s nama, zaslužuje da 
mu sada od ovih prvih dana, a i u buduće, priteknemo u pomoć i da 
mu omogućimo što brže oporavi jen je kako bi mogao da pristupi obnovi 
svojih ^porušenih domova i svoje privrede. 

Pretscdnik: Imade riječ drug dr Miljanić. 

Đr Niko Miljanić: Ni položaj naše federalne jedinice Crne Gore 
nije ni malo lakši od situacije u Bosni i Hercegovini. Mi Crnoj Gori 
moramo pomoći o^mah i to široko. Naša sela i gradovi teško će se 
oporaviti ako im odavde ne pomognemo. Zato ja izjavljujem da Crna 
Gora za sada ne može primiti na sebo nikakve poreske terete, već joj 
so mora dati pomoć. Ja ću glasati za ovaj budžet, jer smatram da će 
U njemu bili obezbedena dovoljna sredstva za prvu pomoć Crnoj Gori. 

Pretscdnik: Pošto više nema prijavljenih govornika stavljam pri- 
jedlog na glasanje u načelu. 

Prima liso prijedlog budžeta za period april—juni? (Prima). Ima li 
ko protiv? (Nema). Pošto smo primili prijedlog budžeta u načeln, pre- 
gazimo na pretres Prijedloga finansiskog zakona, u pojedinostima. 

Moša Pijade čita naslov i član 1 Predloga finansiskog zakona za 
april—juni 1945 godine. (Videti tekst na str. 114.) 

Pretscdnik: Ima li primjedaba? (Nema). Prima li se? (Prima). Ima 
ili ko protiv? (Nema). Objavljujem da je či. 1 sa naslovom prihvaćen 
u  Pretsjedništvu.  Prelazimo na  čl. 2. 
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(Za ovim jo Prctsedništvo AVNOJ-a, .glasajući posebno o svakom 
Нагш, primilo bez izmena sve članove od' ili. 2 do'zaključno Л. 67 
zakonskog predloga ;po predlogu-, Zakonodavnog odbora.)     , ■; 

Pretscdmk: Ovim smo završili i'pretres u pojedinostima. ' S'ad 
stavljam budžet za april—juni Ц)45 godine-n^kc^ačno glftsanj^,'Ko je 
za neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objav- 
ljujem da je PrctsjcdiiištVD AVN'OJ-a jednoglasno pribVatilo' Fittci.'nsiski 
zakon o državnoinv budžeti! rashoda i' prilioda' £a budžetski ■ period 
april—'juni 1945. godiiie koji ćemo odmah dofetaviti ,»Službenom listu 
DFJ« radi objavljivanja, :jer on ima obaveznp snagu od 1 april;!. Drug 
Žujović je molio da se prijo'štampanja z.atonskl'-prćdlog još jednom 
pregleda i da se isprave izvjesno omaške pri prepisivanju i termino- 
loški, ujednače formulacije. Predlažem da to, učini гесјаксктд komisija 
Zakonodavnog odbora' u 'Suradnji зa pomoćnikom ministra; dr'ugO'in 
Blagojevićem. Prima b'so ovaj firijedlog?-(Prima). 

Sada je na dnovnonj rodu prptres Prijedloga zakoda o'državnoj 
komisiji za ratnu stotu. Za rijećso^ javio drug' Kardelj..' 

Potprctscdiiik Ministarskog saveta i, Ministar za Konstituantu 
Edvard Kardelj: Ja stavljam predlog da se ovaj zakonski projekat.skine 
sa dnevnoga reda zbog tog,a što ovu materiju ne treba regulisati zgl^o- 
nom, već uredbom Ministarskog savota. .Ja bih moilio da so ovo uvaži, 
a mi .ćemo uredbu o Državnoj,komisiji za ratnu šte^u doneti u.Mini- 
starskom  sa vetu.     ,    .      ,! - ■ ,'    ..,',.. i'./—     . 

Pretsednik: Prima li soprijed'log druga Kardelja? (Prima). Ima li 
ko protiv? (Nema). Prelazimo' na osmu točku dnevnoga,.reda: pretres 
Prijedloga zakona o oduzimanju ratne dobiti. Imado riječminištar pra- 
vosuđa drug Frano Frol. ■'       '■    '.     •Г..М •.;;.'   ,//''.     ,' 

Ministar pravosifpla Frane Frol: G'.ede točke osmo dnevnoga reda 
ja stavljam prijedlog da se PrOjekat zakoiia o odli#inianju ratno dobiti 
stečeno za vrijeme neprijateljske okupacijo vrati Zakonodavnom od- 
boru u rad pošto je to veoma važan zakoii i pošto'su na niegovo for- 
mulacijo stavljeno sa višo strana .primjedbe. I ja sam dao svojo pri- 
mjodbo pa molim da so ovaj prijodlog Usvoji, jer ćemo u Zakonodav- 
nom odboru moći detaljnijco. O'Vom, važnom zakonu da, diskutiramo. 

Pretsednik: Ima li ko drugi prijed'.og?1 (Nema). Prihvata li se pri- 
jedlog druga Frola? (Prima). Prijedlog .zakona o oduzimanju'ratno 
dobiti stečeno za vrijeme neprijateljske okupacije bit će.upućen Zako- 
nodavnom odboru n rad.      •   ■■   -"■ ..    • .  ''• '   •••       ■ 

Sada prolazimo na ipretres, zakonskih projekata z^ koje smo pri- 
hvatili traženu hitnost. To su 'prijedlozi druga dr. Sromcca;" hiinistra 
narodnog zdravlja, o dopuni Odluke o rukovođenju m'odiciinskbm pro- 
izvodnjom ■ i o stavljanju na raspoloženje svega medicifekog; osoblja. 
Dajem' riječ Ministru narodnog zdravlja dni^u ,dr■ Zlatanu. Sremcu 
da da obrazloženje. •■ .   •    ■■ ■■ ■      ■   ■        ■■■■..•: 
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Ministar narodnog zdravija dr Zlatan Srcmec: U obrazloženju 
Projekta zakona o dopuni Odluke o rukovođenju medicinskom proi/.- 
vodnjomim^m da'ka^(n ovo:, •.■  ,       ,1,;    .>.:i, .■>■    .'•■■>■       ■■; 

'Dopuna Odluke o , rukovođenju-, nicd;ic;nskom piK^vodnjom .neop- 
hodna je zdravstvenoj službi zbog .toga što,većina- privatnih proizvo- 
đača лакоп zabrane proizvodnje takozvanih specijaliteta nemaju viiše 
interesa za proizvodnju hjekova 'i obustavljaju та<1, ali .svoje mašine 
za' tablcliranje, zatvaranje ampula itd. ne će da stave-n,a; raspoloženje 
državi već so ispričavaju da. oni, kao vlasnici, imajiu pravo da ih upo- 
trijebe za šta god hoće. Tako-, na primjer, vlasnici mašina zatablotiranje 
:i granuliranje namjeravaju da ili upotrijebe za izradu tableta plaVUa 
za rublje, za izradu bom£ш.а;,i,-tome slično. Ovakvi postupci, u dana- 
šnjoj situaciji sa i la-ko,nedovoljnim brojem ureetaja za.'medicinsku 
proizvodnju mogu, još^ile pogoršati, stanje snabdijevanja-.naše, zendje 
ilijekovima. Zbog toga se ovpm d-gpunom traži 0'y!aS]tenje-za,Ministra 
narodnog zdravlja da, bi rriogao spriječiti sve slučajeve neracionalnog 
upotrebljavanja p'ostojećih uređaja i da obezbijedi njihovo korištenje 
ц ipteresu zaštito narodnog zdraу]ja. ■.■ 

Pri jednog ovog zakona o (Jopiinl Odluke p rukovođenju .nj^didilr 
skem proizvodnjo-fn glasi ^či^aj;    ,. ,   ' ,    ,, ,. -,    . 

PRBDLOO ZAKONA 
0   DOPUNI   ODUUKEi/O RUKOVOiM'-NJ(J; MEOICINSKOMH'PROIZVODNJOM 

..■.,     .       ■ ■ ■     ,    •■     .     ,■:■'.    . . -i    "г ■'   . 
/,   ' '  .,   , ., Član 1 

U vezi s Odliukom Nacionalnog, komiteta oslobođenja Jugoslavije 
br..25od 4 januara. 1945 god. »o donošenjn propisa ,i naredaba .po svim ■ 
pitanjima koja so odnose na proizvodnj-ii, uvoz i r.aspodelu lekova, 
medicinskih instrumenata, medicinskih aparata i šanitetskeg -materi- 
jala, uključivši apotekarsku službu« ovlašćuje so Ministar .narodnog 
zdravlja da može donosit; od'uko o prinudnom otkupu .pojedinih predu- 
zeća za medicinsku pToizvodnju,' ako ona ne koriste pravilno i dobro 
svoja postrojenja, ili,'ako, to zahteva ju interesi snabdijevan ja, narod a 
medicinskim, proizvodima. .     .    ,        .   .,  ...     ,....•, .-.   ,: ,• 

Član 2 ■ 
Ovaj  zakon stupa na snagu  kad se objavi  u »Sluzbenoiin listu«. 

Mislim da vam je jasna potreba donošenja ovog •zakona. '1 

Pretsedtiik: Otvaram diskusiju. Irtiade riječ drug Hebrang. 

Ministar industrije Andrija Hebrang: Ja so slažem sa ovim zakon- 
skim prijedlogom, ali smatram da u njemu treba proširiti odredbe i 
predvidjeti sankciju konfiskacije, poduzeća -svUi onih vlasnika podu- 
zeća, za medicinsku proizvodnju koja vrše sabotažu, u snabdijevanju 
naroda lijekovima. Sva takva poduzeća 'koja sabotiraju našu privredu 
treba konfiskovati. To se može predvidjeti i ovim zakonom, ali se (može 
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donijeti i jedan Sipecijalan zakon o ikonfiskaćiji onih poduzeća koja vrjo 
sabotažu. 

Potpretsednik Ministarskog saveta i Ministar za Konstituantu 
Edvard Kardelj: Ja so ne bih složio sa predlogom druga Hebranga u 
pogledu iz-mena i (proširenja zakona sankcijama konfiskacije preduzeća 
koja vršo sabotažu. Ima mogućnosti da so ta preduzeća primoraju da 
proizvode lekovo 'koji su nam neophodni. U tom .pogledu ovlašćcnje 
koje je predviđeno ovim zakonom za Ministra narodnog zdravlja do- 
voljno je da so spreče špekulacije pa i sabotaže. Mi ćemo takva pre- 
duzeća otkupili. Apsolutno sam protiv -toga da se sada donosi odredba 
o 'konfiiskaciji, jer uvođenjem takvih metoda stvari bi se prejudicirale. 

Ministar nariodnog zdravija dr Zlatan Sremcc: Posle ovih riječi 
druga Kardelja i druga Hebranga ja bih predložio da se ovaj proje- 
kat uputi Zakonodavnom odboru da on dade konačnu redakciju zakona. 

Pretsednik: Prima li; se prijedlog ministra druga dr Sremcca? 
(Prima). Onda ćemo Prijedlog zakona o dopuni Odluke o rukovođenju 
medicinskom proizvodnjom uputiti Zakonodavnom odboru na konačnu 
redakciju. Prelazimo na desetu točku dnevnog reda: na pretres Pri- 
jedloga zakona o stavljanju na raspoloženje svega medicinskog osoblja 
za koji je primljena hitnost. Dajem riječ ministru dr Sremcu da da 
obrazloženje  potrebe  i  hitnog postupka   za donošenje  ovog  zakona. 

Ministar narodnog zdravlja dr Zlatan Sremcc: Drugovi, poslije 
četvorogodišnjo neprijateljske okupacije naše zemlje, naša zdravstvena 
služba nalazi se u vrlo teškom položaju, pored ostalog i zbog toga što 
ne raspolaže sa dovoljno medicinskih kadrova. Uz to sadašnji medi- 
cinski kadrovi grupisani su po velikim gradovima u onim granama 
zdravstveno službo koje osiguravaju najbolju zaradu. 

Još u predratnoj Jugoslaviji apsolutni broj liječnika bio je nedo- 
voljan (oko 5000); još manje je bilo srednjeg medicinskog osoblja, 
zubara, medicinskih sestara, zdravstvenih pomoćnica, babica itd. Svi su 
oni bili, uglavnom, grup'sanj po gradovima. Beograd i Zagreb imali su 
na svakih 4—500 stanovnika jednog liječnika, a u unutrašnjosti zemlje 
u nekim krajevima ni na'lO.OOO stanovnika nije bilo nijednog Ijekara. 

U toku Narodnooslobodilačke borbe brojka medicinskih kadrova 
znatno se smanjila. Osim toga najveći dio se nalazi danas u vojsci. 
Veliki dio medicinskog osoblja i danas 60 grčevito drži gradova i svojih 
unosnih službi. Radije se napušta državna služba i živi od privatne 
prakse, ako so postavlja pitanje premještaja u unutrašnjost. 

Međutim, zdravstvena služba so danas nalazi pred zadatkom da u 
prvom redu osigura medicinsku pomoć onim krajevima koji su u toku 
rata najviše doprinijeli Narodnoos'.obodilačkoj borbi kao i onim sloje- 
vima, u prvom redu, radnicima i seljacima koji su najviše žrtvovali 
u borbi protiv neprijatelja. Ali, zdravstvena služba nijo u stanju da po- 
mogne ovim krajevima ni većini stanovnika zbog nedovoljnog broja, 
te nepravičnog i neracionalnog rasporeda medicinskog osoblja. Ministar- 
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etvo narodnog zdravlja dotada nije imalo mogućnosti da medicinsko 
osoblje uputi na rad tamo gdje je ono najpotrebnije. Ovim zakonom 
bi so to ipitanjo regulisalo i zato jo njegovo donoSenjc neophodno, ako 
želimo da postradalim krajevima i onim slojevima naroda koji su danas 
bez medicinske pomoći pružimo zdravstvenu zaštitu. 

Ja žetim da vas obavijestim da Ministarstvu narodnog zdravlja 
svakodnevno stižu zahtjevi i molbe iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, 
Sandžaka,4* Kosova i Metohije, Makedonije, Hrvatske i drugih 
na*ih krajeva za pomoć u medicinskom osoblju. Ministarstvo na- 
rodnog zdravlja, međutim, nije uopće u stanju da zadovolji ovim po- 
trebama, jer dosada nije za to bilo pravne mogućnosti. Isto tako ni 
federalne vlasti nisu danas u stanju da pravilno iskoriste medicinsko 
osoblje koje imaju na svojoj teritoriji. Ima i slučajeva da pojedini 
narodnooslobodilački odbori i izvjesni organi federalnih jedinica, ne- 
razumijevajući opće potrebe države, iz sebičnih razloga zadržavaju 

, medicinsko osoblje koje se nalazi kod njih na radu i tako pružaju po- 
dršku onima koji no osjećaju svoj dug prema našim napaćenim naro- 
dima. Ova] zakon treba da olakša pravilan raspored medicinskog 
osoblja kako po teritoriji, tako i po strukama zdravstvene službe, da 
omogući organizovanje zdravstvene službe za rad na selu, za borbu 
protiv zaraza i bolesti, za zdravstvenu zaštitu matera i djeco itd. 

Da bi so imedicinskom osoblju i njihovim 'porodicama obezbijedfli 
materijalni uslovi života, država će preuzeti na eebe obavezu da ih 
pristojno nagradi i osigura. Bez jednog ovakvog zakona i ovlaštenja 
koje on predviđa, naša zdravstvena služba ne bi bila u stanju da 
ispuni svoje najosnovnije zadatke, koji se pred nju postavljaju, a to bi 
ostavilo vrlo štetne posljedice po zdravlje našeg naroda. 

Drugovi, ja ovom prilikom moram da napomenem da su u Na- 
rodnooslobodilačkoj borbi1 dah živote i mnogi naši drugovi liječnici. 
Imena nezaboravnih dr Sime Milošovića, dr Mladena Stojanovića, 
dr Ozrena Novosela, dr Jurja Bocaka, dr Josipa Kajfeša, dr Lavoslava 
Šlesingera, dr Marijo Vinske, dr Pave Jajac, dr Velizara Kosanovića, 
dr Miloša Pantića, dr Nenada Parente, dr Dejana Popovića, dr, Milu- 
tina Zečevića, dr Pavla Vrankara, dr Stanka Kolara, dr Tomičića i 
mnogih naših drugova (Glasovi: Slava 'm!) ostaće divan primjer kako 
se nesebično služi svome narodu i kako se voli svoja domovina. 

Rat je, drugovi, pri kraju d medicinsko osoblje koje će se ovim 
zakonom mobilisati ne će osjetiti velike tegobo i opasnosti rata. A nji- 
hovu ipomoć naši narodi željno očekuju. Zato molim da ovaj zakonski 
prijedlog prihvatite. Molim da saslušate tekst zakonskog prijedloga 
(čita): 

PREDLOG ZAKONA 
O  STAVLJANJU  NA  RASPOLOŽENJE SVEGA  MEDICINSKOG  OSOBLJA 

Na predlog Ministarskog saveta, a na osnovu četvrtog člana Od- 
luke o Vrhovnom zakonodavnom i izvršnom narodnom pretstavničkom 
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Vđu Jugoslavije kao■ privremenom organu vrhovne narodne vlasli u 
.higoslaviji 'za vreme narodriooslobodilačkog rala, Prctsedništvo''Anti- 
fašističkog ' V-e'ća Narodnog oslobođenja Jugoslavije donoisi ' sk^'eći 
zakon:   ■ ■. . . ■     !•■ ;.>.... 

■•';'    Član 1    ;;'' .,      ' ' 
Svoi medicinsko osobito Bez .obzira, da li §e ^nalazi, u državnoj ze- 

maljskoj, sanioupr^vnoj ib^privalpoj službi, slavlja Se na ra^petožemje 
Miri'ištairstvu' narotlnog zdravlja bemo'kr.atske federativno Jugoslavije 
odnosno povereništvima   zdravlja   federalnih   ili  autonomnih   jedinica. 

dlan ,2 ' • 
Ovlašćujei se Ministar narodnog zdravlja Demokratske federativne 

JugoslaviiJG da niožo u s[x>razumu sa nadležrum povereništvima nared- 
nog zdravlja federalnih ili autonomnih jedinica i za određeni rok odre- 
diti medicinskom■ osobijiu onu službu.i u onom mestu, gd'o to zahtevajn 
potrebo i interesi narodnog zdravlja, vodeći pri tome računa o njihovom 
ravinomernom zaposlenjii.    ■ 

■••    '_ Član 3 
Medicinsko osoblje koje bez razloga odbije određenu dužnost gubi 

službu 'kao i pravo na vršenje lekarske prakse. U težim slučajevima 
može se dotično Исо presuditi i na. prinudni 'rad. 

Opravdanost razloga koji bi sprečavali pojedino medicinske rad- 
nike da vrše odrođenu im dužnost iprocenjivaćo nadležna povereni.Uva 
federalno Ш autonomne jedinice. 

Član 4 • 
Ministar finanstja i Ministar narodnog zdravlja Demokratske fede- 

rativno Jugoslavije propisačo Pravilnikom, visinu prinadležnosti i mate- 
rijalno obezbedenjo lica, kojim se 'po'ćvoj Uredbi odredi služba, kao i 
njihovim porodicama. 

Član 5 
Po svim spornim slučajevima donosićo mišljenje i odluku Ministar 

narodnog zdravlja Demokratske federativne Jugoslavijo. 

Član 6 
Ovaj Zakon stupa na snagu kad se objavi  u  »Službenom listu«. 

Molim da se ovaj .prijedlog primi. 
Prctsediiik: Otvaram diskusiju u načelu. Imade riječ drug Moša 

Pij ade. 
Moša Pijade: Ja so u načelu slažem sa .potrebom donošenja ova- 

kvog zakona. Smatram da smo dužni krajevima postradalim u toku 
rata, a danas su bez lekara, ukazati pomoć odašiljanjem tokara i. ostalog 
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medicinskog osoblja. To se, naravno, možo jedino uč'niti ako iz onih 
mesta i pokrajina gde relativno ima vize lekara i ostalog medicinskog 
osoblja, a koji se bez teškoća mogu odvojiti, uputimo tamo gde su 
danas ■potrebniji, da ih građanski mobiliš.cmo. Zato ja predlažem da 
so naslov zakona promem tako da glasi: Zakon O' građanskoj mobili- 
zaciji svega medicinskog osoblja, jer to tačnijo odgovara sadržaju 
f-akona. Ovde se ustvari radi o građanskoj mobilizaciji, a ne o stav- 
ljanju na raspO'lo-ženje. 

Dr Niko Miljanić: I ja se pridružujem predlogu druga Mošo Pijado 
o tome da &o naziv zakona, ipronjem. $ф-^о јј^ obrazloženja koje je 
dao drug i kolega dr Sremec, ja ga u potpunosti usvajam i ematram 
da mi ovaj zakon treba zaista šio pre,da donesemo. 

Ministar industrije Andrija Hebrang: Ma da je ovaj zakon vrlo 
hitan, smatram da ga ipak treba uputiti Zakonodavnom odboru da se 
pregleda još jednom i da se, ako je pogrebno, preradi, pa i da mu se i 
naziv promijeni. U'pogledu''zaštite narodnog Klrđirijaf'fnimbriamo'Voditi 
vrlo odlučnu politiku-i moramo rhobiHz'rati'sve ono'ljekare koji se mogu 
upotrijebiti za službu u krajevima gdje ih d:anas nema. To je vrto hitan 
i vrlo važan zadatak. 

Potpretsednik Ministarskog saveta i Ministar za Konstituantu 
Edvard Kardelj: Mi smo u Zakonodavnom zavetu Vlade diskutovali o 
ovom naslovu zakona 1 smatrali smo da je u današnjim us'.oviima bolje 
reći: »Zakon'o stavljanju na raspoloženjo svega medicinskog'osoblja«, 
t»ako se radi ustvari o građanskoj mobiPzacijk Ima zato izvesnih raz- 
loga ^ojrsu vam sigunno,jasni. Dobro jo da ovaj zakon ode ppnovo na,, 
diskusiju! Neka ga Zakonodavni'odbor pregleda, pa ćemo ga na idućoj 
sednici i ovdo ponovo prodiskutovati. 

Ministar narodnog zdravlja dr Zlatan Sremec: Slažem se sa pri- 
jedlogom da se ovaj zakonski'projekat'uputi'Zakonodavnom odboru 
s molbom da drug Pretsjedrok zamoli; drugove članove Zakonodavnog 
odbora da ovu stvar smatraju hitnotm 

Pretscdnik: Kako vidim, svi ste suglasni da i ovaj zakonski рг- 
jedlog uputimo Zakonodavnom odlx>ru. Tako ću i postupili. 

Pošto smo ovime dnevni, red .iscrpli,, .pitam da li ima ko kakvih 
prijedloga i.pitanja? (Niko se.no,javlja). 

Onda,današnju sjednicu zaključujem, a iduću zakazujem za sutra, 
6 aprila u 17 časova. .    . , •       •   .   . 

(Sednica je zaključena u 19 časova). 
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Десета седница 
(6 априла 1945) 

Почетак у  17   часова. 
Претседавао Претседник АВНОЈ-а др Иван Рибар.       i 
Прнсутни: Моша Пнјаде, Антун АугустинчиН, Димитар Влахов, 

Марко Вујачић; 
Миле Перупичић; 
Андрнја Хебранг, Влада Зечевић, Владислав Рибпикар, Ђуро 

Пуцар, др Златан Сремец, прота Јевстатије 'Караматијевић, др Јосип 
Смодлака, Мнхаило Апостолски, др Нико Миљаинћ, др Павле Грегорић, 
Сретен Вукосављевић, Сретен Жујовић, Филип Лакуш, Фрапе Фрол. 
(Пуномоћјнма заступљено још  12 чланова). 

Претседник: Отварам десету сјединцу Претсједништиа АВНОЈ-а. 
Записвик данашње сједнице водиће секретар Претсједништва друг Миле 
Перуничнћ.   Изволнте  саслушати  запнсник  прошле   сједницс. 

Секретар Миле Перуничић чнта записник седиице Претседпиштва 
АВНОЈ-а од 5 априла. 

Претседник: Има  ли  примједаба  на  запионик?  Имаде  ријеч друг, 
Моша Пијаде. 

Moma Пијаде: Предлажем да у одговору министра Жујовића na 
прнмедбе миинстра друга Хебраига, a поводом днскуснје o Предлогу 
оакоиа o повлачељу пОтврда у вези са повлачељсм новчаннца и o уре- 
ђењу везаннх рачуиа,, у првој реченици треба изоставити реч „мар- 
љиво", јер то није уопште речено. Поред тога, поводом шесте тачке 
дневнога реда погрешно je уведено у записник да сам ja као известилац 
рекао да je Предлог фннансиског закона o државном буџеггу расхода и 
прихода за период април—јунн 1945 год. примљен у Закоиодавном 
одбору са малим изменама на које je лристао Министар финансија. 
Међутим, ja сам рекао да смо ми тај закопски предлог примнли са малим 
иаменама које je сам Министар фииансија извршио. To су моје при- 
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медбе   na   записннк   прошле   хедниис  н  молнм да  се   усиоје   јер  су 
оправдане. 

Секретар: Прнмам примедбе друга Пијаде. 

Претседник: Пошто je друг секретар уважио стапљене примједбе, 
запнсиик прошле сједиице се овјерава са измјеиама у смислу примје- 
даба друга Пнјаде. 

За данашљу  сједннцу предлажем  слиједећи днепни ред; 
1) претрес Приједлога закоиа o повлачењу потврда издатнх iia 

повучепе окупациске новчаиице и o уређењу везаних рачуна, 
2) претрес Приједлога закона o одузимаљу ратне добити, 
3) претрес Приједлога закона o грађанској мобилизаиији свег ме- 

дицицског особља, 
4) претрес Приједлога закона o допуни Одлуке o руковођењу ме- 

дицииском производњом, и 
5) шриједлози и питања. 
Прима ли се предложени диевии ред? (Прима). Онда прелазимо 

Ha прву тачку диевиога реда: претрес Приједлога закона o повлачењу 
потврда издатих на повучене окупацнјске новчанице и o уређењу ве- 
заних рачуиа. Дајем рнјеч извјестиоиу Закоподавшог одбора Моши 
Пијаде. 

Изврстилац Моша Пнјаде: Законодавнн одбор разматрао je овај за- 
конски предлог и узео у обзир све примедбе које je na прошлој седиици 
Претседништва АВНОЈ-а дао друг Хебранг. Ha даиашњој седници Зако- 
нодавиог одбора, која je одржана у подне, саопштио сам да je између 
друга Хебранга и друга Жујовића постнгнут споразум да се овај закон 
скине с дневног реда. Друг Жујовић je прихватио гледиште друга 
Хебранга и чланова Законодавног одбора да овај закон треба повући 
да би се цела ствар попово и детаљно проучила, na да се, ако то буде 
'било потребко, доцније подиесе Претседииштву на озакоњење. Зато у 
fiiMe Законодавног одбора молим и предлажем да се овај закон скине 
C дневиога ;реда. 

Претседник: Чулн сте извјештај Законодавног одбора којим сс 
предлаже да се овај законски (пројекат за сада скине са днетшга реда. 
Да ли ко поводом овог приједлога има какву примједбу или какав други 
лриједлог? (Нема). Да ли je ca овим прнједлогом сагласан друг Мини- 
стар финалсија? 

Министар финансија Сретен Жујовић: Сагласан сам, j ep сам закон 
повукао још уочи данашље седнице Законодавног одбора ради даљег 
проучавања. 

ПретседЈшк: Према томе, овај приједлог закона се скида с дпевнога 
реда. 
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Прелазнмо na другу гочку: претрес Прнједлога закона o одузимању 
ратие добити. За ријеч се јавља друг Аидрија Хебранг, Мииистар ииду- 
стрије п Претсједник Привредног савјета Вл&дђ Д'1'Ј. 

Министар индустрије Андрија Хсбрапг: Ми смо у Влади ДФЈ и у 
Приирсдно.м савјету поново разгопарали o оцом закону и сагласили смо 
се да његово ,aoiioiiieibe треба одложити за изијесио нријеме. Ja бих 
■молио да се сад опдје o њему не дискутује, већ да се ово прнхвати с тим 
што lie.MO, кад ствар буде дозрсла и кад за то буде погоднијн момепат, 
ii3iitiii прсд Претсједништво вјероватно са нрвим прнједлогом. 

Претседнпк: Прбма устаљеној пракси Влада преко спојнх мииистара 
може подносити и иоилачитн своје закоискс приједлогс. Чули сте при- 
једлог друга Хебраига да се н овај законски пројекат скине с диевпога 
реда. Примате ли onaj лриједлог или ne? (Прнмамо). Прелазнмо na сли- 
једећу точку дпевиога реда, на претрес Приједлога закона o rpai;aiicKoj 
мобилизацији Увекара. Имаде ријеч друт Moma Пијаде да подиесе извје- 
unaj Законодавиог одбора. 

Извсстнлац Moma Пијаде: Пошто je већ друг мнннстар др Сремец 
на прошлој седницп Претседннштва дао образложење o зиачају и по- 
треби доношења овог закона, ja немам намеру да o томе ма шта гово- 
рим и да вас убе1;ује.м у ствариу погрсбу његова озакоп.ења. Зато молим 
Претссдинттво да прихвати законски предлог како смо га уснојили у 
Законодавпом одбору, a којп нам je раздељен, na' сматрам да га ne 
треба овде читати. Пошто смо за овај законскн предлог прихватилп n 
тражену гитност, то иолнм да се и o томе при дпскусијп води рачуна. 

Претседппк: Огвара.м дискусију у пачелу. Имаде ријеч друг др Зла- 
тан Сремец, Мипистар пародпог здравља. 

Мпннстар народпог здравл.а др Златан Сремец: Сиом образложељу 
овог закопског пацрта који сам дао на прошлој сједпици Претсједпн- 
штва пемам шта да додам. У Закоиодавпом одбору унијели смо пеке 
измјене na молим да га прпмите у редакп.пји коју сам припремир и 
израдио na оспову лрнмједаба и дискусије у Закоподаппом одбо])}', јер 
па.м je хптпо потребап за iiponot;en>e полптике заштнте n подизања на- 
родпог здравља. Иа овлашћсп.а из овог закопа ми чекамо од првпх дапа 
ослобо1;е1ва Београда. Зато молим да се закоп у скраћеком поступку 
за хитпе закопске приједлоге прихвати"и озакони. 

Претседвик: Имаде рнјеч друг Хебранг. 
Министар индустрије Андрија Хебранг: Грађанска иобилизација ли- 

јечника и осталог м^дицннског особља je заисга прешпа потреба. Мпогн 
he се буппти, али ми не 'можемо гледати да се пеки лијечпипи богате, да 
гледају само свој лични и себичпи шггерес, a да оиамо у чптавпм срс- 
зовима пе.ма ne само лијечника, neh тако pehn пи болпича^а im бабице. 
У oiiiiH прпликама п.пхова je n дужпост, н грађапска и човјечапска и 
патриотска,  да  помогпу  сво.м  пароду  и  својој  земљи која je у току 
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Ослободилачке борбе толико искрвапила и толнко страдала. Ja hy гла- 
сати за закон, алн ћу доиније ставити пеке 'Примједбе које сам сада 
уочио. , ... 

Претседшш: Ријеч има друг Senemili. 

Мнннстар унутрашњнх послова Влада ЗсчевнИ: Закон треба доиети 
и мнслнм да je пројекат лобар. Мн иораио хитпо изпршнти размсштај 
лекара и болннчког особлЈа, јер док у Бсоградун другим мсстима, иа- 
рочнто у богатијим крајевнма, има лекара скоро na претек, дотле.су 
некн нашн читави крајеви без нјсдног. Ja сам зато да се ona мобили- 
зација строго и одлу^шо спроведе н да се што npe помогие оиим феде- 
ралним једипицама којима су лекари и друго санитегско особље иајпо- 
требиији, као ипо су Босна и Хсрцегоннпа, Санџак, Цриа Гора u 
Македопија. 

Претседппк:  Ријеч  н.маде  друг Moma. 

Moma Пнјаде: Разметтај лекара трсба изврилци no нзвесном 
плаиу којн треба да води рачуна не са.мо o томе да некн крај илн град. 
добије лекара, већ и. да се води брига o разметтају no стручпости, по 
спецпјалиосгп. Исто тако треба ВОДИТИ рачупа и o женама лекарнма 
које имају деце. Њихову ситуацију трсба посматрати и кроа интересе 
породице и децс. Ja мислим да лекаре мајке можемо мобилисати, али 
их морамо задржати на раду у месту становања, у месту где им je'n 
породица. Mu смо то ипреднидели у измеиама које смо извршили у 
Закоиоданиом одбору. 

Претссдпик: Ријеч и.маде мипистар друг ЖујовИћ, 

Министар фиианснја Сретен M<yjoBiili: Сии сио ми оиде сагласнн 
ла je закон потребаи, алн се поставл^а питате организације, питап.с 
како известн целу ствар и како heuo обезбедити породнце лекара које 
мобнлишемо. Мобилизацију треба стварио Плански известн, алн одлучио, 
брзо и шравичио. Што, се тиче соиијалног обезбо!)ета мобилисаних ле- 
кара треба им дати што боље услове, поред ллате дати им стан н храиу, 
путне трошкове, обсзбеднти превоз. O томе треба још проговорити И 
про.мислнш ima би све могло' доћи у обзир. 

Претседннк: Имаде ријеч др Нико Миљанић. 

Др Нико Miubaiiiifi: И ja као љекар сматрам да je овај закоп ие- 
лика и литиа потрсба. Стање здравл>а народа у крајевнма који су у 
рату највише страдалн и који су опустошеии, a уз то и екоиомски 
сиромашпи, као Цриа Гора, Херцеговииа, Сапџак и Воспа, дапас je врло 
тешко. Иема im љекара im довољно лијскова, a im довољно болница и 
постеЛ)а. Mnom крајеви папију за љекарима, сапнтетским помоћни- 
Цнма, болиичарима. Потребио je исто тако предузети хитне мјере за 
мсдиципоку ваштиту дјеце  н  појачање  п.нхове  нсхране. 
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AKO хоће.мо да нашнм народима медшшнски помогнсмо, потрсбио 
je да ibtKUpmta обезбиједнмо бар толнко спошљиве услове живота да 
4iory успјешно радити. Њихов посао није нн мало лак. Зато ja мислнм 
да je друг Жујовић покрепуо вео.ма цажно пнтаље, питање иатеријалног 
обезбјеђења мобилисапих ЛЈекара, јер IBUKOB he положај бнти веома 
тежак ако они оду a у мјесту мобилизације ne добнју ни стап ни мо- 
гућност колнко толнко прнстојне псхране. Рад љекара у тнм крајс- 
вима биће нарочито иапораи, и зато молнм да се то има у виду. 

Претседник: Рнјеч имаде миннстар друг Фрол. 

Миннстар правосуђа Фране Фрол: Питање гра1>анске мобилизаинје 
меднцннског особЛ)а, o коме овдје днскутирамо, врло je важно. Ono je 
покренудо прије извјеспог времеиа и требало je да се o томе донесе 
уредба Нацпоиалиог комитета. Ja сам изнио разлоге зашто ово питаље 
није требало рјетавати уредбом. Оово.ч питању требало je да дође 
одлука претставиичког oprana, A011OJ-a, због значаја предмета o коме 
се ради a n због уопјеха саме мобнлизације. Закон који je дискутиран 
на сједннци Законодавног одбора нзрадилн смо Ha основу нацрта Ми- 
нистарства народног здравља. Мнслим да je закои добар и да га са 
нзмјенама и допунама Законодавног одбора треба у цијелости прихва- 
тити. Ми ћемо и.н.ме, кад га будемо провели у живот, одужитн један 
мали дио дуга према народу, нарочито сељааима и радннцима крајева 
који су у овом рату највише страдали, a којн су na својнм плећнма 
нзпијели терет nauie Народноослободнлачке борбе. 

Претседник: Пошто се нико внше ne јавља за днскусију 'стављам 
лројекат овог закоиа иа гласање у пачелу. Прима ли се Прцједлог 
вакона o грађаиској мобилнзацији свег недицинског особља? (Прима). 
Мислнм да нема никога ко je против? (Нема). Овда прелазнмо na прс- 
трес у поједнностима. Расправљаћемо посебно o сваком члаиу. Ko нма 
какву прнмједбу на члаи 1? 

Моша Пијаде: Предлажем да се нз наслова нзоставн реч „свег", 
јер je, просто, .сувншна. Довољно je рећи Закон o грађанској мобили- 
зацији иедицинског особља, без оног „свер", јер се то разул1е само no 
себи да се радн o свем особљу. (Гласови: Прнма се). 

Претседник: Има ли примједаба на члан 1? (Нема). Објављујем 
да je члап 1 усвојен у редакцији Законодавног одбора. Прелазнмо na 
члан 2. 

Моша Пијаде: Mu смо у Закоподавиом одбору оставили овај став 
у члану 2: 

„Исто овлашћење имају и миннстрн народног здравља федералинх 
јединнца н поверешиш иародног здравља аутоиомних покрајипа." 

Сад мн се чнни да je ова одредба сувишна, јер ћемо љоме само 
отежатн рад o правилпом размештају медицинских кадрова ако се то 
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све не водн из једиог центра. A то je, тако ми изгледа, овде апсолутно 
иужио. Ja бих цео onaj став изоставно, тако да за то буде овлашкен само 
Министар народног здравл^а цеитралне владе који иначе ово све има да 
спроводи сигурио у споразуму са федералним мииистрима тродног 
здравља. 

Претседник: Има ли још ко шта да примнјстн? (Me јавља се нико). 
Шта мнслнте o овом приједлогу друга Моше? (Гласови: Добар je! ■— 
Прима се). 

Мипнстар народног здравља др Златан Срсиец: И ja сам с ^тим 
сугласан. 

Претседннк: To значи, овај став у чл. 2 који почиње: „Исто овла- 
шћење . . ." изоставља се. Идсмо даље. Имаде ријеч др Ннко Миљапић. 

Др Нико Миљаџнћ: Ja сам ueh рекао да љекарима и осталом особљу 
треба олакшатн услове живота н рада у мјесту гдје буду радили као 
мобилисани. Зато бих овдје у овом трећем члапу то иекако љепше 
рекао, био бих јаснији. 

Мннистар пародног здравља др Златан Сремец: Ja ueli имадем при- 
једлог. Спојно бнх члаиове 3, 4 и 5 » дао бих иову рсдакцуЈЈу, јср се све 
ове одредбе односе на исту ствар. 

Миннстар индустрнје Андрија Хебранг: Федералне једиинце које 
траже лнјечничко и друго саннтетско особље морају их плаћати и опскр- 
битн стапом и храиом. Друкчије ne може бити. 

Moma Пнјаде: Ja мислнм да им то иародпоослободилачки одбори 
треба да дају бесплатпо, јер мобилнсани лекари, говорнлн смо, ne би 
с.мели имати приватпу праксу. 

Миннстар за Хрватску др Павле rperopuh: Потпунн успјех од rpa- 
1;анске мобилнзацнје лијечника можемо очекивати само онда ако ство- 
рнмо тим људима све услоие којн су пеопходни за рад лнјечника. Л\с1;у 
те услове, поред осталог, спадају и услови за рад и обезбјсђеље мипи- 
Малпих жипотних погодиости. Uauie иародпе власти у том погледу треба 
Да учине све што могу и да буду предусретљиве ако мисле да од моби- 
лнсаиих лнјечиика и од мобнлисаног особља виде што већу корист. Како 
ћемо ми послатн једног лнјечника нз Загреба, Сарајева илн Београда у 
Бугојно илн Цазни, ако му се тамо не обезбиједи стаи, храиа и превоз? 

Мннистар финансија Сретец Жујовић: To се мора учинити. 

Мнинстар унутрашњнх послова Влада Зечевић: Али то треба и У 
закоиу рећи. Тиме ћемо паше власти и другопе на терепу обавезати да 
то занста и учиие. 

Михајло Апостолскн: Mu, na иример, у Македоиији немамо im 
11здалека потребан број лекара, ии у већим местима, акамоли у ааро- 
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шн.ма ii селина. Јср, многи су лекари напустилн Македонију. Лли мн 
ћемо нм дати сре олакшице, помоћи ћемо их, али то треба н законом 
регулнсати. Тако hc и са самом мобилизацнјом iiiui лакше. Лакше ће 
људи примитн мобнлизацију ако су им права законом загарантоиана. 

Миннстар народног здравља др Златан Сремец: Ja сам већ дао при- 
једлог да со члановн 3, 4 и 5 споје у једаи, a да се остала нумерација 
промијени. Тако би члан 3 гласно: 

Члаи 3 
а) Медицинско особл.е гра^ански иобилисано у оквиру своје фе- 

дералнс једииице и медитшско особље које се no овом закоиу и no 
одредбп Мттстра народиог здраил.а Демократске федсративпе Југосла- 
вије упутн na рад из једне у другу федералну једнппцу na п.езипо 
тражење, прнмаће na терет буџета федералпе једиппцс којој се TO 
особље додељује плату у висини својих доидашп.их припадлсжпости, 
те бесплатап стан, храпу и подвоз. 

б) Мсдиципско особл>с нз прнватпе службе прнмаће припадлежно- 
сти медиципског особља пз држаппе службе нстих кпалнфикација и 
годнпа службе na пачип помепут у тачки a). 

Овај други став бно je потребап због тога што ми псћемо само 
мобилисати лијечпике којн су већ у држаипој службп, iicli и лијечипкс 
који нису запослени ни у државпој im у служби друштпепих органи- 
saimja, na u пепзионисапе лнјечпикс. Ibiixona je ситуација oiiyM чланом 
изједпачепа са сптуацнјо.м лнјсчпика којп су у служби, a који буду 
мобилисаии. 

Оно.м промјепом, то јест спајаљем члапова 3, 4 н 5 досадашњи члап 
G лостаје члап 4. Ja бих у овом члапу пзоставио послЈедн.е ријечп 
„у изпосу до шестомесечпихгфппадлежпости") jep.he се ипсипа паграде 
утвр^ивати преиа стиарпој заслузи, те je ne би требало ограппчаватн. 

Досадашп.и члан 7, према томе, постао бн члан 5, али бих из no- 
сљедље реченице изоставпо рнјеч ,,потпора", пошто je сувпшпа. Члан 8 
приједлога предлажем да се брише, пошто je iheroBa одредба већ садр- 
жапа у noiioj редакцпји ^акопа. Дакле, члан 9 постао бп члап 6. И за 
љега ja имам амапдмап, тј. пову редакиију no којој овај члап треба 
да гласн (чита): 

Члап 6 
Медиципско особл.е грађапски мобилпсапо псма na одређеној и.м 

дужпостн право вршеп>а приватне праксе, .пити сме од приватних лппа 
примати награде ма у ком облнку. 

Верујем да сте са овии новим формулацпјама сагласпи И да ћете 
пх лрнхватпти. 

Претседннк: Прпмате ли Ове приједлоге друга др Срсмеп.а и пову 
редакцију члапова 3, 4, 5 n 6 коју je on предложио? (При.мамо). Идемо 
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дал.е: члан 10 пројекга постаје члан 7. Пма ли каквих приједлога илн 
примједаба? (Нема). Прима.лисе члан 7? (Прима). 

Члан  11  постајс члан 8. Прима ли се?   (Прнма). 
Досадашљи посљед1ви члан 12 постаје члан 9, — прима ли се? 

(Мри.ма). (Moma Пијадс: Треба само на почетку додати реч: „Овај"). 
Тако j'c. Молим друга секретара Перуничића да прочита коначаи текст 
како смо ra ондје ускојнли  радн коначног гласаи.а. 

Секретар Миле Перуннчнћ: Ja сам се трудио да сие допуне, измепе 
п целе 'нове члаионе тачпо забслежим, алн ако са.м mro пропустно, 
молнм да ме попраните. Молнм друга др Сремца да обратн пажп.у na 
амандмане које je on предложио a које je Претседништво усвојило. 
(Чита): 

ПРЕДЛОГ ЗАКОИА 
O I'1'ЛЂЛНСКОЈ  МОБИЛИЗАЦИЈИ МЕДИЦИНСКОГ ОСОБЉА 

Ha предлог Министарскрг савета, a na оспову четвртог члапа одлуке 
0 Врховпом закополавпом и ИЗВршном пародиом претста.вничком телу 
Југославије, као прнвременом оргаиу врховпс иародие власти у Југо- 
славији за време народиоослободилачког рата Претседииштво Литифа- 
шистичког већа народног ослобођења Југославије доиоси следећи Закоп: 

Члаи 1 
Свс иедицинско особл>е, без обзира ла ли се налази у државиој 

земал.ској, самоуправној или приватној службн подлеже грађапској 
мобилизацији " ставл>а сс на распрложење Министарству народног 
здравља демократс1<е'федерат11В11е Југославије, односно Мипнстарствима 
народног здравља федералиих јсдипица. 

Члаи 2     * 
Овлашћује сс Министар   иародиог здравља   демократске   федера- 

тнвне Југославијс, да може у слоразуму са надлежним мииистарствима 
народиог здравља федералних јединица одредити за одређеии рок ме- 
дицинском особл.у no чл. 1 овог Закона ону службу и у ОНОМ месту, 
где то захтевају потребе и нитереси иародног здравља ВОДећи рачупа 
o добу, здравственом стаи.у и обитељским приликама медицниског 
особља. 

Медицинсмр особље женског пола са децом испод 14 година може 
се гра^ански мобилисати само у месту свог становања, 

Члан 3 
"a) МедиЦинско особље грађански мобилисано у оквиру своје фе- 

дералне јединице и иедицинско особље којс се no овом закону и no 
одредби Министра пародног здравља демократске (^сдеративие Југосла- 
вије упутн на рад из једпс у другу федералну једииицу na њезино тра- 
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жење примаће на терет буџета федералне једнннце којој се то особље 
додељује, плату у висини спојнх досадашњнх арипадлежности, те бес- 
платан стан, храну и подвоз. 

б) Медицнпско особље нз приватпе службе прпмаће прниадлежно- 
сти медицинског особља из држапне службе нстих квалификацнја и ro- 
дипа службе a na иачнн споменут у гачки a). 

Члаи 4 
За посебно иарљив, пожртнонаи, узоран или ударннчки рад rpa- 

ђапски мобнлнсаиог медицинског особља могу НОО-и, министарства 
пародпог здравља (|)еде:ралп11х једипииа, као и AliumcTapcTBO народног 
здравља демократске федератшше Југославије, одредити посебие па- 
граде у новцу или патури. 

Члан 5 
Меднципско особЛ)е које na дужиосгп као грађаискн мобилнсано 

оболи, нма право na бесплатно лечење у државним здравственим уста- 
новама до излечења илн инвалндностн. Оно медицичско особл^е које 
би у вршењу своје дужности трајно оштетнло здравље и радну спо- 
собиост,  добијаће  оттету  ранну  onoj   ратннх  иивалида. 

Члан 6 
Медиципско  особље  граГкчнски  мобилнсано  иема  na  одређсиој   нм 

дужностн право Bpiueiba приватпе праксе, питн сме од приватннх лица 
примати награде ма у ком облику. 

Члан 7 
Грађаискп  мобилпсаио медиципско  особл.е  ставља  си  адмииистра- 

тивно  ii дисциплински под оне народпе  власти  и њихове здравствене 
oprane, који.ма буде додељено na рад. 

Члаи 8 
Правилпик  o  оцени  способности  rpal;anci<ii  мобилисаиог мсдиции- 

ског особља nponiicahe Министар народног здравља демократске феде- 
ратиипе Југославије,  одиосно  мипистри  иародиог здравља  федералних 
једнница за особље које .мобилшпу ма својој  територији. 

Члан 9 
Овај  закон стуиа  na спагу дапо.м обнародовап.а. 

Прстседпик: Чули сте текст закона су измјена.ма које су извршене 
у Закоиодавном одбору и амандмаиима Мипнстра иародног здравл.а и 
прнједлозима који су у Претсједништву прмхваћенн. Има ли каквнх 
примјсдаба na прочитаин текст?   (Не.ма). Стављам Приједлог закоиа 0 
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грађанској мобилизацнјн медицииског особЛ)а na гласање у цијелости. 
Прнма лн се? (Прима). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je 
Закон o rpal;aiicKoj мобилизацнјн медицииског особља једногласно прн- 
хваћеи у Претсједннштиу АВНОЈ-а н при копачиом гласању. 

Прелазимо na слијсдећу точку днеинога реда: претрес Приједлога 
закоиа o допунн Одлуке o pyKoiio};eiby медниииском пронзиодњом. 
Имаде ријсч извјестнлац Закоиодаппог одбора Моша Пијаде. 

Известнлац Moma Пијаде: Закоиодаиии одбор, разматрајући onaj 
закоискн прсдлог за који je примљена И хитност, стао je на гледнште 
да се скине с дневнога реда с тим да се Министру нндустрије стави у 
дужност да нзради пројекат закопа којим ће се' регулнсати уопште пн- 
тањс пронзводље, руковођења и.оме, како he се вршнти надзор иад npo- 
изводњом и санкције за лакше и тсже повреде тих пролиса за прекршај 
и за саботаже; C тиме je био сагласан и претставник владе. Зато молим 
да се овај предлог Законодаипог одбора усвоји.    . 

Претседкнк: Прима ли се приједлог извјестиоца Закоподавног 
одбора? (Прима). Објављујем да je Приједлог закоиа o допуин Одлуке 
o руковођењу медицинском производњом скниут с диевиог реда. 

Има ли каквнх питања и приједлога? (Нема). Оида данашњу сјед- 
НИЦу закључујем. 

(Седница je закључеиа у  19,15 часова). 
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Комеморативна седница 
(14 априла  194*) 

Почетак у 12 часова, 
Иретседавао  Потпретседпик  АВ110Ј-а  Антун  АугустннчнИ. 
Присутни: 
Југослоненскн иамесници др Cpl;aii БуЈшсављсБи!!, др Анте Манднћ 

и инж. Душан Серпец; 
Мотирстседиици АВИОЈ-а Јосии Рус Марко Вујачић И Димитар 

Влахов; 
Секретар Прстседништва АВНОЈ-а Мнле Перупичић са члаиовнма 

АВНОЈ-а; 
Потпретседници Министарског савета Милан Грол и Едвард Кардељ, 

'мипистрн Владислав Рибиикар, др Јурај Шутеј, Аидрија Хебраиг, Срс- 
тен Вукосављевић, др Драго Марушић, др Златан Сремец, Влада Зечс- 
внћ, Сулејман Филипрвић, др Аитои Кржкшпик,. Сава Косанови!), Bane 
Аидрејев, Тодор Вујасиновић, инж. Пикола Петроиић. 

Претседавајућн: Отварам комеморативну сједпицу Претсједништва 
Аптифашистичког вијећа народиог ослобо1;ен.а Југославије посвећепу 
успомеин Франклина Делано Рузвелта, лретсједника Сјсдин.ених Аме- 
ричких Држана. 

У иасу када лрстставници разпнх држава и слободољубипих народа 
журе да у Сан Фраициску лораде na усклађиванЈу међупародних односа 
и посљератпе сурадње, коју су злочиначким пападима лоремегили фа- 
шнстнчки освајачи, пао je као борац na заједннчком фронту слободо- 
љубивих парода, један од најистакпутијнх оргапнзатора борбе против 
фашизма, велнкн ииицијатор свјетскога мнра н .међупародне безбједно- 
сти, Фрапклии Рузвелт. 

I lama земља, која je у борбн против заједиичког непријатеља лоднн- 
јела огромне жртве, губи у Фраиклнну Рузвелту освјсдочепог пријатеља 
и савезника. 

Слава претсједнику Франклину Рузвелту! (Гласови: Слава му1). 
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Дајем ријеч Потпретсједиику Мииистарског савјета господину Ми- 
лапу Гролу. 

Потпретсединк Мнннстарског савета Милан Грол: Смрт прстседника 
Г^узпслта узбуднла1 je ueo снет као ретко који дога1;ај у историским 
даиима које преживл.ујемо. 

Од чонека који je био дао спе ШТО je могао за успешио ио1;еп>е 
рата, очекинало се да са истом кстрајношћу послужи до краја постав- 
љаи.у истинског мира. Јер je Г^узиелт папоредо са остваривањем милиои- 
ске топаже бродона и летећих твр1;аиа, и за победе иад злом, сиог.ао 
услове за бољн живот човека у том сутраипвем, свету, свестаи колико 
страита нспаштаи.а човекова траже задовољење. 

Прва реч из уста Рузвелтовог наследника, Претседпика Трумана, 
намењена je била yi<peiui>eiby оне непоколебљиве вере којом je Рузвелт 
бодрио за све врсме свој парод и све савезпичкс иароде. Велика и 
чврсто оргапизовапа машнна америчке демократије продужује својим 
утвр1;С11пм путем. У сагласности са савезницима, са Рузвелтовнм вели- 
ким друговима у борби, Стаљином и Черчилом, решеља .проблеми.ма 
мнра наћи he се исто као mro су се увек благовремено нашла решења 
проблемпма победиичког рата. 

Слава лретседпику Рузвелту! (Гласови: Слава му!) 

ПретседавајуНи: Имаде ријеч генерал-мајор Југословеискс ар.мије 
друг Светозар Вукмаиовнћ-Темпо. 

Генерал-мајор Светозар Вукиановић: Одајући заслужеиу потту 
велнком америчком државнику Фрамкл^ну Рузпелту, naum народи, као 
и сви осталн слободол.убиви иароди света, чврсто су уверспи да he дело 
аитнхнтлеровскс коалиције битн спроведспо до краја, да he фашизам 
битн уништеи у свим зе.мљама ма у ком облику се појавио. To he, уоста- 
лом, бити и naJBeha захвалност и najnelie иризнање које слободол.у- 
биво човечанство дугује успомепи  (ћранклина Рузвелта. 

Нека je слава Франклину Рузвелту! (ГлвСови: Слава му!) 

Претседавају!111: Овим, господо и другови, закл.учујем ову свечану 
комеморативиу сједшшу Претсједниттва ЛВ110Ј-а iiocBelieiiy успо- 
мени претсједиика Сједшвених Лмеричких Држава Франклииу Рузвелту. 

(Седница je закључепа у  12,35 часова). 
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Jedanaesta sednica 
(23 aprila 1945) 

Početak u  12,30 časova. 
Protsedavao Pret&cdnik AVNOJ-a dr Ivan Ribar. 
Prisutni: Moša Pij'ade, Antun Augustinčić, Marko Vujačić; 
Milo Peruničić; 
Andrija Hebrang, Bano Andrejev, Vlada Zečević, Vladislav Ribni- 

kar, Voja Leković, dr Zlatan Srcmec,' Jakob Avšič, prota Jcvstatijc 
Karamatiijević, Josip Jeras, dr Ljubo Leontić, Milovan Dilas, Mihajlo 
Apostolski, Momčilo Marković, dr Rad© Priibićević, Spasenija Babov'ć, 
Sretcn Vukosavljević, Fiilip Lakuš, Frane Frol. (Punomoćima zastup- 
ljeno jož 12 članova). 

Pretsednik: Otvaram današnju, jedanaestu sjednicu Pretsjedništva 
AVNOJA-a. Zapisnik današnje sjednice vodice drug Mile Peruničić, 
sekretar AVNOJ-a. Molim druga Peruničića da pročita zapisnik prošle 
sjednice; 

Sekretar Mile Peruničić čita zapisnik desete sednice Pretsedništva ( 
AVNOJ-a održane 6 aprila. 

Pretsednik: Culi sto zapisnik prošle sjednice. Ima li ^ко da učini 
kakvu primjedbu? fMosa Pijade: Ja. Molim za rcč.) Riječ imade drug 
Pij ade. 

Moša Pijade: Naši su zapisnic': veoma opširni, jer'se drug Peru- 
ničić trudi da zabeleži i govore diskutanata. M'slim da to nije potrebno. 
U zapisnik je dovoljno uneti da^ li je govoreno »za« il: »protiv«, nekog 
predloga ili pitanja o kome smo ovde rešavali. Ovako nam zapisnici 
liče na izvode iz stenografskih beležaka. 

Pretsednik: Prima H se ovaj prijedlog? (Prima). Pošto je zapisnik 
ispravan, objavljujem da jo ovjeren. 

Za današnju sjednicu predlažem slijedeći dnevni red: 
1) pretres Prijedloga zakona o oduzimanju ratne dobi-ti stečene za 

vrijemo neprijateljske okupacije; 
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2) ipretres Prijedloga zakona o stavljanju državnog pečata na 
zakone i o 'čuvanju zakona dondjetlh od Antifašističkog vijeća narednog 
osiobodonja Jugoslavije; 

3) ipretres Prijedloga zakona o ukidanju Vrhovnog državnog рга- 
vo-branioštva, Vrhovnog državnog tužioStva, viših državnih tužioStava 
ii državnih iužioštava; 

4) pretres Prijedloga zakona o ukidanju državnog savjeta i uprav- 
nih sudova; 

5) pre'tres Prijedloga zakona o postupanju sa imoivinom lica koja 
su žrtve fašiisitičkog terora okupatora, odnosno njegovih pomagača; 

G) pretres Prijedloga zakona o suzbijanju nedozvoljene špekula- 
cije, privrednog štetočinstva i sahotaže; 

7) pretres Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama propisa o 
razrezu i naplati poreza; 

8) pretres Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama propisa o 
taksama; , 

9) pretres Pnijedioga zakona o izmjenama i dopunama propisa o 
državnoj trošarini; 

10) pretres Prijedloga zakona o isplati pomoći, penzija, potpora 
i invalidskih pr'nadležnosti ril dinarima DFJ; 

11) ipretres Prijedloga zakona o pnibiranju, čuvanju i raspodjeli 
knjiga : drugih kulturno-nančnih i umjetničkih predmeta; 

12) pretres Prijedloga zakona o zaštiti narodne imovine; 
13) ^prijedlozi i pitanja. 
Prima li so predloženi dnevni red? (Prima). Objavljujem da je 

dnevni red jednoglasno prihvaćen. 
Prijo prelaza na dnevni red izvještavam Pretsiedništvo AVNOJ-a 

da je Pretsjedništvo Antifašističke skupštine narodnog oslobođenja 
Srbijo uputilo prijedlog našem Pretsjedništvu da se sadašnje Ministar- 
stvo poljoprivrede i šumarstva federalne Srbije podijeli na dva .po- 
sebna ministarstva: Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo šumar- 
stva. Ovaj prijedlog Pretsjedništva ASNOS-a mi smo u užem Pret- 
sjedništvu usvojili, pa molim ii za vašu suglasnost. Da li odobravate 
odluku koju smo donijeti po ovom pitanju? (Odobrava se). Onda pre- 
lazimo na dnevni red. 

Kao prva točka dnevnoga ;eda koji ste usvojili jeste Zakon o oduzi- 
manju ratno dobiti stečeno za vrijeme neprijateljske okupacije. Dajem 
riječ predlagaču ovog zakonskog projekta ministru drugu Andriji He- 
brangu. 

Ministar industrije Andrija Hebrang: Ma da smo usvojili dnevni 
red na kome se nalazi i ovaj zakonski prijedlog, ja sam slobodan da 
umolim Pretsjedništvo da se Prijedlog zakona o oduzimanju ratne do- 
biti stečeno za vrijeme neprijateljsko okupacije iz tehničkih razloga 
odloži za narednu sjednicu Pretsjedništva. Ali istovremeno ja molim 
da se usvoji hitnost za Prijedlog zakon* o suzbijanju nedozvoljene špe- 
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kujacijo i- privredne sabotaže koji. sam podnio na ozakonjenje, jer je 
ovaj zakon veoma važan i veoma hitan. 

Okupacija nam je, kao što znate, ostavila u nasljeđe mnoge ne- 
zlgocto i teškoćo medu kojima i crnoberzijanstvo, sve moguće vrste špe- 
kulacija, pa i djela koja se kvalifikuju kao sabotaža. I danas, kad naša 
Vlada poduzima niz mjera za sređivanje tog teškog od okupacije nasli- 
jeđenog stanja, mi imamo da se 'borimo i protiv gramžljivih špeku- 
lanata, pretstavnika one prošlosti u kojoj su svestrano i bezobzirno 
iskorišćavano teškoće i stvarane nove da bi se spriječila izgradnja 
novo Jugoslavije i na političkom i privrednom polju. 

Današnje izvanredno ratno prilike nameću i izvanredne mjere. 
U nizu mjera koje smo dosada poduzeli i koje ćemo još poduzet: za 
sređivanje privrednog života, jedno od najvažnijih mjesta pripada i 
ovom zakonu protiv špekulaciji i sabotaže. Bez njega ne bi ništa vri- 
jedeli propisi o cijenama, nadnicama i plaćama i cijeli posao oko za- 
mjene okupatorskih novčanica i uvođenja jedinstvene nacionalne va- 
lute, dinara DFJ. Samo dosljedna, stroga primjena ovog zakona biće 
jamstvo da će svi propisi iz oblasti privrede i finansija, pa i propisi o 
cijenama, nadnicama i plaćama, biti sprovedeni u život. 

Prijedlog zakona za koji ja ovdje predlažem hitnost, zakon protiv 
špekulacije i privredne sabotažo vrlo je strog. Ali. njegova strogost 
ima za cilj da zaštiti široke narodne slojeve od izrabljivanja malog 
broja gradskih i seoskih špekulanata i sabotera. Ali, iako je on strog, 
on nije uperen ni protiv trgovanja ni protiv privatne trgovine uopće. 
On je uperen samo protiv onih nezajažljivih gramžljivaca koji'iskori- 
šćuju ovo teške ratne priliko da bi se na lak način obogatili. Protiv 
takvih- asocijalnih tipova mi moramo voditi oštru borbu, pa ćemo 
prema njima, ка>1 ovaj projekat ozakonimo, postupati sa svom stro- 
gošću. 

Sve ove mjere koje zavodimo neće i ne smiju pogoditi sve one 
koji su spremni da svojim savjesnim radom, uz normalnu dobit, olak- 
šaju opskrbu stanovništva i vojske. Naprotiv, takovi će trgovci naići 
na punu podršku i svestranu pomoć Vlade i drugih organa narodne 
vlasti. 

Velika 'bi zabluda bila vjerovati da borba.protiv špekulacije i sabo- 
taže može sama po sebi da riješi pitanje cijena, nadnica, plaća i opskrbe 
stanovništva i vojske. Borbu protiv špekulacije i sabotaže treba voditi 
dosljedno i odlučno na osnovu zakonskih propisa, izbjegavajući''pri 
tome svaku samovolju i nered. Ali to još ni izdaleka nije dovoljno. Ta 
se borba mora voditi na podlozi proširenog, povećanog i konstruktiv- 
nog rada na svima poljima proizvodnje, saobraćaja i organizirane 
opskrbe. Samo tako ova borba može dovesti do uspjeha a za to je 
ovaj zakon neophodan, jer on daje zakonsku formii i podlogu za go- 
njenje špekulanata i privrednih sabotera na svim područjima privred- 
nog života.  / 
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Mislim da sam dovoljno jasan i da sam ukazao na potrebu hitnog 
donošenja ovog zakona. Njegov tekst glas; (čita): 

'     PREDLOG ZAKONA 
O  SUZBIJANJU   NEDOZVOLJENE  SPEKULAOIJE   I   PlRIVREDNE  SAR0TA2E 

Član 1 

Kao nedozvoljena špekulacija smatraće so svaka privredna delat- 
nost, koja,ima za cilj, da so iskorišćavanjem vanrcdnili prilika nastalih 
usled ratnog stanja i posledica fašističke okupacije postigne nesraz- 
merna imovinska korist na štetu narodnih interesa. 

Kaznićo so naročito: 
1) svaki rad ili postupanje uopšte, koji se preduzima u nameri da 

so nagomilavanjem, prikrivanjem, 'propuštanjem obavezne .prijave za- 
liha, svojevoljnim obustavljanjem ili ograničavanjem prodajo ili uzdr- 
žavanjem od prodaje robe, ova povuče iz prometa i time -.poveća 
njena cena; 

2) traženje: veće ceno za robu nego Sto je ona koja obezbedujo 
proizvođaču, posredniku odnosno prodavcu dobit, koja se obzirom na 
mesto, vreme i svo ostale okolnosti Ima smatrati primerenom; 

3) svako prekračenje cena preko onih cena, koje su ili će biti od- 
ređeno posebnim propisima; 

4) prodaja robo koja ne odgovara predviđenom ili označenom 
kvalitetu ili količini;    •   ■ 

5) kupovanje, prodavanje ili proizvodnja robe, koja se vrši pro- 
tivno važećim propisima u cilju .postizavanja neopravdane koristi; 

6) trgovanje zlatom, platinom, devizama, valutama i sličnim pro- 
tivno postojećim propisima;     . 

7) iznošenje ili provoz robe, u većim količinama, bez dozvolo 
nadležno vlasti, ako Je za ovo posebnim propisima predvidena naročita 
dozvola; 

8) svako dogovaranje između proizvođača, posrednika i prodavca 
u cilju povećanja cona, odnosno u cilju održavanja visokih cona i spre- 
čavanja njihovog opadanja; 

9) višestruko preprodavanje,, odnosno uvođenje nepotrebnih po- 
sredovanja u prometu robom važnom za snabdovanje, usled čega bi 
roba mogla poskupiti; 

10) kupovanje robe važne za snabdovanje na trgovima (pijacama) 
ili na putu do trgova (pijaca) od proizvođača i drugih lica u svrhu pre- 
prodaje; kao.i odvraćanje proizvođača i'drugih lica da proizvode takvu 
robu ili da je nude na (prodaju; 

11) propuštanje da so u radnjama, na trgovima (pijacama) ili 
drugim mestima na vidnom mostu-pojedinačno ili u skupnom cenov- 
niku označe cene pojedinim predmetima, koji so izlažu prodaji, kad je 
takvo izlaganje cona odnosno cenovnika propisano; 

12) drugi prednjim tačkama slični slučajevi. 
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Član 2 
Kao sabotaža u smislu ovoga Zakona smatraće se svaka radnja, 

odnosno propuštanje radnjo u cilju da se ometa, onemogući ili dovodi 
u opasnost pravilno i brzo poslovanje privrednih preduzeća (radnja) 
ili poljoprivrednih gazdinstava, kao i sve ono što bi moglo ići na štetu 
interesa narodne privrede ili državne privredne -politike. 

Kazniće se naročito: 
1) oštećivanje, uništavanje ili uklanjanje postrojenja, instalacija, 

pomoćnih sredstava i pogonskog materijala i inventara, sirovina, polu- 
preradevina i gotovih proizvoda, ako je to učijijeno zlonamerno ili gru- 
bom nemarnošću;  N 

2) zlonamerno izmenjivanje ili stavljanje van delatnosti sastavnih 
delova postrojenja, instalacija, pomoćnih sredstava'i sredstava za 
pogon; 

3) zatvaranje privrednih preduzeća (radnja) i obustavljanje ili 
ograničavanje rada u njima bez opravdanih razloga; 

4) oštećivanje ili uništavanje useva, žetve ili kulture uopšte na 
poljoprivrednim gazdinstvima, ako je to učinjeno' zlonamerno ili gru- 
bom nemarnošću; «• 

5) oštećivanje, uništavanje ili uklanjanje živog ili mrtvog inven- 
tara, žetvenih prinosa i gospodarskih objekata na poljoprivrednim ga- 
zdinstvima,  ako  je to učinjeno zlonamerno ili grubom nemarnošću; 

6) svesno izvršavanje poljoprivrednih radova u protivnosti sa pro- 
pisanim planom ili u protivnosti sa naredbama narodnih vlasti ili svesno 
neizvršivanjo takvih radova bez opravdanih razloga; 

7) zlonamerna primena neracionalnih metoda u proizvodnji ili 
raspodelo u cilju onemogućavanja ili otežavanja pravilnog poslovanja; 

8) zlonamerno sastavljanje i podnaišanje netačnih kalkulacija; 
9) dogovaranje između proizvođača ili proizvođača i posrednika, 

u cilju smanjenja proizvodnje, ili obustave rada u privrednim preduze- 
ćima {radnjama) ili na poljoprivrednim gazdinstvima; 

10) otuđivanje ili prikrivanje sirovina i drugih ipomoćnih sredstava 
za proizvodnju u ciljli obustave ili ograničavanja proizvodnje predu- 
zeća (radnje) ili poljoprivrednih gazdinstava, ili neopravdano propu- 
štanje nabavljanja sirovina i drugih sredstava na proizvodnju; 

11) grubo propuštanje čuvanja odnosno održavanja sirovina, po- 
gonskih sredstava, poljoprivrednog i drugog inventara, polupreradevina 
i gotovih proizvoda od kvara; 

12) neracionalno nagomilavanje sirovina i drugih pomoćnih sred- 
stava proizvodnje, polupreradevina i gotovih proizvoda u cilju spre- 
čavanja normalnog ekonomskog prometa sa tim dobrima; 

13) davanje netačnih i nepotpunih podataka o stvarnom stanju 
zaliha robo narodnim vlastima u cilju postizavanje lične koristi ili ko 
risti drugih lica; 
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14) povreda obaveze ćutanja po&lovne tajne koja je utvrđena po- 
stojećim propisima u cilju da se nanese šteta državnim ili narodnim 
interesima; 

15) svesno neispunjavanjo dužnosti u rukovodstvu ili kontroli pri- 
vrednih preduzeća (radnja) ili poljoprivrednih gazdinstava u cilju ošte- 
ćivanja interesa proizvodnje ili potkopavanja autoriteta državne vlasti; 

16) zlonamerno kočenje rada uopšte u privrednim preduzećima 
(radnjama) ili na poljoprivrednim gazdinstvima; 

17) drugi prednjim tačkama slični slučajevi. 

Cian 3 
Dcla nedozvoljeno špekulacijo i privredne sabotaže kažnjavaju se 

bilo da su učinjena zlonamerno, svesno ili iz grubog nehata (nemar- 
nosti). 

Nedozvoljena .špekulacija i privredna sabotaža Paznico se po 
propisima ovoga Zakona, ukoliko posebnim propisima nije predvidena 
stroža kazna. 

Član 4 
Nedozvoljena Spekulacija ili privredna sabotaža kazniće se prema 

težini dela: 
1) novčanom kaznom; 
2) prinudnim radom od jednog meseca do deset godina; 
3) konfiskacijom privrednog preduzeća (radnje) ili poljopri- 

vrednog gazdinstva, odnosno jednog deia ili čitavo imovine osuđenog 
lica; 

4) smrtnom kaznom. 
Kazna pod tač. 1) može so uporedno izreći sa kaznom pod tač. 2), 

a kazna pod tač.-3) uporedno sa kaznom pod tač.-2) ili tač.-4). 
Pored napred navedenih kazni može se uzaptiti i roba koja je 

predmetom dela iz ovog Zakona. 
Pri odmeravanju visino kazno uzimaćo se naročito u obzir zla 

volja i društvena pokvarenost izvršioca, .kao i veličina štete koja je 
delom iz ovog Zakona nastala ili bi mogla nastati za narodno ili državne 
interese. Jednako će so kao otežavajuća okolnost uzeti i delo u po- 
vratu. 

Kazna pod tač. 4) možo &o izreći samo u težim slučajevima, kada 
jo izvršilac dola iz ovog Zakona umišljeno postupio s naročitom bezob- 
zirnošću protiv narodnih interesa i time im naneo veću štetu. 

Član 5 
Novčana kazna pod tač. 1) čl. 4) ovog Zakona ne može biti veća 

od stostruke vrednosti robe ^која je predmet krivičnog postupka. 
U slučajevima kada roba nije neposredni predmet krivičnog po- 

stupka, novčana kazna odmerićo se u iznosu od 50 do 100.000 dinara. 
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Novčana kazna i uzapćcna roba idu u korist ishrane siromašnog 
stanovništva one zemlje na čijem je području presuda izrečena. 

Član 6 
Uzapćena   roba  staviće se na   raspoloženje  najbližem   mesnom 

narodnom odboru s time, da s njome postupi na sledeči način: 
1) da istu proda po određenim cenama i iznos stavi na raspolo- 

ženje onom zemaljskom ministarstvu, koje vodi poslove snabdevanja, 
ako su u pitanju lako kvarljivi proizvodi, živa stoka ili živina; 

2) da svu dru^Ti robu uzme na čuvanje i izvesti o tome napred 
navedeno Ministarstvo, koje će sa robom dalje raspolagati. 

Nadležni narodni sud može u svakom stadiju postupka preduzeti 
privremeno mere, da bi so spreCile raspoložbe izvršioca. dela iz ovo-g 
Zakona kojima bi se mogla izigrati kazna konfiskacijo ili uzapćenjo 
robe. 

U pogledu konfiskovanja imovine primenjivaće se odredbe Odluke 
AVNOJ-a od 21 novembra 1944 godine o prelazu u državnu svojinu 
neprijateljsko imovino i propisi koji su s istom u vezi. 

Član 7 
Novčana kazna u slučaju nenaplativosti zamenićo se kaznom pri- 

nudnog rada, računajući za svakih 50 dinara po jedan dan prinudnog 
rada. 

Kazna prinudnog rada kojom so zamenjajo novčana kazna ne 
može iznositi više od 3 godine. 

Uslovne kazne ne mogu so izricati. 

Član 8 
Dela nedozvoljeno Spekulacijo i privredne sabotaže iz ovog Za- 

kona kao i izvršenje kazne po ovim delima ne zaslarevaju. 

Član 9 
Vlasnik preduzeća (radnje) ako je fizičko lice odgovara za dola 

iz ovog Zakona, ukoliko no bude dokazano da su ova dola učinjena 
od njegovog nameštenika bez njegovog znanja ili naknadnog odo- 
brenja. U ovom slučaju odgovara sam namešteiiik. 

Kod pravnih Jica odgovaraju oni organi ili punomoćnici koji su 
dotično delo izvršili. Ako je ovo delo izvršeno bez znanja ovih, odgo- 
vara lice koje je delo učinilo. Ako je delo učinjeno po nalogu ili na 
potstrek odgovorno uprave pravnog lica, može so izreći i kazna kon- 
fiskacijo dela ili čitave imovine pravnog lica. 

Član 10 
Za slučaj presude po ovom Zakonu može se po potrebi pri pre- 

duzoćima ili većim poljoprivrednim gazdinstvima koja su od važnosti 
za snabdovanjo vojske i stanovništva postaviti delegat narodno vlasti 
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na trošak prcduzeća (radnje) odnosno poljoprivrednog gazdinstva sa 
zadatkom da se stara.o pravilnosti rada prcduzeća (radnje). Delegata 
postavlja okružni narodni odbor na čijem se području preduzećo 
(radnja) nalazi. 

Član 11 
Za sprovodenjo postupka i donošenja presude po ovom Zakonu 

nadležni su  redovni  narodni sudovi.   Mesna   nadležnost   utvrđuje se - 
prema propisima koji važe za te sudove. 

Postupak so pokreće na prijavu ma kog lica ili po zvaničnoj 
dužnosti. Sve vlasti koje dođu do saznanja o postojanju dela iz ovog 
Zakona dužno su podneti pičjavu nadležnom redovnom narodnom eudu. 

Sudovi će po delima iz ovog Zakona hitno postupati i starati se 
da budu presude po tim delima što pre donetc. 

Član 12 
Pojedini gradski 'kao i mesni narodni odbori u mestima sa preko 

3.000 stanovnika mogu, radi suzbijanja nedozvoljene Spekulacije, obra- 
zovati potre'bni broj posebnih komisija od 3 do 5 članova iz redova po- 
trošača odnosno članova ili službenika svoga odbora. Ove će se komi- 
sijo starati da eo pronađu slučajevi nedozvoljene špekulacije i da se 
ovi zakonito progone. Komisije mogu privremeno uzaptiti svu robu, 
koja ja bila predmetom dela nedozvoljene špekulacije s time, da rešenje 
o tom uzapćenju dostavo najkasnije u roku od 24 sata na odobrenje 
nadležnom sreskom (kotarskom) narodnom sudu. 

Isto komisije ovlašteno su da i samo kažnjavaju manje krivice, 
ukoliko se delo kažnjava novčanom kaznom, i u vezi s time uzapćuju 
robu .koja je predmetom dela. Proti vu ovog rešen ja može se u гоки od 
5 dana podneti žalba na nadležni бгез-к! narodni sud. Žalba se predaje 
narodnom odboru dotične komisije. Sud može rešenje poništiti ili ц sva- 
kom pogledu izmeniti, pa i na štetu žalioca. Rešenje komisije je ko- 
načno, ako je sud žalbu odbacio i napadnuto rešenje potvrdio. 

Član 13- 
Protiv presuda redovnih narodnih sudova, donetih u prvom ste- 

penu, ima mesta žalbi u roku od 8 dana na viši redovni narodni sud, 
čija  je presuda konačna. 

Ža'.ba po pravilu no zadržava izvršenje presude, izuzev slučajeva 
smrtne kazne, ali sud može da odloži izvršenje do pravosnažnesti pre- 
sudo, ako postoji opasnost da bi usled izvršenja presude nastala za 
osuđenoga nepopraviva šteta. 

Sud može odlučiti da se presuda po pravosnažnosti objavi u dnev- 
noj štampi na trošak osuđenoga. 

Pravosnažne presude po postupcima na osnovu ovoga Zakona 
imaju so dostaviti  nadležnom  zemaljskom  ministarstvu. 

Ч* 763 



Član 14 
Redovni narodni eudovi mogu narediti da &o okrivljeno lice pri- 

tvori, ako postoji opasnost bekstva, kao i u slučajevimai kada jo u pi- 
tanju delo za koje bi se u smislu čl. 4 ovoga Zakona mogla izreći 
smrtna kazna. 

Član 15 
Uputstva  za pravilno primenjivanjo ovog  Zakona  izdavače Pri- 

vredni savet. 
Član 16 

Ovaj Zakon stupa na snagu danom obnarodovanja u »Službenom 
listu«. 

Pretsednik: Ministar drug Hebrang postavio je dva prijedloga: 
prvo, da se Prijedlog zakona o oduzimanju ratno dobiti stečene za 
vrijemo Jieprijateljske okupacijo odloži za narednu sjednicu Pretsjed- 
ništva, i, drugo, da so za Prijedlog zakona o suzbijanju nedozvoljene 
špekulacije i privredno sabotaže usvoji hitnost. Prvo, pitam da li se 
prima prvi prijedlog druga Hebranga? (Prima). Ima li ko protiv? 
(Nema). Drugo, da li so prima tražena hitnost za Prijedlog zakona o 
suzbijanju nedozvoljeno špekulacijo i privredne sabotaže? (Prima). 
Objavljujem da jo Pretsjedništvo usvojilo oba prijedloga druga He- 
branga. 

Prelazimo na drugu točku dnevnoga reda: pretres Prijedloga Za- 
kona o stavljanju državnog pečata na zakone i o čuvanju zakona 
donijetih od Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije. 
Imado riječ izvjestilac Zakonodavnog odbora drug Mo'ša Pijade. 

Izvestilac Moša Pijade: Zakonodavm odbor pretresao jo i usvojio 
ovaj zakonski predlog, koji glasi (čita): 

PREDLOG ZAKONA 
O STAVLJANJU DRŽAVNOG PEČATA NA ZAKONE I O ČUVANJU ZAKONA 

D0NET1II OD ANTIFAŠISTIČKOG VEĆA NARODNOG OSLOBODFJNJA 
JUGOSLAVIJE 

Član   1 
Zakoni   doneseni od Antifašističkog   veća narodnog   oslobođenja 

Jugoslavijo overavaju se državnim pečatom. 
Ovcru vrši Ministar pravosuđa demokratsko federativno Jugo- 

slavije. 
Član 2 

Ovcroni originalni primerak zakona čuva Ministar pravosuđa de- 
mokratsko federativno Jugoslavije. 

Član 3 
Ovaj Zakon stupa na snagu kad so ohjavi u »Službenom listu«. 
To jo tekst zakonskog predloga koji smo mi usvojili onako kako 

ga jo predložio drug Ministar pravosuđa. 
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Uz ovaj predlog zakona drug Ministar pravosuđa Frol dostavio je 
i obrazloženje u ikom© se kaže: 

»Odluke koje ubuduće bude donosilo Antifašističko veće narod- 
nog oelobodenja Jugoslavije nazivaće se zakonima. Kako su se već 
prilike normalizovalc, potrebno je da se ubuduće zakoni AVNOJ-a 
overavaju državnim pečatom. 

■Pošto jo Ministar pravosuđa Demokratske federativne Jugoslavije 
čuvar državnog pečata, prirodno je da on vrši tu overu. Isto tako je 
bilo potrebno u čl. 2 predvideti da se overeni originalni primerci mo- 
raju čuvati kod Ministra pravosuđa«. 

Ja vas, u ime Zakonodavnog odbora, molim da primite ovo obra- 
zloženje Ministra pravosuđa i da ozakonimo Predlog zakona o stav- 
ljan|ii državnog pečata na zakone i o čuvanju zakona donetih od 
Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije. 

Pretsednik: Da li iko želi u načelu da govori? (Niko se ne javlja). 
Prima, li se ovaj zakon u načelu? (Prima). Zakon je, prema tome, 
u načelu primljen jednoglasno. Molim druga izvestioca da čita član 
po član čime otvaramo diskusiju u pojedinostima. 

Izvestilac Moša Pijade čita naslov i član  1  zakonskog predloga. 

Pretsednik: Prima li se naslov i član 1? (Prima). Prelazimo na 
član 2. 

(Potom je Pretsedništvo AVNOJ-a, glasajući posebno o svakom 
članu, usvojilo jednoglasno i bez izmena čl. 2 i 3 Predloga zakona o 
stavljanju državnog pečata na zakone i o čuvanju zakona donetih od 
AVNOJ-a po predlogu Zakonodavnog odbora.) 

Pretsednik: Ovime smo završili diskusiju i u [»jedinostima. Pitam 
da li se prima zakon u cijelosti kako ga jo pročitao izvjestilac Zako- 
nodavnog odbora? (Prima). Objavljujem da je Pretsjedništvo AVNOJ-a 
donijelo Zakon o stavljanju državnog pečata na zakone i o čuvanju 
zakona donijetih od Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugo- 
slavije. 

Prelazimo na treću točku dnevnog reda: pretres Prijedloga za- 
kona o ukidanju Vrbovnog državnog pravobranioštva. Vrhovnog 
državnog tužioštva, viših državnih tužioštava i državnih tužioštava. 
Dajem riječ izvjestiocu Zakonodavnog odbora Moši Pijade. 

Izvestilac Moša Pijade: Ja ću prvo pročitati zakon (čita): 

PREDLOG ZAKONA 
O   UKIDANJU   VRHOVNOG   DRŽAVNOG   PRAVOBRANIOŠTVA,    DRŽAVNIH 
PRAVOBRANIOSTAVA, VRHOVNOG DRŽAVNOG TUŽIOŠTVA, VIŠIH DR2AV- 

,   .N'IH  TUŽIOŠTAVA  I  DRŽAVNIH  TUŽIOŠTAVA 

Na predlog Ministarskog saveta, a na osnovu čl. 4. Odluke o 
Vrhovnom zakonodavnom i izvršnom narodnom pretstavničkom telu 
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Jugoslavije kao privremenom organu narodne vlasti u Jugoslaviji za 
vreme Narodnooslobodilačkog rata, Pretscdništvo Antifašističkog veća 
narodnog oslobođenja  Jugoslavije donosi sledeči  zakon: 

Član 1 
Ukidaju se: Vrhovno državno pravobranioštvo, državna pravo- 

branloStva, Vrhovno državno hlžioštvo, viša državna tužioštva i 
državna tužioštva. 

Član 2 
Službenici iz Cl, 1 ovog zakona stavljaju se na raspoloženje Jav- 

nom tužiocu Demokratske federativne Jugoslavije, kome se ima predati 
"i inventar ovih ustanova. 

Član 3 
Bliže odredbo za izvršenje ovog zakona pro'pisacc Javni tužilac 

Demokratsko federativne Jugoslavije. 

Član 4 
Ovaj zakon stupa na snagu kad se objav] u »Službenom listu«. 

Ovaj zakon je potreban. Mi smo ga razmatrali i u Zakonodavnom 
odboru primili s tim što smo u 51. 1 dodali iza prvog stava stav drugi 
koji glasi: 

»Svi poslovi ovih ustanova prenose se na Javnog tužioca DFJ 
i njegove podređene organe«. 

U ime Zakonodavnog odbora molim da prihvatite ovaj zakonski 
predlog sa dopunom čl.  1  koju sam pročitao. 

Pretsednik: Imade riječ Ministar pravosuđa drug Frane Frol da 
kao predlagač ovog zakonskog projekta da obrazloženje. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: Samo je po sebi razumljivo da 
se poslovi dosadašnjeg državnog tužioštva, čija je uloga uglavnom 
bila ograničena na zastupanje javnih interesa u krivičnim stvarima, 
uvođenjem Odluke o ustanovljenju i nadležnosti Javnog tužioca Demo- 
kratske federativne Jugoslavije, prenašaju na novu ustanovu Javnog 
tužioca. To će biti jedna od njegovih najvažnijih funkcija koji će i u 
tome domenu, na posve novim osnovama, preuzeti poslove dosadašnjeg 
državnog tužioštva. 

Isto tako, obzirom na ustanovu Javnog tužioca, ukazuje se ubu- 
duće nepotrebna zasebna ustanova Državnog pravobranioštva, koje je 
imalo za zadatak da štiti imovno-pravne interese''države U odnosu na 
sudove, ostale vlasti ili privatna lica. Javni tužilac sa svojim zasebnim 
odjeljenjem u tome pravcu i zasebnim organima moći će pravilno da 
zaštićuje takove interese države. 
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Poetojo mišljenja, da nijo zgodno da Javni tužilac zastupa i pri- 
vatno-ipravno interese, no taj prigovor otpada kad so uzme u obzir da 
ćo Javni tužilac pazeći na točno ispunjavanje zakona istovremeno za- 
štićavati zakonske interese i pojedinaca i države i da on u tom svom 
radu nikako neće biti jednostran, nastojeći da štiti interese zajednice 
bezobzirno, nemajući pred očima i interese pojedinaca. On ćo ocijeniti 
situaciju i tamo gdje bi oštećenje interesa pojedinaca Stetovalo zajed- 
nici neće ni »pokretati postupak. Uostalom, nema nikakove- zapreke 
da so zasebnim zakonima zaštita državnih privatno-pravnih interesa 
povjeri onim državnim ustanovma koje su zainteresirane na odnosnom 
predmetu. U svakom slučaju ustanova državnog pravobranioštva, kao 
što je dosada postojala, ne ukazuje so više potrebnom i zato ju je tre- 
balo ukinuti. 

Kako oni postovi koje je dosada obavljalo državno pravobranio- 
ištvo i državna tužioštva, u cjelini prelaze na Javnog tužioca, to je u 
članu 2 određeno da se službenici i inventar tih ustanova stavljaju na 
raspoloženje Javnom tužiocu Demokratske federativne Jugoslavije, 
koji će ujedno, prema članu 3, izdati bliže odredbe za izvršenje sa- 
moga zakona. 

Glede predloženo dopune člana I izjavljujem da sam njome su- 
glasan, pošto je ta odredba i u prvobitnom projektu, koji je izrađen u 
Ministarstvu pravosuđa, bila predvidena. 

Molim da se ovaj гакоп primi. 
Pretsediiik: Otvaram načelni pretres o ovom zakonskom projektu. 

Želi li ko da govori u načelu? (Ne javlja se niko). Stavljam ovaj pri- 
jedlog na glasanje. Prima li se ovaj zakon u načelu? (Prima). Ima li 
ko protiv? (Nema). Pošto je zakon u načelu jednoglasno prihvaćen, 
prelaizimo na pretres u pojedinostima. Molim izvjestioca Zakonodav- 
nog odbora da čita član po član zakona sa dopunom čl. 1, 

Izvestilac Moša Pijade čita naslov i član 1 zakona sa novim dru- 
gim stavom člana 1. 

Pretsednlk: Prima li se naslov i član 1 kako ih je pročitao drug 
izvjestilac? (Prima). Prelazimo na član 2. 

(Potom jo Pretscdništvo AVNCTJ-a, glasajući posebno o svakom 
članu, primilo jednoglasno i bez izmena čil 2, 3 i 4 zakonskog projekta 
po predlogu Zakonodavnog odbora.) 

Pretscdnik: Ima li ko šta da primijeti? (Niko). Pošto se niko no 
javlja, konstatiram da jo diskusija i u pojedinostima završena. Stavljam 
ovaj zakonski prijedlog na glasanje u cjelini. Prima li so zakon kako ga 
jo izvjestilac pročitao? (Prima). Objavljujem da je Zakon o ukidanju 
Vrhovnog pravobranioštva, državnih pravobranioštava, Vrhovnog 
državnog tužioštva, viših državnih tužioštava i državnih tužioštava u 
Pretsjcdništvu AVNOJ-a jednoglasno prihvaćen i pri konačnom gla- 
sanju. 
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Prelazimo ла četvrtu točku dnevnog reda: pretres Prijedloga za- 
kona o ukidanju Državnog savjeta i upravnih sudova. Imade riječ 
izvjestilac Zakonodavnog odbora  Moša Pijade. 

Fzvestilac Moša Pijade: Zakonodavni odbor na svojoj današnjoj 
eednici primio je ovaj zakonski projekat bez izmena, pa vas j ja molim 
da ga ozakonite. Predlog zakona o ukidanju Državnog savetai i uprav- 
nih sudova glasi (čita): 

PREDLOG ZAKONA 
O  UKIDANJU  DRŽAVNOG SAVETA 1  UPRAVNIH SUDOVA 

Na! predlog Ministarskog saveta, a na osnovu čl. 4. Odluke o 
vrhovnom zakonodavnom i izvršnom narodnom pretstavničkom telu 
Jugoslavije, kao privremenom organu narodne vlasti u Jugoslaviji, za 
vreme narodno-oslobodilačkog rata, Pretsedništvo Antifašističkog veća 
narodnog oslobođenja Jugoslavije donosi sledeči Zakon: 

Član 1 .    • 
Ukida se Državni savet i Upravni sudovi. 

član 2 
Službenici   Državnog saveta stavljaju so na  raspoloženje Pret- 

sedništvu Ministarskog saveta, a službenici Upravnih sudova Pretsed- 
ntštvu zemaljskih veća {»jedinih federalnih jedinica. 

,   * Član 3 
Inventar Državnog saveta ima se predati Pretsedništvu Ministar- 

skog saveta, a .inventar Upravnih sudova Pretsedništvu Zemaljskog 
veća federalnih jedinica gde je Upravni sud postojao. 

Član 4 
Bliže odredbo  za  izvršenje ovog zakona propisaće Pravilnikom 

Pretsedništvo Ministarskog saveta. 

Član 5 
Ovaj Zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu«. 
Pretsednik: Imade riječ Ministar pravosuđa drug Frane Frol da 

da obrazloženje zakonskog prijedloga. 
Ministar pravosuđa Frane Frol: U obrazloženju ovog zakonskog 

prijedloga ja ibih imao da kažem slijedeće: 
Donošenjem Odluke od 3 februara 1945 godino o ustanovljenju i, 

nadležnosti Javnog tužioca Demokratske federativne Jugoslavije po- 
stali su bespredmetni ii Državni savjet i upravni sudovi. Javni tužilac 
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nij« samb organ koji pazi da se točno ispunjava zakon u odnosu na 
zajednicu, nego isto tako čuva zakonom zaštićene interese pojedinaca 
u odnosu na zajednicu. Zato će on budno bdeti nad tim da kod upravnih 
akata ne budo povreden zakonom zaštićen interes pojedinaca ili usta- 
nova u odnosu na upravnu vlast. 

Osim toga, ako historiski pogledamo na ustanovu Državnog sa- 
vjeta odnosno upravnih sudova, onda ćemo vidjeti da je ta institucija 
bila korektiv uprave u odnosu na zakonom zaštićena prava pojedinaca 
odnosno ustanova, jer je izvršna vlast bila potpuno neovisna i kao 
takva padala je lako u samovolju. Da bi se ta samovolja upravno 
vlasti svela koliko toliko u granice zakonitosti, uvedena je ustan-ova 
upravnih sudova. 

Kod organizacijo naše narodne vlasti i kod jedinstvenosti zakono- 
davno i izvršno vlasti,.kod takvog načina organizacijo vlasti kod koje 
narod ne samo da donaša zakone nego ih i primjenjuje (tj. vrši izvršnu 
vlast) no postoje uslovi za samovolju izvršne vlasti, jer ju narod sam 
izvršuje. Ako bi se to desilo, svak će se slobodno obratiti Javnom 
tužiocu koji će nadzornom žalbom gledati da ispravi nezakonitost. Iz 
ovih razloga, nema sumnje, moraju so ukinuti Državni savjet i 
upravni sudovi. 

Član 2 i 3 predloženoga zakona sadržava odredbo kako će se po- 
stupiti sa službenicima i inventarom tih ustanova, pa je po logici stvari 
određeno da službenike i inventar Državnog savjeta preuzima Pret- 
sjedništvo MinistaTskog savjeta, a ono upravnih sudova pretsjedništva 
zemaljskih vijeća pojedinih federalnih jedinica. 

Kako se sada obrazuju narodne vlade federalnih jedinica, mislimo 
da bi službenike i inventar upravnih sudova trebalo da preuzmu pret- 
sjedništva vlada federalnih jedinica. 

Kao što so iz ovog obrazloženja vidi, ovaj zakon je potrebno do- 
nijeti, pa molim da ga izvolite prihvatiti. 

Pretsednik: Otvaram pretres u načelu. Pošto se niko ne javlja za 
riječ, stavljam ga na glasanje. Prima li se Prijedlog zakona o ukidanju 
Državnog savjeta i upravnih sudova prema prijedlogu Ministra pravo- 
suđa i Zakonodavnog odbora? (Prima se). Prelazimo na pretres u 
pojedinostima. Molim druga izvjestioca da čita član po član. 

Izvestilac Moša Pijade  čita naslov i član  1  zakonskog projekta. 

Pretsednik: Primate li naslov i član 1 kako ih jo pročitao izvjesti- 
lac? (Primamo). Molim druga 'izvjestioca da čda dalje. 

(Potom jo Pretsedništvo AVNOJ-a, glasajući .posebno o svakom 
elanu, jednoglasno i bez izmena usvojilo Cl. 2, 3 i 4 zakonskog projekta 
po predlogu Zakonodavnog odbora.) 

Pretsednik: Pošto smo prihvatili zakon u pojedinostima, pitam da 
ili se prima u cijelosti? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). Objavlju- 
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jem da je Zakon o ukidanju Državnog savjeta i upravnih sudova pri- 
hvaćen i pri konačnom glasanju. 

Prelazimo na petu točku dnevnoga reda, na pretres zakonskog 
projekta o postupanju sa imovinom lica koja su žrtvo fašističkog te- 
rora okupatora, odnoeno njegovih pomagača. (Mosa Pijade: Molim za 
reč). Imado riječ drug Pijade. 

Moša Pijade: Ja molim Prctsednika da ovaj zakonski projekat od- 
loži za iduću sednicu jer u Zakonodavnom odboru nismo još završili 
diskusiju. Mi ćemo to sigurno učiniti do iduće eednice. Molim da se 
ovo uvaži. 

Pretsednik: Prima li &o prijedlog druga Mošc Pijiadc? (Prima). 
Onda prelazimo na slijedeću točku dnevnog reda, na pretres Prijedloga 
zakona o suzbijanju nedozvoljeno .špekulacije i. privredno sabotažo za 
koji smo prihvatili hitnost. Imado riječ predlagač Ministar industrije 
i Pretsjednik Privrednog savjeta Vlado DFJ Andrija Hebrang. 

Ministar industrije Andrija Hebrang: Maloprije, kad smo rješavali 
o hitnosti ovog zakonskog prijedloga, ja sam iznio glavno motive koji' 
su nas rukovodili pri izradi ovog zakonskog nacrta, potrebu i značaj 
donošenja jednog takvog zakona, značaj njegov za sređivanje naše 
privrede, za što brže njeno ozdravljenje i za što uspješnije izlučivanje 
iz našo narodno zajednico onih koji so suprotstavljaju progresu, onih 
koji želo da ometu hod naših naroda na historiskom putu kojim ih jo 
povela naša Partija i drug Tito. Ja tomu što sam već rekao nemam 
nešto naročito da dodam do to da je danas pravi čas kad ovaj prijedlog 
treba ozakoniti, iako jo on po svojim odredbama strog i možda nesa- 
vršen. Mi ćemo so truditi da ee u njegovoj primjeni ne dešavaju greške 
i da so on krivo no primjenjuje. Ali zato on svojim ostricama mora 
pogoditi svo ono koji na našim teškoćama, na muci naših radnih ljudi, 
svih onih koji pate od ratnih posljedica ■—• hoće da se bogate i da olako 
žive. 

Pošto smo za ovaj prijedlog usvojili hitnost postupka, molim da 
raspravi njegovoj pristupimo odmah na ovoj sjednici, a ■ no da pri^ 
jedlog upućujemo Zakonodavnom odboru. 

Pretsednik: Otvaram diskusiju. Imado riječ drug ministar Frol. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: Mogu odmah izjaviti da sam su- 
glasan sa prijedlogom ovog zakona, jer on odgovara potrebama našeg 
privrednog i društvenog života, a i sa pravno strane on je, uglavnom, 
dobar. Ja sam zakonski prijedlog detaljno proučio i imadem da stavim 
dvijo načelno primjedbo koje so tiču sudskog postupka i nadležnoeti 
za sudenjo krivica iz ovog zakona, to jest na član 11 i 12 nacrta. Ali 
ja ću o tomo staviti prijedloge pri diskusiji u -pojedinostima kad bu- 
demo o tim članovima diskutirali. 
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MoSa Pijadc: Borbom protiv svih vrsta špekulacijo i sabotaže mi 
možemo znatno doprineti stabilizovanju cena pošlo zameno novčanica, 
možemo normalizovati tržište kad naš novi dkiar budo pušten u opti- 
caj. Ako od ovog trenutka, tj. ,od puštanja u opticaj nove jedinstvene 
valute no bi odlučno i dosledno sprovodili borbu protiv špokulanata i 
sabotera svih vrsta, oni bi mogli uzeti maha i mogli bi dovesti do 
obaranja'vrednosti, kupovno vrednosti našeg novog dinara koji ćo po 
opticaju biti ravan predratnom. Zato i ja mislim da jo zakon i hitan i 
nužan i glasaču za. 

Dr Rade Pribićević: Drug Hebrang jo zaista dobro rekao da ovom 
tronutku, to jest, ratnom vremenu odgovaraju izuzetno, ratno, oštro i 
odlučno mjero. Ja so sa tim slažem, jer smatram da ukoliko bi se mjere 
za održavanjo ravnoteže na tržištu između plaća, koje so mijenjaju, 
i kupovno snage no^vca dobro provele, trio bi umnogome ispunjen uslov 
koji bi obezbijedio uspjeh čitavo vladino privredno i finansisko poli- 
tiko. Mi danas pitanje ekonomskog ozdravljenja i normalizovanj'a pri- 
lika na tržištu moramo gledati prvo kroz suzbijanjo svih antisocijalnih, 
špekulantskih i neprijateljskih postupaka, i, drugo, u povećanju proiz- 
vodnje. Pošto so mi danas nalazimo u vremenu kada trebp onemogu- 
ćiti špekulaciju, smatram da su mjero koje zakonski prijedlog predviđa 
opravdano i glasaču za njega. U debati u pojedinostima učiniču izvje- 
sno primjedbo. 

Ministar za Crnu Goru Milovan Dilas; Mi moramo biti svjesni da 
naša revolucija, kao svaka revolucija, ima i svojih neprijatelja. Naš' 
su neprijatelji, javni ili sakriveni, svi oni koji danas nijesu s nama i 

'koji, prirodno, ne mogu ni biti s nama: sva razvlašćena buržoazija i 
visoka birokratija, sva čaršija i sve ćifto koji su naučili da žive o znoju 
i na grbači naroda. Mnogi od njih pokušavaju da so uvuku ili su se 
već uvukli i u naš aparat, i pokušavaju da usporo hod i otupo oštricu 
našo revolucije. Svi oni zajedno, gdo god mogu, stavljaju nam palicu 
u točkov«. Protiv svih tih i ostalih svakojakih špokulanata i sabotera 
mi so moramo boriti, muški, energično, bez milosti, revolucionarno. 
Ali ta borba mora biti takva da izluči iz zajednico naših naroda svo zlo 
i sve derikože, a da prihvati svo ono koji su provjereni i hoće s nama 
pošteno da saraduju. Mi nećemo ispravnim i poštenim ljudima, onima 
koji istina u toku borbo nijo&u bili s nama, ali nijesu ni bili protiv nas, 
niti su so ogriješili o svojo narode i njihovu borbu, mi svim takvim lju- 
dima nećemo zatvarati vrata. Njima ćemo mi omogućiti, da ukoliko 
hoćo pošteno da rado, da pošteno zarađuju sebi hljeb. Tako mi danas 
shvatamo pitanjo privatno trgovino. 

Mi moramo zaštititi našo široke maso od pljačko, od špoku'lianata 
svih boja. Лко uspijemo da so ovaj zakon odlučno i pravilno sprovede, 
siguran sam da ćo on odgovoriti zadatku koji mu jo postavljen. Samo 
njega bi, po mom shvatanju, trebalo dotjeraii i neko stavove jasnije 
formulisati. 
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Dr Ljubo Leontić: Zakon jo po mom mišljenju dobar i vjerujem 
da ćemo njegovim striktnim primjenjivanjem uspjeti da onemogućimo 
špekulantima nabijanje cijena, da ćemo započeti borbu za normalizo- 
vanje privrednih prilika u našoj zemlji. U njemu ima izvjesnih manjka- 
vosti i njih valja u toku diskusije otkloniti. Glasaću za nacrt zakona. 

Jakob Avsič: Ja bih rekao samo to da zakon široko zahvata mate- 
riju privrednog kriminala i da će, ako ga budemo pravilno primenili, 
značiti veliki doprinos borbi za podizanje standarda naših radnih ljudi, 
jer će se cene ustaliti, vratićo se poverenjo u novac, a to će uticati i na 
povećanje proizvodnje. 

Prctsednik: Ovime smo završili diskusiju u načelu, jer više, kao 
što vidim, nema govornika. Stavljam Prijedlog zakona o suzbijanju 
nedozvoljeno špekulacijo i privredno sabotažo na glasanje u načelu. 
Prima li se? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). 

Prelazimo na diskusiju u pojedinostima. Pretresaćemo član po 
član. Pošto jo prijedlog drug Hebrang već .pročitao, kad je obrazlagao 
njegovu hitnost, a vi ga svi imadete pred sobom, mislim da nije po- 
trebno da gubimo vrijeme u ponovnom čitanju. (Videti na str. 158). 
Vodićemo diskusiju i sve primiedbe, izmjeno i dopuno koje budu ovdje 
prihvaćene, unijećomo u tekst i onda pročitati definitivnu redakciju 
koju usvajamo. Mislim da ste saglasni sa takvim postupkom. (Glasovi: 
Jesmo). Ima li ko kakvu primjedbu na naslov i Kan 1? (Moša Pijađe: 
Ja). Imado riječ drug Moša Pijade. 

Moša Pijade: Moj jo predlog da se u naslovu u članu 1 i konsek- 
ventno u colom projektu reči: »ncdozvoJjena špekulacija« zanieno re- 
cima: »nedopuštena špekulacija« jer jo to jače, bolje se naglašava ono 
što se želi, tj. da jo to nedopustivo, zakonom nedopušteno, a ne samo 
nedozvoljeno. Zatim pre tačke 1) u čl. 1 ja bih umesto: »Kaznićo so 
naročito« — rekao: »Kaznićo se kao nedopuštena špekulacija:« 

Ministar industrije Andrija Hebrang: Primam ove izmjene i do-, 
pune. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: Ja predlažem da točka 3) nacrta 
poslano točka 2) s tim. da glasi: 

»Svako prekoračenje cijena u prodaji preko cijena propisanih od 
nadležne vlast'«, 
a točka 2) da poslano točka 3) u stilizaciji zakonskog prijedloga. 

Dr Rade Pribićević: Ja bih u tački 6) ovog člana između riječi: 
»platinom, devizama« ubacio još i riječ »dragocjenostima« —, jer jo 
onda stvar mnogo potpunije zahvaćena. 

Ministar industrije Andrija Hebrang: Suglasan sam. 
Ministar pravosuđa Franc Froh U točki 7) člana 1 umjesto: »u 

većim količinama« ja bih preciznije rekao: »preko nedopuštenih koli- 
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čina« jer co so drugim propisima odrediti preko kojih količina nije 
dopustivo iznositi ili prevoziti robu bez dozvole nadležne vlastk Mislim 
da je ovako stvar konkretnija. 

Moša Pijade: Ja bih tačku 10) poddio na dve, tako da poslednja 
rečenica postane posebna tačka 11). jer je to ipak nešto drugo od 
onoga što govori prva rečenica ovog stava. Ja bih, prema lome, iza 
reči »preprodaje« stavio mesto zapete tačku i zapetu, a reči »kao i«—■ 
brisao, potom stavio veliko slovo tako da bi ova tačka 11) glasila: 

»11) odvraćanje proizvođača i drugih lica da proizvode takvu 
■robu ili da je nude na prodaju;« 

Prema tome, tačka koja jo dosada imala redni broj 11 postala bi 
12, a 12 bi poslala tačka 13. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: Ja bih točku 12 potpuno izostavio 
obzirom da su u ovom članu nabrojana dela špekulacije samo primjerice 
radi, a no limitativno. 

Ministar industrije Andrija Hcbrang: Ja sam protiv ovog prije- 
dloga druga Frola zato što mi našim vlastima moramo ostaviti široke 
mogućnosti da gone špekulaciju i u onim slučajevima koje mi nismo 
zakonom točno predvidjeli. Ovako ova točka 12), tj. nova 13) ostavlja 
mogućnost da se slobodnije cijeni štai je nedozvoljena špekulacija i 
Sta se sve osim onoga što smo, naprijed naveli može kazniti kao 
špekulacija. 

Pretsednik: Primaju li se sve izmjene i dopune i prijedlozi koji su 
stavljeni na član 1 zakonskog prijedloga? (Primaju). (Andrija Hebrang: 
Ja sam se već u ime Vlade izjasnio da ih prihvaćam). To znači, član 1 
jo usvojen sa svim izmjenama i dopunama. Molim druga sekretara 
Peruničića  da pročita definitivan tekst. 

Sekretar Mile Peruničić (čita): 

Član 1 
Kao nedopuštena špekulacija smatraće se svaka privredna delat-1 

nost 'koja Ima za cilj da se iskorišćavanjem vanrednih prilika nastalih 
usled  ratnog stanja  i posledica  fašističke okupacije postigne nesraz- 
merna imovinska korist na štetu narodnih interesa. 

Kazniće se kao nedopuštena špekulacija naročito: 
1) svaki rad ili postupanje uopšte, koji se preduzima u nameri da 

se nagomilavanjem, prikrivanjem, propuštanjem obavezne prijave za- 
liha, svojevoljnim obustavljanjem ili ograničavanjem prodajo ili uzdr- 
žavanjem od prodaje robe, ova povuče iz prometa i time povela 
njena cena; 

2) svako prekoračenje cena u prodaji preko cena propisanih 6d 
nadležne vlasti; 

» 
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3) tražcnjei veco cene za robu nego što je ona koja obezbedujc 
proizvođaču, posredniku odnosno prodavcu dobit, koja se obzirom na 
mesto, vreme i sve ostale okolnosti ima smatrati primerenom; 

4) prodaja robo koja ne odgovara predviđenom ili označenom 
kvalitetu ili količini; 

5) kupovanje, .prodavanje ili proizvodnja robe, koja se vrši pro- 
tivno važećim propisima u cilju postizavanja neopravdane koristi; 

6) trgovanje zlatom, platinom, dragocenostima, devizama i valu- 
tama protivno postojećim propisima; 

7) iznošenje ili prevoz robe preko dopuštenih količina bez dozvole 
nadležno vlasti, ako jo za ovo posebnim propisima predvidena naročita 
dozvola; 

8) svaki dogovor između proizvođača, posrednika i prodavca U 
cilju povećanja cena, odnosno u cilju održavanja visokih cena i spre- 
čavanja njihovog opadanja; 

9) višestruko preprodavanje, odnosno uvođenje nepotrebnih po- 
sredovanja u prometu robom važnom za snabdevanje, usled čega bi 
roba mogla poskupiti; 

10) kupovanje robe važne za snabdevanje na trgovima (pijacama) 
ili na putu do trgova (pijaca) od proizvođača i drugih Иса u svrhu 
preprodaje; 

11) odvraćanje proizvođača i drugih lica da proizvode takvu robu 
ili da je nude na prodaju; 

12) propuštanje da se u radnjama, na trgovima (pijacama) ili dru- 
gim mestima na vidnom mestu pojedinačno ili u skupnom cenovnikii 
označe cene pojedinim predmetima koji se izlažu prodaji, kad je takvo 
izlaganje cena odnoeno cenovnika propisano; i 

13) drug: prednjim  tačkama slični slučajevi. 
Pretsednik: Čuli ste definitivnu redakciju, člana 1. Kao što vidite, 

unesene su sve izmjene i dopune s kojima se saglasio i odgovorni 
ministar kao predlagač, osim prijedloga druga Frola o izostavljanju 
točke 12) koji nije prihvaćen. Prima li se ovako redigiran, tekst 
člana 1? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). Prelazimo na član 2. 

Ministar industrije Andrija Hebrang: Za ovaj član ja imam dva 
amandmana, za točku 1) i točku 2). Predlažem da točka 1) umjesto do- 
sadašnjeg teksta glasi: 

1) oštećivanjem, uništavanjem ili uklanjanjem uređaja, sredstava 
za proizvodnju, sirovina, polupreradevina i gotovih proizvoda, ako je 
to učinjeno zlonamerno ili grubom nemarnošću. 

Točka 2) po novom amandmanu trebalo bi da glasi: 
2) zlonamerno izmenjivanje ili stavljanje van upotrebe sastavnih 

delova  uređaja, sredstava  za  proizvodnju  i saobraćaj; 
Pored toga predložio bih da se u članu 2) poslije riječi: »privred- 

nih« stavi »i saobraćajnih«, jer time obuhvatamo i kriminal, sabotažu 
prema saobraćajnim sredstvima što je za nas veoma važno isto tako 
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kao i sabotaža u fabrikama i na poljoprivrednim dobrima. Mi danas 
imamo ogroman deficit u saobraćajnim sredstvima, lokomotivama, 
vagonima, automobilima itd. i ovime bi pooštrili njihovu zaštitu. 

Pretsednik: Primaju 11 so amandmani i izmjene koje je predložio 
drug Hebrang? (Primaju). 

Mile Peruničić: Predlažem da so odmah iza prvog stava, posle 
reći »kazniće se« ubaco reći »kao delo privredno sabotaže« — kao što 
je dopunjeno u članu 1 na istom mestu, i da so umesto trenutnog 
stanja u prvom stavu člana 2 —■ »onemogući« stavi trajno stanje 
»onemogućava«, jer to bolje odgovara. 

Pretsednik:  Prima  li se?  (Prima). 
Moša Pijade: Pošto smo usvojili amandmane kojima so jasnije 

određuju objekti koje treba zaštititi, dosadašnja tačka 4) člana 2 po- 
staje tačka 3), tačka 5) postajo tačka 4). Ja bih tačku 10) stavio kao 
tačku 5) i u njoj bih izostavio reč »pomoćnih« & iza reči »proizvodnja« 
dodao bih roči »privrednih i saobraćajnih« čime ovu odredbu saglaša- 
vamo prethodnoj. Na ovaj način tačka 3) predloga postala bi tačka G). 
To je moj predlog. 

Ministar  industrije Andrija  Hebrang:  Ja  ga  prihvatam. 
Pretsednik: Ima li ko protiv? (Nema). Sta ko još ima da primijeti? 

Ministar kolonizacije Sreten Vukosavijević: Posle ovih izmena 
tačka 9) postajo tačka 7) i ja bih u njoj umesto roči »dogovaranje« 
stavio »dogovor«, a iza reči »posrednika« ubacio »koji ima za cilj 
smanjenje« a iza reči »u priivrednim« dodao bih kao i ranijo »i sao- 
braćajnim«. 

Mile Peruničić: Prema dosadašnjim izmenama tačka 6) bi trebalo 
da postane tačka 8) i ja predlažem da se u njoj mesto »narodnih vlasti« 
stavi »nadležnih vlasti« a reč »svesno« bih izbrisao jer je to nepo- 
trebno.' 

Dr Rade Pribićević: Čini mi se da ovako ide teže sa diskusijom. 
Poremetili smo red ovih tačaka, pa teško pratim, diskusiju. Prema do- 
sadašnjim izmenama stara tačka 7 postala bi 9, tač. 8 postajo 10; ja bih 
pored toga imao da, predložim da se u novoj tačci 9) izbrišu riječi »zlo- 
namerno« s tim da se na kraju doda rečenica: »ako je to učinjeno zlo- 
n^mjerno ili grubom nemarnošću« jer je tako misao jasnija a i termi- 
nološki se ujednačava. 

Ministar industrije Andrija Hebrang: Suglasno amandmanu za 
izmjenu točko 1), predlažem da so točka 11) izmijeni i da glasi: 

11) grubo propuštanje čuvanja i održavanja sredstava za iproiz- 
vodnju, sirovina, poljoprivrednog i drugog inventara, polupreradevina 
i gotovih proizvoda; 
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Pretsednik: Prima li so ova izmjena? (Prima). Ima li još kakvih 
prijedloga? Imado rijoč drug Marković. 

Momčilo Marković: Ja bih u tački 12) predložio da se izbrišu reči 
»neracionalno« jer je za nas evako nagomilavanje sirovina i drugih 
stvari no samo neracionalno nego i štetno, a saglasno već izvršenim 
izmenama brisao bih i ono »pomoćnih«, tj. sredstava proizvodnja, a 
u tački 13) iza reči »podataka« umetnuo bih: »narodnim vlastima« tako 
da pošlo reči »robe« brišemo sve do kraja stava, jer je to nepotrebno 
i podrazumeva se iz same stvari. 

Ministar industrije Andrija  Hcbrang: Prihvatam. 
Moša Pijade: Na tačku 14) imam dvo primedbe. Prvo, šta znači 

ovo »čutanja«. Valjda so kaže: čuvanjo poslovne tajne. Drugo, brisao 
bih sve ovo pošlo reči »poeto'jećim propisima« jer svako delo koje mi 
kažnjavamo ovim zakonom sankcija dolazi zbog toga što se nanosi 
šteta državnim ili narodnim interesima. To se samo po sebi razume. 

Ministar industrije Andrija  Hcbrang:  Umjesno. Slažem se. 

Mile Peruničić: U tačkama 15) i 16) ja bih iza reči kao što smo 
dosledno i dosada ubacivali, dakle, iza reči »privrednih« ubacio »i sao- 
braćajnih«, i brisao hih ovo »svesno«. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: U svima točkama iz cijelog za- 
kona trebalo bi izostaviti riječi »zlonamjerno, svjesno i grubo« pošto 
je već u članu 3 ovog zakona predvidena opća Odredba po kojoj se 
djelo nedopuštene špekulacije i privredno sabotažo kažnjava, bilo da je 
učinjeno zlonamjerno, svjesno ili iz grubog nehata (nemarnosti). Ako 
bi se ove riječi i dalje ostavljale U tekstu, izlazilo bi da se ta djela 
kažnjavaju za zlonamjerno i svjesno izvršenje, a no i za grubo propu- 
štanje, šft> svakako no bi bio smisao i namjera' ovog propisa, već na- 
protiv, ovdjo so cilja da se kazni svaki onaj koji učini djelo privredno 
sabotaže, bez obzira da li jo ono izvršeno zlonamjerno, svjesno ili iz 
grubog nehata. Pored toga, ako bi se ostavila prijašnja redakcija 
moglo bi so dati povoda raznim tumačenjima, objašnjenjima i sporo- 
vima. Zato je potrebno da se svuda iz člana 2, kao što je i drug Peru- 
ničić umjesno pitmijetio za riječ »svjesno«, izostave riječi »zlona- 
mjerno« i »iz grubog nehata«. 

Ministar industrije Andrija Hcbrang: Ja sam za to da so briše ono 
»svjesno«, ali mislim da treba ostaviti riječi »zlonamjerno i grubom 
nemarnošću« — jer jo to neophodno za kvalifikaciju počinjenog djela. 
Ja bar tako mislim. 

Moša Pijade: I ja so slažem sa drugom Hcbrangom. Neka ostane, 
nije suvišno, ne smeta. 

Dr Ljubo Lcontić: Ja mislim no samo da mjo suvišno, nego da to 
mora ostati, to je glavni atribut za identificiranje djela. 
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Pretsednik: Kao što vidite, nismo složni. Postoji prijedlog druga 
Peruničića i druga Frola. Prvi je prihvatio član Vlado, a drugi nije. 
Stavljam prvo prijedlog druga Peruničića na glasanje. Prima li se? 
(Prima). Stavljam zatim prijedlog člana Vlade o tome da riječi »zlo- 
namjerno i grubom nemarnošću« ostanu u tekstu zakona. Prima li se? 
(Prima). Ima li još ko kakvu primjedbu? (Nema). Prema tome, točka 
17) usvojena jo-kako jo predložena. Molim druga sekretara da pročita 
član 2 u definitivnoj redakciji sa svim izmjenama i dopunama, te 
amandmanima koji su ovdje usvojeni. 

Sekretar Mile Pcniničić: Ja ću pročitati sve što sam zabcležio, 
ali ukoliko sam neku izmenu i dopunu, a njih je, kao što ste videli, bilo 
mnogo, izostavio, molim da mo popravite. Član 2, prema mojim belc- 
škama, glasi (čita): 

Član 2 
Kao sabotaža u smislu ovog zakona smatrate se svaka radnja, 

odnosno propuštan jo radnjo u cilju da se ometa, onemogućava ili do- 
vodi u opasnost pravilno i brzo poslovanje privrednih i saobraćajnih 
preduzoća (radnja) ili poljoprivrednih gazdinstava, kao i sve ono što 
bi mo^lo ići na štetu interesa narodne privrede ili državne privredno, 
politike. 

Kaznićo se kao dolo privredno sabotaže naročito: 
1) oštoćivanje, unlštavanjo ili uklanjanje uređaja, sredstava za pro- 

izvodnju, sirovina, po'lupreradevina i gotovih proizvoda, ako je to uči- 
njeno zlonamerno ili grubom nemarnošću; 

2) zlonamerno izmenjivanjo ili .stavljanje van upotrebo sastavnih 
delova uređaja, sredstava za proizvodnju i saobraćaj; 

3) ošteoivanjo ili unlštavanjo useva, žetvo ili kulture uopšte na 
poljoprivrednim gazdinstvima, ako jo to učinjeno zlonamerno ili gru- 
bom nemarnošću; 

4) oštećivanje, uništavanje ili uklanjanje živog ili mrtvog inven- 
tara, žetvenih prinosa i gospodarskih objekata na poljoprivrednim 
gaizdinstvima, ako je to učinjeno zlonamerno ili grubom nemarnošću; 

5) otuđivanje ili prikrivanje sirovina i drugih sredstava za pro- 
izvodnju u cilju ohustavo ili ograničenja proizvodnje privrednih i sao- 
braćajnih preduzeća (radnja) ili poljoprivrednih gazdinstava, ili ne- 
opravdano propuštanje nabavljanja sirovina i drugih sredstava za 
proizvodnju; 

(i) zatvaranje privrednih i saobraćajnih preduzeća (radnja), obu- 
stavljanje ili ograničavanje rada u njima bez opravdanih razloga; 

7) dogovor između proizvođača, ili proizvođača i posrednika koji 
ima za oil] smanjenje proizvodnjo ili obustavu rada u privrednim i 
saobraćajnim preduzećima (radnjama) ili na poljoprivrednim gazdin- 
stvima; 
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8) svesno izvršavanje poljoprivrednih radova u protivnosti sa pro- 
pisanim planom ili u protivnosti sa naredbama nadležnih vlasti ili neiz- 
vršavanje takvih radova bez opravdanih razloga; 

9) primena neracionalnih metoda u proizvodnji ili raspodeli sred- 
stava u cilju onemogućavanja ili otežavanja pravilnog poslo.vanja, ako 
je to učinjeno zlonamerno ili grubom nemarnošću; 

10) zlonamerno sastavljanje i  podnašanje netačnih  kalkulacija; 
11) grubo propuštanje čuvanja i održavanja sredstava za proiz- 

vodnju, sirovina, poljoprivrednog i drugog inventara, polupreradevina 
i gotovih proizvoda; 

12) nagomilavanje sirovina i drugih sredstava proizvodnje, polu- 
preradevina i gotovih proizvoda u cilju sprečavanja normalnog eko- 
nomskog prometa sa tim dobrima; 

13) davanje netačnih i nepotpunih podataka narodnim vlastima 
o stvarnom stanju zalihe robe; 

14) povreda obaveze čuvanja poslovne tajne koja.je utvrđena po- 
stojećim propisima; 

15) neispunjavanje dužnosti u rukovodstvu ili kontroli privredmli 
i saobraćajnih preduzeća (radnja) ili poljoprivrednih gazdinstava u 
cilju oštećivanja interesa proizvodnje ili pcitkopavanja autodteta 
državne vlasti; 

16) zlonamerno kočenje rada uopšte u privrednim i saobraćajnim 
preduzećima (radnjama) ili na poljoprivrednim gazdinstvima; 

17) drugi  prednjim tačkama slični slučajevi. 

Pretsednik: Čuli ste član 2. Ima li ko kakvu primjedbu? (Nema). 
Prima li se član 2 kako ga je pročitao drug Peruničić? (Prima). Pošto 
je član 2 usvojen, prelazimo na član 3. 

Mosa Pijade: Ja bih ovaj član ostavio kako je u predlogu samo 
bih umesto »nedozvoljene« stavio »nedopuštene« i izbrisao ono 
»svesno«. 

Ministar pravosuđa Franc Frol: Imam prijedlog da se stav 2) 
člana 3 izmijeni tako da glasi:       \ 

»Nedopuštena špekulacija i privredna sabotaža kazniće se po pro- 
pisima ovoga zakona, osim u slučajevima koji su predviđeni Uredbom 
О vojnim sudovima.« 

Pretsednik: Prima li se ova izmjena? (Prima). Molim druga sekre- 
tara da pročita konačnu redakciju člana 3. 

Sekretar Mile Peruničić (čita): 

■     Član 3 
Dela nedopušteno Spekulacije i privredne sabotaže kažnjavaju se 

bilo da su učinjena zlonamerno ili iz grubog nehata (nemarnosti). 

178 



Nedopuštena špekulacija i privredna sabotaža kazniće se po pro- 
pisima ovog zakona, osim u slučajevima koji su predvideni Uredbom 
o vojnim sudovima. 

Pretsednik: Prima li so pročitani član 3? (Prima). Prelazimo na 
član 4. 

Ministar industrije Andrija Hebrang: Ovdje treba riječi »nedozvo- 
ljena« zamijeniti sa »nedopuštena«, a stav posljednji treba da bude 
pretposljednji s tom izmjenom što bi so umjesto »može se izreći«, 
stavilo »izriče se«, a riječ »umišljeno« briše, tako da se posle riječi 
»narodnih interesa« dodajo rečenica: »ili im u zloj nameri naneo ve- 
liku štetu«. Prema ovom prijedlogu pretposljednji stav ovo točke po- 
stajo stav posljednji. 

Sreten Vukosavljević: U tački 3 treba iza reči »privrednog« staviti 
i »saobraćajnog«. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: U četvrtoj točki ja bih stav 1 
izmijenio tako da glasi: 

»Kazna pod tačkoin 1) možo so uporedo izreći sa kaznom pod 
tač. 2), a kazna pod tač. 3) uporedo sa kaznom pod lač. 2) ili tač. 4).« 

Stav 2) ovo iste točko promijenio bih tako da glasi: 
»Pored napred navedenih  kazni  možo so izreći  i  kazna  gubitka 

građanske časti i osuđenome oduzeti pravo daljeg vodenja preduzeća 
radnje) kao i uzaptiti roba koja je predmet de!a iz O'Vog Zakona.« 

Pretsednik: Ima li još kakvih primjedaba? (Nema). Molim druga 
sekretara da pročita član 4 sa izmjenama i dopunama koje su pred- 
ložili drug Hebrang, drug Frol i drug Vukosavljević. 

Sekretar Mile Peruničić (Čita): 
Član 4 

Nedopuštena Spekulacija ili privredna sabotaža kazniće so prema 
težini dela: 

1) novčanom kaznom; 
2) prinudnim radom od jednog meseca do deset godina; 
3) konfiskacijom privrednog i saobraćajnog preduzeća (radnje) ili 

poljoprivrednog gazdinstva, odnosno jednog dola ili čitave imovino 
osuđenog lica; 

4) smrtnom kaznom. 
Kazna po tač. 1) možo se uporedo^ izreći sa kaznom pod tač. 2) 

a kazna pod tač. 3) uporedo sa. kaznom pod tač. 2) ili tač. 4). 
Pored napred navedenih kazni mole so izreći i kazna gubitka gra- 

đansko časti i uzaptiti roba koja jo predmet dela iz ovog Zakona. 
Kazna pod tač. 4) izričo so u težim slučajevima, kad je izvršilac 

dela iz ovog zakona postupio s naročitom bezobzirnošću protiv narod- 
nih interesa ili Im u zloj nameri naneo> veliku štetu. 
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Pri odmcravanju visino kazno uzimaco so naročito u obzir zla 
volja i društvena pokvarcnost izvršioca, kao i veličina štete koja je 
delom i/, ovog Zakona nastala ili bi mogla nastati za narodne ili državno 
intereee. Jednako ćo eo kao otežavajuća okolnost uzeti i delo u povratu. 

Pretsednik: Čuli sto član 4.ч Ima И kakvih 'primjedaba?  (Nema). 
Prima li so član 4 u ovoj redakciji kako je pročitan? (Prima). 

Prelazimo na  član 5. 
Ministar pravosuđa Frane Frol: U članu 5 a u stavu 3) trebalo bi 

učin'iti izmjenu u tom smislu što bi se.pitanje u koju će so svrhu upo- 
trebiti novčana kazna ostavilo da ga riješe federalne jedinice. U sva- 
kom slučaju mišljenja sam da novčana kazna treba da ide u korist 
ono federalno jedinice na čijem jo području nresuda izvršena. 

Ministar industrije Andrija Hebrang: To je, mislim, u redu. Ja 
predlažem da so stav 1) ovog člana izmijeni tako da glasi: 

»Novčana kazna po tač. 1), čl. 4 ovog Zakona ne sme prekoračiti 
stostruku vrednost robe koja je predmet postupka po ovom Zakonu«. 

Moša Pijade: U drugom stavu ja bih ispred reči »roba« umetnuo 
reč »nema«, a umesto reči »nije« stavio »kao«, a posle reči »postupka« 
dodao bih »po ovom Zakonu«. Tako bi stvar bila mnogo jasnija. 

Mile Pcniničić: Mi smo u našim zakonima i propisima već usvojili 
termin federalno jedinico u značenju zemlje (Hrvatska, Srbija, Slove- 
nija, Makedonija, Crna Gora) pa zato predlažem da se ovde reč 
»zemlje« zameni recima »federalne jedinice«. 

Pretsednik: Primaju li so ovi predloži? (Primaju). Molim druga 
sekretara da pročita član 5 u konačnoj redakciji. 

Sekretar Mile Peruničić (čita): 

Član 5 
Novčana kazna po tač. 1) čl. 4 ovog Zakona ne sme prekoračiti 

stostruku  vrednost  robe koja je predmet postupka po ovom Zakonu. 
U slučajevima kada nema robe kao neposrednog predmeta po- 

stupka po ovom Zakonu, novčana kazna odmerićo se u iznosu od 50 
dinara do 100.000 din. 

Novčana kazna i uzapćena roba idu u korist ishrane siromašnog 
stanovništva one federalne jedinice na čijem je području presuda izre- 
čena. 

Pretsednik: Pročitan jo član 5 u konačnoj redakciji. Ima li ko šta 
da primijeti?-(Nema). Prima li se član 5? (Prima). Ima li ko protiv? 
(Nema). Objavljujem da je član 5 usvojen kako je pročitan. , 

Prelazimo na član 6. 
Ministar industrije Andrija Hebrang: Uz ovaj član imam amand- 

man i predlažem da so u prvom stavu iza zapete brišu reči »da s njome 
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postupi na sledeči način« a da so prva i druga tačka prerade nai taj 
način što bi se prva dodala prvom stavu, a druga da postane stav 2 
sa izmjenom i da glasi: 

»Svu drugu robu uzećo narodni odbor na čuvanje i izvestit1 o 
tome napred navedeno Ministarstvo, koje če s tom robom dalje postu- 
piti  prema  uputima saveznog Ministarstva  trgovino 4 snabdevanja.« 

Na ovaj način odredbo postaju mnogo jasnije, boljo su povezane. 
Ministar pravosuđa Frane Frol: Treći stav ovog člana trebalo b: 

promijeniti tako da glasi (čita): 
»Nadležni narodni sud može u čitavom toku postupka preduzeti 

moro da bi so sprečilo da izvr.š'ilac dela iz ovog Zakona izigra kaznu 
konfiskacijo ili uzapčene robe.« 

Mislim da je ovako stvar konciznija. 
Ministar industrije  Andrija  Hcbrang:  Primam. 
Pretsednik: Ima li još kakvih primjedaba? (Nema). Molim druga 

sekretara da izvoli pročitati novu redakciju člana 6. 
Sekretar Mile Pcruiiičic (čita): 

Član 6 .     • 
Uzapćena roba stavičo so na raspoloženje najbližem mesnom 

narodnom odboru s time da istu proda po određenim cenama i iznos 
stavi na raspoloženje onom zemaljskom ministarstvu, koje vodi poslove 
snabdevanja, ako su u pitanju lako kvarljivi proizvodi, živa stoka ili 
živina. 

Svu drugu robu uzećo narodni odbor na čuvanje i izvestiti o tome 
napred navedeno Ministarstvo, koje će s tom robom dalje postupati 
prema  uputima  saveznog Ministarstva  trgovine i snabdevanja. 

Nadležni narodni sud može u čitavom toku postupka preduzeti 
mere da bi. se sprečilo da izvršilac dela iz ovog Zakona izigra kaznu 
konfiskacijo ili  uzapčene robe. 

U pogledu konfiskovane imovino primenjivaće se odredbe Odluke 
AVNOJ-a od 21 novembra 1944 godine o prelazu u državnu svojinu 
neprijateljske imovine i propisi koji su s istom u vezi. 

Pretsednik: Čuli ste član 6. Ima li primjedaba? (Nema). Prima li se 
član .6? (Prima). Prelazimo na član 7. Ima li- ko šta da primijeti? 
(Nema). To znači da ovaj člaoi primamo bez diskusije. Molim druga 
sekretara da pročita član 7. 

Sekretar Mile Peruničić (Čita): 

Član 7 
Novčana kazna u slučaju nenaplativosti zameniće se kaznom pri- 

nudnog rada, računajući za svakih 50 dinara po jedan dan prinudnog 
rada. 
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Kazna prinudnog rada kojom se zamenuje novčana kazna ne može 
iznositi višo od 3 godine. 

Uslovne kazne ne mogu se izricati. 
Pretsednik: Saslušali ste član 7 prema prijedlogu Ministra indu- 

strije. Prima li se? (Prima). Prelazamo ла član 8. 

Momčilo Marković: I ovaj bismo član mogli prihvatiti samo ako iz- 
menimo reč »nedozvoljena« i stavimo »nedopuštena«. 

Pretsednik: čuli ste prijedlog druga Markovića. Ima li ko još 
kakvu primjedbu? (Nema). Molim druga sekretara da pročita član 8, 
usvajajući prijedlog druga Markovića. 

Sekretar Mile Perimičić (čita): 

Član 8 
Dela nedopuštene špekulacijo i.privredne sabotaže iz ovog Zakona 

kao i izvršenje kazne po ovim delima ne zastarevaju. 

Pretsednik: Prima li se član 8? (Prima). Idemo dalje. 
Ministar pravosuđa Frane Frol: Propis ovog člana 9 trebalo "bi 

redigirati lako da vlasnik poduzeća, bio on pravno ili fizičko lice, odgo- 
vara' u svakom slučaju bez obzira na. to tko je djelo učinio te da ga 
se može osuditi kako na novčanu kaznu tako i na konfiskaciju imo- 
vine. Ovako bi trebalo da bude, ako hoćemo da vodimo računa o na- 
čelu da ono lice koje vučo sve koristi od poduzeća ili radnje treba da 
snosi podjednako i rizik, te, prema tome, ima da snosi solidarno i imo- 
vinsko-pravnu odgovornost sa izvršiocem djela. Na ovaj način biće 
pojačana kontrola vlasnika nad radom njegovih namještenika. Ja 
nisam spremio novu redakciju ovoga člana, ali sam maloprije o tome 
govorio sa-drugom Hebrangom s čime se on složio. Valjda će on imati 
za to kakav prijedlog. 

Ministar industrije Andrija Hebrang: Ja smatram da je prijedlog 
druga Frola umjesan. Na osnovu onoga što je on istakao i na osnovu 
razgovora koje smo jmali slobodan sam predložiti novu redakciju 
člana 9 koja glasi (čita): 

Član 9 
Vlasnik poduzeća (radnje) ako je fizička oso'ba odgovara za djelo 

!iz ovog Zakona, ukoliko ne dokaže da je ono učinjeno bez njegovog 
znanja, odnosno naknadnog odobrenja ili bez njegovog nehata. 

Kod pravnih osoba odgovaraju pored izvršioca djela i oni organi 
ili punomoćnici koji upravljaju dotičnim poduzećem ili imanjem uko- 
liko ne dokažu da je djelo učinjeno bez njihovog znanja, odnosno 
naknadnog odobrenja ili bez njihovog nehata. 

Ako je djolo učinjeno po nalogu ili na potstrek odgovorne uprave 
pravne osobe, može se izreći i kazna konfiskacije jednog dijela ili či- 
tave imovine pravne osobe. 
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Pretsednik: čiili sto novu redakciju člana 9 koju je podnio drug 
Hobrang. Ima li 'kakvih dopuna i izmjena? (Nema). Onda stavljam na 
glasanje c'.an 9. Prima li se? (Prima). Prelazimo na član 10. 

Ministar industrije Andrija Hebrang: Mi smo ponovo diskutirali 
o ovom članu. Smatral' smo da gai treba izmiJenUii i ja predlažem sli- 
jedeću redakciju člana 10 (čita): 

Član 10 
Za slučaj osude po ovom Zakonu, a po nastaloji potrebi, može 

nadležna vlast kod poduzeća ili kod većih poljoprivrednih gospodarstava 
na trošak istih postaviti delegata sa zadatkom da se brine o pravilnosti 
rada poduzeća. Naknadu za rad delegata određuje vlast koja ga je 
postavila. Delegat ne smije osim te naknado primati ništa od poduzeća. 

• Ovakvom redakcijom mi smo uvjereni da ćemo boljo osigurati 
rad -poduzeća, postavljanjem delegata s tim da delegata no postavlja 
okružni narodni odbor, već da to pitanje ostavimo otvorenije i ja mi- 
slim da to treba da budu uvijek viši organi, јог ćo oni pravilnije vršiti 
rzbor ljudi kojima treba da^ so to povjeri. 

Pretsednik: Pošto so niko više ne javlja za rijoč, stavljam član 10 
na glasanje u ovoj novoj redakciji! druga Hebranga. Prima li se? 
(Prima). Ima li ko protiv? (Ncmai). Prelazimo na član 11. 

Ministar industrije Andrija Hebrang: Ja nemam točan dojam o 
tonio ikako treba riješiti pitanje stvarno nadležnosti za provođenje po- 
stupka i donašanjo presuda. Ja sam prijo neki dan dobio primjedbe 
druga Frola i čini mi so da ih treba prihvatiti. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: Kad sam prijo neki dan dobio 
konačnu redakciju zakonskog prijedloga mi smo u Ministarstvu pra- 
vosuđa ponovo diskutirali. I ranije, na prethodnim konfcrencijamai, koje 
su u Privrednom savjetu držane po ovom pitanju, delegat Ministarstva 
pravosuđa stavio je primjedbo kojo su samo djelomično prihvaćene. 
Zato ja ovdjo u općem interesu moram postaviti još jedno principijelno 
pitanje. 

Kod određivanja stvarno nadležnosti za provođenje postupka i 
donašanjo presuda po djelima iz ovog zakona treba imati na umu da 
su ta djela obuhvaćena jednom općom formulacijom u, članu 1 i 2, da 
su izvjesna djela samo primjerice navedena u istim članovima, što 
znači da nisu pobrojana sva djela nedozvoljene špekulacijo i privredne 
sabotažo niti jo određena kazna za svako djelo ponaosob. Zbog toga 
.nijo mogućno pri podnašanju prijavo odrediti koje ćo djelo biti lakše 
a kojo teže, niti jo mogućno predvidjeti koja ćo so od kazni predvide- 
nih u čl. 4 izreći protiv počinioca djela. Tok u toku postupka, kada se 
priboru dokazi, kada so utvrdi šteta koja jo nastala usljed počinjenog 
djela i kada se procijeni stepen odgovornosti počinioca obzirom  na 
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pobudo pri izvršenju djeM, — onda tek sudovi mogu procijeniti koju 
kaznu treba primijeniti na krivca. 

Odvajanje djela nedozvoljene špekulacijo i privredne sabotaže, 
prema tome, nije mogućno izvesti obzirom na propisane kazne, te kad 
treba odlučiti kojem sudu se može dati u nadležnost izviđanje i dona- 
šanje odluka po djelima iz ovog zakona, onda, mislim, to treba da 
budu okružni sudovi i to zbog toga što se medu predvidenim kaznama 
nalazi i smrtna kazna, a ovu kaznu, po pravilu, izriče u prvom stepenu 
okružni sud. 

Najpravilnije bi bilo kad bi se mogla izdvojiti djela koja se kažnja- 
vaiu smrtnom kaznom, pa njih samo predati u nadležnost okružnih 
sudova. No to nije mogućno učiniti, kao što sam već rekao. 

Po našem prijedlogu član 11 trebalo bi prestilizovati i dopuniti još 
samo utoliko što bi trebalo predvidjeti rokove u kojima su sudovi dužni 
da donose odluke po djelima nedopušteno špekulacije i privredne sa- 
botaže. 

Moša Pijade: Meni se čini da bi bilo pogrešno predvideti okružne 
sudove kao nadležne za suđenje po delima iz otog zakona, jer bj to 
usporavalo postupak, pošto je okružnih sudova malo. Mislim da bi to 
boljo odgovaralo sreskim sudovima. 

Ministar rudarstva Bane Andrejev: Ne bi se samo usporavao po- 
stupak, već je to i nemogućno sprovesti pošto postupak po ovom za- 
konu treba da 'bude brz i efikasan, a okružni sudovi su udaljeni te &6 
no bi postigla osnovna svrha zakona. 

Dr Ljubo Leontić: Ja mislim da djela 'z ovog zakona lakše prirode 
treba da budu dodijeljena sreskim sudovima, a teža i smrtne kazne 
u nadležnost okružnih sudova. 

Ministar građevina dr Rade Pribićević: Ovo je zaista vrlo važno 
pitanje. Meni se čini da 'bi najbolje rješenje bilo ako bi se predvidjelo 
da su sudovi u srezovima nadležni za suđenje po krivicama špekulacije 
i 'privredne sabotaže, a da ukoliko se utvrdi da je krivica teška, i da 
može biti izrečena i smrtna kazna da se to preda višom sudu, tj. 
okružnom sudu. 

Ministar za Crnu Goru Milovan Dilas: I meni se čim da je ovo 
najbolje rješenje. Srcski sud treba da pokrene i da vodi cijelu stvar 
sve dotle dok ne -postane izvjesno dai je djelo 'teško, da može biti izre- 
čena smrtna kazna i da se to tek onda prepusti okružnom sudu. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: Ja se slažem sa prijedlogom koji 
je ovdje potekao od drugova da nadležni budu sreski i okružni sudovi. 
Ako dozvolite, ja bih na osnovu ranijeg pismenog prijedloga za novu 
redakciju člana 11 izvršio izvjesne Izmjene i dopune u svom prijedlogu, 
a na osnovu primjedaba i sugestija koje su ovdje pale. Po tom mom 
prijedlogu član 11 glasio bi ovako (čita): 
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Član 11 
Za sprovodenje postupka i donošenje presuda po ovom Zakonu 

nadležan je 'kotarski narodni sud. Лко se u toku postupka pokaže da bi 
djelo kažnjivo po ovom Zakonu moglo povući za sobom smrtnu kaznu, 
kotarski sud će obustaviti postupak i čitav predmet dostaviti nadležnom 
okružnom sudu. 

Postupak &o pokreće na 'prijavu ma koje osobo ili po službenoj 
dužnosti. Sve vlasti koje dođu do saznanja o postojanju djela iz ovog 
Zakona dužne su podnijeti prijavu nadležnom kotarskom sudu. 

Kotarski narodni sud dužan je po djelima iz ovog Zaikona donijeti 
presudu odnosno okončati -postupak najdalje u roku od 8 dana od dana 
kada je prijavu primio, ili pokrenuo postupak po službenoj dužnost'. 

Ministar za Crnu Goru Milovan Diias: Ja mislim da je ovakva 
stilizacija dobra, da odgovara onome o čemu smo se ovdje saglasil'. 

Ministar industrije Andrija Hebrang: I ja je prihvaćam. 
Prctsednik: Culj ste novu redakciju člana 11. Pošto, izgleda, nema 

primjedaba na nju, stavljam član 11 u redakciji koju je pročitao drug 
Frol na glasanje. Prima li se? (Prima). Objavljujem da je član 11 pri- 
mljen. 

Prelazimo na član 12. 
Ministar industrije Andrija Hebrang: Na ovaj član prijedloga koji 

jo 'zradon kod nas u Privrednom savjetu primili smo sa više strana 
primjedbe. Bilo je prijedloga da uopće ne osnivamo posebne komisije 
za suzbijanje špekulacijo pri gradskim i mjesnim narodnim odborima. 
Bilo je i takv'h prijedloga koji su se saglašavali sa komisijama ali ne 
'i sa nadležnostima koje su- im nacrtom predvidene. Mi ćemo o tomo 
sigurno ovdje diskutovati. Ja bih zadržao pravo da pošto čujem ostala 
mišljenja, naknadno govorim  o tom pitanju. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: Kad se već stalo na gled'što da 
&o pri narodnim odborima osnuju komisijo koje bi bilo nadležno, pored 
pronalaženja slučajeva nedopušteno špekulacije, i da kažnjavaju za 
manje krivice, onda smatram da je potrebno da se u član 12 doda to 
da će komisijo biti dužne sva djela špekulacijo koja prelaze njihovu 
nadležnost predavat; nadležnom sudu na suđenje. 

Pošto je prihvaćeno da sreski sudovi, po pravilu, sude djela nedo- 
puštene špekulacije, onda bi ti isti sudovi trebalo da budu nadležni i za 
rješenje žalbi'koje so podnose protiv odluka komisija. Na ovaj način 
sudovi bi imali potpuniji! pregled i praksa u suđenju po ovim djelima 
bila bi jednoobrazna. 

Ovaj član trebalo bi dopuniti još i time što bi se predvidjeli rokovi 
u kojima su komlsdje i sudovi dužni provesti postupak i donijeti odluku 
po manjim krivicama nedopušteno špekulacije. Prirodno je da troba 
predvidjeti i rok za žalbu. Na osnovu ovih svojih primjedaba glede 
člana  12 predlažem slijedeću redakciju: 
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CIan 12 
Gradski i mjesni narodni odbori u mjestima sa preko 3.00O sta- 

novnika mogu radi suzbijanja nedopuštene špekulacije obrazovati po- 
treban broj posebnih komisija od 3—5 članova iz redova potrošača, 
odnosno od članova ili službenika svog odbora, koji će se starati da se 
pronađu slučajevi nadozvoljeno špekulacije i da se krivci zakonito 
progone. Ovo komisije mogu privremeno uzaptiti svu robu koja je bila 
predmet djela nedopuštene špekulacije i da rješenje o tom uzapćenju 
dostavo na odobrenje nadležnom sreskom sudu najkasnije u roku od 
24 časa.   ' . 

Iste komisijo ovlašćone su. da i same kažnjavaju manje krivice, 
kojo bi se po njihovoj ocjeni kaznile novčanom kaznom i da u vezi 
s tim uzapćuju definitivno robu koja je predmet djela. Nadu li оуе ko- 
misije u toku postupka da učinioca djela treba strožije kazniti, bilo 
obzirom na njegovu z!onamjernost, biJo obzirom na posljedice djela, 
predmet ćo dostaviti nadležnom sreskom sudu. 

Sprovodenjo postupka i donošenje odluke po djelima iz ovog Za- 
kona, komisije su dužno izvršiti u roku od 3 dana. 

Protiv odluko komisije dopuštena je žalba nadležnom sreskom 
sudu u roku od 3 dana. Sud je dužan riješiti žalbu u roku od 2 
dana. 

Sud može odluku komisije poništiti, odobriti ili izmijeniti т na štetu 
žalioca. 

To bi bio moj prijedlog za redakciju člana 12. 

Sreten Vukosavljević: Da ne bi bilo zloupotreba i da bi se nekako 
kanalizovao rad ovih komisija, ja mislim da- bi ih trebalo u nadležnosti, 
pa i u njihovoj moći, ograničiti 'zvesnom merom do koje one mogu 
odmera.vali kazne, a no samo reći: »manje krivice«. 

Moša Pijade: Meni so čini da ove komisije treba uglavnom ogra- 
ničiti ла proganjanje špekulanata životnim namirnicama, a u svakom 
drugom slučaju stvar treba predavati sudovima. 

Dr Rade Pribićcvić: Prijedlogu druga Frola nedostaje odredba 
šta ćo komisije činiti sa uzapćenom robom. Komu će je predavati i u 
kom roku? Ja bih to ovdje precizirao da su one dužne da s njome po- 
stupaju shodno propisima člana 6. Inače, mislim, ova je stilizacija bo'lja 
od ranije. 

Ministar industrije Andrija Hebrang: Kao što je diskusija pokazala, 
postojo razmimoilaženja u gledanju na predmet koji raspravlja član 12. 
Ja sam za kompromisno rješenje. Smatram da su sugestije i primjedbe 
drugova Frola, dr Pribićevića i Vukosavljevića umjesne i na osnovu 
toga ja bih predložio da se za bazu uzme prijedlog druga Frola, i da se 
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u njega unosu iz našeg prijedloga odredbe koje su u prijedlogu druga 
Frola izostavljene kao, na primjer, kad se rješenje komisije smatra 
konačnim. Zato bih ja predložio konačno ovu redakciju člana 12 (čita): 

Član  12 

Mjesni narodni odbori obrazovat će gdje je potrebno radi suzbi- 
janja nedopušteno špekulacijo potreban broj komisija od tri do pet 
članova iz redova potrošača i članova ili službenika svog odbora. Te će 
so komisijo 'brinuti da so pronalaze slučajevi nedopuštene špekulacije 
i da so krivci zakonito progone. Iste su komisije ovlašćene da i same 
izvrše zapljenu životnih namirnica koje su predmet djela iz ovog Za- 
kona, ako no premašuju vrijednost od 5.000.— dinara i mogu izricati 
novčano kazno u visini do 2.000.—- dinara. Sa ovako zaplijenjenim 
životnim namirnicama i novčanim kaznama komisija se postupati prema 
odredbi člana 6 ovog Zakona. U slučaju da komisija u toku postupka 
nado da bi počinitelja djela trebalo pored kazne 'zrečene od komisije 
strožijo kaznili bilo obzirom na njegovu zlonamjernost ili na poslje- 
dice djela, dostavit će čitav predmet kotarskom sudu. Protiv rješenja 
komisijo dopuštena je žalba nadležnom kotarskom narodnom sudu u 
roku od tri dana. Žalba se predaje narodnom odboru dotične komisije, 
ali žalba ne zadržava izvršenje kazne izrečene od komisije. 

Sud može rješenje komisije poništiti ili u svakom pravcu izr;iijeniti, 
pa i na štetu žalioca. 

Rješenje komisije je konačno, ako je kO'tarsl« sud žalbu odbacio t 
rješenje komisije potvrdio. 

Ministar pravosuđa Franc Frol: Ja sam suglasan; ovakvu redakciju 
možemo prihvatiti. 

Mile Peruničić: Ona pretstavlja stvarno kompromis gledišta po- 
stavljenih u diskusiji. 

' Pretsednik: Prema tome, mislim da član 12 možemo staviti na 
glasanje. Prima li se ova posljednja redakcija člana 12 koju je pro- 
čitao drug Hebrang? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema>). Objavljujem 
da jo član 12 primljen u redakciji druga Hebranga. Prelazimo na 
član 13. 

Josip Jeras: Ja predlažem da se iz člana 13 nacrta, u prvom redu 
izbaci ono »redovnih« jer mi drugih sudova i nemamo u našoj zemlji 
osim narodnih sudova koji su redovni. Smatram da to i iz političkih 
razloga treba izostaviti, a ne samo što terminološki nije dobro. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: Ja se pridružujem ovom prijedlogu. 

Mile Peruničić: U trećem stavu stoji da se objavljuje presuda. 
Mislim da ne treba objavljivati presudu u dnevnoj štampi, već samo 
saopštenje o izrečenoj kazni. To, mislim, bolje odgovara. 
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Ministar industrije Andrija Hebrang: Prihvaćam, jer jo to cjo'.i- 
ehodnije. Лко bi zadržali da &e presuda objavljuje moglo bi doći do 
takve prakse da se čitave presude objavljuju, a to naš cilj nije, već 
samo treba u dnevnoj štampi registrovati izrečene kazne. 

Moša Pijade: U poslednjem, stavu 4, trebalo bi) izostaviti reči: 
»postupcima na osnovu« i mesto toga reći »po delima iz« tako da 
ovaj stav glasi: »Pravosnažno presude po delima iz ovog Zakona imaju 
so dostaviti nadležnom zemaljskom ministarstvu«. 

Pretsjednik: Ima li još kakvih primjedaba? (Nema). Molim druga 
sekretara da pročita konačnu redakciju člana 13. 

Sekretar Mile Peruničić (čita): 

Član 13 
Protiv presuda narodnih sudova, donetih u prvom stepenu, ima 

mesta žalbi u roku od 8 dana na viši narodni sud, čija je presuda 
konačna. 

Žalba po pravilu ne zadržava izvršenje presude, izuzev slučajeva 
smrtne kazne, ali sud može da odloži izvršenje do pravosnažnosU 
presude, ako postoji opasnost da bi usled izvršenja presudo nastala' 
za osuđenoga nepopravima šteta. 

Sud može odlučiti da se kazna po pravosnažnosti objavi u dnevnoj 
štampi na trošak osuđenog. 

Pravosnažne presude po delima ovog Zakona imaju se dostaviti 
nadležnom zemaljskom ministirstvu. 

Pretscdnik: Čuli ste član 13. Ima li kakvih primjedaba? (Nema). 
Pitani da li se prima član 13 kako ga je pročitao drug sekretar? (Prima 
se). Prelazimo na član 14. 

Moša Pijade: Ovaj član možemo primiti bez izmena. 
Pretscdnik: Ima li kakvih drugih prijedloga? (Nema). Molim druga 

sekretara da pročita član   14 prema prvobitnom prijedlogu. 
Sekretar Mile Peruničić (čita): 

Član  14 
Redovni narodni sudovi mogu narediti da &o okrivljeno lice pri- 

tvori, ako postoji opasnost bekstva, kao i u slučajevima kada je u 
pitanju delo za koje bi so u smislu Cl, 4 ovog Zakona mogla izreći 
smrtna kazna. 

Pretscdnik: Prima li so član 14? (Prima). Idemo dalje. 
Ministar pravosuđa Frane Frol: Predlažem da se član 15 izostavi 

u cijelosti, jer mi ovim zakonom ne bi trebalo da ovlašćujemo jedan 
organ Vlade da propisuje uputslva, naime Privredni savjet. Uputstva 
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za njegovu primjenu mi imamo mogućnosti da donosimo i bez ove 
odredbo. 

Ministar industrije Andrija Hcbrang: Ako drug Frol smatra da je 
to nepotrebno, ja nemam ništa protiv i voljan sam da prihvatim to 
njegovo gledište. Povlačim prijedlog člana 15. 

Prctsednik: Čuli ste izjavu predlagača zakonskog nacrta druga He- 
branga. Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem*da je Pretsjedništvo 
odlučilo da so član 15 zakonskog prijedloga briše. 

Prema tome, dosadašnji član 16 zakonskog prijedloga postajo član 
15 i molim druga sekretara da ga pročita. 

Sekretar Milo Pcruničić (čita): 

Član  15 
Ovaj  Zakon stupa na snagu danom objavljivanja u »Službenom 

listu«. 
Prctsednik: Pošto vjerujem da svi prihvatato i član 15, prelazimo 

na konačno glasanje. 
Pitam da li se prima Zakon o suzbijanju nedopuštene špekulacije 

i privredno sabotažo u cjelini? (Prima). Ima li ko portiv? (Nema). 
Objavljujem da je Pretsjedništvo AVNOJ-a na svojoj jedanaestoj sjed- 
nici prihvatilo Zakon o suzbijanju nedopuštene špekulacije i privredne 
sabotaže. 

Ma da dnevni red nije iscrpen, predlažem da ovu sjednicu za- 
ključimo s tim da iduću zakažemo pismenim putem. (Prima se). 

(Scdnica je zaključena u 14 časova). 
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Дванаеста седница 
(2 маја 1945) 

Почетак у  17,45 часова. 

Претседавао Потпретседннк АВИОЈ-а Moma Пијаде. 
Присутни: Аитун АугустннчнН, Јосил Рус, Днмитар Влахон, Марко 

Вујачић; 
Мнле Псруничић; 
Андрија Хебранг, Bane Андрејев, Владислав Ри<5«нкар, др Златан 

Среиец, Јакоб Авшич, прота Јевстатнје Караматијевић, Јосил Јерас, 
Михајло Апостолски, др Нико Миљанић, Никола Петровић, Спасенија 
Бабовић,  Ср.етен  Вукосавл>евић,  Филип Лакуш,  Ф-ране  <1)1)ол.   (Пуно- 
Иоћјина заступлгеио још 12 члаиоиа Прстседииштва.) 

Потпретседник: Отварам дванаесту седницу Претседпиштва 
АВНОЈ-а. Записник данашње седнице водиће секретар Претседништва 
друг Миле Перуничић. Молим друга Перуничића да прочита залисник 
прошле седннце. 

Секретар Миле  ПеруниЧић  чита  записннк  ссдмице Претседништва 
АВИОЈ-а од 23 априла. 

Потпретседннк: Прнма ли се прочнтанн записиик? (Прима). Објав- 
љујем да je залисник оверен. 

Пре прелаза na диеиин ред слободап сам да упутим писмено nii- 
тање Мииистру пошта, телеграфа и телефоиа да обавести Претседнн- 
штво због чега су увсдене ноне тарифе које су веће од мпрнодопских, 
na и од досадашп.с. Пошто je оно повећање изазвало незадовољство у 
народу, молим да иам na TO питап.е одговори. (Андрија Хсбрапг: Мо- 
лим за рнјеч). Има реч друг Хебранг. 

Мнинстар нидустрије Андрпја Хсбрапг: Поводом питап.а којс je 
овдје поставпо друг Moma Пијаде сматрам за потребио да папоменем да 
сам ja у својству Претсјсдпика Прииредиог савјета учинио корак и лри- 
једлог да сс поштапска тарифа сведе иа предратну. To ми ипак не мо- 
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жемо учикити све д<ж се претходно ono питаље ne проучи у Министар- 
стпу пошта, телеграфа и телефоиа. Приједлог je друг Моша Пнјадс 
правилио постапно и, мислим, треба га упутнти Мипнстру iiomra na 
одгонор. (Гласови: Тако je!) 

Потпретседник: Пошто стс ви сагласни, видим, са предлогом мојнм 
н друга Хсбранга, саопштапам да he се питање o повећању тарифе na 
нашим поштама упутити надлежиом министру на одгопор. (Прима сс.) 
(Јпкоб Аншич: Молнм за реч.) Има рсч друг генерал Лшпим. 

Јакоб Авшич: И ja имам да поставим јсдно питаље. He зпам зашто 
су повећане цене трамвајским картама? Да ли je и то правилно кад се 
Giia да се трамнајима у градовима служс углавиом радпиип и паме- 
штеници. Ja бих молио за објашн.еп.с овог питап.а. 

Потпретседник: Мислим да би на ono питање могао одмах да одго- 
5!ори друг Хебрапг, јер je ои за ono иитан.е, колико ja знам, надлсжаи 
као Претссдинк Припредиог савета. 

Мниистар индустријс Андрпја Хебраиг: Ma постављепо пнтан.е за 
сада могу да одговорим само толико: у Припредиом сапјету постоји 
Тарифин одбор ко.ме je стављеио у дужност да ono пнтаи.е проучи ц да 
после тога доиесе одлуку. Кад то питање буде проучеио, ja hy дати 
потребап одгопор. с 

Потпретссднпк: Мнсли.м да je опим одговором друг Апшнч задопо- 
љан (Јакоб Авшич: Јссам). Онда прелазимо na дневни ред. У име Прет- 
седништпз предлажем следећи дпепин ред данапш.е седиице: 

1) претрес Пројекта закона  o разрезу и  иаплатн порсза; 
2) претрес Пројекта закоиа o измеиама и допупама npomica 0 

таксама; 
3) претрес Пројекта закоиа o измепама и допуиама iipoimca o др- 

жапној трошарини; 
4) претрес Пројекта закопа o сцропођешу социјалног осигурања 

na подручју федератнпие Југослапнјс; 
5) наставак дискусије o Прсдлогу закона o поступаи.у са имови- 

noM коју су сопстпеинцн морали иапустити у току окупације, и o имо- 
luiiui која им je одузета од страие окупатора н шихових помагача; 

6) претрес Пројекта закоиа o прибирању, чупању и раашделн 
књига и других културио-паучиих н уметничкнх лредмета. 

И.ма ли каквих примедаба на предложени дневни ред? (Неиа). 
Прима ли се лредложеми днепни ред?  (Прима).    -, 

Прелазимо na прву тачку дневиога реда: претрес Предлога закона 
o разрезу и паплати пореза. 

Закоиодапни одбор, na својој 'седнпци која je одржаиа дапас по 
подпе, расправљао je o Предлогу закопа o разрезу и наплати лореза, 
који je подкео Министар финансија друг Сретен >l(yjoniiii. Одбор je, 
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лосле дискусије, одлучио да Прстседииштву ЛВМОЈ-а предложи да се 
овај закоискп предлог скние с дневнрг реда и да сс, у смислу примс- 
даба којс су na седиицн стављене, изврше потребне измсне и допунс. 
Међутим, Министарство финансија сматра да закоп треба донсти н нисн- 
стнра да се o њсму дискутује na дапашњој седници Претссдииттиа 
АВНОЈ-а, je]) onaj закои ca предлозима закона o измеиама и допу- 
иама прописа o таксама и o држаипој трошаршш чннн нзиесиу иелнпу 
a њихово доиошеп.е je изазвано увођењем нове валуте и повлачеп.ем из 
оптицаја окулациског новца. 

Пре него што пређемо на претрес овог закоиског пројскта, имам 
да саопппим да су у току днскусије o овом законском пројекту у Зако- 
ноданиом одбору минпстри др Чубриловић н др Шутсј стаиилм НЗВССНе 
прпмсдбс. Мнпистар лољопривреде др Чубриловић ставио je примедбу 
na висину катастарског iii)iix<);ui који се овим законски.м прсдлогом 
удпосгручује преиа предратном. Ja сматрам да je то питање важно, 
али да сс у овом трепутку мора поднти рачуна o томе да сс држапа 
обезбеди приходима који ће омогућити финансирање државних потреба 
ne само савезне државне управе, већ и федералних јединица. Менн сс 
зато чиии да се питање буџстпраи.а мора репшти једннм општпм зако- 
ном н то што прс, јер за то говоре и политичкп и скономскн разлози. 

Пошто je друг >l<yjomili na зассдаљу Уједшвепих iianiija у Сан 
Франциску замеипКу ra утолико што hy вам прочитатн прво текст за- 
коноког предлбга a потои мотиве који су Министра фииапсија руко- 
ћодили да предложи овај закоп и да за љегово доношење тражи хнтност. 
ЦЧита): 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОПИОА O 1РАЗРЕЗУ И НАГШАТИ ПОРЕЗА 

Члаи  1 
Уместо чствороструквг катастарског чистог прихода одре^епог Упут- 

ство.м Повереништва финансија МКОЈ бр. 189/111 од 31 јануара 1945 
(„Службепи лист" бр.  11) .узеће се за раз.рез земљарине и за иореску 
1945 годину предратни катастарски чист приход у двоструком износу. 

Члаи 2 
Основица кућарине за 1945 годину утврдиће се према стварним 

^icciniM киријама (закупнннама), које буду важиле na дан l маја 1945 
годиие. Радн овога дужии су порсски обвезнни.и којима je вцсчна кирије 
нзмеи.еиа no одлуци власти да у овом погледу допуне подпету пријаву, 
уколико ранија пријава ne одговара стварној висини кирије на дан 1 
Maja 1945 годипе. 

Члаи 3 
Порески обвезиици, сопствсиици путујућих радња без сталног ло- 

кала плаћају 200.— дниара годишље и за  сваког помоћника   (калфу) 
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100 дииара  годишље;  путујући  areirni  и  трговачки путници  плаћају 
1.000.— днпара годншње. 

Уколнко су напред панедени обвезиицн платили порез до замене 
иовца у износима предниђеним Упутством бр. 189/111-1945, сматраће се 
ла су за 1945 годииу удоиољнли снојој пореској обавезн. 

■^ ' Члан 4 

За 1945 годину пореске he се осповице утврђнвати у днкарима Де- 
мократске федеративпе Југославије. 

Члан 5 
Службенички порез наплаћиваће се na примања од 1 маја 1945 

годипе na надал.е, a no таблнцама које су важиле на дан 6 апрпла 1941 
годние. Порез no типсм степепу или процентној стопи ne може бити 
већи од пореза no пајближем нижем степепу или процешпој стопи 
увећаног разлнком због које се прпмењује ВИШИ степсн нлн nponemna 
стола. 

Члап 6 

He можо се разрезииати прпрез за ПОКриће потреба општнпа, сре- 
зова, округа n областн na службспички порез од прихода до 4.000.— 
дипара мссечпо, 960.— днпара педељпо, одпоспо 160 дипара дневно no 
одбнтку у смпслу одговарајућих пропнеа o непосредпим порезпма. 

20% од укуппог пореза na прнходе nche од ових пзпоса n сав 
порез na прпход и корнстн којн се јављају од случаја до случаја но- 
Длеже помепутом прпрезу. 

Нето приход no вишем степепу таблпце службспичког пореза ne 
може бпти иањи од пето .прихода no пајближем пнжем степепу због пла- 

'ћања приреза. У оваквпм случајевима прпрез he се смап.птн за одгова- 
рајућу суму. 

Члап 7 

Порез na прнход кућпе послуге нзпоси годишље 50 днпара за свако 
лице. Уколнко je овај порез већ плаћен у пзпосу прединђепом Упут- 
ством бр. 139/111-1945, сматраће се да je порескн обвезппк удовољио 
за годппу 1945 својој лореској обавези. 

Члан 8 

Прогреспвин порез за годипу 1945 na укупне прпходе од земљпшта, 
'зграда, предузећа, paдlba и самосталпог запимаља и рептппх црихода 
износиће: 
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2.000.— 7% 
3.000.— 8% 
5.000.— 9% 
7.000.— 11% 

' 10.000.— 13% 
15.000.— 15% 
25.000.— 18% 
50.000.— 22% 

100.000.— 26% 
200.000.— 30% 
350.000.— 35% 
550.000.— 40% 
750.000.— 45% 

50% 

до 1.000.— динара      6% 
преко      1.000.— 

2.000.— ,      „ 
3.000.— 
5.000.— 
7.000.— 

10.000.— 
15.000.— 
25.000.— ..      „ 
50.000.— 

100.000.— 
200.000.— 
350.000.— 

„ 550.000.— 
750.000.— 

Код обпезиика чнји укупни ирнходи подложни прогресиииом по- 
резу ne прелазе 20.000.— дипара годишње, a који и.мају до троје брачнс, 
ванбрачпе, позакоњене или уснојсие жнве деце до 18 година старостн 
без concTiiciior дохотка, прогреснппн порез разрсзииаКс се no одгопа- 
рајуКој стопи уман.еној за 2. Код обпезиика чији укупни приходи 
подложии прогреснпиом порезу не прелазе 20.000.— дннара годишње, 
a који имају четворо или више брачие, вапбрачие, позакоиЈеие илн усво- 
јене живе деие до 18 годииа старостн без сопствеиог дохотка, разрези- 
ваће се прогресивнн порез no одговарајућој стопи умањепој за 3. 

Члан 9 
Од 1 маја 1945 год. na надал.е ослобођавају се од пореза па неже- 

њена лица па прнмања из односа службе лица чија укупиа примања 
пз односа службе не нзпосе више од 2.500.— дииара мессчио. 

Оии порескн обвезинци КОЈИ имају деветоро илн више деце осло- 
бо1;звају се luiahan.a пспосредпих пореза, ако им пореско задужеиЈе 
no свим nopecKHM облицпма ne прелази 500 дипара годишње и ако им 
иајмлађе дете ннје старије од 14 година. 

Члан 10 
ОврцЈНи трошак на иие накнаде за прииулпу наплату пореза ne 

може бити мањн од 5 динара. 

Члаи 11 
Сви порескн дугови, задужења, приписн претплате, уплате и отпнсн 

no пореским  главпнм књигама 'Сабраће  се  са  стањем  послед1вег дана 
замепе, na ће се смањити no пстој  сразмерн no којој  сс врши замепа 
новца. 
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■ Оттшси, пригшси и поцраћаји којн се доиосс после замене новца, a 
односе се ца пореска задужеља пре замеие noima, cncuiiie се на нову 
вредно.СТ no KOJOJ je извршеиа замена новца. 

Члан 12 
Овај Закон ступа na снагу даном обнародо1!ан.а. 

To je текст закоиског предлога. Молим вас да сада саслушате мо- 
гиве за доношење Закона o [Измендма и допунама прописа за разрез и 
иаилату пореза. (ЧИГа)] 

мотиви 
ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА O ИЗМЕНАМА И ДОПУИАМА ПРОПИСА 

ЗА РАЗРЕЗ И ИАПЛАТУ 1101'ЕЗА 

Увођење иове валуте Демократске (|)едерати1!11е Југославије н 
повлачење из оптицаја старог новца намећу и доношепЈе одговарајућих 
одредаба у прописнма којима се регулише разрез и иаплата пореза. 

Уз чл. 1 
У овом члану предвиђа се као осиовнца за разрез 3e.\m.apiiiie лред- 

ратин катастарскн чист приход у двоструком изиосу из разлога UITO 

се ли после уврђења нове валуте и максимирања uena земљорадпичких 
Ироизвода услед садаши.их прилика вредиост тих производа нећв свести 
на износе нз годнпе 1925—1928, na оспову којих je прорачуиат пред- 
ратни катастарскн  чистн  приход. 

Уз чл. 2 
Увођење нове валуте и замена новца изазва11е промену у висини 

кирија. У смислу чл. 34 Закопа o пепосрединм порезима осповица кућа- 
рине утврђује сс према закупној вредности зграде na даи објаве позива 
за подношеље пареских пријава. Како су у иеким крајевима познвн за 
подношење пареских пријава кућарине већ објављени, a у иекнм he 
бити објављени пре ступања na спагу нових прописа, то je погрсбно да 
nopecKH обвсзници своје пријаве допуне, ако су пх подпели рапије. 

Уз чл. 3 
За трговачке путннке и путујуће агеите предвиђено je да порез 

плаћају у новој валути у износу који je плаћен према пролисима који 
су важили до 6 адрила 1941-; за путујуће радље без сталиог локала 
порез je према предратиом повншеп нз разлога што имаои.и оваквих 
радља сада постижу зараде много веће од предратиих. 

Уз чл. 4 
Основица за разрез течевине и друштвеиог пореза je постигнути 

прнход односио добит у протеклој години. Стога he код предузећа која 
воде књиге добит односио прнход бнтн показаии у  старој  валути,  na 
je за разрез пореза у иовој валутн потребно да  се пореске основице 
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снеду na изпос у новој валутн. To je потребно и код порескнх обБезпика 
код којих се разрез пареза ne прши no књигаиа, него no оцепи пореске 
комиспје. За утврђиван>е оспошта у повој валутп говорн и психоло- 
шки моменат, што he пореска комисија лакше пристати да лримн npc- 
длог реферепта у новој иалути, j ep he тада бити пзражен у иањим 
дифрама. 

Уз чл. 5 
Ноинм проппсима своде се плате и падппие отприлике na предратне 

пзпосе, те се за паплату службсппчког пореза имају прнмепптп таблнце 
које су нажиле пре рата. 

Пре рата поред пореза наплаћивао се и спепнјалпп доприпос. Onaj 
;ioiil)iifioc сада се ne наплаћује, али je код осталнх порес.кпх облпка 
накнађен прогресивним порезом, док код службеничког пореза on остаје 
без накнаде, j ep се je хтело да примања радпнка и намештеппка ne 
буду јако порескп оптерећепа. 

Уз чл. 6 
КоД свнх лорескпх облпка, оспм код службепичког пореза, само- 

управни прирези разрезују се само na осповпп порез. Како je службе- 
НИЧКИ порез подељеп na оспонпи и прогресивни, то je одређено да се 
самоуправпп прирези могу наплаћпватн само na 20% од службеппчког 
пореза n то ако je примање веће од 4.000.— дппара месечпо. Ова ocno- 
внца за самоуправпе прпрезе узета je и у Упутству за наплату службе- 
иичког пореза бр.  131^111-1945. 

Уз чл.   7 
Порез na приход кућне послуге сведен je na лрсдратпп изпос. 

Уз чл. 8 
Угвр|)1шање осповица у новој валути изазвало je u допошеп.е n 

пове таблпце за прогреспвпи порез (јер исти прнходи изражепп у ста.рој 
валутн нзлазе малепн кад се сведу na нову валуту). Прилпком нзраде 
иове таблпце пастојало се да се прогреспвппм порезом прпкрпје сада 
укппути допунски порез, н спецпјалпп допрнпос. Прогресивпп порез no 
овој таблицп допеће пешто маље државпог прпхода пего прогреспвпп 
порез no таблици која би се добила кад би сс таблнца прогреспвпог 
пореза из упутства бр. 189/111-1945 једпоставпо свела na нову валуту. 
Но таблица из упутства бр. 189/111-1945 рађена je док се још није 
прсдвпђало знатио oniepehen.e обвезпика самоуправннм прпрезом (до 
300%   од осповпог пореза,  a у вапредппм случајевнма n више). 

Уз чл. 9 
Цепзус за ослобо1;еп>е од плаћа1ва пореза лнца са деветоро и внше 

дсце и за ослобођеље од пореза na пежењена лица na примања из одпоса 
службе враћеп je na предратпп пзпос. 
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Уз чл. 10 
Мнинмум  овршног трошка предшфен  упутством бр.   189/III-1945 

CMaibcn je од 40 на 5 дниара, јер he у истом износу у иовој валути бити 
дсншљаи. 

Уз чл.  11 
Сва пореска задужења и одобрења своде се na иову валуту, j ep he 

сс пореске књиге убудућс водитн у повој налути. 
11 аврила 1945 г, Мшгастар фнназ^ија 

Београд геиерал лајтнавт 
Сретен Жујовнћ, с. р. 

После овога можемо iipelur na дискусију. ПрвИ се за рот јавио 
друг Марко Вујачић. 

Марко ВуЈачић: Питан>'е пореза и начша његове наплате одувек 
je иитересовала iiajumpe слојеве. Ми у новој држанн морамо воднти 
рачуна o томе да порескн систем буде правичаи ir да подједнако олте- 
рећујс економски једиаке слојеве, сеоског и градског стаиовшпптва. 
IIopecKu терст треба да се прогресивпо Повећава лрема eKOdOMCKOJ 
сназн пореских обвезпика. He зна.м колнко пројекат закопа одговара 
овим начелнма. Меии се чини да закоп трсба још више ироучнти n 
поправити све оно што можда даиас у љему пије добро peiueno, јер се 
no оваквбм закоиу порезн имогу разрсзиватн и одока, a то не смемо 
дозволити. 

Мшшстар нндустрпје Аидрнја Хсбраиг: Onaj закоиски пројскат je 
pat)cii na брзипу. Мнслнм да у њему иису im све стварн довољно пре- 
чишћене, нити су довољно јасно формулиране. Начела name пореске 
политнке, међутим, јаспа су. Ми смо за то да се пореске стопе одређују 
точно према економској спази сваког FiopecKor обвезиика, и да се они 
који најмање имају задужују иајман.ом стопом, a да они који имају 
више, који су екоиомски јачм, да више и дају државн. Ja не могу да 
кажем да ли je све што друг Вујачнћ мнслн потпупо точпо, али мн се 
чинн да бн боље бнло да с-е ово тугаљиво питаи.е join једиом проучи. 

Министар колопизације Сретен Вукосавл.евн1г. Порескн систем je 
увек у иароду бно тема од које се полазило у критиковању и хваљењу 
сваке владе и владанииске комбинап.ије. У иашс.м пароду je веома разви- 
јси осећај правнчиости. Mai!e најиепосредније осбћају државу преко 
(лшх екзекутивиих oprana с којпма су у пепрекпдпом коптакту, иаро- 
чито кад су у питању порезници. Зато бн, мнслим, овај предлог требало 
оријентнсатн па ono питаље које je друг Хебранг поставио. Разрезатн 
сваком према шеговој економској моћи и снази, водећи при то.ме иаро- 
чито рачуиа o правичиостн и o крајевима који су у овом рату тешко 
страдали a који су због наопаког рада бнвшнх режима били доведенн до 
руба лропастн, који су екопомски заостали и сиромашни, као нпо су 
МШџак, Црпа Гора, Босна. Умесап je лредлог, мнслнм, да ово питање 

■треба JioiiOBO проучнтн у одбору na n у Владп. Смерове пмовпог изјсдпа- 
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чавања, нарочито на седу, треба изводити отеореним одузимањем делопа 
имања, али ne исправслпим порезима. Врло je важно стпоритн и одр- 
жатн једаи висок порески морал. Taj се порескн морал руши непра- 
ведним n песразмерпим разрезипан>ем пореза. Мнслнм да o томе треба 
бодити рачупа. 

Миниотар прапосу^а Фрапс Фрол: Ми смо o ог.ом иитаљу дискуто- 
рали ne само сада у Влади иећ још у Наиноналном комитету, алн ми, 
колико знам, иисмо доиијели инкакну пачелну na ни дефнпитпцну 
одлуку. Приједлог ouor закопа je рађеи у Мипнстарстпу фииапсија, a 
послс тога mije нзиошеп na сједпицу Мниистарског сапјета. Право je 
министра да подноси лриједлоге, али у споразуму са Владом. Ma да 
овдје нема Министра (l)niiaiiciija, вјерујем да ои nclie имати иипћа 
iipoTiiu да се onaj прнједлог врати Влади нлн Закоиодаипом одбору na 
разматрање. 

Јакоб Авшич: Оиу би ствар онда требало упутити Мипистарском 
санету да прво он усвоји предлог закопа. 

Министар индустрије Апдрија Хебранг: Ja предлажем да се прн- 
једлог оиог закона скипе с днениога реда док Влада не допесе копачну 
одлуку. 

Потпретседнпк: Меин пншта друго ис остаје пего да предлог друга 
Хебрапга стаиим na гласап.е. Примате ли предлог да се распранл.ап.е o 
овом законском предлогу одложн док Мнпистарски савет ne донесе на- 
челму одлуку o пореском систему који треба да буде спроиедеп кроз 
закоискн предлог?  (Прима се). 

Прелазимо na другу тачку дпеппога реда: na претрес Предлога 
закона o изменама ц допунама прописа o таксама, Предлог овог закона 
гласп (чита):    • 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОПИСА- O ТДКСАМА 

Члап 1 
За следеће тарпфпе бројене ошпте таксепо тарпфе проппсују сс 

следеће таксс: 
тар. бр.    1                                                          Дшг. 10.— 

,,     „       1—2  папомена 10.— 
„     „      3 n 4 20.— 
„     „      5 30.— 
„    „     с 30.— 
„     „      6—1 папомена 30.— 
„     „      8 тач. 1) ставка прва 2.— 
,,    ,,     8 тач.  1) ставка друга 10.— 
„      ,,       8 тач.   2)   под  a) 40.— 
„     „       8  тач.  2)   ПОД б) 80.— 
„      „       8 тач.   2)   ПОД  и) 150.— 
„     „      8 тач.  2)   под г) 250.— 
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тар. бр. 8 тач. 3) под a) Дни. 2.— 
„ ,,  8 тач. 3) под б) 5.— 
„ ,,  8 тач. 3) ПОД в) 35.— 
,, „  8 тач. 3) под г) 70.— 

■ „ „  8 тач. 3) под д) 150.— 
,, „  0 тач. a) 10.— 
„ „  9 тач. б) 20.— 
„ „  9 тач. г) 50.— 
„ „ 10 тач. 1) 150.— 
„ „ 10 тач. 2) 800.— 

„ „    11 тач. i;) под 1) 3.— 
„  ,,11 тач, I;) под 2) 5..— 
„  „  11 тач. i;) под 3) 10.— 
„ „     12 тач. в) 80.— 
„  „ 12—5 напомеиа став други 3.— 
„ „ 15 30.- 
„  „ 16 30.- 
,, ,, 20—4 напомена 20.— 
,, „ 24a тач. 1) 75.— 
„  „ 24a тач. 2)               . 150.— 
„  „ 24a тач. 3) 300.— 
„  „ 24a тач. 4) 450.— 
„  „ 24a тач. 5) 150.— 
„ „ 2G тач. a) 150.— 
,,  ,, 36 — текст приог стана иапомене Meiiia сс 

и гласн: 
„Наломена. Код поштанских штедионица и поштанскр 
чековних завода nehe се сшаћати такса на чскоие, a 
na боиоие и признанице у банкарским послопима ruiaha 
се такса   1  динар." 

тар. бр.    37 30.— 
„     „    42 тач. a) 5.— 
„ „    42 тач. б) 20.— 
,,     i,    46 20.— 
„     „51 500.— 
,,     ,,    55 тач. a) 50.— 
„     „    55 тач.  б) 300.— 
,,     „    55 тач.  в) 600.— 
„      „    55 тач.  г) 1.000.— 
„     „    56             . 5.— 
„     „    58 1.500.— 
„     „    59 1.500.— 
„     ..    69 60.— 
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тар. бр. 79 Дин. 5.- 
80 5.— 
82 20.— 
84 ставка лрва 40.— 
84 ставка друга 80.-—• 
84 ставка трећа 250.— 
84 ставка  четврта 1.500.— 
97 тач. a) 10.— 
97 тач. б) 50.— 
97 став в) 200.— 
98 ставка друга 400.— 
99 став први 30.— 

100 тач. a) 500.— 
100 тач. б) 100.— 
100 тач. в) 250.— 
100 тач. г) 25 — 
110 тач. 5) 100 — 
110—1   Напомеиа  став први 6.— 

110—2 Напомена 200.— 
129 30.— 
130 50.— 
131 50.— 
210 став лрпн 30.—■ 
214a слово a) 2.000.— 
214a    слово б) тач.  1)   стапка прва 200.— 

214a слово б тач. 1) ставка друга 500.— 
, 214a слово б) тач. 1) ставка трећа 1.000.— 
214a слово б) тач. 1) cranka четврта 2.500.— 
214a слово б) тач. 2) ставка приа 200.-— 
214a слово б) тач. 2)  ставка друга 500.— 
214a слоно б) тач. 2) станка т.рећа 1.000.— 
214a слово б) тач. 2)  ставка чстврга 2.500.— 
235 тач. a) 200.— 
235 тач. в) 50.— 
235 тач. r) 20.— 
23G 100.— 
258 став прии                                             . 20.— 
258 став други 50.— 

258 став трећи 100.— 
258 став четврти 300.— 
284 5.— 

Члаи 2 
Чл. 5 тач. 2 Закона o таксама — После рсчи: „Држава н све др- 

жавнс властн" додају се речи: ,,за јавноправие послове". 
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Члан 3 
Овај Закои ступа на сиагу даном обпародоваи.а. 

Чули стс предлог овог закопа. Пошто оиде иема Миинстра фииан- 
сија, ja hy вас укратко обавестнтн o потреби доношења овог закоиа. 
Ha основу привремеие одлуке o финаисирању, коју je доиео Нацно- 
нални комнтет ослобо1)ења Југославије фебруара ове годипе, тадашње 
Повереништво фиианснја било je овлашћено да пропнсује пореске стопе, 
тарифе за таксе ' и томе сличио. Почетком фебруара донесепе су две 
одлуке o пореским стопама и o нзмснама закона o таксама и одлуке o 
уво\)Сњу државпе трошариис. Tu прописи данас више не одговарају 
финансиској и привредној ситуацији у зсмл.и, јер више иема окупа- 
циских повчаница. Завођен.ем нове јсднпствеие иациоиалис валуте 
дииара Д'1'Ј, н свих осталих мера које се na сектору цеиа и уопштс 
финансија спроводе, ситуација од фсбруара месеца je потпупо нзме- 
њеиа и тој ноној ситуацпји требало je прилагодити и прописс o так- 
сама н o трошарннн.-Ja впс молим да оиај закон којн je Миинстарскн 
савет прихватио, —• уосталом његова je потреба ДОВОЉНО образложена 
и очнгледна, a пројекат je савесио израђеи, — да ra ми овдс усвојимо 
оиако како пам je лредложеи. 

Xohe ли ко да говори у иачслу o овом законском иројекту? (Пе 
јапл.а се нико). Онда стављам закоиокн предлог на гла.саље у начелу. 
Прима ли се закоп у начелу како je предложен. (Прима). Има ли ко 
npoTiiii. (Псма). Објављујем да je закон у начелу примл.еи. Прелазимо 
на претрес у поједнностима. 

(Потпретседннк чнта наслов н члап 1 са свнм тарнфскнм бројеиима 
од броја  1—284.) 

Мнлс Перуничић: Ииам једио питање. Мн овде, устварн, мељамо 
npoiiuce o таксама који су важнли upe рата са нзмсиама и допуиама 
од фебруара месеца. Да би то бнло јасио, ja молнм да сс то у иаслову 
овог закоиског предлога каже, јер ако тога ие би бнло изгледало би 
да ми мењамо закон старе Југославије. Међутим, мн смо тај закон са- 
гласио одлукама o укидаљу свих правиих прописа старе Југославнје, a 
пошто иису бнли у супротиости са тековииама Народноослободилачке 
борбе н даље примеп.ивали са нзмепа.ма u допупама од фебруара месеца. 

Потпретседиик: Ja мислим да je овај предлог добар н сматрам да 
га треба прнхватити. Само треба nahii тачпо број и датум кад je то 
допесеио  и кад je објавл^ено.  Прима ли  се  оваква  нзмена?   (Прнма). 

Министар нидустрнје Андрија Хебранг: Пошто ми жслнмо да пома- 
жемо развијање фискултуре, сматрам да стопу коју смо завели у фе- 
бруару мјесеиу од 10% треба укинути ji зато брнсати рнјечи: „јавис 
иежбе и утак.мице витешких, спортских н соколскнх друштава" које су 
навсдеие у тар. бр. 99а-4 Напомена уз тачку 3). Према томе, iiaa тар. 
броја 99, додати „тар. бр. 99а-4 Напомепа тач. 3) бршпу се ријечи: 
„јавне вежбе и утакмнце витешких, спортских и соколских друштава". 
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Потпретседннк: Прима ли сс onaj предлог? (Прнма). Има ли још 
ко каквих примедаба и предлога уз члан 1-? (Пема). Прсма томе, члан 1 
je примл.еи. Идемо даљс. (Чита члаи 2 законског пројекта). 

Има ли ко какпнх примсдаба na члаи 2? (Иема). Прима лн се 
члан 2?   (Прнма). 

Прелазнмо na члаи 3. Мма ли ко какву примедбу? (Иема). Објав- 
љујем да с.мо Закоп o нзмеиама и допуиама пролиса o таксама прихва- 
тилн н у поједипостима. СтаоАам предлог закциа на гЛасаиЈе у целипи. 
Прима ли се? (Прима). Има ли ко против? (Нсма). Објављујем да je 
Закон o изменама и допунама проппса o таксама јсдпогласно примљен 
у Претссдинштву АВМОЈ-а. 

Прелазимо na трећу тачку диевнога реда: претрес Предлога закопа 
o изменама  н допуиама  upornica  o државној  трошариии. 

Изволпте  саслушати  предлог закона  (чита): 

га*Едлаг ЗАМОНА 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУИАМА ПРрПИСА O ДРЖАВНОЈ ТРОШАРИИИ 

Члан 1 

Одрс1;ује се државпа трошарииа у следећим изиосима: 
Дииара 

1) Ha iiiehep израђен од moliepne pene илп трске: 
а) у   парчетима   (коцкама),   грубо   уситп.ен   нли   у 

праху, као и у гланама од 100 кг 900.— 
б) na осталн inehep био сиров или рафинисан (крп- 

стал) пзузев снруп којп се ne можс употребнтп 
за људску исхрану од 100 кг 800.— 

2) Ha  све друге  нрсте  niehepa,  које  се уместо шећера 
под    1)   могу    употребитп    за заслађнваље     као: 

скробпи  mehep,  inehep  од  воћа, 'Грож1;а,  слада, 
кроипира (декстроза, левулоза, глпкоза, малтоза) 
од 100 КГ 600.— 

3) Ha кафу од 100 кг 2.000.— 
4) Ha пиво од једпог хектолитарског степепа екстракта 20.—■ 
5) Ha обпчпо внпо од 1 хектолнтра 200.— 

na шампањац од 1 литра 45.—■ 
na фино mino од 1 хектолитра 1.500.— 

G)  Ha екстракте, есепцпје и етерска уља са алкохолом 
од 100 кг 12.000.— 

7) Ha електрпчпе спјалпце и то: 
а) na спјалпце до  15 вати no комаду 3.— 
б) na спјалпце од 15 до 40 ватн no ко.маду 5.— 
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1.— 

• Динара 
it)  na снјалице преко 40 патн за спаки даљи пат 0.20 
г)  na пламене лампе no комаду месечио 10.—• 

8) Ha електричну струју за осветљење за свакн 
килоиатчас 
Ha   електрнчпу   струју  за   погон   мотора   n  других 

ипсталацнја за сваки килопатчас до  1000 кич 0.05 
преко  1000 кт 0.10 

9) Ha плии за оспетљеље од 1  куб. метра 0.30 
10) Ha шпнрит  (алкохол)   и  сие пширитуозпе течностн 

од 1 хсктолитарског степепа 35.— 
11) Ha ■киасаи од 1 кг 8.— 
12) Ha ракнју од 1 хектолитарског степепа 16.— 
13) Ha оцатну кнселнну од 1  кг  100% јачпие 8.— 
14) Ha чист бснзнп од 100 кг 500.— 

Ha мешавину бензина са шпиритом од 100 кг 300.— 
15) Ha плинско ул.е од 100 кг 100.— 
16) Ha уља и масти за подмазннање од 100 кг 250.— 
17) Ha сирову иафту од 100 кг 100.— 

Члан 2 
I За дсиатурисање трошарннских прсдмста, који се 
пуштају у прбмет без наплате државие трошарипе 
у денатурисаном стању, наплаћиваће се на име кон- 
тролис накнаде за денатурисање у корист државне 
касе и то: 
1) за   шпирит  памењен  за   производњу   сирћета  од 

1 хл степена шпирита 5.— 
2) за uiriiipiiT намењен за нпдустриске сврхе од 1 хл 

степена шпирита > 2.— 
3) за  шпирнт  на.мељеи  за  гориво   од   1   хл  стеиепа 

шпирита 1-— 
II За све остале трошаринске предмете наплаћиваће се 

na име коитролне иакнадс за денатурисање или бо- 
јен.е у корист коитролног фоида Одељеља пореза 
Мииистарства фнпаисија од 1 кг 1-—■ 

Члап 3 
Ha цеиент и хидраулични креч од 100 кг 15.— 

Члан 4 
Овај Закои ступа na снагу даном обиародоваша. 

Чули стс Прсдлог закоиа o из.меин прописа o државној трошаршт. 
Отварам днскусију у иачелу. Има реч друг Хебранг. 
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Мшшстар индустрнје Андрија Хебранг: Друг Пијаде указао ваи 
je малоприје на разлоге и потребу доношења ових нзмјепа у пропн- 
снма o таксама и државиој трошарини. Ja вас молим, у име Владе, да 
закон прихватите j ep je он потребап за правнлно провођење наше нове 
полнтнкс убнраља државиих прнхода. Прн пзради овог приједлога во- 
днло се рачуна o томе да се најмање оптерете они артикли који су од 
утицаја иа жнвотни стаидард радких маса. 

Мннистар колоннзације Сретен Вукосављевић: Мислим да и овде 
треба да поступимо no предлогу друга Перуничића и да у наслову закона 
ставнмо o којнм се измеиама и допупама прописа o т.рошаринн ради. 

Потпретседннк: Ja сам то neh лрибелсжно и овде у наслову треба 
да убацнмо после речи: „трошаринн" ono: „III бр. 224 од 6 фсбруара 
1945 годиие", јер су под тим бројем и датумом већ нзвршене нзмене 
и допуне тарнфа o државној трошарини. 

Има ли још каквнх примедаба? (Иема). Прима ли се законски пре- 
длог са оиом допупом? (Прима). Објављујем да' je закон у иачелу 
примљеи. Прелазнмо на претрес у појединостима. 

Молим друга секретара Перуничића да лрочита члап ло члан 
закона. 

Секретар Мпле Перуннчић чита члан 1 законског предлога. 

Потпретседнпк: Чули сте чл. 1. Има ли ко какав .предлог за измсиу 
илн допуиу? (Нема). Прима ли се чл. 1 са насловом и допуном у иа- 
слову?  (Прима). Идемо даље. 

(Потом je Претсединштво АВИОЈ-а, гласајућн посебно o сваком 
члану, једиогласно и без измеиа усиојило чланове 2, 3 п 4 Предлога 
закона o изменама и допунама пропнса o државној трошарипи III бр. 224 
од 5 фебруара 1945 годипе no предлогу Закоиодаиног одбора.) 

Потпретседпик: Овиме смо завршнли n претрес у поједниостима. 
Стављам предлог закоиа у целини na гласаље. Прима лн се? (Прпма). 
Има лп ко против? (Нема). Објавл.ујем да je Закон o измепама и до- 
пунама проппса o држапиој трошарнпи III бр. 224 од 5 фебруара 1945 
годипе примљен и у целини. 

Прелазнмо на четврту тачку дневпога реда: претрес Предлога за- 
кона o спровођењу социалпог осигурања na подручју Демократске фе- 
деративне Југославнје. 

Дајем .реч Министру социјалие полнтике другу др Антоиу Кр- 
житпику да да експозе. 

Мнннстар социјалне полптцке др Антон Кржишник: Соцнјалпо оси- 
гураи.е претставља, поред заштите радиика, нпспекцијс рада и посре- 
доваља рада, један од темељних стубова државне соцнјалне политике^ 
Марочнта пажност припашће соинјалиом осигурању у лослератном др- 
жавпом н друштвеном уре^ењу, које се развија у правцу пребацнваља 
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ризика у случају псзапослености, старости, немаитше итд. са појединца 
на заједннцу. 

У СССР, na пример, покрива држава из својих средстава све ннва- 
лидске и староспе реите, a исто тако уређепа je узорио социјална за- 
штита деце и младежн. Чак n лнбералнстнчка Енглеска спрема.се да 
после рата спропсде корепнту реформу na подручју социјалиог оснгу- 
paita. Публнцитет, који je епглеска влада дала Бевернџовом плапу, 
ствара пмпресију, као да je њиие пронађен лек за решаваље свих соци- 
јалпих зала и да he после њеног yBol;eii.a у читавом енглеском народу 
итчезпугн .страх од немаштнне и беде. 

Наше радпнчко осигурање, које je H3pat)eiio у доба социјално-про- 
гресивних струјаЊа испосредио после Првог светског рата, базира на 
сасвнм здравим приицппима уннфикације свих главиих граиа оснгу- 
paiba у једпом носноиу ociirypaiba. Меј)утнм, пачин, на којн се ono 
спроводило у току прошлих 20 годниа, код масе осигураиика, и порсд 
сазиап.а o корнсиости н неопходиостн ове устапове, инјс наишло на 
симпатнчан прнјем и mije стварало пријатеље оснгурап.а. Разлог за то 
лежи делом у чтвепнцн, што се читавнх 15 годииа no ступаи.у na сиагу 
Закопа o осигураљу радника чекало na спровођеље инвалндис (ncii- 
зионе) гране осигурап.а, a када je пајзад 1 септсмбра 1937 године оцо 
спроведено, предвиђене су иизерне, за нздржаван.е потпуио 11едовол.не 
инвалидне, старосие, удоинчке и дечије реите, a под сувшпе тешким 
условима (стнцање иивалидне ренте условљеио je ca губнтком % радие 
способиости и 200 плаћених прнпосних педеља, a стнцање старосие 
ренте са павршетком 70 годнна живота и 500 плаћеннх приноспнх не- 
дел.а). Исто тако и до данас није слроведеио оснгурање пол.опринрсд- 
них радника, сем кумулативпог ociirypaii>a за случај necpelie оннх тшл.о- 
привредних радиика, који раде код вршаћих иашина. 

Поред горе наведеннх материјалио-правиих разлога допрнпела je 
пепопулариостн радинчког осигурања сувише бнрократска оргаиизација 
уредско^' чииовиичког апарата, a често и иесоцнјалии н логрешап посту- 
пак уредскнх лекара са члановнма. 

Сматрам за потребио да већ сад a нстакнем |главне недостатке 
уредскс службе, пошто je чишћење уредског чииовннчког кадра (путем 
селективног одабиран.а) и социјализација уредске лекарске службе 
предуслов за успешно спровођење nauier будућег федеративног соцн- 
јалног осигураља. 

Према прописнма Закоиа o оснгураљу радпика, Средншљн уред за 
осигураље радиика je једипи посилац осигурања ло том закону. Пре 
рата имали смо у склопу „Сузора" 17 окружних уреда (Београд, Загреб, 
Љубљана, Карловац, Сушак, Сплит, Дубровник, Бања Лука, Сарајево, 
Тузла, Осијек, Новн Сад, Сомбор, Суботнца, Петровград, Ниш и Скопље) 
И три  прнватно-друштвене болесничке  благајне   (Трговипско-болпнчка 
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благајпа у Љубљапи, „Меркур" у Загребу и Благајна Тргопачке омла- 
днне у Београду). 

Чланстно Сузора кретало се измсђу 650 до 800.000. 
Пензноно оснгураИ)е службеиика спроводило je 4 пензиоиа завода 

(Бсоград, Загреб, ЈБубл.ана н Сарајево)  са око 50.000 чланова. 
Рударскн радниои бпли су оснгурани у 5 гланпих братнискнх бла- 

rajim (Бсоград, Загрсб, Љубљана, Capajeiso ii Сплит) ca 50.000 дб 
60.000 чланова. 

Осигу]1аи,е државног саобраћајног особл.а спроводио je ху.мани- 
тарии фопд железннчара "(Болесиички фоид држаииог саобраћајпог 
особља и Пснзноии фоид радннка држаипих саобраћајних устаисжа) са 
око 75.000 члаиоиа. 

За држапно IIOMOIHIO oco6jbe (дпсппичарн, хонорарпи и коитрак- 
туалин службепици, држапни путарп ИТД.) основан je 1932 годнне при 
Мнннстарстиу финансија Потпорни фонд помоћног особља у служби 
државе, a Финансијскии законом за 1933/34 годину оснопапи су аиа- 
логпн потпории фопдоин за помоћно особл.е бивших бановина. 

Поред наведепих општих оснгураи.а постојао je лрилнчан број 
иањих фоидова државних и самоулравних надлештава и устаиова, обра- 
зоваиих na оспову §§ 7 » 120 Закопа o осигурап.у радиика и то: Бо- 
леснички и Пепзноии фопд особл.а Дмрекиије речне пловидбе, Бано- 
виискн пепзнони фондови оиттппских службеника, Пеизиоин фонд 
радиика војно-техпичког завода у Крагујевиу, Пензнопи фопд моио- 
полскнх радника, Пеизнони фонд радника Државне фабрнке uiehcpa na 
Чукарици, Пепзиоии фонд радника Српског бродарског друштва, Пен- 
зионн фоид уговорних лоштара, Болеспнчки и пензиони фоид службе- 
ника Народпс банке, Пензиони фонд службеника Државпе хнпотекарне 
баике, као и болеспнчки и пеизноии фопдовн неких градскнх н верон- 
сповеллих oriiininia и приватних железница. 

Код свих паведепих установа и фопдова постоје најразличнтији 
системи осигурања са разлнчитим постотком лрниоса за нсту грану осн- 
гураи.а, различнтим стажом и разлнчнтим осталим условнма за стнцање 
права нз оснгурања. Док радпичко осигурање на име инвалидпог и ста- 
росног осигурања убире на име приноса 3'% од обезбеђене наднице, 
дотле се у пепзионом осигураљу службеника убире за ову сврху 12%; 
у рударском ОСИГурању, у коме су за ових 5 братинских благајнн ва- 
жнга иста правила, убирала je иеко време Главиа братнпска благајна у 
Љубљани na нме пензионог осигурања 14% на име приноса, a Главна 
братинска благајна у Београду 6'%. 

Beli приликом доношен.а Закона o осигурап.у радпика била je 
интенција законодавца да се све постојеће установе соцмјалпог оснгу- 
раља подведу у склоп једиог носиоца оснгураи.а, алн, услед себичних 
интереса поједниих привредиих група (рударски капитал и упрана по- 
стојећнх фоидова), до оствареља ове здраве замислн није дошло. 
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УиификаЦија материјалпих приноса у погледу члаиских права у 
свим напеденим устаиовама ociirypaiba, као н техинчко подпођеље ових 
устанОва под један једииствени' завод, биће од иепроцељиве важности 
како за осигурапике тако и за прнвреду. Само у случају изјсдначења 
постојеких система осигуран.а, обсзбе1;ује се члановима код прелаза из 
чланства једне у чланство друге устаиопе, континуитет осигурања и 
чување љнхових члаиских права. Само na тлј начми омогућиће се једин- 
ствени про.пнс прниоса no једпообразном платежном палогу, за којп сс 
одувек залагала припреда. Једино на Taj пачии уклониће се ман.каиост 
и несрцијалне одрелбе у појединим' постој.ећим систсмнма осигураља. 

Под упификацијом ociirypaiba подразуменамо копцентрисан.е свих 
грапа осигурања (болест, necpelia, пнвалиднтст и старост, рударско 
осигурање, пепзиопо оспгураљс службеника нтд.) у једпом посиоцу 
осигурања. Према тоие, унификација условљена je функиионално a пе 
регнопарпо. Баш с обзиром'на name федеративио државно ypet;eibe 
биће потребиа mro већа унификација постојсНих устапова осигураља, 
пошто лоједипи iianin федерални заиоди (Македоиија са цирка 30 до 
40.000 члаиова, Цриа Гора са цирка 20 до 25.000 чланова — према 
прсдратиом стап.у члаиства у свим тернторијама) ne бн били уошптс 
способни да врше cisoje законом одрсђене задатке. 

Федеративни облук државне упраие ne 11скл.учујс могућност да 
извеснии надлештвнма и установама, у иитересу целипе, управл.ају 
цеитралие ■власти. To важн нарочито за поједмпе иривредне ресоре и 
установе. 

У СССР, na пример, постојн од свога почетка цеитрализопаиа 
спол.па трговина,.а од времена МИР-а постоји тснденција што веће прн- 
вредие коицеитрације и у САД. Социјалпо осигурање којс je животио 
повезаио са пулзИрањем привреде, организоваио je у обема поменутим 
земљама цептралио. У Совјетској Русијн постојао je чак и посебаи 
Комесаријат за оснгурап.е, коме се од стране Совјета прндаје иарочита 
иажиост. 

После 1933 године оснгурап.ем рукује Централни савет сипднката 
одпосно Цеитралпа дирекција за социјално оснгурап.е. 

Разлозк за цеитралнзовање социјалног оснгурап.а у појсдипнм 
федеративнИи државама многострук!!! су: 

Ocnoii сваког оснгурања јесте великн број, je]) се само код мпо- 
штва осигурања долази до изравнања добрих и слабнх рнзика. У вели- 
кој установи може се много успешније спровести рационализација 
управе, смањити управие трошкове, ангажовати висококвалифнковапо 
особље, a upe свега изједначити социјалне тсрете и социјална давањај 
за којим изјеДиаче11.ем подједнако теже и оснгураници и привреда. 
(У капнталнстнчком снстему, момепт конкурептие способпости). 

У случају уиификације и цептрализације соцнјалиог оснгурања 
дозвољава се мпого маљи степеи ликвндности техиичкнх резерви, него 
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што je то лотребно код децентрализоваиих запода за социјално осигу- 
ање. To омогућава, да се постнзава већи донос, што смањује висину 
npimoca, и да се код улагања нмовице осигурања, води внше рачуиа o 
содијалшш цнљевнма оснгураља. Сигуриоспе резерве, које морају бити 
у лрннцнпу одмах уиовчнве, могу код велнког цептралнзованог завода 
бити сразмерио маље, него код малих децеитрализованих завода. 

Поред овнх општпх теоретскнх разлога постоје у нашем осигу- 
paii>y нарочити практичнн разлози, и који говоре за успШовљење јед- 
ног централног завода за соиијалио осигураље, н то: 

1) Kao што je спомеиуто већ приликом третнрања nnraiba уиифн- 
кацнјс осигураља, паше федералне јсдиииие: Македоинја и Црна Гора, 
a исто тако и Босна и Херцеговииа, с обзнром na малеп број осигура- 
ника, ii у случају уннфикацнјс оснгураи.а не би могле да створе со- 
лндие самосталне ризичне заједпице, поготово ne у гранама рентног 
осигурања. Поред тога Ha тернторији Црпе Горе за време бип. Југосла- 
внје, (?ем болесиичког фопда Барског друштва који je 1938 год. ликвн- 
диран, imjc постојала ни једна самостална установа соинјалпог осигу- 
pan.a, na ће бити техннчкнх потешкоћа већ код формирања федералпог 
завода за соцнјално оснгуранЈе као самосталног носнопл болеспнчког 
осигураља, Д9К би бнло спровођсље рептинх грапа оснгураИ)а илузорно 
услед недостатка стручиог персонала, (актуар) који се ne може ство- 
ритн преко nohii 11 чије плате овај малн завод ие би могао подиоснтн. 

2) Размештај постојећих вдравствених устапова соцнјалиог осн- 
гурања извршеи je првенствеио према климатскнм прнлнкама, тако, да 
буду што ближе прнступачие члаповима оних уреда, који су их npe- 
тежно фреквептиралн. Радиичко осигурање располаже са 4 велика са- 
наторија за грудпе болести: Брестовац na Сљемену код Загреба, Кле- 
новник срез Иваљец, Каснидо код Сарајева и Кнез Село код Ннша 
(педовршеи), 5 опоравилншта: Врљачка Бања, Бања Ковиљача, Крк, 
5'аб и Палић, једно термално купатило за реуматнчпе болести: Лашко 
и 3 маље болнице у седиштима дрпарске ипдустрије: Завндовнћн, Теслић 
ii Дрвар. 

Приватно-друштвеис болесннчке благајне располажу са 3 болннце 
одиоспо сапаторија: Шлајмеров дом у Љубљанн, Меркуров санаторнјум 
у Загребу и болпнца БТО у Београду. 

Болесинчкн фонд особља држ. саобраћајних установа располаже 
са четирн болиице: Београд, Загреб, Сарајево н СкоПље, 2 павиљона уз 
постојеће сапаторнје за грудне болести: Касипдо и Голник, 4 опорави- 
лншта: Врп.ачка Бања, Враљска Ба1ва, Бања Ковиљача и Липик, н 3 
дечја дома: Каштел Лукшић, Гозд Мартуљак и Кулииа код Алексинца 

Број здравствеинх устапова рударског осигурања mije нам тачнр 
познат, no зна се да Главна брат. благајиа у Београду држи 3 болнице: 
Београд, Ћуприја и Бор. 
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Kao што ce из предњег види, на територији Црне Горе ne налази 
се нн једна здравствена установа соц. осигураи.а, a у Македоиији и 
Војводини постоје само no једна односно две установе, што ни нз да- 
лека није довољно за тамошње потребе. Успешно лечење чланова фе- 
дералних завода у садање време, док ce пе изградв нове болнице, може 
да обезбеди само једна централиа установа, која ће no праведном кључу 
поделити кревете у постојећим здравствепим установама осигурања за 
све федералие заводе соц.  осигурања. 

3) У циљу целисходиије евидеицнје уредских чланова и установ- 
љења стања целокупннх обавеза установа према осигураницииа образо- 
вапо je 1937 годиие код бнв, Сузора централна картотека чланова, оси- 
гураннх за случај изнемоглости, старости и смрти. Сваки члан добио je 
у централној картотеци свој матичин број, под којим ce нмало евиден- 
тирати iberoBO чланство све до његове смрти. C обзиром на честу флук- 
туадију чланства тј. промеиу чланства услед промеие радног места, 
инстнтуцнја цептралие картотеке претставл>ала je гараицију a уједпо 
и доказ, ла ce члаиу прн израчунавању пензије, узме у обзир сво члан- 
ство, лроведеио у различитнм окружним уредима, a за које ce сам 
можда ne бн ни осетио. 

Мнграција радиика и иамештеинка из јсдпе федералпе једиииие у 
другу биће и у будуће. Но у случају цеитрализације рентпих грана 
оснгурања код Цеитралног завода неће овакве промепе радпог места у 
појединим федералним јединнцама уопште утицати na члапска права 
односно изазивати непотребна обрачунаваи.а нзмеђу појединих фсде- 
ралних завода, a права чланова из оснгураља евндентираће ce и сваке 
године контролисати у иентралној картотецн. 

Подаци цеитралне картотеке iielie служити само као подлога за 
израчуиаваље потребиих математских резерви ueiiipajmor завода, већ 
he ce њииа користнтн и nama државна статистика, социјалпи институт 
и целокупна наука, као иајсигурнијим подацима o броју радиика, IBH- 

ховој структурн и уогиите o стаљу радног тржишта. 
4) Beliinia наших устаиова рентиог осигураља била je већ у лре- 

дратно време у математско-техничком погледу иедовољно фупдирана 
с разлога, што су у својим правилнма иредвиђале или сувише велика 
даван.а према убраии.м прииосима нли што иису постизавале онолику 
камату na улоге односно онолнки реитабилитет својих иивестиција, 
колико je било у математичком рачуиу предви1)ено. Услед ратпих при- 
лика, a иоготово услед депрецијације иовца, претрпеле су премнјске 
резерве свнх установа толнкн губитак реалпе вредности да he ce код 
многнх појавнтн потешкоће око ликвидности већ скоро после замене 
инфлаторног новца, алн ситуација биће критична у моменту а<ада he ce 
извршнтн валоризацнја реити, прсма послератним животним приликама. 

За време предратне Југославнје постављао ce кроз 20 годииа про- 
блем  старих пензионера  тј.  оннх државинх пензионсра,  који  су били 
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пензноннсанн no раинјнм пропнсима пре ступаља иа снагу Закона o 
чнповннцнма из 1923 годиие, a који су тежнли за нзјсдиачсњем са 
пензнопсрима no HODOM Закону. Међутим, несразмсрно тежи од поло- 
жајћ државншс пензионера бно je положај тзв. крунских рентника Су- 
sopa, Хуманптарног фоида желсзничара и старих рептннка у рудар- 
ском оснгурап.у, који су посталн ипвалидн за времс бив. Аустро-Угар- 
ске, na су наше установе прилнком њнховог преузима11>а добнле на име 
покрнћа само безпрсднс обнезннце Аустро-угарских ратпнх зајмова. 
Овим пеизионерима прерачупатс су раиије круискс репте у днпарскс 
ал-пари, a као додатак прималн су највнше 100 до 200 дннара и у слу- 
чају потпуие нсспособиостн за рад. 

Како бн се поједиие пепзиопе установе и фопдови препустили п.и- 
ховој сулбиии, ако се ne бн благовремено прнступнло упифпкацији оси- 
гурап.а и подвођељу истих установа рептпог осигурап.а у склоп једног 
општег носиоца оснгурања, a уз лрнмсрпу дотацију државс, поиовио 
би се у мпогоструком повећању проблем крупских рептпика, што nauioj 
социјалиој политнпи сигурпо ne би служнло на част. 

И поред унификације' ооцијалног осигураља и централизовања 
рептпих грана осигурап.а у Цептралиом заподу за социјалпо осигурање, 
финапсиско стап.е осигурања nehe се MOIUI из сопствепих средстава са- 
нирати од штета претрпљепих ратом без замашпе држа^пе дотацнјс. 
Ефекат ове дотације моћи he се устапопити тек после ослобође11>а целс 
земЛ)е) када буду прнкупљеип потрсбпи елемснти за израчунаваље ма- 
тематске  резерве за будуће обавезе  цептралпог завода. 

Оправдап.е за ову државпу дотацнју ие налазп се само у СОЦИ- 
ално-полнтпчкој ocnoun namer новог државпог и друштвепог поретка, 
већ je у пптаљу стриктпа обавеза државе према устапови n осигурапи- 
цима, која мора да буде прнкулљена без обзнра na владајући курс др- 
жавпе политпке, n то: 

1) C обзпром na прописе Уредбе o ствараљу n употребн послои- 
пих резервп и делнмнчним улага11)ем нстих у државпе хартпје од вред- 
iiocTii из 1938 год., морале су све устапове соцнјалпог осигураља да 
улажу GO^ од својих премнјскнх рез^рии n 50% пмовппе резервних 
фопдова у државпе хартнје од вредностп. Ha оспову ове Уредбе уло- 
жио je само бив. Сузор до апрпла 1941 год. преко 400 милиопа дппара 
у државпе папнре, којн TOKOM целог рата пису носили ннкакву камату 
и чнја je судбнпа пеизвесна, пошто су се нз овнх средстава првепствепо 
финансирали фортификациони радови. У току овог рата морале су уста- 
новесоцијалпог оспгурап.а na оспоиу исте ове Уредбе да фппапсирају 
извођеП)е јавпнх радова. 

2) Ради одржавања своје ликвидпости, устаиове оспгурап.а морају 
да држе бар 20% до 30% cuoje готовппе na текуНем или жиро рачупу 
код бапака. Ова околпост, као и папред спомепута обавеза улагања у 
државпс хартије од вредносги, довеле су до тога, да je 75%  до 80% 
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имопнпе устанопа социјалиог оснгураи.а погођеио иифлацнјом, док je 
само остатак шшестиран у иепокретнине, које су задржале своју реалиу 
предност и TOKOM рата. Како je ннфлација нзазвана ратом, ne бн бнло 
прапедио да послсдице ппфлације сиоси устанопа, одпосио њени оси- 
гураинцн, којн нису криви за депрецнјацију прикушвепих резерии, већ 
треба овај ризик да прсузме ma себе заједиица. 

3) Нашим борцима ЈЛ као и ратиим заробл.епицнма, уколнко ije 
потпадају под појам и заштиту ратних инвалида, a раније су билн чла- 
»ови устаиова соцнјалиог осигураља, нмају се ратне године урачунати 
у стаж за стицање инвалидске и старосие ренте, но тако, да држава за 
ратпе годнне уплати одговарајући припос. Ово he бити сасвим кезиатио 

, одужеље опима, који су за заједшшу жртвовали своје животе и здравље, 
na je сасвим природио да ne смеју у споим члапским праиима битп тре- 
тпрапн лошије од њихових другова у,позаднпн. 

У вези са државпом дотацијом пска паведемо само j om то, да je 
Епглеска у Бевериџевом плану предвидела за 1945 годкчу, када план 
треба да ступп na спагу, и држаппу дотацпју од 183.311,000.000.— 
динара (лрема предратној дкнарској вредпости) с тим, да се иста го- 
дишње повећава све до 19G5 годипе када he постићи максимални изпос 
од 225.654,000.000.— дипара. 

Средишњи завод за соцнјалпо оспгурап.е 6nhe једипи посилац ocn- 
гурања за случај necpeha, пзпемоглостп, старости, смрти и пеупослепо- 
сти за све постојеће и повообразовапе устапове сопнјалпог осигуран>а 
(радтвчко-памепггеппчког-рударског-саобраћајпог-пољопрпвредпог итд. 
оснгурап,а), a уједпо he вршити и реоспгурање болесппчког осигуран.а. 

Земаљски заводп за соппјалпо оспгурање вршиће самосталпо бо- 
лесничко осигурап.е, a сем т.ога he у пренетом делокругу, na својој 
територпјп, и у име Средпшњег завода, спроводпти осигурање свих 
осталих грапа ociirypaiba. 

FIocTojehe установе социјалног осигураља nocлoвahe у прелазпо 
време, док се ne пзвјмпп реоргапизацпја осигурап.а, као филпјале зе- 
маљскпх завода за соцпјалпо рснгурање, no својим досадапш.им про- 
писима. 

Државпп падзор пад Средишњим заводом за социјално осигурање 
вршиће Министарство социјалне политике Демократске федеративне 
Југославије, a надзор пад земаљским заводом за социјалпо ocnrypaihe 
и свима подре1)епп.м устаповама осигурања, мпппста]) социјалне ПОЛИ- 
тике дотпчне федералпе једпппце. 

Све nocTOJehe устапове соцпјалпог оснгурап.а na ослобо1)епој терп- 
торији нмају да закључе своје пословап,е као самосталпп. iiociioun оси- 
гурања са дапом који he одредити Министар соппјалпе лолитике Демо- 
кратске федератпвпе Југославпје да започпу своје пословање као фи- 
лпјале надлежног земаљског завода за соиијалпо осигураље, којп има 
тог дапа да отпочне са својпм радом. 
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Рок за ликвндацију устаисша социјалног оснгурања у још иеосло- 
бођеним крајепима Југослаиије, такође ће одреднти Миннстар соцн- 
јалие политике Дсмократске федератшше Југославије одлуком, према 
указаиим приликама. 

Средпшп.и завод за социјално ociirypaibe форкшраће се тек no 
ослобо1;ељу целе Југослрвенске^ериторије, a у упраии Cpefliimiber за- 
вода биће сразмерно према броју осигураиика заступл.ени сии земал.- 
ски заводн за социјалио ociirypaibe. Фипацснско послоиапЈС Средиши.ег 
завода има да се уредн тако, да се за сваки земаљски заиод за социјалио 
оснгуран.е формира посебан блок у који улазе сви приходи са дотичнс 
федералне јединице, a у сраз.меру са овим прнходнма поделиће се и 
инвестиције no пој.единим федералцим јединицама, 

Ouo je парочито иажио с разлога, што je у току двадесетгодишњег 
пословања бив. Средишњег уреда долазило до приличнаг цскоришћа- 
naiba поједипих окружних уреда, којп су дслилн потпоре капо.м и 
шаком, на терст других, који су штедели. Треба да пажи иачело: ако 
нам je заједпнчка кућа, инсу иам заједннчки стомаин. Ноово не искљу- 
чује могућпост да се пружи .братска помоћ оном федсралном заводу 
који би без своје кривнце дошао у тешкоће. 

Предложене мере за уиифнкацију сиих постојеНих устапова соцн- 
јалиог осигурања у складу су са предлознма, који су no овом питању 
социјалне политике кзрадила повереништва АС110С-а, ЗЛВНОХ-а и 
СНОС-а. Предлог ва пеитралнзацију рентних граиа оснгурања подудара 
са резолуцнјом земал>С1<е конференције Јединствеинх радиичких м па- 
мештеничкнх сиидиката Југославије одржапе од 23—25 јануара о. г., 
a у којој се тражп cnponot^eibe једипствеиог социјалног осигураља за 
пелу земљу са једиим пеитралним носиоцем за спа рептпа осигурања. 

Са нацртом закона сагласио се пленум Главном одбора Јединстве- 
пнх радничких и памештеиичких снпдиката Југославије na седпицн одр- 
жапој  1 и 2 априла 1945 године. 

Напослетку, Одлуком o врхоино.м државном падзору Мииистарства 
социјалне политике Демократске федеративне Југославије над свима 
установама обавезног социјалног оснгурања од 30 јаиуара о. г. одобрио 
je у пачелу и Нацноиалпи комитет ослобођеи.а Југославије адмшшстра- 
THBiio cnajaibe свих постојећнх устапова социјалног осигураи.а под ру- 
ководством једне врховие државнс иадзорне власти, na стога предло- 
жепн пацрт претставља само извршење предлога и директива које су 
нашс пародне властн и остали факторн већ з^узели no овоме питању. 

Ha крају, молнм Претседништво АВИОЈ-а да изволн усвојитн пре- 
дложени пројскат закоиа. 

Потпретседник: Из образложе1ва н закоиског предлога внди сс да 
je потребно пристугппи цситрализацнјн .социјалног оснгураи.а. За нас 
je то дапас потребио с обзиро.м да се само тако може усп&ШНИЈе спро- 
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вести смањење трбшкопа упраие, изједначитн соцнјалип тсрети н да- 
ваља на основу социјалиог ocHrypaiha што траже и наше осигураинци 
a н наша привреда. 

Молнм друга секретара да изволи прочитатн текст предлога закона. 
Секретар Миле Перуиичић (чита): 

* 
ПРГиДЛОГ ЗАКОНА 

O СПРОВСУБЕЊУ ООЦИЈАЈШОГ ОСИГУИАНјА HA ПОДРУЧЈУ 
ДБМОКРАТОКЕ '^ЕДБРАТИВНЕ ЈУГОСЛАВШЕ 

Члаи 1 
За спрово1)еп.е осигуран.а за случај болестн, изнсмоглости, старо- 

сти, смрти  (псизиоиог оснгурап.а), necpehe н пеупослеиости оснива сс 
као једнни носилац оснгураља за подручје целокупне држанс Средншњи 
завод за соцнјалпо осигурање са седнштем у Загрсбу. 

Члан 2 
Средишњи завод за социјалпо ocnrypaii.e спроводи оснгураше преко 

ремаљских вавода за социЈално осигураље, који ce оснивају у ссди- 
штима федералннх јединииа. 

Члап 3 
Средишљи   завод за    социјалио    оснгураи.е   врши    оснгураље  за 

случај: изиемоглости, старости н смртн  (пензиоио осигурање) necpehe 
и неупослености. 

Садашњи Пензиони заводн за службеиике Цситралне установе 
болесничког и пеизионог оснгурања за државио саобраћајио особље и 
Главне братниске благајнс постају Одељења Средншњег завода, a све 
остале устапове (фопдови) обавезиог осигуран.а за случај нзнемогло- 
сти, старости и смрти и за случај necpehe постају привреиени органи 
СреДИШЊвГ завода, ć тим да ће ,рок којим he прсстатн са самосталним 
спровођеи.ем осигурања одреднтн no предлогу Средншљег завода, Мн- 
иистар соцнјалне политике Дсмократске  федератннне Југослаиије. 

Члап 4 
З'емаљскн заводи за социјалио осигураи.с врше осигурања за 

случај болести преко својнх филијала, преко којих посрсдују и осигу- 
paibe за случај изнемоглости, старостн n с.мртн (пензиоио оснгурање) 
и за случај }iecpehe. 

Досадашњи Окружни уреди за ocurvpaibe радиика, Обласпе управе 
Болесиичког фонда државног саобраНајног особља н Братннске бла- 
гајне при рудинцима постају филијале ових завода, a све остале уста- 
нове обавезиог социјалпог осигурања у болести постају прннремене 
експозитуре надлежиих филијала ових завода. 
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Члан 5    . 
До доношења новог ЗакбАа o социјалном оснгура11,у устан.ове из 

чл. 3 и 4 опог закопа пословаће према проппсима којн су пажили до 
6 априла 1941 год. уколико пнсу овим закоиом илн ne буду касиијим 
пролисииа изиењени. 

Члан 6 
Средишњи завод за соцнјалио осигуран.е надлежап je за све по- 

слове раиијих носилаиа осигурап.а уколико овим законом ннсу преиети 
у надлежност земаљскнх завода за социјално оснгураи.е. 

Средишњи завод за социјалио осигурање води одвојеио рачуне, 
евидепције и статистику за сваку грану осигуран.а, a у гранп осигурап.а 
иа случај болести и за подручје сваког земаљског завода. 

Члаи 7 
Земал.ски завод за социјално ociirypaH>e падлежаи je: 
1)  да upiini осигурање за случај болести свих лица обавезпнх на 

ocnrypaii>e na своме подручју; 
.2) да помагање осигурапих члапова уреди по нздатим основним 

пачелима социјллног оснгураи.а и ил исти начпи за цело своје подручје; 
3) да омогући употребу. заједничких лекара и ваједничко набав- 

Л>ање лекова и лекарских справа као н да уређује сва питаља која са 
овим стоје у иези; 

4) да се брине за иластнте апотеке, болпмие, ордииаииопе заводе, 
лечилишта, опоравилишта и бање; 

5) да ствара прнчуву за осигураље у случају болести; 
6) да рсшава o noisetiaihv и упртреби причуве бсигурања у 

болести; 
7) да за иоједине категроије радпика чији приходи пису бнгно 

различити. одреј^ује уиапјјсд надпичнс разредс; 
8) да доиоси одлуке o увјршћењу послова; 
9) да допоси одлуке o обавези службепика на иепзиопо осигур.ање; 

10) да решава: жалбе против платежних налога и одлука фнлнјала; 
спорна niiraiba нзме1;у иамештепика и послодаваца у погледу припоса 
за осигурање као и спорна питања у погледу захтева послодаваиа na 
накнаду  издатих потпора члаиовима који  су оболели у  .шостранству; 

11) да преко властитих органа обавља наллаћивање својих потра- 
живања; 

.   12) ла одре1;ује број, подручја и седишта својих фнлнјала; 
13) да одлучујс no сиим питан.има која спадају према пропнсима 

у и.егоиу иадлежност. 

Члаи 8 
Средишњи завод за соиијално осигураље je na нач.елу самоуправе 

засповаиа јаина   устаиова. До избора   самоуправпих oprana   код Сре- 
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дншљег занода постаииће Мииистар социјалне политнке Демократске 
федеративне Југославије na предлог оргаиизација интересапата, при- 
времеио рапнотељстпо од 15 чланопа и падзорпи одбор од 5 чланова. 

Земаљски завод за социјалио осигурање je јавна установа засно- 
вана на начелу самоуправе. До избора самоуправинх органа код Земаљ- 
ских завода поставиће Миинстар социјалие полнтнке федералне једи- 
днце no предлогу организације интересената привремено равнатељство 
од 7 чланова и надзорпи одбор од 3 члана a код фнлнјала завода привре- 
мену пословпу управу од 5 члаиова. \ 

Члаи 9 
За решаваље спорова у погледу права члаиова na потпоре и ренте 

оснива се у седишту сваке филијале Зсмал.ског завода Суд социјалиог 
ооигурања који je надлежан за подручје ге филијале. 

У седшпту Средишњег завода оспипа се Врховни суд соцнјалпог 
осигурања коЈи je надлежан за подручје целе државе, 

Ови судовн решаваће и спорове из раннјег пословања којн до сада 
ннсу решепи. 

Члаи  10 
Блнже   одредбе   и   обавезна   тумачен.а   no   овом   закопу лпдаваће 

Мштстар соцпјалпе политнке Демократске федеративпе Југославпјс. 

Члан 11 
Бивши Средишњи уред за ociirypan>c радника и п.егови меспп 

opranu лпквидираће дапом 31 маја 1945 годипе a садап.п iiocnoun оси- 
гурап.а дапом који he одредитн Мипистар соцнјалпе полптпке Демо- 

.кратске федсратшше Југославије. 
Комисију за ликвидацију одредиће Министар соцнјалпе политике 

ДФЈ тако, да свака федерална једппица буде заступљепа са no једпим 
чланом. 

Члап  12 
Овај вакон ступа на снагу даиом кад се објаии у „Службенрм 

листу". 

Потпретседнпк: Потто смо саслушалп образложеп.е и закопскп 
предлог, отварам дискусију у пачелу. Има ли ко жел.у да говори? 

Др Ннко Миљаиић: После опако нсцрппог образложеп.а које смо 
овдје чулн сматрам да je свака дискусија пзлишпа. Закои je n потребап 
и претставља дуг паше државе преиа свима трудбепнцнма. Предлажем 
да предлог у пачелу,једпогласно усвојпмо. 

Потпретседпнк: Поппо се нико впше ne јавл.а sa реч, стављам 
Предлог закона o спровођељу социјалпог оспгуран.а na гласање у- на- 
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челу. Прима ли се? (Прнма). Има лн ко против? (Нема). Објављујем 
да je Предлог закоиа o спровођељу социјалног оснгура!1.а na подручју 
ДФЈ једногласпо усвојеи. 

Прелазнмо na днскуснју у поједниостима. Чнтаћсмо члац no члап 
И молнм ко шта има да примети нека се јавн. 

Секретар Мнле Перуничнћ ^ита наслов и члан 1. 

Прима ли се овако прочитапн наслов и чл. 1. (Прнма). Има лн ко 
против? (Нема). 

(Потом je Претседииштпр јсдиогласно n без нзмсис усвојнло 
члан 2 no иредлогу Законодавпог одбора.) 

Прелазпмо na члап 3. 

Секретар Мнле Перуничић чита члап 3 no предлогу. 

Миннстар соцнјалне политнке др Антон Кржишппк: Ja сам слобо- 
дан предложити пзмепу целог првог става, тако да on у повој форму- 
лацији гласи: 

„Осигурања за случај пзпемоглости, старостн и смртп (пспзпоно 
оснгурап.е), necpehe и пеупослепости врши Средишњи завод за соци- 
јалпо ociirypaibe". 

Ha ову измену скренута ми je пажња, пошто, велс, да онако стил- 
ски и језпчкн боље одговара. 

Уставу 2 истог члапа место речп: „за службепнкс" требало бп 
убацптп nponnc који би обухватпо прнватпе намештепике и пепзпопе 
фопдове државпнх службепнка, тако да би овај став почео овако: 

„Садашњи пензиопп заводи за оснгураље шрнватппх памештеннка 
као и сви пспзиопи фопдовн државпнх службеника, иептралпе устаповс 
болесппчког и пспзнопог оспгурап.а .. ." n тако дал.е — како je у 
тексту предлога већ речепо. Ha овај пачип ми обухватамо ne само слу- 
жбепике у појму државпих службеппка, већ и ЊИХ И прнватпе паме- 
штенике. To, међутии, no првобитвој стилизацији пије било јасно. 

Потпретседник: Прпмају ли се измепе и допупе no предлогу друга 
министра? (Прнмају). Ja бнх само предложио да се при крају уместо: 
,,с тим да he рок којнм he лрестати" ставн: ,,с тим да he рок у коме ће 
престатп . .." j ep овако je боље и одговара духу језика. Прнма ли се 
ова напомепа? (Прима). Објављујем да je члан 3 прпмљеп са нзмепама 
коje смо сада лрнхнатили. 

Секретар Миле Перуничић чнта члап 4. 

Потпретседннк: Друг ■Кржшшшк ииа једап npeariorv 

Мнннстар соцнјалне политике др Антои Кржншннк: Апалопно 
лзмени става првог у претходпом члапу, предлажем да се и neo став први 
члапа 4 престилизује и из.мепн тако да гласи: 
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„Члан 4 
Осигурање за случај болестн вршв до доношеља закона o једии- 

стненом соцнјалпом  осигураљу Земаљ.ски заводи за  социјалио  оснгу- 
рање преко снојнх   филнјала. Зеиаљски   заводи  спроподе   cee  осталс 
нрсте оснгураља као органи Средишп.ег запода." 

Миннстар нндустрнје Андрнја Хебранг: Други став треба измијс- 
нити и умјесто: „Братниске благајне прн рудпицнма" испнсати „Бра- 
тннске благајне рударских радннка", a даље умјесто: „овнх заиода" 
рећн ,,земаЛ)Ских завода". 

Потпрстседник: Прнмају лн се предлози другоиа мнннстара? (Прн- 
мају). Објанл^ујем да je члаи 4 прнмл.ен са усиојеним нзмепама н до- 
пуиама. 

Прелазимо na члаи 5. 

Секретар Мнлс Псруппчић чнта члан 5 закопског предлога. 

Мнпистар правосуђа Фране Фрол: Предлажсм да се овде конкретно 
позонемо na Одлуку o укидању и певажности синх правннх пропнса 
донијетих од страпе окупатора н његопих помагача за вријеме окупа- 
ције; o важпости одлука које су за то вријеие допнјете; o 'укидаљу 
правншс iipoimca који су бнлн на спази у часу непрнјатељске окупа- 
ције, јер се крај члана 5 на то односи. Ja бих предложно да сс рнјечи: 
„уколико иису овим законом илн не буду касиијнм прописима изме- 
}1.енн" бришу и умјесто тога стави: „лод условима чл. 2 Одлуке Прет- 
сједништва Аитнфашистичког вијећа народног ослобсфен.а^Југослаиије 
од 3 фебруара 1945 године, V бр. 132 („Службепн лист ДФЈ" бр. 4 од 
13 фебруара 1945 годиие.)". 

Потпретседпнк: Има ли још каквих прнмедаба? (Нема). Стављам 
чл. 5 предлога са допуном друга Фрола на гласање. Прнма ли се? 
(Прнма). И.ма лн ко протв? (Нема). 

Прелазимо на чл. 6. Моли.м друга секретара да прочита чл. 6 закои- 
ског предлога. 

Секретар Мнле Перуничн!! чита члан 6 предлога. 

Потпретседник: Има лн примедаба? (Мема). To зиачн члан 6 прн- 
мамо без измена. (Гласови: Тако je). Прелазимо на члан 7. Молим друга 
Перуничића да изволи прочитати наредни члан. 

Секретар Мнле Перуннчнћ чита члан .7 законског предлога. 

Потпретседннк: У тачкн 2 овог члана ja бнх уместо: „rio издатии 
ociioiiiiiiM иачелнма" рекао ,,ho ПОСТОЈећим осиониим начелима". 
(Цнлистар др Кржишиик: Тако je!). 

Мннистар народног здравља др Златан Сремец: У тачкн 3 послнје 
рнјсчи  „u лекарскнх спрана" предлажем да  се уметну  риј-ечи „за све 
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установе социјзлпог осигура1Ба }ia сном подручју   чнме се садржнпа ове 
тачке много допуљава, комплетнра. 

Миннстар соцпјалне политнкс др Антои Кржишвик: Прихпатам. — 
Ja даЛ)е предлажем да се у тачки 4 каже да се ne само брнне нећ и да 
оснива властите апотеке п т. сл. Зато би после речи: ,,4) да" трсбало 
убацити: „оснива и да". 

Потпретседннк: Прима лн се ona допуиа? (Прнма). Идемо дал>с.. 
Не зиам ко je у тачки 5 ставио ово „причуву". Шта то треба да зпачи? 
Ваљда се то односн на резерву. 

Мивисгар социјалне   полнтпке др Антоџ Кржишник:   Да, ,то   сс 
одпосн na рсзсрву: 

Потпрстссдпик: Онда ћемо тако и pehu: ,,да ствара резсрву''. To 
исто треба учншгги n у тачци (>. Примају ли се тачка 5 и 6 ca овим 
изменама? (Иримају). 

Прелазнмо na тачку 7. Ирсдложио бих да се ,овде после речи 
„радпика" ставн запета, после речн „различитн" опетзапета, a na крају 
брисао бих ono mro je у загради: (категоризацпја).и ставио тачку u 
запету, јер ono „падпнчпп разреди" зпачи уствари катсгорпзацију. 

Миннстар соцнјалпс  пОЛИШКе др Аптон Кржишпик:  Примам. 

Потпретседник: Прелазиио на тачку 8. 

Министар ппдустрије Андрија Хсбранг: Ja бпх na l4pđjy додао 
ријечи „у поједипе категорпје;"." (Прима се.) 

Потпретседппк: Пошто смо тачку 8 усвојили са овои допупом, npe- 
лазимо na тачку i). 

Мпппстар правосу^а Фрапе Фрол: У тачки 9 рекао бих да се одлуке 
допосе само у спорппм случајевпма. Копкретпо, после ријечи ,,да" ста- 
вио бпх рпјечн ,,у спорннм случајсвима" тако да овај став гласи: 

„9) да у спорним случајевима допоси одлукс o обавсзн службе- 
НИКа na пепзиопо оспгурање". (Гласови: Прима се.) 

Мннистар социјалне политике др Антон Кржишпнк:. Молим да сс 
у тач. 10 испред речи „npnnoca" сгави „висипс" јер се o томе ради. 

Потпретседппк: Предлажем да се бришу one двс тачке после речи 
,,решава", a да се после речп „филпјала" уместо тачке и запете стави 
запета, a после тога код речп „оспгурање" ставп опет запета. Измеппо 
бнх ред речи и уместо „издатих потпора" ставио ,,потпо.ра нздатих". 

Мппнстар соцпјалпс политике др Ainon Кржпшпик: Прпмам. 

Потпрстседпик: Мнс^лпм да тачку 11 и 12 .може.мо прпмитп без 
дпскусије.  (Прима се!). 
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У тачкн 13 боље би било да промснимо ред рсчи тако да ова 
тачка гласи: 

13) одлучује no сиим питањнма која према законским лрописима 
спадају у његову }1адлеж110ст.  (Прима се!) 

Прнма ли се члан 7 са сиим овим измепама и допуиама? (Прнма). 
Прелдзимо на члан 8. 

Мпле Перуничић: У Српском тексту уместо „равиатељстпо" треба 
pehu „упрапу" a на хрнатском и na осталим језицима иека се каже 
оиако како^је за II>MX иранилно. 

Потпретседнчк; Слажем се. Ja бих,уместо „no предлогу" метнуо 
,,па предлог". 11ма лм још каквих прииедаба? (Нема), Прима ли се 
члан 8 са оним нзмепама?  (При.ма). Идемо даље. 

Мппистар социјалпе политике др Антоп Кржишник: У чл. 9 пре- 
длажем да сс изостаие речи „који je иадлежаи" јер су супншне, a послс 
речн ),посло1!а11>а" у трећем ставу, да се ставе речн „устаиона социјал- 
пог осигурања," 

Потпретседппк: Прима лн се предлог друга мппистра? (Прима).- 
Објанл.ујем да je члаи 9 прихваћен. 

Министар правосу|;а Франс Фрол: У чл. 10 уместо „ближе одредбе 
и обавезпа тумачења" треба, у складу са нашои повом термииологнјом, 
ставити: „ближа упутства за примепу овог закона." 

Потпретседпик: Прнма ли се ова нзмеиа? (Прима). Прсма томе, 
прелазимо иа члаи 11. 

Министар соцпјалне политнке др Аптои Кржишник: Предлажем 
да први став овог члана гласи: 

„Бивши  Средишњи   уред за  осигураљс   радника,   њ&гови   месни 
opranu и остали досадашњи посиоци оснгурања ликвидираће даио.м који 
he одредити Министар социјалне полнтнке A'l'J." 

Потпретседпнк: ГТрима ли се ова иоиа редакција ставва првог 
члана 11? (Прима). Има ли ко још какву примсдбу? (Иема). Објављу- 
јем да je члан 11 прнхваћен. 

Прелазнмо na члан 12. Има ли ко какву примедбу? (Мема). Објаи- 
љује.м да je Закои o спровођеи.у социјллиог ocurvpaiBa усвојеп и у 
појединостима. 

Пре nerc што прнступимо гласању у цслинм молнм друга Перуии- 
чића да прочита дефнпитиваи текст закопа. 
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Секретар Мнлс Перуничнћ (чита): 

3 A K O H 
O СПРОВОЂЕЊУ СОЦИЈАЛНОГ ООИГУРАЊА HA ПОДРУЧЈУ 

ДЕМОКРАТСКЕ« ФЕДЕРАТИВНЕ ЈУГОСЈ1АВИЈЕ 

Члан l 
За спроиођеи.е оснгурања за случај болести, нзпемоглостн, старо- 

сти, смрти (пеизионог ociirypaiba), necpehe и неупослеиостн оснива се 
као једини носнлац оснгурања за подручјс целокупне државе Средишњи 
завод за социјалпо осигурање са ссдиштем у Загребу. 

Члан 2 4 
Средишњи вавод за социјално ocnrypaibe спроводи осигурање 

преко земаљских завод; за социјално осигурање који сс оснивају у 
седиштнма  федералних једнннца. 

, Члан 3 
Осигурање за случај нзиемоглостн, старостн и смртн (пеизионо 

осигурање), necpehe и неупослепостн врши Средишњн завод за соци- 
јалио осигурање. 

Садашњи пензиони заводн за оснгуран.е прпватиих иамсштеника 
као и свн пеизионн фондови државиих службепика, централие устаиовс 
болеспнчког и пспзноиог ociirypaii>a за државно caočpahajno особЛ)е и 
главие братипске благајие постају одељеи.а„Сред1Ш1њсг завода, a све 
остале установе (фоидови) обанезиог оснгураЈБа за случај изпсмогло- 
сти, старости и смрти н за случај necpehe постају привремеии opranu 
Средишљег заиода, с тим да ће рок у коме he престатн са самосталпим 
ciipoBol;eHieM осигурања одредити no предлогу Средишњег завода, Ми- 
нистар социјалне полнтнке демократске  федсративне Југославнје. 

Члаи 4 
Осигуран.е за случај болести врше до доношења закона o једип- 

ствеиом  соцнјалпом  осигурању  зсмаљскн  заводи  за  соинјално  осигу- 
paibe   преко   својих   филијала.   Зе.мал.скп   заводи   спроводе   сне   остале 
врсте осигурања као opranu Средишљег завода. 

Досадашњи окружин уреди за осигурање радпнка, обласие управе 
Болеспнчког фопда државиог cao6pahajnor особл.а и братииске благајие 
рударских радиика постају филијале земал^ских завода, a све остале 
устапове обавезпог социјалпог осигурања у болестн постају привре- 
мене експозитуре ладлежпих филијала завода. 

Члаи 5 
До доношења новог Закопа o социјалиом ociirypaiby, устаиове из 

чл. 3 и 4 овог закона пословаће пре.ма прописима који су важнлн до 
6 апрнла 1941 године, под условнма чл. 2 Одлуке Претседииштва Апти- 
фашистнчког  већа   народиог   ослобо|)ен)а   Југославије  од 3  фебруара 
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1945 годнне, број 132 („Службеин лнст" број 4 од 13 фебруара 1945 
године). 

Члан 6 

Средишњи завод за социјално осигуран.е надлежан je за све по- 
слопе pa}injiix носилаца ocnrypaiba уколико овим законом цису преиети 
у надлежиост земаљскнх заиода за социјалпо осигураље. 

СрбДИШЊИ завод за социјалио осигураље води одвојено рачуне, 
евидеиције u статнстнку за сваку грану оснгураЈва, a у грани осигурања 
за случај  болссти и за подручје сваког земаљског завода. 

Члан 7 
Земаљскн завод за соинјално осигураљс иадлежап je: 

1) да врши осигурање за случај болестн свих лица обавсзннх na 
осигураи.с na сиом подручју; 

2) да ломаган.е оснгураинх члапова уредн no постојећпм оспов- 
ним пачелима соппјалпог ОСИГурања и na истп пачин за цело своје 
подручје; 

3) да оМОгући употребу заједничкпх лекара n заједпнчко пабав- 
jhaibe лекова и лекарских справа за све устапове социјалпог ociirypaii)a 
na свом подручју, као и да ypet)yje сва питања која са овнм стоје у 
вези; 

4) да осинва и да се брине за властит.е апотеке, болнице, ордипа- 
циоие заводе, лечилишта, опоравилпшта и бање; 

5) да ствара резерву за осигурање у случају болести; 
G) да решава o повећању и употреби резерве осигурања у 

болести; 
7) да за поједине категорије радинка, чнјн приходи нису битио 

различити, одре1)ујс упапред надинчне разреде; 
8) да доиосн одлуке o увршћењу послова у поједнне категорије; 
9) да у спорним случајевнма допосн одлуке o обавезн службе- 

НИКа na пепзиоио ociirypaii.c; 
• 10) да решава жалбе против платежних налога и одлука филијала, 

спорна пптања нз.ме1)у иамештеника и послодаваца у погледу висине 
прииоса за осигурање, као и спорпа питања у погледу захтева посло- 
даваца na пакпаду потпора издатнх члповнма који су оболелп у ипо- 
страпству; 

11) да преко властитих oprana обавља паплаћпвање својпх потра- 
живања; 

12) да одређуе број, подручја и седишта својих филијала; 
13) да одлучује no свим питаљнма која према закопскпм пропи- 

сима спадају у iberoBy падлежпост. 

Члап 8 
Средишњи завод за соцпјалпо осигурап.е je na пачелу самоулраве 

засповапа јавна устапова. До избора самоуправппх oprana код Средп-, 
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шњег завода поставиће Мннистар соцнјалие политике демократскс фе- 
дсративие Југославије, на предлог оргапизаинја нптересената, привре- 
мену управу од 15 чланова и надзорни одбор од 5 члаиова. 

Земаљски завод за социјалио оснгураље je јавна установа заспо- 
вана на начелу самоуправе. До нзбора самоуправпнх oprana код земал.- 
ских завода поставнће министар социјалне политике федсралне једи- 
нице, на предлог органнзацпја интересената, лривремсну управу од 7 
чланова н иадзорпн одбор од 3 члана, a код фнлнјала завода npHBpe' 
меиу пословну управу од 5 чланова. 

Члан 9 
За рсшаваљс спорова,у погледу права чланова na потпоре и ренте 

осинва се у седишту сваке фнлијале Земаљског завода Суд социјалног 
осигурања за подручје те фнлијале. 

У седншту Средншњег завода оснива сс Врховни суд социјалног 
оснгураН)а за подручјс целе државе. 

Ови судови решаваће и спорове из ранијег прсловања устаирва 
социјалног оснгураља који до сада нису решени. 

Члан 10 
Ближа упутства за примену прописа овога закона нздаваНе Мини- 

стар соцнјалие гшлитнке демократске федеративпе Југославије. 

Члан 11 
Бивши Средишњи уред за ocnrypaiBC радинка, љегови меспн o])raiin 

и осталн досадашњн носноци осигуран.а ликвидираће даном којн he 
одредитн Мннистар соиијалне политике демократске федератнвпс Југо- 
славије. 

Комнснју за ликвидаиију одреднће Мииистар социјалие политике 
демократске федератшше Југославнјс тако, да свака фсдерална једнннца 
буде заступљена са no једним чланом. 

Чллн 12 
Овај закон ступа na сиагу кад се објави у „Службспом лнсту". 

Потпретседннк: Чули сте дсфниитиваи текст. Ако нема прнмсдаба 
(Нема), стављам Закон o спровсфењу соипјалног ocnrypaiba na гласање 
у целини. Прима ли се? (Прима). И.ма лн ко против? (Нема). Објав- 
љујем да je Закон o спрово};ењу социјалпог оснгурањл na подручју 
ДФЈ једпогласпо прпхваћсп н у копачпом гласап.у. 

Пошто je време поодмакло, иако није исцрпеп дневпи ред, предла- 
жем да ову седпицу закључимо. (Слажемо се). Дапашња седпииа je 
закључена. 

(Седпица je закључепа у 21 час). 
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Trinaesta sednica 
(24 maja 1945) 

Početak u 9,15 časova. 
Prctsedavao Prctsedmk AVNOJ-a dr Ivan Ribar. 
Prisutni: Moša Pijade, Josip Rus, Marko Vujačić; 
Mile Peruničić; 
Bane Andrejev, dr Blagoje NeSković, Vlada Zcčević, Vladislav 

Ribnikar, Jakob Avšič, Josip Jeras, Nikola Petrovič, Spascnija Babović, 
Sreten Vukosavljević, Frane Frol. (Ovlašcenjima zastupljeno još 17 
članova Pretsedništva). 

Scdnici prisustvuju i Potpretsednik Ministarskog saveta Milan 
Grol, Ministar poljoprivrede dr Vaso Cubrilovič i Ministar za Srbiju 
Jaša Prodanović. 

Pretsednik: Otvaram trinaestu sjednicu Pretsjcdništva AVNOJ-a. 
Zapisnik današnje sjednice vodiče drug sekretar Milo Peruničić. Molim 
druga sekretara da pročita zapisnik prošle sjednice. 

Sekretar Mile Peruničić čita zapisnik sednice od 2 maja. 
Pretsednik: Ima li ko kakvu primjedbu na pročitani zapisnik? 

(Niko se no javlja). Pošto se niko ne javlja, objavljujem da je zapisnik 
primljen i ovjeren. 

Prije prelaza na dnevni red dajem riječ Ministru pravosuđa drugu 
Frolu koji ima da podnese hitan prijedlog Prctsjedništvu AVNOJ-a. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: Imam čast izvjestiti vas da sam 
Pretsjedništvu AVNOJ-a podnio Prijedlog zakona o građanskoj mobi- 
lizaciji stručno-tehničkih lica na teritoriji Demokratske federativne 
Jugoslavije. 

Rad na obnovi zemlje zahtijeva mobilizaciju svih snaga koje u 
zemlji postoje, a naročito stručnih, kvalificiranih radnika kako fizičkih, 
tako i intelektualnih. U cilju pribiranja svih snaga' potrebno je da Mi- 
nistarstvo građevina, po ukazanoj potrebi, izvrši mobilizaciju osoblja 
pojedinih struka, pa se zato ovim zakonskim projektom ,predlaže da se 
Ministarstvu građevina izda ovlaštenje da ono samo donosi rešenja o 
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građanskoj mobilizaciji pojedinih struka. Zbog važnosti pitanja građan- 
sko mobilizacijo, trebalo bi o tome da odlučuje, ustvari, vrhovno zakono- 
davno tijelo, ali zbog brzine, naročito zbog hitnosti provođenja mobi- 
lizacijo pojedinih struka u vezi sa obnovom zemlje, vrhovno zakono- 
davno tijelo treba u ovom slučaju da prenese svoju zakonodavnu 
nadležnost na Ministarski savjet, tj. na Ministra gradovina koji ćo ta 
pitanja rješavat' u sporazumu sa resornim ministrima. 

Kako so mobilizacija osoblja pojedinih struka vrši u cilju obnove 
zemlje, mislim da nećo biti prigovora u pogledu pronosa nadležnosti za 
donošenje propisa o građanskoj mobilizaciji stnlčnih lica na Ministar- 
stvo gradovina i resorne 'mimstro. 

Sa ovih razloga molim Pretsjcdništvo AVNOJ-a da prihvati 
zahtjev za hitnost ozakonjenja ovoga projekta. 

Pretsednlk: Želi li ko da govori: o ovom pitanju? (Niko). Onda 
pitani Prot&jedniStvo prima li traženu hitnost za zakonski nacrt koji-je 
podnio ministar drug Froil? (Prima). Onda ćemo ovaj zakonski projo- 

' kat uzeti u pretres pošto iscrpemo dnevni rod današnje sjednico. 
Prijo prelazai na dnovni red imamo da obavimo još jedan posao. 

Potrebno jo da imenujemo protsjedinka i članovo Kontrolno-računske 
komisijo koju smo ustanovili nedavno donesenim zakonom. U ime 
Pretsjedništva predlažem za pretsjednika Kontrolno-računsko komisije 
druga Svetozara Jovanovića, advokata-, a za članovo Vasila Dimitrova, 
advokata, Petra Božića, bivšeg zamjenika upravitelja Hrvatsko šte- 
dionico, i Mihaila Jovanića, advokatskog pripravnika. Ima li ko kakav 
drugi prijedlog? (Nema). Prima lii se prijedlog za imjenovanjo pret- 
sjednika i članova Kontrolno-računsko komisije koji: vam je saopćen? 
(Prima). Objavljujem da jo prijedlog o imenovanju pretsjednika i čla- 
nova Kontrolno-računsko komisijo u Protsjedništvu AVNOJ-a jedno- 
glasno prihvaćen. 

Za današnju sjednicu predlažem slijedeći dnevni red: 
1).pretres Prijedloga zakona o postupanju sa imovinom koju su 

sopstvonici morali napustiti u toku okupacijo i imovinom koja im je 
oduzeta od strano okupatora i njihovih pomagača; » 

2) pretres Prijedloga zakona o oduzimanju ratno dobili; 
3) pretres Prijedloga zakona o zaštiti narodnih dobara i njihovom 

upravljanju; 
4) pretres Prijedloga zakona^ o zabrani izazivanja nacionalne, 

rasno i vjersko mržnje, razdora, netrpeljivosti i omalovažavanja; 
5) pretres Prijedloga zakona o građanskoj mobilizaciji veterinara; 
6) pretres Prijedloga zakona o pribiranju, čuvanju i raspodjeli 

knjiga i drugih kulturno-naučnih i umjetničkih predmeta, koji su po- 
stali državna svojina prema odluci Antifašističkog vijeća narodnog 
oslobođenja Jugoslavijo od 21 novembra 1944 godino. 
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7) pretres Prijedloga za tumačenje tačke 2 člana 1 Odluke 
AVNOJ-a od 21  novembra  1944 godino. 

Prima li so predloženi dnevni red? (Prima). Onda prelazimo na 
dnevni red, na pretres Prijedloga zakona o postupanju sa imovinom 
koju su sopstvenici morali napusti'ti u toku okupacije i imovinom koja 
im je oduzeta od strano okupatora i nj'ihovih pomagača. Po ovoj točki 
dnevnoga reda izvjestilac je drug Moša Pijade. 

Izvestilac Moša Pijade: Ja ću prvo pročitat' tekst zakonskog pro- 
jekta kako je izišao iz Zakonodavnog odbora a zatim ču dati izvesna 
objašnjenja. (Čita): 

PlRBDLOG ZAKONA 
0 'POSTUPANJU SA IMOVUNOM ,KOJU SU SOPSTVENICI MORALI NAPUSTITI 
U  TOKU  OKUPACIJE   I  ■IMOVINOM   KOJA   IM   JE  ODUZETA   OD  STRANE 

OKUPATORA I NJEGOVIM POMAGAČA 

Član  1 

Sva imovina fizičkih i pravnih lica na području Jugoslavije, koju 
su sopstvenici odnosno uživaoci morali napustiti u toku okupacije 
zemlje, kao i imovina kojai im je protivti njihovo volje, uz naknadu ili 
bez, oduzeta kojim bilo načinom od strane oluipatona ili njegovih po- 
magača, iz rasističkih, verskih, nacionalističkih ili političkih razloga, 
bilo da je napuštena ili da je pod pritskom okupatorskih vlasti prešla 
u svojinu trećih lica (član 2 Od'.uke Antifašističkog veća narodnog oslo- 
bođenja Jugoslavijo od 21 novembra 1944 godine) — vraća se odmah 
vlasnicima bez obzira na eventualna potraživanja držaoca imovine 
protiv vlasnika u vezi sa ovom imovinom. Za .povraćaj imovine vlasnik 
će se obratiti nadležnom sudu. 

Ako je imovina uništena, upropašćena, nestala i tome slično —■ 
sopstveniku ostaje praivo traženja naknade šteto od odgovornih lica 
putem građanske parnice, odnosno koriščenje propisa o naknadi ratne 
štete. 

Pod imovinom se u smislu O'voga Zakona imaju smatrati nepo- 
kretna dobra, pokretna dobra i prava, kao zemljišni posedi, kuće, na- 
meštaji, šume, rudarska prava, preduzeća sa svim postrojenjima, zali- 
hama, hartijo od vrednosti, dragocenosti, udeli, akcije, društva', udru- 
ženja svake vrste, fondovi, prava uživanja, učestvovanje u radnjama i 
preduzećima, autorska prava, prava industrijske svojine kao i sva 
prava na napred pomenute predmete. 

Član 2 
Pitanje povraćaja prihoda odnosno plodova sopstveniku zajedno 

sa imovinom, kao i pitanje nalmade sadašnjem držaocu za poboljšanje 
koje je učinio na vraćenom imanju, raspraviće se po propisima Gra- 
đanskog zakonika, ukoliko se stranke same no sporazumeju. 

Sa vraćenog imanja brišu so svi stvarni tereti koji su nastali od 
■kako je imovina oduzeta vlasniku. 
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Ako je savestan držalac za vremo dok je držao imanje skinuo 
stvarno terete sa ovog, tako da je sopstveniku vraćeno bez tereta ili 
ка smanjenim teretima, on za taj iznos ima tražbeno pravo prema 
sopstveniku, koje može obezbediti hipotekom. 

Sporove po ovome članu rešava nadležni narodni sud, 
Držalac ne može da uslovljava predaju imovine vlasniku prethod- 

nom isplatom potraživanja, koja su mu priznata.! 

Član 3 
Svako lice koje je došlo u posed-imovine označene u, članu 1 ovog 

Zakona, dužno je istu prijaviti i predati Državnoj upravi narodnih do- 
bara, bez obzira da li je imovinu kupilo, bespravno prisvojilo, na čuvanje 
dobilo ili na drugi koji način pribavilo njenu državinu. 

Okružni odbori dužni su prijaviti, pošto prikupe potrebne podatke 
od sreskih i mesnih odbora, nadležnoj upravi narodnih dobara onu 
imovinu koja je ostala kao napuštena. 

Član 4 
Imovinom pomenutom u članu 1 ovog Zakona upravlja Državna 

uprava narodnih dobara, preko lica koja ona postavi za upravitelje, 
do trenutka predaje imovino vlasniku, nai osnovu odluke suda ili do 
odluko suda o iprenošenju upravo nad imovinom na bližeg rođaka po 
odredbama ovog Zakona. 

Državna uprava narodnih dobara dužna je imovinu, koja joj 
je poverena na upravu, preda vlasniku čim se vlasnik sa takvim zahte- 
vom pojavi i podnese sudsko rešenje i to bez naplate takse. 

Član 5 
U slučajevima gde je nesumnjivo' utvrđeno da je vlasnik umro, 

kao i u slučajevima gde se vlasnik nije pojavio, sud će na zahtev pre- 
dati imovinu na upravu bližim srodnicima. 

U slučaju da se više bl:skih srodnika prijave u isto vreme, imo- 
vina će im se prcdalti po redu i po delovuna po kojima bi im bila pre- 
data u naslede, shodno propisima Građanskog zakonika, koji bi bio 
primenjen u slučaju nasleda. Лко -postoji testamenat, testamentalnii na- 
slednik ima prvenstvo. 

Lica koja polažu pravo na nasledstvo takvo imovine, ne mogu 
zahtev za predajom imovino u naslede postaviti kod suda pre isteka 
jedno godino dana od završetka rata. 

Ukoliko do sudsko odluko o nasledu drugi srodnici, koji prema 
st. 1 ovoga člana imaju pravo na upravu, zahtovaju da im se imovina 
U' deo imovino preda na upravu — nadležni narodni sud donećo odluku 
o tome. 
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Lica koja na imovini — prcdatoj na upravu imaju prava uživanja, 
zadržavaju to svoje pravo prema opštim propisima Građanskog zako- 
nodavstva, kojo važi na teritoriji gde se imovina nalazi. Lica^ koja 
imaju pravo izdržavanja prema vlasniku imovine, mogu ostvarti to 
pravo iz imovine predate nai upravu. 

Kao bliski srodnici smatraju se: bračni drug * lica koja su u odnosu 
srodstva sa vlasnikom ili njegovim bračnim drugom u pravoj liniji, 
ushodnoj i nisbodnoj liniji, braća i sestre, zatim posinak i poćerka, 
poočim i pomajka, hranitelj i branjenik. 

Član 6 

Kod donošenja odluke o predaji imovine na upravu bliskim srod- 
nicima, sud ćo so rukovodit' razlozima pravičnosti prema postrada- 
loj porodici kao i interesima narodne privrede, u duhu člana 5 Odluke 
Antifašističkog većai narodnog oslobođenja Jugoslavijo od 21 novem- 
bra 1944 godine, to će u slučaju da jo imovina velika, ustupati na 
upravu samo jedan deo imovine kako ne bi došlo do nezasluženog go- 
milanja bogatstva u rukama lica kojima so imovina predajo na upravu. 

U odluci o ustupanju imanja srodnicima na upravu, nadležni: na- 
rodni sud označićo koji deo imovine daje na upravu, kao i koji deo 
prihoda) daje upravitelju na uživanje. Višak preko predatog dela imo- 
vine ostajo i dalje pod direktnom upravom Državne upravo narodnih 
dobara, a višak preko odobrenog dela prihoda predajo so Državnoj 
upravi narodnih dobara za račun vlasnika. 

Za zaduženje i otuđenje u neophodno potrebnim ili po imovinu 
korisnim slučajevima, potrebno jo odobrenje nadležnog narodnog suda, 
a po predlogu Uprave narodnih dobara. Lice kome je imanje pove- 
deno na upravu bi'.o od strane suda, bilo od strane Državne uprave 
narodnih dobara odgovorno je materijalno' i krivično za ispravno 
upravljanje i čuvanje poverene imovine u interesu neposrednih sopstve- 
nika odnosno naslednika. 

Državnoj upravi narodnih dobara pripada pravo nadzora nad 
radom upravitelja određenih od nadležnog suda. 

Način nadzora nad radom lica kojima je imovina iz člana 1 ovog 
Zakona poverena na upravu od strano suda propisaćo se posebnim 
uputstvima. 

Član 7 
Gotovina, hartije od vrednosti i dragocenosti, predavače se srod- 

nicima samo ukoliko je to potrebno za dobro upravljanje imovinom, 
otpravljanje preduzeća ili radnje, odnosno za njihovo izdržavanje, uko- 
fiko je sopstvenik po zakonu.na to bio obavezan. Sve ostale pokretno- 
sti imaju se predati srodnicimai kojima je poverena uprava imovine, 
na čuvanje i upravu odmah. 
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Član 8 
Industrijska, trgovačka, zanatska, posrednička ili kakva druga prc- 

duzeća ili radnje, kao i radnje slobodnih profesija, ukoliko nisu bila 
od strano vlasnika ustupljena okupatoru ili stavljena na raspoloženju 
okupatoru te su ovome poslužila za vodenje rata, vraćaju se sopstve- 
niku sa svim invontairom i ostalim predmetima koji su njegova svo- 
jina. U ostalom će se postupiti po članu 2 ovog Zakona. Propis čl. 5 t (i 
ovog Zakona prlmeniće se i u ovom slučaju. 

Član 9 
Lice koje je pod uslovima iz člana 1 o^vog Zakona moralo da na- 

pusti prostorijo u kojima je obavljalo kakvu zanatsku, trgovačku. 
Industrijsku ili drugu radnju, ima pravo da se vrati' u te prostorije pod 
uslovom da radnju produži izuzetno ako sadašnji držalac nije znao niti 
je mogao znati da se nalazi u prostorijama gde je ranije biila radnja 
koja je napuštena pod uslovima iz člana 1 ovog Zakona, onda takav 
sadašnji držalac može zadržati prostorije u kojima sada obavlja radnju. 

Na prostorije imaju pravo i srodnici u pravoj ushodnoj i nishodnoj 
imiji i bračni drug koji je imovinu dobio na upravu ako produže istu 
radnju pod uslovima 'z stava 1 ovog člana. 

Član  10 
Shodno gore izloženim naičelima raspraviće se i pitanje povraćaja 

prava uživanja, autorskih prava, prava industrijske svojine koncesije, 
povraćaja fondova, akcija, učešća u radnjama i preduzećimai i drugo. 

Član  11 
Lica koja ne postupe po naređenju iz si. 1 člana 3 ovog Zakona, 

kazniće se novčano do četvrtine vrednosti neprijaivljcne tuđe imovine 
koju imaju u svom držanju, ili prinudnim radom do jedne godine. 

Ista lica, u slučaju svesnog prikrivanja tudc svojine iz koristo- 
ljublja, kao i moralne bezobzirnosti pri dolaženju u državinu tuđe imo- 
vine, kazniće se pored novčano kazne prinudnim radom do tri godine. 

Лко je takvo lice kao bliži srodnik dobilo na upravu ludu imo- 
vinu, oduzećo mu se pravo da imovinom upravlja. 

Član 12 
Službenici Državne uprave narodnih dobara i lica kojima ova po- 

veri upravu nad imovinom iz st.  1  člana  1 ovog Zakona, odgovaraju 
za svoj rad po Zakonu o zaštiti narodnih dobara. 

Član  13 
Uredbu koja jo predvidena u članu (i i bliža uputstva za sprovo- 

denje ovog Zakona propisaće Ministar pravosuđa savezne vlade. 
Član  14 

Ovaj Zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu«. 
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Ja sam vam pročitao tekst zakonskog predloga u redakciji koju 
je, posle duge i svestrane diskusije, usvojio, Zakonodavni odbor. 

Prvobitni nacrt ovog zakona izrađen jo još marta meseca ali zbog 
važnosti materijo koju raspravlja, u svojoj prvobitnoj formi nije mogao 
da prode, nije mogao da zadovolji onim potrebama i zadacima koji 
su mu postavljeni. Tal<o je ovaj predlog do/.iveo tri redakcije od kojih 
jo posljednju dao Zakonodavnii odbor, uzevši u obzir sve one primedbe 
! predloge koji su mu bili upućeni ili su bili stavljeni u toku diskusije. 

Iz samog zakonskog predloga koji sam vam pročitao, a koji vam 
je i razdeljen, mogl ste uvideti nesumnjivu potrebu njegovog dono- 
šenja. Opštc je [loznata stvar da je veliki broj našili ljudi morao и 
toku okupacije, pod najtežim okolnostima, da napušta svoja ognjišta, 
jer su samo tako mogli da sačuvaju gole živote. Isto tako mnogima 
jo imovina oduzeta, a mnogima jo potpuno i uništena. Bik) je vrlo 
mnogo slučajeva da su fašisti napuštenu imovinu ili drugima davab, ili 
su ih razni profašistički elementi protivpravno prisvajali \ prodavali; 
Mi jo imovina poveravana drugim licima nai čuvanje odnosno u drža- 
vinu. Mnogo takve imovine jo upropaščeno, razneseno i opljačkano. 
Tu, kao što vidite, vrlo složenu materiju trebalo je zakonski lako regu- 
Usati da so sva napuštena ili oduzetai imovina vrati što je mogućno 
pre pravim sopstvenicima ili njihovim zakonskim naslednicima, kako 
bi se, s jedno strane, zadovoljila pravda i obeštetili oni koji su u toku 
okupacijo proganjani i kojima je imovina1 oduzeta, a s drugo strane, 
kako bi se sva ta imovina zaštitila od daljeg upropašćivanja i 
raznošenja. 

Ovaj zakonski predlog izrađen jo na natelu da so sva u toku oku- 
pacijo napuštena ili oduzeta imovina vraća odmah zakonskim sopstve- 
nicima bez ikakvih uslova. Sopstvenik treba samo da se obrati nadle- 
žnom sudu. Лко je pak imovina uništena ili nestala, sopstvehiku so 
daje pravo da traži ratnu otštetu ili da pokrene spor protiv lica koja 
smatra odgovornim za oštećenje i upropašćenje imovine. 

Da bi se vraćanje imovine hitno i potpuno sprovelo, zakon nare- 
đuje da svi oni koji su došli bilo na koji način u posed imovine koju 
zaštićuje ovaj zakon, moraju je odmah prijaviti i predali državnoj 
Upravi narodnih dobara, bez obzira, da li je takva imovina kupljena, 
prisvojena, tl' dobljena ma od koga na čuvanje. 

ЛИ, da bi se ovakva imovina sačuvala do predaje pravom vlasniku. 
zakon predviđa da će se o njoj sve do predaje starati uprava narodnih 
dobara. Isto tako rešeno je i pitanje postupka sa imovinom čiji je 
sopstvenik u međuvremenu umro ili se uopšte ne prijavi. 

Prirodno je da se ovim zakonom nije moglo rešiti pitanje obešte- 
ćenja sopstvenika u pogledu prihoda i plodova koji su mu odneseni sa 
imanja i tome slično. To će morati da rasprave sudovi po propisima, 
građanskog sudskog postupka. 
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U skladu sa načelima ovoga zakona resice se isto tako I pitanja 
povraćajai prava uživanja, autorskih prava, prava industrisko svojine, 
koncesije, povraćaja fondova, akcija itd. 

Na kraju želim da napomenem da zakon predviđa niz sankcija 
za povrede zakonskih propisa i za neizvršenje zakonom određenih oba- 
veza i dužnosti. 

Kao što vidite, ovaj je zakon veoma važan i potreban, jer on treba 
da uneso izvestan red u zamršena pitanja napuštene ili oduzete imo- 
vino u toku okupacije i dai omogući da pravi sopstvenici najkraćim 
putem dođu do imovino koju su im fašisti oduzeli ili ih sa nje proterali. 
Zakonski projokat u redakciji Zakonodavnog odbora, mislim, odgovo- 
fićo postavljenom zadatku i zato molim da se prihvati. 

Pretsednik: Otvaram diskusiju u načelu. Želi li ko da govori? 
Imado riječ drug ministar Srelcn Vukosavljcvić. 

Sreten Vukosavljcvić: Nemam namero da govorim, jer prihvatam 
u potpunosti i potrebu i hitnost dono-cnja ovog zakona. Prema tome, 
glasaču za ovaj zakon. Al', molio bih samo za ovo obaveštenje: da li su 
prihvaćene primedbe koje jo na ovaj zakonski projekat pismeno podneo 
drug dr Rade Pribićević. 

Izvestilac Moša Pijade: Primedbo druga dr Rado Pribičevića na- 
čelno su primljene, ali nisu unesene u ovaj zakonski predlog zato što 
će se o pitanjima koja je on dodirnuo doneti specijalni zakon koji će 
obuhvatiti ta^ i ostala slična pitanja. Drug dr Pribićević je predložio, 
zbog dopuna koje je on dao, da se ovaj zakon nazove Zakonom o 
postupanju sa imovinom lica koja su žrtve fašističkog terora okupa- 
tora, odnosno njegovih pomagača, iz rasističkih, verskih, nacionatistič- 
kih i političkih razloga. Koiiko sam ja obavešten, priprema se nacrt 
zakona o žrtvama faističkog terora i pitan}a koja je drug Pribićević 
pokrenuo biće svakako obuhvaćena tim, kao što sam rekao, specijalnim 
zakonom. 

Pretsednik: Pitam druga profesora Vukosav'.jevića, Ministra kolo- 
nizacije, da li je zadovoljan odgovorom izvjestioca Zakonodavnog 
odbora? 

Sreten Vukosavljcvić: Jesam. 

Bane Andrejev: U čl. 1 predviđeno je, koliko vidim, da se sopstve- 
nicima vraćaju i rudarska prava. Ja bih molio za objašnjenje šta se 
podrazumeva pod rudarskim pravom. 

Moša Pijade: Pod rudarskim pravom podrazumeva so svako pravo 
kojo proizilazi iz rudarskih zakona, na primer: ako jo neko imao svoj 
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rudnik u eksploataciji ili u fazi izgrađivanja ilii samo istraživačko pravo. 
To se sve smatra rudarskim pravom. (Glasovi: Tako je!). 

Pretsednik: Da li se drug Andrejev zadovoljava odgovorom i 
objašnjenjem? 

Bane Andrejev: Meni je bilo jasno šta jo rudarsko pravo uopšte, 
ali sam hteo da znam na šta se u ovom konkretnom slučaju mislilo. 
Posle ovakvog objašnjenja druga Pijade, jai zadržavam pravo da o 
ovome članu govorim kada on bude nai dnevnom redu u diskusiji u 
pojedinostima. 

Pretsednik: Ima li još ko želju da govori? (Nema). Onda pitam: 
prima li se predlog zakona u načelu? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). 
Objavljujem da jo Predlog zakona o 'postupanju sa imovinom koju su 
sopstvenici morali napustiti! u loku okupacije i imovinom koja lm je 
oduzeta od strano okupatora i njihovih pomagača jednoglasno primljen 
u načelu ■u Pretsjedništvu AVNOJ-a. 

Prelazimo na pretres u pojedinostima. Raspravljaćemo o naslovu 
i članu 1. 

Izvestiiac Moša Pijade: U vezi sa ovim članom drug ministar Cuc- 
kov, koji ovdo nije prisutan, uputio ј^ pismeno izvesne primedbe, ali ih 
Zakonodavni odbor nije mogao prihvatili. Pošto drug Čučkov nije ovde 
prisutan, možemo smatrati da je odustao od svog predloga. U pogledu 
naslova, mislim, treba da ostane kako ga je redigovao Zakonodavni 
odbor, jer tako najbolje odgovara sadržini i materiji koju zakon 
raspravlja. 

Bane Andrejev: Ja se. ponovo vraćam na pitanje rudarskih prava. 
Mislim da ovako kako je stvar postavljena ne možemo i ne treba da 
usvojimo, jer mi, u novoj državi, ne možemo vraćati predratna rudar- 
ska prava kad znamo da su njihovi sopstvenici uglavnom bili protiv- 
narodni elementi, bankari, i drugi kapitalisti, politikanti, kraljevi, nji- 
hovi sinovi i razni prinčevi i svi mogući političari od uticaja, to jest 
sve najpovlašćeniji ljudi stare Jugoslavije, oni ljudi koji su narod baš 
tim rudarskim povlasticama i pravima eksploatisali, pljačkali narodno 
bogatstvo ili ih prodavali stranom kapitalu, pred rat uglavnom faši- 
stima. Mi takvim ljudima više ne smemo davati rudarska prava, ni 
našim ni stranim državljanima, ni njihovim kompanijama. Mi se ba- 
vimo baš mkšlju da sve ove povlastice jednim zakonom ukinemo. Zato 
ja smatram i predlažem, kao ministar rudarstva, da se rudarska prava 
izuzmu i da se ona ne vraćaju, već da ostanu vlasništvo države. Sma- 
tram da mogu ovde reći i to da mi uopšte u perspektivi ne možemo ni 
zamislit] davanje rudarskih povlastica privatnim kompanijama, a još 
manje stranim. 
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Vlada Zečević: Ja so slažem sa ovim predlogom. Uostalom, opšte 
jo poznata stvar da su vlasnici1 rudnika uglavnom bili saradnici' oku- 
patora koji su u toku čitave naše borbe privredno, pa i politički, što je 
sasvim i razumljivo, najprisnije saradivali sa okupatorom. Zato uopšte 
no vidim razlog da im so vraćaju rudarska prava. 

Sreten Vukosavljević: 1 ja so pridružujem ovom predlogu. Ne- 
ćemo, valjda, Radi Pašiću i svim njemu podobnim koncesionarinia 
dozvoliti da i dalje puno džepove narodnim blagom. Mislim da' to nikako 
no smemo učiniti. To neće niko u narodu lepo primiti. Mene čudi da je 
ovo uopšte moglo da. prođe nezapaženo dosada i da ovako krupna 
stvar izide pred Pretsedništvo AVNO.I-a. 

No, pored ovog pitanja, ja imam još jedno. Mene inlcresujo kako 
će se rešavati pitanja oduzete stoko, pa celog ž'vog i. mrtvog inven- 
tara .seljačkih gazdinstava kojima je to osnovni i najvažniji kapital. 
Nije ma'li' broj seljaka širom naše zemljo koji su morali da napuste 
svoja ognjišta i da bežo glavom bez obzira da bi sačuvali svoju nojač, 
žene i svojo, uglavnom, gole živote. Ako se oni danas vraćaju na svoja 
imanja, opljačkana i opustošena, teško će im biti da krenu brzo napred 
ako im se ono što im je oteto ne bi vratilo. Smatram da je živi i mrtvi 
inventar poljoprivrednih gazdinstava trebalo uvrstiti u red imovino koja 
so mora odmah vratiti sopstvoniku po ovom zakonu. 

Moša Pijade: Mi smo o pitanju rudarskih prava d'skutovali u Za- 
konodavnom odboru i našli smo da ih ne treba dirati, jer smo smatrali 
da je član Vlade koji je predložio ovaj nacrt imao izvesnih razloga 
zibog kojih je predvideo da se i ona vraćaju. Međutim, ako Ministar 
rudarstva Vlade DFJ smatra da ih treba izuzeti ja to u ime Zakono- 
davnog odbora s radošću prihvatam. I -zaista, ako se stvar suštinski 
razmotri, izuzimanje je opravdano i sa gledišta držanja sopstvenika 
rudarskih prava u toku Narodnooslobodilačko borbe i sa gledišta per- 
spektivo razvoja našeg rudarstva.' Mislim da ne bi bilo ni politički 
opravdano da im danas vraćamo, a sutra posebnim zakonom ukidamo. 
Prema tome, ja bih predlog druga Andrejeva i ostalih drugova kon- 
kretizovao na taj način što bi so roči »rudarsko pravo« na mestu gdo 
se sada nalaze brisalo, a na kraju poslednjeg stava člana 1 mesto 
tačke stavila zapeta i dodalo reči »izuzev rudarskih prava« J 

U pogledu pitanja koje jo postavio drug ministar Vukosavljević 
o stoci, živom i mrtvom inventaru seljačkih gazdinstava mogao bih 
da odgovorim ovoliko. To pitanje je već u Zakonodavnom odboru bilo 
pokrenuto. Mislim da je o tome govorio drug Frol. Ali Odbor je stao 
na gledište da stoku i inventar no treba naročito izdvajati iz pojma imo- 
vino, jer so pod tim pojmom u олчмп zakonu smatra celokupna imovina, 
prema tome i stoka i poljoprivredni inventar. Ako praksa bude zahte- 
vala da so da bliže objašnjenje, ako se u praksi to ne bude ovako spro- 
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vodilo kako zakonodavac   misli,   daćemo  ili  uputstva   ili  tumačenja 
zakona. 

Sreten Vukosavljcvić: Ako se tako mislilo, onda ja povlačim svoj 
predlog, jer sam ovim objašnjenjem zadovoljan. 

Marko Vujačić: Velika jo stvar u ovakvim troriucima donositi. 
ovako važne i osjetljive zakone. U njima se najbolje vidi snaga našo 
nove narodne vlasti i' našeg jedinstvenog Narodnooslobodilačkog fronta. 
Meni se čini da ovaj zakon pogađa, to jest potpuno odgovara, osje- 
Vaju narodne pravde koji će u ovom slučaju biti potpuno zadovoljen 
no samo vračanjem imovino pravim zakonitim vlasnicima, već i kad 
— kao što je već predloženo — izurzmeno povraćanje rudarskili povla- 
stica. Jer, drugovi i braćo, mi no smijemo ponovo davati rudarska 
pravai narodnim neprijateljima da 'h oni opet otuđuju i prodaju stran- 
cima, najčešće u sumnjive ruke. Лко bismo to učinili, borci bi nam i 
svi grobovi naših znanih i neznanih heroja, s pravom mogli reći: Sta 
radite drugovi?! Zar opet raznim Sokićima i drugim tutikvanti narodnim 
derikožama dajete povlastice? ZaSto smo so'borih, — pitaće se ljudi. 
Ja se slažem sa svima onima koji sn za to da se rudarsko povlastice 
izuzmu od vraćanja, i mislim da predlog druga Moše sadrži konkretno 
rešenjo. 

Ministar za Srbiju Jaša Prodanović: Tačno je to Sto je ovde rečeno 
povodom člana 1 zakonskog predloga, ali, smatram, ne sasvim. Mi no 
smemo, mislim nije politički mudro, da tako olako ništimo prava. Medu 
sopstvenicima rudarskih prava faUo jo možda i ispravnih ljudi, a može 
se rad'ti i o strancima. Njihovo rudarske povlastice stečene su na 
ondašnji zakonski određen način. Mi ih, čini mi se, ne smemo jedno- 
strano ništiti. Mogućne su spoljuo-političkc komplikacije. Zato ih ja ne 
bih brisao. Ostavio bih i rudarske povlastice, a onima koji su se ogrešili 
o  zakon,  sudovi   će oduzeti   rudarska   prava   konfiskacijom   imovine. 

Potprelsedmk Ministarskog saveta Milan Groi: Ja podržavam 
predlog ministra gospodina Prodanovića. Pitanje saradnje sa okupa- 
torom je jedno, a pitanje povraćaja izvosnih prava, drugo pitanje. 
Mislim da u ovo osetljivo pitanje ne bi zasada trebalo dirati. To je 
moje mišljenje. Mi znamo da su izvesne rudarske koncesije, ne ulazeći 
u to kako su one stečene, vlasništvo inostranih kompanija i one će 
kod svojih vlada, u to sam siguran, praviti ne malo pitanje. Nisu isklju- 
čeno i komplikacije baš sa našim saveznicima. Da li je to u ovom mo- 
mentu politički oportuno i mudro? Ja se plašim da ovim isuvišc ne 
prenaglimo. Toliko sam želeo da kažem. 

Jakob Avšič: Ja, naprotiv, mislim da rudarske povlastice ne treba 
vraćati. Te promene doneo je rat. Izvesne kompanije naših današnjih 
saveznika  predale su svoje  rudnike  pred  sam  rat  Nemcima.  I  to jo 
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fakat. Takvi rudnici postali su naša svojina, jer su oni u času oslobo- 
đenja bili nomačko vlasništvo. Ukratko: ja mislim da bez obzira o 
kome se radi, rudarska prava ne treba vraćati. Ovo je prilika da se 
bar izvestan deo vlasnika rudnika i rudarskih prava uopšte liše onih 
svojih povlastica kojima su narodno bogatstvo na Jak način dizali i 
kojima su cksploatisali naš radni narod. 

Pretscdnik: Pošto primećujem da više nema govornika o ovom 
članu, stavljam predlog koji je formulisao drug Moša Pijado da se iz 
teksta 51, 1 st. 3 izostave riječi »rudarska prava«, a da se na kraju 
umjesto točke stavi zapeta i dodaju riječi »izuzev rudarskih prava«. 
Prima li se ovaj prijedlog? (Prima). Prema tome, član 1 usvojen jo 
sa ovom izmjenom. 

Prelazimo na čl. 2. Ima li ko kakvu primjedbu? (Nema). To znači 
da čl. 2 usvajamo n redakciji Zakonodavnog odbora. Prelazimo na 
čl. 3. Ima li ko kakvu primjedbu, izmjenu ili dopunu? 

Frane Frol: Molmrda se u 2 redu umjesto »Državnoj upravi na- 
fodnih dobara« kaže: »nadležnoj Upravi narodnih dobara«, jer je tako 
odlučeno u Zakonodavnom odboru, a ovo je greška prigodom umno- 
žavanja. 

Pretscdnik: Prima li se ovaj prijedlog? (Prima). Ima li još kakvih 
primjedaba? (Nema). Objavljujem da jo čl. 3 primljen sa izmjenom koji: 
je predložio drug Frol. 

Prelazimo na čl. 4. Ima li kakvih primjedaba ili dopuna? (Nema). 
Želi li ko da govori? (Niko). Prima li se čl. 4? (Prima). 

Prelazimo na čl. 5. Imai li kakvih prijedloga ili primjedaba? (Nema). 
Prima li se član 5 U redakciji Zakonodavnog .odbora? (Prima). 

Prelazimo na čl. 6. Molim, javlja li se ko za riječ? (Niko). Pošto 
nema nikakvih prijedloga i primjedaba, pitam: prima' li so član 6 U 
redakciji Zakonodavnog odbora?  (Prima). 

Pošto smo usvojili član 6, prelazimo na čl. 7. Ima li kakvih pri- 
jedloga za Izmjene i dopune? (Nema). Stavljam na glasanje čl. 7 U 
redakciji  Zakonodavnog odbora.  Prima li se?  (Prima). 

Prelazimo na čl. 8. Ima li ko kakvu izmjenu ili dopunu? (Nema). 
Stavljam čl. 8 na glasanje onako kako ga je redigirao Zakonodavni 
odbor. Prima li se? (Prima). 

Prelazimo na čl. 9. Ima V primjedaba? 
Dr Blagoje Ncšković: Meni se čini da ova rezerva, da ovaj izu- 

zetak za one koji niti su mogli znati, niti su znali da se nalaze u tuđoj 
radnji, može samo uticati da se propis'" o vraćanju radnji izigravaju. 
Međutim, nesporno je to da svi koji su, blagodareći okupatoru i kv/ 
slinzima ušli u lokale za vreme okupacijo proganjanih ljudi, treba da 
vrate radnje. To je, uostalom, jedno od osnovnih načela ovog zakona: 
sve Sto je u toku rata oteto ili oduzeto treba vratiti njihovim pravim 
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sop&tvonicima. Ako bi ovaij član ostao u ovakvoj redakciji kako pro- 
d'.ažo Zakonodavni odbor dali bismo mogućnosti za mnoge sporove, 
za izvitoperavanjo i prosto za izigravanje zakona. 

Izvestilac Moša Pijade: Ako sam dobro razumeo drug dr Neškov'ć 
predlaže dai &o posle reči: »radnju produži« stavi tačka i sve do kraja 
prvog stava briše. (Dr Blago je Ncšković: Tako je!). Kao izvestilac 
Zakonodavnog odbora prihvatam ovu primedbu. 

Pretsediilk: Prima li se ovaj prijedlog za izmjenu člana 9? (Prima).- 
Usvaja' li se ovako izmijenjeni član 9? (Prima). Ima li ko protiv? 
(Nema). Član 9 usvojen je sa izmjenom koju je predložio drug dr Nc- 
šković. Idemo dalje. 

Ima li primjedaba na član 10? (Nema). Prima li se član 10 u re- 
dakciji Zakonodavnog odbora:? (Prima). Član 10 usvojen je bez ikakvib 
krnjena. 

Prelazimo na čl.  11. Želi li ko da govori ili da što primijeti? 
Moša Pijade: U st 2, u drugom redu, posle reči: »kao i« treba 

umetnuti reči »u slučaju«, jer je to omaškom izostavljeno. 
Pretscdnik: Prima li se čl. 11 sa ovom dopunom? (Prima). Ima li 

ko šta da primijeti na čl. 12? (Niko se ne javlja). Prima li se čl. 12? 
(Prima). 

Prelazimo na čl. 13. Ima li ko kakvu primjedbu? 
Inž. Nikola Petrovič: Mislim da bliže propise u cilju izvršenja ovog 

zakona ne bi trebalo da donosi sam Ministar pravosuđa, jer ovaj zakon 
obubvata i imovinu u vidu industriskib objekata, trgovinskih i zanat- 
skih radnji i poljoprivrednih gazdinstava. Prema tome, za ovaj zakon 
i njegovo sprovodenje u život, zainteresovani su i resori industrije, 
trgovino i poljoprivrede, pa smaitram da bi bilo mnogo korisnije da se 
prop:si o izvršenju ovog zakona dono&e u saglasnosti sa svim zainu 
resovanim resornim ministrima. 

Franc Frol: Ja u potpunosti prihvaćam primjedbu druga Petn> 
vica, jer je ona zaista opravdana. Ja bih u smislu ovog predloga koji 
smo čuli dao novu redakciju člana  13 tako da on glasi: 

»Bliža uputstva za sprovodenje ovog Zakona'propisaćo ministar 
pravosuđa savezne Vlade u sporazumu sa ministrom industrije, trgo- 
vine, snabdevanja i poljoprivrede.« 

Pretscdnik: Ima li još primjedaba? (Noma). Prima li se 51. 13 n 
novoj redakciji druga Frola? (Prima). Ostao nam je samo još čl. 14. 
Prima li se? (Glasovi: Prima. — MoSa Pijade: S tim da; se na kraju 
doda:  »Demokratsko  federativne Jugoslavije«.) 

Ovim smo završili pretres projekta u [»jedinostima. Pre nego 
gto predemo na glasanje, molim izvjestioca da pročita definitivan tekst 
projekta. 
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Izvestilac Moša Pijade (čita): 

Nai predlog Ministarskog saveta demokratske federativno Jugosla- 
vije, na osnovu člana 4 Odluko o vrhovnom zakonodavnom i izvršnom 
narodnom pretstavničkom telu Jugoslavijo kao privremenom organu 
vrhovno narodno vlasti u Jugoslaviji za vreme narodno-oslohodilačkog 
rata, Prctsedništvo Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugo- 
slavijo donosi 

ZAKON 
O ^POSTUPANJU SA IMOVI'NOM KOJU SU SOPSTVENICl MORALI NAPUSTITI 
U  TOKU   OKUPACIJE   I  IMOVINOM   KOJA   IM  JE  ODUZETA   OD  STRANE 

OKUPATORA I NJEGOVIH POMAGAČA 

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

SU sopstvenici odnosno uživaoci: morali napustiti u toku okupacije 
zemlje, kao i imovina koja im je protivu njihove volje, uz naknadu ili 
bez, oduzeta kojim bilo načinom od strano okupatora 'li njegovih poma- 
gača, Iz rasističkih, verskih, nacionalističkih ili politčkih razloga, bilo 
da je napuštena iH dai je pod pritiskom okupatorskih vlasti prešla u 
svojinu trećih lica (čl. 2 Odluke Antifašističkog veća narodnog oslobo- 
đenja Jugoslavijo od 21 novembra 1944 godine) — vraća se odmah 
vlasnicima bez obzira na eventualna potraživanja držaoca imovino 
protiv vlasnika u vezi sa ovom imovinom. Za povraćaj imovino vlasnik 
će so obratiti nadležnom sudu. 

Ako je imovina uništena, upropašćena, nestala i tome slično —- 
sopstveniku ostaje pravo traženja naknade šteto od odgovornih lica 
putem građanske parnice, odnosno koriščenje propisa o naknadi ratne 
štete. 

Pod imovinom se u smislu ovoga Zakona imaju smatrati nepo- 
kretna dobra, pokretna do^bra i prava, kao i zemljišni posedi, kuće, na- 
meštaji, šume, preduzeća sa svim postrojenjima, zalihama, hartije od 
vrednosti, dragocenosti, udeli, akcije, društva, udruženja; svake vrste, 
fondovi prava uživanja, učestvovanje u radnjama i preduzećima, 
autorska prava, prava industrijske svojino kao i sva prava na napred 
pomenute predmete, izuzev rudarskih prava. 

Član 2 
Pitanje povraćaja  prihoda odnosno plodova sopstveniku  zajedno 

sa imovinom, kao i pitanje naknado sadašnjem držaocu za poboljšanje 
kojo je učinio na vraćenom imanju, raspraviće so po propisima Gra- . 
danskog zakonika, ukoliko so stranko samo ne sporazumeju. 

Sa vraćenog imanja brišu se svi stvarni tereti koji su nastali od 
kako je imovina oduzeta vlasniku. 

Ako je savestan držalac za vreme dok je držao imanje skinuo 
stvarnb terete sa ovog, tako da je sopstveniku vraćeno bez tereta ih 
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sa smanjenim teretima, on za taj iznos ima tražbeno pravo prem; 
sopstveniku kojo možo obezbediti bipotekom. 

Sporove po ovom članu rešava nadležni narodni sud. 
Drža'.ac ne može da uslovijaiva predaju imovine vlasniku pretliod 

nom isplatom potraživanja, koja su mu priznata. 

Član 3 
Svako lice koje bi.do'šlo u posed imovine označen« u čl. 1 OVOg 

zakona, dužno jo.istu prijaviti i predati nadležnoj upravi narodnili do- 
bama, bez obzira da li je imovinu- kupilo, 'bespravno prisvojio, na ču- 
vanje dobilo ili na drugi koji način pribavilo njcmi državinu. 

Okružni odbori dužni su prijaviti, pošto prikupe potrebne podatke 
od sreskili i mesnih odbora, nadležnoj upravi narodnih dobara onu imo- 
vinu koja je ostala kao napuštena. 

Član 4 
Imovinom, pomenutom u čl. 1 ovog zakona, upravlja Državna 

uprava narodnih dobara preko lica koja ona postavi za upravitelje do 
trenutka predaje imovine vlasniku, na osnovu odluke suda ili do odluke 
suda o prenošenju upravo nad imovinom na bližeg rođaka po odred- 
bama ovog zakona. 

Državna uprava narodnih dobara dužna je da imovinu, koja joj 
je pov.erona na upraivu, preda vlasniku čim se vlasnik sa takvim zahte- 
vom pojavi i podnese sudsko rešenjo i to bez naplate takse. 

Član 5 
U slučajevima gde je nesumnjivo utvrđeno da je vlasnik umro, 

kao i u slučajevima gde se vlasnik nije pojavio, sud će na zahtev pre- 
dati imovinu na upravu bližim srodnicima. 

U slučaju da se više bliskih srodnika prijave u isto vreme, imo- 
vina će im se predati po redu i po delovima po kojima bi im bila pre- 
data u naslede, shodno propisima Građanskog zakonika, koji bi bio 
primenjen u slučaju nasleda. Лко postoji testamenat, testamcntalni 
naslednik ima prvenstvo. 

Lica koja polažu pravo na nasledstvo takve imovine, ne mogu 
zahtev za predajom imovine u naslede postaviti kod suda pre isteka 
jedno godine dana od završetka' rata. 

Ukoliko do sudske odluke o nasledu drugi srodnici, koji prema 
st. 1 ovoga člana imaju pravo na upravu, zahtevaju da im se imovina 
ili deo imo'Vine preda na upravu — nadležni narodni sud doneče odluku 
o tome. 

Lica koja na imovini — predatoj na upravu — imaju prava uži- 
vanja, zadržavaju to svoje pravo prema opitim propisimai građanskog 
zakonodavstva, kojo važi na teritoriji gde se imovina nalazi. 
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Lica koja imaju pravo izdržavanja prema vlasniku imovine, mogu 
ostvariti to pravo \г imovine predate na upravu. 

Kao bliski srodnici smatraju se: bračni drug i lica koja su u odnosu 
srodstva sa vlasnikom ili njegovim bračnim drugom u praivoj liniji, 
ushodnoj i nishodnoj liniji, braća i sestre, zatim posinak i poćerka, 
poočim i pomajka, hranitelj i branjenik. 

Član G 
Kod donošenja odluke o predaji imovine na upravu bliskim srod- 

nicima\sud će se rukovoditi razlozimai pravičnosti prema postradaloj 
porodicr kao i interesima narodne privredo, u duhu člana 5 Odluke 
Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavijo od 21 novem- 
bra 1944 godine, te će u slučaju da jo imovina velika, ustupiti na upravu 
samo jedan deo imovine kako ne bi došlo do nezasluženog gomilanja 
bogatstva u rukama lica kojima se imovina predaje na upravu. 

U odluci o ustupanju imanja srodnicima na upravu, nadležni na- 
rodni sud označiće koji deo imovine daje na upravu, kao i koji deo 
prihoda daje upravitelju na uživanje. Višak preko predatog dela imo- 
vine ostaje i dalje -pod direktnom upravom Državne uprave narodnih 
dobara, a višak preko odobrenog dela prihoda, predaje se Državnoj 
upravi narodnih dobara za račun vlasnika. 

Za zaduženje i otuđenje u neophodno potrebnim ili po imovinu 
korisnim slučajevima potrebno je odobrenje nadležnog narodnog suda, 
a po predlogu Uprave narodnih dobara. Lice kome je imanje povereno 
na upravu bilo od strano suda, bilo od strane Državne uprave narodnih 
dobara, odgovorno je materijalno i krivično za ispravno upravljanje i 
čuvanje poverene imovine U interesu neposrednih sopstvenika odnosno 
naslednika. 

Držaivnoj upravi narodnih dobara pripada pravo nadzora nad 
radom upravitelja određenih od nadležnog suda. 

Način nadzora nad radom lica kojima je imovina iz člana 1 ovog 
Zakona poverena na upravu od strane suda propisaće se posebnim 
uputstvima. 

Član 7 
Gotovina, harlije od vrednosti i dragocenosti, predavače se srod- 

nicima samo ukoliko je to potrebno za dobro upravljanje imovinom, 
otpravljanje preduzeća ili radnje, odnosno za njihovo izdržavanje, uko- 
liko jo sopstvenik po zakonu na to bio obavezan. Sve ostale pokret- 
nosti imaju so predati srodnicima kojima jo poverena uprava imovine, 
na čuvanje i upravu, odmah. 

Član 8 
Industrijska, trgovačka,   zanatska,   posrednička  ili kakva   druga 

preduzeća ili radnje, kao i radnjo slobodnih profesija, ukoliko nisu bi!>i 
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od strano vlasnika ustupljena okupatoru ili stavljena na raspoloženju 
okupatoru to su oporno poslužila za vodenjo rata, vraćaju se sopstve- 
niku sa svim inventarom i ostalim predmetima koji su njegova svo- 
jina. U ostalom će so postupiti po čl. 2 ovog Zakona. Propisi 51. б i G 
ovog Zakona primeniće se i u ovom slučaju. 

Član 9 
Lice kojo je pod uslovima iz čl. 1 ovog Zakona; moralo da napusti 

prostorijo u kojima jo obavljalo kakvu zanatsku, trgovačku, industrij- 
sku, ilii drugu radnju, ima pravo da se vrati u te prostorije pod uslo- 
vom da radnju produži. 

Na prostorijo imaju pravo i srodnici u pravoj ushodnoj i nishodnoj 
lliniji i bračni drug koji je imovinu dobio na upravu ako produže istu 
radnju pod uslovima iz stava 1 ovog člana. 

Član  10 
Shodno goro izloženim načelima raspraviće se i pitanje povraćaja 

prava uživanja, autorskih prava, prava industrijsko svojine, koncesije, 
povraćaja fondova, akcijai, učešća u radnjama i preduzećima i drugo. 

Član 11 
Lica koja ne postupe po naređenju iz stava  1  člana 3 ovog Za- 

kona,  kazniće se novčano do četvrtine   vrednosti  neprijavljene tuđe 
/imovino koju imaju u svom držanju, ili prinudnim  radom do jedne 
godine. 

Ista lica, u slučaju 'svesnog prikrivanja tuđe svojine iz koristo- 
ljublja, kao i u slučaju moralne bezobzirnosti pri dolaženju u državinu 
tuđe imovine, kazniće se pored novčane kazne prinudnim radom do 
tri godine. 

Ako je takvo lice kao bliži srodnik dobilo na upravu tuđu imovinu, 
oduzećo mu se pravo da imovinom upravlja. 

Član  12 
Službenici  Državno  uprave  narodnih   dobara   i   lica   kojima   ova 

poveri upravu nad imovinom iz st. 1 člana 1 ovog Zakona, odgovaraju 
za svoj rad po Zakonu o zaštiti narodnih dobara. 

Član 13 
Bliža   uputstva  za sprovodenje ovog Zakona  propisaće Ministar 

pravosuđa savezno vlado u sporazumu sa ministrima industrije, trgo- 
vino i snabdevanja i poljoprivrede. 
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Član 14 y 

Ovaj Zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu De- 
mokratske Federativno Jugoslavije«. 

Pretsednik: Stavljam sada Prijedlog zakona o postupanju sa imo- 
vinom koju su sopstvenici morali napustiti u toku okupacije i imovi- 
nom koja im je oduzeta od sirane okupatora i njegovih pomagača na 
glasanje u cijelosti. Prima li se? (Prima). Imai li ko protiv? (Nema). 
Objavljujem da je Zakon o postupanju sa imovinom koju su sopstve- 
nici morali napustiti u toku okupacijo i imovinom koja im jo oduzeta 
od strano okupatora i njegovih pomagačai jednoglasno usvojen u Pret- 
sjedništvu AVNOJ-a. 

Prelazimo na drugu točku dnevnoga reda: pretres Prijedloga za- 
kona o oduzimanju ratno dobiti. Dajem riječ izvjestiocu Zakonodavnog 
odbora drugu Moši Pijade. 

Izvestilac Moša Pijade: Zakonodavni odbor na svojim nekolikim 
sodnicama raspravljao je o predlogu ovog zakona imajyći u vidu sve 
primedbe, izmene i dopune koje su predlagali drugovi članovi Vlade i 
ostali. Tako je projekait u odbom doživeo značajne izmene i dopune. 
Ja ĆU vam sada pročitati tekst zakona onako kako ga je Zakonodavni 
odbor usvojio (čita): 

U cilju oduzimanja ratne dobiti od ratnih dobitnika koji su za 
vreme okupacije uvećali svoju imovinu iskorišćujući bodu naroda, pri- 
vredno prilike, ili, veze sa okupatorskim vlastima, Pretsedništvo Antifa- 
šističkog veća narednog oslobođenja Jugoslavije donosi 

ZAKOiN' 
O   ODUZIMANJU   RATiNE   DOBITI  STEČENI-   ZA   VREME   NEPRIJATELJSKE 

OKUPACIJE 

Član 1 

Ratnom dohiti, koja pada pod udar ovog zakona, smatra se onaj 
višak (uvećanje) imovine, ma u kom obliku on bio, koji je na dan 9 
maja 1945 godine imalo pravno ili fizičko lice preko imovine koju je 
to l:co posedovalo 6 aprila 1941 godine, a koji višak potiče iz privredne 
ili druge delatnosti vršene za vreme rata uz iskorišćavanje izuzetnih 
ratnih prilika i bode naroda, te prelazi normalnu dobit koju bi to lice 
moglo steći u normalnim (redovnim) uslovima privređivanja, a u svojoj 
ukupnoj vrednosti iznosi više od 25.000 dinara DFJ. 

Član 2 
(1) Kao ratna dobit smatra se i onaj deo imovine, stečeno za 

vreme označeno u Cl. 1, koji je utrošen za ma kakve investicije ili za 
popravku šteto nastalo za to vreme na imovini ratnog dobitnika, ili 
koji jo upotrebljen za otplatu njegovih dugova napravljenih pre 6 
aprila 1941 godine. 
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(2) Ratnom dobiti smatra se i ona imovina u či. 1 koja jo u toku 
rada naslcdcm, u vidu miraza ili poklonom preneta na drugo lice. 

(3) Neco se smatrati ratnom dobiti dobit samostalnog zanatlije 
koji nijo upošljavao vizo od 1 pomoćnika i 1 učenika i dobit zemljorad- 
nika koji nije stalno upotrebljavao najamnu radnu snagu. Pod stailno 
upotrcb'.javanom najamnom radnom snagom neće se računati om na- 
jamna radna snaga, koja je bila makar i stalno upotrebljavana na 
seljačkom gazdinstvu ili u zanatskoj radnji da bi se njome zamenila 
usled rata (odlaska u vojsku, internacije, zarobljeništva, ubistva itd.) 
(zgubljena radna snagai. 

(4) Ukoliko je jedno lice ;z Cl. 1 usled neposrednog dejstva ratnih 
događaja pretrpelo štetu u toj meri da je vrednost njegovo celokupne 
imovino na dan oslobođenja bila manja od njene vrednosti od 6 apri'.a 
1941 godine, ono ne potpada pod odredbe ovog Zakona. 

(5) Otplata dugova činjena od lica koja se u smislu 51. 2 Uredbe 
O likvidaciji zemljoradničkih dugova od 26 septembra 1936 godme sma- 
traju "kao zemljoradnici, a čiji posod no iprclazi površinu od 10 ha obra- 
dive zemlje, odnosno kod porodično zadruge 20 ha, no smatra se kao 
ratna dobit u smislu st. 1 ovog člana. 

Član 3 
(1) Sreski narodnooslobodilački odbor pozvaćo fizička lica, a 

okružni narodnooslobodilački odbori pozvaćo pravna lica za koja po- 
stoji uverenje da su raitni dobitnici da podnesu prijavo o svojoj dobiti 
za vreme rata. 

(2) Za pravna lica prijavu podnosi njihov pretstavnik a za mase 
i lica pod starateljstvom staralac. 

(3) Ako je ratni dobitnik umro a njegova imovina je preneta na 
naslednike ili poklonoprimce ili primaoce miraza, prijave podnose na- 
slednici odnosno poklonoprimci, odnosno primaoci miraza svaki za deo 
limovine ratno dobiti koji je nasledioJli do'bio na poklon, odnosno pri- 
mio u miraz. 

Član 4 
(1) Visinu ratne dobiti utvrđuje komisija od 5 članova koje po- 

stavlja i smenjujo narodnooslobodilački odbor u čijem sastavu postoj' 
poreski odeljak, a za pravna lica komisijai od 5 članova koje postavlja 
i smenjujo okružni narodnooslobodilački odbor. 

(2) Visinu ratne dobiti utvrđuje komisija onog narodnooslobodi- 
lackog odbora na čijem području je ratni dobitnik imao za vromo oku- 
pacijo stalnu radnju; ako jo imao jednu ili više radnji na područjiflia 
raznih poreskih odeljaka ili nije imao stalnu radnju, visinu ratne dobiti 
utvrđuje komisija onog narodnooslobodi'ačkog odbora na čijem po- 
dručju ratni dobitnik ima domaćinstvo. 
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(3) Za pravno lico nadležna je komisija onog okružnog narodno- 
oslobodilačkog odbora na čijem {>odručju se nalazilo sedište upravo 
pravnog lica na dan oslobođenja. 

Član 5 
(1) Nadležni narodnooslobodilački odbori dužni su da od dana 

obnairodovanja ovog Zakona prikupljaju podatke- za svakog ratnog 
dobitnika. Sve vlasti, ustanove i lica dužni su da narodnooslobodilačkim 
odborima, na njihov zahtev, pruže svo podatke kojima raspolažu o 
poslovanju pojedinih  ratnih dobitnika. 

(2) Isto tako dužno je i svako lice koje je za vreme naznačeno u 
čl. 1 ovog Zakona otuđilo nepokretnu imovinu, ili koje je otuđilo- 
odjednom zlato, nakit i drugu pokretnu imovinu u vrednosti preko 
2.500.— dinara DFJ da prijavi ime kupca i: prodajnu cenu nadležnom 
narodnooslobodilačkom odboru u roku od 30 dana od dana obnairodo- 
vanja opšteg javnog poziva iz čl. 3. 

Član 6 
Finansiski organ koga odredii nadležni narodnooslobodilački odbor 

kao referenta za ratnu dobit, sastavićo za nadležnu komisiju predlogo 
O visini ratne dobiti na osnovu prijava, referata  (gde ne postoji pri- 
java) i prikupljenih podataka odnosno ličnog saznanja. 

Član 7 
(1) Visinu ratne dobiti komisija utvrđuje slobodnom ocenom рп 

kojoj trebai uzeti u obzir na prvom mestu prijavu odnosno referat,, 
prikupljeno podatke  i  predlog referenta za  ratnu dobit." 

(2) Sodnicama komisijo prisustvuje i pomaže joj u radu referent 
za ratnu dobit nadležnog narodnooslobodilačkog odbora. 

(3) Pre .početka rada članovi komisije polažu zakletvu. 
(4) Rasprave komisije su javne. 

Član 8 
Ratna dobit, utvrđena po prednjim odredbama, oduzima se ratnom 

dobitniku u ćelom iznosu u fond za pomaganje nastradalih krajeva  : 
žrtava rata i fašističke okupacije. 

Član 9 
(1) O utvrđenoj ratnoj dobiti komisija pismeno izveštava ratnog 

dobitnika. On je dužan da utvrđeni novčani iznos ratne dobiti plati ц 
roku od 30 danai od dana saopštenja. 

(2) Ukoliko ratni dobitnik dokaže da mu je s obzirom na nelikvid- 
nost njegove imovine nemoguće uplatili određeni iznos ratne dob't' u 
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roku о<1 30 dana, komisija mu može dozvoliti otplatu u obrocima kako 
je to predvideno čl. Zakona o neposrednim porezima. Pored toga 
odluka komisije o ratnoj dobiti objav*će se na vidnom mestu u zgradi 
gdo komisija obavlja svoj posao. 

ČJan 10 
(1) Ratni dobitnik može so žaliti na visinu utvrđene ratne dobili 

komisiji navedenoj u Cl. 11. Žalba se predajo narodnooslobodilačkom 
odboru, kod koga je utvrđena visina ratne dobiti, u roku od 30 dana 
od dana saopštenja odluko o visini ratne dobiti. 

Svaki punoletni gradanin-ka sa teritorije odnosnog narodnooslo;- 
lx>dilačkog odbora možo podneti žalbu protiv visino ratno dobiti odre- 
đenu od komisije, ako nalazi da je visina ratne dobiti određena od ko- 
misijo manja od one za koju on podnosi dokaze. 

(2) Žalba ne zadržava naplatu! 

Član 11 
(1) Po žalbama na odluko komisijo sreskog narodnooslobodilačkog 

odbora o visini ratno dobiti rešava komisija za utvrđivanje ratne dobiti 
pri okružnom narodnoos!obodila&koni odboru, a po žalbama na odluko 
0 ratnoj dobiti kojo u prvom stepenu donosi komisija okružnog na- 
rodnooslobodilačkog odl)ora rešava komisija od 5 članova koju bira 
Oblasni ili Pokrajinski (Glavni) narodnooeloibodilački odbor, a u fede- 
ralnim zemljama gde ovib nema, komisija koju bira vrhovno zako- 
nodavno telo. 

(2) Odluko kojo po žalbama donose navedene komisije pravo- 
snažne su. 

Član 12 
(1) Naplatu utvrđenog novčanog iznosa ratne dobiti vrši sreski1 

narodnooslobodilački odbor, odnosno onaj mesni narodnoosloljodilačk1' 
odbor koga za to ovlasti sreski narodnooslobodilački odbor. 

(2) U pogledu naplato i osiguranja primenjivaće se odredbe o 
naplati neposrednih poreza. 

Član  13 
(1) Ratni dobitnik koji u redovnom roku ne podnese ppjavu o 

ratnoj dobiti, pored utvrđenog iznosa ratno dobiti platiće nai ime kazne 
15% cd utvrđene ratno dobiti, a 30% ako prijavu no preda ni u roku 
određenom posebnim pismenim poz'vom. 

(2) Novčane kazne možo biti oslobođeno samo ono lice koje do- 
kaže da ga je neka neotklonjiva smetnja sprečila da podnese prijavu. 

(3) Ratni dobitnici pomenuU u drugom stavu čl. 3 koji ne dadnu 
tražene podatke Hi dadnu netačne kazniće &6 od dva do šest meseci 
prinudnog i ada. 
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Član 14 

Pravo državo na oduzimanje ratne dobiti i pravo države na izri- 
canje novčane kazne (čl. 13) i kazne prinudnog rada ne zastareva. 

član 15 
Ovlašćuje se  Ministar  finansija da  izdaje  uputstva  za  primenu 

ovog zakona. 

Član 16 
Ovaj zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu«. 

Pretsednik: čuli ste tekst prijedloga kako gai je usvojio Zakono- 
davni odbor. Otvaram diskusiju u načelu. Ko želi da govori? 

Marko Vujačic: Ja pozdravljam donošenje ovoga važnoga za- 
kona. On je preka potreba, on pretstavlja ostvarenje želja naših širo- 
kih narodnih masa da se svim ratmm špekulantima, zabušantima i na- 
rodnim neprijateljima oduzme sve ono što su na lak i nepošten način 
zaradili, da se vrati narodu ono Sto su oni u najtežim i najsudbonosnijim 
trenucima u životu i istoriji naš'ih naroda na nemoralan način stekli isko- 
rišćujući bedu i nevolje koje je našim narodima pričinjavao neprijatelj 

' l sve njegove slugeranje, narodne izdajice — da bi se bogatili i zidali 
palate. Zato ja vjerujem da će donošenje ovog zakona pozdravili cio 
naš narod širom domovine, Л i ovo pretstavničko tijelo, izniklo u borbi 
naših naroda za slobodu i nezavisnost, za jedan bolji život i viši moral, 
kažem, donošenje o^vog zakona .pretstavlja dug našeg najvišeg zako- 
nodavnog tijela prema našim narodima. 

Ma da ću ja sa oduševljenjem glasat', za ovaj zakon, ja bih ipak 
stavio jednu primjedbu. Molio bih da se unese u njega još jedna stvar 
koju ću ja sada predložiti. Ja ću je kazati, a vi razmotrite i usvojite, 
drugovi, ako mislite da je pravilno. Ja tražim da se odredbe ovog 
zakona .protegnu i na one naše državljane koji su za vrijeme rata, dok 
6U naši seljaci i radnici, žene i naša dična omladina, krvarili, ginuli kao 
heroji za slobodu, da se ti naši državljani koji: su se bogatili i bezbrižno 
živjeli van naših granica tiše sve one imovino koju su za to' vrijeme 
stekli. To je, mislim, pravo, a što je pravo i bogu je drago, veli naš 
narod. To sam imao da kažem. 

Bane Andrejev: Ja nemam potrebe da naglašavam da sam za 
ovaj zakon. To se samo po sebi razume. Htco sam i ja da skrenem 
pažnju na to da je u celoj ovoj stvari najvažnije da se zakon dobro i 
brzo sprovede u živost. Dobro, — mislim da se oduzme svima onima 
koji su ratne prilike i nedaće najširih narodnih masa koristili za boga- 
ćenje, a brzo- — mislim da se onemogući svako prikrivanje i otuđi- 
vanje dobiti stečene za vreme rata. Ali ja verujem dai će to komisijo 
na terenu pravilno i efikasno sprovesti,  a garancija je za to da će 
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komisije imenovati i hirati naša  prctstavnička telai, narodni odbori i 
vrhovna zakonodavna tcla. 

Potprctsednik Ministarskog savcta Milan Grol: Ja, gospodo, ovdo 
moram da stavim izvesno rezervo. Zakon jo isuvišo važan i delikatan 
da bi mogao sa ovako lakim, širokim i poroznim formulacijama, koje 
stvaraju isto tako neiscrpno mogućnosti za otstupanje od intencija 
zakonodavca, za, ako hoćete, proizvoljna tumačenja, a to znači i za 
gonjenje onih koji, po jodnom objektivnom i čvrstom kritorijumu 
pravde i morala, ne bi mogli biti .pozivani na odgovornost — jedan 
takav zakon,' mislim, no može ulivati poverenjo, ono povorenjo koje 
zakon ovaWe materije i ovakvog značaja neophodno mora dai ima. 
Jer, gospodo, vremena su bila veoma teška. Rat je nevoljama koje je 
svakodnevno donosio stvarao^ u narodu jednu nenormalnu, ratnu psiho- 
logiju, psihologiju razdraženosti do vrhunca, raspaljivao strasti. 1 u 
takvoj situaciji dati u ruko jednom aparatu, no baš vičnom da radi 
samo u okviru zakona, dati jedan ovakav zakon, mislim da nije baJ^ 
tako laka stvar. Ovde su se naravno čula i sasvim drugačija mišljenja. 
Ja sam bio dužan da upozorim na to do čega može dovesti jedan ovako 
izrađen zakon. Ja sam, dakle, bio dužan da kažem što o ovome pred- 
metu mislim. 

Ministar za Srbiju Jaša Prodanović: Ja isto tako želim da izjavim 
da i ja stavljam izvesne rezerve. Zakon je neobično važan, ali je on 
po mom mišljenju mnogo više politički nego ekonomski. Zakon je 
jedno, a praksa može biti sasvim nešto drugo. Ja smatram dai je odu- 
zimanje ratno dobiti potpuno na svom mostu. To traži i jedan viši 
moral, moral našeg narodnog shvatanja o tome da so nikad narodna 
nevolja i muka no smo koristiti za bilo čije bogaćenje. Kažem, ovo 
je pitanje na čijoj je strani i pravo i moral. Kamo to lepo sreće da jo 
jedan takav zakon bio donesen pošlo solunskog fronta i da jo bio rigo- 
rozno sproveden. Ali ono što nije ^ada učinjeno, evo mi činimo sada. 
Međutim, mi koji nosimo političku i moralnu odgovornost za rad organa 
u čitavoj zemlji, moramo učiniti sve da se O'bezbedi pravilno sprovo- 
denjo ne samo ovog, već svih zakona, da se ispravni građani no proga- 
njaju zato što so ovome ili onome ne dopadaju, ili zato što se o njima 
tu ili tamo na razne načine, često bez osnova, ili bar bez punog oprav- 
danja, ovako ili onako misli. Ja još jednom skrećem pažnju da je mnogo 
važnije, upravo da je najvažnije u svemu ovome, kako će se zakon 
primenjivati, a ne kakvo su mu formulacije na čemu insistira gospodin 
Grol. Formulacijo su važne, nema sumnje. Ono su čak vrlo važne, ali 
formulacije su ustvari teorija, a primena zakona jo realnost, život. Tu 
.so jedino, ocenjuje njegova prava vrednost, vrednost svakog zakona jo4 

u njegovoj primeni. 
Prema tome, i najbolje formulisan zakon može biti pogrešno, vrlo 

pogrešno primenjivan, kao što i zakon sa slabijim formulacijama možo 
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biti dobro i pravilno primcnjivan, pravilno, mislim, bez krivog i subjek- 
tivnog postupanja. Kao što rekoh, naša je dužnoet u ovom trenutku 
da svim silama nastojimo da mu primcna bude pravilna i poštena, a 
kad to budo obezbedcno, onda ćemo zaista imati uverenje da je zakon 
dobar. 

Moša Pijade: Gospodin potpretsednik Grol i ministar g. Proda- 
nović dali su izvesno rezerve i kritiku zakonskog projekta. Mi smo se 
svi, od predlagača do Zakonodavnog odbora, trudili da mu damo što 
bolje formulacije, da što potpunije i pravilnije obuhvatimo ne samo ovu 
materiju, već i da organima narodne vlasti, komisijama', к> jest onima 
koji će ga sprovoditi, damo zaista takav zakon koji će obezbcditi i 
puno ostvarenje intencija zakonodavca i pravilan i nepristrasan postu- 
zak. Zato su rezervo gospode Groda i Prodanovića, po mom shva- 
tanju, bezrazložne. Ja ih uveravam da će organ', koji će zakon spro- 
voditi, umeti da ga tačno i pravilno primenjuju, a ukoliko i bude 
izvcsnih omaški i pogrešaka, zakonom je priznato pravo žalbe i na taj 
način data je puna garancija da će viši organi pogreške i nepravilnosti 
U (postupku prvostepenih komisija izmeniti ili poništiti. 

Prctsednik: Pošto se, vidim, više m'ko ло javlja1 za riječ, ja bih 
zaključio diskusiju u načelu. Pitam: prima li se Prijedlog zakona o 
oduzimanju ratne dobiti stečene za vrijeme neprijateljske okupacije? 
(Prima). Prelazimo na pretres u pojedinostima. Stavljam na diskusiju 
naslov i čl. 1. 

Marko Vujačlć: U pogledu ovog člana 1, ja bih predložio' da se 
ono što sam rekao u načelnoj debati nnese ovdje, naime, da se dobit 
stečena za vrijeme rata i van granica zemlje — stavlja pod udar ovog 
zakona. Zato predlažem da se poslije riječi: »za vremo rata« dodadu 
riječi: »u zemlji ili van nje«. 

Prctsednik: Ima li ko još kakvu primjedbu? (Nema). Prima li se 
prijedlog druga Vujačića? (Prima). Prema tome, usvojili smo naslov 
i čl. 1 kako je predložio Zakonodavni odbor sa dopunom druga' Vujačića. 

Prelazimo' na čl. 2. Želi ti ko da govori? (Niko). Prima li se čl. 2 
u redakciji Zakonodavnog odbora? (Prima). Član 2 usvojen je jedno- 
glasno. 

Prelazimo na čl. 3. Ima li ko kakvih prijedloga' za izmjenu i do- 
punu? (Nema). Stavljam čl. 3 na glasanje u redakciji koju je dao Za- 
konodavni odbor. Prima li se? (Prima). 

Prelazimo na čl. 4. Ima li ko kakvu primjedbu? (Nema). Stavljam 
na glasanje čl. 4 u redakciji Zakonodavnog odbora. Prima ti so? (Prima). 

, Primljen je i čl. 4. 
Sada je na redu čl. 5, Ima li ko kakav prijedlog za dopunu ili 

izmjenu? 
Viadisiav Ribnikar: Ako bismo ostavili obavezu da se prijavljuje 

sva otuđena imovina do ovako malog iznosa koji projekat predviđa, 

246 



moglo bi da dođe do mnogobrojnih nepotrebnih i po finansiskom efektu 
sitnih sporova. Početna vrednost za ovaj slučaj svakako bi trebalo da 
bude mnogo veća, najmanje 4—5000 dinara. 

Dr Blaguje Ncšković: I ja delim mišljenje druga Ribnikara. Sma- 
tram da bi se komisije gubile u sitnicama ako bi1 imale da. se bave i tako 
malim vrednostima. Moj bi predlog bio da se ovo povisi na din. 5.000. 

Moša Pijade: Možda- drugovi imaju pravo. Ne — možda, već 
imaju pravo, i zato im se ja pridružujem u zahtevu da se ova suma 
poveća. 

Prctscdnik: Лко nema drugih prijedloga, ja bih stavio prijedlog 
da se iznos u čl. 5 poveća, kako su to drugovi predložili', to jest, na 
din. 5.000. Prima ti se? (Prima-). Ima li ko protiv? (Nema). Član 5 je 
primljen sa izmjenom da se u slučaju otuđivanja vrijednosti stvari 
mora prijaviti ako vrijednost iznosi din. 5.000 umjesto 2.500. 

Prelazimo na čl. 6. Ima li primjedaba? (Nema). To znači da član 6 
usvajamo u redakciji Zakonodavnog odbora. (Glasovi: Tako je!). 

Na redu je član 7. Ima li prijedloga ili primjedaba. (Nema). Prima 
\[ se čl. 7 kako ga je usvojio Zakonodavni odbor? (Prima). Onda mo- 
žemo dalje. 

Ima li prijedloga ili primjedaba na čl. 8? ' 
Moša Pijade: Ovdc, između reči »u iznosu u« i reči »fond« treba 

ubaciti reč »korist«, jer je to omaška. Ovako je jasnije: »oduzima se... 
u ćelom iznosu u korist fonda...«. 

Prctscdnik: Prima li se ova dopuna? (Prima). Prema tome, usvo- 
jili smo i čl. 8. 

Prelazimo na čl. 9. Za riječ se javio drug Frol. 

Frane Frol: Po našoj pravničkoj terminologiji stav 2 ovog člana, 
koji je u Zakonodavnom odboru prihvaćen, po prijedlogu druga He- 
branga, trebalo bi nešto izmijeniti. Tako, umjesto: »komisija mu može 
dozvoliti otplatu u obrocima kako je predvideno čl. Zakona o nepo- 
srednim porezima ... — trebalo bi reći »komisija mu može dopustiti 
otplatu u obrocima shodno odredbama o neposrednim porezima«. Ova 
Izmjena je potrebna zbog toga što ne bi trebalo citirati članove zakona 
o neposrednim {»režima, jer je to zakon stare Jugoslavije. To je poli- 

■ tički nezgodno. Dovoljno je reći da se postupa shodno odredbama- o 
neposrednim porezima, jer postoje izvjesni propisi koje smo mi donijeli 
i poslije rata iz ovo materije. Na ovaj način, to jest onakvom novom 
stilizacijom, mi se ustvari pozivamo-na sve važeće propise o neposred- 
nim porezima. 

Prctscdnik: Da li ima još kakvih primjedaba? (Nema). Primaju 
li se izmjene koje je predložio drug Frol? (Primaju se); Stavljam čl. 9 
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sa izmjenama   koje smo sada   prihvatili na glasanje.   Prima li se? 
(Prima). Na ovaj način usvojili smo i čl. 9. 

Prelazimo na čl. 10. 

Vladislav Ribnikar: Ja bih hteo da skrenem pažnju na to da se u 
čl. 7, 8 i 9 kaže da ratnu dobit komisije utvrđuju, a ovde stoji »odre- 
đuju«. Međutim, no samo da se to mora ujednačiti, saobraziti, već je i 
mnogo tačnijo u smislu zakona reći »utvrđuju«, nego »određuju«. fMoša 
Pijade: Pravilno).. 

Frane Frol: Ovaj član ustvari ima tri stava, a no dva. To bi tre- 
balo ispraviti. 

Mile Peruničić: Ja predlažem da se ovaj stav 2, upravo po pre- 
dlogu druga Frola stav 3, u celosti izostavi, jer se o žalbi govori U 
(dućem stavu. Ovde to uopšte, čini mi se, niije potrebno. Izgleda mi 
nekako suvišna ova odredba. 

Dr Blagojc Nešković: Stvarno, zaSto je to uneseno'? To se samo 
po sebi razume da izvršenje rešenja donesenih po ovom zakonu no 
mogu biti odložena ako je neko izjavio žalbu. Treba ovo brisati, po 
mom mišljenju. 

Pretsednik: Лко drugih primjedabai nema, ja konstatiram da jo 
stavljen prijedlog da se stav 2 ovog člana, prema redakciji Zakono- 
davnog odbora, briše. Ponavljam: ima li slučajno nekih drugih prije- 
dloga? (Nema). Stavljam prijedlog drugova Peruničića i Neškovića o 
brisanju stava 2 prvobitnog prijedloga na glasanje. Prima 11 se? (Prima.) 
Objavljujem da je čl. 11 usvojen sa izmjenama koje su predložili dru- 
govi V. Ribnikar, M. Peruničić i dr Nešković. 

Izvestilac Moša Pijade: Molim samo jednu napomenu. Da bi stvar 
bila jasna u čl. 10 na dva mesta reči »određuju« promenjeno su na 
»utvrđuju«. Stav 2 predloga Zakonodavnog odbora jo brisan, a po 
predlogu druga Frola novi pasus u prvome stavu koji počinje recima: 
»Svaki punoletni građanin . . .« postao je stav 2. (Frane Frol: Tako je!). 

Pretsednik: Meni se čini da jo to b'lo i u samom činu glasanja dru- 
govima jasno. (Jeste). 

Prelazimo na čl. 11. Riječ ima drug Frol. 

Frane Frol: Glede st. 2 ovog člana imam prijedlog da se on presti- 
lizuje tako da se unese odredba o tome u kome su roku komisije za 
utvrđivanje ratno dobiti dužno donijeti svoje odluke po žalbama koje su 
im upućene. Mislim da bi taj rok trebalo da bude 15 dana. Po ovom 
mom prijedlogu stav 2 trebalo bi da glasi: 

»(2) Odluko po podnetim žalbamai, koje navedeno komisije imaju 
donijeti u roku od 15 dana, pravosnažne su"« 
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Izvcstilac Moša Pijade: U ime Zakonodavnog odbora primam 
ovu izmcnu, jer je zaista potrebno odrediti rok u kome su komisijo 
dužne doneti re.šcnje ,po žalbama, pošto bi se u protivnom pitanje re- 
menja o žalbama otezalo utoliko pre što žalba ne zadržava izvršenje 
lešenja komisije o utvrđivanju ratne dobiti. 

Vlada Zcčević: Da li u federalnim jedinicama komisije bira ili ime- 
nuje pretsedniStvo zemaljskog antifašističkog veća? Ja bih rekao da 
boljo odgovara brzini rada u izvršenju zakona da komisije prosto ime- 
nuje pretsedništvo zemaljskog antifašističkog  veća. 

Izvestilac Moša Pijade: Ja so s tim ne bih složio. Predlogom druga 
Zečevića mi bismo poJitički umanjili značaj komisija, jer jo velika 
razlika da li nekog imenuje pretsedništvot antifašističkog veća ili ga 
bira samo veće, to jest plenum veća. Ne verujem da bi se nešto dobUa 
i u brzini. Toi uostalom no bi bilo ni pogrebno. Mislim da je demokrat- 
skije, ako tako mogu reći, da se bira nego da se imenuje, postavlja. 
Uostalom, jedna od osnovnih karakteristika naše vlasti je izbornost 
njenih organa. Narod će ovako birati posredno komisije za utvrđivanje 
i atne dobiti, koje će u ime naroda, — a to će reći s mnogo više auto- 
fiteta, —■ odlučivati ako su Ono birane, a ne postavljene dekretom. 
Nije svejedno da li je neko biran ili dekretom postavljen. 

Pretsednik: Ima li јоЗ ko šta da primijeti? (Nema). Onda možemo 
preći na odlučivanje. Postoje, kaoi što ste čuli, dva prijedioga. Pr- 
jedlog druga Zečevićai i prijedlog druga Moše. Stavljam prvo na gla- 
sanje prijedlog druga Zečevića'. Ko je za? (Javjla se samo Vlada Ze- 
čević). Prema tome, možemo smatrat' da je usvojen prijedlog druga 
Moše Pijade? (G/asovi; Tak) je.) To znači, ostaje ova stvar kao što 
jo Zakonodavni odbor predložio. Sad stavljani na glasanje prijedlog 
za novu redakciju stava 2 čl. 11 koju je predložio dfug Frol. Prima li 
se? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). Objavlujem da je čl. 1 1 pri- 
mljen po prijedlogu Zakonodavnog odbora i izmjenom stava 2 po pri- 
jedlogu druga Frola. 

Prelazimo na čl. 12. Ima li primjedaba? (Nema). Onda pitam: 
prima li so čl. 12 prema prijedlogu Zakonodavnog odbora? (Prima). 
Jdemo dalje. Za riječ se javio drug.Frol. 

Ministar pravosuđa Franc Frol: Predlažem, u ime podnosioca ovog 
zakonskog prijedloga, da se treći stav ovog člana u cijelosti izostavi. 

Izvestilac Moša Pijade: Zakonodavni odbor je dao već saglasnost 
za to. 

Pretsednik: Лко drugih prijedloga nema, stavljam čl. 13 na gla- 
sanje, s tim što se prema prijedlogu druga Frola posljednji stav izo- 
stavlja. Prima li se čl. 13 bez posljednjeg stava iz prijedloga Zakono- 
davnog odbora? (Prima). 
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Prelazimo na čl. 14. Ima li l«> kaikvu dopunu ili izmjenu? (Nema). 
Stavljam član 14 na glasanje. Prima li se? (Prima). 

Prolazimo na čl. 15. Ima li ko kakvu primjedbu? (Nema). Znač' 
da smo usvojili i pretposljednji član .ovog zakonskog prijcd'.ogai. 

Ostao nam jo još samo posljednji član 16. 

Izvestilac Moša Pijade: 1 njega ćemo usvojiti kad na kraju do- 
damo »Demokratske federativne Jugoslavije«, jer se naš službeni organ 
zove »Službeni list DFJ«. 

Pretscdiiik: Prima li se čl. 16 sa ovom dopunom? (Prima). Objav- 
ljujem da je time završen pretres u pojedinostima. 

Stavljam Prijedlog zakona o oduzimanju ratne dobiti stečene za 
vrijeme neprijateljske okupacije na glasanje u cijelosti. Prima .li se? 
(Prima). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da jo Zakon o oduzi- 
manju ratno-dobiti stečene za vrijeme neprijateljsko okupacije jedno- 
glasno usvojen u Pretsjedništvu AVNOJ-a. 

Prelazimo na treću točku dnevnoga reda: pretres Prijedloga za- 
kona o zaštiti narodnib dobara i njUloVOm upravom. 

Imado riječ izvjestilac Zakonodavnog odbora drug Moša Pijade. 
Izvestilac Moša Pijade: U Zakonodavnom odboru mi smo ovaj 

zakonski predlog dosta dugo proučavali. On jo doživeo tri redakcijo, 
i poslednju, treću po redu, koju je Zakonodavni odbor usvojio na 
poslednjoj sednicj ja ću va.m sada pročitati i molim da je prihvatite. 
Predlog Zakonodavnog odbora glasi (čita): 

PREDLOG ZAKONA 
O ZAŠTITI iNARODNIII  DOBARA li 'NJIHOVOM UPRAVLJANJU 

Član  1 

1) Sva nepokretna i pokretna dobrai koja su na osnovu Odluke 
AVNOJ-a od 21 novembra 1944 godino prešla U državnu svojinu po- 
stala su danom stupanja na snagu te Odluke narodna imovina na čiju 
je svojinu pravo državo nezastarivo. 

2) Gornja odredba se primenjujo i rta ona dobra koja predu u 
svojinu državo rešenjima i prosudama donetim naknadno od nadležnih 
vlasti na osnovu gornje Odluko i drugih zakona i to danom donošenja 
ovih presuda i rešen ja. 

Član 2 
1) Sva-lica i sve javno vlasti i ustanove, kao i službenici u čijoj 

se drž^vini na dan objavljivanja ovog Zakona zatoče imovina iz člana 
1, bez obzira na način na koji jo ta imovina dospela u njihovu drža- 
vinu, dužna su da najdalje u roku od 30 dana od stupanja ovog Zakona 
na snagu prijave istu saveznoj odnosno zemaljskim upravama narod- 
nih dobara, ukoliko to nije već ranije učinjeno, i to u dva primerka 
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.s tačnun opisom predmeta i naznačenjem načina' na koji su do njih 
došli. 

2) U selima prijava se može učiniti i usmeno kod mesne vlasti, 
koja će o tome sasjaviti zapisnik i isti smesta uputiti nadležnoj upravi 
narodnih dobara. 

Član 3    ■ 
Lica u čijoj so državini nalaze narodna do'bra, no smeju istima 

raspolagati niti ma komo davati na upotrebu bez pismenog odobrenja 
^savezne odnosno zemaljsko uprave narodnih dobara, ili onih organa 
koje ove upravo za to ovlaste. 

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

kona, sva opterećenja i zaduživanja pomenuto imovine učinjena posle 
prolaska u državnu svojinu, kao i sve promene u statusu ovih dobara 
obavljeno putem pravnih poslova, koji padaju pod udar člana 6 Odluke 
AVNOJ-a od 21 novembra 1944 godine, nemaju pravnog dejstva prema 
državi. Upravo narodnih dobara ovlašćeno su da pomenutu imovinu 
mogu u svako doba oduzeti od njenih držalaca i postupiti sa njom kao 
.sa narodnom imovinom. 

Član 5 
Lica koja su postavljena da upravljaju i rukovodo narodnim do- 

brima ili imovinom stavljenom pod kontrolu države, dužna su da to 
učine kao dobri i.savesni privrednici. 

Dužnosti lica koja upravljaju i rukovode narodnim dobrima naro- 
čito su sledeće: 

1) preuzimanje svih potrebnih mora za tačan popis i utvrđivanje 
imovine koja im jo poverena; 

2) preuzimanje svih potrebnih mora za obezbedenje, čuvanje i 
racionalno iskorišćavanjo pomenuto imovine; 

3) savesno i blagovremeno izvršavanje naređenja, uputstava i 
proizvodnih zadataka izdatih od nadležnih vlasti (ako rukovodilac sma- 
tra da se ove naredbe, uputstva i proizvodni zadaci s obzirom na kon- 
kretno okolnosti no mogu izvršiti, dužan je da o tome blagovremeno 
obavesti vlast koja ih jo izdala i zatraži njenu novu odluku); 

4) lačno obaveštavanjo o poslovanju i proizvodnim mogućnostima 
poverenih im dobara i to u rokovima, koje bude propisala nadležna 
nadzorna vlast; 

б) brižljiv nadzor nad urednim vodenjem knjiga u preduzećima i 
Ispravnim materijalnim  rukovanjem narodnim dobrima; 

6) stavljanje predloga za što racionalnije iskorišćavanjo poverene 
lm narodne imovine. 
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Član 6 
1) Lica kojima je povereno upravljanje i rukovođenje narodnim 

dobrima odgovorna su za savesno \ pravilno izvršavanje svih propisa, 
naredaba i uputstava, koja izdaju nadležne vlasti, kao i za sve zkma- 
merno radnjo ili nedO'VO'ljnu brižljivost u .pogledu zaštite, rukovanja i 
racionalnog iskoTišćavanja: narodnih dotara; 

2) Zabranjeno' je licima koja upravljaju i rukovode narodnim 
dobrima: 

a) svaka mera' raspolaganja narodnim dobrima ma u kom obliku,, 
izuzev u granicama ovlašćenja koja su im data od strane nadležne nad- 
zorno vlasti; 

b) odavanje poslovnih tajni povercnih im preduzeća, davanje po- 
dataka nepozvanim licima o stanju poslova i unutrašnjim prilikama u 
preduzeću. 

Član 7 
1) Prekršaji propisa iz člana 2 i 3 ovog Zakona kažnjavaju se: 
a) novčanom kaznom u visini do polovine neprijavljeno imovine; 
b) prinudnim radom do 3 godimo. 
2) Kazno pod a) i b) mogu biti izrečeno svaka za sebe ili i zajedno. 
3) U težim slučajevima može so izreći i kazna konfiskacije imo- 

vino osuđenoga. 

Član 8 
1) Lica kojima je povorena uprava ili čuvanje narodnih dobara 

ili koja se nalaze u službi pri nekom narodnom dobru kao radnici i 
nameštenici, ako postupaju sa narodnim dobrom nesavesno i nebrižljivo, 
tako da od takvog postupka narodno dobro trpi štetu ili se smanji pro- 
izvodna sposobnost dobra ili rad dobra ne odgovara postavljenom mu 
privrednom planu, kaznile &e zatvorom od jedne do tri godine. 

2) Лко je pričinjena šteta mala ima mosta disciplinskoj kazni i 
naplati šteto. 

Član 9 
1) Ista lica ako potkradaju povereno im narodno dobro ili ga po- 

klanjaju ili ga prodaju za svoju ličnu korist ili ga nesavesno^ rasipaju ili 
dozvoljavaju njegovo razvlačenje ili potkradanje od strane trećih lica1, 
kazniće so strogim zatvorom dd dve do pet godina. 

2) U slučaju male krade kazna so može odmoriti ispod određenog 
minimuma i odrediti naplata štete. 

3) U težim slučajevima, ako jo delo izvršeno u nameri da se na- 
rodnom dobru nanese šteta s ciljem smetanja narodno privrede, delo 
se kažnjava po članu 4 t. 4 Zakona o suzbijanju nedozvoljene speku- 
lacije privredno sabotaže. 
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Član 10 
1) Ista lica bilo u građanskoj ili1 vojnoj službi ako samovlasnb i 

ncovlašćeno prisvoje neko narodno dobro- ili ratni plen Ш dobro koje 
tek ima da prede u državnu svojinu ili pod državnu upravu kazniće se 
strogim zatvorom od  1 do 10 godina. 

2) Ista lica ako takvo dobro iz tačke 1 ovog člana ncovlašćcno 
zauzmu i priključe njima povcrcnom dobru kazniće se zatvorom od 
1 do 12 meseci. U slučaju da od takvog postupka: nastane veća šteta 
za državu i privredu, ili da je postupak imao karakter pljačke ili da je 
doveo do ko-ntrolisanog rasipanja narodne imovine, krivac će se kazniti 
strogim zatvorom od 1 do' 5 godina. 

Član  11 
Službenik koji prima ili izdaje .pokretnu i nepokretnu narodnu imo- 

vinu bez popisa i protivno postojećim propisima o rukovanju narodnom 
imovinom, kazniće se zatvorom od 6 meseci do 2 godine. 

U slučaju da to radi ponovljeno ili' da se prouzrokuje veća šteta 
kazniće se strogim zatvorom od  1 do 3 godine. 

Član 12 
Službenik koji primi mito da: bi neku državnu imovinu, stan ili na- 

meštaj ustupio na korišćenjo licu koje je dalo mito, kazniće s? strogim 
zatvorom od 2 do 6 godina. Istom kaznom kazniće se i ilieo koje je dalo 
ilv ponudilo^ mito službeniku. 

Član  13 
1) Pored kazni predvidenib u članu 7 do 12 ovog Zakona; može 

se u isto vreme izreći i kazna delimične ili potpune konfiskacije imo- 
vino osuđenog, kao i kazna gubitka: građanskih prava posle izdržanc 
kazno. 

2) Smrtna kazna za dela po ovom Zakonu izriče se u težim sluča- 
jevima kad je izvršilac dela postupio s naročitom bezo^bzirno-šću protiv 
narodnih interesa i'.i im je u zloj nameri nanco veliku štetu. 

Član  14 
1) Za sprovodenje postupka i donošenja presude po ovom Zakonu 

nadležan je Sreski narodni sud. Лко se u tom postupku dokaže da bi 
dek' kažnjivo po OVOMU Zakonu moglo povući sa sobom smrtnu kaznu, 
Sreski narodni sud će obustaviti postupak i čitav predmet dostaviti na- 
dležnom Okružnom sudu. 

2) Postupak za prekršaje iz člana 7 do 12 ovog Zakona pokreće 
se na prijavu ma kog lica ili po zvaničnoj dužnosti. Sve vlasti koje dođu 
do saznanja o postojanju dela iz ovog Zakona dužne su podneti pri- 
javu nadležnom Sresko-m sudu. 
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Član 15 
Protiv presuda narodnih sudova donctih u prvom stcpenu, ima 

mcsta žalbi u roku od mesec dana od dana saopštenja presude na viši 
Narodni sud, čija je presuda konačna i izvršna. Žalba po prarvilu ne za- 
država izvršenje presude, izuzev slučajeva smrtno kazne, ali sud može 
da odloži izvršenje do pravosnažnosti presude, ako postoji opasnost 
da bi usled izvršenja presude nastala za osuđenog nepopravljiva šteta. 

Član 16 
Redovni narodni sudovi mogu narediti da se- okrivljeno lice pri- 

tvori,  ako postoji opasnost bekstva, kao i u slučajevima  kada  je u 
pitanju delo za koje bi se mogla 'zreći smrtna kazna. 

Član 17 
Ovaij Zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu«. 
Pretsednik: Pošto sto saslušali prijedlog Zakonodavnog odbora,, 

otvaram diskusiju u načelu. Za riječ se javlja drug Sretcn Vuko- 
savljević. 

Sreten Vukosavljević: Ovaj zakon je nesumnjivo bio potreban. 
Ukoliko njime ne postignemo da se prikupi sva imovina koja pripada 
narodu, to jest državna imovina, a nalazi se danas tu i tamo, prijavljena 
ili neprijavljena, a postignemo .to da se sva ona imovina kojom sada 
upravljamo zaštiti od daljeg raznošenja i upropaščivanja, ako postig- 
nemo da poboljšamo načm i postupak čuvanja i raspolaganja njome, 
postićićemo mnogo. A bilo je, koliko sam ja čuo, i pojava kojima so 
no možemo pohvaliti. Međutim, ako mi nastanemo da se ovaj zakon, 
za koji ja mislim da je dobar, sprovede do kraja on će doneti lepe re- 
zultate. Л ja sam uveren u to da mi imamo snage i mogućnosti da ga 
u potpunosti sprovedemo i za to izjavljujem da ga u načelu primam. 
Zadržavam sobi pravo da u diskusiji u pojedinostima stavim izvesne 
primedbe. 

Nikola Petrovič: Stvar zaštite i upravljanja državnom i narodnom 
imovinom za nas mora biti vrlo važna. Pitanje zaštito narodne imo- 
vino jo nerazlučno vezano za dobru organizaciju upravljanja i raspo- 
laganja njome. Osnovane su, kao što znate, savezna 'i zemaljske uprave 
narodnih dobara. Ono su uspele da registruju i da obuhvate veliki deo 
narodno imovine. Ali to nije dovoljno. Još so mnogo imovine nalazi 
kod pojedinih odbora, državnih nadleštava i ustanova i .pojedinaca 
koja nikome nijo prijavljena ili bar kao takva nije zavedena. Možda 
jo ovaj zakon i zakasnio, u izvesnom smislu. Ja UčflO mishm da ga je 
trebalo i ranije doneti. Ali ni sada nije kasno. Treba samo energično 
sprovesti svo moro koje on predviđa i uspeh neće izostati. U radu naših 
uprava narodnih dobara, naročito u Vojvodini, a i u drugim krajevima 
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bilo jo slabosti. No to jo u izvcsnom steperiu i moralo da bude. Ali 
pošlo donošenja ovog zakona, upravo njegovim sprovodenjem u život 
treba da nestanu 1 svo one negativno pojavo kojih je dosada tu i 
tamo bilo. 

Potpretsednik Ministarskog saveta Milan Grol: Dobro je što so 
donosi ovaj zakon. Druga je stvar kakav će efekat biti od njegovo 
primene. No u svakom slučaju dobro je Što so on donosi. Koliko sam ja 
video, on u prvom redu treba da doprinese da se sva ona imovina 
koja jo došla u .posod države prijavi, kako bi uprave državnih dobara 
moglo da vode daije brigu o njoj i da jo štite. Nisam ubeden da li će 
so u tome u potpunosti uspeti. Koliko sam obavešten mnogo je to imo- 
vino neodgovorno razneseno. U interegnumu razvlačili su jo mnogi, 
pa čak njome 'i trgovali. To naročito važi za imovinu Nemaca koji 
su pohcgli. Nosio je ko jo šta stigao i dohvatio. To je nesumnjivo velika 
štetai. I na velikim imanjima bilo je takvih slučajeva. Prirodno je da 
svo to treba, ukoliko je danas mogućno, vratiti državi, i od pojedinaca 
i cd raznih ustanova. Donošenjem ovog zakona treba da so oseti nov 
režim: svako ko narodnu imovinu rasipa i neodgovorno s njome po- 
stupa ili je odnosi treba da bude kažnjen; treba da se zna da će so 
Kvaka zloupotreba kazniti. Л zloupotreba je bilo i ima ih. Pitanje je 
samo hoćemo li ih ovim zakonom sprcčlti. To; će' praksa pokazati. 

Ministar poljoprivrede dr Vaso Čubrilović: Mi smo' ovaj zakonski 
predlog proučavali i, kao Sto je već rečeno., triput ga znatno menjali, 
sve u cilju da se .postigne što bolja redakcija. Mislim da je zakon dobar 
i da ćo odgovoriti svom zadatku, iako je o.n težak. Što se tiče primc- 
daba kojo su ovdo.. pale, rekao bih reč-dve. Bilo je izvesnih -pojava 
razvlačenja i zloupotreba sa narodnom imovinom. Ali je to bilo samo 
u prvo vremo, dok se nove vlasti nisu na oslobođenoj teritoriji učvrstilo 
i zahvatile sve oblasti javnog staranja. Zaštita narodno imovino bila 
jo jodna od prvih briga. Mnogo je protivpravno prisvojene narodne 
imovine otkriveno i vraćeno Upravi državnih dobara. Sigurno je da 
jo takve imovine još ostalo kod raznih lica i ustanova. Zakon predviđa 
obavezu prijavljivanja sve narodno imovine ma u čijem se posedu 
nalazila. Mislim da će to imati za posledicu da so najveći dco narodne 
imovine registruje kod uprava, narodnih dobara. U pogledu poljopri- 
vrednih dobara, mogu,da kažem da so uložilo mnogo truda da so ona 
što pre obuhvate jednom državnom upravom i da so o njihovom inven- 
taru, pa i obradi, povedo organizovana briga. U potpunosti se nije 
uspelo, aH takve su bile prilike. No nadam se da će ovim zakonom 
biti popravljeni svi propusti i da će olsada stvar zaštite narodnih do- 
bara I njihovog upravljanja poći zdravim putem. 

Izvestilac Moša Pijade: Ja bih se složio s prlmcdbp-m da je ovaj 
zakon možda trebalo i ranije doneti. Ali mislim da se prosto nije stiglo, 
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jer je život u novoj državi svakim danom stavljao na dnevni red sve 
nove i novo .probleme. Trebalo je prvo okončati rat, pa tek onda pristn- 
pitj proučavanju i rešavanju problema koji su zajednički za sve pokra- 
jine, za ćelu teritoriju naše novo države. To ne znači da naša narodna 
vlast, da narodnooslobodilački odbori nisu na oslobođenoj teritoriji od 
prvog dana brinuli o narodnoj imovini. Naprotiv, oni su vrlo mnogo 
uložili truda da so imovina narodnih neprijatelja 1 okupatora prikupi i 
sačuva. No to nije išlo uvek i svuda organizovano i sistematski i sasvim 
je prirodno da je bilo i negativnih pojava, zloupotreba, rasipanja i 
razvlačenja. Ali mi smo sve takve slučajeve gonili, a posle ovog zakona 
još više ćemo goniti. Zbog toga mislim da će zakon odgovoriti cilju i 
zadacima zbog kojih ga i donosimo. 

Ministar za Srbiju Jaša Prodanović: Ja takode pozdravljam ovaj 
zakon i smatram da dolazi — iako sa izvesnim zadoenjenjem — u 
pravi čas, jer će mnoge stvari popraviti. Znate u revoluciji i tako 
naglom preokretu kao što je bio ovaj koji smo mi dož'veli, mogućne 
su i takve negativne stvari i pojave zloupotreba. Toga je uvek bilo. Ne 
treba oko toga mnogo priče, ali sve krivce treba gonili. Ako se u tome 
uspe, ja ću biti zadovoljan. 

Pretscclnik: Pošto^se više niko ne javlja za riječ, zaključujem disku- 
siju u načelu i stavljam ovaj prijedlog na glasanje. Prima li se Prijedlog 
zakona o zaštiti narodn'h dobara i njihovom upravljanju u načelu? 
(Prima). Ima li ko protiv? (Nema). 

Objavljujem da jo zakonski prijedlog primljen u načelu. Prelazimo 
na pretres u pojedinostima. Imado riječ drug ministar pravosuđa da 
podnese amandman. 

Ministar pravosuđa Franc Frol: Predlažem da se član 1 preradi 
na taj način što bi prvi i drugi stav prijedloga Zakonodavnog odbora 
postali jedna cjelina. Ovakva nova redakcija potrebna je zbog toga 
što u drugom stavu, kako je on redigiran u Zakonodavnom odboru, 
'izgleda da naredna dobra koja prelaze naknadnim rješenjem u državnu 
svojinu po odluci AVNOJ-a od 21 novembra 1944 godine postaju 
državna, odnosno narodna svojina tek danom rješenja. To, međutim, 
nije pravilno, jer se sva takva dobra smatraju državnom svojinom već 
danom 21 novembra 1944 godine kada je ол'а odluka AVNOJ-a stu- 
pila na snagu. To, uostalom, kaže i član 1 ove odluke. Novom stiliza- 
cijom, koju ću vam u vidu amandmana predložiti, naglašeno je baš da 
jo sva takva imovina prešla u državnu svojinu, što znači kod dobara 
na temelju odluke AVNOJ-a od 21 novembra 1944 godine tim danom, 
a kod dobara boja su postala državna svojina na temelju drugih za- 
kona —■ sasvim razumljivo — danom rješenja. 

Poslije ove motivacije čast mi je predložiti slijedeći amandman za 
član 1 ovog zakonskog prijedloga (čila): 

256 



Član 1 
Sva nepokretna i pokretna dobra koja su na osnovu Odluke Anti- 

fašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije od 21 novembra 
1944 godino ili na osnovu drugih zakona prešla ili će preći u državnu 
svojinu, postaju narodna imovina na čiju je svojinu pravo države 
nezastarivo. 

Izvestilac Moša Pijade: Ja bih se složio sa ovakvom redakcijom. 

Dr Blagoje Nešković: Nesumnjivo, ona je bolja i jasnija od one 
koju je dao Zakonodavni odbor. 

Pretscdnik: Pošto više primjedaba nema, stavljam amandman 
druga ministra Frola na glasanje. Prima li se čl. 1 koji je predložio 
drug Frol? (Prima). Objavljujem da je čl. 1 zakonskog prijedloga 
usvojen na osnovu amandmana koji je podnio drug Frol. 

Prelazimo na čl. 2. Ima li kakvih primjedaba? (Nema). Stavljam 
čl. 2 na glasanje u redakciji Zakonodavnog odbora. Prima li se? 
(Prima). 

Prelazimo na čl. 3. — Pošto se niko no javlja sa prijedlozima, 
stavljam i ovaj član na glasanje u redakciji Zakonodavnog odbora. 
Prima li se? (Prima). Ima li ko protiv? (Noma). 

Na redu je čl. 4. Ima li ko kakvu izmjenu i dopunu? (Nema). 
Stavljam čl. 4 na glasanje u redakciji koju je predložio Zakonodavni 
odbor. Prima li se? (Prima). 

Prelazimo na čl. 5. Za riječ so javlja drug Frol. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: U čl. 5, stnv 3, trebalo bi izosta- 
viti sve ono što je navedeno u zagradi pošto je to suvišno, a i malo 
nezgodno. Лко bi so sadašnja redakcija zadržala, to jest, ako bi ostalo 
ovo što ja predlažem da so briše, onda bi so ustvari dalo zakonsko 
ovlaštenje i -mogućnost da so koči izvršavanje naređenja i uputstava 
viših organa. No možemo mi ostavljati mogućnosti da organi koji su 
dužni da u potpunosti izvršavaju zakonsko i druge propise nadležnih 
organa, procijenjuju da li su ona pravilna ili ne. To bi nas moglo 
daleko odvesti. Iz tih razloga ja predlažem da se u stavu 3 iza riječi: 
»od nadležnih vlasti« stavi točka i zarez, a sve ostalo, sve ono Sto jo 
u zagradi da se do kraja stava brišo. 

Srcten Vukosavljević: Drug ministar Frol, po mom shvatanju, 
ima pravo. Nezgodno je ostaviti izvesno pravo organima, na terenu 
da procenjuju pravovaljanost i opravdanost izvršavanja naredbi. To 
bi moglo, kao što je već i kazano, da ima i veoma štetnih posledica. 

Izvestilac Moša Pijade: I ja bih so s tim složio. 

Josip Rus: I pored -našo najbolje namero sve ovo što je u zagradi 
pretstavljalo bi oružje u rukama svih onih neprijateljskih elemenata 
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koji su so uvukli u naš aparat da sabotiraju propise 'naredbe. U naj- 
blažoj formi ovo jo u slanju da podržava i razvija samovolju, čega U1 

našem aparatu tu i tamo ima. Prema tome, ja se potpuno slažem sa 
Tlrugom ministrom Frolom da ove odredbo mogu ima.tii negativne po- 
sledice, mogu biti kočnica. Zato sam I ja da se ovo briše. 

Pored toga ja bih još u stavu 5 predložio da so umesto »knjiga« 
kaže »propisano knjigovodstvo« — jer mi smo doneli zakonske propise 
o vodenju knjigovodstva. Pošto so ovde radi o vodenju jednog ure- 
đenog, zakonom propisanog načina vodenja računovodstva i knjigo- 
vodstva, a no o običnom vodenju knjiga, to ako bi ovako ostalo- 
moglo bi da favorizira i da odobrava i takvo vodenje knjiga koje no 
odgovara zakonskim propisima i koje dozvoljava svakojake zloupo- 
trebe. Međutim, sistematsko knjigovodstvo isključuje svaku zloupo- 
trebu koja so no može otkriti. Zato molim da se ovo ispravi. 

Pretsednik: Čuli ste dva prijedloga: prijedlog druga Frola i pri- 
jedlog druga Rusa. Ako drugih prijedloga noma, onda stavljam prvo 
prijedlog druga Frola na glasanje. Prima li se? (Prima). Ima li ko- 
protiv? (Nema). Stavljam na glasanje prijedlog druga1 Rusa da se 
umesto riječi »knjiga« stavi »propisano knjigovodstvo« u stavu 5. 
Prima li se? (Prima). Objavljujem da. je član 5 usvojen sa izmjenama 
koje su predložili ministar drug Frol i drug Josip Rus. 

Na redu jo čl. 6. Ima li kakvih prijedloga? (Noma). Stavljam čl 6- 
na glasanje onako kako ga je predložio Zakonodavni odbor. Prima: 
li se? (Prima). 

Možemo preći na član 7. Ima li primjedaba? Imado riječ drug Frol. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: Obzirom na generalnu ustanovU' 
čl. 13 da so pored kazni predvidenih u čl. 7—12 može izreći delomična 
j potpuna konfiskacija imovino osuđenog, mislim da je sasvim nepo- 
trebno da so u čl. 7 uopšte spominje kazna konfiskacije, ograničava- 
jući je samo na teže slučajeve. Prema tome, ja mislim da je suvišna- 
točka 3 člana 7 i zato predlažem da se ona u cijelosti briše. 

Josip Rus: Prvu reč u ovom članu ja bihizmenio, jer ono o čemu 
во dalje ovde govori nisu samo prekršaji već i teža dela, krivična dela.. 
Prekršaji su, međutim, samo lake, upravo najlakše krivice. Zato bih 
ovde to trebalo reći drugačije. 

Moša Pijade: Možo se reći: »Ko se ogreši o propise«. (G/asovi; 
Tako je). 

Pretsednik: Pošto so niko više ne javlja za riječ, našu diskusiju o 
ovomo članu možemo svesti na dva konkretna prijedloga: prijedlog 
druga Frola da so briše točka 3. Prima li so ovaj prijedlog? (Prima). 
Ima li ko protiv? (Nema). Drugi prijedlog jo-druga Pijade da se 
umesto   »Prekršaji«   stavi  »Ko se ogreši o propise.«   Prima  li  se?" 
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(Prima).  Stavljam   član  7 sa  ovim  izmjenama  na  glasanje.   Prima 
li &o? (Prima). Član 7 je prihvaćen. 

Sada ćemo raspravljati o čl. 8. Ima li ko šta da primjoti? (Nema). 
Stavljam čl. 8 na glasanje u redakciji Zakonodavnog odbora. Prima 
li se? (Prima). Objavljujem da je čl. 8 primljen u redakcijii kako je 
predložena1 Pretsjcdmštvu AVNOJ-a. 

Prelazimo na čl. 9. I za ovaj član drug Frol je podnio pismeni 
amandman. Imade riječ drug Frol. 

Ministar pravosuđa Franc Frol: Glede ovog člana ja imam amand- 
man za izmjenu točke 3. Tu izmjenu trebalo bi tako učiniti što bi u 
ovu treću točku čl. 9 sadašnjeg projekta trebalo metnuti i odredbu 
točke 2 člana 13, pošto je smrtna kazna za teža djela predvidena čla- 
nom 4 točke 4 Zakona o suzbijanju nedozvoljene špekulacije'ii pri- 
vredno sabotaže o čemu se, dakle, govori u točki 3 sadašnjeg prijedloga. 
Tako bi po mom shvatanju boljo bila izložena materija. Prema tome, 
član 13 bi imao samo jedan stav, a član 9 bio bi dopunjen u svom 
stavu 3 propisom sadašnjeg stava 2 člana 13. 

Izvestilac Moša Pijadc: Ja naprotiv mislim da je stilizacija koju 
je dao Zakonodavni odbor jasnija l .preglednija, ali povodom ovog 
predloga druga Frola meni se čini da bi boljo odgovaralo da se stav 2 
čl. 13 koji je drug ministar predložio da se uključi u sadašnji stav 3 
čl. 9 — prebaci u čl. 9, ali kao poseban, nov stav 4. Ovako bi se mate- 
rija boljo povezala u sistem kazni. Kad se u stavu 3 govori o težim 
delima, najprirodnije je da se u stavu 4 govori o siVirtnoj kazni, a no 
u čl. 13 u kome se govori o konfiskaciji, a tu kaznu mi moramo 
zadržati. 

Dr Blago je Nešković: I ja so slažem s drugom Mošom. 

Mile Peruničić: Ja ne vidim šta 'bi so postiglo ako bismo usvojili 
izmeno i amandman druga Frola. Naprotiv, mislim da bi onda čl. 9 
isključio kaznu o kojoj se u njemu sada govori, i da treba razlikovati 
teže slučajeve od slučajeva za koje so izriče smrtna kazna. Ja bih zato 
ostao pri predlogu druga Moše: stav 2 čl. 13 dodati posle sadašnjeg 
slava 3 čl. 9. 

Pretsednik: Ima li još kakvih prijedloga? (Nema). Onda stavljam 
na glasanje prijedlog druga Frola. Ko je za? (Javljaju se Franc Frol 
i Vlada Zečević). Prijedlog je ostao u juanjini. Stavljam na glasanje 
prijedlog druga Moše i druga Poruničića. Prima Ji se? (Prima). Prima 
!' se čl. 9 sa izmjenom koju smo ovdo primili1, tj. da mu se kao novi 
stav posle stava 3 dodaje stav 2 čl. 13 prijedloga Zakonodavnog 
odbora. Idemo dalje. 

Na redu jo čl. 10. 
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Mile Pcrunidc: U pretposljednjem redu čini mi se da jo suvišna 
reč »kontrolisanje«. Ona čak stvara zabunu: Ja bih je brisao. 

Mosa F>ijadc: I ja . . . 
Pretsednik: Ima h još kakvih dopuna i izmjena? (Nema). Prima 

li se či. 10 s tihi što se izostavlja riječ »kontrolisanje«? (Prima). 
Prelazimo na čl. 11. Ima li kakvih prijedloga? (Nema). Prima li 

se čl.  11? (Prima). 
Na redu je čl. 12. (G/asovi; Prima se). Onda prelaizimo na čl. 13. 

Moša Pijade: I ovaj član možemo primiti bez izmene. U njemu 
sada ostaje samo stav 1, jer jo stav drugi postao poslednji stav čl. 9. 

Pretsednik: Prima li se čl.  13? (Prima). 
Prelazimo na čl. 14. Javlja' se drug Rus. 
Josip Rus: I ovde, saglasno izmeni,u čl. 7, umcslo reč: »prekršaji« 

treba staviti »dela«. 
Pretsednik: Prima li se čl. 14 sa ovom ispravkom? (Prima). 
Prelazimo na 51.  15. 
Moša Pijade: Ova poslednja tri člana 15, 16 i 17 možemo mirne 

duše primiti bez diskusije. 
Pretsednik: Prima li se prijedlog druga Pijade? (Prima). Prema 

tome završili smo pretres u pojedinostima. 
Da bismo mogli preći na konačno glasanje, molim druga sekre- 

tara Peruničića' da pročita definitivan tekst Prijedloga zakona o zaštiti 
narodnih dobara  i njihovom  upravljanju. 

Sekretar Mile Pcruidčić (čita): 
Na predlog Ministarskog- saveta demokratske federativne Jugo- 

slavije, a na osnovu čl. 4 Odluke o Vrhovnom zakonodavnom i izvr- 
šnom narodnom pretstaivničkom lelu Jugoslavije kao privremenom 
organu vrhovne narodne vlasti u Jugoslaviji za vreme narodnooslo- 
bodilačkog rata, Protsedništvo Antifašističkog veća narodnog oslobo- 
đenja Jugoslavije donosi 

Z A K O iN 
O   ZAŠTITI   NARODNIM   DOBARA   I   NJIHOVOM   UPRAVLJANJU 

Član 1 

Sva nepokretna i pokretna dobra koja/ su na osnovu Odluke Anti- 
fašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije od 21 novembra' 
1944 godine ili na osnovu drugih zakona prešla ili će preći u državnu 
svojinu, postaju narodna imovina na čiju je svojinu pravo države 
nezastarivo. 
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Član 2 
1) Sva lica i svo javne vlasti i ustanove, kao i službenici u čijoj 

se državini na dan objavljivanja ovog Zakona zateče imovina 'z 
člana 1, bez obzira na način na koji je ta imovina dospela u njihovu 
državinu, dužna su da najdalje u roku od 30 dama od stupanja ovog 
Zakona na snagu prijave istu saveznoj odnosno zemaljskim upravama 
narodnih dobara, ukoliko to nije već rarujo učinjeno, i to u dva pri- 
merka s tačnim otpisom predmeta i naznačenjom načina na koji su 
do njih došli. 

2) U selima prijava se može učiniti i usmeno kod mesne vlasti, 
koja će o tome sastaviti zapisnik i isti smesta uputiti nadležnoj upravp 
narodnih dobara. 

Član 3 
Lica  u  čijoj  se državini  nalaze narodnai dobra  ne smeju  istima 

raspolagati niti ma kome davati na upotrebu bez pismenog odobrenja 
savezno odnosno zemaljske uprave narodnih dobara, ili onih organa 
koje ove uprave za to ovbste. 

Član 4 
Sve promene u vlasništvu dobara navedenih U članu 1 ovog Za- 

kona, sva opterećenja i zaduživanja pomenute imovine učinjena posle 
prelaska u državnu svojinu, kao i sve promene u statusu ovih dobara 
obavljene putem pravnih postova, koji padaju pod udar člana 6 Odluke 
Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije od 21 novem- 
bra 1944 godine, nemaju pravnog dejstva prema državi. Uprave na- 
rodnih dobara ovlašćene su da pomenutu imovinu mogu u svako doba 
oduzeti od njenih držalaca i postupiti sa njom kao sa narodnom 
imovinom. 

Član 5 
Lica koja su postavljena da upravljaju i rukovode narodnim do- 

brima ili imovinom stavljenom pod kontrolu države dužna su da to 
učine kao dobri i savesni privrednici. 

Dužnosti lica koja upravljaju i rukovode narodnim dobrima naro- 
čito su sledeče: 

1) preduzimanje svih potrebnih mera za tačan popis i utvrđivanje 
imovino koja im je poverena; 

2) preduzimanje svih potrebnih mera za obezbedenje, čuvanje i 
racionalno iskorišćavanje pomenute imovine; 

3) savesno i blagovremeno izvršavanje naređenja, uputstava i 
proizvodnih zadataka izdatih od nadležnih vlasti; 

4) tačno obaveštavanje o poslovanju i proizvodnim mogućnostima, 
poverenih im dobara i to u rokovima, koje bude propisala nadležna 
nadzorna vlast; 
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5) brižljiv nadzor nad urednim vodenjem propisanog knjigovod- 
stva u preduzećima i ispravnim materijalnim rukovanjem narodnim 
dobrima; 

6) stavljanje predloga za što racionalnije iskorišćavanje povercne 
im narodne imovine. 

Član 6 
1) Lica kojima je povereno upravljanje i rukovođenje narodnim 

dobrima odgovorna su za savesno i pravilno izvršavanje svih propisa, 
naredaba i uputstava, koja izdaju nadležne vlasti, kao i za sve zlona- 
merno radnjo ili nedovoljnu brižljivost u pogledu zaštito, rukovanja i 
racionalnog iskorišćaivanja narodnih dotara. 

2) Zabranjeno je licima koja upravljaju i rukovode narodnim 
dobrima: 

a) svaka mera raspolaganja narodnim dobrima ma u kom obliku, 
izuzev u granicartia ovlaSćenja koja su im data od strano nadležne 
nadzorno vlasti; 

b) odavanje poslovnih tajni poverenih im preduzeća, davanje po- 
dataka nepozvanim licima o stanju poslova i unutrašnjim prilikama 
u preduzeću. 

Član 7 
1) Ko se ogreši o propise iz člana 2 i 3 ovog Zakona kažnjava se: 
a) novčanom kaznom u visini do polovine neprijavljene imovine; 
b) prinudnim radom do 3 godino. 
2) Kazna pod a) i b) mogu biti izrečeno svaka za sebe ili i 

zajedno. 

Član 8 
1) Lica kojima je poverena uprava ili čuvanje narodnih dobara 

ili koja se nalaze u službi pri nekom narodnom dobru kao radnitf ' 
nameštenici, ako postupaju sa narodnim dobrom nesavesno i nebriž- 
Ijivo, tako da od takvog postupka narodno dobro trpi; Jtetu ili se smanji 
proizvodna sposobnost dobra ili rad dobra ne odgovara postavljenom 
mu privrednom planu, kazniće se-zatvorom od jedne do tri godine. 

2) Лко jo pričinjena šteta mala ima mesta disciplinskoj kazni i 
naplati štete. 

Član 9 
1) Ista lica ako potkradaju povereno im narodno dobro ili ga po- 

klanjaju ili ga prodaju za svoju ličnu korist ili ga nesavesno rasipaju 
ili dozvoljavaju njegovo razvlačenje ili potkradanje od strano trećih 
lica, kazniće se strogim zatvorom od dvo do pet godina. 

2) U slučaju male krade kazna se može odmoriti ispod određenog 
minimumai i odrediti naplata štete. 
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3) U težim slučajevima, ako je delo izvršeno u nameri da se na- 
rodnom dobru naneso šteta s ciljem ometanja narodno privrede, delo 
fio kažnjava po članu 4 t. 4 Zakona o suzbijanju nedozvoljeno speku- 
lacijo i privredno sabotažo. 

Smrtna kazna za dela po ovom Zakonu izriče so u težim sluča- 
jevima kad je izvršilac dela postupio sa naročitom bezobzirnošću pro- 
tiv narodnih interesa ili im je u zloj nameri nanco veliku štetu. 

Član 10 
1) Išla lica bilo u građanskoj ili vojnoj službi ako samovoljrfo i 

neovlašćeno prisvoje neko narodno dobro ili ratni plen ili dobro koje 
tek ima da prede u državnu svojinu ili pod državnu upravu kazniće 
se strogim zatvorom od 1 do 10 godina. 

2) Ista lica ako takvo dobro- iz tačke 1 ovog člana neovlašćeno 
zauzmu i priključe njima poverenom dobru kazniće so zatvorom od 
1 do 12 meseci. U slučaju da od takvog .postupka nastane veća šteta 
za državu i privredu, ili da je postupak imao karakter pljačke ili da 
je doveo do rasipanjai narodne imovine, krivac će se kaznit' strogim 
zatvorom od 1 do 5 godina. 

Član  11 
Službenik koji prima ili izdaje pokretnu i nepokretnu' narodnu 

imovinu bez popisa i protivno postojećem propisima o rukovanju na- 
rodnom imovinom, kazniće se zatvorom od 6 meseci do 2 godino. 

U slučaju da to radi ponovljeno il|_ida se prouzrokuje veća šteta 
kazniće se strogim zatvorom od 1 do 3 godine. 

Član 12 
Službenik  koji  pr'mi  mito da  bi  neku državnu  imovinu, stan  ili 

nameštaj ustupio na korišćenjo licu kojo je dalo mito, kazniće se stro- 
gim zatvorom od 2 do 6 godina. Istom kaznom kaizniće se i lice koje 
je dalo ili ponudilo mito službeniku. 

Član 13 
Pored kazni predv'dcnih u članu 7 do 12 ovog Zakona, može se U 

isto vreme izreći i kazna delimične ili  potpune konfiskacije imovine 
osuđenog, kao i kazna gubitka građanskih pravai posle izdržanc kazne. 

Član 14 
1) Za sprovodenjo postupka i donošenje presude po ovom Zakonu 

nadležan je sreskii narodni sud. Лко se u tom postupku dokaže da bi 
delo kažnjivo po ovom Zakonu moglo povući za sobom smrtnu kaizmi, 
Sreski narodni sud će obustaviti postupak i čitav predmet dostavit' 
nadležnom okružnom sudu. 
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2) Postupak za dela iz člana 7 do 12 ovog Zakona pokreće se na 
prijavu ma kog lica ili po zvaničnoj dužnosti. Svo vlasti koje dođu 
do saznanja o postojanju dela iz ovog Zakona dužne su podneti pri- 
javu nadležnom sreskom sudu. 

Član 15 
Protiv presuda narodnih sudova donetih u prvom stepenu ima 

mesta žalbi u roku od mesec danai od dana saopstenja presudo na vižl 
narodni sud, čija je presuda konačna i izvršna. Žalba po pravilu no 
zadržava izvršenje presude, izuzev slučajeva smrtne kazne, ali sud 
može da odloži izvršenje do pravosnažnosti presude, ako postoji opas- 
nost da bi usled izvršenja presude nastala za osuđenog nepopravljiva 
šteta. 

Član 16 
Redovni nairodni sudovi mogu narediti da se'okrivljeno lite pri- 

tvori, ako postoji opasnost bekstva, kao i u slučajevima kada je u pi- 
tanju delo za koje bi so mogla izreći smrtna kazna. 

Član 17 
Ovaj  Zakon stupa  nai snagu  kad so objavi u  »Službenom  listu 

demokratske federativne Jugoslavije«. 
Pretsediiik: čuli ste tekst zakonskog prijedloga sa svim izmje^ 

nama i dopunama koje su izvršene u PretsJLvlništvu. Stavljam ovaj 
Prijedlog zakona o častiti narodnih dobara i njihovom upravljanju na 
konačno glasanje. Prima li se? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). 
Objavljujem da je Zakon o zaštiti narodnih dobara i njihovom uprav- 
ljanju jednoglasno primljen u Pretsjedništvu AVNOJ-a. 

Na dnevnom je redu pretres Prijedloga zakona o zabrani izazi- 
vanja nacionalne, rasno i verske mržnje, razdora, netrpeljivosti i oma- 
lovažanja. Imado riječ drug Moša Pijade da kao izvjestilac Zakono- 
davnog odbora da obrazloženje. \ 

Izvestilac Moša Pijade: Ja ču vam, drugovi, prvo pročitati tekst 
zakonskog predloga koji je usvojio Zakonodavni odbor, posle duge 
diskusije. Predlog zakona je dobio izvesnu izmenu taiko da glasi Zakon 
o zabrani izazivanja nacionalno, rasne i verske mržnje i razdora, a 
drug pretsednik je malopro pročitao prvobitni naslov ovog zakona 
pre redakcijo koju mu je dao Zakonodavni odbor. Zato molim da 
se ovo ima u vidu. 

Zakonodavni odbor predlaže sledeću redakciju ovog zakonskog 
predloga (čita): 

U cilju zaštito ravnopravnosti naroda kao i ravnopravnosti gra- 
đana DFJ bez obzira na njihovu nacionalnu, rasnu ili versku pripadnost 
— AVNOJ donosi sledeči 
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ZAKON 
O  ZABRANI  IZAZIVANJA   NACIONALNE,  RASNE  I   VERSKE 

MIR2NJE I RAZDORA 

Član 1 
Svako ograničavanje građanskih prava kao I svako pružanje po- 

vlastica i prednosti (privilegija) građanima DFJ u zavisnosti od nji- 
hove nacionalne, rasne ili verske pripadnosti, kažnjivo je kao krivična 
radnja kojom se ide na to da se naruši načelo ravnopravnosti патск!а 
i građana i bratstvo i jedinstvo naroda DFJ kao osnovna tekovina 
narodnooslobodilačko borbe. 

Član .2 
Kao takav napad na nacionalnu ravnopravnost kazniće se i svaka 

agitacija i propaganda kojom se ide  na  to da se izazove ili raspal' 
nacionalna'ili rasna mržnja ili razdor, a isto tako i pisanje, izdavanje,, 
štampanje i rasturanje spisa takve sadržine. 

Član 3 
Dda iz čl. 1 i 2 kazniće se zatvorom od 3 mcsccai do 5 godina, 

pri čemu se može još izreći i kazna gubUka građansko časti do 5 go- 
dina posle izdržane kazne zatvora. 

Član 4 
Ista dela iz čl. 1 i 2, u slučaju da imaju karakter masovnog nereda 

ili da izazovu teže posledice ili da postoje druge osobito otežavajuće 
okolnosti, ili imaju za postavljeni cilj potkopavanje i slabljenje osnov- 
nih nacionalnih tekovina narodnooslobodilačko borbe, kažnjavaju se 
strogim zatvorom od 2 do 15 godina s delimičnom ili potpunom kon- 
fiskacijom imovine i gubitkom građansko časti, a u slučaju .pozivanja 
na vršenje ubistava smrću. 

Težom kaznom so kažnjava delo u povratu ili ako ga izvrši javni 
službenik u zvaničnoj dužnosti. 

Član 5 
Izazivanje i raspirivanje verske mržnje kazniće se kao i izazivanje 

i raspirivanje nacionalno ili rasne mržnje. 
Delo izazivanja i raspirivanja verske mržnje sastoji so u napadu 

pripadnika jedno vere na neku drugu veroispovest ili u izazivanju ne- 
prijateljskog suprotstavljanja pripadnika jedne protiv pripadnika druge 
veroispovest i na religioznoj osnovici. 

Naučna kritika religije uopšto i kritika neispravnog rada verskih 
pretstavnika i crkvenih službenika ne može se smatrati izazivanjem 
versko mržnje. '  . 
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Smatraćo so otežavajućom okolnosti ako izazivanje i raspirivanje 
verske mržnje vrše crkveni pretstavnici. 

Član 6 
Krivico iz ovog zakona sudico u prvom stepenu   sreski narodni 

sud, a ukoliko delo može povući za sobom smrtnu kaznu okružni na- 
rodni sud kao instanca prvog stepena. 

Član 7 
Ovaj zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu De- 

mokratsko federativne Jugoslavije«. 

To je tekst zakona. U obrazloženju potrebe njegovog donošenja 
imao.bi <ia kažem ovo: 

Nenarodni režimi bivšo Jugoslavije, a osobito za vreme rata faši- 
stički okupatori i njihovi pomagači svesno su se i planski služili šire- 
njem nacionalne mržnjo i razdora medu narodima Jugoslavije idući 
do stvaranja krvno zavado i međusobnog istrebljivanja naših naroda 
kako bi timo osigurali ropstvo svih njih. 

Narodnooslobodilački .pokret, vodeći oslobodilačkii ustanak i rat 
protiv fašističkih okupatora razbio je to planove i tu delatnost okupa- 
tora i njihovih slugu, koji su se regrutovali iz reakcionarnih šovinistič- 
kih krugova kako srpskog tako i ostalih naroda Jugoslavijo i ujedini 
sve našo narode u bratsku zajedničku borbu na bazi samooprcdcljenja 
naroda i njihovo pune ravnopravnosti. Načelo ravnopravnosti svih 
naroda Jugoslavijo i načelo ravnopravnosti svih građana Jugoslavije, 
boz razlike narodnosti, rase i vero'spovesti jeste jedno od temeljnih 
načela na kojima počiva, izgradnja Demokratsko federativne Jugo- 
slavije. 

Ali, uprkos ogromnom uspehu Narodnooslobodilačkog pokreta u 
stvaranju i učvršćivanju bratstva i jedinstva svih naroda Jugoslavije 
na načelu puno ravnopravnosti naroda i građana svih narodnosti, rasa 
i veroispovesti, nesumnjivo jo da još nisu savladani svi ostaci štetnog 
uticaja fašističke, nacionalističke i rasističko ideologijo u Jugoslaviji, 
to so primećujo tendencija kod reakcionarnih elemenata da i dalje 
fado na izazivanju nacionalne, rasno i versko mržnjo i razdora u našoj 
zemlji. Isto tako nisu svugdo ni naši organi vlasti još dovoljno na visini 
da u potrebnoj energičnoj meri pruže zaštitu načelu ravnopravnosti 
naroda i građana. 

Zbog toga je nastala potreba da so ostvarenje načela ravno- 
pravnosti naroda i građana u Demokratskoj federativnoj Jugoslaviji 
obezbedi donošenjem posebnog zakona, kako bi narodno vlasti moglo 
efikasno suzbijati svaki pokušaj narušavanja toga osnovnog demo- 
kratskog principa na kome počiva naša nova država. 
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Pretsednik: Otvaram diskusiju u načelu. Ko želi da govori? (Ne 
javlja se niko). Pošto niko ne želi da govori, stavljam prijedlog zakona 
na glasanje u načelu. Prima li se? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). 
Prolazimo na pretres u pojedinostima. 

F^aspravljaceTiio o naslovu i čl. 1. Ima li ko kakvih primjedaba? 
(Nema). Prima li se naslov i čl. 1 zakonskog prijedloga? (Prima). 

(Potom je Pretsedništvo AVNOJ-a usvojilo čl. 2, 3, 4 i 5 zakonskog 
predloga,  bez  ikakvih  izmena,  a  u  redakciji Zakonodavnog odbora.) 

Prelazimo' na čl. 6. Ima li ko kakav prijedlog? 
Josip Rus: Ja bih u ovom članu naglasio da &e ovde radi. o izri- 

canju presudo od strano nadležnog okružnog suda, jer uvek mora su- 
diti nadležni okružni sud. Prema tome iza reči; »smrtnu kaznu« 
treba umetnuti reč »nadležni«. 

Pretsednik: Prima li se ova dopuna čl. 6? (Prima). Prelazimo na 
,čl.  7.  Ima  li  ko kakvih  primjedaba,  prijedloga  ili  izmjena?  (Nema). 

Ovimo smo završili  pretres i usvojili zakon u pojedinostima. 
Pošto u zakonskom tekstu m'j© bilo više osim jedne izmjene pre- 

dlažem da pristupimo konačnom glasanju bez ponovnog čitanja teksta*. 
(Prima se). Stavljam Prijedlog zakona o zabrani izazivanja nacionalne, 
rasno i versko mržnjć i razdora na glasanje, u cijelosti. Prima li so? 
(Prima) Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da jo u Pretsjedništvu 
AVNOJ-a, na sjedmei od 24 maja, jednoglasno usvojen Zakon o za- 
brani izazivanja nacionalne, rasno i vjersko mržnje i razdora. 

Prelazimo na petu točku dnevnog reda: pretres Prijedloga zakona 
o građanskoj moibilizaciji veterinara. 

Imade riječ Ministar poljoprivrede drug dr Vaso Cubrilović da 
dade ekspoze. 

Ministar poljoprivrede dr Vaso Cubrilović: Za uspešno funkcioni- 
sanjo veterinarsko službo bUno je da se raspolaže dovoljnim brojem 
veterinara i da oni budu tako raspoređeni da mogu brzo ; na vreme 
ukazivali pomoć oboleloj stoci i naročito suzbijati zarazne bolesti. 
Odmah posle oslobođenja naša zemlja so jo našla u pogledu veteri- 
nara u dosta teškom položaju. Ukupan broj veterinara na oslobođenoj 
teritorij' je bio mali prema potrebama a to jo stanje još i pogoršano 
timošto jo znatan broj ovih bio mobilisan za potrebe naše vojsko a i 
oni veterinari koji su preostali za civilnu službu bili su neravnomerno 
raspoređeni na pojedino teritorije. Tako bilo je srezova sa dva i više 
veterinara dok su na drugoj sirani bile čitavo oblasti bez i jednog vete- 
rinara. Pokušaji Ministarstva poljoprivredo da pitanje srede i, s jedno 
strane, smanji broj moMisanih veterinara, iskorišćavanjem civilnih 
veterinara za vojno potrebe pozadino, a s drugo strano, da izvrši pra- 
vilniji raspored veterinara na čitavoj teritoriji državo nisu uspeh. Po- 
jedini  N00  nisu  izvršivali rasporede i  zadržavali su  veterinare kod 
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sebe ; pored izričnih naređenja Ministarstva. Razne pak vojne komando ^ 
mobilisalo su i bez preke potrebe veterinaie za svoju pozadinsku službu 
a ostajali su čitavi srezovi bez veterinara. Najzad, i pojedini veteri- 
nari nisu lite!), da idu na teža službena mesta I sve su činili do podno- 
šenja ostavko na službu da ne odu. 

Da bi ovo pitanje sredilo Ministarstvo poljoprivrede je, s jedne 
strane, zatražilo od Protsednika Ministarskog saveta i Ministra na- 
rodne odbrano da se mobilizacija veterinara za vojne potrebe vrši 
samo u krajnjoj potrebi i iskoriščuju civilni veterinari pored svoje re- 
dovne civilne dužnosti i za potrebe vojsko — as druge strane, u koliko 
jo mobilizacija neophodna, da se ona vrši u sporazumu sa Ministar- 
stvom poljoprivredo kako bi se i potrebe civilnog veterinarstva kod 
toga uzimalo u obzir. Л u pogledu rasporeda civilnih veterinara i da' 
bi se on vr.šio kako je to u opštem interesu čitave zemlje predlaže se 
ovaj Zakon o građanskoj mobilizaciji veterinara. Odredbama ovog za- 
kona predviđa seda Ministar poljoprivrede možeinobilisati civilne vete- 
rinare i odrediti ih na službu gdo je za to potreba te će se na taj način 
izvršiti u čitavoj zemlji pravilan raspored veterinara i sve pokrajine 
biti zadovoljeno u svojim potrebama. Zakonom so naročito predviđa 
da se ovi rasporedi mogu u potpunosti, izvoditi i da ih ne mogu omotati 
niti pojedini organi narodno vlasti niti sami veterinari. Najzad, zako- 
nom se predviđaju i sankcije, pošto se neizvršenje odiuka o raizmeštaju 
veterinara kvalifikuje kao delo' sabotaže. 

Donošenje ovog zakona je neophodno da bi se ovo važno pitanje 
za naše stočarstvo i privredu moglo pravilno rešiti, jer se samo gra- 
đanskom mobilizacijom veterinara možo izvršiti pravilan raspored 
istih u čitavoj zemlji i oni racionalno iskoristiti. Pošto su veterinari 
nejednako raspoređeni u pojedinim federalnim jedinicama neophodno 
je da se mobilizacija i raspored vrši sa jednog mesta za čitavu državu 
tj. sa strane Ministarstva  poljoprivrede DFJ. : 

Najzad, čast mi je zamoliti da se ovim zakonom mobilisanim vete- 
rinarima dozvoli privatna praksa kako bi svi veterinari bili izjednačeni 
u svojim pravima i dužnostima. Mi smo za to predložili čl. 6 zakon- 
skog predloga da mobilisani veterinari imaju ista prava i dužnosti u 
pogledu svoga rada kao i drugi civilni veterinari na istoj dužnosti. 
Ako bi bilo drukčije, to jest, da samo ni veterinari koji niSu mobilisani 
imaju pravo privatne prakse imali bismo dve vrste veterinara jedni 
koji imaju nagrade u privatnoj praksi, a drugi koji za isti posao i pod 
istim uslovima rada nemaju. Mislim da je ova odredba na svom mestu 
i da će od privatne prakse mobilisanih veterinara naše stočarstvo imati 
koristi. 

Molim da so ovaj zakonski predlog usvoji. 
Pretsednik: Imado riječ drug Moše Pijado da pročita izvještaj Za- 

konodavnog odbora. 
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Izvestilac Moša Pijade: Zakonodavni1 odbor pretresao je ovaj za- 
konski predlog na svojoj prošloj sednici i izmenio ga i dopunio prema 
sugestijama svojih članova. Tako je Zakonodavni odbor stao na gle- 
dište da mobilisani veterinari: ncmaiju na određenoj dužnosti pravo 
vršenja privatno prakse niti sincju od privatnih lica primati nagrade 
ma u kom obliku. To je, kao što ste čuli, suprotno gledište od predloga 
predlagača Ministra poljoprivredo dr Čubrilovića. Posred toga izvršili 
smo i niz drugih izmena i dopuna, pa ću vam ja sada pročitali tekst 
zakonskog predloga kako ga je usvojio Zakonodavni odbor (čita): 

Na predlog Ministarskog saveta, a na .osnovu četvrtog člana 
Odluko o Vrhovnom zakonodavnom i izvršnom narodnom pretstav- 
ničkom telu Jugoslavije, kao privremenog organu vrhovne narodne 
vlasti u Jugoslaviji za vreme narodnoostobodilaekog rata, Antifaši- 
stičko veće narodnog oslobođenja Jugoslavije donosi sledeči1 

ZAKON 
O ORADAiNSKOJ MOBILIZACIJI VETERINARA 

Ćlan 1 

Svi veterinari, bez obzira da li se nalaze u državrioj ili privatnoj 
službi, podleže građanskoj mobilizaciji i stavljaju so na raspoloženje 
Ministarstvu  poljoprivrede  Demokratsko  federativne Jugoslavije. 

Član 2 
Ovlašćuje so Minister po-ljoprivrcdo Demokratske federat'vnc Ju- 

goslavije da može u sporazumu sa nadležnim ministarstvima poljo- 
privredo federalnih jedinica odrediti za određeni rok veterinarima po 
Cl. 1 ovog zakona onu službu i u onom mestu, gde to zahtevaju potrebe 
r interesi narodnog stočarstva i privredo. 

Veterinari koji no budu obuhvaćeni građanskom mobilizacijom i 
rasporedom od strano saveznog Ministarstva poljoprivrede mogu biti 
obuhvaćeni građanskom mobilizacijom i rasporedom po propisima ovog 
zakona od strano zemaljskih ministarstava poljoprivrede. 

Član 3 
Veterinari građanski mobilisani po odredbama 6VQg zakona pri- 

maćo platu u visini svojih dosadašnjih prnadležnosti, to besplatan stan, 
hranu i podvoz. 

Veterinari iz privatno službe primaćo prinadiežnosti veterinara Iz 
državno službe istih kvalifikacija na način spomenut u st. 1 ovog člana. 

Član 4 
Za posebno marljiv, požrtvovan, uzoran i'i udarnički rad, građan- 

ski mobilisani veterinari mogu dobiti posebne nagrado u novcu ili  u 
naturi  od   n.  o.  odbora,  zemaljskih  ili saveznog  Ministarstva  poljo- 
privrede. 
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Član 5 
Građanski  mobilisani   veterinar'   stavljaju   se  administrativno i 

disciplinski pod one narodne vlasti1, kojima budu dodeljeni na rad. 

Član 6 
Pravilnik o vršenju službe mobilisanili veterinara propisace Mini- 

star poljoprivredo DFJ. J 

Član 7 . 
Mobilisani veterinari   nemaju   na  određenoj im dužnosti   pravo 

vršenja privatne prakse, niti smeju od privatnih lica primati nagrade 
ma u kom obliku. 

Član 8 
Organi nairodno vlasti1 nisu vlastiti da ni u kom slučaju  menjaju 

ili  zadržavaju od izvršenja odluke Ministra poljoprivrede Demokrat- 
ske federativne Jugoslavijo o mobilizaciji veterinara po ovom Zakonu. 

Član 9 
Pravilnik o осепз sposobnosti   građanski mobilisanili   veterinara 

propisace Ministar poljoprivrede DFJ. 

Član 10 
Ovaj Zakon stupa na snagu kad so objavi u »Službenom listu«. 

U Ime Zakonodavnog odbora molim da primite ovaj izveštaj. 
Pretsednik: Otvaram diskusiju u načelu o Prijedlogu zakona o 

građanskoj mobilizaciji  veterinara.  Imado riječ drug Vlada Zcčević. 
Vlada Zcčević: Drug Frol jo predložio zakonski nacrt o građan- 

skoj mobilizaciji svih stručnih radnih snaga. Međutim, mi već na ovoj^ 
istoj sednici  raspravljamo pitanje građanske mobilizacije stručnjaka' 
jedne važne grane. Ovaj put, verujem, da je pravilniji. 

Po našim izveštajima stanje veterinarske zaštite u mnogim kra- 
jevima! zemlje je veoma teško. Za to ja pozdravljam donošenje ovog 
zakona i to baš u redakciji Zakonodavnog odbora. Ja nisam zato da 
primimo i predlog druga dr Čubrilovića da se mobilisanim veterinarima 
da pravo na privaltnu praksu. Mislim da to ne bi- bilo popularno. Kad 
veterinar dođe u srez on je dužan da leči svu stoku i to po službenoj 
dužnosti. Ako im dozvolimo privatnu praksu, oni je mogu zloupotre- 
biti i iskoristiti za svoje sebične interese, utoliko pre što ćemo im mi 
(iavati lekove i materijal, a U tome je danas vobka oskudica. Ko nam 
može garantovati da oni to neće zaračunavati seljacima. Prema tome, 
glasaču za projekat Zakonodavnog odbora. 

Potpretsednik Ministarskog saveta Milan Groi: GradansljU mobi- 
'. zaciju veterinara ja primam u načelu, jer je ona potrebna u ovim 
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danima i u ovim prilikama zato što so naše stočarstvo, pošlo svih stra- 
hota rata i svih pustošenja, nalazi u vrlo teškom stanju. Ali, iz ,samog 
fakta građansko mohilizacije nastaju i druga pitanja. Mi ćemo mobi- 
l'sati veteriinaro, poslaćemo ih u srozovo gde su, po ocem nadležnih 
faktora, najpotrebniji, jer ih toliko nemamo da bismo zadovoljili sve 
potrebe, potrebo svih srezova. To znači: veterinari ćo ići1 u zabačene, 
uglavnom, stočarsko krajeve. Moramo voditi računa da to ljude, uko- 
liko ih mobilisanjom premeštamo, ne možemo poslat' a da im no 
obozbedimo koliko-toliko prstojno uslove za život i uspošan rad. Vezani 
za terenski rad i sve drugo današnje nevolje, trebaj mislim, da dobiju 
privatnu praksu. Ja so slažem sa ministrom dr Čubrilovićom da 
ćo od toga naša, narodna privreda i naše stočairstvo' imati više koristi. 
Ako se stane na stanovište da lm se ne odobri privatna praksa, onda 
ćemo mobilisane veterinare dovesti u mnogo tež' i nepovoljniji polo- 
žaj od onih koje ne mobilišemo, jer sama građanska mobilizacija je 
nepovoljniji položaj. Ako im se još uz to zabrani privatna praksa, 
onda se pitam kako ćo ti Ijudt radit' kad su dvostruko kažnjeni: mobir 
lisani i bez prava prakse. Zato mislim da bi predlog Zakonodavnog 
odbora trebalo izmoniti u smislu zahteva Ministra poljoprivrede. 

Jakob Avšič: Povodom ovog zakonskog predloga i ja bih rekao 
reč-dve. Ja sam protiv toga da se mobilisanim vetcrinairima dozvoli 
pravo privatne prakse. Veterinare narod poznaje po tome što su nji- 
hovo usluge bile veoma skupo. Seljaci ih zbog toga najčešće nisu imali 
računa ni da ih pozivaju. Nisu bili retki slučajevi kad jo vrednost njihovo 
intervencijo bila približna vrednosti obolelo životinje. Mi smos međutim, 
dužni da narodu obczbedimo šlo jevtiniju i pristupačniju veterinarsku 
pomoć za njegovu stoku. A lo je jedino mogućno ako privatnu praksu 
do maksimuma ograničimo i sprečimo svako iskorišćavanje teškog 
položaja seljaka, naročito u krajevima ratom postradalim. Prema 
tome, ja ću glasati za predlog Zakonodavnog odbora. 

Pretsednik: Pošto drugih govornika nema, mislim, da smo pretres 
zakonskom prijedloga u načelu završili. Prima U se?.(Prima). Objav- 
ljujem da jo zakonski prijedlog prihvaćen u načelu. 

Prelazimo na pretres u pojedinostima. 
Raspravljaćemo o naslovu i Cl. 1., Irna li ko kakvih prijedloga ili 

primjedaba?  (Nema). 
(Potom je Protsedništvo AVNOJ-a, glasajući posebno o svakom 

članu, jednoglasno i bez izmena, usvojilo Cl. 1, 2, 3, 4 i 5 po. predlogu 
Zakonodavnog odbora.) 

;    Pretsednik:   Prelazimo na  čl.  6.  Ima   li  ko kakav   prijedlog  za 
i/.mjeno i dopune? 
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Mile Penmičić: Ja mislim da je ovaj član suvišan. Bliže odredbe o 
vršenju službe Ministar poljoprivrede može donosdi bez ikakvog zakon- 
skog ovlašćenja s jedno strane, a s druge, što već sigurno postoje pro- 
pisi o obavljanju veterinarske službe na terenu. 

•Ministar poljoprivrede dr Vaso Čubrilović: Ja nemam ništa protiv 
da so ovaj član briše. Ja već imam predlog za izmenu čl. 9. 

Prefscdnik: Postavljen je prijedlog da so čl. 6 zakonskog projekta 
u redakciji Zakonodavnog odbora briše. Prima li se? (Prima). Ima H 
ko protiv? (Nema). Objavljujem da je čl. 6 brisan. Prema tome, sad 
so numoracija članova smanjuje za jedan, 

Prelazimo na pretres člama 6 po novoj numeraciji. Ima li ko kakvih 
prijedloga? 

Ministar poljoprivrede dr Vaso Čubrilović: Ja ponovno insistiram 
da se mobilisanim veterinarima odobri pravo privatne prakse, iz 
razloga kojo sam već u ekspozeu naveo. 

Izvestilac Moša Pijade: Ja sam već rekao da Zakonodavni odbor 
nije mogao da usvoji predlog druga ministra da so mobiilisanim vete- 
rinarima dozvoli pravo privatne prakse. Mislim da jo i diskusija na 
današnjoj sednicii pokazalai da je većina za to da mobilisanii veterinari 
nemaju pravo privatne prakse. 

Pretsednik: Postoje dva prijedloga, prijedlog Zakonodavnog 
odbora i zabtev ministra druga dr Čubrilovića. Ja stavljam na gla- 
sanje prijedlog Zakonodavnog odbora i ako on dobije većinu smatra- 
ćemo da prijedlog druga ministra nije prihvaćen. 

Prema tome, stavljam na glasanje prijedlog čl. 6, po novoj nume- 
raciji, u redakciji Zakonodavnog odbora. Prima lii se? (Prima). Prema 
tome, čl. G po novoj numeraciji usvojen je u redakciji Zakonodavnog 
odbora, a time je prijedlog Ministra poljoprivrede dr Čubrilovića 
odbačen. 

Prelazimo na čl. 7 po novoj numeraciji. Ima li ko kakve primjedbe 
ili dopune? (Nema). Objavljujem da je čl. 7 po novoj numeraciji 
jednoglasno prihvaćen u redakciji Zakonodavnog odbora. 

Prelazimo na čl. 8 po novoj numeraciji, to jest na član 9 po pri- 
jedlogu Zakonodavnog odbora. Javlja so za riječ drug ministar dr Ču- 
brilović. 

Ministar poljoprivrede dr Vaso Čubrilović: Ovaj novi čl. 8, ranije 
9, dopunio bih onim propisom koji smo mi brisali izostavljanjem čl. 6. 
Ovaj novi čl. 8 trebalo bi da sadrži ovlašćenje Ministru poljoprivrede 
da donosi pravilnike o oceni sposobnosti građanski mobilisanih vete- 
rinara i o vršenju njihove službe. Tako bi ova-dva ovlašćenja b'ja 
usretsredena u jednom članu. Prema tome, predlažem da čl. 8 .po novoj 
numeraciji glasi (čita): 
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Član 8 
Pravilnik o vršenju službo građanski mobilisanih veterinara kao i 

pravilnik o oceni sposobnosti građanski mobilisanih veterinara propi1- 
saćo Ministar poljoprivrede Demokratske federativno Jugoslavije. 

Prctsednik: [ma li ko kakvih drugih prijedloga? (Nema). Onda 
stavljam na glasanje prijedlog ministra druga dr Cubrilovića o čl. 8. 
Prima li so tekst čl. 8 kako ga je predložio drug mirjistar? (Prima). 

Prelazimo na posljednji član, čl. 9 zakonskog projekta. Prima 11 
se? (Prima). Ovime smo zaivršili pretres u pojedinostima. Imado riječ 
drug Mo.ša Pijade. 

Izvestilac Moša Pijade; Pre prelaska na konačno glasanje slobo- 
dan sam da predložim neke izmene u predlogu Zakonodavnog odbora. 
Tako naslov zakona treba prebaciti ispod uvodnog dola, a u uvodnom 
delu treba reči »Ministarskog saveta Demokratsko federativno Jugo- 
slavijo«, a ono »člana četvrtog« treba metnuti »član 4«, zatim treba reći 
da donos' »Pretsedništvo AVNOJ-a« a ono na kraju, »sledeči zakon« 
kostaviiti, jer posle toga dolazi naslov zakona. U čl. 4 mesto »n. o. 
odbora« treba ispisati celo »narodnooslobodilački odlx)r«, i, na kraju, 
u poslednjem članu posle »Službenom listu« ispisati »Demokratsko 
federativno Jugoslavije«. 

Prctsednik: Primaju li se ove izmjene druga Pijade? (Primaju so). 
Pre konačnog glasanja molim druga sekretara Peruničića da pro- 

čiita definitivan tekst. 
Sekretar Mile Peruničić (Čita): 
Na predlog Ministarskog saveta Demokratske federativno Jugo- 

slavije, a na osnovu člana 4 Odluko drugog zasedanja Ant'fašislftkog 
veća narodnog oslobođenja Jugoslavije o vrhovnom zakonodavnom i 
izvršnom pretstavničkom telu Jugoslavije za vreme narodnooslobodi- 

- lačkog rata, Pretsedništvo Antifašističkog voća narodnog oslobođenja 
Jugoslavijo donosi: 

ZAKOM 
O GRAĐANSKOJ MOBILIZACIJI VETERINARA 

Član   1 

Svi veterinari, bez obzira da li se nalaze u državnoj ili privatnoj 
službi podlože građanskoj  mobilizaciji i stavljaju so na  raspoloženje 
Ministarstvu poljoprivrede Demokratsko federativno Jugoslavije, 

Član 2 
Ovlašćuje se Ministar poljoprivrede Demokratske federativno Ju- 

goslavije da može u sporazumu sa nadležnim ministarstvima poljopri- 
vrede federalnih jedinica odrediti za odrođeni rok veterinarima po čl. 1 
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ovog Zakona onu službu i u onom mestu, gdo to zahtevaju potrebe i 
interesi narodnog stočarstva i privrede. 

Veterinari koji ло budu obuhvaćeni građanskom mobilizacijom 
i rasporedom od strano saveznog Ministarstva poljoprivrede mogu biti 
obuhvaćeni građanskom mobilizacijom i rasporedom po propisima 
ovog Zakona od strane zemaljskih  Ministarstava  poljoprivrede. 

Član 3 
Veterinari građanski mobilisani po odredbama ovog Zakona pri- 

maće platu u visini svojih dosadašnjih prinadležnosti, to besplatan stan, 
hranu i podvoz. 

Veterinari iz privatno službo primaće prinadležnosti veterinara iz 
državno službo istih kvalifikacija na način spomenut u slavu 1 O'VOg 
člana. 

Član 4 
Za posobno marljiv, požrtvovan, uzoran ili udarnički rad, građan- 

ski mobilisani veterinari mogu,,dobiti: posebno nagrado u novcu ili U 
naturi od Narodnoosloibodilačkih odbora, zemaljskih ili saveznog Mi- 
nistarstva poljoprivrede. 

Član 5 
Građanski   mobilisani   veterinari,  stavljaju  se administrativno   i 

disciplinski pod one narodno vlasti, kojimai budu dodeljeni ла rad. 

Član 6 
Mobilisani  veterinari   nemaju  na određenoj  im   dužnosti  pravo 

vršenja privatno prakse, niti smeju od privatnih lica primati nagrade 
ma u kom obliku. 

Član 7 
Organi narodne vlasti nisu vlastni da ni u kom slučaju menjaju 

ili zadržavaju od izvrenja odluko Ministra poljoprivrede Demokratske 
federativno Jugoslavije o mobilizaciji veterinara po ovom Zakonu. 

Član 8 
c 

Pravilnik o vršenju službe mohilisanih veterinara, kao i Pravilnik 
<< oceni sposobnosti građanski mobilisanih veterinara propisaćo Mini- 
star poljoprvredo Demokratske federativne Jugoslavije. 

Član 9 
Ovaj Zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu De- 

mokratsko federativno Jugoslavije«. 
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Pretsednik: Prelazimo na glasanje u cjelini. Prima li se Prijedlog 
zakona »'građanskoj mobiilizaciji veterinara u cjelini? (Prima). Ima li 
ko protiv? (Nema). Objavljujem da je Zakon o građanskoj mobiliza- 
ciji veterinara u Prctsjcdni.štvu AVNOJ-a jednoglasno prihvaćen. 

Prelazimo na slijedeću točku dnevnoga reda: pretres Prijedloga 
zakona o pribiranju, čuvanju i raspodjeli knjiga i drugih kulturno- 
naučnih i umjetničkih predmeta koji su postali državna svojina prema 
odluci Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije od 21 
•novembra' 1944 godine. Imado riječ drug ministar prosveto Vladislav 
Ribnikar da da obrazloženje. 

Ministar presvete Vladislav Ribnikar: Ministarstvo prosvete izra- 
dilo je projekat odluke o pribiranju, čuvanju i raspodeli knjiga j drugih 
kulturno-naučnih i umetničkih predmeta kdji su postali državna svojina* 
prema odluci AVNOJ-a od 21 novembra 1944 godine i molim da so 
taj predlog usvoji. 

U imovini narodnih neprijatelja koja postaje državna svojima u 
smislu odluke AVNOJ-a nalazi se veliki broj knjiga, pa čak i čitavih 
biblioteka. To naročito važi za nemačke ustanove koje su postojale 
na teritoriji naše države. O ovoj imovini treba da se stara Ministar- 
stvo industrijo preko Državno uprave narodnih dobara. Međutim, sta- 
ranje O knjigama i drugim kulturno-naučnim i umetničkim predme- 
tima, o njihovom sakupljanju, klasifikovanju Ukonačnoj raspodeli može 
svakako vršiti uspešno i stručno jedino Ministarstvo prosvete uz pomoć 
prosvetnih organa federalnih jedinica; Ovo, uostalom, jasno proizilazi 
iz same činjenice da pri Državnoj upravi narodnih dobara nije. za ovaj 
posab predviden specijalan otsek. Zato smo i predložili donošenje ovog 
zakona kako bi posao oko prrbiranja, čuvanja i raspodele knjiga i 
drugih kulturno-naučnih i umetničkih predmeta bio poveren zaista 
stručnim licima i kako bi svi ti predmeti bili zaista dodeljeni onim' 
ustanovama i zavodima federalnih jedinica kojima su najpotrebniji i 
kojima će biti od najveće koristi. 

Najzad, napominjem da je ovaj projekat zakona izrađen u sa- 
glasnosti sa Ministarstvom industrije koje rukovodi Državnom upravom 
narodnih dobara. 

Pretsednik: Molim druga Mošu Pijade da podnese izvještaj Zako- 
nodavnog odbora. 

Izvestilac Mosa Pijade: Zakonodavni odbor usvojio je predlog 
ovog zakona prema nacrtu koji je sastavilo i podnelo Ministarstvo 
prosvete.'Zakonodavni odbor učinio Je samo izvešne manje stilističke 1 
tehničke izmene i predlažem da se zakon prihvati. 

Tekst zakona usvojenog od strane Zakonodavnog odbora giasl 
fčifa;.1 
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PREDLOG ZAKONA 
O  PRIBIRANJU,  ČUVANJU j IRASPODELI   KNJIGA  I  DRUGIH   KULTURNO- 
NAUCNIII I UMETNICKIll PREDMETA KOJI SU POSTALI DRŽAVNA SVOJINA 
PREMA    ODLUCI    ANTIFAŠISTIČKOG    VEČA    NARODNOG    OSLOBOĐENJA 

JUGOSLAVIJE   OD 21  .NOVEMBRA   1954  GODINE 

Član  1 

Ovlašćuje so Ministarstvo prosveto Demokratsko federativne Jugo- 
slavijo da so stara o pribiranju, čuvanju i raspodeli knjiga, arhivskiih i 
muzejskih predmeta, umetničkih slika i bista, naučnih zbirki, muzikalija 
i svih drugih predmeta od istoriskog, naučnog ili umctničkog značaja 
koji su postali državna svojina u smislu Odluko Antifašističkog veča 
narodnog oslobođenja Jugoslavijo od 21 novembra 1944 godine o pre- 
lazu u državnu svojinu neprijateljske imovine, o državnoj upravi nad 
imovinom neprisutnih lica i o sekvestru nad imovinom koju su okupa- 
torsko vlasti .prisilno otuđile. 

Svi .poslovi u vezi sa ovim prenose se iz nadležnosti Ministarstva 
industrijo —■ Državno uprave narodnih dobara — u nadležnost Mini- 
starstva prosvote. Bliže odredbo o načinu prenosa ovih poslova doneče 
sporazumno ministri industrijo-i prosvetc. 

Član 2 
Ministarstvo prosvete Demokratske federativne Jugoslavije pro- 

pisaćo plan i uputstva po kojima će prosvetno vlasti federalnih jedi- 
nica prikupljati predmete nabrojene u članu 1 ovog Zakona i čuvat' ih 
do njihovo konačno podele. 

Član 3 
Svako  uzimanje,   rasturanje   i   uništavanje navedenih ipredmeta, 

bilo u kom pogledu i bilo u koju svrhu, kazniče se po propisima predvi- 
denim za uništavanje državno svojine. 

Član 4 
Podelu prikuljenih predmeta izvršičo Ministarstvo prosvete Demo- 

kratsko federativno Jugoslavije u sporazumu sa prosvetnim vlastima 
pojedinih federalnih jedinica. U tu svrhu prosvetno vlasti federaJnlh 
jedinica podnečo izveštaj o potrebama svojih ustanova, vodeči naro- 
čito računa o onim koje su u ratu uništene ili oStećene. 

Član 5 
Ovaj Zakon stupa na snagu kad.se objaivi u »Službenom listu De- 

mokratske federativne Jugoslavije«. 
Prelsednik: Otvaram diskusiju u načelu. Želi li ko da govori? (Ne 

javlja se niko). Stavljam Zakon na glasanje u načelu. Prima li se? 
(Prima). 
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Prelazimo na diskusiju u 'pojedinostima. Ima rcč drug ministar 
Ribnikar. 

Ministar prosvete Vladislav Ribnikar: Molim da se u 61. 1 prvo 
reči: »Ovlašćuje se« izostaivo i da so kaže »Ministarstvo prosvete DFJ 
stara so .. .« 

Izvestilac Moša Pijade: U imo Zakonodavnog odbora prihvatam 
ovu izmcnu. Prema tome, brišemo »Ovlašćuje se« i reč »da« posle reč' 
»Jugoslavije«, a ono »se stara« okrećemo na, »stara se« i tako je postu- 
pljeno po predlogu druga Ribnikara. 

Pretsednik: Prima li so čl. 1 sa ovim izmjenama? (Prima). Objav- 
ljujem da je čl. 1 primljen. 

(Potom je Pretsedništvo AVNOJ-a, glasajući posebno o svakom 
članu, jednoglasno i 'bez izmena, usvojilo čl. 2, 3, 4 i 5 po predlogu 
Zakonodavnog odbora.) 

Pretsednik: Ovime smo završili pretres prijedloga zakona u poje- 
dinostima. 

Pošto zakonski prijedlog nije takoreći monjan, osim čl. 1 predla- 
žem da predemo na konačno glasanje bez čitanja definitivnog teksta. 
(Prima se). 

. Stavljam Prijedlog zakona o pribiranju, čuvanju i raspodcb knjiga 
i drugih kulturno-naučnih i umjetničkih predmeta koji su postali dr- 
žavna svojina prema odluci Antifašističkog vijeća narodnog oslobo- 
đenja Jugoslavijo od 21 novembra 1944 godine na konačno glasanje i 
u cjelini. Prima li se? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). Konstatu- 
jem da je zakonski prijedlog jednoglasno prihvaćen. 

Prelazimo na točku 7 dnevnoga reda: Tumačenje točke 2 čl. 1 
Odluke AVNOJ-ai od 21  novembra  1944 godine. 

Frane Frol: Ja predlažem da se ova točka dnevnoga reda odloži za 
iduću sjednicu, a da sad pristupimo pretresu zakonskog projekta o 
građanskoj mobilizaciji svih stručno-tehničkih lica čiju ste lutnost 
primili na današnjoj sjednici. 

Pretsednik: Da li so prima prijedlog druga Frola? (Prima). Onda 
točku 7 dnevnoga reda odlažemo za iduću sjednicu, a sada pristupamo 
pretresu Projekta zakona o građanskoj mobilizaciji stručno-tehničkih 
iica na teritoriji Demokratske federativne Jugoslav'je. Pošto je predla- 
gač ministar drug Frol, kao zamjenik Pretsjednika Zakonodavnog 
savjeta Vlado DFJ, već dao obrazloženje potrebe zk hitno donošenje 
ovog zakona, mogli bismo odmah preći na rješavanje. Molim prcdla- 
gača druga Frola da nam pročita tekst zakonskog prijedloga pošto isti 
nije ranije razdijeljen. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: Zakonski prijedlog o kome ćemo 
rješavati potekao je od Ministarstva građevina, ali smo ga mi u Zako- 
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nodavnoni savjetu Vlado unekoliko izmijenili,, i ja sam slobodan da 
vam pročitam tu novu redakciju s kojom je suglasan i drug Ministar 
građevina (čila): 

PREDLOG ZAKONA 
O   GRAĐANSKOJ   MOBILIZACIJI   STRUCNO-TEHNJČiKIH   LICA 
INA   TBRITORIJI   DEMOKRATSKE  FEiDEiRATIVlNE JUGOSLAVIJE 

Član  1      • 

U cilju što brže obnovo zemljo sva stručno-tehnička lica na teri- 
toriji Demokratske'federativne Jugoslavije bez obzira da li se nalaze 
u državnoj, javnoj ili privatnoj službi ili van ovih, podležu građanskoj 
mobilizaciji i stavljaju se na raspoloženje Ministarstvu građevina Dc 
mokratsko federativne Jugoslavije. 

Pod stručno-tehničkim licima podrazumcvaju so lica sa fakultet- 
skom, akademskom i srednjotehničkom spremom ili njima sličnim kva- 
lifikacijama sledečih struka: 

a) građevinske; 
b) arhitektonske; 
c) mašinske; 
d) elektrotehničke; 
c) geodetske. 

Od ovo mobilizacije izuzimaju so samo vojna lica. 

Član 2 
OvlaJčuje so Ministar građevina Demokratsko federativne Jugo- 

slavijo da može u Siporazumu sa zainteresovanim ministrima savezne 
i zemaljskih vlada izvršiti raspored mobilisanih lica pobrojanih u članu 
1 tamo gde to zahtevaju potrebe obnove zemlje. 

Član 3 
Lica, koja se nalaze van državno službo a obuhvata ih građanska 

mobilizacija  po odredbama ovoga  zakona no mogu biti  primljena  U 
državnu ili javnu službu posle stupanja na  snagu ovoga zakona bez 
saglasnosti Ministra gradevma DFJ. 

Član 4 
Licima mobilisanim po odredbama ovoga zakona osigurače se pri- 

nadležnosti, od1 dana stupanja na dužnost, na način kako jo to predvi- 
deno za službenike ustanove kojoj se dodele na rad i na čiji teret ti 
izdac' padaju. 

Član 5 
Mobilisanim  pri upućivanju  rut rad iz jedno federalno jedinice u 

drugu potrebne putne troškove od mosta polaska do mosta gde se upu- 
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ćuju na rad obezbedico ono zemaljsko ministarstvo kojo ih upućuje 
na račun onog kojo ih prima na rad. 

Član 6 
Lica mobilisana po odredbama ovoga zakona mogu koristit' sva 

prava predviđena statutima i načelima naših sindikalnih organizacija 
l imaju sva prava socijalnog i zdravstvenog zbrinjavanja. 

Član 7 
Uca mobilisana po odredbama ovoga zakona stavljaju so admini- 

strativno i disciplinski  pod ono narodne vlasti  kojima budu dodeljeni 
Па rad. 

Član 8 
Lica mobilisana po odredbama ovoga zakona nemaju prava vršenja 

privatne prakso niti primanja ma kakvih nagrada od privtnih l'ca, od 
dana upućivanja na posao pa sve dok su mobilisana. 

Član !) 
Lica, koja so no odazovu građanskoj mobilizaciji po odredbama 

ovoga zakona kaznićo so gubitkom javno službe i prava vršenja samo- 
stalno privatno .prakso najmanje pet godina (5) i prisilnim radom do 
3 (tri) godine. 

Saboteri ćo so kazniti po postojećim zakonskim propisima. 
Kaznu izriču nadležni narodni sudovi. _ t 

.      Član 10 
Tumačenje, blizo odredbo i sprovodenje u život ovog zakon^ po- 

verava so Ministru građevina DFJ. 

Član 11 
Ovaj  zakon stupa  na  snagu  kad se objavi   u  »Službenom  listu 

DFJ«. 
Kao što sto čuli zakon je i kratak i jasan i uvjeren sam da odgo- 

vara  potrebama obnove.  Molim  da se usvoji. 

Prctscdnik: Pošto smo saslušali tekst zakonskog prijedloga, a prijo 
toga i usmeno obrazloženje, mislim da možemo preći na diskusiju. 
Za riječ so jaylja drug Marko Vujačić. 

Marko Vujačić: Ja, istina, nijesam stigao da ovaj zakon, iako je 
kratak, dovoljno proučim, ali sam već iz prvog njegovog člana vidio 
da s© 's njegovim donošenjem ne mogu složiti. Ja mislim da mi ne 
možemo ići tako daleko da sve ljude, sve stručnjake, mobilišemo. To 
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bi bilo i vrlo nepopularno. Mi smo u ratu stradali mi smo dali nnlion- 
ske žrtve, mi smo u stručnjacima oskudni1, ali nam valjda toliko nije 
nužda da svo, brate, sve odreda mobilišemo. Ja razumijem Ijckare, 
veterinare, ali mi no možemo ići tako daleko da i učitelje i profesore i 
ekonome mobilišemo. To bi, mislim, unijelo izvjesno uznemirenje 
medu svo stručnjake. Zato sam ja protiv ovakvog zakona, jer je on 
nepopularan i, ako hoćete, nejasan i ostavlja težak utisak, utisak koji 
Пв govori da mi želimo da predemo što pro u normalno stanje. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: Težište pitanja o komo ovdje 
diskutiramo^ je u tomo što ovaj zakonski projekat predviđa prenošenje 
prava koje ima zakonodavno tijelo, u ovom slučaju AVNOJ, na M!- 
nistarski savjet, kako bi so pitanje građanske mobilizacije stručnjaka 
moglo rješavati hitno i prema akutnim potrebama ^obnove. Mi mo- 
ramo, na primjer, iprovesti vrlo brzo mobilizaciju 'stručno-tehničkih. 
lica građevinske, arhitektonske, maSinskc, elektrotehničko i geodetske 
struke. Velika jo razlika u njihovom teritorijalnom razmještaju. Dok 
Ui u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji relativno inia više, dotle so u ovim 
kadrovima u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Makedoniji toliko 
oskudijeva da mnogi, često i veoma važni postovi na obnovi no mogu 
uopće da se obavljaju onako kako' je to potrebno, ai neki no mogu ni 
da krenu. Za to bih ja molio da se ovo ovlašćenjo dade Ministru građe- 
vina i resornim mimstrima da mogu prema potrebi vršiti gradđnsku 
mobilizaciju stručnih kadrova po granama za koje se ukaže potreba. 
Mi smo za sada ovaj zakon ograničili samo na pet najpotrebnijih 
struka. 

Dr Blagoje Nešković: Obnova našo zemlje sigurno zahteva velike 
naporo svih naših naroda, pa 3 stručnjaka, osobito visoko^ kvaHfiko- 
vanih. Ukoliko period obnove bude išao brže, ukoliko ga pre prebro- 
dimo utoliko će so život u našoj zemlji pre normalizovati, utoliko ćo 
so .pro ukloniti teško ratne posledice. Mi, moramo, prema tome, biti 
svosni, toga moraju biti svesni i svi naši stručnjaci, da se najpre U 
krajevima koji su najviše razoreni i popaljeni, u kojima jo privreda 
uništena i od okupatora opljačkana, da se u tim krajevima što pre i 
što brže priliko što više' poprave i normalizuju. Zato su pored ovog 
sjajnog elana naših naroda, koje oni ulažu za otklanjanje ratnih užasa, 
potrebni i stručnjaci. Mi ih, međutim, nemamo ni izdaleka dovoljno. 
Moramo ih onda tako razmoštati da so upućuju tamo gdo su najpo- 
trebniji. Zbog toga je možda potrebno izvršiti građansku mobUizaciju 
nekih struka. Ali to ne znači da so to mora učinit' sa svima u projektu 
navedenim strukama. Može se to postići i administrativnim putem, 
premoštajima, dodeljivanjem i upućivanjem na rad. Mobilizacija se, 
uglavnom, treba da odnosi na privatne, slobodno profesijo i na penzio- 
nere. Zbog toga sam ja u načelu za građansku mobilizaciju, ali nisam 
sasvim siguran da je zbog toga potrebno donositi ovaj zakon. Zako- 
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nodavni rad u AVNOJ-U je vrlo ekspeditivan i on može, isto tako,, 
doneti vrlo brzo i hitne zakone. Kad je reč o ovom zakonu, mislim, 
da bi ga ipak trebalo vratiti Zakonodavnom odboru da se prouči. To je 
uostalom, i praksa našeg rada. 

Potpretsednik Ministarskog saveta Milan Gro!: Obnova zemljo 
toliko'je, po mom shvatanju, ogroman problem da se on tako lako 
ne može prebroditi, jer se ne može izdržati tempo koji se želi. Naši 
narodi su u ovom ratu vrlo mnogo prepatili, oni su silno i&crpeni, ljudi 
su posustali. Potreban je izvestan predali. Mi znamo situaciju u 
zemlji. Međutim, ovde se traži da se jedan veoma važan zakon donese 
na brzinu, bez dovoljno proučavanja, bez tačno iznesenog plana rada. 
Ja se zbog toga pridružujem predlogu da se sa donošenjem ovog za- 
kona ne hita. Neka se stvar vrati Vladi na razmatranje. 

Ministar za Srbiju Jaša Protlanović: Ja ne znam zašto se ovako 
sa ovim-zakonom žuri. Ako je bilo hitno izvršiti mobilizaciju neke 
struke, mi smo to mogli učiniti kao što je ovde već danas ozakonjeno 
za veterinare. Ja nemam ništa protiv toga da se o.vlašćenjo koje zakon 
predviđa prenese na Vladu. To je, uostalom, jedno isto: Vlada ili 
AVNOJ, jer se mi u osnovnim pitanjima svi slažemo. Jai sam zato 
da se ova stvar prouči, da nam so ovde kaže mi hoćemo, ml namera- 
vamo, jer postoji potreba, da mobilišemo tu i tu struku. Ja hoću da 
znam, kad so već pitam, zašto dajem'svoj pristanak. Meni se čini da 
je bolje da O'Vaj zakon skinemo s dnevnoga reda i da so uputi Vladi na 
diskusiju. Uopšte, parlamentarni je red da so zakoni ne šalju na oza- 
konjenje dok ih Vlada ne usvoji. Ja sam tako o ovom zakonu saznao 
ovde, u ovom forumu,-U kome ja nemam pravo odlučivanja. Ali ako' 
mi so već daje prilika da govorim, ja savetujem da se on vrati Vladi 
da ga u Ministarskom savetu pretresemo. Ja ću završiti sai izjavom, 
da se, ukoiiko so pitam, ne slažem, sa jednim ovakvim zakonom i 
ovakvom p'rakeom. 

Ministar poljoprivrede dr Vaso Čubrilović: Dosadašnja diskusija 
pokazala je da no postoji saglasnost u pogledu hitnosti ovog zakona, 
iako je ona na početku sednice primljena. Ja kao član Vlade predlažem 
da se stvar vrati Vladi ili Zakonodavnom odboru na proučavanje, s tim 
da se upoznamo kakav će biti plan mobilizacije kadrova kad bude 
zakon primljen. Bilo da so usvoji jedno ih drugo, svejedno mi je, samo 
mi jo stalo da danas, na današnjoj sednici, ne bi o njemu ovako nepri- 
premljeni raspravljali i odlučivali. 

Jakob Avšič: Drugovi izražavaju izvesne rezerve u pogledu ovog 
zakona. Ja to no shvatam, jer ako so ovlašćenje za mobilizaciju struč- 
njaka prenosi na Vladu, onda će drugovi koji nisu članovi Prctsedništva 
imati više priliko da se pitaju, da daju saglasnosi, o merama koje će 
Vlada ili pojedini ministri preduzimati. A, ako je zaista potrebno u cilju 
obnovo mobilisatii stručnjake, ja bih to učinio bez oklevanja, s tta što 

281 



bi u prvom redu zahvatio one koji nisu u službi i sve .penzionisano 
stručnjake a koji su sposobni za rad. Ja sam za to da se, ako je drug 
ministar Frol ovo pitanje razmotrio sa privrednim resorima i postigao 
sagiasnost' Privrednog saveta, ovaj zakon donese. 

Moga Pijade: Današnja diskusija o ovom zakonu jasno je poka- 
zala da gledišta nisu ista. Za to ja imam konkretan predlog: uputiti 
ovaj zakonski predlog Zakonodavnom odboru na pretres, s lim da 
odbor konsultujo privredno resore, i da oni dostavo eventualan plan 
potreba za građansku mobilizaciju pojedinih struka na koje se zakon 
treba da odnosi. 

Nikola Petrovič: Večina je. Crni mi se, za lo. 
Pretsednik: Na osnovu ove diskusijo možemo izlučiti prijedlog da 

se ovaj zakonski projekat uputi Zakonodavnom odboru na proučavanje 
ili vrati Vladi da ga ona ponovo pretrese. Ja bih molio da se o tome 
izjasni najprije podnosilac prijedloga ministar drug Frol.       | 

Ministar pravosuđa Frane Frol: Ja sam suglasan s tim da se ovaj 
zakonski projekat uputi Zakonodavnom odboru na  pretres. 

Pretsednik: Pošto je drug ministar Frol kao podnosilac dao pri- 
stanak na to da se ovaj zakonski projekat uputi Zakonodavnom odboru, 
saopštavam da će se tako i postupiti. 

Pošlo je ovime dnevni red današnje sjednice iscrpen, zaključujem 
■ovu sjednicu. 

(Sodnica jo zaključena u 14,15 časova). 
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Четрнаеста седница 
(7 јуна 1945) ■ 

Почетак у 1G,30 ласова. 
Претседавао Претседиик АВ110Ј-а др Ивац Рнбар. 
Присутпи: Моша Пијаде, Лнтуи Аугустннчић, Јосип Рус, Марко 

Вујачнћ; 
Miuie Перуиичић; 
Лндрија Хебрапг, др Благојс Нешковић, Владислан Рибникар, 

Boja Лековић, Ђуро Пуцар, Едвард Кардељ, др Златан Среиец, Јакоб 
Авшич, прота Јевсгатије Караматнјевнћ, Јосип Јерас, Милап Белову- 
ковић, Л1ихајло Апостолски, Момчило Марковић, Ннкола Петровић, 
др Павле Грегорић, Петар Стамболић, Сретеи Вукосављевић, Станко 
Опачић.   (nyiioMotijiiMa заступљеио joui  7  чланова.) 

Седници присуствују Мнннстар за Србију Јаша Продановић, и 
попереиик Владс ДФЈ др Обреп Благојевић, IIOMOIUIHK Миннстра 
финансија. 

Претссдннк:   Огварам  четрнаесту   сједиииу   Претсјединипва   Aiirw 
фашистичког  вијећа  иародпог ослобођен.а  Југославије.  Записник да- 
Иашп.е сједнице  водиће   друг Миле   Перуничић,   секретар   АВНОЈ-а. 
Молим друга  секретара да  прочита записник посљедње сједницс 

Ссчрстар Мнле Перуничи!! чита записпик седиице Претседпиштва 
АВНОЈ-а од 24 маја. 

Претседник: Има ли ко какву примједбу на прочитани записник? 
(Moma Пијаде: Ja!). Молии. 

Moma Пијаде; У записник прошле сединце унесеио je да са.м ja 
изјавио да примедбе друга Раде Прибићевића na Предлог закопа o по- 
ступању са иновином коју су сопственици иорали напустити у току 
окупацијс нису примљене. Међутим, то ne одговара истиии. Ja сам иа 
прошлој седницн изјавно, na питање које je овде поставно друг Вуко- 
саћљевић, да су примедбе друга др Прибићевића начелно примљене, 
али- да  нису упесене у законскн предлог пошто tie се то обухватити 
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специјалним законом. За то молим да се у записник уиесе исправка 
„да су   примједбе др Радс Прибићевића   прииљене,   али да he се то 
предвидети у спецнјалио.м закону." 

Претседник: Молим друга секретара да се изјасни o примједби коју 
je ставио друг Moma Пијаде. 

Секретар Миле Перуничић: Примам примедбу. 
Претседник: 11ма ли jom какиих замјерака? (Нема). Пошто других 

примјелаба Пема, o6jaiwi>yjeM да je залисник примљеи са прнмједбом 
друга Моше Пијаде. 

У име ужег Претсједништиа предлаже.м слиједећи диевни ред да- 
jiaiini.e сједнице: 

1) претрес Приједлога закоиа o оспииап.у Фонда за обпову земл.е 
и помоћ пострадалим крајевима; 

2) претрес Црнједлога закопа o псилати потнрда нздатнх на дјели- 
мнчно замијен.еие окупациске повчаиице и o раслолага№у ca потражи- 
вањиМа na иезаиим рачупима; 

3) претрес Прнједлога закопа o курсевима' за повлачење окупа- 
циских новчаница и 6 регулисању обаавза на подручју Босне и Херце- 
говине; и 

4) претрес Прнједлога закопа o КОНфискацији имовипе и o извр- 
iiieii)y конфискације, 

Има ли ко каквих ириједлога sa измјену И допуиу предложеног 
дневног реда?  (Нена). Прнма ли се приједлог дпевпог реда?  (Прима). 

Прелазимо на прву точку дпевиога реда, на претрес Приједлога 
закопа o оспивању Фонда sa обпову земље и помоћ пострадалим кра- 
јевима. Дајем прво ријеч извјестиоцу ЗакоиодаБНОг одбора другу Моши 
Пијаде да поднесе извјештај. 

Известилац Moma Пнјаде: Законодавнн одбор na cnojoj седнипи од 
4 о. м. претресао je и са извссиим нзмена.ма н допунама прихватио 
Предлог закопа o осииван.у Фонда за обпову земље и помоћ пострада- 
лим крајевима. Ja у име Законодавног одбора предлажем да се овај 
еакон прихвати. 

Законодавни одбор усвојио je предлог оиог закона у овој редакцнји 
(чита)- 

ПРЕДЛОГ ЗАКОИЛ 
O ОСШВАЊУ  ФОНДА  ЗА  ОБНОВУ  ЗЕМЉЕ  И  ПОМОЋ  ПОСТРАДАЛИМ 

КРАЈЕВИМА 

Члан 1 
У циљу да се обезбеде средства за обиову земље и по.моћ краје- 

вима којн  су  у  рату тешко иастрадали,  при  Мипистарству  фипапсија 
демократске федеративне Југославије оспива се „Фопд за обиову земље 
и помоћ пострадалим крајевнма". 
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Члаи 2 
Приходи фонда су: 
1) чист приход који буде постнгиут од продаје иајма или друпис 

преноса добара набављених од Адиинистрације Ујслип.сних народа за 
iioMoh и обнову (УНРРА), a na основу н у границама споразуиа изиеђу 
поиенуте Админисграције и name земље; 

2) сви приходи no закону o одузима>н>у ратне добити стечене за 
прсме непријатељскс окупације; 

3) одбицн у корист oiior Фонда no Закопу o ликвидацији потпрда 
издатих na делимично зам№>ене окупацијске новчанице и o распола- 
raiby ca потраживањима na везаним рачунпма; и 

4) остали прпходи који буду предвиђени посебним законииа, 
уредбама или мппистарски.м решењииа основани na законииа и уредбама. 

Члан 3 
Средстинма Фопда располаже Мппистарски cancr ДФЈ na предлог 

Привредног савета. 

Члап i 
Правилник    o    рукокању    фондом    upomicahe    саиезпи    Мппистар 

фикансија. 
Члап 5 

Onaj Закон ступа na спагу кад се објави у „Службепом листу Де- 
мократске   федератннпе  Југославије". 

Претседпик: Дајем ријеч пупомоћппку Савезне иладе другу 
др Обрепу Благојевићу, поиоћнику Министра финансија који tic дати 
образложење потребе доношсп.а овог закона. 

Повсреник Владе ДФЈ др Обрен Благојевпћ: Другови, пссумњиво 
je да у читавом низу крупппх привредппх мјера која су досада преду- 
1зели Влада Демократске федеративпе Југославијс n АВНОЈ у борби за 
обпоиу naine у току рата nopvinene н од страпе окупатора опљачкапе 
домовине, особито важно ијесто заузииа onaj Предлог закона o осни- 
вању Фопда за обпову зсмл.е и помоћ пострадалнм крајеипма. Onaj 
прсдлог закона има за циљ да мобилише најважнија врела прихода и 
да их концсптрпше у једап великн, богати фопд из кога ће сс финанси- 
рати најкрупнији радовп na обповн свнх приврсдппх грана и помагатп 
ратом опустошенИ крајсви. Изворп Фонда су папидепи у само.м пре- 
длогу закопа, o чему hy ja доп.пије говорити. Сада бпх хтпо да укаже.м 
само na то да поред овог закопског прсдлога постоје још и Два закопг. 
којн устварп детал.пије разрађују питање извора финансиских сред- 
става Фонла за обпоиу зе.мљс и помоћ пострадалим крајевпма. To су 
Закоп o одузпмању ратне добити.стечене за врнјеме пепрпјатељске оку- 
naiuije " Закоп o исплати потврда издатих приликои замјене окупацп- 
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скнх новчаница и o располагдоу са  потраживањима на везаним pa- 
чуиима. 

Сва ова три закона претстављају једну нераздвојну, органску 
цјелину. Са финансиског гледишта особииа je сиих љнх посебио и 
скупа да дају могућиости за стварања одиста богатнх врела прихода 
Фонда за обнову земље. Сваки од тих извора треба да донесе обиови 
наше земл.е МИЛијарде дииара. 

Ови су закоии дубоко СОЦИЈални п праведпи како no поријеклу при- 
^хода које iipe,'iBiil;ajy, тако н no љпховојпамјени. Јер, не може се ocno- 
равати право наших парода и њихове пове демократске држаие да опо- 
резују све имаоцс круппих стокова окупациских повчапип.а или одузети 
пм сва она богатства која су onu помоћу окупатора стекли за вријеме 
rciiiKor Ослободилачког рата паишх парода. Исго тако, тешко je зами- 
слнти 6олјУ памјепу оваквпх прпхода од one која се састојм у екопом- 
ској обпови паше отаџбипе n поиоћи опим п.еппм дпјеловпма, онпм 
покрајппа.ма n областнма који су MKO тешко опустошепи и од окупа- 
тора опљачкани. 

Прнједлог закопа o образовап.у Фопда за обпову- земл.е и noMoli 
опустошеним крајевима и Приједлог закопа o нсплати потврде na дјелп- 
мичпо замијељепс окупацпске повчаппце и o располагап.у потражи- 
вањима na везаним рачулима прелвпђају^да ће се у корист Фопда за 
обнову земље n no.Moh пострадалпм крајевима вршити олбпјања како 
no потврдама пздатпм прилпком замјепе окупаипских повчапипа, тако 
и no потраживањима блокирапнм у везп са замјепом тнх новчаница, 

Одбпци no потврдама оправдапп су ако се пма у впду да je пзпос 
којн je замјеп.ивап у пијелостп бпо довољпо висок за najnmpe слојеве 
пашег стапов!»ип1тва; то се ВИДИ И no томе што je укуппо пздато око 
35.000 потврда no цнјелој терпторпји na којој je замјепа већ пзвршепа. 
Велпкп дио потврда пздат je државнпм предузећпма; .према томе, рела- 
TiiBHO малн број лица доћи he под удар nponnca овог закопа. При допо- 
шењу nponnca o одбпцима пајстрожије се водпло рачупа o томе да 
класифпкацпја лниа (физпчких и правппх) којима ће се изврпттн одбпци 
буде што правплпије n правичппје извршепа: тако су, na примјер, од 
одбптака изузеге устапове соипјалпог старап.а, a за произвођачка пре- 
дузећа, која раде за војпе n важне привредне сврхе, задружне органи- 
зацнје, прнпудпа професиопалпа удружеп.а и полнтнчке оргаппзацпје 
5у релативно ниске crone одбптака. Највише стопе одбптака предвиђепе 
су за приватна лица, полазећи са гледишта да he ту најприје бити обу- 
хваћени onu који су под окупацијон дошли до великих износа окупа- 
ционих повчаппца бавећи се црном берзом на рачун широких маса 
namer стаповништва. Посебио су фаворпзовапп земљорадппцп КОЈИ се 
баве обрадом земл.е као пскључивпм заппмањем, парочито onu који су 
иа замјепу подппјелп окупаписке повчанип.е чија протпввредпост ne npe- 
лази 25.000 динара ДФЈ- Располагање изпоси.ма од којих су већ пзвј)- 
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шени одбици потпуио je слободно за „лроизвођачка предузећа која 
раде за иојис и важне привредне сврхе, задружие организације, при- 
иудиа професионална удружења и политачке организације", ииаоце 
потирда, начин располагања прописиваће Мипистар финапсија Савезне 
владе који he сноје одлуке доиоснтн пре.ма коикретној ситуацији na 
новчаном тржншту. 

Одбмцн од потражииаиЈа код новчаних заиода, пасталих послмјс 18 
априла 1941 године, мотивисапи су чшвепицом да су потраживаља код 
новчапих установа могла иматн за вријеме рата скоро само ona лица (фи- 
ричка или правпа), са нзузетком сасвим малих износа — ш примјер, 
улога na штсдњу no штедппм кп.пжпцама, којс су лосредпо илн пепо- 
средно привредпо стајале у служби пепријатеља —, јер je разумљипо 
да се коицептраиијом новчакнх средстава код новчаних устапова у првом 
реду служпла п.емачка ратна привреда. Предратна иогражмваља, леђу- 
тим, изузета су од ових одбитака. При томе се нарочито водило рачупа 
o чињеиицн да су све операиије преко новчаних завода за вријеме рата 
у првом реду служнле иепријател.у. И поред свега тога, олбиии no 
потраживап.нма шижп су од одбнтака no потврдама. Овако je посту- 
пљено из разлога што ми морамо фаворпзовати na свакп пачпп копцеп- 
трацију повчапог капнтала у повчаппм заводима лошто je то веома 
јшжпо за пзвршен.е огромпих задатака око обпове паше земл.е. li овдје 
je спроведепо фаворнзовање „пронзвођачких предузеНа која раде за 
војие и важпе привредие сврхе, задружннх оргаиизаиија, прпнудних 
професионалних удружења »и политичких организап.ија. — Код ових 
посљедњих одбицн су предвиђсни зато да ne бп бпло прпмједби да су 
полптпчке оргаппзације изванредпо фаворпзоваие. Стопе су свуда ппже 
од crona предвиђеппх за одбитке na потврдама. Исто тако, фаворнзо- 
iiann су ситни улозп na штеди.у no штедп.пм књижпцама. Потражн- 
isaiba устапова социјалпог старап.а ослобођепа^ су свакпх одбптака. 

Оба ова закопска пројекта пеопходпа су да бн се успјешно могла 
спровести у дјело полптика Владе па.обпови ратом опустошеппх крајева 
и  ппјеле земље. 

Из ових разлога молим Претсједппштво да усвоји у пачелу n у 
појсдпностпма Предлог закопа o Фопду за обнову земље и помоћ no- 
страдалим крајевииа опако како je прихваћен у Закоподавлом одбору. 

Претседник: Отварам дпскусију у пачелу. Жели ли ко да говори? 
(Нико). Опда ставл.ам Приједлог закона o осниван.у Фоида за обпову 
земље и помоћ пострадалим крајевима на гласање у иачелу. Прииа ли 
се? (Прима). Има ли ко протии? (Мема). Објавл^ујем да je закопски 
приједлог примљеј! у начелу. 

Прелази.мо na претрес у поједипостима. Молим друга извјестиоца 
Закоподавног'одбора да  чита  наслов,  a  затим  члан  no члан. 

Известнлац Moma Пнјаде чнта иаслов и члан 1 законског предлога 
у редакцији Законодавпог одбора.  (Видети текст na стр. 284.) 
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Претседник: Има ли ко каквих прииједаба, приједлога за измјене 
и допуие?  (Иема). Оида стапл.ам овај члан иа гласаље. При.ма ли се? 
(Прима). 

Препазимо na члаи 2. Молим друга извјестиоиа да прочита члаи 2 
no прнједлогу Законоданног одбора. 

Известилац Моша Пијаде чита члан 2 ваконског предлога. 
Претседник: Ииа ли ко какву прииједбу или изијену и допуну да 

no предлогу Законодавног одбора. 
лредложи? < 

Moma Ппјаде: У тачки 3 ja бих назив закоиа који се овде спо- 
миње променио и унео onaj назив који je усиојен у Закоподаином 

•одбору. Прсма томе, ona тачка би требало да гласи: „Одбици у корист 
овог фопда no закону o ликвидацији потирда издатих приликом замене 
окулацнских поичаиица и o располаган.у са потраживањина на везаним 
рачунима". Према томе, овде би требало место речм „на делимичио" ста- 
витп „прилпком" и осталс ствари сагласптп у роду, броју и падежу 
према стварном називу закона. 

Поред тога предлажем да се у четвртом ставу иза речи „или" стаии 
„министарским решењима основаним на закопима и уредбама". Овиме 
■отварамо иогућност ме само да Мипистар финансија може одређивати 
који he прнходи iilm у Фонд за обнову земл>е| већ да то могу чинити и 
n остали министри својим решењима као, на пример, и Министар трго- 
itiine и снабдевања no делииа 11едозвол.ене шпекулаипје. 

Претссднпк: Има ли још KO какву прнмједбу? (Иема). Ирпмају 
ЛИ се приједлозп за измјене члапа 2 које je подппо друг Ппјаде? (При- 
мају). Онда стављам чл. 2 na гласа1Бе са из.мјепама и допунама које 
смо сада прпхватнлп. Прнма лп се? (Прима). Има ли KO прОТИВ? (Иема). 

Прелазммо na члап 3. Молпм друга Ппјаде да прочпта овај члап no 
прпједлогу Законодавног одбора. 

Известплац Моша Пијаде чита члап 3 no предлогу Закоподавпог 
одбора. ■■ 

Претседник: Има ли ко какву примједбу или какав приједлог? 

Moma Ппјаде: Ja пмам прсдлог за пову редакп.пју члапа 3. Само 
сам дужан претходпо да дам извесно кратко објатп.еи.е. По првобит- 
IIO.M предлогу овај члан требало je да гласп да се рукоиап.е Фоидом 
за обпову земље и поиоћ пострадалим крајевима поверава 11скл.учиво 
Министру финансија ДФЈ. У Законодавпом одбору пао je сасвим 
оправдано предлог да се тако један важан фопд ne би требало да пове- 
рава само Министру финансија ДФЈ у његову искључиву надлежност, 
већ да средствима овог фопда треба да располаже Мпнистарски савет 
ДФЈ пошто on руководи целокуппом обповом земље, алп ипак na пре- 

-длог Привредпогсавега као oprana Владе ДФЈ  КОЈИ c'e бавп пптањнма 
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привреде у олштедржапиом размеру. Ме1>утим, ми нисмо водили рачуна 
o томе да je Прнврсднн сапет, с једие стране, орган Владе ДФЈ на кога 
je Мииистарски саиет прспео надлежиост спропођеља полнтике на 
обионн земље н на помагаљу пострадалих крајева. Зато сам ja слободан 
да прсдложим следећу иову рсдакцију члаиа 3. Према овој редакцијн 
члаи 3 требало би да гласи (чита): 

Члан 3 
Средствима Фонда располаже Привредии савет no одобре1ву Мини- 

старског савета демократске федеративие Југославијс. 

Мислим да сам довољно указао на оправданост измене овог члана, 
a по предлогу који сам учипно. 

Претседник: Има ли каквнх других приједлога? (Иема). Пошто 
више ннко ne желн да говори ставл>ам члан 3 у редакцнји коју je пре- 
дложио друг Пнјадс na гласање. Прнма ли се? (Прнма). Ko je против? 
(HiiKo). Прелазимо na чл. 4. 

Известнлац Моша Пнјаде чита чл. 4 no прсдлогу Закоподавног 
одбора. 

Прстседпнк: Желп лп ко да говорн? (Нпко). Ставл.ам члап 4 na 
гласање. Прпма ли се? (Прпма). 

Прелазнмо, пајзад, na чл. 5 и посљедњи овог закопског приједлога. 
(Гласови: Прпма се). 

Овиме смо заврпшлп претрес закопског пријсдлога у поједино- 
стпма. Прије прелаза na копачпо гласање молим друга нзвјестпоца да 
прочита дефппптпвап текст закопског приједлога. 

Известнлац Моша Ппјаде (чита): 

3 A K O II 
C)  ОСНИВАЊУ  ФОИДА  ЗА  ОБНОВУ  ЗЕМЉЕ  И   ПОМОЋ  ПОСТРАДАЛИМ 

КРАЈЕВИМА 

Члап  1 
У циљу да сс обезбеде средства за обпову земље и помоћ краје- 

ви.ма  који  су у  рату тешко  пастрадалп,  npn Мипистарству  финапсија 
Демократске федератнппе Југославије оспива се „Фопд за обпову земље 
и noMoh пострадалпм крајевпма". 

Члап 2 
Приходп Фопда су: 
1) Чпст прнход који буде постпгпут од продаје, пајма нли других 

препоса добара набављених од Лдмипнстраиијс уједшвеппх парода за 
помоћ и обпову (УНРРА), a na оспову и у грапицама споразума 11зме1;у 
помепуте Лдмппистрације n name земл.е; 

2) cun приходи no Закопу o одузпмању ратпе добитн стечепе за 
иреме пепрнјатељске окупацнје; 
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3) одбици у KopiicT оног Фоида no Закону o ликвидацији потврда 
издатих приликом замене окупацнских ковчаница и o располагању ca 
ПОтраживањима на везапим рачупима; и 

4) осталп приходи који буду предшфени поссбиим закоиима, 
уредбама, или мшшстарским решеи.има осиоиапим na законима и 
уредбама. 

Члаи 3 
Сретстпима Фоида располаже Привредни савет no одобрељу Миии- 

старског саиета демократске^федератиипс Југосланијс. 

Члан 4 
Прапилиик o руковању Фондом прописаће савезни Министар фи- 

нансија. 
Члап 5 

Onaj Закон ступа na сиагу кад се објави у „Службеиом лпсту де- 
мократске федеративне Југославије". 

Претседппк: Саслушали смо коначну редакцију законског прије- 
длога. Да исма ко шта случајио да прпмијети? (Исма). Оида стављам 
Пријсдлог закопа o оснппаи.у Фопда за обнову земље и помоћ постра- 
далим крајевима на коначно гласање и у цјелини. Прима лн се? (Прииа). 
Има лн ко против? (Нема). Објапљујем да je Закои o оснивању Фоида 
за обпону зе.мл.с и помоћ пострадалим крајеиима једпогласно успојеи 
у Претсједништву АВНОЈ-а. 

Прелазимо na другу точку дневнога реда: претрес Приједлога sa- 
кона o нсплатн потврда издатнх na дјеломнчно замијсн.енс окупацијскц 
новчаиице и o располагаљу ca потражипањима na везаним рачуннма. 
Молим друга Мошу Пијаде да као нзвјестнлац Законодавног одбора 
прочита законски приједлог и даде no жељн образложе11.е потрсбе ње- 
гова доношеља. 

Известцлац Л^оша Пијаде: Другови, ми смо овај закон, који je 
предложно друг Микистар фнпапсија после дуже ди.скусије усвојилч 
на седннцн Законодавног одбора од 5 о. м. Ja hy вам прво прочнтатн 
текст закона како га je усвојио Закоиодавпи одбор a потом hy ^рећи 
неколико ре)чи o и>ему. (Чита): 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
O   ИСПЛЛТИ   ПОТВРДА   ИЗДЛТИХ   ЗА   ДЕЛИМИЧНО   ЗАМЕЊЕНЕ   ОКУПА- 
ЦИСКЕ ИОВЧАНИЦЕ И O РАСПОЛАГАЊУ  ПОТРАЖИВАЊИМА ИА ВЕЗА- 

НИМ РАЧУМИМА 
L Исплата потврда издатнх на делнмнчно замењеие окупацнске 

новчанице 
Члаи  1 

Имаоцн потврда  издатих »a основу  члана 4 Закона o курсевнма 
за  повлачење  окупацнских  повчаница  и  0  регулисању  обавеза  од  5 
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апрнла 1945 годнне („Службеии лист" бр. 23 од 19 апрнла 1945 год.) 
имају исте почев од 15 јуна 1945 годннс предавати, у сврху наплате, 
Иародиој банци, Државиој хипотекариој бапци нлн Поштапској ппс- 
ДИОНИЦИ1 односио њиховнм филнјалама. 

Члан 2 
Новчани заводи иаведспи у прстходпом члапу и.мају no пријему 

потврда обрачупати укупие износе окупациских повчаиица na које 
потврде гласе, no курмвима из члана 3 Закопа o курсевима за повла- 
чење окупацпскнх новчаница и o регулисању обавеза, и од тако обра- 
чунатс врсдпости извршити следеће одбитке: 

1) износ динара ДФЈ који je BCII исплаћен приликом издавања 
потврда; 

2) пзпос динара ДФЈ који je имаоцима потврда исплаћен na иие 
акоитацијс од страпе Народне бапке, Државпе хипотскарпе бапке илп 
ПоШтанске штвдионице, сходно решењу Министра (јишапснја бр. 450 
од 12 апрпла 1945 годппе („Службепи лист" бр. 24 од 21 апрнла 
1945 годппс) и 

3) одговарајући износ у корист „Фонда за обпову земље и поиоћ 
пострадалим крајсвпма", који се и.ма обрачунати na врсдпост потврде 
смањену за изпос исллаћен no тач. 1 овог члана, и то no следећој 
табели: 

Л. За потврде чији су имаоцн произвођачка предузе11а која раде: 
'  ДО 5.000 Дин. ДФЈ 5% 
од 5.001 до 7.000 6% 

7.001   „ 10.000 7% 
10.001   „ 15.000 9% 
15.001   „ 25.000 12% 
25.001   „ 50.000 15% 
50.001   „ 100.000 19% 

100.001   „ 250.000 24% 
реко 250.000 30% 

Б. За  потврде  чији  су  имаоцп  сва  остала  предузећа  и  устапове, 
уколнко ннсу изузете no члану 4 овог Закопа: 

na вредно ст ДО 5.000 Л ,нп. ДФЈ 7% 
од 5.001 до 7.000 8% 

7.001   „ 10.000 10% 
10.001   „ 15.000 12% 
15.001   „ 25.000 15% 
25.001   „ 50.000 20% 
50.001   „ 100.000 27% 

100.001   „ 250.000 35% 
"1 ICKO 250.000 50% 
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B. За све остале потирде: 
на нредпост до 5.000 Л ,нн. ДФЈ 10% 

од 5.001 ДО 7.000 12% 
7.001 10.000 15% 

10.001 15.000 20% 
15.001 25.000 26% 
25.001 50.000 34% 
50.001 100.000 45% 

100.001 250.000 57% 
"I iei<o 250.000 70% 

Г. За потцрде чији су имаоцн земљорадници који се баве обрадом 
земље као искључнвнм заинмањем имају се извршити одбицн no та- 
6cmi A. 

Члан 3 
•    Народпа банка, Државна хнпотекарна банка и Поштанска штедно- 

ница исплатиће одмах остатак no потврдама који he се добити када сс 
од њихове номииалпе вредиости извршс одбицн из тач. 1), 2) n 3) прет- 
ходпог члана. 

Исплаћене нзносе no претходном ставу као и изпосе којн су нмао- 
цн.ма потврда исплаћепи na пме аконтаапје (тачка 2 претходног члана) 
ставиће паведепи новчапи заводи na терет Мшшстарства фипапснја дс- 
мократске фсдеративпе Југославијс. 

Члап 4 
Одбнци  из тач.  3 члапа 2 nehe се вршити no потврдама  чији су 

ииаоци устапове социјалпог стараи.а, задружпс оргаппзације, радннчко- 
мамештеиичке спндикалне оргапизације и масовпс пародпе оргаппзације. 

Члан 5 
Потврде чији  су ииаоци  ндвчане устапове исллатиће се  одмах у 

целости, с тим да се доприпос ових устаноиа „Фонду за обнову земље 
и помоћ пострадалим крајевима" утврди према члану 13 овог Закона. 

П. Располагање са всзашш потраживањина код новчааих устапова 

Члан 6 
Од ових потраживања no било ком осцову код новчаппх установа, 

као n.np.: no оспову жиро, текућпх и других рачуна и улога на штедњу, 
насталнх после 18 априла 1941 године, a која су обрачупата у дпнаре- 
ДФЈ no чрану 8 Закопа o повдачењу и замепн окупациских новчаница 
(„Службепи лист" бр. 20 од 10 априла 1945 г.) и no члаповнма 3 и 9 
Закопа o курсевима за повлачење окупацискнх повчаннца и o регули- 
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саљу обанеза („Службени лист" 6р. 23 од 19 апрнла 1945 г.), имају се 
извршити одбици према пропнсима тач. 1 н 3 члана 2 овог Закона, с тим, 
да сс пзиос у корнст „Фонда за обнову земље и помоћ пострадалим 
крајенима" пма обрачуиати па потраживање no стан.у од 19 априла 
1945 г., смањвно за износ исплаћен no члану 9 Закопа o курсевииа sa 
повлачење окупациских новчаница и o р^гулисању обаиеза, и то no 
следећој табели: 

1) Код потраживаља no жиро, текућим и другнм рачуппма, изузев 
улога na штеАњу no штедппм кп.пжипама: 

a)  npoii3iioi;a4Knx предузећа  која  раде: 
до 5.000 Дин. ДФЈ O 0/ 

o /0 
I       од 5.001 до 7.000 )) 4% 

од 7.001 до 10.000 n •  5% 
од 10.001 до 15.000 n 6% 
од 15.001 до 25.000 1) 7% 
од 25.001 до 50.000 5Ј 10% 
од 50.001 до 100.000 1) 13% 
од 100.001 до 250.000 11 16% 
прско 250.000 ') 20% 

б) свих осталпх предузсћа и П) риватних лица, као u уст. 
нису наведене у члапу 4 овог Закопа: 

до 5.000 Дин. ДФЈ 5% 
од 5.001 до 7.000 M 6% 
од 7.001 до 10.000 M 7% 
од 10.001 до 15.000 и 9% 
од 15.001 до 25.000 li 12% 
од 25.001 до 50.000 )) 16% 
од 50.001 до 100.000 JI 21% 
од 100.001 до 250.000 II 28% 

прско 250.000 )) 40% 

устапова Koje 

од 5.001 до 10.000 
од 10.001 ДО 15.000 
од 15.001 до 25.000 
од 25.001 Д0 50.000 
од 50.001 ДО 100.000 
од 100.001 до 250.000 

2) Код улога na штедљу no штедппм књижпцама приватпих лпца: 
n. ДФЈ •   3% 

,       „ 4% 
,       „ 6% 
,       „ 9% 
i        u 15/о 
,       u 25% 

преко 250.000                           „       „ 40% 

Члап 7 
Впше потраживања једпс устапове илн јсдпог лица код једнс илн 

Binne новчаних устапова имају сс за обрачуп no претходпом члапу сма- 
трати као једпо потраживање. 
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Члаи 8- 
Ha потраживања установа наведених у члановима 4 и 5 овог За- 

КОна имају се сходпо примеиитп ирописи истих чланоиа. 

Члан 9 
Све нзпршсис одбитке у корист „Фоида за обнопу земљс и помоћ 

пострадалим крајевима" пмају иоичаие устанопе положнти Министарству 
финансија деиократске федеративне Југослапчје са описковима власника 
потраживања и извршених одбитака. 

Члап 10 
Произиођачка  прсдузећа   којг.   раде за  војне  и  важне   привредн^ 

сврхе п устаионе наисдепе у члановима -1 и 5 овог Закоиа- могу неогра- 
ничено располагати својим' потраживањима.. 

Остала предузећа, устапопе и лриватна лица могу располагати сво- 
јим потраживањима по извршеним одбицима, a на^начин који пропише 
Министар финансија. 

Члаи 11 
Пропнси овог Закопа iiehc се примењивати na потраживања држав- 

инх надлештава, која својим потраживањима могу неограничено pacno- 
лагати. 

III. Остале одрсдбс 
Члан 12 

Државне обавезе које су настале пре ступап.а na спагу Закоиа o 
курсепима за 1101!лачеи.е окупациских новчаница и o регулисању %оба- 
веза имају се, у погледу одбитака за „Фонд за обпову земље и помоћ 
пострадалим крајевима" изједначити са потврдама издатим приликом 
повлачења и замегне окупациских новчаница у смислу члана 4 истог 
Закона, с тим да сс од тнх обавеза имају у корист „Фонда за обнову 
земље и помоћ пострадали.м крајевима" пзвршнтн следећн одбици: 

1) по рачуиима приспелим исплатпој благајии прс ступап.а на 
снагу Закоиа o курсевнма за повлачеп.е окупациских новчапнца и 0 
регулисању обавеза — по стопи из члаиа 2 тач. 3 под A., ii 

2) no рачунима приспелим исплатној благајни после ступања на 
снагу Закоиа o курсевнма за повлачење и замему окупациских поича- 
;inua и o регулисању обавеза — no стопи нз члана 6 тач. 1 под a. 

Члан 13 
За НОВЧане устаиове доприпос „Фоиду за обиову зсмлјС и  поиоћ 

пострадалнм  крајевима"  одредиће  се  сагласно  члану  2 тач.  3  под A. 
овог Закоиа  na  њихова  властнта   повчана  средства   ирема   утврђеиом 
бнлансу. 
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Члан 14 
Упутства за извршење овог Закопа даје Министар финансија дсмо- 

кратске федеративпе Југославнје. 

Члап  15 
Onaj  Закои ступа на снату, када сс објави у „Службеиом листу". 

У образложењу потребе доношења овог закоиа, која je песумњмиа, 
ja бнх рекао само то да ии овнм закопом трсба да створимо могућност 
да сс одбптак за Фонд за обнову зсмље и помоћ пострадалим крајевима 
врши прогресивним путеи, тј. да они који имају више, да они који су 
заиенили nehc нзиосе даду и већи обол Фонду за обиоиу земље, пошто 
су omi окупациске новчанице могли стећи и које су они варадили ба- 
већи се разпим пословима, често недопуштеним, и не баш та«о чистим, 
у току окупације п под окриЈвем и заштитом квислиншких режима и 
самог окупатора. Право je да ти л.уди вшпе даду за обнову земљс. 
O томе говори члан 2 закоиа који ми овде прстресамо. Ми смо у Зако- 
иодавиом одбору у овом члапу нзвршилн зиачајне измвне: ирво, заигги- 
тили с.мо-ссљаке, који живе од обраде земљс, jcj) смо им дали повла- 
iiilieii.e, то јест Maibii ijpouenaT, u заштитили привредна произвођачка 
предузећа. Сиатрам да овде mije потребио да нарочнто наглашавам да 
смо изузели све устаионе соиијалиог осигурања, задружне организа- 
ције, радничко-намештеничке синдикалне организације и масовне на- 
1)од11е организације, тако да се свим овим установама и организацијама 
nehe уопште иишта одбијати. Чак смо заштитили и њихова потра- 
живап.а. 

Законодавни одбор сматра да je изменаиа и долумама којс je 
извршио у закоиском предлогу допринео да закои одговори задацима 
који му се стављају. Због тога молим да сс овај закоиски предлог при- 
хвати у редакцији Законодавмог одбора. 

Претседпмк: Отварам дискусију у иачелу. Пма рпјеч Министар фи- 
нансија Сретен Жујовић. 

јИинисгер финансија Сретен Жујовић: Ми смо овим законом же- 
лелн да приступимо исплати потврда које су издате приликом замепе 
окупациских новчаиица. Kao што вам je позпаго, овај закон je jom 
гмарта месеца био предложен као Предлог закона o повлачењу потврда 
издатих na повучсно окупацпске повчаниие и o y])el;eii>y иезаиих рачуиа. 
Ме1;утн.\1, тада je тај закои скинут са дпевиога реда a no предлогу друга 
Андрије, ма да cai\i ja био против тога. Ми смо оинм закопом желелп 
да сазиамо код кога се н колико иалазнло иовца. Међутим, мн смо већ 
извршили замепу и на диевиом je реду да исплатимо one потврде које 
иисмо исплатилп у повчашшама приликом замеие. Само сматрамо 
оправданим, из разлога које je друг Пијаде навео, да прогресивно 
оптеретимо одбицима у корист Фопда за обнову земље и ПОИОћ постра- 
далим крајевима имаоце потврда. Ko je Biiuie иоица заменио да више н 
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допрннесе обнопи своје земље. Taj проценат се креће од 5%—30% 
за произвсфачка предузећа, a за остала предузећа и установе, уколнко 
то иису синдикалне оргапизацнје, устаиове социјалног старања, за- 
дружне и масовне организацијс, од 7—50%, a за потврде лриватних 
лнца од 10—70'% нзузимајућн земљораднике којп се баве обрадом 
своје земље, којима смо дали повлашћење и третнралн нх као пронзво- 
ђачка предузећа (од 5—30%) уколико имају потврде до 25.000 ди- 
нара ДФЈ, a преко тога као остала прнвредпа предузећа, то јсст од 
7—50'%. Mei;yTiiM, законски пројекат претрпео je у Законодавиом 
одбору нзвесне измене за којс ja ii овде нзјављујем резерву и гово- 
рићу o томе кад те одредбе дођу na лискуснју. 

Ja молнм да се закон прихвати у цслости. 
Претседпик: Имаде рнјеч друг Хсбранг. 
Андрпја Хебранг: lio мом схватаљу овај закои je тек данас сазрео 

ii ja мислим да смо добро урадили што смо ово пнтање одложили и 
ннсмо га донијсли априла мјесеца. Ja сам за то да се у точки г) члапа 2 
сељацима ие даје оволнко повлашћење, j ep бисмо na овај иачнн шти- 
тилн оне имућније сељакс, кулаке, који су користећн оокудниу и биједу 
ва вријсме окупације заиста стекли велике новце које су omi и замнје- 
НИЛИ. Зато мислпм да ово велико повлашКеи.е које нм je дао Закопо- 
давпи одбор mije na свом мјесту. Ja hy то дотшје предложити да се 
измијени, Што се осталога тнче, мислнм да je закон добро претресеп у 
Закоподавном одбору, п да ra можемо усвојнтн. 

Претсединк: Имаде ријеч друг Авшич. 
Јакоб Авпшч: Мепн се чипи да овим закоиом ннсмо довољпо зашти- 

тили ситног штедншу. Ja бих улоге до 5.000.— днн. ДФЈ потпуно осло- 
бодно свих одбнтака, јер су то, углавном, curini људи, пензионери и 
службеннцп. Њих би исто тако заштитно као и социјалис установе, 
задружџе и масовне органнзацнје. Иначе се са законом слажем и гла- 
саћу за њега. 

Претседннк: Имаде ријеч друг др Благојевић. 
Повереник Владе ДФЈ др Обрен БлагојевнИ: Закоиодавин одбор 

лзвршио je извјесне измјене у предлогу који му je достављеп од страие 
Владе. Mu смо, као што je друг мнпистар рекао, ставнлн извјесие ре- 
зервс na чл. 2, али мислнм да овдје треба да кажем да je веНнна чла- 
нова Закоподавног одбора била за то да се сељацима-произвођачима 
пољопривредпих производа, то јест оиима којима je обрада земљс 
искључиво запимаље, да иајвеће повлашћење. Ja сам na то na сједпицп 
Закоиодавног одбора дао у пме Владе ДФЈ пристанак. У погледу за- 
штнте улагача снтннх улога, закои je o п.има водно рачупа и ми смо 
те ситие улоге тако трстирали: да се до 5.000.— уопште шиита ne 
одбија, a од 5—10.000 дин. само 3'%. Тек na велике штедпе улоге 
преко  25.000.— дппара  ии  смо  предложпли  веће  процепте  одбитака, 
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jep су такпе штедншв у могућности да даду свој допринос крајевнма 
пострадалнм у току рата. За љих смо одреднлн прогреснпие стоие од 
10—40%. Према томе, мислнм да примједба друга Авшича није 
оправдана. 

Претседннк: Пошто je дискусија исцрпена стављам onaj законски 
прнједлог у иачелу на гласање. Прима ли се? (Прима). Има ли ко 
против? (Нема). Објављујем да je Закон o исллати потврда издатих 
на дјеломично замијењене окупациоке новчанице и o располагаљу са 
потраживањима на везаним рачунима у начелу једногласно прихваћен. 

Прелазимо na претрес у поједниостнма. Молим друга нзвјестноца 
Mouiy Иијаде да прочнта наслов, подпаслов и ч.ч.   1. 

Извсстилац Moma Ппјаде чита наслов, подпаслов и члаи 1 no пре- 
длогу Законодавпог одбора.  (Видсти текст предлога na сгр. 290.) 

Претседпик: Отварам днскуснју o иаслову и чл. 1. Имаде рпјеч 
повјереник друг Благојевић. 

Повереник Владе ДФЈ др Обреп Благојевић: Предлажем да се 
наслов закоиа измијепн утолико што би се мјесто „na делимичпо заме- 
n.ene" ставиле ријечи „приликом занене". Тако бп наслов овог закопа 
iviacno: Закон 0 исплати потврда издатих приликом замепе окупацнских 
новчаница и o располагању са потраживањима na везаним рачунима. 
Сходпо овој npoMJenn, у поднаслову би трсбало пзоставитп ријечи „изда- 
тих na делнмпчпо замењене окупациске иовчанице" тако да би први 
подпаслов гласпо: „I. Исплата потврда". 

Претсединк: Прпма ли се овај прпједлог за пзмјеиу паслова и 
поднаслова закоиа? (Прпма). Има лп каквпх прпмједаба na чл. 1? 
(Нема). Објављујем да су паслов, подпаслов и чл. 1 закопског npnje- 
ллога примљени у Претсједппштву, и то једпогласпо. 

Прелазимо na чл. 2. Молпм друга Ппјаде да пзволи прочптатп 
члан 2 no прпједлогу Закоподавпог одбора. 

Извсстилац Moma Ппјаде чита члап 2 no предлогу Законодавпог 
одбора. 

Претседник: Имаде ријеч иинистар финансија. 

Мшшстар финансија ДФЈ Срстен Жујовић: Поводо.м овог члана 2 
ja се слажем са измепама које je у п.ему извршио Закоподанпп одбор 
пзузев са тачко.м г), jep се ne могу помирити са ополпким повлашће- 
њем које je дато сел.ацпма. Зато молпм да се чл. 2 усноји у редакцији 
Законодавног одбора, алп да тачка г) остане опако како je Савезпа 
влада предложила. Влада je предложпла следећи текст: 

,,Г. За потврде чији су пмаоци земљорадппцп којп се баве обрадом 
земље, као искључпвпм заппмањем, нмају се извршптн одбпцп на вред- 
пост до 25.000.— дипара ДФЈ no табели Л) a na вредност преко тога 
износа no табелп Б)." 
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Још једаипут молим да се ono прнхиати. 
Андрпја Хсбранг: Ja се у. спему слажем са прпједлогом друга Жујо- 

i'.nha, као што сам уосталом ueh и изјавио. 
Инж. Никола neTpoitiili: 11 ja се слажем са другопнма да треба сма- 

њити поиластице кулацнма. Мн њих ne треба да штитимо j ep су они 
иелнке новце зараднли продајући no веома скупим ценама спојс пољо- 
привредне производе. Са.мо omi који су за ареие окупације иогли да 
изпосс na пијаце велике количине намирнрца имали-су приликом замене 
ла промепе тако велике ИЗНОСе И да добију релатипно велике ИЗНОСе 
иашо нове националне валуте. Ja бпх имао само још да предложим да 
te у овом члаиу код тачке Л) избришу речи „која раде", јер су one 
потпупо суишпие. 

Претседппк: Молим друга пзвјестиоца Законодавног одбора да се 
изјасни o приједлогу друга министра Жујовића, да се тачка Г) овог 
члаиа усвоји онако како je ВлаДа ДФЈ предложила, 

Известилац Moma Ппјадс: Пред оиу седницу ja сам се o овоме 
питаи.у сиоразумео са члапопима Закоподавиог одбора, јер смо били 
обаветгеми ла Влада na чоме nncncrnpa. Зато у пме Закоподаппог 
одбора изјављујем да примам предлог друга министра Жујовића, a и 
примелбу друга министра Николе Петровића. O томе he уосталом одлу- 
чити само Претседништво. 

Претседник: I lomio je Законодавни одбор прихватио пријадлоге за 
нзијене у чл. 2, ja стављам члан 2 на гласање no приједлогу Законо- 
давног одбора, друга мштстра Жујовића у погледу тачке Г) и лруга 
министра Ппколе Петровића у погледу. тачке A). Прима ли се овако 
измијењен члан 2? (Прима). Има ли ко против? (Марко ВуЈачић: Ja 
са.м против.) Објављујем да je чл. 2 прпмљеп већином гласова. 

Прелазпмо na чл. 3. Молп.м друга пзпјестиоца да га прочпта. 
Известилац Moma Ппјаде чита члан 3 no предлогу Законодавног 

одбора. 
Претседник: Жели ли ко да говори? (Нико). To значи овај члан 

прпмамо без дискусије н без измјена. (Гласови: Тако jel). 
Прелазимо на чл. 4. Молнм друга Пијаде да прочита члан 4. 
Известилац Л\ота Пијаде чта чл. 4 no предлогу Закоподавпог 

одбора. 
Претседпик: Има ли каквпх приј^длога за пзмјепе n допуне? 

(Нема). Ставл>ам чл. 4 у редакцпји Законодавпог одбора na гласате. 
Прима ли се?   (Прпма). Има ли ко прогив? (Нема). 

Прелазимо na чл. 5. Молпм друга пзвјестпоца да га ИЗВОЛИ про- 
чнтатп. 

Известплац Moma Ппјаде: Овај члап упео je Законодавпп одбор 
јер je  сматрао  да  н  новчани  заводн треба,  према  средствима  којпма 
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раополажу, a на основу њихових утир1;смшх биланса, да даду нзвестап 
допрннос Фоиду за обиопу земЛ)е. Њима he се нсплатити у целости cne 
потпрде с тим да им сс допрннос одреди према тачки A) члаиа 2, то јест 
као произвођачким предузећима. Текст овог члана no предлогу Зако- 
нодаппог одбора гласи (чита): 

Члан 5 
Потврде 'iiiju су имаоци новчане установе исплатиће се одмах у 

целости, с тим да се допринос оиих устаиоиа „Фопду за обнову земл.е 
и  иострадалим крајеиима" утврди  према чл.   13  onor закона. 

Претседник: Отварам дискусију no чл. 5. Жели ли ко да говори? 
(Нико). Стављам на гласање члан 5 rto гтриједлогу Законодавног одбора. 
Прима ли се? (Прима). Има ли ко против? (Нема). 

Прелазимо na чл. (i. М.мадс ријеч друг др Благојевић. 
Повереник Владе ДФЈ др Обрен БлагоЈевић: Сагласно брисању 

у чл. 2 no тачки Л) предлажем да се и овлјс код исте тачке бришу ријечн 
„која раде", a код тачке б) „приватних", тако да тачка б) гласи: 

б) свих осталих предузеИа и лица, као и установа које нису иаве- 
депе у чл. 4 овог закоиа. 

Претссдппк: Прима ли сс ова из.мјепа? (Прима). Објавл.ује.м да 
je члап (5 примљен са измјеиама које je прсдложио повјереник Савсзие 
владе. 

Прелазимо на члан 7. 
(Пото.м je Претседништво АВНОЈ-а, гласајући посебно o сваком 

члаиу, једногласно и без измена, усвојило од чл. 7 до закључно чл. 15 
Предлога закома o исплати потврда издатих прпликом замене окупа- 
циских новчаиица и o располагању са потраживањима на везаним рачу- 
пима no предлогу Закоподавиог одбора.) 

Претссдиик: Овиме смо завршили претрес законског приједлога у 
појединостима. Прије прелаза на коначно гласање иолим друга извје- 
стиоца да прочита текст закоиа како je усвојеи у Претсједпиштву 
АВНОЈ-а пригодом дискусије у иачелу и у поједипостима. 

Известнлац Moma Пијаде (чита): 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
O   ИСПЛАТИ   ПОТВРДА   ИЗДАТИХ   ПРИЛИКОМ   ЗАМЕНЕ   ОКУПАЦИСКИХ 
НОВЧАИИЦА  11  O РАСПОЛАГАЊУ СА ПОТРАЖИВАЊИМА HA ВЕЗАНИМ 

РАЧУНИМА 
I, Исплата потврда 

Члаи 1 
Имаоци потврда издатих na осиову члаиа 4 Закопа o курсевима за 

повлачеи.е окупацнскнх новчаница и o регулисању обавеза од 5 априла 
1945  године   („Службеип  лист"  број   23  од  19   априла   1945  године) 
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имају нсте почеи од 15 јупа 1945 годнне предавати, у сврху иаплатс, 
Народној бапцн, Државној хипотекарпој банци нлн Поштанској ште- 
дноници, односно њиховим филијалама. 

Члан 2 
Новчаии заводи наведени у претходном члапу имају no пријему 

потврда обрачуиати укупис изпосе окупациских новчаиица na које 
потврде гласе, no курссвима из члана 3 Закопа o курсевима за повла- 
чење окупацискпх повчаппца и o регулисап.у обавеза, и одтако обра- 
чупате вредпости извршити следеће одбптке: 

1) износ ДФЈ динара који je већ исллаћен приликом издавања 
потврда; 

2) износ Д'1'Ј динара који je имаоцима потврда исплаћен на име 
аконтације од стране Иародпе банке, Државне-хипотекарне банке или 
Поштапскс штедионице, сходпо решењу Министра финансија бр. 450 
од 12 априла 1945 године („Службепи лпст" бр. 24 од 21 априла 
1945 год.)  n 

3) одговарајући износ у корист „Фонда за обнову земље и аомоћ 
пострадалпм крајевима", којп се пма обрачупатп na вредпост потврде 
смањену за изпос нсплаћеп no тач. 1 овог члапа, n то no следећој 
табели: 

Л. За потврде чији су имаопи пропзпо^ачка предузећа: 
na вредпост до 5.000 Дин, ДФЈ 

зд 5.001 до 7.000 
7.001 10.000 

10.001 15.000 
15.001 25.000 
25.001 50.000 
50.001 100.000 

100.001 250.000 
прско 250.000 

Б. За .потврде чијп  су  п.маоци  сва  остала предузећа 
уколпко }incy нзузете no члапу 4 овог Закопа: 

na вредност ДО 5.000 Дпп. ДФЈ 
м n ОД 5.001 ДО 7.000 
u )) 7.001 ло 10.000 5» 

10.001 15.000 ч 
»> м 15.001 25.000 
)i n 25.001 50.000 УУ 

II 5J 
50.001 100.000 )) 

" M 100.001 250.000 n 

)Т M преко 250.000 Ј> 

5'% 
6% 
7% 
9% 

12% 
15% 
19% 
24% 
30% 

устапове 

7% 
a o' 
O/O 

10% 
12% 
15% 
20% 
27% 
35% 
50% 
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B. За све остале потпрде: 
иа Бредност до 5.000 Днп. ДФЈ 10% 

)? од 5.001 до 7.000 II 11 12% 
>» 7.001 10.000 II 15% 
u 10.001 15.000 II 20% 
)> 15.001 25.000 26% 
u 25.001 50.000 >) 34% 
M 50.001 100.000 м 45% 
И 100.001 250.000 II 57% 
II преко 250.000 M 70% 

Г. За потврде чнји су нмаоци земљорадпнци који се баве обрадом 
земље као искључивнм занимаље.м ■нмају се нзвршнти одбнцн на вред- 
иост до 25.000 Дип. ДФЈ no табелн Л., a na вредиост преко тога износа 
no табели Б. 

Члап 3 
Народна банка, Државна хипотекариа баика н Поштапска штедио- 

ница исплатиће одмах остатак no потврдама којн he сс добнтн када сс 
од љихове иомнналие вредиостн нзврше одбнци нз тач. 1), 2) н 3) прет- 
ходног члаиа. 

Исплаћене износе no претходнбм ставу као и пзпосе којн су имао- 
цима потврда ИШлаћени na име акоптацнје (тачка 2 прстходпог члана) 
ставиће паведепи новчапн заводп na терет Мпппстарства фппапспја де- 
мократске федеративпе Југославије. 

Члап 4 
Одбици из тач.  3 члапа 2 nche сс вршитн no потврдама чијп  су 

имаоци устапове соцпјалпог старања, задружпе оргапизацнје, радничко- 
па.мештспичке сппдпкалпс оргапизаплје и масовпе пародпе оргаппзацпје. 

Члап 5 
Потврде чији су имаоци новчане устапове исллатиће се одмах у 

пелости, с тнм да се допрпнос свнх устапова „Фопду за обпову земље 
и iio.Moti пострадалим крајевима" утврде према члану 13 авог Закона. 

II. Располагање са везаппм потражнвап.нма код новчаппх устапова 

Члап G 
Од свпх потраживап.а no било ко.м оспову код повчапих установа, 

као na nj).: no оспову жпро, текућих и других рачупа n улога iia штедљу, 
настализс после 18 априла 1941 године, a која су обрачуната у динар 
ле.мократске федератпвпс Југославпје no члапу 8 Закопа o повлачешу 

30/ 



н замепи окупациских новчаница („Службени лист" бр. 20 од 10 априла 
1945 год.) и no члановима 3 и 9 Закопа o курсевнма за повлачење 
окулациских новчаиица и o регулисању обавеза („Службспи лист" 
бр. 23 од 19 априла 1945 ГОД.), имају сс II3BI)UJIITII одбицн према про- 
пиСима тач. 1 u 3 члана 2 овог Закопа, с тнм, да се нзнос у корист 
„Фонда за обнову земл.е и помоћ пострадалнм крајевима" н.ма обрачу- 
павати na потраживања no стању од 19 алрила 1945 год., сиањено за 
изиос nciuialicn no члапу 9 Закопа o курсевпма за повлачеље окупа- 
цискнх новчапица и o регулисању обавеза, и то no слсдсћој табели: 

1) Код потраживања no жиро, текућим и другп.м рачунима, изузев 
улога na штедњу no штедппм књижицама: 

a) пропзво^ачких предузећа: 
ia врсдпост до 5.000 Дин. ДФЈ 3% 

од 5.001 до 7.000 4% 
7.001 10.000 5% 

10.001 15.000 6'% 
15.001 25.000 7% 
25.001 50.000 10% 
50.001 100.000 13% 

100.001 250.000 16% 
прско 250.000 20% 

б)  свих осталих предузећа и лнца, као n устапова које нису наве- 
дене у члапу 4 овог Закона: 

na вредпост До 5.000 Дин. ДФЈ 5'% 

j) од 5.001 до 7.000 6'% 
M 7.001 до 10.000 7% 
)) 10.001   „ 15.000 9% 
)) 15.001   „ 25.000 12% 
)j 

25.001   „ 50.000 -   16% 
>) 50.001   „ 100.000 21'% 
)» 100.001   „ 250.000 28% 

II преко 250.000 40% 

2) Код улога на u лтедњу no штедпим књижицама приватних л 
на вредиост од 5.001 до 10.000 Дин. ДФЈ 3'% 

M 10.001   „ 15.000 || II 4% 
)> 15.001   „ 25.000 )> II 6% 
II 25.001   „ 50.000 и ») 9% 
1) 50.001   „ 100.000 »» ?) 15% 
J) 100.001   „ 250.000 11 II 25% 

n преко 250.000 >) )> 40% 
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Члаи 7 
Внше потраживања једне установе илн једног лица код једне или 

liimie  ноБчаиих   установа   имају  се  sa  обрачуи  no иретходном   члапу 
сматрати као једио потраживање, 

Члан 8 
Ha потраживања установа наведених у члановииа 4 и 5 овог За- 

конл имају сс сходно применити прописи истих чланова. 

Члан  !) 
Сие иввршене одбитке у корист „Фонд^ з'л обнову земље и помоћ 

пострадалнм крајевима" имају новчане установе положити Министар- 
ству финансија демократске федеративне Југославије са слисковима 
власника потраживања и извршених одбитака, 

Члап  10 
Произвођачка предузећа koja раде за noj ne и важне привредне 

сврхе и установе наведене у члановима 4 и 5 овог Закоиа могу неогра- 
иичено располагатн оиојим потражипаи.има. 

Остала предузећа, устапоие n приватна лица могу располагати 
својнм потраживањима no извршеним одбицима, a на иачин који про- 
иише Мииистар фииансија. 

Члаи  11 
Ilpoimci! овог Закоиа nehe се прнмеи.нвати na потражпваља држав- 

них надлештава, која својнм потраживањима могу неограничено pacno- 
лагати. 

III. Остале одредбе 

Члан 12 
Државпе обавизе којс су иастале пре ступан.а na спагу Закопа о- 

курсевима за повлачеље окупацпских повчаппца n o регулпсаљу оба- 
веза имају се, у погледу одбнтака за „Фонд за обнову земље и помоћ 
пострадалпм крајевима" пзјсдпачпти са потврдама пздатнм прпликом 
повлачења и замене окупациских новчаница у смислу члапа 4 nctor 
Закона с тпм да сс од тпх обавеза имају у корист „Фопда за обпову 
зе.мље и помоћ пострадалпм крајевнма" извршити следе!)!! одбпцп: 

1) no рачупима прпспелпм исплатној благајнп пре стулања na 
спагу Закопа o курсевпма за повлачење окупацпскпх повчаппца n o 
регулпсаиЈу обавеза — no стопн из члапа 2 тач. 3 под Л, n 

2) no рачушша прпспелим нсплатпој благајпн после ступа1ва na 
снагу Закопа o курсевима за повлачењс n замепу окупацнскнх повча- 
ница n 0 регулпсању обавеза ■— no стопи пз члапа 6 тач. 1 под a). 
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Члан 13 
За новчане устаиопе доприиос „Фонду за обпопу земље и noMoli 

пострадалнм крајеиима"  одреднће  се  сагласно  члаиу  2 тач.  3  под Л. 
овог Закопа на  љихопа  нластита   иопчаиа   срсдства  према   утпр^епом 
билансу. ' 

Члаи  14 
Упутстпа за nanpiueibc овог Закона даје Мипнстар финапсија дс- 

мократске фсдсративне Југославије. 

Члаи 15 
Овај Закои ступа na спагу када се објапи у „Службепом лнсту". 

Прстссднпк: Ставл.ам Прнједлог закопа o исплати потврда издатнх 
приликом замјеие окупациских новчаннца п o располагап.у са потра- 
жнвап.има иа всзаним рачуиима na копачпо гласање. Прима ли се? 
(Прнма). Има ли ко против? (Нема). Објавл.ујсм да je Закон o исплати 
потврда издатих прилнком замјене окупациских новчаница И o распо- 

.лаган.у ca потраживаи.има на везапим рачупима у Претсједииштву 
ЛВИОЈ-а јсдногласио усвојси. 

Пошто je закои хитаи упутиће се одмах „Службепом листу ДФЈ" 
na објављивање. 

Прелазимо na трећу точку дпевпога реда: претрес Прпједлога за- 
копа sa повлачеп.е окупапискпх повчаппиа n o регулирап.у обапеза 
na подручју Босне n Херцеговипс. 

Дајем ријеч извјестиоцу Закоподавпог одбора другу Моши Пн- 
јаде да подпесе извјештај. 

Известцлац Moma Ппјаде: Иа седппцп од 6 јуна Закоподавпп одбор 
разиатрао je и гфихватио, са пзвесппм ивменама и допунаиа, Предлог 

гвакопа o курсевпма за повлачеп.е окупаипских иовчаппиа n o регулп- 
саљу обавеза na подручју Docne n Херцеговмпе. 

Ja hy вам npiio прочптатн текст закона кпко га je усвојно Законо- 
давнн одбор (чита): 

ПРЕДЛвЕ ЗАКОПЛ 
O КУРСЕВИМА ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ ОКУПАЦИСКИХ НОВЧАНИЦА И O РЕГУ- 

ЛИСАЊУ ОБАВЕЗА ИА ПОДРУЧЈУ БОСНЕ И ХЕРДЕГОВИНЕ 
Члап  1 

У везп члапова 3 и 4 Закона o повлачењу и замепи окупацпских 
новчаница од 5 апрнла  1945 годппе  („Службепп лист Д(1>Ј" бр. 20 од 
10  апрпла   1945  године)   одре1;ује   се  замспа   окупацпских  повчапнца 
купе na подручју Боспе n Херцеговнне. 

Члан 2 
Замепа  окупацискпх  повчаппца  у  смислу  претходпог члапа  пзвр- 

niiilie се у врсмепу од 15 до 25 јупа т. г. закључпо. 
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Члан 3 
Замена окупацнских нончаиица куне na подручју Босие и Херце- 

romiiie npiiui се ПО следећем курсу: 
1.000 куна = 7 дииара ДФЈ 

Члан 4 
Ирилико.м за.меие, иодносиоцима окупациских новчаница куие 

исплатиће се одмах у готову протнппредиост положепе суме уколико ona 
ne прелази износ од 5.000 динара ДФЈ- 

За положеие суме код којих протиивредиост нзиоси преко 5.000 
динара ДФЈ подносиоцима he сс исплатити одмах у готову само пзнос 
од 5.000 дииара ДФЈ, у којнм случајеБима he сс подпосноцима нзда- 
вати потпрде па укупне положене суме исплативе у року од три месеца 
после извршене замене. Оие потврде гласе на име подносиоца и непре- 
посиве су. 

Државннм надлештвима нсплатнће се противвредност читаие гото- 
внне која je код њнх затечена прнликом за.мене, a њихово je власии- 
штво, с тнм да ова падлештва приложе зваинчаи акт одпосно изјаву o 
власииштву те готовипе. 

Члаи 5 
Окупацискн кованн новац остаје у оптицају и прнмаће се no кур- 

севииа, наведеним у члану 3 овог Закона. 

Члаи G 
Све дознаке готовине у окупациским новчаницаиа преко пошта " 

осталнх установа које врше дознаке, положепе код тих установа до 
дапа ступања na сиагу Решења 0 прнмени прописа Закона o повлачењу 
и заменн окупацискнх новчанГта na подручје Босие п Херцеговине ОД 
8 јуиа 1945 године („Службепи лист" бр. од јупа 1945 годиме) 
исшатиће се према прописима чланова 3 и 4 OBOI- Закона. Износ до 
5.000 динара ДФЈ нсплатиће дотпчна устапова одмах корисннку, a 
евентуалии вишак има доставити Поштапској штедионици која he o ПО- 
стојап.у тог вишка обавестити Главну комисију за ловлачење и замену 
новчаница у Сарајеву. 

Члап 7 
Обавезе, пастале у куиама после 18 априла 1941 годипе, имају се 

од првог дана замене окупацнских новчаница куне из.мнривати у дина- 
рима ДФЈ, a no курсу замене, паведеном у члану 3 овог Закопа. 

Члан 8 
Сви полози у окупациским новчаниплма куна, no било ко.м основу, 

услед којих  настаје потражни  однос  преиа  новчаним заводииа  (као 
на пр. потражнвања из оспова улога na штедп.у, текућих рачупа, жнро 
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рачуна и слнчио), пасталн после 18 априла 1841 годнне, нмају се обра- 
чунати no курсу замене, наведеном у члану 3 овог Закона. Овим потра- 
живаЊ1ша може се располагатн пајвнше до нзноса од 5.000 дииара ДФЈ. 

За случај да јсдно лице код једног повчаног завода има више по- 
траживања, иста се, спојена у једну целину, имају сматратн једпим 
потраживањем. За случај да једно лице нма више потраживања код 
внше иовчаиих завода, ono можс располагати потраживаљем само код 
једиог иопчаног завода. 

Лице, које je на неком месту замене нзвршило замену окупациских 
новчаница куие може располагати својим потраживањем код повчаиог 
завода само за разлику нзмеђу износа прпмљспнх новчаница дииара 
ДФЈ и износа од 5.000 дниара ДФЈ. 

Сваки прешркај прописа овог члана повлачи заплену потраживања 
у корист савезне држапие благајнс. 

Члан 9 
Све обавсзс иастале na подручју Босне и Херцеговиие у старим 

југословснскнм дппарима после 18 априла 1941 годипе сматрају се иа- 
сталим у куиама, a no курсу no коме je извршепа замспа новчапица 
старог југословенског дипара  за  новчапице  купе   (1 : 1). 

Члан  10 
Измиривање обавеза пасталнх у  старим. југословенским дппарима 

пре 18 априла 1941 годнпе закључпо, бсз обзира да лн су one претво- 
pene  у  купе,  уколико  су  iieiminpenc   до  објавл.пвања   овог   Зако^а, 
одлаже се  (проглашује се мораториум). 

Члап 11 
Обавезе, пастале npe 18 априла  1941 годипе из оспова повратних 

прнмап.а  (плате, пепзије, алпмептаппје, репте и т. сл.), као n обавезе 
из оспова оспгурап.а, регулисаће се посебнпм закопом. 

Члап 12 
Фалсификовап.с  потврда   o   пријему   новчаница   (члап  4   овог  За- 

копа) казниће се као фалснфиковаље повчапица. 
Прекршаји upornica члапа 8 овог Закоиа казпиће се као кршшчпи 

прсступ. 
Члан 13 

Упутства за пзвршење iiponnca овог Закопа даје Миппстар фнпап- 
cnja демократске  федеративпс Југославнје. 

Члап 14 
Овај  Закоп  ступа  na  спагу  када  се  објавн  у  „Службепом листу 

демократске федеративне Југославпје". 
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Законодавни одбор с.матра да je овај закои и пажаи и хнтаи и on 
му je поклоино велнку пажњу. C обзиром да je после ослобсфсп.а ouc 
федералне јединице наступио иоменат да се иоже извртиити замена 
окупацнскнх ноичапица и да сс то питање ne може дал.с одлагати, 
"молнм ДВ се закон прихиати. У гшгледу курса куие, што je овде пајиа- 
жннје, иислим, да je то iimaii.e и лравилно и правично pemeiio, има- 
jyhn у виду cee околности које су од утни.аја na pemaiiaii.e оног дс- 
ликатног и осетл.нцог питања ne само са економског, већ и са политич- 
ког становишта. 

У име ЗакоиодЛнног одбора молнм да се закои усвоји опако како 
га je одбор предложно. 

Претссдник: Имаде ријеч повјерепик Владе друг др Обреи Бла- 
гојевић. 

Поперсник Владе ДФЈ др Обрсн Благојевић: При расправљању 
овог закоиа основио je и пајважнкје питан.е, као mro je пагласио друг 
Моша Пијадс, одређнвап.с курса куне за територију федералне једи- 
нице Босне и Херцеговине. Зато hy се ja углавном задржати на том 
питању, да би друговима било јасио зашто je предложен курс који 
предвиђа закоискн приједлог. 

Питање одређивања курса куне на новоослобо)>еној територији 
мора се посматратн са гледишта новчаничног оптицаја пове југословеп- 
ске новчане јединиие. У садашњем треиутку већ се располаже тачиим 
подацима o оптицају нових новчапииа na територији на којој je замјена 
ИЗвршена. Ако се пође од претпоставке да je расподјела повчаннчпог 
оптицаја у iiauioj земл.и 1941 годиие ириближно одговарала стварним 
потребама лојединих љеиих области, расподјела новчаничног оптицаја 
динара ДФЈ требало бн да рслативио одговара расподјсли из 1941 го- 
диие. To зиачи да бн куиско повчано лодручје требало да добије рела- 
тивно исти контиигент пових иовчапица којн je повучеи у 1941 годнни 
у односу на остала новчана подручја. При томе, одређивање новчанич- 
ног оптицаја динара ДФЈ na кунском новчаном подручју иогуће je 
извршити na два пачина: 

1)  у односу na цијелу осталу територију Југославије na којој je 
извршена замјепа: 

пуштепо i 
•      '"Joj,"0"0        у.фоце..-       У om.] ynp0IUII. вовчаноподручЈе      1941 г. '  fB*a 194о г. ■» ^"j 

(у мнлиомима) (у милпоннма 

куне 7.500 44,64% 2.096,5 44,64% 
остало подручје 9.312 55,36% 2.600 55,36% 

Коптппгепт који бп no предњем прорачупу кунско повчапо подручје 
требало да добпје (2.096,5 мплпопа дппара ДФЈ) нма се смањити за 
износ новчаница динара ДФЈ, пуштених у олтицај у Срему (око 150 
мплпона  динара  Л'1'Ј),   тако  да   би   na   купском    повчапом    подручју 
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укуппо бнло пуштено у оптицај динара ДФЈ 1.94G.5 иилиона. Ono ca 
тог разлога mro je у износ попучеинх југослопеиских дниарских пои- 
чаница na кунском новчаном подручју у 1941 год, ушао у контингент 
новчаница повучен у Срему. 

2)  У одпосу na новчано подручје српског динара: 
пуштс 110 

повучепо v oiiTiuiai 
новчавоподручЈе      1941 г. У процвн-       у 1945 ?. у процен- ^•, i . тпма тина 

у инлиоинма) (у иплаовшиЈ 
српског  днпара 6.500 46,43'% 1.540 46,43% 
куне 7.500 53,57% 1.776,8 53,57% 
Контикгент који би no оио.м прорачуну кунско новчано подручје тре- 
бало да добпјс (1.776,8 милмопа дипара A^'J) има сс исто тако сма- 
itHTn за износ новчапица динара ДФЈ пуштепих у оптицај у Срсму, 
тако да бн на купском повчапом подручју имало битп пуштено у опти- 
цај динара Д'1'Ј 1.626,8 мплиопа, тј. за 319,7 милиона дппара.ДФЈ 
(тј. 16,43%) иање пего што би било пуштепо у оптицај када би се у 
обзир узела пијела територија Југославије на којој je нзвршена замјепа 
a ne само повчапо подручје српског дипара. 

Лко се раз.матра питање којн бн пачип 11зрачупаван.а оптицаја 
дипара ДФЈ na купском повчапом подручју требало узетп од горе пзло- 
жеппх, мора се папомепути да се развој привредппх и повчаппх прилика 
na купском повчапом подручју у великој мери кретао нстн.м правцем 

1<ао n развој тих прилика na повчапом подручју српског дипара (Неди- 
lieuor). Треба имати у виду да су једино ове две врсте окупациских 
новчапнца — купа и српскп динар — бпле „пациопалпе" валуте. To 
јест, да су one једипо na територији Југославпје важилс као локалне 
валуте без додпра са иностранством. Остала повчапа подручја — на 
којима су у оптицају биле страпе новчане јединице много су мање 
погодиа за вршење упоређења, с обзпром na чињеницу да није било 
£\ioryhe устаповитп оптицај шх повчапипа na nainoj територији прије 
замјене окупацискнх новчапнп.а. Сем тога, ова подручја су сс ипак под 
окупацијом друкчпје развпјала од подручја куне и српског дипара, — 
која су оба стајала под пепосредпим притпском њемачке ратнопривредне 
политике. 

Пошто се усвоји једпа одређена висина оптпцаја у динарима ДФЈ 
na кунском новчаном подручју, курс за замјепу куне ииао бп бити 
одређеп тако да ово подручје добпје предви1;с11 износ оптипаја динара 
ДФЈ. У ту сврху треба установити тачну висину новчаничног оптицаја 
куне, — a затим no одбитку вјероватног износа који се неће појавнти 
na замјепп (као, na пр., na подручју српског днпара) одредптп курс за 
замјепу купе. Иеопходио би нсто тако било пспптатп опшге повчапе 
прплпке у Хрватској, стаи.е тржпшта и висину  ппјепа. 

AKO се постави питање да ли би за подручј« куне требало приликом 
вамјене примјенити један курс за цијело новчано подручје или пак при- 
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мијенити једаи, виши, курс зл модручје федералпе Босне и Херцегопиис', 
a други, liniji, за подручје федералие Хрватске, — na ово питање може 
се одгонорити yAiMajyhii у  обзир како чисто екоиомске тако  и  поли- 
тичке моиенте, Гонорити у садапш.см треиутку o куповној снази куне 
врло je тешко, — no паше.м мишљењу скоро немогуће. lio свој при- 
лици, купонна снага купс ис може се уопште установити, — тако да се 
не само унапријед већ и послије дужег испитивања ne може тврдити да 
иста купа na подручју једне федералне јединице има једну, a na по- 
дручју  федералпс  једппице   другу   куповну  спагу.    Што  се  оптпцаја 
тиче, вјеронатпо je да je on релатшшо мањи na подручју Боспе и Херце- 
говине nero na подручју Хрватске, — али треба имати у виду и то да 
су и потребе Босне н Херцегопппе за новчаним оптмцајем далеко мап.е 
од потреба Хрпатске. Најзад, треба иматн у виду и TO да би примјепа 
боЛ)ег курса у Боспн и Херцеговипи пзазвала велико убацивање повча- 
иица na оио подручје, тако да се може догодити да  na том подручју 
будс   псплаћеп  пзвапредпо   велики   пзпос  динара  Д'1'Ј.   Када,  ме1;утим, 
касппје буде опроведепа замјепа у Хрватској, тамо he курс купе можда 
морати да буде оборен и испод жељеног нивоа зато да купско повчапо 
подручје као ијелнна не добнје већи контипгепт повпх новчанииа nero 
што je то предвнрено na почетку замјепе. Јер у сваком случају мора сс 
водити рачуна o правплпој расподјелн новчаппчпог оптнцаја, —a преко 
тога o укупној висипи оптип.аја наше нове новчане јединице, Ако се na 
купском новчаном подручју у оптицај  пусти износ нових новчаница 
израчупат na иапрпјед изложепп пачии, опда lie укупни оптпцај Југосла- 
вије   (укључпво  вјероватап  omnnaj  Словепије)   пзпоспти  дппара ДФЈ 
око  5  мплпјардп,  —  mro  одговара  висини  оптпцаја   из   1935  године. 
1 Ic бп сс СМИО дозволнтп пеки nelut nope.\ieliaj у расподјели новчаничног 
оптицаја, јер би on за собом могао повући врло тешке посљедпце за 
цпјело новчано подручје, или бар за једап iberoB дио, — што би у сваком 
случају претстављало зло за пјелппу. Huje, међутим, потребпо пагла- 
шавати евентуално пеповољно полптичко дејство два  курса sa куну 
na iiCTO.M повчапом подручју. Док je куна  у  Сре.му бпла за  псрпод од 
седам мјесеци потпупо одвојепа од куне na осталом купском подручју. 
тако да je за п.у било потпупо оправдапо дати курс који стварно одго- 
иара њеној куповпој спази, — што се може видјети и из тога да je тамо 
релатпвпо зампјењепа   мала колпчппа  куна, a  већа   количина   српских 
динара, — дотле у случају Боспс са Херцеговином и Хрватске постоји 
једно новчано подручје, непрекинуто, са слободпом циркулацијом до- 
бара   n  слободпи.м  платпнм  прометом.  Ако  би   се   пак  желило  помоћп 
херојској Босни и Херцеговипп, које су дале толико много живота и 
(иатеријалних добара у Иародпоослободилачкој   борби, — то се  можс 
n мора учинити спецпјалпом догацијо.м за обпову ове федералпе једн- 
пице, — a ne путем побољшања курса, које he у великој мјери пзгле- 
дати неразумљпво. 
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Разматра лн се Morvliiiocr примјсне истог досада примијеи.еиог иа- 
чнна замјене и на новоослобођена подручја мора се mirniji у виду да 
иећих промјена не може бнтн, јер се, с једне стране, ne могу једна по- 
дручја третирати на један, a друга na други начии, — a с друге страие, 
и досадашнги начин замјене показао je у овом погледу, no пашем ми- 
шљењу, сасвим добре резултате. Једина нзмјена која бп се могла cnpo- 
пести била бн та да се нсплатпн макспмум no већим износима одреди 
тако да on изпоси 30% противвредности положепе сумс, a ne мап.е 
од 5.000.— динара ДФЈ. Оио je могуће једино ако до тренутка опрово- 
ђсња замјепе буду допнјетн одпосни nponncn o ликппдацијн лотврда, у 
којима бп били предвиђени одбиии no потирдама, тако да се na подруч- 
јима гдје се сада замјена вршн исплаћују само они изпосп који би и no 
извршењу одбптака били исплаћени. Овај начин замјене имао бн ту 
предпост што бп њиме било омогућено фушшионисање привреде важне 
за обпову земље и до ликвидације потврда, без потрсбе да сс та при- 
вреда обраћа поичашш заводнма за исплату мањих изпоса. Ono je од 
иарочнте важности за новоослобођепе крајеве, јер у љима још за извје- 
сно врпјеме пеће моћн битн спроведена организацпја јавно-праипих noii- 
чаних завода, који бн имали вршптн ове нсплате. Док je na подручјпма 
гдје je Beih замјепа извршепа бпло магуће да се привреди ставс прва 
неопходна средства na ра-сположење преко постојећих јавпо-правних 
иовчаппх завода, одпоспо јвихових фнлпјала, дотле то nche бити мо- 
ryhe, нли he битн могуће у пезпатпој мјери, на подручјима гдје се 
замјепа тек има пзвршити. 

Ha оспову овога што сам изложпо може се лако увидјети да je курс 
куне правилно одређеп, да су исто тако n роковн замјене реални и 
да he се цно посао, којп je већ у потпуностп прнпремљеп, на врнјеме и 
тачпо опако како je одре1)ено обавитп. Зато молнм да се закоп при- 
хватп у иијелосги. 

Претседпик: Послпје обавјештења која пам je дао друг Благојевић 
можемо прећи na дискуснју у начелу. Имаде ријеч друг Вујачпћ. 

Марко ВуЈачић: Овај закопскн предлог je, вјерујсм, добар. Ми 
ћемо замјеном окупапнскнх повчапнца средити повчано лнтање у Боспи 
и Херцеговппп, roj nanioj јупачкој међу јуначким федералнпм једи- 
пицама. Тамо се дамас куна шн за што ne сматра. Обавјештен сам да 
више народ пишта n ne даје за купу, кад je чуо да преко Дрипе и у 
Црној Гори постоји нрв, народни новац. To je пајбољи доказ колнко 
je огромпо повјерење стекла у пароду паша нова валута. Зато сматрам 
да са замјеном треба пожурити, ne само у Боспи, пего и у осталим 
јединицама. He знам само да ли je курс sa куну добро пого1;ен. Ja ne 
зпам тачпо, али су неки другови говорили да можда није право да се 
у Boemi n Херцеговипи купа замјељује no псгом курсу као у Хрват- 
ској због тога што je купе у Bocnn n Херцеговинп мпого мап.е no у 
Хрватској. Босаниима и Херцеговцима фашисти су узимали све, пљач- 
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калн су их до коже и улропашћивали нм и домове, н стоку, и људе — 
заједно са усташима истребљнвали колнко су год могли внше. За све 
уништавање материјалног блага, којс je у Босин трајало пупе 4 ro- 
дике, фаши.сти ннсу им ицтта ии трнчави.м кунама плаћалн. Колико су 
Босна и Херцеговина страдале ne можемо упорсднти ни са јсдном дру- 
гом покрајипом, a најмање са Хриатском, јер тамо nuje бнло нн нзда- 
лека као у Боспи и Херцеговини. Зато су Хрватска, a иарочито Загреб, 
иуин куна као блата. Због тога треба пазити да сс не огрешимо o наш 
јуиачкн народ Босие и Херце/овине. Њима и Црној Гори треба увијек 
прио ii највише помоћи указати, јер су то јединице које су у овоме 
рату дале огромне жртве за слободу коју данас имамо. 

Претседиик: Има ријеч друг Аугустинчић. 
Аптуц Аугустинчић: Ja, шЗпротив, сматрам да нема пикаковнх 

разлога да би се купа ;icje;uiaKo третирала. Можда ona данас нема 
свуда исту куповну вредпост, као што je то нагласио друг др Благо- 
јевић. Да куну треба и поред тога подједнако третнрати има и поли- 
тнчких и скопомскнх разлога. Ово je пнтање веома важио н зато сам 
ja да miTaiijC курсева рјешавамо једипствеио за цнјслу земљу. Ако се 
радн o помоћи пајвтие пострадалнм крајепима, ja сам зато да се она 
без даљега даде, али иисам да се то чипи повлашћењем у кусру no коме 
lie се замјењивати окупациски новац, у овом случају куие. Не бисмо 
MU моглн са једнии таквим рјсшеп.ем изићи пред народ Хрпатске. 

Претседннк: Имаде ријеч друг лр Сремсц. 
Др Златан Сремец: Ja исто тако мнслим да ми ne смијемо правнти 

разлике у курсу купе према федералшш једнницама. У протпвпом 
могло би нам се можда, и с Правом, мпого замјерптн. Сматра.м да Босни 
и Херцеговинн треба поиоћи, јер нам je народ тамо за врнјеме цнјелс 
Мародноослободилачке борбе био вјеран И потпуно одап, on сс ју- 
пачки и херојскн борио за побјсду коју су паши иароди, зајсдпнчким 
папорима, пзвојевалп. У roj побједи великн je удно иарода Босие " 
Херцеговиис. Зато ja сиатрам да треба iiahu друго pjcineibe за помоћ 
Босни и Херцсговипи, a ис да се за куне у Босни и Херцегониии одредн 
један, a за Хрватску други, неповољнији, курс. 

Претседник: Имаде ријеч друг Кардељ. 
Потпрстссдпик Министарског савета и Министар за Конституанту 

Едвард Кардел.: Ja мислим да друговн и.мају право у погледу третн- 
ран.а курса куие. To je у даиашњнм приликама и важно политичко 
питање. Али je исто тако тачпо и то да у Босни и Херцеговнни има 
>vinoro Maibe куна, но, na прииер, у Хрватској. Зато замена куие у Босни 
и Херцеговими може тешко да погодп тамошњи парод ако повлачеље 
окупациских иопчаница и наш предрачуи o љсиом садашљем оптицају 
у Босии и Херцеговиии буде маљи, нлн зиатпо мап.и од оног с којнм 
MU рачуиамо. У том случају Босна и Херцегвииа добиће маље дииара 
ДФЈ пего IHTO су n.eiic стварпе потребе. Ми народу Босие и Херцего- 
виие, којн je, као што je овде наглашеио, веома заслужан за нашу На- 
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родноослободилачку борбу, морамо датн средстпа да се дефииит у oirni- 
цају, у парс^еи.у са прсдратпи.м, попуни. To IICMO већ иекако решити. 
Мислим да би се могла наћи солуција да се Влади федералне Босне и 
Херцеговине додели onaj ианос новчаница до предратиог оптицаја. 
Нека .друг Жујовић прсдложи формулацију како би се оио пигаи.с 
решило. 

Минпстар финансија Сретен Жујовић: Ja се потпупо слажем са 
другом Кардељом. To гледиште je већ заступао и повереник Владе. Te 
je наш став од почетка који треба оиде да буде одобреп. Mu ћемо лако 
датн формулацију и iiatm могуНиост да се Босми п Херцегоиипм, 
уколнко сразмерпо добију послс замене маи.у количину дииара ДФЈ у 
односу na оптицај који je био пред far — доделн разлика која би се 
расподелнла ме1;у пајоскудније стапонништпо. У погледу курса куне 
ja мислим да je то питање начелно решено. Ми ћемо, дакле, спровести 
снуда замепу no курсу  који je iieli одређен. 

Претседник: Имаде ријеч друг Павле Грегорић. 
Др Павле Грегорић: Рјешење којс су другови Кардељ и Жујовић 

прсдложили, a које je изнио и поијереппк Владе ДФЈ, претстаил.а, no 
MOM мшпл.еп.у, сасвим добар излаз. Ми, уосталом, са замјепом веК 
имамо извјесна искуства. Мадам се да he послије успјешне замјене у 
Србнји, Максдопији н Црној Гори замјена у Bocim и Херцеговиии, a 
ускоро у Хрватској п Словепији, nlm већ утрвеним путем. Али повла- 
чење окупацијског новиа стварпо треба што брже провести да би сс 
uno lipnje успоставило једно валутно подручје. Прииијећено je да 
окупацијски новац брзо прелази из једне у другу Јединицу тамо гдје 
су ПОВОЉНИЈИ услови за замјепу и размјену. Што се тнче помоћи Восни 
и Херцеговппм, ja саи потпуно за то и сматрам да разлику коју предлаже 
друг Жујовнћ треба дати Владп Восне м Херцеговиие да je ona упо- 
тријебн омако како с.матра да je најцјелисходније и иајкориспије a не 
да Влади БиХ извјеснии законским оквирима иезујсмо руке, uno можда 
ne би било најбоље обзиром да joj треба дати иотпуиу слободу акцпје 
у томе како he она ова средства искористити. 

Претседнцк: Ријеч има друг Ђуро" Пуцар- 
Ђуро Пуцар: Другоип, сигурно je да he замјеиа у Босни и Херие- 

говини показатм да иаш народ иема im куна. 15п сви најбоље знате при- 
лике у нас. Boemi и Херцегоииии je потребна огромиа iio.Moh, и то хитиа 
no.Moh, јер само тако, и поред огромпог радиог хероизма маших људи, 
ми можемо подићи мостове, куће, школе и пустити у рад руднике и 
фабрике. Зато ja иислим да je најправилније да je ово питање помоћи, 
— уствари новчаних средстава — да je сие one важне послоие na обнови 
и оскудица коју наш свијет много ocjeha, — требало и могло најлакше 
ријешити oiiiiM закопом. Све mro будс прп замјсии маље добијено у 
новим дииарима да се даде iiamoj Влади да она тим новцем помогпе ону 
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нашу сиротињу која mije имала ништа ни да замјењује. Mama босанска 
Влада даће сва ова средства само тамо гдје су потребе највеће. 

Претссдник: Има ријсч генерал друг Авшич. 
Јакоб Авшич: Из дискусије видимо да смо сви сагласпи да куиу 

треба третирати и у Босни и Херцеговнни и у Хрватској. подједнако. 
A да ли Не се још који окупациски новац у Босни и ХерцеговЈини осим 
купе мењати? (Министар фингшсија Сретен Жујсвић: Hehe). Олда 
je то друга ствар. Ja мислим да iie тамо замена сигурно подбацити. 

Претседник: Ријеч има друг Хебрлпг. 
Апдрнја Хсбранг: O замјени окупациских новчанниа и o курсу "<> 

коме Iie си one мијен.ати мн смо дискутнралн 'Нрло дуго и прло МНОГО. 
И пракса je локазала да смо досада uauum праиилпа pjeuieii.a. Ja сам, 
као пгго знате, имао пзвјесие резерве у погледу курса. lio ствар je 
ријешена и замјена je правилно текла. Дапашља днскусија je у no- 
гледу третирања куне била можда и излишна, јер je курс ријешен. 
У погледу помоћи народу Босне и Херцеговипе такођер ne треба диску- 
тирати, јер смо ми у томе сви једподушин. Ствар je само да се то стави 
na папир. To питање треба ријешити у дискусијн у поједииостима. Ja 
бих зато предложио да ми овај закои усвојимо у начелу, a да послије 
дискутирамо o појединим формулацијама и приједлози.ма. 

Претседпнк: Ставл.ам законски прнједлог na iviacaii.e у пачелу. 
Прнма ли се? (ПрНма). Има ли кога против? (Нема). 

Прелазимо na днскусију у појединостима. Молим друга извјестиоиа 
да чита паслов n члан 1. 

Известилац Moma Пнјаде чита паслов и члап 1 законског предлога 
ПО предлогу Законодавпог одбора. 

Прстседник: Има ли ко каквпх приједлога за измјепе и допупе? 
(Нема). Ставл.ам na гласањс наслов и чл. l.-Прима ли се? (Прима). 
Има ли ко прожв? (Нема). 

Прелазиио na чл. 2. Молим друга Пијаде да изволи прочитати чл. 2. 
Известнлац Moma Пнјаде чита члан 2 ио предлогу Законодавпог 

одбора. 
Претседник: Има ли ко шта да примијети? 
Мшшстар финансија Сретен Жујовић: Предлажући овај рок ми 

смо имали у виду целу територију Боспе и Херцеговипе изузев градова, 
јер у градовпма се замена може извршити n у краћем року од 10 дана. 
Зато бих ja предложио да се Министру финансија да овлашћење да 
може пзмеппги рок у коме Iie се извршити замепа окупап.иских новча- 
ница у градовима. To би могао да буде став 2 овог члапа, и да гласи: 

„2) Овлашћује се савезни Министар финансија да може у градо- 
вима измеппти pok трајаи.а замене." 

Претседник: Чули сте приједлог друга Жујовића. Има лн још ко 
шта да прелложп? (Нема). Онда стављам чл. 2 са допуном коју je 
предложио Мнпистар фппапсија — na гласање. Мрима лн се?  (Прпма)- 
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Можемо npehii na чл. 3. Молнм друга извјестиоца Законодавног 
одбора Мошу Пијаде да прочита предлог за чл. 3. 

Moma Ппјаде чита чл. 3 у редакцнјн Закоподашшг одбора. 
Претседннк: Xoiie ли ко да говори? Има рнјеч друг Кардељ. 
Потпретуедиик Мниистарског савета н Мпннстар за Констнтуапту 

Едиард Кардељ: Можда би било иајбоље да овде, као другн став, уие- 
семо одредбу o Kojoj смо сс малопре сагласнли. Ту би трсбало pctm 
да he Министарски савет накнадити Влади Босис и Херцеговине уко- 
лико замеиом куне у Босии и Хсрцеговиии будс маи,е динара од 
предратног оптииаја. 

Министар финансија Сретен ЖујовнИ: Да, то би овде најбоље 
одговарало. 

Претседник: Друг Павле Грегорић желн да говори. Изволите, друже 
мишктре. 

Др Павле Грегорић: A да ли сс no прилицн може знати колико ћс 
се замјеном пустити нових динара у оптпцај у Босни и Херцеговини? 
AKO би се то знало могли бнсмо попрнлнцн знатн n колико треба додн- 
јелитн noMohii Боспи n Хсрцеговинн на нме разлике. (МиНИСТар фИНЗН- 
cuja Срстси ЖујОВИћ: Ми рачунамо да he се na целом кунском нов- 
чаиом подручју-лустнтн у оптицај око 5 милијарди дииара ДФЈ, што 
отприлике одговара оптицају из 1935 годипе). Mene je пптересовало 
КОЛИКИ би отприлике био ИЗНОС који бн требало пуститн у оптицај у 
Боснн и Херцеговиии. 

Претседник: Ишде рнјеч друг Пуцар. 
Ђуро Пуцар: Mu мнслнмо да he послије замјепе код нас битп велика 

оскудица у новцу, јер je код нас мало куна. A тачно, na чак ни прн- 
ближпо, ne можемо то оцијенпти. Мислим да je сада најглавппје обезби- 
једнти, као mio je то друг Кардељ предложпо, да се влади наше једи- 
нице стави на расположење сва разлика до висине предратпог оптииаја. 

Претссдппк: Имаде ријеч друг Пнјаде. 
Moma Пијаде: Па то heiuo ураднти, то je Beh jacno. Ja малопре нисам 

хтео да говорим кад се третирало пптап.е курса. За мепе je то пнтање 
решено, јер je курс утврђеп, као што je рекао друг Хебрапг. Ако 
бпсмо ми дали повољнијп курс у Боспн и Херцеговппн пего у другом 
подручју где се палазп куна, опда he се сигурно догодитп то да he 
у Боспу и Херцеговнпу бити убачено много новчаница са другпх тери- 
торија. Тако бп могло до}!!! n до великих неправилности и уместо да 
помогпемо народу Босне и Херцеговине, користили би се ратни бога- 
ташн пз других покрајппа. 

Претседпик: Ријеч има друг Хебрапг. 
Андрнја Хебрапг; To би се спгурпо догодило, свак бп онда хрлио 

у Боспу и Херцеговнпу n тражпо пута и пачнпа да замнјепп своје пов- 
чанице. To се једнпо може спријечнтн ако курс буде псти за све 
покрајипе. 
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Претседшш: Имаде ријеч др Благојсвић да предложи формулацију 
тог новог става овог члана 3. 

Поверенпк Владе ДФЈ др OGpcii Благојевић: Ми смо у међувре- 
мепу саставилн овакав предлог стапа 2: 

„2) Уколико сс после извршене замене окупациског новца покаже 
да су Босна и Херцеговина заиеном добили сразмерпо мању количину 
дииара ДФЈ према свом прелратиом новчаном оптицају, Миипстарски 
савет демократске федератнвпе Југославнје he ту разлику иадокиадити 
и ставити на расположеп.с фсдералиој влади Боспс и Херцеговине у 
iiiuby расподеле међу најпотребитије становништво." 

Moma Пијаде: Ja бих ту само нзменио и место „федералној" ставно 
„земаљској влади" и ono ,,у цнл.у расподеле међу најпотребитнје ста- 
новништво" казао „ради задовољавања потреба оскудног становништва". 

Претседник: Прима ли се овај пријсдлог за став 2 члана 3 са корек- 
цијои коју je предложно друг Пијаде?  (Прима). 

Прелази.мо на чл. 4. Молнм друга Пијадс да прочнта приједлог За- 
коиодавпог одбора. • 

Moma Пијаде чнта члап 4  no предлогу Закоиодавиог одбора. 

Претседпик: Има лн каквих приједлога? (Аидријп Хсбрпиг: Ja). 

Андрија Хсбрапг: Пошто се очекује да he замјепом куие у Босни 
м Херцегоиини у оптицају бнтн врло мало нопчаиица, поставл>а се пн- 
Taibe како ћемо ии омогућити нориално функционисање пр.ипредног 
iuiapara и yoiihe привредпог жииота у Босии и Херцеговинн, поготову 
оних приирсдпих грана које ćy важие за обнову док не будемо ликви- 
дирали, TO јест нсплатили потврле. 

Министар фпиансмја Сретсп Жујовић: To се јсдипо може учииити 
ако бисмо приликом замене повећали исплатни иаксимум. 

Ђуро Пуцар: Ja мпслнм да би исплатни максимум no већим мзио- 
сииа требало одредитн још ЗСУ^ протпввредностн су.мс која je подпе- 
сеиа на замјену. 

Moma Пијаде: Лко се после Tora даје потврда опда треба решнти 
и питање у ко.м he се року ona наплатити. Овле je у редакццји Зако- 
нодавпог одбора речепо да то треба да се урадн после 3 месеца, n да 
су ове потирде пепрепосиве. 

Мннистар финансија Сретсп Жујовић: Ja бпх цсо став 2 брисао 
n na место п.ега предложпо бнх иов став 2, којп je формулпсао друг 
Благојевић, a који гласп: 

,,2) За вишак преко овог пзпоса исплатиће сс подпоспоцпма одмах 
у  готову 30'%  тога впшка.  Подпосплап окупацпоппх иовчаппца преко 
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суме од 5000 дип. ДФЈ добиће приликом замене потврду на којој je 
назначена укупна сума поднесена на замену. Ona потврда исллатива je 
у року од 3 месеца no извршеној замспи." - 

Moma Пијаде: Потто смо већ у предходним члановнма обележили 
реднн.м бројевима ставове, то мислим да и овде треба исто учипити и 
тако iic члан 4 имати 4 става, (Прима се). 

Претседник: Прима ли сс члан 4 у новој редакцији и са кзмјенама 
и допупама које су предложили друг Пнјаде и Жујовић? (Прима). Има 
ли још какинх прпједлога?   (Мема). 

Прслазнмо na чл. 5. Молим друга Пијадс да прочнта предлог Зако- 
подавиог одбора. 

Известнлац Moma Пнјаде чита члан 5 no предлогу Закоподаппог 
одбора. 

Претседнпк: Има ли прнмједаба? (Нема). Прима ли се члан 5 no 
прпједлогу Законодапног одбора?   (Прима). 

Прелазнмо  na  чл.  6.  Молим друга  Пнјаде  да  прочита  onaj   члаи. 

Известнлац Moma Пијаде чнта члап 6 по предлогу Законоданног 
одбора. 

Претседипк: Хоће ли KO да гопори? Имаде ријеч друг Жујomili. 

Министар финансија Сретеп Жујовић: Оидс треба да учииимо 
linine измепа. Прво, предлажс.м да се утврди рок до кога се мора пре- 
датн готовнпа у окупацискнм новчаницама преко пошта да би се и>и- 
хова замена иоплатила no прописима чл. 3 и 4 овог закона. Овде je 
речено: до даиа ступаља на снагу решења o примени закона. Међутим, 
боље je тај рок већ сада прецизирати и ja предлажем да то буде 
10 јуни. AKO се ono усвоји опда све ово треба брисати до заграде така 
да се текст наставл.а": „до 10 јупа 1945 год. исплатиће се пре.ма пропи- 
сима чл. 3 и 4 овог закопа." 

Moma Пијаде: У идућој реченици сагласно .новом ставу 2 члана 4 
треба убацити и оиих 30% који се исплаћују преко 5.000 дииара. Зато 
предлажем да ова нова реченица гласн: „Износ до 5000 динара ДФЈ, 
односно 30% противвредности дозначене суме куна исплатиће до- 
тичиа . . ." итд. 

Претседннк: Примају ли се ове измјене и допуие? (Примају). 
Објављујем да je члаи 6 примљен са нзмјенама које су предложили 
друг Жујоеић и Пијаде. 

Прелазимо на чл. 7. Молим нзвјестиоца да га прочита. 

Известилац Moma Пијаде чнта члаи 7 no предлогу Законодавиог 
одбора. 
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Претседшк: Ииа ли-КО каквих приједлога? (Нема). Онда стављам 
иа гласање члан 7 no приједпогу Законодаииог одбора. Прима ли* сс? 
(Прима). Ko je против? (Пико). 

Прелазиио на чл, 8. Моли.м друга Пијаде да ra прочита. 

Изпестплац Moma Пијаде чита члан 8 no предлогу Законодаипо!" 
одбора. 

Претседник: Чулн сте приједлог, И.ма ли ко ima да примијети? 
Moma Пнјаде: И опде треба упети бројеие код стапопа. Onaj члан 

грсба да пма четири става. 
Повереник Владе /l^'J др Обрен Благојевић: У складу са усвоје- 

ним изијенаиа у ставу 2 члана -1 и у чл. C и овдје на крају лрвог стана 
треба ДОДати „односно до ИЗНОСа ОД 30% протнпиредпостн спих потра- 
жппап.а", a у ставу 3 брисати посљедње ријечи ,,ii износа од 5.000 ди- 
нара ДФЈ", na мјесто тога стаиптп: „и 30% протшпЈрсдности положеппх 
нОвчаннца куна и потраживања код новчаног завода, a ne иање од 
5.000 динара ДФЈ". 

Министар финасија Сретсп Жујовић: Тако je. 

Аидрпја Хебранг: To je сасвим у реду. Прнма се. 
Претседник: Пошто других приједлога sa изијене и допуне неиа, 

стављам ЧЛ. 8 на гласање са пзмјепама n допупама које je предложпо 
повјереник Владе и друг Пијаде. Прима ли се? (Прима). 

Ирелазимо na чл. 9. Молпм лруга Ппјаде да прочпта прпједлог 
Законодавног одбора. 

Известилац Moma Пијаде чига чл. 9 no предлогу Законодаппог 
одбора. 

Претседник: Има ли ко да предложи какву допуну или измЈену? 
(Нема). Онда питаи: прима ли се члап 9 онако како га je предложио 
Закоподавпн одбор? (Прима), Објављујем да je члан 9 прииљен без 
нзмјена. 

Прелазиио на чл. 10. Молим извјестпоца друга Ипјаде да прочта 
приједлог Закоподавпог одбора. 

(Потом je Претседништво ЛИ110,1-а, гласајући посебпо o сиаком 
члану, једпогласно и бсз пзмепа усвојило од чл. 10 до закључно чл. 1-1 
Иредлога закоиа o курсевима за понлачеп.е окупаппскпх повчапппа и <> 
регулпсаи.у обавеза иа подручју Босне И Херцеговипе no предлогу За- 
конодавног одбора.) 

Претседппк: Прпјс преласка na копачно гласап.е, молм.м друга извје- 
СТИОЦа да прочита дефипитпиап текст са свим пзмјспама n допупама 
које смо овдје усвојнли. 
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Известилац Moma Пијаде (чита): 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
O КУРСБШША  ЗА  ПОВЛАЧЕЊЕ ОКУПАЦИСКИХ  НОВЧАНИЦА И O 
РЕГУЛИСАЊУ  ОБА^ВЕЗА   HA   ПОДРУЧЈУ   БО.ОНЕ   И   ХБРЦЕГОВИНЕ 

Члан 1 

У вези чланова 3 и 4 Закоиа o понлачељу н замени окупацискнх 
новчаница од 5 априла 1945 године („Службени лист" бр. 20 од 10 
априла 1945 годиис) одре1;ује сс замеиа окупацнских иовчаница куне 
na подручју Боспс и Хсрцеговиие. 

' .   Члан 2 
(1) Замена окупациских новчаница у смислу претходиог члаиа 

извршиће сс у времепу од 15 до 25 јуна т. г. закључно. 
(2) Овлашћује се Савезни Миннстар финанснја да може у градо- 

вима изменити рок rpajaiba замене. 
i 

Члаи 3 
(1) Замена окупациских новчаница куне на подручју Босне и 

Хсрцеговиие врши се no следећем курсу: 

1.000 куна°= 7 дннара ДФЈ 

(2) Уколико се после извршене за.мене окупацг.ског повца локаже 
да су Босна и Херцеговина замеиом добиле сразмерно мању количину 
ДФЈ динара према сво.м предратпом новчаном оптнцају, Мипистарски 
савет Демократске федератнвне Југославнје he ту разлику надокиадити 
u ставитн на расположељс земаљској влади Босне н Херцеговипе у 
циљу расподелс ме1)у најпотребније становпиттво. 

Члан 4 
(1) Прилико.м замеис, подпосиоцима окупацискнх новчаиица куис 

исплатиће се одмах у готову протнввредност положеие суме уколнко 
она ne прелази пзиос од 5.000 динара ДФЈ. 

(2) За вишак преко овог износа исплатиће се подносиоцима одмах 
у готову 30% тога вишка. Подноснлац окупациских новчаннца преко 
суме од 5.000 ДФЈ дииара добиће прилнком замеис потврду na којој 
je назначена укупна сума поднесена на замену. Ова потврда исплатива 
je у року од 3 месеца no извршепој заменп. 

Државпим надлештвима исллатиће се противвредност чптаве гото- 
вине која je код ЊИХ затечепа приликом замепе, a љпхово je власпп- 
штво, с тим да ова надлештиа приложе звапнчап акт одпоспо пзјаву о^ 
власнпштву те готовнне. 
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Члан 5 
Окупаднски коваин нопац куие остаје у оптнцају и примаће се па 

курсевима, наведеним у члану 3 овог Закона. 

Члаи 6 
Сие дознаке готовина у окупациским иовчаиицама преко пошта и 

осталих установа које врше дозиаке, положсие код тих устаиоиа до 
10 јуиа 1945 r. исплатиће се према прописима члапова 3 и 4 овог За- 
кона. 14знос до 5.000 дннара ДФЈ одиосно 30% протшшредности дозпа- 
чене суме куна нсплатиће дотнчиа установа одмах кориснику, а евен- 
туални вншак нма доставити Поштанској штедионици која ће o иосто- 
jaiby тог вишка обавеститм Глаииу комисију за повлачси.е и замспу 
иовчаиица у Сарајеву. 

Члан 7 
Обавезс, иастале у кунама ПОСле 18 априла  1941  годиие, имају сс 

од првог дапа замепе окупацпских новчаниш куне измиривати у дипа- 
рнма ДФЈ, a no курсу замене, иавсдеиом у члаиу 3 овог Закона. 

Члаи 8 
(1) Свм ПОЛОЗИ у окупациским новчаиии.ама купа, no било ком 

основу, услед којих настаје потражни одиос према повчаппм заводпма 
(као ii.np. потраживања пз оспова улога na ппедп.у, текуНпх рачупа, 
жиро рачупа n сличпо), пасталп после 18 апрпла 1941 годппе, имају 
се обрачупатп no курсу замене, паведепом у члану 3 овог Закона. Овпм 
потражпвањнма може сс располагатп Највише ДО пзпоса од 5.000 ди- 
нара ДФЈ одпосно до износа од 30% протпвврсдпостп тих потраживања. 

(2) За случај да једпо лнце код једпог новчапог завода има внше 
потраживања, нста се, cnojena у једну целину, имају сматрати једним 
потраживањеи. За случај да једно лице има више потраживања код 
више новчанпх завода, оно може располагатп потражпвап.см само код 
једпог повчаног завода. 

(3) Лице, које je na неком мссту замене извршило замепу окупа- 
цискнх новчаница куне, може располагатп својпм потраживањеи код 
повчапог завода само-за разлпку између пзпоса прииљених повчаппца 
дннара ДФЈ п 30% противвредности положепих повчаппца купа n no- 
траживања код повчапог завода a ne мап.е од 5.000 дппара ДФЈ, 

(4) Свакп  прекршај   прописа  овог члапа  повлачи  заплепу  потра- 
' жпваи.а у корпст савсзпе државпе благајне. 

Члан 9 
Сне обавезе пастале na подручју Босне и Херцеговппе у старпм 

југословенским динарима  послс   18  алрила   1941   године  сматрају  се 
пасталпм у купа.ма, a no курсу no коме je пзвршепа замепа новчаппца 
старог југословепског дипара за повчапице купе  (1 : 1). 
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Члаи 10 
Измирипаље обавеза пасталнх у старим југословенскнм дннарнма 

upe 18 алрила 1941 године закључно, без обзира да ли су оПс претпо- 
ренс у купе, уколико   су неизиирене до објављквања   овог   Закона, 
одлаже сс  (проглашује се мораториу.м)- 

Члаи   11 
Обавезе, настале пре 18 алрила 1941 године из оспоиа повратних 

примаи.а (плате, пензије, алииентације, ренте и т. сл.), као и обавезе 
ii3 основа осигурања, регулисаће сч' посебним законом. 

Члап 12 
Фалсификовање потврда o пријему новчаница  (члаи 4  овог За- 

кона) казниће се као фалсификовање навчаница. 
Прекршаји прописа члапа 8 овог Закопа казниће се kao кривични 

преступ. 
Члаи  13 

Упутства за извршење прописа овог Закона даје Министар финан- 
сија Демократске федератиппе Југослаиије. 

Члаи  14 
Onaj закоп ступа иа спагу кад се објави у „Службеном листу Де- 

мократске федератнвие Југославије". 
Претссдиик; Саслушали сте дефинитивап текст овог законског при- 

једлога. Да ли има ко какву примједбу? (Нема). Онда ставл»ам на 
коначно гласање и у цјелини Приједлог закопа o курсевима за повла- 
чење окупацнских новчаница и o регулиран.у обавеза на подручју 
Ijocne и Херцеговине, Прима ли се? (Прима). Има ли ко против? 
(Иема). Објављујем да je Закои o курсевима за повлачење окупаци- 
ских новчаница и o регулирању обавеза na подручју Боспе и Херие- 
говипе једпогласпо усвојен у Претсједииштву АВНОЈ-а. 

Прелазимо на прсл>едн>у точку дневнога реда; претрес Приједлога 
закона o конфискаиији имовине и o извршењу конфискације. Друг Жу- 
joBiiti, мсђутим, поднно je приједлог да се ова точка дисвнога реда 
одложи за ндућу сједиицу да бисмо одмах jom иа оиој сједници при- 
ступпли претресу једиог хитиог закопског приједлога. Имаде ријеч 
друг Сретеи Жујовић. 

Миннстар финансија Сретен Жујовић: Ja сам спремио Предлог 
закона o курсевима окупациских новчаница на подручјима на којима 
jom mije извршена замена окупациских надчанииа. Поипо je то веома 
хитна ствар замолио сам ла се Закоп o копфискацији и 0 њеном ИЗвр- 
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шсњу одложи за идућу седиицу с тнм да, ако успојнте хитиост закона 
којн подиосим,  приступимо одмах љсгопом  распрапљаљу. 

Претседннк: Прнма ли се овај прнједлог друга иинистра? (Прима). 
Усиајајућн прнједлог друга Жујопића ми смо истодобио прнмнлн хит- 
ност за расправу Пријсдлога закоиа o курсевима окупацнских ноича- 
ница на подручјнма na којнма још није нзвршена замјеиа окупациских 
новчаница. Сада дајем ријеч другу министру Жујовићу да да обра- 
зло>1<еље. 

Мивистар фивансија Сретен Жујовић: Ми смо данас допели Закои 
0 замеии окупациских поцчаиица и o рсгулисаљу обавеза на подручју 
Босне и Херцегопнпе. Према томе, трсба донетн прописе o замспи оку- 
пацискнх иончаинца која има да сс изирши j om само na подручју 
Хрватске, Словспије н новоослобо1;е11их крајева Истре. Мнпнстарство 
финансија намерава да тоие задатку приступи чим буду иавршене све 
техиичке припрсме и радње да бп сс н у овим областима могао са успе- 
хом да обавн овај важап државни посао. Мн бнсмо то уредили чи.м буду 
ИВвршше све претходие радње којс су у пуиом току. Пошто ми већ 
имамо H3rpal)eii у иотпуностн сисгем no коме ћсмо вршнти и no коме 
вршнмо замепу окупацпскнх повчаппца, сматрам да за ове покрајппе 
пемамо потребе да допосимо посебпе закопе, nch можемо просто про- 
тегнути већ донесене проппсе o заиени окупаииских навчаница и на 
оис две федералие једишше н новоослобођеие крајеве. Зато je потребно 
само дати овлашћење Мипистарству фппапснја да можс na ОСНОву ва- 
жећих nponnca o замепи извршити повлачеп.с окупацпских повчапица 
и одредити курс no комс he се заиена окупациских новчаница за нови 
динар ДФЈ извршити у федералним јединицама Хрватској и Словенач- 
кој n у повоослобо^еппм крајевима Истрс. Ha овај начин могли бпсмо 
брзо n no Bch опробапој методи, без тешкоћа, да замеппмо окупацпске 
новчаппце na подручјима Хрватске, Словепије и Истре, где то досада 
join niic.Mo једино учинили. Зато молим да Лрниите овај законски 
п[)едлог. 

Претседппк:  За  ријеч  се јавља  друг Моша Пијаде. 

Moma Пијаде: Mu смо, другови, досада у свим федералппм једппи- 
цама и покрајипама вршили вамену окупациских новчаница и одређн- 
иали њихов курс npeua новом динару /l'I'J na основу и no закопским 
пропнсима, то јест, ово важпо питап.е мп смо досада за сваку зсмљу 
ретавалп путем закопа. He впднм пекп важап разлог због кога бнсмо 
Mii дапас меп.алп ту праксу. За мепе je мпого једноставпије n боље 
донети join два закона за Хрватску и Словенију, кад за то буде дошао 
тренутак, пего даватп за то овлашћење Мпнистарству фипапснја. To ne 
би било mi политички оправдано. Могло бп се постављатп n питање 
зашто се отступа од једпе neh увсдспе праксе. Зато ja предлажем да 
ми пашу досадашљу праксу ne иењамо, j ep се показала као добра, na 
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молим друга Жујовића да одустане од свог предлога. Мислим да ово 
моје мишљеље дели и већина чланова Претседннштва. (Гласоии: 
Тако je). 

Мнннстар финанснја Сретен Жујовић: Кад сте ви таквог мншљеља, 
кад сматрате да досадашњу праксу не би требало мењатн, ja на пре- 
длог друга Пијаде одустајем од свог захтева и повлачнм закоиски пре- 
длог који сам поднео ПретссдииштБу. 

Претседннк: Пошто je друг Министар фипансија повукао закоп- 
ски приједлог који нам je упутно, објаиљујем да je ИСТИ скииут са 
диевнога реда. 

Овнме бисмо могли закл.учити данашп.у сједпицу с тнм што lie 
се паредна одржати сутра у 17 часова, са наставком дпевпога реда. 

Према томе, прва точка идуће сјсднице 6iihet претрес Приједлога 
закона o конфискацији имовине н o извршењу конфискаиије. 

Овнме je сједиица закл.учена. 

(Седиица je закључепа у 19,20 часова). 
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Petnaesta sednica 
(8 juna 1945) 

Početak u  17,15 časova. 
Preteedavao Pretsednik AVNOJ-a dr Ivan Ribar. 
Prisutni: Aloša Pijadc, Antun Auguslinčić, Josip Rus, Marko 

Vujačic; 
Mile Pcruničić; 
Andrija Hcbrang, Ante Vrkljan, Bane Andrejev, dr Blagoje Neško- 

vić, Vicko Krstulović, Vladislav Ribnikar, Đuro Pucar, dr Zlatan Src- 
mec, prota Jevstattje Karamatijević, Joeip Jeras, Momčilo Marković, 
Nikola Petrovič, dr Pavlo Grcgorič, Petar Stambolić, dr Rade Pribi- 
ćevič. Rodoljub Čolakovič, Sreten Vukosavljević, Tono Fajfar, Filip 
Lakuš, Frano Frol, Franjo Gazi. (Punomočjima zastupljeno još б 
članova.) 

Pretsednik: Otvarani petnaestu sjednicu Predsjedništva AVNOJ-a. 
Prijo prolaza na dnevni red saopštavam dai jo Pretsjednik Mini- 

starskog savjeta Demokratske federativno, Jugoslavije dostavio' Prct- 
sjedništvu AVNOJ-a Ugovor o prijateljstvu, uzajamnoj pomoći i po- 
sljoratnoj saradnji između Jugoslavije i Saveza Sovjetskih Socijali- 
stičkih Republika, zaključen u Moskvi 11 aprila 1945 godino, radi rati- 
fikacije. Ovaj ugovor dostavlja se Zalvonodavnom odknm. 

Predlažem slijedeći dnevni rod: 
1) pretres Prijedloga zakona o konfiskaciji imovine i o izvršenju 

konfiskacijo; 
2) pretres Prijedloga zakona o stavljanju viših medicinskih škola 

pod nadzor i rukovodstvo Ministarstva narodnog zdravlja DFJ i fede- 
ralnih ministarstava narodnog zdravlja. 

Prima li so ovaj dnevni red? (Prima). 
Prelazimo na prvu točku dnevnog roda, na pretres Prijedloga 

zakona o konfiskaciji. Molim druga pretsjednika Zakonodavnog odbora 
Mošu Pijade da u svojstvu izvjestioca podnese izvještaj. 
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Izvestilac Moša Pijade: Drugovi, projckat zakona o komo .treba 
mi danas ovdo da diskutujomo ima izvesnu istoriju sa kojom želim da 
vas prethodno upoznam da bismo mogli što bolje da rešimo niz pitanja 
iz komplikovanih odnosa vezanih za konfiskaciju imovino narodnih 
neprijatelja, naših i stranih državljana, i uopšte za izricanjo i izvr- 
šenje kazno konfiskacijo imovino kad jo to zakonom predvideno. Ja 
moram odmah da naglasim da jo ovom zakonu cilj da se zakonskim 
propisima utvrdi nadležnost za vođenje postupka i izricanje kazne 
konfiskacijo imovino i za sprovodenje konfiskacijo da bi se na taj 
način obezbedila, s jedne strane, zakonitost, a s druge strane, jedno- 
obraznost postupanja i priznalo pravo žalbe zainteresovanim licima. 

PredCog zakona o konfiskaciji i o izvršenju konfiskacije podneo jo 
prvih dana maja Pretsednik Privrednog saveta drug Andrija Hebrang 
kao Predlog zakona o postupku konfiskacije i sekvestracije imovine 
ratnih zločinaca, narodnih neprijatelja i drugih osuđenika. (Tekst ovog 
predloga sa obrazloženjem videti kao prilog na kraju knjige.) 

Po ovom ,predlogu bila jo predviđena konfiskacija za koju jo bila 
data.(čl. 1) definicija istina teoretska, s motivacijom da so u praksi 
izbegnu nejasnosti i razJičita tumačenja, a isto tako pojam sekvestra- 
cije definisan je kao merai obezbedenja one imovine koja može doći 
pod udar konfiskacije (član 26, t. 1). Po prvobitnom projektu nadležnost 
izricanja kazne konfiskacijo data je sudu, a po izuzetku upravnoj vlasti 
i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Isto tako prvobitni projekat pred- 
viđao jo šta. može biti predmet konfiskacije, a šta se izuzima od kon- 
fiskacije, naređivao je hitnost postupka, određivao način raspolaganja 
konfiskovanom imovinom i predviđao odredbe o sekvestraciji i isprav- 
ljanju ranijih grešaka. 

Inko jo ovaj projekat bio u osnovi dobro zamišljen, čim je stavljen 
na dnevni red Zakonodavnog odbora 7, zatim 12 i 13, .potom 16, 17 
i 23 maja, uvidelo se da bi predlog trebalo znatno menjati u cilju nje- 
govog poboljšanja. Рге svega, smatralo so da Zakon o konfiskaciji 
treba to pitanje da tretira na taj način da se sekvestracija smatra kao 
prethodna radnja ukoliko jo ona nužna, a ne da se izdvaja i da joj se 
pridaje značaj takav koji proizilazi iz prvobitnog naslova zakona, jer 
jo sekvestracija ustvari, tako da kažem, dopunski, pomoćni ili samo 
deo postupka konfiskacije, prethodni dco koji nijo uvek obavezan. Jer, 
sekvestracija imovino je prethodna, privremena mera i ona jo prilično 
zadoenila i nećo imati praktično naročiti značaj pošto jo sva imovina 
koja je trebalo da bude konfiskovana već ustvari prešla pod upravu 
države. Zato je bilo .potrebno menjati i naslov samog zakona i umesto 
naslova »Zakon o postupku konfiskacijo i sekvestracije imovine ratnih 
zločinaca, narodnih neprijatelja i osuđenika«, staviti samo »Zakon_ o 
konfiskaciji i izvršenju konfiskacije«.   Valja odmah  reći da se ovim 
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zakonom mi nećemo služiti samo za konfiskaciju imovine ratnih zlo- 
činaca, već i za izvršenje svih kazni konfiskacije koje će se izricati po 
našim zakonima kao što su Zakon o špekulaciji i privrednoj sabotaži itd. 

Drugo, ma da je i prvi projekat konfiskac'ju stavljao načelno u 
nadležnost sudova, on je predviđao da konfiskaciju imovine mogu vršiti 
i organi upra-vne vlasti, a za državljane Nemačkog Rajha određivao je 
Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ja sam lično b;o protiv toga, — Sto 
su prihvatili i ostali drugovi, — jer smatram da kaznu konfiskacije 
treba isključivo da izriču sudovi, narodni i vojni, a kaznu konfiskacijo 
da izvršuju narodni odbori. Лко je pri tome trebalo sudovima pomoći, 
ja sam bio za lo da to bude sam narod, koji bii preko izvesnih svojih 
komisija građana vršio zakoiKKii određene funkcije, što je novim pre- 
dlogom usvojeno kad so radi o imovini državljana Nemačkog Rajha. 

Treće, trebaJo je materiju zakona bolje sistematizovati i jasnije 
formulisati neke odredbe kako bi se na terenu priliko'in primenc izbegla 
proizvoljna, nejednaka tumačenja, kako bi se obezbedio jednoobrazan, 
jedinstven postupak i na taj način prekinulo sa dosadašnjom praksom 
koja. je, baš zbog toga što nije bilo jasnih i određenih zakonskih pro- 
pisa, imala dosta' propusta, slabosti, nejednakog i proizvoljnog tuma- 
čenja, pa zbog toga dosta grešaka. Mi smo radi toga zadržali, istina 
nešto izmenjenu, odredbu prvog projekta dai se na zahtev države Hi 
zainteresovanog lica mogu vršiti ispravke onih grešaka koje su dosada 
učinjene prilikom konfiskacije, naravno ukoliko je postupano protivno 
zakonskim propisima i ako je pri tome, bilo državi bilo privatnim licima, 
pričinjena šteta'. Trebalo je, dakle, priznati pravo žalbe na ranije ne- 
pravilno i nezakonite postupke i presude, priznati pravo revizije obav- 
ljenog postupka. Pored toga, trebalo je jasnije odrediiti prava trećih 
lica na konfiskovanu imovinu i regulisati pitanja izdržavanja: uže poro- 
dico osuđenih lica na konfiskaciju, naročito onih člaiK>va njihove 
porodico koja nisu sposobna za privređivanje i kojima je trebalo 
obezbediti izdržavanje. 

Najzad, trebalo je naročito precizno odrediti pojam kazne kon- 
fiskacije imovine i zat'm postupak za izvršenje izrečene kazne kon- 
fiskacije, koja može biti potpuna i delimična, i koja se može izreći na 
sva imovinska prava osuđenog lica. Prema tome, kao što sam već 
naglasio, zakon je imao da se orijentišo samo na odrcd'vanje pojma 
konfiskacije na to šta može biti predmet konfiskacije, ko je nadležan 
za izricanje kazne konfiskacije i ko je i po kakvom postupku dužan 
da sprovodi konfiskaciju. 

To su, ukratko rečeno, pitanja koja je imao da res' novi zakon, 
tj. ovaj projekat o kome mi diskutujemo. I kad je prvobitni projekat 
iznesen pred Zakonodavni odbor, ja sam, posle dužih razgovora sa 
drugovima, proučio celu stvar i na osnovu predloga druga Hcbranga 
' primedaba Ministra za Konstituantu, Ministra pravosuđa   i Ministra 
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unutrašnjih poslova izradio nov projekat koji je konačno Zakonodavni 
odbor usvojio na svojoj jučerašnjoj sednic:., a pošlo višedncvnih disku- 
sija. Ja vam taj tekst sada neću u cclosti čitati, jer ga imate, već ću 
prilikom diskusijo u pojedinostima čitati svaki član kako 'bismo mogli 
posebno o svakom govorMi i; popravljati, dopunjavati i menjati. 

Sada bih vam ukazao na najvažnije momente nove redakcije za- 
konskog predloga kakav je izašao, iz Zakonodavnog odbora. , 

U prvom redu želi so ovim zakonom da utvrdi'postupak konfiska- 
cijo imovino lica koja su osuđena na ovu kaznu. Težnja je da se u 
postupak konfiskacijo uvedo jednoobraznost: Ovaj postupak zakon 
poverava redovnim narodnim sudovima, jer se očekuje da će ga oni 
najpravilnije sprovoditi. Namera je da se obezbede nevina lica iz 
porodico osuđenika, da ona no budu lišena sredstava za život i uslova 
za samostalan privredni rad. Svim takvim licima zakon ostavlja ono 
što im je neophodno za životi samostalno privređivanje. Po samoj 
prirodi stvari nijo se moglo kod zemljoradnika odrediti koliko će so 
zemljo ostaviti; članovima porodice, jer su u našoj državi uslovii poljo- 
privredne proizvodnje i kvalitet zemljišta razJičitk Zato će narodni 
sudovi, prema mesnim prilikama, u svakom konkretnom slučaju odre- 
đivati koliko ćo so zemlje ostavljati članovima porodico osuđenog. ' 
Sudovi ćo vodili računa da im ostave onoliko zemlje koliko će biti po- 
trebno za život i privređivanje bez upotrebo stalne najamne radne 
snage. 

Pored obezbedenja jednoobraznog postupka u konfiskaciji, ovim 
zakonom so želi da se državi osigura sva imovina koja je ko'iifisko- 
vana, da so onemogući da ona prede u nenadležne ruke; da sudovi tačno 
sprovedu popis i izvrše predaju sve konfiskovane imovine nadležnim 
zemaljskim upravama narodnih dobara. 

Isto iako, zakon propisuje postupak za konfiskaciju lica nemačke 
narodnosti i podanika bivšeg Nemačkog Rajha koja jo oduzeta u smi- 
slu odluko AVNOJ-a od 21 novembra 1944 godine. Konfiskaciju imo- 
vino ovakvih lica vršiće upravne vlasti i ono su dužne da o svakom 
slučaju izvesto zemaljske upravo narodnih dobara, odnosno Državnu 
upravu narodnih dobara. Upravne vlasti dužne su isto tako da o sva- 
kom rešenju o konfiskaciji obaveste i sreske narodne sudove, koji će 
sprovesti zemljišno-knjižni prenos nepokretnosti iz svojine lica ne- 
mačke narodnosti ili podanika Nemačkog Rajha. u svojinu države. 

Ovim zakonom utvrđen jo postupak ne samo za konfiskaciju koju 
izvršuju upravno vlasti i redovni narodni, sudovi, već i za konfiskaciju 
koju, kao kaznu, izriču vojni sudovi i sudovi za zaštitu nacionalno časti. 

Važno je napomenuti da se ovim predlogom, pored zaštite interesa 
nevinih lica iz porodico osuđenika, želelo da obezbedo i sva ostala 
nevina troća lica koja su imala ma kakvih potraživanja prema konfi- 
skovanoj imovini. 
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Najzad, usvojeno jo navelo da konfiskovanom imovinom raspolažu 
jedino zemaljsko uprave narodnih dobara. Samo velikim preduzećima 
i dobrima rukovaće Državna uprava narodnih dobara. Prema tome, 
zakon unosi i red u upravljanje narodnim dobrima, tako da nijedna 
naro'dna vlast otsada neće moći da raspolaže imovinom koja jo doSJa 
u svojinu države, osim zemaljskih uprava narodnih dobara i Državne 
upravo narodnih dobara. 

Da završim. 
Ovim novim predlogom, — koji je doduše u Zakonodavnom odboru 

bio i kritikovan i na koji su neki govornici stavljali i izvesne rezerve 
i prigovore, — po mojoj oceni i po oceni većino članova Zakonodavnog 
odbora, stvar jo bolje pogođena, izvesno formulacije preciznije su dato 
a, materija boljo raspoređena, a što jo najvažnije dali smo u osnovi 
takvo propise koji će zavesti višo reda u praksi naših organa, što nam 
jo jedan od glavnih ciljeva. Prema tome, duboko sam uboden da ćemo 
ovim zakonom ubuduće obezbediti pravilnost postupka izricanja kazno 
konfiskacijo i njenog 'zvršonja ii da ćemo zavodeći jedinstvenu i 
jednoobraznu praksu, zakonom tačno određenu, izbeći da se i dalje 
ponavljaju dosadašnje greške. ZtAo ja molim da se ovaj predlog za- 
kona primi   onako kako ga jo Zakonodavni odbor prihvatio. 

Pretsednik: Otvaram diskusiju u načelu. Dajem riječ prvom pri- 
javljenom govorniku drugu Andriji Hebrangu. 

Ministar industrije Andrija Hebrang: Drugovi, zakon o kome mi 
sada diskutiramo ima za cilj da regulira i osigura jedinstveni postupak 
u provođenju konfiskacijo po svim zakonima na temelju kojih se to 
mer-o poduzimaju. Ovaj zakon jo hitan, a i preko potreban, jer njime 
treba da osiguramo jednakost u primjeni' na cijelom državnom po- 
dručju kako bi so osigurala pravilnost provođenja mera konfiskacijo i 
sekvestracije. 

Pošto smo odlučili da jo ovakav zakon potrebno donijeti, ja sam 
izdao nalog da se u Privrednom savjetu izradi prijedlog zakona koji 
je posle dužih diskusija redigiran/i dostavljen na ozakonjenje. Među- 
tim, kao što jo drug Pijade već rekao, taj projekat nije u potpunosti 
zadovoljio i on jo u Zakonodavnom odboru raspravljan ne u redakciji 
koju sam ja predložio, već u redakciji koju-.je dao drug Moša Pijade. 
Ja se u svemu slažem sa novim prijedlogom .pošto jo on ustvari pobolj- 
šanje prvobitnog prijedloga jer su uzete u obzir i primjedbe i pri- 
jedlozi drugova ministara i članova Zakonodavnog odbora i naših 
stručnjaka. Ja sam u toku cijelog ovog rada na novoj redakciji kon- 
zultiran i predlažem da se zakon usvoji kako ga je predložio Zako- 
nodavni odbor. Nema sumnje, u ovom prijedlogu su neko stvari boljo 
riješeno i on jo stvarno poboljšanje mog prijedloga. Ja ću ipak, kad 
budemo diskutirali u pojedinostima, staviti neko primjedbe koje 
mislim da  treba  unijeti u  zakonski  tekst. 
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Pretsednik: Imado riječ Ministar pravosuđa Frano Frol. 
Ministar pravosuđa Franc Frol: Ja želim odmah da izjavim da 

so sa osnovnim načelima iznijetim u ovom zakonskom projektu slažem. 
Ja pri tome mislim da ćo ovakav zakon o konfiskaciji i o njenom izvr- 
šenju pridonijeti da se ustali i ozakoni naša sudska praksa i da se 
olakša rad narodnim sudovima. Ali, ja sam povodom prijedloga druga 
Hobranga i povodom nove redakcije insistirao na tome da se neke 
etvari poprave, što je i prihvaćeno, između ostalog i to da so mi u 
našim novim zakonima no možemo izričito pozivati na stare jugoslo- 
venske propise, kao što je to bilo u prvobitnom projektu u članu 13, 
u prijedlogu Zakonodavnog odbora u članu 14, jer su svi ti propisi 
odlukom AVNOJ-ai već ukinuti. No, naravno naši sudovi mogu ana- 
logno po tim starim propisima postupati, ukoliko oni nisu u suprot- 
nosti sa tekovinama Narodnooslobodilačke borbo i dok no donesemo 
novo. Ja sam isto tako uvjeren da je ovaj zakon znatno poboljšan 
novom redakcijom i da će odsada rad na konfiskaciji i njenom izvr- 
šenju biti potpuno zakonit i da će se mnoge dosadašnje greške moći 
ispraviti ulaganjem žalbo. Da ne bih sada duljio, ja sam pripremio ne- 
koliko amandmana za izmjene u pojedinim članovima, pa si zadržavani 
pravo da o tome govorim u diskusiji u pojedinostima. 

Izjavljujem da ću glasali za zakonski prijedlog. 

Pretsednik: Imade riječ dr  Rade Pribićević. 
Dr Rade Pribićević: Ja lično mislim da je zakonski projekat u novoj 

redakciji mnogo bolji, i da ćo omogućiti zakonitost i jednoobraiznost 
u postupku konfiskacije. Ja naročito pozdravljam zakonsku moguć- 
nost da so nepravilnosti koje su počinjene mogu popravljati pravom 
žalbo. Ali, drugovi, nema sumnjo da je najhitnije i najvažnije u svemu 
to da jo pravo izricanja kazne konfiskacije imovine mogućno samo u 
slučajevima koji su zakonom predvideni i da je mogu izricati i spro- 
voditi samo organi koji su za to zakonom ovlašćeni. Time će se, dru- 
govi, uvesti red u radu na ovome poslu u čitavoj našoj zemlji, zavešće 
se zakonitost koja nam je neophodna. Glasaču za predloženi zakon. 

Pretsednik: Pošto više nema prijavljenih govornika, objavljujem, 
da jo diskusija u načelu završena. Stavljam zakonski prijedlog na gla- 
sanje. Pitam da li se prima zakonski prijedlog kako ga je predlozx> 
Zakonodavni odbor, na koju je redakciju pristao u ime Vlade mini- 
star drug Hcbrang, kao prvobitni predlagač? (Prima). Ima li ko protiv? 
(Nema). Objavljujem da je Prijedlog zakona o konfiskaciji' i o izvr- 
šenju konfiskacije u načelu jednoglasno primljen. 

Prelazimo na diskusiju u pojedinostima. Molim druga izvjestioca 
Zakonodavnog odbora da čita naslov i član po član radi pretresa u 
pojedinostima. 
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Izvestilac Moša Pijadc (čita): 
■PREDLOG ZAKONA 

O KONFISKACIJI IMOViIiNE I O IZVRŠENJU KONFISKACIJE 

Član 1 
(1) Konfiskacija imovino jeste prinudno oduzimanje bez naknade 

u korist državo celokupno imovino (potpuna konfiskacija) ili tačiK> 
određenog dela imovine (delimična konfiskacija) koja je lična svojina 
ili lični udeo u zajedničkoj imovini sa drugim licima. 

(2) Konfskacija se odnosi na sva imovinska prava. 
Pretsednik: Čuli sto naslov i član 1 zakonskog prijedloga. Ima li 

primjedaba ili prijedloga? (Nema). Stavljam član 1 na glasanjo. 
Prima li se? (Prima), Ima li ko protiv? (Nema). Prelazimo na član 2. 

Izvestilac Moša Pijadc (čita): 

Član 2 
Konfiskacija imovine može se izreći isključivo u slučajevima koji 

su predvideni zakonom i isključivo od strane onih vlasti koje su za to 
ovlaišćene zakonom. 

Pretsednik: Ima li ko kakvih primjedaba? Imado riječ ministar 
drug Frol. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: Glcdo ovoga člana zakonskog 
prijedloga izjavljujem da se jai slažem sa redakcijom koju je dao Za- 
konodavni odbor. Ovaj član pruža najveću garanciju da će se kazna 
konfiskacije imovine otsada vršiti samo po zakonu i sa strane onih 
vlasti, a to će reći sudova, koji su za to izričito zakonom određeni. 
Prema tome, isključeno je miješanje upravnih vlasti i svih onih organa 
koji su dosada često i neovlašteno izricali i provodili konfiskaciju. 
Zato ja mislim da bi ovaj član trebalo primiti kako je predložen možda 
s dopunom da se umjesto riječi: »isključivo od strano onih vlasti koje 
su za to ovlaštene zakonom« stavi »isključivo od strane sudova«. Time 
bismo još jače odredili da kaznu konfiskacije mogu izricati isključivo 
sudovi. To bi po mom shvaćanju bilo još veće poboljšanje i još čvršće 
vezivanje na sudove. 

Pretsednik: Molim da se o ovom prijedlogu izjasni izvjestilac. 
Izvestilac Moša Pijadc: Ja mis'.im da se predlog druga Frola ne 

bi mogao prihvatiti zbog toga što mi sada ne možemo znati da li ćemo 
mi zakonom morati da ovlašćujemo i neke druge organe da mogu izri- 
cati kaznu konfiskacije. To će se uglavnom raditi,o dclimičnim kon- 
fiskacijama. To je jedan razlog, a drugi je: mi smo već docnije predv'- 
deli, mislim da je to član 30, da će odluke o konfiskaciji imovino nc- 
mačkih državljana donositi posebne komisije i da bi to bilo kontradik- 
torno. Molim da se zbog toga usvoji redakcija Zakonodavnog odbora. 
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Pretsednik: Imado riječ drug Hcbrang. 

Ministar industrije Andrija Hcbrang: I ja sam mišljenja koje je 
ovdje iznio drug Moša. Mi ne možemo ovako osjetljivim zakonima 
vezivati sebi ruko orijentišući se samo na sudove, jer ćemo imati, kao 
•što ih već imamo, i takvih kriminalnih činidbi sa sektora privrede, kao 
žto su šverc, špekulacija itd., tako da mi konfiskaciju ne možemo pre- 
puštati samo sudovima. To bi često bilo i smetnja za efikasnu inter- 
venciju. 

Vicko Krstulović: Mi se, istina, moramo borili za zakonitost i za 
praivilno donošenje raznih odluka i mjera, ali život i praksa na terenu 
traže ipak u ovom periodu veću slobodu akcije za sve naše organe 
vlasti i uprave. Zato sam ja da se ovaj član no mijenja. 

Rodoljub Čolaković: Ovo jo vebma važan član, on je srž čitavog 
zakona, jer se u njemu govori o tomo ko i u kom slučaju može izricati 
kaznu konfiskacije. Ja mislim da to treba u principu da budu sudovi, 
aH nisam za to da oni i u sYakom slučaju budu isključivo nadležni. 

Pretsednik: Pošto višo niko no želi da govori, stavljam na gla- 
sanje prijedlog za član 2 li redakciji Zakonodavnog odbora. Pošto pri- 
jedlog druga Frola izvjestilac nije prihvatio, to o njemu nećemo ni 
glasati. Prima li so član 2? (Prima). Prelazimo na član 3. 

Izvestilac Moša Pijade (čita): 

Član 3 
(i) Vlast koja pokreće postupak po delima za koja zakoni predvi- 

đaju kaznu konfiskacije postaraćo se da pribavi podatke o colokupnoj 
imovini lica protiv koga pokreće postupak. 

(2) Pri izricanju kazno konfiskacijo sud, odnosno za to ovlašćena 
upravna vlast, uzeće u obzir sve podatke o imovimi okrivljenog lica. 

Mi smo o ovom članu vrlo dugo dćskutovali, pa smo se na kraju 
složili sa ovorn formulacijom. Najteže je stvarno znati kolika je imo- 
vina koja se konfiskuje i naći koji ćemo organ time zadužiti. Bilo je 
raznih predloga, ali srno so mi složili da jo ipak najbolje staviti to u 
nadležnost onome organu koji pokreće postupak za ona krivična dela 
za koja je predvidena kazna konfiskacije. To može biti i sud i javno 
tužioštvo, to možo biti i sreski odbor ako čini prijavu javnom tu- 
žioštvu itd. 

Pretsednik: Otvarani diskusiju i dajem riječ drugu Hebrangu.     . 
Ministar industrije Andrija Hcbrang: Ja mislim da ova formula- 

cija člana 3 no zadovoljava. Mislim da pravo prijavo_ imovino lica 
protiv kojeg so pokreće ovaj postupak treba znatno proširiti. Po mom 
shvatanju to treba da bude svaki građanin i naše masovne organiza- 
cije. Jer, mi smo imali mnogo slučajeva prikrivanja imovine koju jo 
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trebalo konfiskovati1, jer jo lice bilo na to osuđeno. To je naročito 
važno kod djelomične konfiskacije, naročito onda kad se radi o pokret- 
nostlma. Zato ja mislim da bi ovo trebalo nekako preurediti i proši- 
riti obavezu .prijavljivanja predmeta koji dolaze U obzir za konfiska- 
ciju na veći krug lica i ustanova. 

Vicko Krstulović: Ja se slažem sa prijedlogom druga Hebranga. 
Đuro Pucar: Ja predlažem da se diskusija o ovom članu odloži ii 

da se to i>onovo prouči u Zakonodavnom odboru. Meni se lično čini 
da bi se ovdje nešto moglo popraviti davanjem prava narodnim odbo- 
rurtai, pa i masovnim organizacijama, da mogu činiti prijave. Na taj 
način mi bismo u sprovodenje ovog zakona uvukli radne maso koje 
6U najbolja kontrola izvršenja svih naših mjera i naše politike. 

Pretscdnik: Molim druga-dzvjestioca da se izjasni o prijedlogu 
druga Pucara. 

Izvestilac Moša Pljadc: Primam predlog da se diskusija o ovom 
članu odloži. 

Pretscdnik: Pošto jo izvjestilac saglasan da se diskusija odloži, 
prelazimo na član 4. 

Izvestilac Moša Pijade (čita): 

Član 4 
Može se konfiskovati samo imovina Иса koje je osuđeno na meru 

konfiskacije, ma u čemu se ona sastojala. Ako ta imovina pretstavlja 
iideo takvog lica u zajedničkoj imovini s drugim licima (smesništvo, 
porodična zadruga, ortakluk i si.), može se taj udeo konfiskovati u 
punom obimu. 

Zakonodavni odbor predlaže da so stav drugi ovog člana izostavi 
pa ga zato nisam ni čitao. 

Pretscdnik: Ima li kakvih primjedaba ili želi li ko da govori? 
Imade riječ drug Frol. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: Predlažem da se u ovom članu 
umjesto riječi »mjeru« stavi riječ »kaznu«, jer so kažo da je neko 
osuđen rta kaznu konfiskacijo a ne mjeru konfiskacije. 

Pretscdnik: Pošto drugih prijedloga nema, pitam da li so izmjena 
koju je drug Frol predložio prima? (Prima). Stavljam član 4 na gla- 
sanje ali bez drugog stava, tj. onako kako je ovdje pročitan. Prima 
li se? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). Prelazimo na član 5. 

izvestilac Moša Pijade (čita): 

Član 5 N 

Pod udar konfiskacije dolaze sve stvari oeudenog lica, bez obzira 
da li se one nalaze u njegovoj državini ili su sa svoga prvobitnog mesta 

331 



ocincte u nameri da se konfiskacija osujeti ЧЈ omete. Imovina koja pot- 
pada pod udar konfiskacije ne može preći nasledstvom niti kakvim 
drugim pravnim osnovom u vlasništvo drugih lica. 

Prctsednik: Ima li kakvih prijedloga? Imado riječ drug Frol. 
Ministar pravosuđa Frane Frol: Meni se čini da bi trebalo u dru- 

goj rečenici izostaviti riječi »niti kakvim drugim pravnim osnovom« 
z.bog toga što je ovdje dovoljno reći da imovina .koja dolazi pod udar 
konfiskacije no može preći u vlasništvo drugih lica nasljedstvom, jer se 
takova imovina drugim putem uopće ne može otuđivati. O tome govori 
član 11 zakonskog prijedloga. Ovdje se treba samo zadržati na pitanju 
nasljeđivanja. 

Izvestilac Moša Pijade: Slažem se. 
Prctsednik: Stavljam član 5 na glasanje sa izmjenom koju je pre- 

dložio drug Frol. Prima li se? (Prima). Prelazimo nai član 6. 
Izvestilac Moša Pijade: član Б bio je isto tako predmet žive disku- 

sije i ja sam slobodan da vam pročitam najnoviju redakciju koju Za- 
konodavni odbor predlaže (čita): 

Član (i 

(1) Od konfiskacije se izuzimaju 1) predmeti kućanstva (odelo, 
rublje, obuća, nameštaj, sudovi i slično) koji su neophodni za život 
osuđenoga i njegove uže porodice; 2) oruđa svake vrste koja su 
neophodna za lični zanatliski rad ili za vršenje lične samostalne ili 
polusamostalno profesije, ako osuđeni nije od suda lišen prava da 
vrši svoju profesiju; 3) okućje, minimum zemljišnog poseda i živog i 
mrtvog inventara, sa zgradama za stanovanje i privredu neophodnim 
za održanje sitnog seljačkog gazdinstva bez upotrebo tuđe radne 
snage; 4) hrana i ogrev za ličnu upotrebu osuđenoga i njegove uže 
porodice za četiri meseca; 5) novčana suma koja no može preći pro- 
sečnu tromesečnu nadnicu radnika dotičnog mesta za svakog člana 
porodice. 

(2) Prilikom određivanja imovine koja će se ostaviti užoj poro- 
dici, sud će voditi računa o konkretnim okolnostima svakog .pojedinog 
slučaja i uzimajući u obzir mesno privredne uslove. Imovina koja se 
ostavi užoj porodici ima se srazmerno preneti na sve njene članove. 

Molim da se član 6 primi) u ovoj redakciji. 
Prctsednik: Želi li ko da govori? (Andrija Hebrang: Ovo je sasvim 

dobro.) Pošto se niko ne javlja ja riječ, stavljam član 6 na glasanje 
onako kako ga je izvjestilac ovdje pročitao. Prima li se? (Prima). 
Idemo dalje. 
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Izvestilac Moša Pijade (čita): 
Član 7 

(1) Konfiskovana imovina prelazi u državnu svojinu sa svojom 
aktivom i pasivom. 

(2) Pri konfiskaciji imovino država odgovara po dugovima i oba- 
vezama osuđenoga ako su ovi nastali pre izvršenja dela i samo do 
visino vrednosti oduzete imovine, uz ograničenje iz Cl. 6 Odluke 
AVNOJ-a od 21 novembra 1944 godine. 

(3) Ukoliko jo izrečena delimična konfiskacija, država odgovara 
za obaveze srazmerno vrednosti oduzete imovine. 

(4) Ukoliko ovi poverioci ne bi mogli biti podmireni u celosti iz 
aktive konfiskovane imovino podmiriće se srazmerno. 

Pretsednik: Želi li ko da govori o ovom članu? (No javlja se 
п:.ко). Stavljam član 7 na glasanje. Prima li se? (Prima). Prelazimo 
na član 8. 

Izvestilac Moša Pijade (čita): 

Član 8 

U slučaju poništenja presudo o konfiskaciji konfiskovana imovina 
mora biti vraćena. Лко vraćanje imovine u naturi nije mogućno, nak- 
nadite so bivšem sopstveniku vrednost imovine u novcu. 

Pretsednik: Ima li ko kakvu primjedbu? (Nema). Prima li so 
član 8? (Primai). Molim izvjestioca da pročita član 9. 

Izvestilac Moša Pijade (čita): 

Član 9 
Sud koji izrekno kaznu delimične konfiskacije mora u presudi 

tačno označiti, koja će imovina biti konfiskovana, a ne da samo naznači 
veličinu dela. (polovina, trećina itd.) ili samo vrednost bez naznačenja 
stvari. 

Pretsednik: Prima li se član 9?  (Prima).  Prelazimo na član  10. 

Izvestilac Moša Pijade (čita): 

Član  10 
Sa pravosnažnošću presudo kojom jo izrečena konfiskacija, država 

stiče pravo svojine na konfiskovanim dobrimai. 
Pretsednik: Culi sto član 10. Prima U se? (Prima). Prelazimo na 

član 11. 
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Izvestilac Moša Pijade (čita): 

Član  11 
Ništavno su sve pravno radnjo osuđenoga učinjene pro pokre- 

tanja postupka za konfiskaciju u nameri osujećenja ili otezanja kon- 
fiskacijo, ili u cilju prikrivanja, oštećenja, umanjenja ili uništenja imo- 
vino koja dokazi pod udar konfiskacije. 

Pretsednik: Prima liso član II? (Andrija Hebrang: Ja bih dodao- 
tri riječi). Molim za konkretan prijedlog. 

Ministar industrije Andrija Hcbrang: Da bi bilo jasnije, predlažem 
da so poslije riječi »pokretanja« ubace riječi »' za vrijeme«, tako da 
budu ništavne sve pravno radnje u vezi sa konfiskovanom imovinom 
no samo pro pokretanja već i u toku samog postupka. (Franc Frol: 
To je potrebno.) 

Izvestilac Moša Pijade: Primam ovu dopunu. 
Pretsednik: Stavljam na glasanje član 11 kako ga je pročitao 

izvjestilac s кмп dopunom što so poslijo riječi »pokretanja« umeću 
riječi »i za. vrijeme«. Prima li se? (Prima). Prelazimo na član 12. 

Izvestilac Moša Pijade (čita): 

Član 12 ' ( 
(1) Sckvestracija u smislu ovog Zakona jeste privremeno odu- 

zimanjo i stavljanje pod kontrolu državno uprave imovino koja može 
da dođe pod udar konfiskacije, a u cilju obezbedenja dolične imO'Vinc 
i zaštito javnih interesa. 

(2) Ako presudai odnosno odluka o konfiskaciji još nije doneta 
zbog toga što postupak nije pokrenut ili je još u toku, a postoji opa- 
snost od otuđenja, opterećenja, oštećenja ili umanjenja vrednosti imo- 
vino u pitanju, zemaljska uprava narodnih dobara, zemaljska komi- 
sija za utvrdivanjo zločina Ћ javni tužilac kod suda koji postupak vodi 
predložićo prelaz imovine pod privremenu upravu nadležne upravo na- 
rodnih dobara. Odluku o predlogu navedenih organa donosi onaj sud 
pred kojim je pokrenut ili treba da bude pokrenut postupak po kri- 
vičnom delu. 

Pretsednik: Prima 1; so član 12 i'.i ima kakvih primjedaba? Imado 
riječ drug Frol. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: Predlažem da so u ovom članu 
citira točan naziv komisija za utvrđivanje zločina koje se zovu komi- 
sijo za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača. Prema 
tome, treba .poslije riječi »zločina« dodati riječi »okupatora i njihovih 
pomagača«. 

Pretsednik: Prima li so ova dopuna druga Frola? (Prima). Prima 
li se član 12? (Prima). 

Prolazimo na član 13. 
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Izvcstilac Moša Pijade (čita): 

Član 13 
(1) U slučajevima1 iz prednjeg člana nadležna uprava narodnih 

dobara upravlja imov'nom do konačne odluko suda o konfiskaciji. 
(2) Ako se donese odgovarajuća presuda ili krivični postupak 

bude na drugi način obustavljen, imovina sa ubranim čistim prihodom 
se vraća sopstveniku. 

(3) Ako se donese osudna presuda, imovina prelazi u svojinu 
državo na način predviden u ovom Zakonu. 

Pretsednik: Prima li se? (Mile Pcnmičić: Molim za reč.) Dajem 
riječ drugu Perunčiću. 

Mile Pcruiiičić: Ja mislim, drugovi, da ovdo treba izostaviti 
odredbu koja govori o tome da se u slučaju da se postupak obustavlja, 
imovina vraća sopstveniku sa ubranim čistim prihodom. Ja se pitam 
ka.ko će se to utvrđivati i da li je to uopšte mogućno sprovesti u živol 
Da mi u zakonu predvidimo jednu odredbu, jednu obavezu države koju 
uopšte ne možemo sprovesti, mislim da nije politički oportuno. U ova- 
kvim slučajevima bilo bi pravilno vratiti ubrane prihode, a'.i ja mislim 
da je to neizvodljivo. Verujem da će jedna ovakva odredba izazvati 
niz sporova. Svaki sopstvenik kome se vraća imovina biće i time zado- 
voljan, ma da bi bilo pravilno da je izvedljivo' vratiti mu i ubrani 
prihod. 

Ministar pravosuđa Frane Frol; U stavu drugom omaškom je 
stavljeno »odgovarajuća presuda« a treba da stoji »oslobadajuća pre- 
suda«, pa molim da se to izmijeni. 

Pretsednik: Molim izvjestioca da se Izjasni o prijedlogu druga 
Peruničića. 

Izvcstilac MoSa Pijade: Meni se čini da je primedba druga Peru- 
ničića umesha i ja predlažem da se u drugom stavu, pošlo reči »imo- 
vina« izostave sledečo reči: »sa ubranim čistim prihodom« tako da 
kraj ovoga stava glasi: »imovina so vraćai sopstveniku.« Što se tiče 
primedbe druga Frola, očigledno je da se rad: o greški prilikom pre- 
kucavanja. 

Pretsednik: Želi li još ko da govori? (Niko). Prima 11 so član 13 
sa izmjenama koje je prihvatio izvjestilac Zakonodavnog odbora? 
(Prima). Prelazimo na član I-4. 

Izvcstilac Moša Pijade (čita): 

■     . Član 14 
Za vreme privremeno upravo (sekvestra) u smislu CI, 12 \ 13 prava 

trećili, lica no mogu biti vraćena. 
Pretsednik: Ima li primjedaba? Ima riječ drug Frol. 
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Ministar pravosuđa Frane Frol: Predlažem da se posljednja riječ 
.u ovome članu zamijeni sa »ostvarivanja« jer bolje odgovara. 

Pretsednik: Prima li se član 14 sa ovom izmjenom? (Prima). 
Prelazimo na član 15. 

Izvestilac Mpša Pijade (čita): 

Član 15 
Izvršnu presudu o konfiskaciji imovine dostaviće sud odmah src- 

skim narodnim sudovima nadležnim za sprovodenjo konfiskacije, osu- 
đenome odnosno njegovom staraocu, nadtežnoj  upravi narodnih do- 
bara, i mesnom narodnom odboru. 

Pretsednik: Ima li primjedaba ili se član kako j-6 pročitan prima? 
(Andrija Hcbrang: Imam jedan prijedlog.) Za riječ so prijo javio 
drug Čolahovic. 

■Rodoljub Čolaković: Zar no bi bilo potrebno da se svaka izvršna 
presuda dostavi i javnom tužiocu koji ne samo da ima pravo nadzorne 
žalbe, već je to potrebno, čini mi se, i zbog evidencije i zbog kontrole 
izvršenja presude o konfiskaciji. Ja bih to ovome 'članu dodao. 

Ministar industrije Andrija Hebrang: Ja sam isti taj prijedlog 
htio da postavim. 

Izvestilac Moša Pijade: Ja ovaj predlog prihvatam i predlažem da 
se posle reči »dobara« umesto »i« stavi zapeta, a na kraju izbriše 
tačka i dodadu reči: »i nadležnom javnom tužiocu.« 

Pretsednik: Prima li so član 15 sa ovom dopunom? (Prima). 
Idemo dalje. 

Izvestilac, Moša Pijade (čita): 

Član 16 
Konfiskaciju sprovodi onaj mesni narodni sud, na čijem se po- 

dručju nalazi imovina koju treba konfiskovati. Ukoliko so imovina 
nalazi na području više sreskib narodnih sudova, svaki će mesni na- 
rodni sud sprovesti konfiskaciju na svom području. 

Pretsednik: Prima li se član 16? (Rodoljub Čolaković: Mislim da 
ovdje nešto nije u redu.) Ima^ riječ drug Čolaković. 

Rodoljub Čolaković: Ovdje se radi valjda o sreskim a ne mjesnim 
narodnim sudovima? Jer svuda smo govorili o sreskim narodnim su- 
dovima pošto mi mjesnih sudova nemamo. 

Izvestilac Moša Pijade: Ja sam u brzini čitajući ovo lapsus linguao 
pogrešno pročitao. Prema tome, u momo tekstu stoji »sreski narodni 
sud«. Molim da mi oprostite. Primedbu primam. 
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Mile Peruničić: Meni eo čini da ovu drugu rečenicu treba dopunili 
time što će se reći da kad se radi o imovini koja se nalazi u više sro- 
zova, konfiskaciju treba da sprovodi teritorijalno nadležan sreski sud. 
Postavlja se pitanje kako će on znati da je nečija imovina na njego- 
vom području konfiskovana ako on o tome nije doneo presudu? Po- 
trebno je u takvom slučaju da onaj sud koji je donco presudu po slu- 
žbenoj dužnosti obavesti onaj sud koji je nadležan da sprovede kon- 
fiskaciju, tj. da izvrši presudu u onom delu za koji je. on nadležan. 

Izvestilac Moša Pijadc: Mislim da jo predlog dobar i dovoljno 
je da so na kraju ovog člana doda samo to: »na traženje suda koji 
je doneo presudu«. (Franc Frol: Tako je.) 

Prclscdnik:  Prima li se?  (Prima).  Idemo dalje. 

Izvestilac Moša Pijade (čita): 

Član 17 
(1) Postupak sprovodenja konfiskacijo je bitan. 
(2) Po prijemu izvršne presudo o konfiskaciji sreski sud odrediće 

svoga izaslanika koji će izvršiti pop's imovine koja se ima konfisko- 
vati. Istom odlukom sud će odrediti dan i mesto gde će se popis 
izviršitii. 

(3) O tome sud će obavestiti osuđeno lice ili njegovog staraoca, 
nadležnu upravu narodnib dobara i mesni narodni odbor, i objaviti 
odluku na sudskoj tabli. 

Pretsedmk: Ima li kakvih primjedaba ili prijedloga? (Nema). 
Stavljam član 17 na glasanje. Prima li so? (Prima). Prelazimo na 
član 18. .      N 

Izvestilac Moša Pijade (čita): 

Član 18 
Osuđeno Исо U' članovi njegovo uže porodice mogu odrediti pu- 

nomoćnika koji će ih zastupati u postupku za konfiskaciju. 
Pretseđnik: Ima li kakvih primjedaba ili prijedloga? (Nema). 

Stavljam član 18 па glasanje. Prima li se? (Prima). Prelazimo na 
član  19. 

Izvestilac Moša Pijadc (čita): 

Ćlan  19 
Od časa počinjanja postupka konfiskacije sud ćo po službenoj 

dužnosti ili na predlog nadležne uprave narodnih dobara Ш javnog 
tužioca preduzeti sve potrebne mere radi obezbedenja imovine od 
oštećenja ili propasti. 
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Pretsednik: Ima li ko kakvih pnmj*daba ili prijedloga? (Nema). 
Stavljam član 19 na glasanje. Prima li se? (Prima). Prelazimo na 
član 20. 

Izvestilac Moša  Pijade (čita): 

Član 20 
(1) Sudski izaslanik sprovodi popis na licu mesta uz saradnju 

jednog člana mesnog narodnog odbora i ovlašćenog pretslavnika na- 
dležno uprave narodnih dobara, a po potrebi i procemtelja, o čemu 
sastavlja zapisnik. 

(2) Prilikom popisa imovino vrši so i procena prema vrednosti U 
času popisa. 

(3) Kad su u pitanju nepokretnosti, sudski izaslanik na licu mesta 
ili u kancelariji mesnog narodnog odbora popisom svih nepokretnosU 
proglašujc da su konfiskovanc i to unosi u zapisnik. Na lice mesta se 
izlazi kad so no može sa sigurnošću ustanovili nepokretnost koja se 
ima konfiskovati, ochiosno kad je to' potrebno radi objave ovog po- 
stupka narodno vlasti. 

(4) Ako su u pitanju pokretnosti zapeCatiće se sve prostorije .i na 
ulaznim vratima istaći.objava da je sprovedena konfiskacija, sa isto- 
vremenom zabranom raspolaganja konfiskovanom Imovinom. U za- 
pečaćenoj prostoriji istaći će se na zidu jedan primorak popisa. 

(5) Ako sa osudenun u istim prostorijama stanuju i druga lica, 
pa stoga nije moguće prostorije zatvoriti i zapečatiti, sudski će iza- 
slantt< na svaki konfiskovani predmet zalepiti cedulju sa službenim pe- 
čatom u znak sprovedene konfiskacije kao i na zidu jedan primorak 
ukupnog popisa. U tom slučaju, sudski izaslanik ako nije mogućno 
konfiskovane stvari odmah odneti, predaćo konfiskovanc stvari na 
čuvanje najstarijem ukućaninu ili drugom podesnom licu. 

(6) Zapisnik o sprovedenoj konfiskaciji potpisuju, pored sudskog 
izaslanika i ovlašćenog pretstavnika uprave narodnih dobara, član 
mesnog narodnog odbora, koji je prisustvovao popisu i proceni, pro- 
ccnitelj i jedan prisutan punoletni ukućanin osuđenog lica. 

Pretsednik: Čuli ste član 20. Ima li prijedloga ili primjedaba? Ima 
riječ drug Andrija Hebrang. 

Ministar industrije Andrija Hebrang: Ja bih u stavu 1 prvu reče- 
nicu izmijeni« utoliko što bih umjesto »popis« rekao »tačan popis«, a 
potom bih dodao »svih stvari s njihovim bližim označenjem«, jer b: 

tako stvar bi'.a mnogo jasnija a i obavezali bismo tako sudskog iza- 
slanika da je dužan provesti točan popis. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: U stavu 4 iza riječi »pokretnine« 
trebalo bi ubaciti riječi: »sudski 'zaslanik« tako, da ova rečenica po- 
činje: 
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(4) Ako su u pitanju pokretnosli, sud&ki izaslanik će zapečatiti 
sve prostorijo . . .« 

Izvestilac Moša Pijade: Prihvatam oba predloga za dopunu ovog 
člana. 

Pretscdnlk: Stavljam član 20 na glasanje sa dopunama koje su 
predložili drugovi Hebrang i Frol. Prima li se? (Prima). Objavljujem da 
je član 20 primljen. Prelazimo na član 21. 

Izvestilac Moša Pij'adc (čita): 

Član 21 
Ukoliko sud priilikom spro-vodenja konfiskacije ili sekvestra usta- 

novi da nema imovino koja bi se mogla konfiskovati ili staviti pod 
sekvestar izvestiće o tome onaj sud ili narodnu vlast, koja mu se obra- 
tila radi sprovodenja konfiskacije ili sekvestra.. 

Prctscdnik: Ima li ko kakvih primjedaba ili prijedloga? (Nema). 
Stavljam član 21 na glasanje. Prima li se? (Prima). Prelazimo na 
član 22. 

Izvestilac Moša Pijade (čita): 

Član 22 , 
(1) Prilikom sprovodenja konfiskacije mogu treća lica isticati 

pravne zabteve u pogledu konfisko^vane imovino. To će se u najkra- 
ćem obliku uneti u zapisnik. 

(2) Sudski izaslanik no može odlučivati o osnovanosti ovih 
zahteva. 

Prctscdnik: Ima li ko kakvih primjedaba? (Nema). Stavljam član 
22 na glasanje. Prima li se? (Prima). Prelazimo na.član 23. 

Izvestilac Moša Pijade (čita): 

C lan 23 
(1) O zahtevima trećih lica u pogledu konfiskovane imovine koji 

se stave u toku postupka ili u roku od osam dana po sprovedenoj kon- 
fiskaciji, sud će u što kraćem roku odlučiti presudom, po saslušanju 
stranaka i izvođenju potrebnih dokaza. 

(2) Protiv ove presudo može se izjaviti žatba okružnom narod- 
nom sudu u foku' od oeam danai od saznanja za tu presudu. Presuda 
okružnog narodnog suda jo pravosnažna i izvršna. 

(3) Ukoliko lico koje ima pravo izlučivanja bude usled nesavlad- 
Ijivih zapreka' sprečeno da postavi zahtev u predviđenom roku ne gubi 
pravo na izlučenjo ili naknadu vrednosti. 
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Prctsednik: Ima И ko kakvu primjedbu ili prijedlog? Imado riječ 
drug Frane Frol. 

Ministar pravosuđa Franc Frol: Predlažem da бо u toč. 3 ovoga 
člana na kraju doda sljedeće: »ako ga postavi u roku od godinu dana 
od dana pravomoćnosti presude.« Ovu dopunu predlažem zbog toga' 
što se ovo pravo iz toč. 3 mora ograničiti izvjesnim rokom. Mislim da 
je za taj rok dovoljna godina dana. 

Izvestilac Moša  Pijadc: Pribvatam ovu dopunu. 

Prctsednik: Prima b se član 23 sa ovom dopunom? (Prima). Pro- 
lazimo na član 24. 

Izvestilac Moša Pijadc (čilu): 

Član 24 
Ukoliko pri sprovodenju konfiskacije u smislu člana 22 ovog Za- 

kona no bude stavljen nikakav zabtov za izlučenje prema članu 23 
nadležni sud koji sprovodi konfiskaciju izvršićo po pregledu popisa, i 
zapisnika svoga izaslanika prenos konfiskovano imovino u državnu 
svojinu i od toga časa konfiskovanu imovinu nadležna uprava narod- 
nih dobara konačno preuzima. U pogledu nepokretnosti odredićo sud 
odmah upis prava državo na to nepokretnosti. 

Prctsednik: Ima li kakvih primjedaba na ovaj član? 
Izvestilac Moša Pijadc: Sada, prilikom čitanja, primetio sam da 

kraj prvo rečenice ovoga člana treba popraviti tako, da so izostave 
poslednjo dve reči u njoj: »konačno preuzima«, a pr-e toga umesto 
»od toga časa« da so stavi »predaćo konfiskovanu imovinu nadležna 
uprava narodnih dobara.« 

Prctsednik: Prima li so član 24 sa ovom izmjenom? (Prima). Pre- 
lazimo na član 25. 

Izvestilac Moša  Pijadc (čilu): 

Član 25 
Kad su konfiskovanc nepokretnosti poljoprivredna dobra, privredna 

preduzeća i t. si. sud će odrediti i podesno lice koje će tom imovinom 
upravljati  privremeno do konačno sudske odluke i   konačne predajo 
konfiskovane imovino nadležnoj upravi narodnih dobara. 

Prctsednik: Ima li primjedaba ili kakvih prijedloga? Imado riječ 
drug Hebrang. 

Ministar industrije Andrija Hebrang: Predlažem da so U drugom 
redu, poslije riječi »sud će« ubace ove riječi »na početku postupka 
konfiskacije« —■ jer je potrebno odmah odrediti lice koje će privre- 
meno upravljati konfiskovanim dobrima. 
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Izvestilac Moša Pijadc: Ja nemam ništa .protiv da so ovime do- 
puni Cl. 25. 

Pretsednik: Prima li so ova dopuna? (Prima). Pošto smo primili 
član 25, prolazimo na slijcd'eci1. 

Izvestilac Moša Pijade (čita): 

Član 26 
Zemaljska uprava narodnih dobara ovlašecina jo da upravlja odu- 

zotom imovinom kad &o radi o objektima koji spadaju u njenu nadle- 
žnost. U slučaju konfiskovanja 'banaka, rudnika, industrijskih predu- 
zeća, velikih trgovačkih i drugih radnji ili velikih poecda od opšte- 
privrednog značaja odlučićo p pravu raspolaganja državna uprava na- 
rodnih dobara. 

Mislim da je bolje u pretposledinjem redu mesto »opšteprlvrednog 
značaja« staviti »opštedržavnog značaja«. 

Pretsednik: Prima li so član 26? (Prmia), Prelazimo na član 27. 

Izvestilac Moša Pijade (čita): 

Član 27 
Drugo narodne vlasti no mogu ni u toku postupka konfiskacije ni 

pošlo prelaska^ konfiskovano imovino u svojinu državo uzimati ni U 
svojinu ni na upotrebu ma šta od konfiskovano imovino bez prethod- 
nog odobrenja zemaljsko upravo narodnih dobara prema za to utvr- 
đenim zakonskim propisima. 

Pretsednik: Prima li so ovaj član ili ima kakvih primjedaba? Za 
riječ so javlja drug Andrija Hebrang. 

Ministar industrije Andrija Hebrang: Mislim da bi bilo dobro po- 
slije riječi »prethodnog odobrenja« staviti »državno ili« tako da se sa 
velikim objektima koji su pod upravom Državno upravo narodnih do- 
bara no možo ništa činiti bez njenog prethodnog odobrenja, da so 
uopšto no može ništa davati ni na upotrebu bez odobrenja nadležno 
upravo narodnih dobara. 

Izvestilac Moša Pijade: Primam predloženu izmjenu. 
Pretsednik: Prima li se član 27 sa ovom izmjenom? (Prima). 

Prelazimo na član 28. 
Izvestilac Moša Pijade: Zakonodavni odbor ostavio jo otvorena 

izvesna pitanja koja treba regulisati ovim članom, jer mi smatramo 
da nismo našli najbolja rešenja. Potrebno je još malo izmenjati 
mišljenja, treba da se dogovorimo' kako ćemo rešiti i u kom roku, 
ha primer, pitanje popisa nepokretne imovino ratnih zločinaca i na- 
rodnih neprijatelja koji su streljani, poginuli ili polegli a kojima dosada 
imovina ma iz kog razloga nije bila konfiskovana; zat'm, ko jo dužan 
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da to prijavi i kako ćemo doći do onih presuda vojnih sudova i raznih 
vojnih komandi kojo su izricano u toku rata. 

Ministar industrije Andrija Hcbrang: To propise treba sasvim, 
temeljito proučiti i nastojati da se kroz njih obezbijedi da se sva imo- 
vina ratnih zločinaca i narodnih neprijatelja evidentira i nad njom 
provede konfiskacija. Zato ja predlažem da se diskusija o ovom članu 
odgodi. 

Rodoljub Čolaković: I ja mislim da ovu stvar ne trebai lomiti preko 
koljena, jer treba vidjeti kakve sve mogućnosti postoje da se iz arhiva 
vojnih sudova i vojnih komandi pronađu presude na osnovu kojih bi 
so mogla donijeti odluka o konfiskaciji, ukoliko je to dosada bilo 
propušteno. 

Đuro Pucar: U pogledu presuda koje su ranije izrekli vojni sudovi 
\ vojno komande biće, vjerujem, vrlo teško, ali zato narodni odbori 
znaju ko je sve na njihovom području streljan ili ubijen ili je odbjegao 
kao narodni neprijatelj pa da se oni obavežu na podnošenje prijava. 
Samo tako možemo doći do približno tačnih podataka koji su nam po- 
trebni. U vezi sa ovim ja predlažem da se diskusija i o članovima 28, 29 
i 30 odloži dok se neke stvari još ne rasprave kao što smo to malo- 
prije govorili. Naročito u pogledu člana 30 koji so odnosi na imovinu 
Njemačkog Rajha i l-ca njemačke narodnosti bilo da su naši državljani 
ili državljani Rajha. 

Izvestilac Moša Pijade: Ja primam ovaj predlog s tim da na su- 
trašnjoj sednicii nastavimo diskusiju o članu 28, 29 i 30 tako da bi sad 
mogli preći odmah na član 31. 

Pretsednik: Prima li so ovaj prijedlog? (Prima). Prema tome, pre- 
lazimo na član 31 6 tim da se diskusija o članovima 28, 29 i 30 ra- 
spravlja na sutrašnjoj sjednici. 

Izvestilac Moša  Pijade (čita): 

Član 31 
Svaka zlonamerna radnja u cilju osujećenja konfiskacije ili sekve- 

stra, a naročito svako namerno oštećenje, sakrivanje ili smanjivanje 
vrednosti imovine, kao i zlonamerno otuđenje ili opterećenje smatra 
se kao zločin prot'V narodnog interesa i kazniće se prinudnim radom 
do šest godina i gubitkom građanske časti. 

Pretsednik: Prima li so član 31? (Prima). Prelazimo na član 32. 
Izvestilac Moša Pijade (čita): 

Član 32 
(1) Privatna lica koja su na  nedopušten način ili ma na kakav 

način bez zakonskog odobrenja vlasti došla u državinu konfiskovano 
ili napušteno   imovine koja bi došla   pod   udar konfiskacije   ili su se 
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bespravno smestila na nepokretnoj irnovini ratnih zločinaca, narodnih 
neprijatelja ili na nemačkoj imovini iz člana 30 ovog Zakona, kao i na 
pod sekvestar stavljenu imovinu otsutnih lica moraju svu bespravno 
uzetu imovinu vratiti državi u potpunosti i u neoštećenom stanju l 
napustiti imovinu po naređenju nadležno uprave narodnih dobara. 

(2) U slučaju prekršaja ove odredbe primeniće se na ta lica 
kazneno mero predvideno Zakonom o zaštiti narodnih dobara od 24 
maja 1945 -god. 

To jo tekst koji je juče prihvaćen u Zakonodavnom odboru. Među- 
tim, drug ministar Frol i drug ministar Hebrang zajednički su podneli 
amandman kojim se unekoliko menja stilizacija ovoga člana, ali U 
suštini se ništa no dira. Ja sam pregledao njihov tekst koji su mi onil 
malopro podneli i mislim da ga troba prihvatiti jer je bolji. Taj tekst 
glasi (čita): v 

Član 32 
(1) Privatna lica koja na nedopušten način ili ma na kakav način 

bez zakonskog osnova držo konfiskovanu ili napuštenu imovinu ili su 
se bespravno smestila na nepokretnoj imovini raitnih zločinaca, na- 
rodnih neprijatelja ili na nemačkoj imovini iz člana 30 ovog Zakona, 
kao i na pod sekvestar slavljenoj imovini otsutnih lica moraju svu 
bespravno uzetu pokretnu i nepokretnu imovinu vratiti državi u potpu- 
nosti i u neoštećenom stanju i napustiti imovinu kad im to naredi 
nadležna uprava narodnih dobara. 

(2) U slučaju prekršaja ove odredbe primeniće se na ta lica ka- 
znene Vnere predvidene Zakonom o'zaštiti narodnih dobara od 24 maja 
1945 godine. 

Pošto je ova nova  redakcija bolja, predlažem da je prihvatimo. 
Pretsednik: Prima li se član 32? (Prima). Prelazimo na član 33. 
Izvestilac Moša Pijade: Zakonodavni odbor usvojio je član 33 sa 

dva stava, ali mi smo jutros odlučili da predložimo da se stav drugi 
briše pošto jo u prvom stavu obuhvaćena u celosti materija koju treba 
da regulišemo ovim članom. Prema tome, predlažem da član 33 glasi 
(čita): 

- Član 33 
Organi vlasti koji prilikom konfiskacije imovine ne postupe po 

ovom Zakonu i ma na koji način ošteto drž,avno interese ili počine kri- 
vično delo iz koristoljublja kazniće se po odredbama Zakona o za- 
štiti narodnih dobara od 24  maja  1945 godine. 

Pretsednik: Ima li ko kakvu primjedbu? Imade riječ drug ministar 
Vukosavljević. 

Ministar kolonizacije Srcten Vukosavljcvić: Mi smo, drugovi, 
već poodavno konstatovali da jo bilo prilično neodgovornog odnosa, 
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razbacivanja i uništavanja imovino koja jo pod raznim vidovima dola^ 
žila pod državnu upravu ili u državnu svojinu. Mi smo prilikom dono- 
šenja Zakona o zaštiti narodnih dobara a i u više prilika konstatovali 
da jo državna imovina raznošena, pa bogme, dobrim delom i razvla- 
čena i uništavana. Trebalo bi nekako tome stati na put. Toga je naro- 
čito dosta bilo u Vojvodini i dobro je da je ovde došla jedna ovakva 
odredba čije se sprovodenje u život mora u potpunostii obezbediti. 
Samo se tako može preseči' loša praksa koja postoji. Treba goniti svo 
koji su za to krivi. 

Ministar industrije Andrija Hebrang: Ja se u potpunosti slažem 
sa izjavom druga Vukosavljevića i smatram da Javno tužboštvo i naši 
sudovi treba da se založe da se svi oni koji su neovlašćeno raznosili i 
Upropašćivali narodnu imovinu pozovu na odgovornost. Inače, mislim, 
odredbai koju jo drug Moša pročitao potpuno je zadovoljavajuća. 

Ministar trgovine i snabdevanja Nikola Petrovič: I ja se slažem 
sa predlogom za član 33 i smatram da treba progoniti sve štetočine i 
da je potrebno povesti jedan oštriji kurs protiv svih koji se neodgo- 
vorno odnose prema opštenarodnoj imovini. Kod nas je u Vojvodini 
bilo, istina, dosta takvih slučajeva, ali su preduzete mere da se što je 
mogućno više imovine sačuva i povrati-, a naročito smo imali muke 
sa onima koji su se bespravno naselili na napuštena imanja. 

Pretsednik: Pošto je ovime završena diskusija o ovom članu pitam 
da li se prima član 33 po predlogu Zakonodavnog odbora. (Prima). 
Prelazimo na posljednji član. 

Izvestilac Moša Pijade (čita): 

Član 34 
Ovaj Zakon stupa- na snagu kad se objavi u »Službenom listu De- 

mokratske federativne Jugoslavije«. 

Pretsednik: Prima li se član 34? (Prima). 
Pošto smo diskusiju o članovima 3, 28, 29 i 30 odložili, današnju 

sjednicu zaključujem a iduću zakazujem za sutra, 9 juna u 17 časova 
sa ovim dnevnim redom: 

1) nastavak pretresa Prijedloga zakona o konfiskaciji imovine i 
o izvršenju konfiskacije;   . 

2) pretres Prijedloga zakona o stavljanju viših medicinskih-škola 
pod nadzor i rukovodstvo Ministarstva narodnog zdravlja DFJ i fede- 
ralnih ministarstava narodnog zdravlja; i 

3) pretres Prijedloga zakona o ordenima i medaljama Demokrat- 
ske federativne Jugoslavije koji je podnio drug Moša Pijade. 

Sjednica je zaključena. 

(Sednica je zaključena u  19,30 časova). 
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Шеснаеста седница 
(9 јуиа 1945) 

Почстак у  17,15 чпсоиа. 
Претседавао Претседннк АВНОЈ-а лр Иван Рибар. 
Присутни: Moma Пијаде, Антун Аугустинчић, Јосип Рус, Димитајз 

Влахон, Марко Вујачић; 
Ммлс Перуничић; 
Андрија Хебраиг, Анте Вркљан, Венко Марковски, Вицко Крсту- 

ловић, Влада Зечевић, Владислав Рибникар, др Војислав Кецмановић, 
Ђуро Пуцар, др Златаи Сремсц, Јадоб Авшич, др Јаков Гргурић, прота 
Јевстатије Караматијевић, Jocrai Јерас, Методнја Андонов-Ченто, Милан 
Белоиуковић, Мнхаило Лпостолски, Осман Карабеговнћ, др Паг.ле Грс- 
горић, др Раде Прибићевић, Сретеп Вукосављевић, Филип Лакуш, 
Фрапс Фрол.  (Пуномоћјима заступљена још 2 члаиа.) 

Претседннк: Огварам XVI сједницу Претсједннштва АВНОЈ-а и 
молим друга секретара Перуничића да прочита записник прошле 
сједиице. ; 

Секретар Миле Перуничић чита записник седнице од 8 јуна текуће 
године. 

Претседник: Има ли примједаба на прочитани записник? (Исма). 
Пошто примједаба нема, записник je примљен и овјерава се. 

Прелазимо на дневни ред. Настављамо дискусију у појединостима 
o Приједлогу закоиа o конфискацији нмовипе и o извршењу конфнска- 
ције. Ha реду je pjeuiaiiaiirc o члаиу 3 које смо одгодилн за даиас. 
Молим друга Пијаде да подпесе извјештај. 

Известилац Моша Пијаде: Mu смо после јучерашње дискусије, a 
поводом. предлога друга Хебранга и Пуцара поново дискутовали o 
члану 3, na смо се сложили да останемо при редакцији коју je дао 
Законодавни одбор, пошто нисмо могли да дамо бољу формулацију: 
учинило нам се да je ипа« ona најбоља. Не би било упутно да обавезу 
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Пријаве дајемо другима осим оном органу власти којн покреће посту- 
пак no делнма за која je законима предвиђепа казиа конфнскације. 
Тнме се nouehaua и одговорност тих oprana, јер бн се у противном, тј. 
проширивањем обавезе na прнјаву, сама та обавеза расплнљавала и 
тиме слабнла одговорпост. Зато ja молим да се прими текст члана 3 
како га je предложио Закоподавпп одбор (чита): 

Члан 3 
1) Власт која покреће поступак no делима за која закопн предви- 

ђају казну копфнскацнје постараће се да прибави податке o целокуппој 
имовнпн лица против кога покреће поступак. 

2) Upii изрицању казне конфнскацигје суд, односно за то овла- 
шћена управна власт, узеће у обзир све податке o ииовнни окривље- 
•nor лица. 

To je, другови, предлог Закоподавпог одбора за који мислнмо да 
задовољава и да га треба прихватпти. 

Претседннк: Xohe ли ко ,ад говорп? (Не јавља се ппко.) Стављам 
члап 3 na гласап.е no прпједлогу Закоподавпог одбора. Прпма ли се? 
(Прпма). Има ли ко против? (Иема). Члап 3 je једногласпо прихваћен. 

Прелазпмо na члап 28. 
Известплац Л\0111а Пнјаде: Mn.,смо попово разматралп овај члап, 

n, после исцрпне дискуспје n саглашавап.а мишљења, постигли смо спо- 
разу.м n одлучплп да предложпмо Претседпнштву следећу фор.мулацпју 
(чита): i 

Члап 28 
(1) Срескп народни одбори дужни су најдаље у року.од 90 дана 

no допошеп.у овог Закона доставитп пародпом срескрм суду тачап 
noniic пепокретпе имовипе ових ратпнх злочинаца и народних неприја- 
теља КОЈИ су у току рата стрељапн, убнјепи, погппулп или побегли, a 
којпма имовина или уопште није била конфискована^јер се nuje до 
n.c могло доћп или je била копфпсковапа само покретпа пмовппа илп 
само део те пмовппе. У свпм таквпм случајевнма пароднн срески суд, 
без обзпра да ли располаже или ne пресудом no којој су таква лпца 
бпла осуђепа, сматраНе пресуду пзвршпом у целппп као и у пзрнцању 
копфпскацпје и формулнсаће одлуку o копфпскацијп целокуппе пмо- 
mine, покретне и пепокретпе, саобразпо овом Закопу n псту до краја 
спровести и извршити прелаз -конфисковане имовине и уппс права 
државе na копфпсковапу пепокрстну пмовппу. 

(2) Ha пријављивање ових случајева обавезпп су срески пародни 
одборп и у том случају ако je бпла пзвршепа копфпскацнја и саме пепо- 
кретне имовнне, како бм суд могао извршити iipoinican прелаз те ИМО- 
виие у својнну државе. 
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(3) Исто тако појни судови и комаиде дужнн су надлежпом па- 
родном среском суду за горње случајеве доставнти из својих архива 
преписе иресуда како би суд могао до краја спровести коифискацију п 
доиети одлуку o копфискаиији уколнко je то пресуда пропустила 
учннити. 

(У дискусији o овом члаиу учестновалн су др Рад* Прнбићевић, 
Сретем Вукосављевић, Влада Зечевић, др Војнслав Кецмановић и Мето- 
дија Лидонов-Чеиго,  али гоиори инсу сачуваии.) 

Претседник: Пошто се mune иико пе јавља за ријеч ставл.ам члаи 
'28 по иоиом приједлогу Закоподавпог одбора na гласање. Прима ли се? 
(Прнма). Има ли ко против? (Нема). Објавл.ујем да je члаи 28 при- 
хваћеи како га je накнадио прсдложно Закоиодавни одбор и који je 
огјдје прочитан. 

Прелазимо na члан 29. 

Известнлац Moma Пнјаде: Закоподавпи одбор одлучио je да Прет- 
седништву предложп следсћу формулацпју члапа 29 (чита): 

Члап 29 
(1) Уколпко je приликом спровођења конфи«кације пре доношења 

оног Закопа поступл>ено противно одредбама члапа G опог Закопа, 
те je ужа породпца остала без пчега, пародпп срескп суд, na молбу 
уже породнце, a no узимању у обзнр свих околностп, учпппћс потребпе 
исправке. Извршење ове пспранке припада среском пародпом одбору. 

(2) Ha одлуку пародпог среског суда из горп.е тачке нма места 
жалби пародпом окружпом суду у року од осам дапа no саошптењу 
одлуке. 

Иресуда пародпог окружпог суда одмах je извршна, 
(3) Захтеве пз тач. 1 овог члапа могу запптересовапа лпца стаи- 

љати пајдаље у року од јсдпе годиие no ступа1ву на спагу овог Закопа. 

(У дискусији o оиом члану учествовали су др Раде Прибићевић, 
Андрија Хебранг, Moma Пнјаде, Родољуб Чолаковпћ, Фраие Фрол, 
Влада Зечевпћ, али говори пису сачувани.) 

Moma Пијаде: После ове дискусије у којој mije пао пиједап nou 
предлог, мислим да нпак треба остати при редакцији члаиа 29 коју сам 
прочитао, јер мислнм да imuna neiiCMO добити одлагатем ове дискусијс 
како je то овде предложеио. 

Претседник: Прима ли се приједлог друга Пнјаде да се усвоји члап 
29 како je малопрнје прочнтан? Или, има ли ко какав други коикретап 
приједлог?  (Прима се). Члаи 29 je копачпо примљен. 

Прелазнмо na члан 30. 
Изпестилац Moma Пијаде: У суштшт члаи 30 namer предлога 

одговарао   je   члану    3  првобитиог   пројекта    с   тим   што   je   зпатно 
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проширен н долуњен и уместо да o конфискаинјн одлучује Министар- 
стнђ унутрашњих послопа ми смо прихватили решење да одлуку o 
копфискацнјн имовиио Нсмачког Рајха н љеговнх држављана доносе 
срескс комисије састављепе од 3 члана. Te комисије постављаће сре- 
ски, односпо градски народни одбори. Против решења ових комисија 
предвидели смо право жалбс у року од 8 дана комнснјн прн окружиом 
народном одбору, a ако се жалба улаже против решења градске коми- 
сије,- оида комнснји при покрајипском односио npii претседништву 
земаљске  антифашнстнчке  скупштипе. 

Оие комисије су даље дужне да доставе своје одлуке иадлежпој 
управи пародних добара са пописом сне копфископанс имовиие a после 
правосиажности одлуке и да подиесу извештај надлсжпом среском суду 
којн he извршити препос имовиие na државу. 

У погледу рока у комс one комисије треба да заврше рад било je 
исто тако доста говора. Предлагано je иише термипа, али смо, no нај- 
бољој оценн, одлучилн да останемо при року од 15 септембра, j ep сс 
претпоставља да he оне дотле моћи да заврше рад. 

Нова редакција'члана 30 гласи (чита): 

Члаи 30 
(1) Свугде где постоји нмовипа Немачког Рајха и љегових држаи- 

љапа нли имовнна лнца немачке народности нз тачке 1 и и 2 Одлуке 
ЛВНОЈ-а од 21 иовембра 1944 год., која долази под удар коифискације, 
одлуку o конфнскацијн допосн среска комиснја од три лица коју по- 
ставља срески пародни одбор a у граду који има ранг среза или округа 
сличпа KOMiiciija коју поставља градскн народни одбор. У те комисије 
имају обавезно бнтн узета два претставпика надлежне управе пародпих 
добара и један претставинк уиутрашп.нх послова среског иародпог 
одбора. Чланови комисије na почетку рада полажу заклетву пред на- 
длежинм иародним одбором. 

(2) Ове комиснје доставиће своју одлуку одмах ocyl;eiiOM ила- 
снику као и надлежпој управи народиих добара н иадлежио.м народпом 
среском суду. Против решења ових комисија незадовољној странци 
припада право жалбе у року од осам даиа иа исто такву комисију при 
окружном народном одбору кад се радн o одлуци среске комисије, a 
на комисију при покрајииском народном одбору одиосио при претсед- 
ништву земаљског закоподавног органа ако сс ради o одлукама иаве- 
дених градских комисија.  Решење друге  инстаице  одмах je  извршно. 

(3). Среска односно градска комнснја ДОСтавиће своју одлуку, чим 
je донесс, надлежној земаљској као и државној управн народних до- 
бара са тачним пописом коифнсковаие нмовнне, покретне и непокретне,. 
и са извештајем o њеиом досадашњем располагању и њеном садашњем 
стању. 
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(4) Исто тако наведене комиснје досташ^с, no праиосиажности 
■enoje одлуке, осноипе лодаткс o свакој такиој конфискоиаиој пмовиии 
надлежпом иародном среском суду, који hc извршити препос имоиипе 
na државу и упис права државе na копфисковапу пепокретпу имовипу. 

(5) Компспје су дужне свршити сав овај посао пајдаље до 15 ccn- 
тембра  1945 годнпе. 

Претседпик: Отварам дпскуспју o прнјсдлогу за члап 30. 
(У дискусијп o ODOM члапу учсствовали су Сретеп Вукосавл.евић, 

Фрапе Фрол, Влада Зечевић, Методија Андонов-Ченто и Андрија Хе- 
бранг, али говорп ннсу сачувами.) 

Претссднпк: Како се више НИКО ne јавља за рпјеч, ставл.ам na 
гласање овај нови прпједлог Закоподавпог одбора за члан 30 уколико 
неко другн нема какаи другп прпједлог. (Ие.ма). Ko je за? (Свп дижу 
руку). Члап 30 je копачпо примл.еп. Тиме смо завршили днскуспју у 
поједипостпма. 

Стављам Прпједлог закопа o копфпскацпји пмовппс n o ИЗВршењу 
конфискације на копачпо гласање. Прима ли се? (Прима). Објављујем 
да je Закоп o копфпскаппјп пмовппс и o извршењу коифпскаппје једпо- 
гласпо усвојеп у Претсједппштву АВИОЈ-а и да he се послије! овјере од 
стране Прстсједппка и Секретара доставпти пашем „Слун^бепом лисгу 
ДФЈ" na обнародовап.е. 

Прелазпмо na другу точку дпевпога реда, na претрес Приједлога 
закона o стављап.у виших медшџшскпх школа под надзор и руковод- 
ство Мипнстарства пародпог здравЛ)а ЈХФ5 n федералпнх мштстарстава 
народног здравља. 

Молпм лредлагача друга др Сремца да да експозе. 

Мпнистар народног здравља др Златаи Среиец: У току Народно- 
ослободилачке борбе нарочито се открило слабо стање иедицинске на- 
ставе Југославпје, што je прогреспвпнм стручњацима бпло и npnje тога 
добро позпато. Задацп пред које су иедицински кадрови бплп стављепи 
у току ИОБ, обзиром na обрамбепе потребе земље, као и обзпро.м na 
рјешаваље здравствеппх проблема пајшприх пародпих слојева, открнли 
су да иедицински кадрови нису правплпо одгајапи nn припренани за 
ове задатке и да je због тога највећи дио лијечника и осталога лпјсч- 
пичкога особл,а у току НОБ подбацпо и nnje пзвршпо своје патриот- 
Ске и медпцппске дужпостп које су се од њих очекпвале. 

Хпсторија рада војпог сапптета у пашој земл.11 у току овога рата 
изнијет lie спгурпо мпогобројпе податке o слабпм, квалификацијша 
већипе медпцппских кадрова, парочпто o пепозпавап.у праитпчпе кирур- 
гије и посебпо ратне кирургије, o iieno3iiaBaiby еппдемнологнје n за- 
разппх болестп, a nanoce o отсуству спалажллпшстп n способпости за 
рјешаваље практпчких задатака. 
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Тек у пракси НОБ родољуби, лијечници нз свих крајева наше до- 
Moumie, заједно са помоћннм кадром, оспособнлн су се за рјешавап.с и 
иајтежнх задатака за што прије нису бнлн припремљенн н може се мнрие 
душе pehu да je санитет наше народне Армије нзвршио велнки задатак. 

Многобројпе потешкоће пред којнма се данас налази здрапствсна 
служба кад желн да задовољн здравствене потребе најширих народиих 
слојсиа, који су највнше допринијели н иајвншо жртвовали у ИОБ, још 
инше откривају неправилни и недовољии рад медиципскнх школа у 
прсдратиој Југославији. 

Медицниске школе у предратпој Југославији не само да су одго- 
јиле апсолутно премало лнјечннка н потпуио подбацнле у одгоју сред- 
љнх иедицинских Квдрова, нсго су и one кадрове које су школовале 
одгојиле у потпупо кривом смјеру и духу, који се разилази са ствариим 
потребама здрапстпсие службс и ne одгоиара здравственим потребама 
шнрокнх народних маса. Док су у пашој земљи уствари потребпи поред 
лијечника терапеутске пране за рад у болницама и амбулаптама, наро- 
чито аијечници M заштиту здравља дјеце и матере, те лијечпици хи- 
гијенско-профилактичког правца, главнина лијечника у Југославији 
бави се комерцијализираном иедицином и приватном праксом, тако да 
у заштити здравља радних маса учествује врло мали број лијечника. 

Одговорност за ono стање сносили су и сносе и медицирски факул- 
тети односно наставници, који инсу студентима дали потребна зпања, 

• којн нм нису улили onaj дух, који бн требало да н.мају прави народни 
лијечници, Штавише, многи примјери лоших профбсора a добрих трго- 
ваца меднцнне штетио и поразно je дјеловало na животну и иедицин- 
ску оријентацију њихових ученика, 

Прнје рата меднцннскн факултети били су саставни дио уннверзи- 
тета, и сами су доносилн одлуке o правцу медицннске наставе и настаи- 

' ним програмнма итд.   (углавпом копија љемачких школа). Здравствена 
служба  mije  нмала    ннкаквог   уплнва   na   праваи и   рад   медицинских 
школа. 

Стање медицимокс наставе mije сс од ослобо1;ења до данас 
нимало лобољшало. 

Одговорни руководноци здравствене службе у току Н.ОБ посма- 
трајући и студирајући недостатке здравсгвене службе, сталн су на 
становиште, које су дотада и заступали сви напреднији лијечници, 
који су тражилн да здравствена служба треба да води рачупа у прво.м 
реду o потребама широких радних маса, тј. да je према томе меднцин- 
ска настава један од најважпијих саставпих дијелова здравствепе службе, 
j ep бсз правилног одгоја довољног броја меднцинских кадрова ne могу 
сс правитн ннкакви плановн за добру здравствену службу која he слу- 
жити уистнну потребама парода. 

По ослобођељу Београда Мипистарство народног здравља ДФЈ по- 
noBHO je подвукло парочитн значај  меднцннске наставе, и том шгган.у 
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je посиетнло читав други број листа „Народно здраиље", гдје je изло- 
жеио мшиљење Министарства народног здравља. 

У то доба je МинкстарствО ueh намјерапало изаћи пред Нациоиални 
комитет са прнједлогом сличним овоме који сада предлажем. Међутнм, 
како се у то доба сматрало да je настава у првом реду ствар самих фе- 
дералпих једиинца и да one треба да рјешавају o питању својнх школа, 
препоручено je опом Миннстарству да питање медииииских школа ио- 
стави копкретио пред власти сваке поједине федсралпе јединнце. 

Како je у то доба био само Београд ослобо^ен, од упиверзптет- 
ских градова, ja сам овај проблем постаино пред iia;uie>Kiie факторе 
Србије. До дапас im je допешено никакво иачелио ни правнлно рјешење 
o руковоЈЈењу медицинском наставом, тј. остало je све по старом. Сма- 
трало се могућим да се miTaihe iipaniumor рукопођсња меднцинском иа- 
ставом na Београдском факултету ријеши унутар ЛСПОС-а. Ово мини- 
старство je подузело потребие кораке и предложило иадлежпим друго- 
вима у АСНОС-у да се mro прије piijeuin пнтан.е медиципске иаставе. 
Међутпм, никакво начелно и правилно рјешење o руковођељу медииип- 
ском насгавом од стране ЛСПОС-а још mije донешено, питање меди- 
цинске иаставс mije ријешспо и пема наде да }ia овај начин у догледно 
вријеме буде ријетено. 

Протло je већ пола годипе од ослобођеља Београда, питањемеди- 
ципске наставе na Београдском факултету mije piijemeiio'n ако се буде 
рјешавало па досадашњи иачии ne he yoniie бити Правилно piijemeno. 

Behnna паставппка медпципскпх факултета није учествовала у 
НОБ. Behiinn нису позпате здравствене потребе иародних маса и осла- 
ibajylin се na стари закои o уииверзитети.ма, сматрају да су једнно онн 
надлежип да рјешавају o одгоју медицнискнх кадрова n ради тога но 
желе да дођу у састав остале здравствене службе и да њиховим радо.м 
руководе надлежиа мипнстарства пародпог здравља. Сличиа ситуација 
je н с наставницима.у Загребу и Љубљани. 

За правилно руково^еље иедицинске наставе потребно je осим 
јаспе идеолошке оријептацнје jom и познабање иедицине и здравствс- 
них потреба парода, a то ne може Мипистарство просвјете да све обу- 
хватм. Правилно руководство медицинске наставе, одре1)ив'ање настав- 
них програма, уређиваи.е иаучних ниститута н клипика, избор медицми- 
ских професора итд. могу према мојем мишљењу вршити само надлежш« 
иинистарства иародног здравл.а. 

Ради тога je Министарство народиог здравлп! ДФЈ, иако још mije 
овлаштенр ни од Владе im од ЛВИОЈ-а, морало основати одјељеи.е за 
меднцинске иаставе. Рад тога одјсљеља открио je да je потребпо извр- 
ишти огро.мне радове и папоре да бн се остварнло правилпо руководство 
и правилан рад медиципскнх школа. И^рада типова школа, програми 
медицинске наставе, нзрада уџбенпка, припрема и оспособлЈаваље за 
рад иаучпнх инстптута, клиника птд., избори и припрема нових настав- 
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ИИКа-, ene су то liCJiiiKii радови који захтнјсвају иарочите иапорс и жртве 
и тешко сс остиарују чак и оида када би се питање медицииске иаставе 
правплно ријсшило. 

Међутим, nnranjC медицннске наставе није piijeuieiio и ne мнче се 
с мртве точке. Ово Мииистарство пије овлашћеио и нема права да даје 
било какве дпректнве и предузме потребие мјере за рад медицинских 
школа и за рад медицииских кадрова, a осим нас и иадлежних мипистар- 
става народног здравља федералних јединица, тешко да има «етко тко 
бн могао ово питање правилио ријешити. 

Мипистарства просвјете заузета су мпогим другим просвјстиим 
nHTaiBiiMa, a иемају im довољио стручиости, да руководе медпцинском 
ластавом и клиннчким болиицама. Сами пак наставници ne само да ne 
могу правилно поставити питање медицииских кадрова, nero у оваквом 
лоложају заклои.епн за тобожњу аутономију универзитета, управо су 
гарапцнја да се ово питаи.е ne he правилпо ријешити без ннтервепцијс 
Владе ДФЈ п АВНОЈ-а. 

Kao Миннстар иародног здравља ДФЈ ja сам прегледао стап.е na 
медииинскии факултетима у Загребу и Љубљани, У оба ова града пи- 
Taibe медицииских факултета постављено je прашилно. Надлежиа мини- 
старства народног здравл.а су преузела руководство медпципских фа- 
култета. Преостаје само још да се ro питање правилпо рнјети и na 
Београдском меднцииском (Ј)акултету. 

AKO се riiiraibe медицииске наставе ne piijeiun н у Београду пра- 
вилпо u руководство свих медпцппскпх школа ne препесе на надлежпо 
Министарство народпог зД^авља ne чекајућп na нови закон o ушшерзп- 
тетима итд., изгубит he се много na времепу, a nehe.MO пматп гарапцнју 
sa правилап рад. 

Медпципска настава je дапас од највећег значења за здравствепу 
службу код nac. Здравствепа служба je овиспа o људпма којн ју врше. 
AKO Мппистарство пародпбг здравл.а Д'1'Ј, одпоспо мпппстарства na- 
родпог здравл.а федералппх једпппца ne добију потребпа овлаштења 
за руковођење одгоја медицинских кадрова, бити ће им везане ])уке у 
чптаво.м раду за заштиту пародпог здрагива у здравствепој службп n 
nehe испунити задатке који се пред здравствепу службу постављају. 

Ради тога молим да АВИОЈ прими предложепп закоп, којп tiy вам 
сада прочптатп (читп): 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
O МЕДИЦИНСКИМ ШКСЈЛАМА 

Члап 1 
Све  медпципске школе у Демократској  Федератнвпој  Југославијп 

како средње, тако и више, као што су иедицински n фармацеутскп фа- 
култети,   као  устапове   од парочитог   зпачаја за пародно   здравл.е  и 
стварПп  саставпп   дпо здравствепе   службе   ставл.ају се под падзор и 
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руководство Мнпистарстпа народпог здравља Д'1'Ј, које he п.нховим 
радом руководитн иачелно преко иадлежиих мииистарстава федералних 
јединнца. 

Члап 2 
Миннстарству народиог здравлЈа ДФЈ ставља се у задатак, да се 

стара за што брже оспособљеље и отвараље свих внших медицнискнх 
школа којс су до сада постојалс у земљи, као и да одредн типовс, 
ipajaibc иаставс н паставне плаиове за среди>е меднцииске школе и кур- 
севе за средње мелицииско особље, које треба да се отворе. 

Члаи 3 
Медицинскнм школама у фсдералиим једииицама руководиће над- 

лежна мииистарства преко управе меднцииских школа, a радом свих 
медицинских школа и и^ихових управа у Демократској Федеративиој 
Југославнји руководиће Мнинстарство народног здравља ДФЈ преко 
Главне управс медииннских школа. 

Члан 4 
По свим пнтањнма кој? се односе na педагошко-методолошки дио 

наставе   и  идеолошко  руководство   меднциискнх  школа,  Министарство 
народпог здравл.а ДФЈ дсшосиће наредбе, npoimce и упутс само у спо- 
разуму са Мниистарством просвјсте ДФЈ. 

Члап 5 
Избор наставника виших медицинских школа потврђиваће на пре- 

длог Факултетског Савета иадлежпи Мипистар иародпог здравља федо- 
ралие јсдипице, до.к he избор д^кана тих факултета потврђиватн иа- 
длежна федерална влада. Директори федсралпнх управа медицннских 
школа поставл.аће се у сагласности с Мнинстром народног здравља ДФЈ. 

Члаи 6 
По доношељу савезних или федералних закоиа o вишим школама 

или ушшерзитетима,    рад  виијих   медициискнх   школа   саобразпће   се 
onliMM прописима за рад свих виших школа. 

Члап 7 
Овај закон ступа на снагу кад се објавн у „Службеном листу". 

Претседннк: Отварам дискуснју у иачелу. 
(У дискусији у начелу учествовали су Јакоб Авшич, Марко Ву- 

јачић, Моша Пијаде, Владислав Рнбннкар, др Војислав Кецмаповнћ, 
Влада ЗечевиН, Фране Фрол н др Павле ГрегориН, али говори нису 
сачувапи.) 
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Претседннк: Из ове дискуснје можемо закључити, јер сс тако 
изјаснила већина дискутаиата, да овај прнједлог треба вратитн Закоио- 
давиом одбору на даље проучаиање. 

Молнм предлагама министра друга др Сремца да се o томе изјасни. 

Мннистар народног здравља др Златан Сремец: Ja нсмам ништа 
против да се овај прпједлог закопа вратн у Законодавни одбор, али 
молим да сс овај закон сматра хнтннм, јер je хнтност овог законског 
приједлога нећ прнмљеиа. 

Претседшш: Објављујем да je Претсједишптво ЛВНОЈ-а одлучило 
да се Прнједлог закоиа o надзору н руководству иад високнм медиции- 
скнм школама врати Законодавном одбору na даље проучавање. Молим 
ЗаКОНОдавни одбор да нма у виду хитпост овог законског прнједлога. 

Прелазнмо na трећу точку диевпога реда, na претрсс Прнједлога 
аакона o орденнма и медаљама Демократске федеративне Југославије^ 

Имаде рнјеч предлагач друг Моша Пнјаде да да образложсње. 

Moma Пнјаде: У образложењу потребе доношења овог закопа ja 
hy бити врло кратак. Ордепн н медаље у нашој новој народној држави 
устаиовљени Указом o одликбвању у Народпоослободнлачкој борбн 
који je 15 августа 1943 године издао друг Тито као Врховнн команданг 
Народноослободнлач»се војске и партнзаиских одреда Југославнје. Тни 
указом били су установљени: Ордеи пародиог хероја, Орден партизап- 
ске звезде I, II и III реда, Орден пародног ослобођења, Орден за хра- 
брост, Медаља за храброст, Орден братства и једииства, с тнм да сва 
одликоваи.а додел.ује Лнтифашистнчко веће народног ослобо1)е1Ба Ју- 
гославије на предлог Врховног комаиданта НОВ и ПОЈ. После тога, тј. 
I маја ове годнне, донелн смо закон  и установили  и Ордеи рада  I, 
II и III степена. Пошто досадашњим прописииа нису уопште билн регу- 
лисаин међусобпи одиоСи поједниих ордеиа, тј. њихов рапг, иитн су 
бнла регулисапа питања које повластице и права нмају иосноцн поје- 
диних ордена, било je потребио доиети закон којн бн решио, na 
првом месту, пнтање ранга поједнних ордена н остала питаља као што 
су upalio ношења, повластице итд. Увнђајућн ту потребу ja сам при- 
премно овај законскн предлог и у сагласности са другом Маршалом 
предннђеио je да се овим законом уведе, поред досадаилинх ордеиа и 
медаља, и Ордеи слободе. 

Закон исто тако предвиђа да he Претседииштво АВНОЈ-а за сваки 
ордеи пропнсати посебан статут којн he садржавати тачан опис"ордепа 
и иедаље, услоие за њихово добија11.е, које повластице орде11 даје 
носиоцу и љеговој породици и све остало што je везано за доде- 
љиваи.е и iiouieii.e ордепа и медаља. 

Мислим да вам je из ово неколико речи јасно да je овакав зако1г 
потрсбио донети, ла вас молим Да га примите. 

Ja hy вам сада прочитати предлог заксша (ЧИТВ): 
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ПРЕДЛОГ ЗЛКОНА 
0  ОРДЕ»»1А  И  МЕДАЉАМА  ДЕМОКРАТСКЕ  ФЕДЕРЛТИВИЕ 

ЈУГОСЈ1АВИЈЕ 

Члаи  1 
Орден Демократскс федсратиине Југославнје je знах призиап.а и 

каграде за особнте заслуге учињене иародима Југослаинјс у рату и миру 
ii за  нзградп.у Демократскс  фсдератнине Југославије. 

Члаи 2 
Ордене и медаље даје ПретседниШТВО Аптнфашистичког neha иа- 

родног ослобођеља Југослапије na сопствепу иобуду или na предлог 
појединих мнпистара сапсзпе пладе. 

У npcMC рата ордеме за војничке заслуге дајс н Мипистар иародие 
одбрапи. Ho рвлашћењу Претседништва Ангнфашистичког ueha народ- 
ног ослобођења Југосланије могу ордене и мсдаље за војннчке заслуге 
даватн и комапдаптн армија и корпуса Југословепске армијс. 

Члан 3 
Ордени и медаље које Аитифашистнчко веће иародног ослобођснЈа 

Југославије потврђује или устаповљује јссу: 
1) Ордеи Народног хсроја 
2) Ордсп Слободе 
3) Орден Партнзаиске звезде I  реда 
4) Ордеи Народног ослобо1;ења 
5) Орден Заслуге за парод I реда 
6) Орден Братства и једииства I реда 
7) Ордеи Партнзапске звезде II реда 
8) Ордеп Заслуге за иарод II реда 
9) Орден Вратстна и јсднпства II реда 

10) Ордси Партизанске звезде III реда 
11) Орден за храброст 
12) Орден Рада I реда 
13) Ордеи Заслугс за парод III реда 
14) Ордеи Рада II реда . 
15) Орден Рада III реда 
1G) Медаља за храброст 
17) Мсдал.а Заслуге за  ппрод 
18) Партнзаиска спомепииа  1941, 

Члан 4 
Ордеиима Демократске федсратнппе Југославнје могу се iiarpal)n- 

вати поједииа лица као н војне јединнце, устаиопе, предузећа и opra- 
низаиије. 
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Члан 5 
Свако ко je одликоиан ордепом Дсмократске федератшше Југосла- 

вије може поново бнти одлнкован истим илн другим орденом. 

Члан 6 
Сваки орден и медаља Демократске федеративне Југославнје нма 

свој статут који прописује Претседииштво Аитифашнстичког већа на- 
родиог ослобо1;еља Југославнје. 

Статут сваког ордспа садржи: 
а) опис ордеиа илн медаље; 
б) тачпо- назндоење посебних заслуга за које се тај орден или 

мсдаља даје; 
в) повластнце na које ордеи даје право иосноцу или његовој 

породици; 
г) сва остала правнла у везн са додељивањеи и ношењем ордена. 

Члан 7 
Истовремеио са ордепом илн медаљом нздаје се одлнковапоме по- 

себин декрет o одликовању и орденска књижица. 

Члап 8 
Лице, устапова, предузеће илн војна једнннца, награђенн орденом, 

дужнн   су   служнти   примером   у   iicnyibaBaiBy  обавеза   које   грађаииш 
Југославнјс налажу закопи. 

Члан 9 
Орден може битн одлнковамомс  одузет само одлуком Претседин- 

штва Антифашистичког већа народног ослобо^вња Југославнје. Разлог 
за одузнмаи.е одликовања може битн само судска пресуДа или поступци 
којн бешчастс  одлнкованога. 

Члап  10 
Ношење ордена нлн медаље од страие лица која иа то немају права 

повлачн за собом кривичну одговориост. 

Члап 11 
Страпим државл.анима дају ордеие и медаље Иамеспнци na предлог 

појединих мииистара савезне владе. По овлашкењу Нам&сништва може 
ордепе страиим државл.аиима даватп и Врховин комаидант Југословен- 
ске армије. 

Члал 12 •      ■ 
Овај закоа ступа na снагу кад се објавн у „Службеном лнсту Де- 

мократске федеративне Југославије". C тим престају важити раннјн 
прописи. 
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Прстседннк: Отварам дискуснју у начелу. 
(У дискусијн су учествовали др Војнслав Кециановић, Јакоб Авшич 

и Моша Пијаде, али говорн нису сачуванн.) 

Претседннк: Иачелма днскусија je завршена. Пошто пије постављси 
ниједан прнједлог за измјепе и допуие, стављам пројекат закопа који 
je предложно друг Моша Пијаде na гласање у начелу. Прима ли се? 
(Прима). Закон je у пачелу прнмљеи. Прелазимо na претрес у поједн- 
ностима. Молим предлагача Мошу Пијаде да чита паслов и члан 
no члан. 

Moma Пнјаде чнта наслов ii члап 1. 

Претседпик: Прима ли сс члап 1 са иасловом како je прочитап? 
(Ирима). 

Moma Пијаде чита члаи 2. 
(Потом je Претседништво ЛВНОЈ-а, гласајући посебно o сваком 

члаиу, једногласно и без измене, усвојнло од члана 2 до закључио 
члана 12 закоиског пројекта како га je предложио Moma Пијаде.) 

Претседннк: Закоиски приједлог je прииље« И у појединостима. 
Прелази.мо на копачно гласање. Питам: прима ли се у цјелини При- 
једлог закона o ордепнма и медаљама Дсмократске федсратнние Југо- 
славије како га je предложио друг Moma Пнјаде? (Прнма). Објавл.у- 
јем да je закон који je предложио друг Moma Пијаде коиачио усвојен 
у Претсједништву ABlIOJ-a. 

Потто je овнме nam даиати.и диевни ред нсцрпеи, закључујем ону 
сједпицу, ,а наредну заказујем за сутра 10 јупа са слиједећим диевиим 
редом: 

1) претрсс Приједлога закона o Угоиору o пријатељству, уза- 
јамној помоћн и посљератпој сурадњи изие|)у Југославије и Савеза 
Совјетскнх Соцнјалистнчких Републнка којн je закл.уче11 у Москвк 
11 априла 1945 године. 

Овнме je сједиица закључеиа. 

(Седиица je закључена у 20,25 часова). 
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Sedamnaesta sednica 
(10 juna 1945) 

Početak u 11 časova. 
Pretsedavao dr Ivan Ribar, pretsednik AVNOJ-a. 
Prisutni-: 
Namesnici Jugoslavijo dr Srdan Budisavljević, dr Ante Mandić i 

ing. Dušan Scrncc;   • 
Potpret&ednici AVNOJ-a: Моба Pijade, Antun Augustinčić, Josip 

Rus, Dimitar Vlahov i Marko Vujačić; 
Sekretar Pretsedništva AVNOJ-a Milo Poruničić; 
Članovi ProtsednLštva AVNOJ-a: Josip Broz Tito, Aleksandar 

Ranković, Andrija Hebrang, Ante Vrkljan, Bano Andrejev, dr Blagojo 
Nošković, dr Vaso Butozan, Vonko Markovski, Vickp Krsliulović, Vlada 
Zcčović, Vladislav Ribnikar, Voja Leković, dr Vojislav Kecmanović, 
Đuro Pucar, Edvard Kardelj, dr Zlatan Sremcc, Jakob Avšič, dr Jakov 
Grgurić, prota Jefstatijo Karamatijević, Josip Vidmar, Josip Jeras, 
Koča Popović, Mara Naceva, dr Mclod Mikuš, Melodija Andonov-^ 
Cento, Milan Bolovuković, Milovan Dilas, Mihajlo Apostolski, Momčilo 
Marković, Nikola Petrovič, Osman Karabegović, dr Pavlo Gregorič, 
Petar Stamboiić, dr Rado Pnbičović, Rodoljub Colakovič, Spasenija 
Babović, Sreten Vukosavljević, Sreten Žujovič, Tono Fajfer, Filip 
Lakuš, Franjo Gazi, Franc Bevk, Franc Leskošek, Frane Frol, 
Husnija Kurt; 

Milan Grol, potpretsodnik Ministarskog savota, dr Ivan Šubasic, 
ministar inostranih poslova, Jaša Prodanović, ministar za Srbiju, Sava 
Kosanovič, ministar informacija, dr Drago MaruSić, ministar posta, 
telegrafa i telefona, pukovnik Suiejman Filipović, ministar šumarstva, 
dr Vaso Čubrilovič, ministar poljoprivrede, pukovnik Todor Vujasino- 
vić, ministar saobraćaja, dr Anton Kržišnik, ministar socijalno polit'ko, 
Stevo Zočević, ministar građevina. ' 
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Pri ulasku u dvoranu Prelsednika Ministarskog savcta i Ministra 
narodno odbrane, Maršala Jugoslavijo Josipa Broza Tita, Pret&cdnika 
AVNOJ-a dr Ivan Ribara i članovo Vlado DFJ svi prisutni pozdravljaju 
dugotrajnim aplauzom. 

Pretsednik: Otvaram vanrednu sjednicu ProtsjcdniJtva AVNOJ-a. 
Zapisnik današnjo sjednico vodico sekretar Prctsjcdnistva drug Milo 
Peruničić. 

Preći ćemo odmah na dnevni red. Рпјо toga konstatiram da jo pri- 
sutan dovoljan broj članova, pa prema tomo Pretsjedništvo AVNOJ-a 
možo da pristupi punovažnom rješavanju. 

Na dnevnom redu jo: Prijedlog zakona o ugovoru o prijateljstvu, 
uzajamnoj pomoći i pasleratnoj saradnji između Jugoslavije i Saveza 
Sovjetskih Socijalističkih Republika. 

Riječ ima izvjestilac Zakonodavnog odbora, drug Moša Pijade. 

Izvestilac Moša Pijade: Poštovani drugovi i gospodo, u imo Zako- 
nodavnog odbora čast mi jo prod ovaj visoki forum izneti Ugovor o 
prijateljstvu, uzajamnoj pomoći i posleratnoj saradnji između Jugo- 
slavije i Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika koji jo ovom Pret- 
sedništvu uputio radi ratifikacije Pretsednik Ministarskog savota Sa- 
vezne vlado. 

Ovaj ugovor, od izvanrednog značaja za sve našo narode i našu 
novu narodnu državu, sklopljen jo i potpisan u Moskvi 11 aprila ovo 
godino od strano opunomoćenika Namesništva Jugoslavije maršala 
Josipa Broza Tita, Pretscdnika Ministarskog saveta Demokratsko fe- 
derativno^ Jugoslavije, i opunomoćenika Prezidiuma Vrhovnog Sovjeta 
Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika Vjačeslava Mihailoviča 
Molotova, Narodnog komesara inostranih dela Sovjetskog Saveza. 

U svojoj suštini, ovaj ugovor samo je došao da u formi jednog 
priznatog međunarodnog instrumenta .potvrdi ono prisno prijateljstvo i 
saradnju medu narodima Jugoslavijo i narodima Sovjetskog Saveza, 
između Jugoslovonsko armijo i bratsko Crveno armijo, koje so izgra- 
dilo i učvrstilo u toku četvorogodišnjo zajednico i tosno saradnjo u 
borbi protiv zajedničkog neprijatelja — hitlerovsko Nemačke. 

On jo izlrastao iz željo oboju strana, da so to prijateljstvo, tako 
rečito posvedočeno zajednički prolivenom krvi za istu pravednu stvar, 
još više i za svagda učvrsti i dalje razvije kako za dobijanjc izajedničko 
pobodo i za obozbedenjo tosno saradnjo naših dvoju zemalja i svih 
ujedinjenih nacija u vreme rata i u vremo mira, tako i za osiguranje 
našeg zajedničkog doprinosa dolu posleratno organizacije mira ; 

bozbednosti. 
U članu 1 ugovora obo strano obavozalo su so da će produžiti za- 

jedničku borbu u društvu sa svima ujedinjenim nacijama protiv Ne- 
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mačko do konačne pobede, ukazujući jedna drugoj vojnu i drugu pomoć 
u toj borbi svima sredstvima koja im stoje na raspoloženju. 

Možemo sa zadovoljstvom da konstatujemo da jo veliki istoriski 
cilj, koji je bio postavljen u ovom članu, postignut samo mesec dana 
posle potpisa ugovora, i naši su narodi svesni ogromnog značaja koji 
je za potpuno'oslobođenje na.še otadžbine miala bratska i nesebična 
pomoć koju nam je Sovjetski Savez pružio u toku celog našeg Oslo- 
bodiilačkog rata. Mi za to dugujemo Sovjetskom Savezu i njegovoj 
herojskoj Crvenoj armiji večitu blagodarnost. 

U čl. 2 obavezale su se obe strane da jedna drugoj pruže vojnu 
i drugu pomoć i potporu svima raspoloživim sredstvima, ako bi se 
jedna u .poslcratnom periodu našla uvučena u vojne akcije sa Nemač- 
kom, ukoliko bi ova obnovila svoju napadačku politiku, ili ma sa kojom 
drugom državom koja bi se pridružila Ncmačkoj neposredno ili ma u 
kakvom drugom obliku u takvom ratu. 

Našoj Otadžbini obezbedena je na taj način za takav slučaj moćna 
potpora najveće vojničke sile kojoj I za pobedu u ovom ratu pripada 
najveći deo zasluge. 

Na svečan način izjavljuju obe strane u čl. 3 ugovora da će u 
duhu najiskrenije saradnje učestvovati u svima međunarodnim akci- 
jama koje imaju za cilj da se osigura bezbednost i mir naroda, primc- 
njujući ugovor u saglasnost' sa međunarodnim principima u čijem su 
usvajanju one učestvovale. 

U čl. 4 ugovora obe naše zemlje obavezale su se da neće zaklju- 
ćivatii nikakav savez i da neće uzimati učešća ni u kakvoj koaliciji koja 
b; bila uperena protiv jedne od nj'h. 

Najzad, u čl. 5 obe strane izjavljuju da će i posle završetka rata 
raditi u duhu prijateljstva i saradnje u cilju daljeg razvitka i učvršćenja 
ekonomskih i kulturnih veza medu narodima obcj.u zemalja. 

Narodi Jugoslavije, čim su saznali za sklapanje ovog ugovora 
dali su širom zemlje izraza neograničenom oduševljenju. To je bio naj- 
veći praznik naših naroda. Doista, oni su s punim pravom mogli gle- 
dali u ovom ugovoru vrhunac svih velikih postignuća svoje herojsko 
demokratske, antifašističke Oslobodilačke borbe. On odgovara na- 
prednim demokratskim težnjama naših naroda, a isto tako njihovim 
snažnim slovenskim osećanjima i onoj dubokoj i neizmernoj -ljubavi 
koju naši narodi' gaje prema narodima Sovjetskog Saveza i koju su 
od uvek gajili', naročito prema vodećem narodu Sovjetskog Saveza, 
prema velikom ruskom narodu. 

U ovom ugovoru naši narodi stekli su najtvrđe i najpouzdanije 
jemstvo, kako za obezbedenje tekovina svoje Oslobodilačko borbo tako 
I za izgradnju čitavo svojo srečno budućnosti. 

Iz svih tih razloga Zakonodavni odbor najtoplije preporučuje ovom 
visokom forumu da usvoji sledeći zakonski predlog (čita): 
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ПРЕДЛОГ ЗАКОНА     • 
O  УГОВОРУ O ПРИЈАТЕЉСТВУ,  УЗАЈАМИОЛ  ПОМОЋИ  И  ПОСЛЕРАТНОЈ 
САРАДЊИ   ИЗМЕЂУ  ЈУГОСЛАВИЈЕ  И  САВЕЗА  СОВ.1ЕТСКИХ   СОЦИЈАЛИ- 

СТИЧКИХ РЕПУБЛИКА 
Антнфашистнчко веће народиог ослобођења Југославије,'|на предлог 

Т1ретсед11И1<а Миннстарског   савета Демократске  федератшше   Југосла- 
бнјс, a ла оспопу члана 4 одлуке Литнфатнстнчког ueha па^родиог осло- 
бо\)сњг Југосланијс од 29  иопсмбра  1943 o врховном закоиодапном и 
извршиом претстаниичком телу Југославнје, доиоси  и проглашујс 

3 A K O И 
O  УГОВОВУ  O  ПРИЈАТЕЉСЕВУ,  УЗА.ЈАМИОЈ  ПОМОЋИ  И  ПОСЛЕРАТНОЈ 
САРАДЊИ   ИЗМЕЂУ  ЈУГОСЛАВИЈЕ И  САВЕЗА СОВЈЕТСКИХ  СОЦИЈАЛИ- 

СТИЧКИХ РЕПУБЛИКА 
ЗАКЉУЧЕН У МОСКВИ  11  АПРИЛА  1945 ГОДИНЕ 

којн гласн: 
Члан 1. - 

Одобрава се и добија законску спагу Уговор o прнјатељству, уза- 
јамној   iioMolui и послератпој   .сарадп.и   11зме1;у   Југославијс  н  Савеза 
Совјетских Социјалкстичких Република, закључен у Москвн 11 априла- 
1945 год. када je и ua сиагу ступно, a који у оба орнгишала гласи: 

ДОГОВОР 
O ДРУЖБЕ, ВЗАИМИОИ ПОМО- 
ШИ И ПОСЛЕВОЕННОМ СОТРУ- 
ДИИЧЕСТВЕ МЕЖДУ lOFOCJIA- 
БИЕИ И C01030M СОВЕТСКИХ 
СОЦИЈАЛИСТИЧЕСКИХ РЕШУ- 

БЛИК. 
PereuTCKuii Ссжет 10го"славии и 

Президиу.м BdpKOBiioro Совста 
'Согоза Совстских Социалистиче- 
ских Рсспублик, 

полнБ1е решимости довести до 
коица вонну протнв немецких за- 
хватчиков; 
желал еше болвше укрспитв 

дружбу, сутествуготуга между 
иародами 10гославии и Советского 
Согоза, ведутими совместнук) 
борвбу против обтего врага — 
гитлеровскои  Гсрмании; 
Виражаи иеуклоилое стремленнс 

обеспечитв тесное сотрудинчество 
ћародов обсих стран и Всех Об'е- 
дииенВих  нациА   во  speMsr  Boiinu 

УГОВОР 
O ПРИЈАТЕЉСТВУ, УЗАЈАМИОЈ 
ПОМОЋИ И ПОСДЕРАТНОЈ СА- 
РАДЊИ ИЗМЕЂУ ЈУГОСДАВИЈЕ 
И САВЕЗА СОВЈЕТСКИХ СОЦИ- 

ЈАЛИСТИЧКИХ РЕПУБЛИКА 

Намеоинштво Југославијс и Ilpe- 
зидијум Врховпога Савета Савеза 
Совјетских Социјалнстичких Ре- 
иублика, 

чврсто рвшени да се доиедс до 
краја рат против пемачк-нх заио- 
јевача; 

у жсљи да још внше учврсте 
iiocTOJehe .пријатељство ме1;у иа- 
роднма Југославнје н Совјетоког 
Савеза, којн воде заједннчку бор- 
бу против општег непрћјатеља — 
хнтлеровске Немачке; 

изражавају!«! непоколебл.иву 
тежи.у да се обезбеди теона са- 
ради.а иарода обеју зсмаља и свнх 
УједШиеннх иација у време рата и 
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у цреме мира и да унесу CDOJ до- 
iipmioc у дело послератае оргаии- 
зације мира н безбедпостн; 

упереии да учвршћеке прија- 
тељстна нзМеђу Југослаиије н Сон- 
јетског Саиеза одговара животии.м 
ннторесима оба иародз н да ће на 
иајболл! иачип служити делу да- 
jbcra економског разннгка обеју 
земаља'; 

решили су да у томе циљу за- 
кључе onaj Угоиор и назначнли 
су у овојству спојих Пуио.моћпика: 

Намссништно Југосланије — 
Маршала Јосипа БРОЗЛ ТИТА, 
Претседника Министароког Cauera 
Југослапије; 
Президијум Врховног Санета 

Саиеза Сопјетских Социјалистич- 
ких Република — Вјачеслапа Ми- 
хаиловича МОЛОТОВЛ, Народног 
Комесара Инострапих Дела Саиеза 
ССР; 

који су се, после измепа сиојих 
Пуноиоћја, која су iiat)ciia у 
Hcnpamioj фор.мп, сагласнли у сле- 
деием: 

и u мирпос времм и пнссти сион 
'вклад в дело послевоенион орга- 
ннзацнн мира u безопаспости; 

уверенпв1е в том, что укрепле- 
^нне дружбв! между 10гославиеН 
и Советскии Сојозом отвсчает 
жиаинеиим интересам обонх наро- 
дов м будет наилучшим образои 

^служнтБ делу дал1.Ј1еишего зкопо- 
МИЧССКОГО развитнл обенх спраи; 

решили заЈопочнтБ с зтон цслвго 
ViacToniuiiii Договор п пазначнлн 
•в качествс своих уполиомочеишлх; 

PereiiTCKiiii Совет [Огославин — 
Маршала Иосипа БРОЗ-ТИТО, 
Претседатели Совста Мшшстров 
10гослав1111;    . 
1 Прсзидпум Верховчого Совета 
Сошза Советскик Соцпалистичс- 
скпх Республик — Вичеслава A\II- 
хаиловнча МОЛОТОВЛ, Народпо- 
го Комиссара Мностраишлх Дел 
Согоза ССР, 

KOTopi.ie после обмспа СВОИМИ 
ПОЛН(ЖОЧИ5ШИ, иандеппвши в дол- 
жпоН форме и полном поридке, 
согласнлиа.  o   |111жеслсду10Ш.ем: 

Члаи  1 

Свака од Високпх Страпа Уго- 
ворница продужиће борбу заједио 
са другом Страпом и са свима Ује- 
дињеним иацнјама прошв Иемачкс 
до коначпе победе. Внсоке CTjianc 
Уговорпице обавсзују се да ука- 
зују једпа другој вој-ну и другу 
ПОМОћ у тој борбн свима срсд- 
ствнма која и.м стоје на располо- 
жељу. 

Члаи 2  . 
AKO бн   сс   јсдна   од   Внсокнх 

Страиа   Уговорница   иашла у no- 

Статви 1. 

Каждаи нз BI.ICOKIIX Договари- 
вагошихсл Стороп будет продол- 
жатБ борвбу совместио с друго^ 
CToponoii и со всеми 06'единннми 
иациимч против Гермаиии до окои- 
чателвпои победи. Високие Дого- 
вариваготиесл Сторонв! облзуготсл 
оказиватв друг другу военнум и 
другук) ПОИОШ в зтом борвбе 
всеми HMCioiuiiMiiCH в их pacnopsi- 
жении средствами. 

Стал.л 2. 
Еслн одна  из Вбјсокнх Догова- 

ривашшихси Сторол оказаласБ би 
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слератнрм периоду увучеда у војне 
акције против Псмачке, ако би 
ова обновила своју иападачку по- 
литику, или са ма којом другом 
држапом iKoja бп се придружила 
Иемачкој испосредио илн у ма 
каквом другом облику у такном 
рату, друга Внсока Страна Уго- 
нориица одмах he указати Crpami 
Угонорници упучепој у ВОЈНС ак- 
ције иојиу н другу помоћ н пот- 
пору сиим средстнима која joj 
стоје na расположењу. 

Члаи 3 
Внсокс Стране Угопорннце нз« 

јављују да he учсствовати, у духу 
најискреиије сарадн.е, у свима ме- 
^ународиим акцијама које имају 
за циљ обсзбс1;е11>е мнра и безбе- 
диости народа и да he унетн свој 
пуни удео у дело остварења оиих 
високих  цил.сва. 

Високе Страпе Уговориице из- 
јављују да iie прммеи.иваи.е овог 
Уговора битн у сагласпостн са ме- 
ђуиародиим иринципима у чијем 
су усвајан>у оне учествовале. 

Члаи 4 
Свака од Внсокнх Страна Уго- 

ворница обавезује се да nehe за- 
кључивати иикакав савез и да nche 
узимати y4euilia нн у каквој коали- 
цији упереној протнв другс Ви- 
соке Страие Уговориицс. 

Члаи 5 
Високс  Стране  Уговорницс    из- 

јавл.ују да he и после завртетка 

u iiocjieiioeiini.iii период иовлсчс- 
инон в Boemiue девствИА с Герма- 
ииен, котораи возобиовнла бв! CBOIO 
агрессивиуго полнтику, или с ка- 
ким-либо государством, которос 
об'еди1111лосв би с Гермапиеи ие- 
посредственно илн в какоИ-ливо 
niioii форме в такон воИне, другал 
Вмсокаи Догоиарнвакмцанси Сто- 
роиа нембдленно окажет Догоиа- 
piiBaioiueiicji Сторопе, новлечепиои 
в lioemii.ine деАсгаии, восннук) и 
другуго iioMomb н шоддсржку все.ми 
сродствамн, нмекмцимнси ц ес ра- 
спорижепин. 

Стап.н 3. 
Високие Договаривагошисси Сто- 

ponu залвлигот, что будут участво- 
ватв, в духе самого )icKpeimero со- 
трудинчества во вссх междупа- 
родннх дбАствииХ, ■паправлеитлх 
к тому чтоби обесиечитв мир и 
безопасиост!) пародов, и будут пол- 
ROCTIO BiiociiTb CBOIO долш в дело 
осутествлешш зтпх високих целеН. 

BucoKiie Договаривагошиесн Сто- 
pom.i заивлнгат, что примеисиие 
HacTOsuuero Договора будст пахо- 
дип,«! в соответствии с междупа- 
родтлми принципамн, в припитии 
КОТОрш omi участвовали. 

Статвл 4. 
Каждан кз Вмсокмх Договари- 

liaionuiecii Сторои обизуетси ne за- 
клгочатБ какого-либо сошза н ис 
прпниматв участнл в какон-лнбо 
коалицни, направлетшх против 
другон Bi.icoKoii Договаривак)- 
iuciicsi  Стороии. 

Стаи.л 5. 
Вмсокие Договарииаготнесл Сто- 

pom.i заивлЈпот, что и после окои- 
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овог рата раднтн у духу прпјатељ- 
ства н сарадње у циљу даљег раз- 
витка и учвршћења економоких н 
културиих пеза међу народима 
обеју земаља. 

чаинн настолшсн воГти оии будут 
деНствоватБ в духе дружби и со- 
трудннчества, в целпх далте^ше- 
го развЈшш и укреллемил зконо- 
мических н кулвтурних свлзеИ 
между  народамн  обеих стран. 

Члаи 6 

Ouaj Уговор ступа на снагу 
одмах послс његовог noTmiciiBaiba 
и биће ратификован у што краћем 
року. Измена ратификационих ин- 
струмената бнће iianpineifa у Бео- 
граду IHTO ОКОрије. 

Овај Уговор остајс у важиостн 
двадесет годвна од мокента њего- 
вог потписивања. Ако јсдиа од 
Внсоких Страна Уговориица na 
крају овог двадесетогодншњег пе- 
риода ne би изјанила ж-ељу на го- 
дину дана npe истека рока да 
откаже овај Уговор, он he остати 
на снази за ндућих петгоднна, и 
тако свакога пута дотле док једна 
од Високих Страпа Угопориица ne 
учиии na годииу дана npe нстека 
текућег пстогодишњег псрнода пи- 
смепу нзјаву o својој намерн да 
iipcKiuic ibcroiio важење. 

У    потврду   чега   Пуномоћници 
су  потписалн  овај   Уговор и ста- 
вилн na ibeia своје печате. 

Рађеио у Москчш „11" априла 
1945 годиие, у два прнмерка, оба 
на српско-хрватском и руском је- 
зику, с тим да оба текста имају 
исту важиост. 

lio опуномпћен.у По опупомоксп.у 
Намесмншгпа ПрсзидИЈуиа Нпховног 
Југославије Саиета СССР 

Ј. Б. ТИТО с. р. В. МОЛОТОВ с. р.       И. Б. ТИТО 

Статви G. 

Иастолтии Договор вступает в- 
силу немедленно после ero подпи- 
саиии и подлсжит ратифпкации в 
возможпо короткин срок. Обмси 
ратификационшлми грамотами бу- 
дет произведеи в Белграде как 
можно  окорее. 

llacTonuuiii Догонор останетсп в 
силе и течспие двадпати лет с мо- 
меита ero подписашш. Если одпа 
пз Високнх Договарнвагоии^сл 
Сторон в конце зтого двадцатнлет- 
него периода me сделает за однн 
год до срока запвлешш o своем 
желании отказатвсл от Догопора, 
on будет оставатвсл в силе на сле- 
дугошие miTb лет, и так каждвш 
раз, до тех rio,p, пока одпа из Bu- 
соких Договариваштихси Сторон 
ne сделает за одпи год до окои- 
чаиил текушего плтилетнл писмс- 
нного предупреждешш o своем на- 
мерении   ирекратитБ ero деНствне. 
В удостоворепие чего Уполно- 

моченшле подписали настоишиЛ 
Договор и прнложнли к пему свон 
печати. 
Составлен в г. Москве, „И"' 

апрели 1945 года, в двух згзем- 
плирах, каЖДИИ na сербско-хорват- 
ском и русском нзиках, прнчем 
оба текста HMCIOT одииаковуга снлу. 
По уполномочнк) По уиолпомочин) 

PercnTCKuio Сопета     Преоиди.маВ.-рхонисии 
кзгославин Совста СССР 

в. молотов 
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Члан 2. 
Onaj закон ступа на сиагу кад се.објапн у „Службелом листу Де- 

мократске федератипне Југославнје". 

Još jednom molim Pretsednkštvo da ovaj zakon usvoji. (Burno 
odobravanje). 

Pretsednik: Otvaram diskusiju o Prijedlogu zakona o Ugovoru o 
prijateljstvu, uzajamnoj pomoći i posleratnoj saradnji između Jugosla- 
vijo i Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika. 

Riječ ima Pretsjednik Mmistarskog savjeta, Maršal Jugoslavije 
■drug Josip Broz Tito. (Frenetičan i dugotrajan aplauz.) 

Pretsednik Ministarskog saveta Maršal Jugoslavije Josip Broz Tito: 
Drugovi! Danas Prctsjedništvo AVNOJ-a treba da ratifikuje Ugovor o 
uzajamnoj .pomoći, prijateljstvu i saradnji, koji jo sklopljen 11 aprila 
1945 godine između Sovjetskog Saveza i vlade Demokralske Federa- 
tivne Jugoslavije. Ja želim ovom prilikom da podvučem veliki historiski 
značaj toga akta. 

Taj značaj je potvrđen u prvom redu time što je ugovor primljen 
s velikim oduševljenjem u svim federalnim jedinicama, u svim sloje- 
vima naših naroda. Sklapanje toga ugovora nije samo djelo vlade, koja 
ga jo izvršila, već je djelo, odnosno rezultat davnih težnji naših naroda, 
"kojo su izražene u dugotrajnoj borbi kroz 25 godina. Dvadeset pet 
godina najnapredniji slojevi naših naroda tražili su svom odlučnošću 
ovakve vezo s velikom bratskom zemljom, Sovjetskim Savezom. Borih 
su so i razbijali onu barijeru koju su stvarali razni reakcionarni ele- 
menti u staroj Jugoslaviji, bilo iz svojih ličnih interesa, ili za interese 
njima sličnih u inostranstvu. U toj borbi bilo jo žrtava. Bilo je bat'- 
njanja, bilo je suđenja stotina i stotina najboljih sinova na dugotrajnu 
robiju i koncentracione logore; ginuli su mladi, vjerni sinovi naše 
zemljo još davno prije ovog velikog i teškog Oslobodilačkog rata. Zato 
jo radost naših naroda bila tim veća kada su se ispunile težnje za koje 
su se oni borili. 

Ako su nekada protunarodni elementi poput Stojadinovića, pnnca 
Pavla, Cvotkovića i Mačeka i mnogih drugih njima sličnih upravljača 
staro Jugoslavije činili sve da Jugoslaviju što više izoliraju od pravih 
prijatelja i na taj način doprinesu katastrofi 1941 godine, kada su našu 
zemlju napalo i .porobile fašističke trupo Hitlera, Musolinija i drugih — 
vlada Demokratsko Federativne' Jugoslavije smatrala je svojom pra- 
vom dužnošću da učini sve ikako bi osigurala našu zemlju od sličnih 
katastrofa i obezbijedila joj miran razvitak i izgradnju. 

Ovaj ugovor nije uperen ni protiv koga ko ne želi avanture slične 
Hitlerovim i Musolinijevim, ko želi mir, ko je prijatelj naše zemlje г 
želi poštovati njenu nezavisnost i slobodu, jednom rečju, ko nam želi 
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dobro u našem inapornom radu na liječenju teških rana kojo nam je 
zadao zajednički neprijatelj svih Ujedinjenih naroda. 

Naša zemlja želi živjeti u miru i u prijateljskim odnosima no samo 
sa našim susjedima, nego i s našim saveznicima iz ovo veliko oslobo- 
dilačko borbe. S njima mi želimo imati isto tako najbolje odnose i 
saradivati u miru kao što smo saradivali i u ratu. Prema tome, pada 
nam tim težo što već prvih dana zajedničko voličanstvene pobjede nismo 
naišli na razumijevanje kod naših vol'kih saveznika zai naša prava, ste- 
čena no samo potocima krvi, nego i historijski utemeljena. Takvo dr- 
žanje naših ratnih saveznika i negiranje naših prava po-mutilo jo radost 
naših naroda već u prvim danima veliko pobjede nad neprijateljem. 
Ovakvo nepravdo duboko se usađuju u dušu naših naroda i vrlo se 
toško zaboravljaju. Ali vjerna ideji mira i svjesna svo težino odgovor- 
nosti za očuvanje i učvršćenje toga mira, Vlada Demokratske Federa- 
tivno Jugoslavije ulaže i po cijenu dragocjenih žrtava, veliko napore da 
bi i-zbogla nesuglasice i sukobe i -tamo gdje smo u punom pravu. 

■ Pred ovim visokim Prctsjedništvom mogu sa zadovoljstvom kon- 
statovati da je već do danas Ugovor o uzajamnoj pomoći i prijateljstvu 
sa Sovjetskim Savezom pokazao blagotvorne rezultate. Drukčije nije 
hi moglo b'ti. Vjeran svojim principima da poštuje nezavisnost i pravo 
malih naroda i da im u tomo dajo i svoju podršku. Sovjetski Savez 
nema nikakvih drugih interesa u Jugoslaviji, nego da sa našom zemljom 
živi u najboljim odnosima i da joj da svaku pomoć u njenom razvitku 
1 obnovi. Razumije se da su to činjenico vrlo dobro poznato svim naro- 
dima Jugoslavije i zato nijo nikakvo čudo Sto oni gledaju s toliko lju- 
bavi na ovu veliku bratsku zemlju, kao na svoga iskrenog zaštitnika. 

Ovaj ugovor jo stvoren još za vrijeme rata protiv Hitlerovo Ne- 
mačko, i to no samo radi postizanja brzo pobjede nad zajedničkim ne- 
prijateljem nego i kao instnimonat osiguranja od slićnih napada na 
našu zemlju. On jo snažni olomenat sigurnostii u mirnom periodu za 
objo zemlje. On u isto vrijeme omogućava svestrano razvijanje i učvr- 
šćenje ekonomsko i1 kullurno saradnje između naroda' Jugoslavije i 
bratskih narod« velikog Sovjetskog Saveza. Time su ujedno ostvarene 
težnjo naših naroda, koji su zbližonje i tijesnu saradnju s velikom sla- 
vonskom zemljom-željeli vjekovima isto onako, kao i tijesnu poveza- 
nost sa svima ostalim slavonskim narodima jer ih je vjekovima ugro- 
žavao isti neprijatelj — nemački osvajač, jer su u tomo zbliženju 
vidjeli i svoju vlastitu sigurnost i zalogu mira. Ovakvo itežnjo no mogu 
biti na štetu drugih naroda, jer su ono i miroljubivo i proističu samo 
iz željo da se poštuju naša nacionalna prava, naša nezavisnost, i da 
naši narodi sami sobom upravljaju. (Jednodušno i dugotrajno odobra- 
vanje, buran aplauz). 

Pretsednlk: Riječ ima drug Marko Vujačić. 
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Marko Vujačić: Družo Maršale, drugovi, u ime Zemljoradničke 
stranko imam čast da pozdravim"OVO veliko istorisko djelo, da pozdra- 
vim krunisanje svih naših borbi od Kosova do današnjeg dana. Seljački 
narod Crne Goro i Srbijo jo pisao krvlju istoriju kroz svo svojo vijekovc 
da ostvari velike ideale za kojo se borio, za koje je ginuo, čuvajuć1 

svoju slobodu, svoju samostalnost, i svoju nezavisnost. Ali usljed isto- 
riskih događaja i držanja velikih sila koje su se tada bile isprečilc nismo 
mogli da ostvarimo ove velike ideale koje nam je ostvario maršal Tito 
sai svojom Armijom i maršal Staljin sa pobedonosnom Crvenom armi- 
jom. (Frenetično odobravanje i aplauz). 

Ovo nije prvi ugovor koji smo mi Crnogorcii sklapali sa Rusijom. 
Bilo ih jo vlšo kojo smo i krvlju zapečatili. Da pomenem nekoliko: 1708 
godino vladika Danilo jo potpisao ugovor sa Rusijom po kome nam jo 
'Rusija slala hranu i džebanu da se odupkemo tada silnom otomanskom 
zavojevaču. Drugi krupni događaj između nas i Rusa jo potpisivanje 
Poveljo 1767 godine, kada je general Dolgoruki došao sa Rusima da. 
pomogne vladici Savi. Pomoć dobljena tada od Rusa u hrani, municiji 
'i vojnim instruktorima pomogla jo Crnogorcima da izvojuju pobedu 
protiv Turaka koji su tada napali sa četiri strane i to: travnički i ska- 
darski veziri sa pašama p'.jevljanskim i pećkim. Bilo ih jo oko 180.000 
vojnika. Ali blagodareći Rusiji mi smo tu veliku silu potisli i do nogu 
potukli. 

Treći ugovor bio jo 1811 godine, potpisan pred napad Napoleonov 
na Rusiju. Vladika crnogorski Petar I pristao je po tom ugovoru da 
iidari na Francuze. Na taj način jo zadržao jedan dio Napoleonove 
vojsko. U Crnu Goru došlo je oko 80 ruskih instruktora. Tom prili- 
kom su Crnogorci odnijeli pobjedu nad Napoleonovom vojskom kod 
Dubrovnika, pa zauzeli i sam grad. 

Za tu pobjedu bili smo nagrađeni od ruskog naroda: odličjima, 
hranom, municijom i subvencijom od 2 i po miliona rubalja godišnje 
koju smo uživali svo do Balkanskog rata. 

Treći veliki savez sa Rusijom je 1875 godine, kad su Srbija i Crna 
Gora napravile sporazum da objavo rat Turskoj i da na sebo privuku 
jedan dio tursko vojsko-na Balkanu. Crnoj Gori jo data hrana, muni- 
cija, sanitetski materijal i Jjekari, a Srbiji: nešto vojske, topova i vojnih 
rukovodilaca. 

Taj ugovor jo narod ovako opjevao uz gusle: 

»Crnoj Gori posla liječnike, 
I posla joj hranu i džebanu, 
A Srbiji od boja junake 
1 pred njima hrabre generale, 
I  Dunav su Rusi pregazili. 
Stado jeka Gurkovih topova: 



Pot ujedno, pedeset zajedno, 
Pot stotina jedan za drugijem, 
Pado Plovna, a pado Sofija, 
Crna Gora moli i Srbija 
Da kraj ratu učini Rusija.« 

Mi smo imali još dya politička razgovora. Prvi jo bio 1806, kada 
jo arhimandrit Arsenije Gagović poslat u imo Srbijo i Crno Goro u 
Rusiju da moli ruski narod da stvori južnoslovensku državu na Bal- 
kanu. U istom cijju 1817 išao'je i prota Matija Nonadović. Ali; so ništa 
Od toga nijo moglo ostvariti zbog interesa i uticaja drugih velikih sila 
na Balkanu. Eto zbog tih težnji velikih sila svi podvizi naših V/olikana, 
pera i mača ostajali su bez vidnog uspjeha. 

Izbijanjem ovog krvavog fašističkog rata, kada jo osvajač zaga- 
zio da nas pokori, da nas Slovono uništi, šta so dešava? Dešava so ono 
što so dešavalo i u prošlosti. Veliki ruski narod udara tu aždaju, lomi 
jo i krši, ali i mi Jugosloveni, i mi Titova armija no sedimo uzalud. 
'Čim jo napadnut Sovjetski Savez i kad nas jo pozvala Komunistička 
partija Jugoslavije uzeli smo puške u ruko i puno četiri godino dana 
viteški smo vodili borbu. U borbi uvijek nas jo održavala vjera u po- 
'bjedu Crveno armije. I ni jesmo se prevarili. Jednoga dana smo so 
te njima sastali na Dunavu. I zajedničkom borbom oslobodili smo Srbiju 
sa Beogradom, a odatle Crvena armija krenula je svomo cilju: Pešti, 
Beču i Berlinu, a mi: Sarajevu, Zagrebu, Ljubljani i Trstu. 

Kad govorim u Ime Zemljoradničke stranko, govorim u ime onih 
seljaka i radnika koji su viteški padali u armijama našeg slavnog geni- 
jalnog vojskovođo, državnika i umnog političara maršala Tita. Vojnici 
tada nijesu pitali ko jo i odakle je Tito, jor su uvidjeli da ih vodi onuda 
"kuda je njihovo pretke vodio: Njegoš, Puškin, Mandušić, Mičunović, 
Gubec, štrosmajcr, Masarik i drugi veliki Sloveni, a to jo put sloven- 
stva, put njihovoga jedinstva. 

I ta krv koju smo zajednički prolili kroz vi jekove, a naročito u ovim 
danima, koja nas jo spojila i ujedinila, jamči da niko i nikada višo nas 
Slovene niti može niti smije rastavili. Svakog onoga ko pokuša i da 
govori o tome naše će ga strijelo raniti i naše munjo razgromiti. Mi, 
mučenici, mi večUi borci imamo na to pravo, jor su Sloveni, nažalost, 
kroz vi jekove lili krv a drugi su blago dijelili. Ovo je prvi put u našoj 
istoriji da ono što smo izvojevail na bojnom polju očuvasmo i na diplo- 
matskom i političkom. 

Ja ovaj ugovor pozdravljam u imo svih seljaka mučenika koji su 
pali za narodno ideale odi Kosova do danas, jor su se njihovo žoljo i 
ideali sada ispunili. 

Seljački narod koji jo ušao u Narodnooslobodilački front daće sve 
svojo snago za obnovu Demokratsko federativno Jugoslavije isto kao 
Sto jo davao i svojo najbolje sinovo u borbu za njeno stvaranje. 
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Ja ću završiti klicanjem: Da živi Sovjetski Savez, Crvena armija 
i njen vrhovn' komandant Staljin! (Aplauz i povici: Žive]!!) Da živi 
Demokratska federativna Jugoslavija i njena herojska armija na čelu 
sa legendarnim herojom, junakom, vitezom, državnikom i političareni 
maršalom drugom TUom! (Buran aplauz!) 

Neka živi bratstvo i jedinstvo svih Slavena od Japana do Jadrana 
za vječita vremena! Amin! (Buran aplauz i uzvici: »Živci'!«) 

l'rctsednik: Ima riječ drug dr Siniša Stankovič. 
Dr Siniša Stankovič: Drugovi, ja mislim da neću demantovati ose- 

čanja ni jednog Srhlna ako u ime srpskog naroda, ako u ime nareda 
'Srbije najtoplije i najiskrenije pozdravim zaključenje Ugovora o sa- 
'radnji i uzajamnoj pomoči između Saveza Sovjetskih Socijalističkih 
Republika L Demokratske federativno Jugoslavije. Kao što je to i Pret- 
sednik Vlade Maršal Tito napomenuo: ovaj ugovor nije iz reda običnih 
Ugovora, koje sklapaju vlado dveju zemalja makar kako prisne odnese 
'imalo medu sobom. To je ustvari potvrda jednodušnih osećanja kako 
ruskog naroda i svih naroda Sovjetskog Saveza tako i svih naših na- 
roda, kojr u tome ugovoru gledaju ostvarenje svojih vekovnih težnji 
ka što bliskijem i što prisnijem dodiru sa velikim ruškim narodom i1 ka 
ostvarenju onog velikog ideala koji je ležao u srcima svih Južnih Slo- 
vena, ka ostvarenju jedne prave istinske i pune slovenske solidarnosti'. 
Međutim ovaj ugovor ustvari ostvaruje is'to tako i težnje ruskog na- 
roda koje su so ispoljavale i mnogo ranije u istoriskim događajima na 
Balkanu. Može se slobodno reč: da je još od Petra Velikog pa sve do 
danas, ruski narod ponajčešćo išao u svojoj borbi protiv raznih zavo- 
jevača i imperijalističkih sila zajedno sa malim južncslovenskim naro- 
dima na Balkanu. Može se reči da su naši narod! u odbrani od spo« 

■ljašnjih neprijatelja uvek delili, u večoj ili manjoj meri, sudbinu ruskog 
naroda. Kad je Rusiji bilo dobro, tada je bilo dobro ii njima. I obrnuto. 
Ja ču samo potsetiti na nesebičnu požrtvovanost ruskog naroda 1876 
do 1878 godine kad je Rusija poslala svoga^ slavnog generala Cernajeva 
da pomogne našu tešku i upornu borbu protiv otomansKog osvajača. 

Te istorisko činjenice pokazuju jednu osnovnu liniju, težnju jugo- 
'slovenskih naroda, s jedne strane, ruskog naroda s druge strane, kao. \ 
svih ostalih slovenskih naroda, ka ostvarenju jedne stvarne slovenske^ 
solidarnosti. I možemo danas rečl da je ta slovenska solidarnost ла 
putu, da se zaista i ostvari, jer slovenska solidarnost ima danas, vLšo 
no ikad i realnih uslova i potrebe da bude ostvarena. Slovenski narodi. 
'&u od uvek, a naročito od XIX veka naovamo, bili predmet ! želja ape- 
tita imperijalističkih sila, u prvom redu germanskog imperijalizma. 

Svi mi vrlo dobro znamo kolika je smrtna opasnost postojala za 
* u žnosJo vensko narode u svima orrm trenutcima naše akoraSnje 'sto- 
rlje, ka^a ruski narod nije imao dovoljno snage da se stavi a odbrarm. 
svoje južnoslovenske brace. Ali, naprotiv,  kada  je  ruski narod  pčele- 
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Velike oktobarske revolucije .koja mu je dala neslućeni polet, razvio 
sve .potencijalno snago koje su postojale; ikada je ruski narod, zajedno 
ka svim ostalim narodima Sovjetskog saveza, uspeo da stvori dosada 
neviđenu moć i snagu sovjetske države, od toga se trenutka i za 
'južnoslovenske narode javlja puna mogućnost da se uspešno suprot- 
stave najstrašnijem i najopasnijem imperijalizmu koji je ikada ugrozio 
opstanak Slovena — germanskom imperijalizmu. I mi vidimo rezultate. 
Južnoslavenski narodi su vezani za ruski narod ne samo zajedničkom 
•borbom i zajedno prolivenom krvi, nego i osećanjem blagodarnosti za 
veliku i nesebičnu potporu Sovjetskog saveza. Otuda je i blagodarnost 
■nas Južnih Slovena, a specijalno Srba, prema Sovjetskom savezu a spe- 
'cijalno prema ruskom narodu bezgranična. 

Ovim  ugovorom otvaraju so zaista  perspektive Jedne uspešne  i 
stvarno saradnje.  Prc svega., savez  između Jugoslavije i Sovjetskog 
Saveza je danas nesumnjivo jedna od najmoćnijih garantija za našu 
budućnost, garantija na osnovu koje možemo sa pouzdanošću da gle- 
damo unapred i da smatramo sebe obezbedenim protiv svih eventual- 
nih opasnosti od pokušaja imperijalista koji bi ponovo mogli1 da nasrnu 
na našu slobodu, a naročito od opasnosti eventualnog ponovnog dizanja 
germanskog ir^perijalizma. Ali to ipak ne bi- bilo sve. Ovaj naš ugovor 
omogućuje, punu kulturnu, političku i privrednu saradnju između naših 
naroda i naroda Sovjetskog Saveza, a u prvom redu .ruskog naroda. 

Da li jo danas naročito potrebno isticati do kakvog su neslućenog 
^tepena dovedeni ne samo uslovi kulturnog i privrednog razvitka, nego 
i rezultati toga razvitka u Sovjetskom Savezu. Van svake sumnje je 
da će naši narod1!, pa i' srpski narod, moć' da u kulturnim tekovinama 
Sovjetskog Saveza gledaju veliki uzor za svoj dalji razvitak i da svoj 
kulturni napredak uputo .boljim pravcem i bržim tempom. Očevidna jo 
stvar: da ćo svi naši napori u ovim teškim vremenima, kada sve snage 
i sve energijo naših naroda moramo uputiti ka obnovi i rekonstrukciji 
iemljo i ka svestranom izgrađivanju našeg celokupnog ekonomskog, 
političkog, privrednog i kulturnog života, moći da naiđu na svesrdnu i 
punu podršku od strane prijateljskog i savezničkog Sovjetskog Saveza. 

Svi ti momenti pokazuju: da so zaista ovaj ugovor između naše 
zemlje i Sovjetskog Saveza može smatrati kao jedan od najkrupnijih 
•međunarodnih događaja u skorašnjoj istoriji južnih Slovena i naše nove 
•mlade države. Želim da još jednom, u ime naroda Srbije, najvećim 
'oduševljenjem pozdravim ovaj savez, gledajući u njemu zalogu no samo 
bolje budućnosti našo zemljo pa i srpskog naroda, nego i kao garantiju 
da ćo slovenska solidarnost zaista jednog dana .postati stvarnost, na 
sreću i veliki napredak svih slovenskih naroda. (Buran aplauz). 

Pretscdnik: Riječ ima drug Franjo Gazi. 
Franjo  Gazi:  Poštovani drugovi  i  gospodo,  ja,  U  ime Izvršnog 

odbora Hrvatsko seljačko stranke, koja živo sudjeluje,u ujedinjenom 
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Narodnooslobodilačkom pokretu Hrvatske, srdačno pozdravljam, tvorca 
ovog velikog djela — sklapanja Ugovora između bratskog Sovjetskog 
Saveza i naše Demokratsko federativne Jugoslavije. Veliki tvorac ovog 
djela, naš omiljeni drug maršal Josip Broz Tito I veliki muž Sovjetskog 
Saveza, maršal Staljin, zadužili su za vjekove naše narode ovim veli- 
kim djelom. Izražavam istodobno veliku radost cjelokupnog hrvatskog 
naroda koji živi diljem Jugoslavije, a naročito seljačkog naroda koji 
vjekovima teži za slogom i bratskim savezom sa svojim velikim ruskim   , 
bratom. Krivnjom ljudi odnarođenih od toga naroda, to se nije dogodilo 
ranije, već tek danas, i to zaslugom ovih velikih ljudi koji su doveli 
do tog sporazuma. Tokom Narodnooslobodilačko borbo naši narodi su 
pokazali da žele i da hoće čvrst savez, zbliženje, 'bratstvo i jednakoprav- 
nost svih naroda, a to zbliženje i sve to mogućno je samo u slozi svega 
slovenstva. Jedna činjenica radi koje je hrvatski narod zavoleo bio 
braću Radićo bila je ta: što su oni govorili da ako hoćemo srećno 
živjeti, onda treba da sav naš rad usmerimo sasvim drugim pravcem i 
da radimo ла sasvim drugi način, nego .što su toj raniji ipolitikanti га- 
ШИ, a to je: da usmerimo našu polit'ku ika Istoku, ka bratskoj sloven- 
skoj Rusiji. Tokom Narodnooslobodilačke 'borbe, dogodilo se ono što 
je narod želeo, i zahvaljujući velikom našem mužu, maršalu Titu, koji 
je to veliko delo ostvario, ja vjerujem, da daj naš savez neće trajati- 
samo 20 godina, nego da će to biti jedno nerazdruživo tijelo kroz vje- 
'kove, da će to biti jedan nerazorivi savez, zasnovan na bratstvu, jedin- 
stvu svih jugoslovenskih naroda, a u bratskoj zajednici svega- sloven- 
skog sveta.  Zato ja  pozdravljam ovaj  savez i kličem:  Živio maršal 
Staljin! (Složan odziv: Ziveo!) Živio drug maršal Tito! (Složni poklici: 
Živeo! Buran aplauz). 

Pretsednik: Riječ ima Pretsjcdnik Osvobodilno fronte slovenačkog 
naroda drug Josip Vidmar. 

Josip Vidmar: Tovariši .poslanci! Govorim v imenu slovenskega 
naroda, ki jo ves in kompaktno združen v Osvobodilni fronti sloven- 
skega naroda od leta 1941, to se pravi od aprila tega leta. Stojimo pred 
velikim zgodovinskim dogodkom slovenskega naroda, gledajoč na do- 
govor med1 Sovjetsko zvezo in Demokratsko federativno Jugoslavijo 
Kot na izpolnitev tisočletnih sanj slovenskega naroda. 

Slovenci žive na skrajnem severo-zapadu jugoslovenskcga, morja, 
ha ozemlju, ki je bilo od nekdaj pripravljeno za politične kombinacijo 
vseh i>oklicnih in nepoklicnih urejevalcev Evrope. Od Karla Velikega, 
preko Napoleona, pa do Mussolinija in Hitlerja — slabega spomina, in'i 
vso do nekaterih urejevalcev današnjih dni, je slovenski narod moral 
inpeti, da so z njegovim ozemljem, ki je stikališče treh velikih evrop- 
skih .plemen, kombinirali in sabirali po mili volji. Tisoč dvesto let vodi 
slovenski narod borbo za ta košček zemljo in za svojo pravico do oksi- 
sience. Vsa ta leta, vsa  ta stoletja je slovenski narod neomajen, po 
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notranji logiki svoje narave in dogodkov, upiral oB na jug in vzhod. 
Upiral je oči k bratom Hrvatom in Srbom, upiral je oči še dalje na 
Vzhod, predvsem k velikemu slovanskemu narodu, k Rusom. Vsi naši 
misleci so sanjarili, so hrepeneli! po velik' združitvi z vsemi Jugoslovani 
in slovanskimi brati, zlasti pa po združitvi z velikim ruskmi narodom. 
Že v 16. stoletju so prvi naši politični misleci spregovorili o tem daljnem 
in najtesnejšem hrepenenju. Čim bolj je postajala evropska zgodovina 
opasna in čim bolj so se dogodki zgoščevali v središču Evrope, kamor 
spada slovensko ozemlje, tem bolj jasen in opredeljen je bi! program 
•vsega naprednega slovenstva v tem, da je hote'o združitev z jugoslo- 
vanskim: narodi in zvezo z velikim ruskim narodom; 

Tovariši, lahko rečem, stoletna želja velikih slovenskih mož se 
danes s tem dogodkom uresničuje. Uresničuje se po najtežjem in naj- 
bolj nevarnem boju, ki ga je imel slovenski narod prebiti v zadnjih 
štirih lotih! Namen okupatorjev, bodisi Nemcev bodisi Italijanov, ^e bil,, 
slovenski narod kratkomalo izbrisati s površine zemlje, razsehti ga. 
Samo odločnemu odporu naših borcev se je zahvaliti, da se ta nečlo- 
veški načrt ni izvršil. Uspelo jim je razseliti komaj 200—250.000 Slo- 
vencev s slovenskega ozemlja. Tudi v tej štiriletni borbi so se oči partii- 
zanov neprestano upirale predvsem k vam, bratje Srbi, Hrvati, Crno- 
gorci, Makedonci, Bosanci, še bolj, še z večjim zaupanjem pa 
na vzhod, kjer je velika in slavna Rdeča armada trla strašen Hitlerjev 
'vojaški stroj. Vsaka ruska zmaga je za nas pomenila našo zmago. 
Vsaka ruska zmaga je nam pontenila povečanje upanja in vere, tiste 
vere, ki je konec koncev nismo izgubi niti za trenutek, vere, da končno- 
mora zmagati Rdeča armada, ne samo zato, ker jo najmočnejša armada 
in armada najbolj naprednega naroda na svetu, temveč zaradi tega, 
ker jo nositeljica čk>večanske ideje, najbolj čJovečanske ideje sožitja 
med narodi. Od nekdaj so naši misleci govorili in hrcpenili ,po sožitju 
med narodi, v katerem bi sleherni narod imel polno pravice do samo- 
odločbo, do. kulturnega in svobodnega izživljanja svojih specifičnih, 
lastnosti. Izredno drago in veselo, radostno zadovoljstvo za nas je, da 
'jo Sovjetska zveza, zveza ki temelji predvsem na sili in .modrosti veli- 
kega ruskega naroda, da jo prav ta zveza prva v zgodovini človeštva 
ne samo de iure, temveč tudi de facto uredila človeško in dostojno 
sožitje med svojimi narodi. Ta njena notranja ureditev jo za nas jem- 
stvo, da so ista ureditev skuša uresničiti v sožitju vseh narodov sveta, 
in tako tudi našega naroda. Samo ta Ideja je za nas velikega pomena 
in ta ideja se z današnjim dnem približuje slovenskim tlom in je postala 
odločilen faktor v bodoči zgodovini Jugoslavije in nas Slovencev. 

Iz vsega tega moram v imenu slovenskega naroda, v imenu naj- 
boljših njegovih duho.v, v imenu vse njegove težko zgodovino ugoto- 
viti pred tem visokom zborom, da gledamo Slovenci na dogovor s Sov- 
jetsko zvezo ne kot na politično kombinacijo, kot na političen dogovor 
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lako vrste, ki so danes lahko sklene in jutri v boljši kombinaciji odvrže, 
lemveč da gledamo na dogovor s Sovjetsko zvezo kot na globoko 
organsko nujnost za nas Jugoslovane, za nas Slavene, in seveda za 
najbolj eksponirani jugoslovamski narod, za nas Slovence. Slovenci 
vidimo v tem dogovoru odrešitev, vidimo garancijo za svojo srečno 
bodočnost. Iz vsega srca pozdravljam ta dogovor in pozdravljam velika 
ustvarjalca tega dogovora —■ maršala Tita in maršala Stalma. (Burno 
odobravanje). 

Prctsednik: Ima riječ Pretsjednik Narodno skupštine Bosno t Herce- 
govine drug dr Vojislav Kecmanovič. 

Dr Vojislav Kccnianovic: Drugovi, no znam da li ću biti u stanju 
da prikazom raspoloženje i osjećanje koje jo izazvao ovaj značajan 
ugovor u dušama naših naroda u Bosni i Hercegovini. To osjećanje jo 
specifične prirode. Narod' je u t)orbij na život i smrt davao sve, ali je u 
duši svojoj strepio da neće opet tokom ovog .istoriskog zbivanja poći 
'teškim i mučnim stazama kojima su pošli 1918 godino i tako opet doži- 
veti novu 1941. ЛИ prvi glas koji je došao do nas o ovom ugovoru, 
rastorao jo teške slutnjo i unio više vjere i radosti u duše našeg naroda. 

Ja nijesan u stanju da opišem raspoloženje toga naroda prema 
velikoj Sovjetskoj zemlji. Ali nije zgorega ako vam kažem da su ljudi 
s Kozare kad su prvi put videli braću Ruse, plakali; iplakalo je i muško 
i žensko plakalo je i staro i mlado. To su bile suzo radosti. 

Prvo vijesti o ovom ugovoru izazvalo su osjećanje sigurnosti, hra- 
" Prosti i priznanja, izazvale su zadovoljstvo da su ovi ljudi imali zašto 

tla se žrtvuju. A od toga svega je najjače i najdublje osjećanje da idu 
sigurnim putem u bolju budućnost. 

Za nas je ovaj ugovor od naročitog značaja iz prostog razloga 
žto smo mi u Bosni i Hercegovini sa svih strana, i sa istoka i sa 
■zapada, i sa sjevera i sa juga, bili u toku mnogih vijekova predmet 
izrabljivanja kroz razjedinjavanjo, što se najčešće postizavalo sija- 
njem mržnje medu našim narodima. Ali u toku ove borbo ono što so 
smatralo nemogućnim to se postiglo izgrađivanjem bratstva osjećanja 
oipšteslavenske solidarnosti. I to slavensko osjećanje u Bosni i Herce- 
govini jo tako snažno da je postalo vjerom i ubjedenjem da će ta za- 
jednica sa velikim slovenskim narodima zaista dovesti našu napaćenu 
zemlju na pravi put, na put jedinstva i spasenja, na- put sigurnosti i 
vjero da neće više nikada doći u teška iskušenja. Uvjeravam vas, dru- 
govi, da prOili nenarodni režimi, režim: nasilja, koji su htjeh poštopoto 
da otruju dušu našega naroda unoseći U nju mržnju i nepovjerenje 
prema Rusiji radi njenog novog društvenog uređenja, nisu uspjeli. Taj 
osjećaj ljubavi i solidarnosti prema Rusiji bio je duboko usađen u dušo 
naših ljudi. 
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Propaganda tih režima nije uspjela da iz srca našega naroda 
iščupa tu ljubav za Ruse, — za slovenstvo. Narod so uvijek pitao zašto 
se malo govori, o Rusiji i zašto se govori tako loše. Zar da čovjek 
mrzi svoju majku zato Sto je promijenila modu, .promijenila maramu 
na glavi. 

Naš narod u toku ove 'borbe nije imao dubljeg osjećaja zadovolj- 
stva kao što je ovo izazvato sklapanjem ovoga ugovora sa Sovjetskim 
Savezom. On osjeća u svojoj duši da je ovaj put pravi put i da narod 
može očekivati bolju budućnost. Drugovi, naš narod u ovoj novoj borbi 
za zbratimljonje i za lečenje rana zadobijenih kroz vijekove, pa naro- 
čito za ove četiri godine, uvidio je i osjetio da će sve poći nabolje ako 
se bude radilo u duhu ovakvih ugovora. Ja se, drugovi, nadam da ćemo 
na političkom polju, na osnovu ovog pakta, imat1 velikog uspjeha, veće 
nego što smo ih dosada Imali. 

Radi toga, drugovi, ja preporučujem ovaj ugovor i glasam za 
njega. (Aplauz). 

Pretscdnik: Ima riječ Pretsjednik Prezidijuma Narodnog sobranja 
Makedonije drug Melodija Andonov-Ccnto. 

Методија Андопоп-Чепто: Драги друже Маршалс, драгн другари од 
Прнзидиумот на АВНОЈ. Срекеи сум дека мсне ми ua/uia чсста од нмето 
na демократската фсдерална Македоиија во Дсмократската федера- 
тивна Југославија, како и од името na п.елокупннот Македошскн народ 
да искажам задоволстко и радост од заклучеиието на договорот за при- 
јателство, взанмна помош н следвоепо сотрудиичество мегу СССР И 
Југославија, кој договор денеске нам ни е поднесеп na ратификаиија. 

Toj договор беше поднесеи na потпис пораио na бојното поле, н 
беше потписан со нзмешашата братска крв na иароднте naj CCCF5 n na- 
родите ma Демократската федеративна Југославнја. 

Депеска mio ro извршуваме тржествениот дел na loj вске реали- 
зирап акт. 

Убедеи сум дека, како сите народи на СССР и Југославија, така 
и сите славјански народи, така и оите мирољубивн народи од цел свет, 
со искрсна радост го поздравуваат тој догоиор затоа дека тој едело 
na две држави кои покажаа пајголем геронзам no борбата против фа- 
шизмот и пајмпогу доприпесоа за светскиот мир. 

i Како резултат na геројската борба na слободољубивите пароди na 
чело со великиот СССР, «ако резултат на атлантската повеља и кри.м- 
ската копферепција, се призпаја правата na сите мали и големи народи, 
право na слободеп 'нацнопалеи и полнтички н културен живот. 

Со тоа се призна правото и iia македонскнот парод. 
Тоа пегово право, право да биде слободеи и равпоправеп со дру- 

гнте народи BO Демократската федсративна Југославија беше санкцио- 
impano на 29 поември 1943 год. во Јајце, a na фтори август 1944 год. 
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-— Илинден годтпинната на македоиското знаменото иародио воста- 
ние, се турија здрасите тсмоли na слободна федералиа Македонија no 
Демократска  федератнвиа Југосланија. 

Нашнот народ ja доби na roj пачии cera иозможност за да може 
слободпо да се развипа во полнтичко-нациопалпо-културио екоиомско 
однотеиие. Се нсполпн вековиото желаннс na македонскиот иарод. 

Таа слобода и равшоправност ime кс ja ■пазнме ка«о зеннии во 
окото, ние ке ja засилуваме нашата Југословепша армија за да може 
да ОДГОвори на своите задачи, — да пази слободио и ipaimoiipaBirocuo, 
— на нашата велика народно-слободителната борба. 

Едиовремеио со тоа смстам за свој долг да износам пред вас тре« 
вожмнте преживувања на нашиот иарод заради жестсжите преследу- 
ваи.а на нашигге брака во Егејска Максдоиија. 

Тие наши брака се принудени да бараат спасеиие na својот живот 
бегајки на наша тернторија н no плаиините со своите песрекии фа- 
милин. Тија произзољши актови протнвречат на сите шриступн кој 
станаа во основите na G год. борби против фашизмот. Едннствеиата 
вииа на тие iiauui брака е дека тие сакаат да живеат човешки живог u 
слободно се развиваат, пацнонално, културпо и политички, и слободно 
да се учат и говорат на свој мајчин јазик. 

HauiHOT па.род всрува дека големите iinmii со'/зштаи кс земат 
енергнчни мерки за д<1 се тури крај na тоа петрпнмо положенне. 

Ние членовн na Президиум na АВНОЈ од Мгжедопија ке гласаме 
за ратпфикацпјата na п.рсдлог од сојузпата влада за договор, бпдејки. 

•сме убедени дека со тоа исполпувам едеп впсок долг. 
Исползувам случај за да искажем длабока благода1рпост и призна- 

ние за големата и повторпа ломош која nn ja дава и ши ja даваат na- 
родите na СССР и пародите na Југославија во борбата за полнтпчко- 
културпо и пациопалпо ослободуваи^. 

Нека сојузот мегу великиот Совјстски Сојуз и пашата ДемокЈрат- 
ска фсдератчвпа Југославнја биде вечеп за мирпото развитие, за бла- 
годејствието na пароднте во СССР и Југославија, n за среката na citre 
Јужпи Славјапи и за ситс Славјапп. (Бурпо и једподушпо одобравап.е). 

Да живее водачот na Советскиот Сојуз маршал Сталлш и водачот 
na Југославија маршал Тито. (Бурап и дуготрајал аплауз). 

F'retscdnik: Riječ ima Potpretsjcdnik Narodno vlado Srbije drug 
inž. M'hailo Đurović. 

Inž. Mihailo Durović: Drugovi i gospodo, u zgradi ovoga Doma 
lalifikovano jo dosada, kroz dug i mučni hod naših naroda, u toku 
poslednje periodo njihovo 'storijo mnogo međunarodnih ugovora. 
Osnovna karakieristika tih ugovora, Ш bar velike većine njihove, bila 
je ta da su, s jedne strane, debljali aplauze raznih vladinih većina i da 
su, s drugo strane, bili popraćeni nemim ćutanjem ili potpuno otvorc- 
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nim otporom naših naroda. Smisao tih ugovora, njihova praktična 
vrednost po državu izmicala je razumevanju naših naroda, i oni su 
6© u čudu pitali kakva je bila misao onih, koji su te ugovore potpisivali 
u imo naših naroda. Rezultat tih ugovora 6io je krah jedno države, za 
koju su naši narodi, a naročito srpski narod u prošlom svdskom ratu 
prolili more krvi, adi istovremeno i smak onih režima, nenarodnih i 
protivnarodnih, koji su takve ugovore sklapali. 

Naša nova država. Demokratska Federativna Jugoslavija, vaskrsla 
je u Narodnooslobodilačkoj borbi, prvi od međunarodnih akata sklo- 
pila jo Ugovor o prijateljstvu, uzajamnoj pomoć) i posleratnoj saradnji 
sa Savezom Sovjetskih Socijalističkih Republika. Taj ugovor, je dru- 
govi, konsekracija najdubljih vokovnih težnji našeg naroda. On odgo- 
vara političkom raspoloženju i shvatanju našeg naroda. U njeftiu naš' 
narodi vide garanciju svog međunarodnog opstanka i; prema: tome, 
omogućenjo mirnog i nesmetanog svog narodnog i državnog života. 
Ja govorim u ime Narodno vlado Srbijo i pozdravljam ovaj Ugovor 
kličući njegovim potpisnicima, drugu Titu i Maršalu Sovjetskog Saveza 
Staljinu. (Aplauz). 

Pretsediiik: Riječ imado Ministar unutrašnjih djela Narodno vlade 
Hrvatsko drug Vicko Krstulovič. 

Vicko Krstulovič: Druže Maršale, i drugovi poslanici, želim danas 
da rečem nekoliko riječi prigodom ovog velikog dana ispred radničko 
klaso Hrvatske. Radnička klasa i njena avangarda Hrvatske na svojoj 
borbenoj zastavi pored onih parola za ravnopravnost svoju, za ravno- 
pravnost naroda i prava radnog čoveka i za demokratsko slobodo, bila 
je i ona lozinka, lozinka — Savez sa Sovjetskim Savezom, lozmka 
sigurnosti našo zemljo i ravnopravnosti našeg naroda. U toku 25 go- 
dina prošlo Jugoslavije, u toku onih teških krvavih borbi, mnogi sinovi 
radničko klase dab' su svojo živote na u-licama naših gradova, po žan- 
darmoriskim stanicama i robijašnicama za lozinku: Savez sa Sovjet- 
skim Savezom. Radnička klasa, kao najborbeniji: odred radnog naroda, 
duboko je osjećala i čvrsto verovala i bila privržena svojim srcmia za 
sva ona stremljenja,  za sva ona velika djela, koja su izvršili narod' 
Sovjetskog Saveza. Ona je u tim teškim danima delila radost i bol, koje 
su proživeli narodi  Sovjetskog  Saveza  u izgradnji svoje zemljo,  za 
izgradnju svoga   života  kao slobodnih   naroda,   naroda   socijalizma. 
U toku ovo teške borbe naših naroda, radnička klasa je bila uvijek 
prožeta dubokom vjerom, vjerom u pobjedu Sovjetsko armijo, vjerom 
u  pobjedu  naroda   Sovjetskog  Saveza  u  zajednici sa svima ostalim 
demokratskim snagama, u pobjedu nad fašizmom. I danas, sa svojim 
Jedinstvenim narodnooslobodilačkim frontom Hrvatsko, radnička klasa, 
siguran sam, biće ne samo prva na polju izgradnjo, već t kao pionir 
učvršćenja i produbljenja bratstva i još jačeg združenja naših naroda 
sa Sovjetskim Savezom; 
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Radnička klasa i čitav hrvatski narod pozdravljaju ovaj ugovor 
i vide u njemu onu kariku, onu sjx>nu koja osigurava našu budućnost, 
našu sigurnost i naš miran razvitak u doba mira, u doba saradnje sa 
svima demokratskim snagama, naročito sa narodima Sovjetskog Sa- 
veza i Crvenom armijom. 

U to imo ja vam izražavam ipovjerenje i pozdravljam potpisnike 
ugovora našeg druga maršala Tita, maršala Staljina, druga Molotova 
i sve narode Sovjetskog Saveza, Crvenu i našu Armiju. (Aplauz). 

Pretscdnik: Lista govornika je iscrpena. Objavljujem da je pretres 
u načelu dovršen. 

Prelazimo na rješavanje. Pitam članove PretsjedniStva da li pri- 
maju Prijedlog zakona o Ugovoru o prijateljstvu, uzajamnoj pomoć' 
i posljeratnoj saradnji između Jugoslavijo i Saveza Sovjetskih Socija- 
lističkih  Republika  u načelu,? (Jednodušan odgovor:  Primamo!).    , 

Objavljujem da je Prijedlog zakona o Ugovoru o prijateljstvu. 
uzajamnoj pomoći i posljeratnoj saradnj' između Jugoslavije i Saveza 
Sovjetskih, Socijalističkih Republika u načelu primljen. (Buran aplauz). 

Pošto niko od članova PretsjedniStva nije učinio nikakav prijedlog 
da se bilo koji član ugovora vrati Odboru, to prelazimo preko pretresa 
i glasanja u pojedinostima- i pristupamo konačnom glasanju. 

U svom izvještaju Zakonodavni odbor predlaže da se ugovor primi. 
Stavljam ga članovima -PretsjedniStva na glasanje i pitam da li pri- 
maju Ugovor o prijateljstvu, uzajamnoj pomoći i posljeratnoj sa- 
radnji između Jugoslavijo i Saveza Sovjetskih Socijalističkih Repu- 
blika? (Svi poslanici ustaju sa svojih mesta, burno aplaudiraju i jedno- 
glasno primaju Predlog zakona o Ugovoru o prijateljstvu, uzajamnoj 
pomoći i posleratnoj saradnji između Jugoslavije i Saveza Sovjetskih 
Socijalističkih Republika.) 

Objavljujem, da je Ugovor o prijateljstvu, uzajamnoj pomoći i po- 
sljeraitnoj saradnji između Jugoslavije i Saveza Sovjetskih Socijali- 
stičkih Republika konačno i u drugom glasanju primljen. (Opšte burno 
odobravanje.) 

Time je izvršena ratifikacija ugovora i Zakon o ratifikaciji Ugo- 
vora o prijateljstvu, uzajamnoj pomoći i posljeratnoj saradnji između 
Jugoslavije i Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika objaviće se U 
»Službenom listu Demokratske federativne Jugoslavije«. (Burno i du- 
gotrajno odobravanje.) 

Dozvolite mi, drugovi vijećnici, nekoliko riječi prije nego zaklju- 
čimo sjednicu. 

Ugovor koji smo danas primili, prvi -je međunarodni ugovor koji 
je ratificiralo Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije 
obrazovano u Jajcu 1943 godine. Time ovaj ugovor, kao važan doku- 
menat ulazi u historiju naših naroda. I no samo to. On će biti i ostati 
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simbol priznanja našeg Narodnooslobodilačkog rata, on će kao doku- 
menat .imati svoje posebno mjesto u analima naše Narodnoo«lobodi- 
lačke borbo, on će imati veliki značaj za izgrađivanje naše Demokrat- 
ske federativne Jugoslavije i za priznanje tekovina naših naroda. 

Vjerujem, drugovi i drugarice, da ću pogoditi želju sviju vas, ako 
ispred- PretsjedniStva na ovoj sjednici istaknem zasluge Pretsjednika 
Vlado i Ministra narodne odbrane Maršala Jugoslavije Josipa Broza 
Tita. (Svi ustaju, 'burno i dugotrajno aplaudiraju.) 

I u ovom velikom bistoriskom djelu on je dao najveći udio. Jer, on 
je lično ispunio sve prćduslove koji su bili potrebni za zaključenje ovog 
prijateljskog ugovora. 

Ja predlažem da se današnja sjednica zaključi, a iduću sjednicu 
Pretsjedn'štvo će zakazati pismenim putem. 

(Sodnica je zaključena u 12,15 časova). 
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Осамнаеста седница 
(21 јуна 1945) 

Иочстак у  17,15 часова. 

Претседаиао Претседник АВИОЈ-а др Иваи Рнбар. 

Присутни: Mouia Пнјаде, Димитар Влахои, Марко Вујачић; 

Миле Перуничић; 

Аидрија Хебранг, Вицко Крстуловић, Boja Лековић, прота Јевста- 
тије Караматијенић, Мо.^чило Марковић, др Папле Грегорић, Петар 
Стамболић, Сретен Вукосављевић, Сретен Жујовић, Фране Фрол. (Пу- 
номоћјима заступљено још  17 чланова.) 

Претседпнк: Отварам XVIII сјединцу Претсједништва- АВНОЈ-а. 
Записпик данаши.е сједпице водиће секретар друг Перупичић. Моли.м 
друга Перуничића да прочита записник прошле сједнице. 

Секрстар Миле Перуничић чита записннк седнице од 9 јуиа. 

Претседннк: Чули сте записник. Има ли 11[)имједаба? (Нема). Објав- 
љујем да je записиик примљен и овјсреи. Прелазимо na диевпн ред. 

Предлажем слнједећи дневни  рсд: 

1) претрес Прнједлога закона o курсеви.ма за повлачси.е окупаци- 
скнх новчаница и o регулирању обавеза na подручју Хрватске; 

2) претрес Приједлога закоиа o курсевима лнрских бонова и оку- 
пациских новчаница и o регулирању обавеза na новчапим подручјнма 

•италијапске лире, њемачке марке и пепге  (Словепија). 
Прима лн ce. предложени днсвин ред?   (Прнма). 
Прелазнмо na прву точку дневнога реда. Молим извјестноца друга 

Мошу Пнјаде да изволи поднијетн извјештај и прочнтати законскн 
лредлог.  (Предлог закоиа видетн као лрнлог na крају Kibnre). 

379 



Известнлац Moma Пијаде (чита): 

ПРЕТСЕДНИШТВО 
АНТИФАШИСТИЧКОГ   ВЕЋА 

НАРОДНОГ    ОСЛОБОЂЕЊА   ЈУГОСЛАВИЈЕ 
Законодавни  одбор 

Бр. 46 
20 јуна  1945 год. 

Београд 
ПРЕТСЕДНИШТВУ АВНОЈ»а 

Б е o г p a д 

Законодавни одбор на својој седн.ици од 20 јуна о. г. проучно je 
и једиогласно усвојио Предлог закопа o курсевима за повлачеи.е оку- 
пациских новчаница и o регулнсаљу обавсза na подручју Хрватске 
којн je предложно Мннистар финансија ДФЈ са следсћим измепама и 
допупама: 

У иаслову предлога закона нзоставл^енс су две послсдп.е рсчн ,,са 
Далмацијом". 

Члаи 1. — У ставу 1 додају се na крају рсчи „замеиа за дниаре 
ДФЈ"; у ставу под 1) брише се прва реч „замеиа" као и речи „са Дал- 
мацијом"; у ставу под 2) брнше се прва реч „замепа" и даље у нстом 
ставу реч „област"; у ставу под 3)  брише се прва реч „замена". 

Члан 2. — Одбор je одредно термнн замепе: „30 јунн до 9 јула". 
Члан 3. — У ставу 2) други ред, брншу се речн „са Далмацијом 

и Хрватским Приморјем" и реч „сразмерно", a у трећем реду уместо 
речи „према" ставља се реч „сразмерно"; у последљем реду овог става 
уместо речи „ради задовољаваља потреба оскудног становпнштва" 
ставља се „како бн се постигла правилиа сразмера и задовољнле no- 
требе оскудног становпиштва". 

Члан 6. — У трећем реду нзмеђу речи „до" н речи „јуна" уба- 
цити „30". 

Члаи 7. — У првом реду између рсчи „којој" и „окупацнској" 
убацује се реч „наведеиој". 

Достављајући овај нзвештај, Законодавнн одбор моли Претседни- 
штво Антифашистичког већа иародног ослобођеља Југославије да га 
изволн у целости усвојитн. 

За нзвестиоца je одређен Моша Пијаде. 
Претссдник 

Записинчар , Закоподапног одбора 
Јосип Рус, с. р. Моша Пијаде, с. р. 

Другови, као UITO вам je познато, Мшшстар фннансија изјавно je 
прошли пут да he te постепено, тј. чнм буду извршене све техннчке 
прнпреме прнступнтн замени окупацнских новчапнца у оиим подруч- 
јима која су последља ослобођена и у којима још то није било мо- 
гућно учинити. Овај закон, као што сте видели, у потпупости одговара 
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начелима и принципима који су спроведени приликом замене новча- 
ннца у Србији, Црној Гори, Војводнни, Босии и Македонијн. Руково- 
дећи сс политиком братства и јединства иаших народа, ии смо и ODOM 
прнлнком доследпо спрог.однлн политику једиакога курса за замеиу 
окупациских новчапица у спим крајевима наше земље. Тако je посту- 
пљено и са Хрватском. И Хрватској je прнзнато право да уколико сс 
заменом. окупациских новчаница утврди да je тамо заменом добијена 
мања количина нових дннара од one која je била у оптнцају mpe para, 
Влада he ставити na расположеље Народиој влади Хрватске разлику 
icoja има да се употреби за задовољење потреба оскудног становинштва 
ii за посткгнуће правилне сравмере нашег новог иовца у односу на 
поједине паше земљс. Ha тај иачии ми и делом доказујемо да су нам 
све name зсмл.е подједпако драге и да ииједиу земл.у ne претиостаи- 
љамо другој, већ да све братски и једмако решанамо. Ja мислим да he 
доношељем овог закоиа отпасти сваки приговор који смо, иажалост, и 
овде чули, a у погледу утврђеиог курса. 

Пошто je овај закон нзрађеп на утвр^еиим принципн.ма и иећ 
раннје одређепом курсу, on je уствари сада више-маље техпичкс 
природе. 

Ja hy вам сада прочитатн текст са из.\Јеиама и допунама које je 
учинио Законодавии одбор, тј. пречшићен текст предлога закоја који 
гласи (чита): 

ПРЕДЛОГ ЗАкан.4 
О КУРСЕВИМА ЗА  ПОВЛАЧЕЊЕ ОКУПАЦИСКИХ НОВЧАНИЦА 

il  ()  РЕГУЛИСАЊУ ОБАВЕЗА HA  ПОДРУЧЈУ   ХРВАТСКЕ 

Члан  1 
У нези члапа 3 и 4 Закоиа o повлачењу И замени окупациских иов- 

чаница од 5 априла   1945 године  („Службенн лист" број  20 од  10 
. априла 1945 годнне), одређује се замепа за динаре ДФЈ: 

1) окупацнскнх новчаница куие na подручју Хрватске, изузев 
Меј^умурја; ^ 

2) окупациских иовчаиица нталијанске лире на подручју Обласног 
народноослобрдилачког одбора за Далмацију, укључИво Хрватско При- 
Mojije; и 

3) окупациских новчаница пенге иа подручју Међумурја. 

Члаи 2 
Замеиа  окупациских  иовчаиии.а  у  смислу  претходпог члаиа  извр- 

umhe се у времену од 30 јуна до 9 јула 1945 године вакључно. 

Члаи 3 
Замена окупаиискнх новчаница на наведеним подручјима врши сс 

по следећим курсевима: 
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1000 куна за     7 Динара ДФЈ 
i 100 италијаискнх лнра ,,     30       „        ,, 

100 neiira ^ „   100 

Уколико се после нзиршсие замеие окупациског новца покаже да 
je Хрватска добила мању количнну динара ДФЈ сразмерно свом пред- 
ратиом новчапо.м оптицају, Мшгистарскн савет демократске федера- 
тивие Југославије iie ту разлнку надокпадитн и ставнтн na расположен.с 
Земал.ској влади Хрватске, како би се постигла правилна сразмера и 
задовољнле потребе оскудног становништва. 

Члаи 4 
Приликом замсис," полносноцима окупациских новчапица које се 

замен.ују no прописииа ставова 1, 2 и 3 члана 1 овог Закона, »сплатиће 
се одмах у готову протшшредиост положене суме до нзноса од 5.000.— 
дииара ДФЈ. 

За положепе суме код којнх протнввредиост износи преко сумс из 
лредљсг става, исплатиће се одмах у готову само нзнос од 5.000.— ди- 
нара ДФЈ, a подносношша lie се издати потврдс na укупие положене 
суме ксплативе у року од три месеца после извршене замене. Ове 
потврде гласе }ia име подпосноца и иепрсноснве су. 

Државшш надлештвима исллатиће се противвредност читаве гото- 
вине која je код и.их затечеиа, a II.IIXOBO je власништво с тим да ова 
надлештва прнложе званичаи акт односио изјаву o власпиштву те 
roToiiiiiie. 

Члаи 5 
Окупацискн ковапн повац остаје у оптииају и примаће се no ку]1- 

севима, наведеним у члану 3 овог Закона. 

ЧЛлц G 
Све дознаке готовнна у окупациским повчапицама преко пошта и 

осталих установа којс врше дознаке, положеие код тнх установа до 30 
јуна 1945 годнни, исплатиће се према прописима члапа 3 и 4 овог За- 
кона. Изиос до 5.000.— динара ДФЈ исплатиће дотнчнаустанова одмах 
кориснику, a евеитуалнн вишак има доставити Поштаиској штедиоиици, 
која iie o постојап.у тога вишка обавестити надлежиу Главну комиснју. 

Члан 7 
Обавезе, насталс послс 18 априла 1941 годиие у било којој наве- 

деној окупацнској валути, нмају се од првог дана замене окупацнских 
новчаннца нзмириватн у динарнма ДФЈ, a no курсеиима замеие наведе- 
лим у члаиу 3 овог Закоиа. 
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Члан 8 
Čun полозн у окупаиискнм иовчаинцама, no било ком осиоку, 

услед којих настаје потражин однос према новчапим установама (као 
na пр.: пс>тражниан>а нз ос110ва'улога на штедизу, текућих рачуиа, жнро 
рачуна и сл.), настали после 18 апрнла 1941 годнпе, нмају се обрачу- 
натн no курсевима заиене наведеним у члану 3 овог'Закона, Овим по- 
тражииап.има може сс располагати пајвншс до изпоса од 5.000.— дн- 
нара ДФЈ. * 

За случај да једпо лице код јсдиог повчаног завода ишчвише по- 
траживања, она се, спојепа у једпу целииу, имају сматрају једмим по- 
траживан.см. За случај да једио лице има више потраживања код вшие 
новчаних запода, ono може располагатн потраживан.ем само код једног 
новчаног завода. Лице које je на некои месту замене извршило замену 

•окупациских иовчаница можс располагатн својим потражнвањем код 
новчаног завода само за разлику између ИЗНОСа примљеинх новчаница 
ДФЈ  и нзноса од 5.000.— дннара ДФЈ. 

Сиакп прекршај iipoiinca оиог члаиа повлачи заплену потраживаи.а 
v корист савезне државне благајне. 

Члан 9 
Спе обавезе настале у старим југословсиским дииарима прсле 18 

априла 1941 годинс сматрају се пасталим у onoj окупадпској валутп 
која je била законско средство плаћап.а na подручју где je обавеза na- 
стала, a no курсу no коме je пзвршепа замепа повчапипа старог Југо- 

•словепског дипара за  окупациске повчапице. 

Члан 10 
Измиривање обавеза пасталих у старим југословенским динарима 

upe 18 априла 1941 годппе закл.учпо, без обзпра да лп су претворепе 
у одговарајуКу окупациску валуту за то подручје, уколико су пеизмп- 
рене до објављивања овог Закона, одлаже се (проглашује се мора- 
горијум). 

Члан 11 
Обанезе пастале пре 18 апрнла 1941 године из оспова повратинх 

примања (плате, пензије, алиментације, реите итсл.), као и обавезе 
пз основа осигурања, регулисаће се посебним законои. 

Члап 12 
Фалснфиковање потврда'о пријему новчаница (чл. 4 оног Закона) 

зсазниће се као фалсификрвање новчаница. 
Прекртаји nponnca чл. 8 овог Закопа Ka3iiiitie се као кривпчпи 

преступ. , 
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Члан 13 
Упутства за извршење прописа обог Закона даје Министар финан- 

сија дсмократске федеративпе Југославије. 

Члан 14 
Onaj Закои ступа на снагу кад се објави у „Службеном листу де- 

мократске федсратшше Југослаиије". 

Молим још једанпут да се овај закоп прими прсма прсдлогу Зако- 
нодавног одбора. 

Претседник: Жели ли ко да говори у начелу? (Инко се ne јавља). 
Објавл.ујем да je претрес у начслу завршен. Стављаи законски прп- 
једлог o замјени окупацнских новчанпца и o регулирању обавеза у 
Хрватској иа гласап.е у иачелу. Прима ли се? (Прима). Објављујем да 
je закои у начелу примл.ен. 

Прелазимо na претрес у појединостима. Молнм друга извјестиоиа 
ла чмга наслов н члан no члап. 

Изпестцлац Moma Пијадс чита паслои n члан  1. 
Претссдппк: Има ли какних примједаба? (Не.ма). Прима ли се 

иаслов и члан 1 како je прочптап? (Прпма). Члаи 1 примљен je. 

Изиестилац Moma Пнјаде чита  члаи 2. 
Претседпнк: Жели лн ко да говори илн да стави какву примјсдбу 

или прнједлог? Имаде рнјеч друг Хебрапг. 

Мннистар нндустрпјс Апдрнја Хсбранг: У ставу 2) оиог члапа 
треба na крају умјесто „укл.учнво Хрватско Приморје" ставитн „укљу- 
чиво Хрватско Приморје и Горскн Котар", јер су TO два одвојепа гео- 
графска појма. 

Мнннстар финанснја Сретеи Жујови1г. Примам оиу допуиу. 

Претседник: Прииа ли се члан 2 са овом.допуиом друга Хебранта 
коју je прихватно и ресорнн министар, као предлагач? (Прима). Идемо 
Ааље. 

(Потом je Претседпиштво АВМОЈ-а, гласајући посебпо o сиаком 
члаиу, једногласно и без измеиа, усвојило од члана 3 до закључно 
члана 14 Предлога закопа o курсевнма за повлачење окупациских нов- 
чаница и o регулисаљу обавеза na подручју Хрватске no предлогу Ми- 
ппстра финансија.) 

Претседпнк: Потто смо овиме завршплп дпскуспју и у поједипо- 
стпма, стављам Приједлог закопа o курсевима за повлачење окупаци- 
скпх новчаница и o регулисању обавеза na родручју Хрватске на ко- 
начпо гласање. Прииа ли се цитирани закопскн прнједлог? (Прима). 
Има лп ко протип? (Иема). Објављујем да je закоп једпогласпо npn- 
хваћен n na копачпом гласаљу. 
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Прслази.мо na другу точку дневнога ,реда: претрес Приједлога за- 
копа o курсевима за повлачење лирских бонова и окупациских новча- 
ница н o регулисаљу обавеза na новчаним подручјима талпјанске лире, 
н.емачке маркс и пенге (Словенија), (Предлог закона видети као ii[)iuior 
na крају Kibiire). 

Моли.м изијсстноца Закоподаииог одбора да caoiuiirii изијештај. 
Известилац Moma Пијаде (чити): 

ПРЕТСЕДгеШГГВО 
АНТИФАШИСТИЧКОГ  ВЕЂА 

НАРОДНОГ   ОСЛОБОЂЕЊЛ   ЈУГОСЛЛиИЈН 

Закоподаиии   одбор 
lip. 47 

20 Јуна 1945 год. 
Београд 

ПРЕТСЕДНИШТВУ ЛГЗНОЈ-а 

v Београд 

Законодании одбор na својој седннцн од 20 јупа о. г. проучио je 
и једногласио успојио Предлог закона o курсепнма за понлачеље лир- 
ских боноиа н окупацнских новчаница и o регул11сан.у обаиеза na нов- 
маинм подручјима италнјаискс лирђ, лемачке марке и пенге (Словенија), 
који je Претседништву АВНОЈ-а доставно Миннстар фипапснја својим 
актом КБ бр. 102 од 18 јуна 1945 годипе као хитан «а озаноњење, са 
следеНим измеиама и допупа.ма: 

Члан 1. — Ha крају првог става, иза речи ,,одре1)ује се" додају се 
речи „замепа за дннаре ДФЈ:"; у ст. 1), 2), 3), брише се прва реч 
„замепа"; у ставу 4) се брише ,,4)" и прва реч се нспнсује всликнм 
словом, a у последњсм реду овога члаиа после речи „(Словепнја)", 
умећу се peim „извршиће се". 

Члан 2. — Рок за повлачење одређеп je од 30 јупа до 9 јула; 
другн став се изоставља. 

Члан 3. — У ставу другом, други ред, брише се реч „сразмерпо", 
a у треНем реду уместо речн „према" ставља се „сразмерпо" fr у по- 
сдедњем реду уместо речи: „ради задовољаваља иотреба оскудног ста- 
новинштва" стављају се речи „како би се постнгла правнлиа сразмерл 
И задовољило  потребе оскудног становништва." 

Члан 4. —• У ставу другом, у претпоследњем реду, „3 месеца" 
исписати речима. 

Члаи 5. — У првом реду између речи „пропнсима" н „става" уба- 
ri.HTii реч „иоследљег", a брисати „четирн". 

Члан 7. — У другом реду ставити „до 30 јупа 1945 годиис." 
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Достављајући   onaj   извештај   o   учии.еинм   измсиама   ii   допупама, 
Законодапии одбор моли Претседшшпио Лнтифашистичког већа иарод- 
пог ослобођења Југославије да га изволи у целостн успојнтн. 

За изпестиоца je одређен Моша Пијаде. 
Прстседник, 

Записничар , ' Замоиодавмог едбора 
Јоснп Рус, с. р. Moma Пијадс, с. р. 

Kao mio иидите, закон o замспи окупациских иовчапнца na по- 
дручју Словеније почива na истим принцшиша на којима je замена 
вршена у свим осталим нашим земљама. Молим да се onaj закон прими. 

Претссдннк:  Отиарам претрес  у  пачелу.  Жели ли  KO да  говорн? • 
(Нико). Претрес je завршеи. Стамљам закопски приједлог na  гласап.е 
у пачелу. Прииа лп се?  (Прнма). Има лм ко проТИВ?  (Иема). Прела- 
зимо na претрес у појединостима. Молим друга извјестиоца да чита 
nacjioii и члан no члан. 

Известнлац Moma Пијаде чпта наслов n члап 1 закопског пројскта 
по предлогу Закоподавпог одбора. 

Претседннк: Чулн сте паслов и члап 1. Има лн прпмједаба? (Пема). 
Далн je ко протии? (Мико). Наслов и члап 1 једпогласио су прпхва- 
lienn. Прелазимо na члап 2, 

[Потом je Претседпшптво АВМОЈ-а, гласајући посебпо o сваком 
члапу, једпогласпо n без пзмепа, усвојпло од члапа 2 до закључно 
члана 15 Предлога закопа o курсевима за повлачење лирскпх бопова и 
ОКупацискнх поичаппца и o per\viiicaiby обавеза na поичапи.м подруч- 
јима  пталнјапске лпре,  пемачке марке  н nenre   (Слонеппја).] 

Прстседпнк: Овпме смо завршпли претрес у поједппостима. Ста- 
вљам закопски пројекат na гласан.е у цјелипп n копачпо. Прима ли се? 
(Прима). Има ли ко против? (Нема). Објавл.ујем да je Прпједлог 
закона o курсевима за поплачење лирскпх бонова н окупациских пов- 
чапица и o регулнра11,у обавеза na повчаппм подручјпма нталпјапске 
лнре, њемачке марке и nenre (Словсппја), једпогласпо примљен n na 
копачпом гласаљу. Оба ова закопска приједлога, пошто буду овјерепи 
од Претсједппка и Секретара бнће доставл.еп11 „Службеном лнсту ДФЈ" 
радп објављивања, 

Имам да caominiui слпједеНе: 
Закоподавпп одбо]) доставпо je Претсјелппштву АВИОЈ-а два за- 

копска прпједлога за која су предлагачн тражили хнтпост, и то: 
1) Приједлог закопа o ставл>а11.у виших медпципских школа под 

надзор и руководство Мпппстарства здравл.а Демократске федератпвне 
Југославнје и федералпнх миппстарстава народпог здравља, 

2) Прпједлог закопа o ypel;en>y Капцеларпје Краљевског памј4е- 
сппштва. 
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Прима ли се тражспа хитиост? (Прима). Прсдлажем да одмах при- 
ступимо претресу овнх закоиских пријсдлог-а. (Прима сс). Молим друга 
Претсједника Законодавног одбора Мошу Пијаде да поднесе извјештаје, 

Известилац Moma Пнјаде: Вама je, другоци, позиато да je почет- 
ком ouor месеца Мннистар народпог здравл.а друг др Златап Сремец 
поднео предлог закона којим je било прсдви^сио да медицински факул- 
тети н високе медицинске школе, у циљу бол>ег руковођења и планског 
подизања медицинских кадрова пређу из ресора просвете у ipecope 
здравља. Међутим, Претседништво АВНОЈ-а, на својој седници од 9 
јуиа, пратило je предлог иинистра друга др Среица Закоиодавном 
одбору да се поново претресе, јер je пачелна дискусија, Koja je тада 
Bodena, показала да mije постојала сагласност за озакоп.ен.е онаквог 
законског предлога. Законодавни одбор проучио je поново иело ово 
пигаиГе и стао je на становнште да je такав закон потребно донети, јер 
ће се издвајаи.ем меднцииских и с|)ар.маисутских факултета и стручних 
иеднцинских средњих и других школа из ресора просвете н њиховим 
стављањем под улраву и руководство министарства пародног здравља 
успешније водити планска политика подцвања нама тако потребних 
медицинских кадрова, с једие страие, a с друге, бол.е h«: миинстарства 
народиог здравља водитн рачуна o раду И 6 издржаваи.у медиципских 
установа и клиничких болница, јер су то матични ресрри, na се надамо 
да he то отсада боље бнтн nero досада. Из тих разлога иредлажемо да 

. се овај законски пројекат, истина доста измењен и npepalpen у одиосу 
на првобитни предлог, прихвати у следећој редакцији (чита): 

ПРЕДЛОГ ЗАКОИА 
O РУКОВОДСТВУ И ПАЛЗОРУ HAJl МЕДИЦИНСКИМ 11 ФАРМАЦЕУТСКИМ 

ФАКУЛТЕТИМА  И  СТРУЧИИМ  ЗДРАВСТВЕИИМ  ШКОЛАМА 
Члап 1 

Сви медицински и фармацеутски факултети н све стручпе здрав- 
стпене школе стављају се под ormne руководство и општн надзор са- 
везног Министарства народног здравља, док he непосредио руковод- 
ство и иепосредии падзор вршити земал.ска миннстарства народпог 
здравља, у чију надлежиост спадају помеиутн факултети и школс. 

Члаи 2        ,, 
У оиима пнтањима која се одноее na педагошко-методолошки део 

наставе зе.маљска министарства  народног здравља доиосцће прописе и 
упутства    no    претходиом   споразу.му    са    земал.ским    миннстарствима 
просвете. 

Члаи 3 
Овај ЗДКОИ ступа na спагу кад се објави у „Службеиом листу Д'1'Ј". 

Kao тто видите, закан je крааак, али мнслим да he потпумо одго- 
ворити задацима «ојн му се постављају. 
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Претседник; Отварам начелну дискусију. Пошто сс нико ис јавља 
за ријеч стављам приједлог na гласаи.е у пачелу. Прима си ле? (Прима). 
Има ли ко против? (Нема). Објаил.ујем да je Закои o руководству и 
надзору иад медицинским и фармаиеутским факултетима п стручиим 
здрасственим школама примљен ушачелу-. Прелазимо на претрес у поје- 
лииостиа. Молим друга извјестирца да чита наслов и члан no члан, 

Изпестнлац Moma Пијаде чита маслов и члап  1. 
(Потом je Претседништво ABliOJ-a, гласајући лосебно o сваком 

члану, једногласпо и без нзмена, успојило од чл. 1 до закључио члапа 
3 законског пројекта no предлогу Законодавног одбора.) 

Претседппк: Претрес у појединостима je завршен, Стаил.ам заком- 
ски приједлог на копачпо гласање. Прииа ли се? (Прима). Објављујем 
да je Приједлог закона o руководству и надзору иад медицинским и 
фариадетускии факултетима и стручним здравственим школама примљен 
једпогласпо и иа копачпом гласању. 

Прелазнмо na прстрес Прмједлога закопа o ypel;en.y Капцеларпје 
Краљевског наијесништва. 

Молим друга изијестноца Законодаппог одбора да подпесе изијештај. 
Известнлац Moma Ппјаде: Достанљајући Законоданпом одбору, 

предлог oiior закопа Претсједпиттио Мипистарског савета Д'1'Ј упу- 
тило je акт следеће  садржнпе (чита): 

ПРЕТСЕДНИШТВО 
МИНИСТАРСКОГ САВЕТА 

ДЕМОКРЛТСКЕ   ФЕДЕРАТИВНВ   ЈУГОСЛЛВИЈЕ 

К.бр. 278 
12-VI-1945 год. 

Београд, 

ПРЕТСЕДНИШТВУ   АНТИФАШИСТИЧКОГ   ВЕЋА   НАРОДНОГ 
'     ОСЛОБОЂЕЊА ЈУГОСЛАВИЈЕ 

—  ЗАКОПОДАВИОМ  ОДПОРУ   — 

Б е o r p a д 
У прнлогу се достапља пројекат Уредбе са законском снагом o 

уређењу Канцеларнје Краљепског Иамесништва, који je од trpane Кра- 
љевских Намесннка упућен Претседпиштиу Мнпнстарског санета. 

Достављајући Вам овај пројекат na озакољеп.е, сматрамо за по- 
требно да уз поједнпе одредбе учиннмо следеће напомене: 

1. Пројекат ne бн могао задржатп пазив „Уредбе са закопском 
снагом", nouiTO треба да га озакопп Претседннштво АВНОЈ-а, те би 
стога, сходпо досадашњој пракси, морао посити назив илн Закопа или 
Одлуке. 

2. У чл. 5 Пројекта уместо речн: „састав предлога буџетског n 
финансијског закопа", треба1 ради веће јасноће ставити: „састав буџета 
Намесништва". , 
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3. Није потрсбно, као што стоји у чл." 10 и 11 Ппојекта, позинатк 
се na положај службеника Претссдниигша Мпиистарско/ сапста у по- 
гледу дисцип^инских одредаба и службеничких односа, j ep се на слу- 
жбенике Нретседништва Мииистарског савета -ne примењују. иикакоие 
специјалие одредбе, иего иаже onurrn прописн o државнии службеницима. 

4. Сматрамо да није згодно већ уиаиред вршити распоред службе- 
ника после престаика КралЈепског намесииштиа, као mro je урађено у 
чл. 13 Пројекта. Могло би се једино pelm, да се no престанку Краљев- 
оког намеспиштна службеници стављају na ра^положење Претседништву 
Министарског савета. 

Моли се тај Одбор да што пре проучи onaj Пројекат и поднесе ra 
na озакоњење Претседништву АВНОЈ-а. 

Смрт фашизиу — Слобрда народу! 

Генерадж) сскретар 
Мнтар Бакић, с, р. 

Закоподавпи одбор ciao je na становиште да се onaj закон може 
донети, али с тим да се усиоје примедбе које je у прочитаном акту 
дало Претссдништво Мипистарског саиета. 

Доношен>е опог закоиа станило je на дневни ред Намесништво да 
би се   регулисала   питапа   унутрашње   организације   Намесништва и 
одредио статус службеиика. У име Законодавног одбора предлажем да 
се onaj нацрт у начелу прихвати и да се у днскуснји у поједниостима 
изврше извесне корекције у с.мнслу примедаба које je ставило Прет- 
седништво Мииистарског савета и које смо ии прихватили. 

Предлог закоиа гласи (читп): 

ПРБДЛОГ 3AKOI1А 
O   У1>ЕЂЕИ)У   КАНЦЕЛАРИЈЕ   КРАЉЕВСКОГ  НАМЕСНИШТВА 

Члан  1 

Капцеларија   Краљевског  Намесииипиа  дели   се   na: 

1) Трн памесинчка Кабипета 
2) Протокол 
3) Административни отсек 
4) Отсек Рачуиоводства  и  екоиомата. 

Члаи 2 

У иадлежиост Кабинсга спадају пријеми код Краљсвских Намесннка. 
и њихова лнчна преписка. 
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.     Члаи 3 
У надлежност протокола спада: церемонијал; пријеми дипломат- 

скнх претсташшка н шефопа мисија;   акредитивна н опознвна   писма; 
укази и регнстропап.е. 

Члаи 4 
У надлежност Лдминистративног отсека спада: решавање no свииа 

писменим м усмеиим претстаикама; архима; пријем и експедииија noflire 
n сва остала админнстрација. 

Члан 5 
У надлежност Отсека рачуноводства и екоиомата спада: састав 

преллога буџетског и финансиског Закоиа, пријеи и исплата новца no 
буџетскнм креднтима; леписка са Мнипстром фнпапсија no свим рачуи- 
ским стварима пабавка н рукован.е камислариским матернјалом; одржа- 
вање зграде; набавка " поправка намештаја; инвентар ствари; интеидам- 
тура; разиа требован.а и пабавке за Каписларнју Мамеспика за обав- 
љање ијнхових аваничних функинја. 

Члап 6 
Чиновнике Капцсларије Краљевског Намесништва постављају Кра- 

љевски  Намеспнцн,  a  зваиичпике,   служнтел.е   Директор   Каицсларије 
Краљевског Намеспиштва. 

Члап 7 
Ha  чслу  Канцсларије   Краљевског   Намесништва   стоји Директор 

Канцеларије. On уз сагласност Крал>евских Намесника даје упутства и 
врши падзор у отправљању свију послова   Канцеларије   Краљевског 
Нанесништва. 

Члан 8 
У Канцеларији Краљевског Намесништва установљују се следећа 

звап.а: 
1) Директор Капцсларије Крал>евског Намеспнштва 
2) Шеф Протокола , 
3) Шеф Отсека 
4) Шеф Кабинста 
5) Сскретар 
6) Економ 
7) Референт 
8) Благајник 
9) Лрхивар 

10) Експедитор 
11) Дактилограф 
12) ЗваничнАк. 
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Члан 9 
Звања се попуњују нз редова чннопннка Каицеларије Крал.евског 

Намесннштна. Директор Канцеларнје врши распоред-чиновинка. 

Члан 10 
За чииовннке и службеинке Каицсларије Краљевског Намесииштва 

лримењиваће сс дисцжиинске одредбс које важе за чнновиикс и слу- 
жбсиике Претседништва Министарског савета. 

Члаи 11 
Кретање у службн вршиНе се no прописнма којн важе за чиношшке 

и службенике Претседннштва Миннстарског савета. 

Члан 12 
Сиа рачунско-благајиичка служба врши се no Урсдби o државпом 

рачуноводству и упутствима Министарства финансија. 

Члан 13 
По прссшпку Краљевског Нанесништва, додељени чпповппцн вра- 

hajy се у Претседништво Министарског савета одпоспо Мипистарства 
на одговарајуће положаје. 

Члаи 14 
Свима   службеницииа   Крал.евског   Иамсспнштва   рачупа   се   време 

проведено у службн као сфсктивна држапна служба. 

Члан 15 
Onaj закои ступа na снагу кад се објанн у „Службсиом лнсту ДФЈ". 

To je предлог закона. Ja бих одмах предложно да се у иаслову 
уместо речи ,,о ypel;eii.y" отави  ,,о устројству". 

Молим да се предлог закона прими са овом измеио.м у паслоиу. 

Прстседнцк.- Жели ли ко да говори у начелпој днскусији? (Ие 
јавл.а се пико). Ставл.ам приједлог na гласање у начелу. Прпма ли се? 
(Прима). Прелазимо na претрсс у појединостима. Молии друга пзије- 
стиоца да чнта члан no члап. 

Известнлац Moma Пијаде чпта члап   1. 
(За овпм je Прстсслшпптно ЛВПОЈ-а, rjiacajylin посебпо o сваком 

члапу, једпогласпо и без пзмена, успојпло од члана 1 до закључно 
члапа 4 закопског пројскта no предлогу Намссппппиа.) 

Известнлац Moma Пнјаде чпта члап 5. 
У смислу примедаба Претседппштва Мпппстарског савета предла- 

жем да се у овом члапу брпшу речи; „предлог буџстског и финансиског 
закопа" a уместо тога стави „предлога буџста Иамесппштва". 
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Претседннк: Прима ли сс члан 5 са овом измјеном? (Прима). Пре- 
лазнмо на члан 6. 

Известилац Moma Ппјаде чита члап 6, 
Предлаже.м да сс онај члап допуни тиме игго би се нза речи „Чи- 

nouniiKc" уметнуле речи „и чиновничке приправнике" a иза речи „зва- 
ничнике" брнсало ,,ii", стаинла запста н после речи „служител.с" ставило 
,,ii остало noMohno особЛ)е". Ha тај  пачип члап 6 гласио бп: 

„Чиновнике и чиновничке приправнике Канцеларије Краљевског 
намесништва постављају краљевски намесници, a званичнике, служи- 
теље и остало помоћно особље Директор Каццеларије Краљевског на- 
иесништва." 

Претседник: Прима ли сс овако Асшуњен члан 6?  (Прима). 
Извсстилац Moma Пијаде чнта члаи 7. 
Прсдлажем да се у претпослсдп.ем реду иза речи „упутства" брише 

свеза „и" и место и.е стави запета, a na крају члана дода: „и врши ра- 
според чиновника". 

Прстссдннк: Прима ли се члап 7 са овом допуном?  (Прима). 
Известнлац Moma Ппјаде чита члаи 8 законског предлога. 
Мннпстар финансија Сретен Жујовић: Ja не зпам да ли je уоиштс 

овај члап потребаи. Не знам да ли се уогшпс у јсдиом закоиу можемо 
упуттатн у овакве детаље унутрашље оргапизације Намеспнштва. Ja 
бих поставио предлог да се оиај  члан изостаии. 

Претссдник: Молим извјестноца Закоподавиог одбора да се o томе 
изјасни. 

Известнлац Moma Пнјаде: Ja немам ништа против. 
Претседннк: Гласаћемо o приједлогу да се члан 8 брише, Прима 

ли се?  (Прима). Идемо даље. 
Известнлац Moma Пијаде: Ja бнх предложио да се н члан 9 бршпс, 

јер on внше нема никакав ra;son d'etre, пошто смо члан 8 брисали. 
Претседник: Прнма ли  се овај  прнјсдлог?   (Прима). 
Известнлац Moma Пијаде: После брисања 8 и 9 члаиа, члан 10 npo- 

јекта постаје члаи 8 и on гласи (чита): 

Члан 8 
„За чиновнике и службеннке Канцеларије Краљевског памесништва 

примењиваће се дисциплинске одредбе које важе за чиновнике и слу- 
жбепике Претседништва Мииистарског савста". 

У смислу примедаба Претседннштва Мниистарског савета предла- 
жем да се овај  члаи престилизује јер не постоје  ннкакве специјалне 
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одредбе које наже sa службеиике Министарског санета. Зато, бих ja из 
овог члана ивоставир у првом р&ду реч „чиновнике и" a у другом 
реду додао бих после речи „лримењиваће се" речи „општи прописи" и 
на крају реченице: „чиновнике и службсиике ПретседнИштва Министар- 
ског саиста" брисао бих и место тога ставио „државне' службенике.". 

Према томе, нови члап 8 гласио би: v 

„За службенике Канцеларије Краљевског намссништва примењи- 
ваће сс опигги пропИси и дисциплииске одредбе којс иаже за остале 
државне службенике". 

Претссдппк: Прима ли се  приједлог за  измјене  и допуне  новрг 
члапа 8?  (Прмма). 

Изпестилац Moma Пијаде: У смислу претходиог члапа потребио je 
брисати раиији члап 11, јер и он више нема свој raison d'fitre. 

Претседник: Постоји приједлог да се члаи 11 брише. Прима ли се? 
(Прима). 

Министар финансија Сретеп Жујовић: Ja предлажем да се и члан 
12 приобитиог предлога брише, jej) ona одредба уопште ne спада у 
закон попгго сс рачуиско-благајпичко послоиање у спим државним уста- 
новама врши na исти начин. (Moma Пијпдс: И ja се слажем с тим.) 

Претседник: Прима ли се приједлог за брисање члана 12 прво- 
битног иројекта?   (Прима). 

Известилац Moma Пнјаде: После брнсан.а претходиих чланона, 
чл. 13 приобитпог пројекта постаје сада члан 9. Taj члан гласи (чита): 

Члап 9 
По престанку Краљевског намесништва додељеии чиновници вра- 

ћају се у Претседништно Мнннстарског саиста одпосио министарства 
иа одговарајуће положаје. 

Ha   основу   писма   Претседништва   Ммнистарског савета   предла- 
жем да се овај члан изменн у том смнслу да ее оннм законом ne ирши 
уиапред распоред чиноЛиика Иамесииштва, већ да се omi no престанку 
Намесниттва просто ставе na расположење Претседпнштву Л^ипнстар- 
ског савета, које he их, према потреби, одре1)ивати на одговарају^е 
дужиости. Јер, и no мом схватању, неправилно je да ми за службепике 
Намеспнштва стварамс пеке посебпе привилегије у закону. Сваки слу- 
жбепик у onoj земл.и треба да ради na оним пословииа за које пма 
способпостп и na опом месту na ко.ме може 11ајбол>е да одговори. Према 
томе, предлажем да члап 9 гласи: 

,,По престапку Краљевског памесппштва додељепи чпповпиии став- 
љају   со  na   расположеље  Претседпиштиу  Миппстарског  савета." 

Прстсединк: Прима ли се овај прнједлог за нови члан 9? (Прима)*. 
Прелазпмо na члап 14 првобнтпог прпједлога KOJ'VI сада постаје члап 10. 
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Известплац Moma Пијаде (читп): 

Члан 14 
Снима службеницима Крал.енског .намеоинштва рачуна се време 

пронсдеио у служби као ефектнвпа државна служба. 
Ja мислим да je овај члан потпуно излншаи, јер je сигурно, и то 

je ван сваког спора, да he сс службеиицнма Иамесниттиа та служба 
рачунатн као и свака друга државна служба пошто je Намесииштво 
државна кнституција. 

Претссдшш: Прима ли сс onaj приј^длог за брисаи.с чл. 14 прво- 
битиог текста пројекта? (Прима). Остао пам je jom само посЛ)едн.и 
члаи. 

Известнлац Moma Пнјаде: Последн.и члаи који je био чл. 15 по- 
стаје сада члап 10 и on гласи (чита): 

„Onaj Закои ступа на сиагу кад ct објави у „Службеном листу Де- 
мократске федератииие Југославије". 

Претседник: Овиие смо завршили претрес у поједииостима. Став- 
лам Приједлог закона o устројству Капцеларије Краљепског памје- 
сништиа na коиачио гласаље. Прима ли се? (Прима). Има ли ко против? 
(Иема). Објапл.ујем да je закон примљеп и na копачпом гласаи.у. 

Овиме смо нсцрпли диевии ред даиашње сједиице. (Моша Пијаде: 
Ja имам да подпесем неке предлоге). Оида предлажем да се диепнн ред 
допунн ноном тачком: питаи.а и гфнједлози. Прима ли се ова допуна 
дпевног реда?   (Прииа), Има ријеч друг'Moma Пијаде. 

Moma Пијадс: Закоиодавпи одбор нма све више и више послова 
тако да je неопходно да се on прошири и да се у ii>era нзаберу друговн 
који су сгално у Београду. Зато за Закоподавпи одбор предлажем сле- 
деће члаиове Претсединштва ABliOJ-a: 

Мошу Пијаде, Јосипа Руса, Марка Вујачића, Мила Перуничића, 
Петра Стамболића, Димитра Влахова, Јакоба Авшича, Кочу IlonoBiiha, 
Воју Лековића и Филипа Лакуша. 

За члапове Адмпппстративпог одбора предлажсм члаиове Прстсед- 
ништва АВМОЈ-а: 

Jociiiia Руса, Момчила Марковнћа  n Јакоба Автича. 

Претседиик: Прииа ли се  овај  приједлог?   (Прпма). 
Moma Пијаде: Постојн предлог Мпиистарског савета да се изаберу 

члаиови Врховног суда1 ДФЈ и ja поподом тога .предлажем да с* за чла- 
нове Врховиог суда ДФЈ нмеиују следећн другови: 

Ариери др Душаи, бивши судија Окружног суда у Бихаћу, члан 
Окружног народноослоб.одилачког одбо[)а Јужпе Далиације; 

Дерепчии др Маријан, бивши тајник Управиог суда у Загребу, иа- 
челник Oiunrer одељења савезног Мииистарства 11равосу1;а; 
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Крџић Милован, бивши поверенкк праиосуђа Србије, Претседник 
Ззконодавног одбора Народне скупштине Србије; 

Иирузе Петар, бивши повереник за судстпо АС110М-а; 
х^   (Раичковић Петар,   бивши  помоћник   поперемнка  за   iipanocyl;e за 
Црну Гору; * ~ 

Станковић Никола, претседник Војног суда Команде града Бсо- 
града; 

ТодОровић Ллексапдар, претседпик Народног окружног суда у 
Чачку; 

Томиншек др Теодор, члан Нитег војног суда при Генералштабу 
Југослонеиске армије; 

Шврљуга др Звонимир, претседиик земаљске комисије Хрватске за 
утпрђииање злочина окупатора и њихових помагача. 

Молим да се овај предлог прихвати. 
Претссдпик: Прима ли се приједлог o ммсиопању судија Врхоииог 

•суда ДФЈ који je прочнтао друг Моша Пнјаде?  (Прима). 
Објаил^јсм да су за чланопе Врхонног суда изабрапн другоии које 

je  предложио друг Moma Пијаде. 
Молим секретара ГТретседништва АВНОЈ-а друга Перуничића да 

израдн одлуку o именонап.у члаиоиа Врховног суда коју ћемо објаиити 
у „Службенои лнсту ДФЈ". 

Данашњу сједницу закључујем a идућа he бити заказана писмеиим 
лутем. 

(Седница je закл.учсиа у  18,35 часона). 
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Devetnaesta sednica 
(5 jula 1945) 

Početak u 9,25 časova. ■ 
Pretsedavao Pretsednik AVNOJ-a dr Ivan Ribar. 
Prisutni:  MoSa Pijadc, Antun Au^ustinčić; 
Milo Peruničić; 
Andrija Hobrang, Bane Andrejev, dr Blagojo Nešković, Vlada 

Zečević, V'.adi&lav Ribnikar, Edvard Kardelj, dr Zlatan Sremec, prota 
Jevstatije Karamatijević, MomciJo Marković, Nikola Petrovič, Petar 
Stambolič, Sreten Vukosavljević, Franc Froj (punonioćjinia zastu- 
pljeno još 16 članova); 

Jaša Prodanovič, Ministar za Srbiju, dr Anton Kržišnik, Ministar 
socijalno politike. 

Pretisedmk: Otvaram devetnaestu sjednicu Predsjedništva 
AVNOJ-a. MoJim druga sekretara Peruničića da pročita zapisnik 
prošle sjednice. 

Sekretar Mile Peruničić čita zapisnik Pretsedništva AVNOJ-a od 
21 juna. 

Pretsednik: Čuli sto zapisnik posljednje sjednite. Ima li primje- 
daba? (Nema). Pošto'primjedaba nema, objavljujem da jo zapisnik 
primljen i ovjeren. 

Za dnevni red današnje sjednice predlažem: 
1) pretres Prijedloga zakona o davanju amnestije i pomilovanja; 
2) pretres Prijedloga zakona o rješavanju radnih sporova; 
3) pretres Prijedloga zakona o izradi štambilja, pečata i žigova; i 
4) pretres Prijedloga zakona o vrstama kazni. 
Prima li se predloženi dnevni red? (Prima). Objavljujem da je 

dnevni red usvojen. Prelazimo na prvu tačku dnevnoga reda, na pre- 
tres Prijedloga zakona o davanju amnestije i pomilovanja. Dajem 
riječ izvjestiocu Zakonodavnog odbora drugu Moš: Pijade. 
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Izvcstilac Moša Pijadc: Zakonodavni o<ltx>r na svojoj scdnici- od 
'29 juna razmatrao jo i' .prihvatio, sa izvesnirn izmenama i dopunama, 
svo zakonsko predloge koji su stavljonii na dnevni red današnje sednice. 

Pored projekta Zakona o davanju amnestije i pomilovanja, na 
dnevnom rodu današnje sednico Pretscdništva nalazi se još jedan za- 
konski projekat iz oblasti sudstva, projekat Zakona o vrstama kazni. 
Šta so želi sa donošenjem ova dva zakona i u čemu je njihov značaj? 

Bilo jo vremo kada nismo imali pisanih zakona, kada smo imali 
tek poneku kratku naredbu kojom se samo određivalo da se ustanove 
vojni sudovi u jedinicama ili kod teritorijalnih komandi ili; kojom su u 
najopštijim crtama bili obeleženi najosnovnijv zadaci i bitno ustrojstvo 
organa narodne vlasti. Bilo je to savršeno, dovoljno u vremo kada jo 
iz dana u dan, iz sata u sat tekla teška i krvava borba protiv okupa- 
tora i njegovih izdajničkih pomagača, kada je sve što je gradilo novu 
Jugoslaviju živelo s puškom o ramenu u večitom pokretu, kada su i 
()rctstavnici »građanskih« vlasti, članovi narodnocslobodilačkih odbora 
uvek stajali pred mogućnošću da svoj mirni rad u odboru zamene oru- 
žanom borbom u odbranu svoga sela. Pogledajte septembarsku na- 
redbu od 1942 godino o izborima i organizaciji narodnooslol)odilačkili 
odbora. Napisana jo pošto se skoro godinu dana radilo u odborima na 
osnovu jednog jo5 opštijeg dokumenta, koji1 nije imao čak ni karakter 
naredbe. Ta septembarska naredba od 1942 o narodnooslobodilačkim 
odborima, sa gotovo istovremenim naredbama o organizaciji pozadin- 
skih vojnih vlasti i naredbom o organizaciji vojnih sudova prctstavlja 
čitavo pisano zakonodavstvo slobodno Jugoslavije, Jugoslavije u borb? 
za opstanak i slobodnu budućnost. Pa ipak su te kratke naredbe bile 
dovoljne za pravilno funkcionisanje svih organa vojne i građanske 
vlasti. Nijednom organu nije smetao nedostatak pisanih zakona, a ni- 
kome živom nije ipadalo na pamet da bi mogao smatrati upotrebljivim 
i važećim ma i jedan zakon staro Jugoslavije. 

ЛИ još mnogo veći značaj imalo je tada nepisano zakonodavstvo 
narodnog ustanka. Postojalo je jedno običajno, narodno ratno i usta- 
ničko p*' TO, koje je čitavo bilo izraženo jednim velikim principom, 
koji ni bio ojmhvaćen ni fiksiran paragrafima, ali koji je bio živ i 
stvarat svakom aktu narodnih vlasti, principom da je zakonito samo 
ono šk omažo .interes narodno-oslobodilačko borl)e, a da je nezako- 
nito sv ono što je tome interesu protivno i što je po njega štetno. 
Sam ta Veliki princip, koji je bio iznikao iz samih zakona narodne 
borbo, i ji je bio prirodni sastavni deo svesti požrtvovanih narodnih 
boraca, )io jo dovoljan za besprekorno funkcionisanje svih naših 
organa vlasti kroz najteže godino oslobodilačkog rata. Bilo je tada 
doista manjo grešaka nego danas, a bilo je i lakše ispravljati Ih kad 
ih jo bilo. 
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Situacija so menja prošle jeseni sa oslobodcnjom črtavih naših 
zemalja i pokrajina, glavnih gradova polovino federalnih jedinica i 
samog glavnog grad'a Jugoslavijo. Nastaje i raste Iz dana u dan po-; 
treba zakonskog regullsanja pojedinih grana državnog i društvenog 
života, nastaje регкх! neprekidne zakonodavno delatnosU ovog pret- 
stavničkog tela i naredbodavno delatnosii savezno i federalnih vlada. 
To je, kada još nema osnovnog državnog zakona, rad na parče, od 
potrebo do potrebe, kad mnogobrojni krupni, problemi traže rešenje i 
kada so usled toga lako gubi .pregled celine, a rukovodeći princip iz 
vremena borbo, o kome sam maločas govorio, .postajo nedovoljan, a 
samim tim biva okrnjen i oslabljen, a ipak on mora ostati uzidan u 
temelje našo novo države. Počinje se govoriti, a još više govorkati i 
šaputati o greškama narodnih vlasti i: pojedinih organa, a počinju so 
mnogo greško i stvarno događati. Ali, počinje i politička igra sa gre- 
škama i oko grešaka i nedostataka narodnih vlasti. To je igra ostataka 
razbijeno reakcijo. Ali ima i medu ljudima koji su prihvatili današnji 
poredak, koji saraduju u njemu, pojedinaca koji zbog postojećih razu- 
mljivih i neizbežnih grešaka, a osobito zbog onih koje izgledaju da se 
no moraju događati, koje izgledaju da se mogu kbeći a ipak su tu, 
počinju da okreću glavnu pažnju na stranu tih grešaka, i da pomalo, 
zaboravljaju na celinu, na suštinu, na osnovnu tendenciju : počinju da 
gledaju i oconjuju celi poredak kroz počinjene greške. 

U periodu rađanja, pod tako teškim okolnostima ratnih posledica, 
jedno novo države, jednog novog unutrašnjeg poretka .koji je nošen 
od sasvim drugih društvenih snaga nego što su bile ono kojo su nosjle 
državni i društveni poredak staro Jugoslavije, greško su neizbežne, 
naročito kod izvršnih organa. I no samo to. Neizbežno je da so dole 
pravo mnogo i vrlo mnogo greško, neizbežno je da se- prave i greške 
kojo nisu ncizbožno. Ali nisu i no mogu to greške biti merilo za ocenji- 
vanjo ni trenutno valjanosti, a kamo li istorijske opravdanosti :Ji ten- 
dencije razvitka narodno vlasti. 

S drugo, strano, jasno je da narodna vlast mora da vodi borbu 
protiv grešaka svojih organa, da ih ispravlja, da se na njima uči i da 
ih pretvara u oružje za unapređivanje pojedinih svojih organa i čita- 
vog sistema. Narodna vlast je po svojoj suštini i prirodi samokritična, 
ona ima smelosti da sama otkriva i prizna greške, ali ona zna i nepo- 
kolebljivo so drži toga da se i hiljade sitnijih i krupnijih grešaka dade 
ispraviti, a da bi samo jedna greška bila nepopravima i sudbonosna 
za novi poredak: greška da so skrene sa onoga puta na kome je .uz 
milionsko žrtve naših naroda naša nova država izvojevana i naš novi 
poredak ostvaren i da so čine ustupci, političkoj  i socijalnoj reakciji. 

Takva jo situacija u našoj zemlji koja je pošla jednim novim 
putem i hoće na tome putu da ostane. ^ 
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Nova situacija, stvorena izvojevanom pobedom nad okupatorom 
i njegovim dužničkim bandama, zahteva nov pojačan rad na zakono- 
davnom polju radi što potpunijeg sređivanja ,i normalizovanja cclo- 
kupnog državnog i narodnog života. Jedno od pitanja kome pripada 
naročita važnost jesto i sređivanje našeg pravosuđa, izvršiti takoreći 
prolaz sa ratnog na mirnodopsko stanje u pravosuđu. Zakon o konfi- 
skaciji i o izvršenju konfiskacijo bio jo jedna mora u tome ipravcu. 
Dva od zakona koji su danas na dnevnom redu takode služe tomo za- 
datku. Nekoliko zakonskih projekata iz oblasti sudstva i krivičnog za- 
konodavstva, koji su sada u pripremi i .koji će uskoro doći na dnevni 
red pred ovo Pretscdništvo, takodo su na toj liniji utvrđivanja zako- 
nitosti. Na toj je liniji bila i odluka Narodno skupštino Srbijo o ukidanju 
specijalnog suda za suđenje zločina i prestupa protiv srpske nacionalne 
časti, prebacivanje nadležnosti' tili sudova na redovno narodno sudove 
i uvodenjo prava žalbo. Za kratko vromo možemo očekivati ne samo 
ukidanje tih sudova i u ostalim federalnim jedinicama, već i ukidanje 
tih zakona u celini, ali zato je potrebno da izvesno krivico iz tih za- 
kona, od kojih država i društvo moraju i dalje da ostanu zaštićeni, idu 
u druge zakone. Kad uskoro budemo imali to zakone, kad donesemo 
zakon o sudovima i zakon o ustrojstvu vojnih sudova, kad vojni sudovi 
prestanu suditi građanskim licima, onda ćemo u našem sistemu pra- 
vosuđa imati ono sređeno i nornializovano stanje koje-je danas postalo 
važnom potrebom. 

Projokat zakona o davanju pomilovanja i amnestijo jednostavan 
jo i samo ureduje pitanje prava davanja pomilovanja i amnestije i- pro- 
cedure oko toga. Na iaj zakonski, projekat nije.bilo nikakvih prigovora. 
Ali je bilo prigovora, no toliko na projekat zakona o vrstama kazni, 

■koliko povodom njega, a naročito u vezi sa mojim projektom zakona 
o kažnjavanju zločina protiv otadžbine, koji sam projekat povukao iz 
Zakonodavnog odbora, ali koji će u novoj popravljenoj redakciji uskoro 
doći na dnevni red. Prigovor je 'bio da se mnogo pažnje poklanja kazne- 
nom zakonodavstvu, da se time svet ne oslobađa straha, već još više 
zastrašuje. Takav prigovor ne može da se održi. Ko no gubi iz vida 

1 celinu, ko kod pojedinih zakona koji sadržavaju 'kazneno odredbe ili 
samo ureduju sistem našeg pravosuđa no zaboravlja na povezanost 
mera određenih baš radi utvrđivanja zakonitostir i stvaranja normalnih 
prilika u našem pravosuđu, taj takav prigovor ne može postaviti, već 
bi naprotiv i on morao da sve te moro pozdravi. 

Nisam mislio da kod ovo tačke dnevnog roda izazovem diskusiju 
o projektu zakona o vrstama kazno, o komo ću govoriti posebno kad 
bude raspravljan, niti o zakonima koji će tek na 'dućim sednicama doći 
na dnevni red, već sam hteo da .podvučem opštu liniju koju moramo 
voditi na skoro sređivanje i normalizovanjo našeg pravosuđa. Amne- 
stija za izvesiio ratne  krivice kao i  pomilovanje izvesnih kategorija 
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oeudenika bićo sastavni deo ovih mora ma daljem učvrJćivanju i sređi- 
vanju naših unutrašnjih prilika. 

Molim da so predloženi projekat zakona o davanju amnestijo i 
pomilovanja, koji jo u Zakonodavnom odboru jednograsno usvojen, i 
ovdo usvoji. 

Pretscdnik: Molim druga sekretara Pe-runičića da pročita tekst 
zakonskog prijedloga o davanju amnestije i pomilovanja U konačnoj 
redakciji Zakonodavnog odbora. 

Sekretar Mile Pcruničlć (čita): 

^ PREDLOG ZAKONA 
() DAVANJU AMNESTIJE ILI POMILOVANJA 

Član  1 ■ 
Pravo pomilovanja i pra'vo amnestijo po krivicama koje so sude 

po zakonima Demokratsko federativne Jugoslavije i'.i su bile presuđene 
po zakonima Jugoslavijo do 6 aprila 1941 godine, vrši Pretsedništvo 
Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije. 

Član 2 
Postupak za pomilovanje i za  amnestiju  može se pokrenuti po 

službenoj dužnosti ili po molbi ma koga lica. 

Član 3 
Molbo za pomilovanje ili za amnestiju upućuju se Pretsedništvu 

Antifašističkog veća narednog oslobođenja Jugoslavije, proko suda koji 
jo izrekao presudu u prvom stepami. Ovome sudu slaćo so i molbo za 
pomi'.Oivanjo ili za amnestiju predate kom drugom državnom nadlešivu. 
Molbu za 'pomilovanje ili za amnestiju, koju predajo osuđenik starešini 
zatvora ili zavoda ili komandi logora prinudnog rada, poslaćo starešina 
boz odlaganja takodo navedenom sudu sa svojim mišljenjem o vladanju 
i zdravlju osuđenika. 

Član 4 
Sud kome je molba za pomilovanje .i'.i za amnestiju predata, dužan 

jo da boz odlaganja uputi molbu sa svojim mišljenjem nadležnom ze- 
maljskom Ministru pravosuđa. Ministar pravosuđa sprovodi bez odla- 
ganja ovako primljenu molbu na odluku Protsedništva Antifašističkog 
voća narodnog oslobođenja Jugoslavije, koje možo pro donošenja 
odluko tražiti od Javnog tužioca Demokratsko federativno Jugoslavije 
mišljenje o zakonitosti prosude. 

Član 5 
U postupku za pomilovanje ili za amnestiju, pokrenutom po službe- 

noj dužnosti, nije potrebno tražiti mišljenje navedenih nadleitava. 
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Član 6 
Pokretanje postupka za pomilovanje ili za amnestiju po službenoj 

dužnosti mogu predlagati Pretsedništvu Antifašističkog veća narodnog 
oslobođenja Jugoslavije Prctscdništvo savezno vlade, pretsedni.štva 
vrhovnih federalnih zakonodavnih tela i Javni tužilac Demokratske 
Icderativno Jugoslavije. 

Član 7 
Ukazi o pomilovanju ili o amnestiji objavljuju se preko »Službenog 

lista Demokratske federativne Jugoslavije«. 

Član 8 
Prestaju važiti raniji propisi koji su u suprotnosti sa ovim Zakonom. 

Član 9 
Ovaj Zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu 

Demokratsko federativne Jugoslavije«. 
Pretsednik: Prelazimo na diskusiju. Želi li ko da govori? (Ne javlja 

so niko). Onda stavljam Projekat zakona o davanju amnestije i pomi- 
lovanja na glasanje u načelu. Prima U se? (Prima). Ima li ko protiv? 
(Nema). Zakon jo u načelu primljen. Prelazimo na diskusiju « poje- 
dinostima. Molim druga sekretara Perumčića da izvoli pročitati naslov 
i član 1. 

Sekretar Mile Peruničić čita naslov i član 1 po predlogu Zakono- 
davnog odbora. 

Pretsednik: Ima li kakvih prijedloga za izmjeno i dopune? Imade 
riječ drug Pijade. 

Moša Pijade: Predlažem da so u naslovu zakona umesto reči »ili« 
sfavi »i«, jer jo to očigledno omaška. 

Pretsednik: Лко drugih primjedaba nema, stavljam naslov i čl. 1 
na glasanje.'Prima li se? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). Naslov 
i član 1 zakonskog projekta jo primljen. Prelazimo na član 2. 

Sekretar Mile Peruničić čita član 2 po predlogu Zakonodavnog 
odbora. 

(Pretsednišivo AVNOJ-a usvojilo je potom, jednoglasno i bez 
izmena, glasajući posebno o svakom članu, od člana 2 do zaključno, 
člana 9 prema redakciji Zakonodavnog odbora.) 

Pretsednik: Ovime smo završili pretres u pojedinostima. Stavljam 
projekat zakona na konačno glasanje. Prima li se Prijedlog zakona o 
davanju amnestije i pomilovanja u cjelini? (Prima). Objavljujem da je 
Zakon o davanju amnestijo i pomilovanja usvojen u Pretsjedništvu 
AVNOJ-a. 
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Prelazimo na drugu točku dnevnoga reda, na pretres Prijedloga 
zakona o rješavanju radnih sporova. Dajem rije<5 Izvjestiocu Zakono- 
davnog odbora da podnese izvještaj. 

Izvestilac Mosa Pljade: Zakonodavni odbor AVNOJ-a, na svojoj 
sednici od 29 juna, pretresao jo predlog zakona koji je Pretsedništvu 
AVNOJ-a dostavio Ministar socijalne politiko na pretres i odobrenje. 

Razmatrajući Predlog zakona o rešavanju radnih sporova, Zako- 
nodavni odbor izvršio je u predloženom tekstu sJedcće izmene i dopune: 

1) U ćelom zakonskom predlogu umesto § slavljeni su članovi. 
2) U članu 2, stav 1, izostavljena je posljednja rečenica. U stavu 2, 

drugi red, posle reči »priloge«, brisane su reči »u postupku su isklju- 
čeni svi pravni lekovi, osim žalbe« i umesto toga stavljene su reči: 
»dopuštena je žalba«. 

3) U čl. 3, na kraju, umesto tačke stavljena je zapeta i dodate su 
reči: »ustanove ili nadleštva, ili prema me&tu zaključenja ugovora«. 

4) U čl. 5, stav 1, treći red ,umesto reči »Pismeni otpravak« stav- 
ljena jo reč »Prepis«. 

5) U čl. 7, stav 1, treći red, umesto reči »pismenog otpravka« 
stavljeno je »prepisa«. 

6) U čl. 11, na kraju pro tačko i znaka navođenja, stavljene su 
reči: »Demokratske federativne Jugoslavije«. 

Pored toga, Zakonodavni odbor ispravio je i izvesne tehničke i pra- 
vopisne omaške. Vama je podeljen tekst za izmenama Zakonodavnog 
odbora. 

Drugovi, razmatrajući ovaj zakonski predlog Zakonodavni odbor 
stekao je ubedenjo da ga je potrebno doneti, jer ćemo njime obezbe- 
diti pravilno i ekspeditivno rešavanje radnih sporova. 

Ali, ja sam kao pretsednik Zakonodavnog odbora, smatrao za po- 
trebno da Zakonodavni odbor treba o ovopi važnom pitanju da čuje i 
mišljenje Glavnog odbora Jedinstvenih sindikata radnika i namešte- 
nika Jugoslavije. Na zakonski predlog koji smo uputili Glavnom 
odboru Jedinstvenih sindikata radnika i nameštenika Jugoslavije dobili 
smo pod br. 1569 od 22-VI-1945 godine akt sledečo sadržine (citej-' 

PRETSEDNIŠTVU ANTIFAŠISTIČKOG VEĆA NARODNOG 
OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE 

— ZAKONODAVNOM   ODBORU — 

Beograd 
Na dostavljeni nam Projekt zakona o rešavanju radnih sporova, 

na konačnu redakciju toga zakona izjavljujemo našu punu saglasnost. 
Smrt fašizmu — Sloboda narodu! 

Pretsednik 
Glavnog   odbora   JSRNJ 

Duro Salaj, s. r. 
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Mo'.im da so zakonski predlog primi u redakciji Zakonodavnog 
odbora. 

yPretsednIk: Dajem riječ Ministru socijalnog staranja dr Antonu 
Kržišnlku da kao predlagač da obrazloženje potrebe donošenja ovog 
zakona. , 

Ministar socijalne politike dr Anton Kržišnik: Drugovi većnici, u 
staroj Jugoslaviji radno sporove rošavali.su redovni i posebni sudovi, 
čija nadležnost nije bila utvrđena izuzetnom prirodom radnog spora, 
nego specijalnim okolonstima pod kojima je spor nastao, ili raznim 
položajem i statusom parničara. Kao opJto pravilo važilo je da,redovni 
sudovi rešavffju sporove iz oblasti radnog prava, a posebni sudovi spo- 
rove koji su naročito izuzeti iz nadležnosti redovnih sudova. Izuzeci su 
bili to'.iko mnogobrojni i raznovrsni da su u praksi oni sačinjavali 
pravilo. 

Tako su' redovni sudovi rešavali one sporome iz radnih odnosa za 
"koje nisu bili nadležni) neki drugi sudovi. Posebni sudovi su rešavali 
radne sporove, prema njihovoj privrednoj ili stručnoj skupini, Ш prema 
Određenoj vrsti spora: 

a) trgovački sudovi (ili trgovačka veća okružnih sudova), nadležni 
za radno sporove između trgovaca i njihovih prokursta, trgovačkih 
'pomoćnika i ostalih name.štenika u trgovačkoj radnji, akojo vrednost 
spora veća od 12.000 dinara; 

b) rudnički sudovi, nadležni za radne sporove između rudarskog 
poslodavca i njegovih činovnika — nameštenika; (za sporove rudara i 
nadzornika sa rudarskim poslodavcem nadležni su sreski sudovi); 

v) izbrani odbori — sudovi'dobrih ljudi — po Zakonu o radnjama, 
nadležni za radne sporove između poslodavca i pomoćnog osohlja (po- 
'moćnika, kalfa), zanatskih i fabričkih radnika i učenika, gdo vrednost 
ispora ne prelazi 12.000 dinara, a spor je zbog plate, postojanja ugo- 
vora o službi, o izvršenju službe, otšteti, o izdavanju poslovne knjižice, 
o otkazu i ispražnjenju radničkog stana;    ■ 

g) novinarski sudovi, nadležni za radno sporove između vlasnika 
listova kao poslodavaca i novinara; 

d) izabrani odbori po uredbi o smanjenju troJkova režije pivrednih 
preduzeća od 23-Х1-1934 g.; 

d) obrtni sud u Ljubljani, nadležan za ono radno sporove čija 
vrednost ne prolazi 12.000 dinara, ali samo za sporove onih poslopri- 
maca koji ne obavljaju važnije poslove, oakio ne i na sporove name- 
štenika. 

Po pristanku stranaka, privatno-pravne sporove rešavali su i 
izbrani sudovi: 

a) izbrani odbori pri prinudnim zanatskim udruženjima, nadležni 
za svo sporove za koje su nadležni izbrani odbori — sudovi dobrih 
ljudi — po Zakonu o radnjama; 
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b) izbrani sud rudarskih zadruga nadležan za sporove izmodu ru- 
darskog poslodavca i posloprimca, gde radni odnos još traje ili je 
prestao prč 30 dana, a stranke pristanu na izbrani sud; 

v) ugovorom ustanovljeni izbrani sudovi — po § 672 građanskog 
parničnog postupka, kad stranko posebnim ugovorom poveravaju rc- 
šavanjo određenog spora ili sporova određene vrste izbranim sudovima. 

Ovomo treba dodati, da su izvesni sporovi bili rešavani. administra- 
tivnim putem, pa prema tome dolazili u nadležnost administrativnih 
sudova (upravnih sudova i Državnog zaveta). 

Iz izloženog se vidi da su za siporovc iz radnog odnosa bili nadležni 
razni sudovi. Redovni (posebni) sudovi rešava'.isu individualne, a kolek- 
tivne sporove obično arbitražni odbori. Postupak po ovim sporovima 
bio je takodo raznovrstan, građanski parnični postupak, opšti upravni 
postupak i naročito propisani postupci. 

Nepovezano i na ovaj način razbacano radno sudstvo stvaralo je 
teškoćo kako radnicima, tako i samim sudovima. Radniku je bilo teško 
da pronađe nadležan sud za svoj spor i teško se snalazio u raznovrsnim 
i komplikovanim sudskim postupcima, a sam sud je morao prethodno 
da rešava čisto subjektivno pitanje, da li je stranka nameštenik ili 
radnik, rudar ili zanatlijski pomoćnik, trgovački pomoćnik i tsl., da bi 
utvrdio svoju stvarnu nadležnost. 

Sve to nameće potrebu stvaranja sistema jedinstvenog rešavanja 
radnih sporova, sa specijalnim i brzim i Jakim postupkom. 

Ovaj predlog predviđa da radno sporove rešavaju narodni sudovi 
u većima za radno sporove. Pod pojmom radnih sporova obuhvaćeni 
su sporovi, koji nastaju između poslodavaca i posloprimaca kako u 
privatnim tako i u državnim i ostattm javnim preduzećima, ustanovama 
i nadleštvima. Međutim, ovde ne spadaju sporovi koji bi nastali između 
državnih i javnih službenika i države odnosno javnih tela, jer će pi- 
tanje nadležnosti za njihovo irešavanjo biti regulisano odredbama novog 
zakona o državnim službenicima odnosno posebnim pragmatikama. 

Stavljanjem rešavanja radnih sporova u nadležnost .posebnih veća 
narodnih sudova, osigurava so učešće radnog naroda u rešavanju spo- 
Vova, koji zadiru u njegove osnovne životne uslove. S drugo strane, 
opšti postupak pri rešavanju radnih sporova ne dopušta nepotrebno 
'odugovlačenje, a ako vrednost spora ne prelazi 6.000 dinara, a to će 
\)Ш najveći broj radnih sporova, presude narodnog sreskog suda po- 
staju izvršne odmah po isteku roka od 24 časa po saopštenju presudo. 
Na ovaj način radniku jo'obezbedena i pravedna odluka i najbrže reali- 
zovanje njegovih utvrđenih prava, kao i sigurnost da nijednog mo- 
menta neće ga više pritiskivati briga za njegov svakidašnji opstanak. 
Međutim, bilo je u ovom pogledu i drukčijih mišljenja. 

Sem napred navedenih postoji još jedan razlog koji diktuje usva- 
'janjo predloženog projekta:   rešavanje   radnih   sporova u posebnim 
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većima omogućićo stvaranje jednoobrazne sudske prakse kao i mo- 
'gucnost njenog stalnog poboljšanja, a s druge strane, stvoriće potrebne 
kadrove Stručnih sudija, koji će bUi u neposredno«) dodiru sa radnič- 
kom stvarnošću i boljo poznavati njene potrebe i pitanja koja svako- 
dnevno izbijaju na površinu. Najzad, neplaćanje sudskih taksa, koje 
predlog predviđa, at'kloouće ubuduće jednu od smetnji koja je u pro- 
šlosti onemogućavala radniku da dođe do brzog i jevtinog rešenja 
pokrenutog spora, 

Predlog predviđa, takodc, da će zapooete a nerešene radne sporove 
otpočeti i dovršiti narodni sreski sudovi po novoj tužbi, jer t:b sporova 
Ima mnogo, kod raznih sudova i u raznom stadijumu postupka, pa da 
'bi mogli biti rešeni saobrazno duhu propisa ovoga zakona, potrebno je 
'da radnik podnese novu tužbu i time izazove гебепје spora po ovom 
zakonu. 

Na kraju, treba podvući da je ovaj predlog izrađen u sporaZ/Umu 
sa svim pretstavnicima zainleieso'vanih resora i, kao što je drug Pijado 
spomenuo, konsultovan je i Glavni odbor JSRNJ. 

Molim da Pretsedništvo AVNOJ-a prihvati tekst ovog zakonskog 
projekta po predlogu Zakonodavnog odbora, jer sam ja kao predlagač 
saglasan sa izvršenim izmenama. 

Prctsednik: Otvarani diskusiju u načelu. Dajem riječ prvom pri- 
javljenom govorniku drugu  Andriji Hebrangu. 

(U načeaioj diskusiji o ovom zakonskom predlogu učestvovali su 
Andrija Hebrang, Ministar industrije i Pretsednik Privrednog saveta 
Vlado DFJ, Frano Frol, Ministar pravosuđa, Jaša Prodanović, Ministar 
za Sfbiju, Edvard Kardelj, potpretsednik Vlade DFJ i Ministar za Kon- 
sti'tuantu, i Moša Pijade, pretsednik Zakonodavnog odbora, ali beleško 
njihovih govora nisu sačuvane.) 

Pretsednik: Pošto je ovime diskusija u načelu završena, stavljam 
zakonski projekat na glasanje u načelu. Prima lise? (Prima). Zakonski 
prijedlog o rješavanju radnih sporova primljen je U načelu. Prelazimo 
na diskusiju u pojedinostima. Molim druga sekretara Peruničića da 
jzvc'li čitati zakonski tekst, član po član, pooev od naslova. 

Sekretar Mile Peruničić (čita): 

PREDLOG ZAKONA 
0 REŠAVANJU RADNIH SPOROVA 

Član  I 
Radni sporovi su sporovi, koji nastaju  iz radnih odnosa između 

radnika (nameštenika) i poslodavaca, kako u privatnim tako i u držav- 
nim i oetalim javnim preduzećima, nstanovama i jiadleStvima. 

Pretsednik: čuli sto naslov i član 1. Želi li ko da govori? Imado 
riječ drug Andrija Hebrang. 
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Ministar industrije Andrija Hcbrang: Kao što sam maloprije 
rekao, ja mislim, da so ovaj za;kon ne može uopće odnositi na namje- 
štonike po nadleštvima i ustanovama iz razloga koji su dovoljno jasni, 
ali zato smatram da on treba da važi za sve radnike i namještenike i 
poslodavce u privatnim, zadružnim i državnim poduzećima. Zbog toga 
predlažem da se čl. 1 izmijeni u duhu diskusije koja je ovdje maloprije 
vodena. 

Prctsednik: Imade riječ drug MoJa Pijade. 

Moša Pijade: Ja sam ,već pripremio novu redakciju člana 1 u smi- 
slu sugestija datih u načelnoj debati i ove primedbe druga Hebranga. 
Ja ću ga sada pročitati. Predlažem da član 1 glasi: 

»Radni sporovi su oni sporovi koji nastaju iz radnih,odnosa između 
radnika (namoštenika) i poslodavaca u privatnim, zadružnim i državnim 
pred uzećima.« 

Kao izvestilac Zakonodavnog odbora povlačim prvobitni naš pre- 
dlog za član 1 i molim da se glasa o ovoj novoj redakciiji. 

Pretsednik: Čuli ste nov prijedlog za član 1. Stavljam naslov i 
član 1 na glasanje u novoj stilizaciji: Prima li se? (Prima). Prelaznmo 
na član 2. 

Sekretar Mile Peruničić (čita): 

Član 2 
Radne sporove rešavaju veća za radne sporove. Za rešavanje 

radnih sporova nadležan je u prvom stepenu, bez obzira na vrednost 
spora. Narodni sreski sud. 

Ako vrednost spora prelazi 6000 dinara, ili ako je vrednost spora 
neprocenjive prirode, dopuštena je žalba protiv prvostepene presude, 
koja se ulaže u narodni okružni sud kao na drugostepeiiu. 

Žalba se predaje prvostepenom sudu, pismeno ili usmeno u 
zapisnik. 

Pretsednik: Ima li primjedaba? Dajem riječ ministru drugu Froiu. 
Ministar pravosuđa Frane Frol: Ja sam već U načelnoj diskusiji, 

a i ranije, naglasio da se u principu slažem sa predlogom zakona, ali 
so ne slažem sa formulacijom člana 2. Ovaj član je u Zakonodavnom 
odboru p.Ciipco izvjesne izmene, jer nije ostalo kao što je bilo u prvo- 
bitnom prijedlogu. Ne slažem se da se strankama uskraćuje pravo 
žalbo u onim sporovima čija vrednost ne prelazi 6000 dinara. 

Međutim, pravo žalbo je jedno od osnovnih načela našeg pravo1 

suda. Danas to pitanje ima jo.š veći značaj kad pitanje zakonitosti 
naše najviše rukovodstvo stavlja u prvi plan. Jer, protivno stanovište 
mogla bi da izrabi reakcija protiv nas, a kad je inače z.agarantovano, 
prema čl. 5 hitnost postupka, ne bi pravo na žalbu ugrožavalo interese 
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I 
radničko   klase, voc W inegativan   stav mogao   više   štetovati   nogo 
koristiti. 

Osim toga, uskraćivanjo prava žalbo jo mač &a dvijo oštrico koji 
bi mogao još kod današnjog stanja sudskih kadrova pogoditi radničku 
klasu i ла taj način postićii prot'vno od onoga što so htjelo. 

U svakom slučaju ne možo so isključiti ni tužba na obnavljanje 
postupka, jer so nikako no bi moglo dozvoliti kod današnjeg shvaćanja 
zakonitosti, da so uzdržava na snazi jedna presuda koja se osniva na 
lažnom iskazu svjedoka, na krivotvorenoj ispravi ili koja je donesena 
po nepravilno sastavljenom sudu itd. Zato predlažem novu redakciju 
člana 2 fci^; 

Član 2 
Radno sporove rešavaju radni sudovi. Za rešavanjo radnili sporova 

nadležan jo u prvom stoponu, bez obzira na vrednost spora, narodni 
ereski sud kao .radni sud. 

Protiv presudo prvostepenog suda dozvoljena jo u roku od 3 dana 
žalba na narodni okružni sud čija jo presuda pravosnažna. Žalba se 
predajo -prvostepenom radnom sudu pismeno Ш usmeno u zapisnik. 

Pretsednik: Molim drugove Mošu Pij ade i ministra dr Kržišnika 
da se izjasne o ovom prijedlogu druga ministra Frola. 

Izvestilac Moša Pijade: U ime Zakonodavnog odborai primam 
predlog ministra druga- Frola. Mi smo prethodno diskutovali o sugestiji 
druga Frola, pa molim da se ovdo raspravlja o formulaciji člana 2 
koju jo drug Frol predložio, pošto predlog za član 2 koji jo dao Zako- 
nodavni odbor povlačim. 

Ministar socijalne politike dr Anton Kržišnik: Ja ostajem pri svom 
stanovištu koje sam kneo li u Zakonodavnom odboru i ovde. 

Pretsednik: Želi li još ko da govori? (Ne javlja se niko). Onda 
stavljam član 2 na glasanje u redakciji koju je predložio ministar Frol. 
Prima li so? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). Prelazimo na član 3. 

Sekretar Mile Pcruničić (čita): 

Član 3 
Mesna nadležnost suda određuje so premai mestu gde so rad 

obavljao ili imao obavljati., ili prema mostu gde se nalazi poslovnica 
preduzeća, ustanove ili nadleštva, ili premai mestu zaključenja ugovora, 

Pretsednik: čuli sto član 3 po prijedlogu Zakonodavnog odbora. 
Ima li kakvih primjedaba ili prijedloga? Im ade riječ drug Milo 
Peruničić. 

Mile Pcruničić: Saglasno novoj formulaciji člana 1 zakonskog 
predloga, koji smo malopre usvojili, iz člana 3 treba izostaviti roči 
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i 
»ustanove i nadlcstva« tako da kraj ovog člana glasi: » . . . poslovnica 
produzcća ili prema niosUi zaključenja ugovora«. fMola Pijade: 
Tako je!) 

Pretsediiik: Prima li se član 3 sa izmjenom koju je predložio drug 
Mile Pcruničić? (Prima). Prelazimo' na član 4. 

Sekretar Mile Pcruničić (čita): 

.   . Član 4 
Narodni sreskj i okružni sudovi rešavaju radne sporove u većima 

od 3 člana. 
PretscdnJk veća iprvcstepenog suda je jedan od članova suda 

(stalni sudija), koga određuje pretsednik narodnog sreskog suda za 
jednu godinu dana. Ostala dva člana- iprvostepenog suda su prisuditclji 
dotičnog suda. 

Vcćo narodinog okružnog suda, koje sud: po žalbama, sastojii se 
od trojice stalnih sudija koje određuje pretsednik narodnog okružnog 
suda za jednu godinu dana. 

Pretsednik: Molun ima Ji kakvih primjedaba? Imade riječ drug 
Frol. "    ' 

Ministar pravosuđa Frane Frol: Slobodan sam, suglasno novoj 
formulaciji člana 2, predložiti da se u prvom stavu ispred riječi »rje- 
šavaju« umetnu riječ' »kao radni sudovi«, a u drugom stavu da se 
izbriše riječ »vijeće« pa- da se umjesto »Pretsjednik vijeća prvostepenog 
suda« kažo »Pretsjednik prvostepenog radnog suda«l Isto tako, u drugoj 
rečenici ovog stava između riječ: »prvostepenog« i riječi »suda«, treba 
ubacili riječ »radnom«. 

Pored toga, u trećem stavu o.vog člana predlažem da se umjesto: 
»Vijeća narodnog okružnog suda« kaže: »Narodni okružni sud,« itd.1* 
a da se u istom ovom članu izostavi riječ »stalnih« kad se govori o 
sudi ji. 

Izvestilac Moša Pijade: Ako sam dobro razumeo druga Frola, 
'član 4 bi trebalo, posle ovih izmena i dopuna' koje je on predložio, da 
glasi (čita): 

Narodni sreski i okružni sudovi kao radni sudovi rešavaju radne 
bporove u većima od 3 člana. 

Pretsednik prvostepenog radnog suda je jedan od članova suda 
'(stalni sudija), koga određuje pretsednik narodnog sreskog suda za 
'jednu godinu dana. Ostala dva člana prvostepenog radnog suda su 
prisuditclji dotičnog suda. 

Narodni okružni suci, koji sudi po žalbama, sastoji se od trojice 
feudija koje određuje pretsednik narodnog okružnog suda za jednu 
godinu dana. 
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Ministar  pravosuđa  Frane Frol:  Da, tako je druže Prclsjedničc. 
Izvestilac Moša Pijadc: U Ime Zakonodavnog odbora primam pre- 

dložene iizmene i novu redakciju člana 4, pošlo ona odgovara na.šo] 
'načelnoj diskusiji. 

Pretsednik: Stavljam član 4 u novoj redakciji па glasanje. Prima 
li se? (Prima). 

Prelazimo na član 5. 
Sekretar Mile Peruničić (čita): 

član 5 
Veće za radno sporove će po službenoj dužnosti prethodno poku- 

Sati poravnanje medu strankama*. Ako dođe do poravnanja, sud će o 
Home sačiniti kratak zapisnik, koji ostaje u sudskom spisu#Prepis za- 
pisnika sud će izdavati samo na izričit zahtev jedne ili obeju stranaka. 

Postupak pred većem za radno sporove je hitan i usrnen. 
Tužba se možo podneti pismeno ili usmeno u zapisnik kod prvo- 

'stopenog suda. 
Sud rešava na osnovu slobodne oceno ponuđenih, prikupljenih i 

provedenih dokaza. 
Sud će odbaciti predloge kojima bi se postupak bez potrebe 

■odugovlačio. 
Sud može narediti da se neki do'kaz po službenoj dužnosti pribavi 

i provede, ukoliko smatra da je potreban radi iznalaženja materijalne 
istine. 

Pretsednik: čuli ste član 5 po prijedlogu Zakonodavnog odbora. 
4made riječ drug dr Kržišnik, ministar socijalne politike. 
^ Ministar socijalne politike dr Anton Kržišnik: I u ovom članu 
terminološki bi trebalo popraviti redakciju i mesto riječi -»veća za radne 
sporove« koje se spominje u stavu 1 i stavu 2 zamenitr terminom 
'»radni sud«. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: U stavu 3) između riječi »prvo- 
stepenog« i riječi »suda« ubaciti riječ »radnog«. 

Pretsednik: Prima li se član 5 sa ovim izmjenama i dopunama? 
'(Prima). Ima li ko protiv? (Nema). Prelazimo na član 6. 

Sekretar Mile Peruničić (čita): 

Član 6 
Sud može po predlogu; a i po službenoj dužnosti, donositi jednu \л 

ViSe privremenih naredaba u toku postupka, ako smatra da bi bez toga 
'interesi stranaka bili ugroženi. 

Prigovori i žalbe protiv privremenih naredaba- rešavaju se presu- 
dom o glavnoj stvari. 
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Pretscdnik: čuli sto član 6. Ima li primjedaba? (Nema). Prima li 
зе član 6 po prijedlogu Zakonodavnog odbora? (Prima). 

Prelazimo ma član 7. 
Sekretar Mile Peruničić (čita): 

Član 7 
Presuda prvostepenog suda u sporu do 6000 dinara jo izvržna po 

•steku roka od 24 časa po usmenom proglašenju odnosno po dostavi 
■prepisa presude, koji se mora izostaloj stranci dostaviti u roku od 24 
Žasa po proglašenju. 

Presuda u sporovima preko 6000 dinara je pravosnažna i izvršna 
v roku od 3 dana po dostavi otpravka presude, ukoliko U istom roku 
Ilije uložena ža'ba. 

Prctsedmk: Čuli ste prijedlog za član 7. Želi U ko da govori? Imade 
•riječ drug Hebrang. 

Ministar industrije Andrija Hebrang: Ja mislim da prijedlog za 
ovaj član ne .može opstati, jer on nije u skladu sa postavkom novog 
tlana 2 'koji smo usvojili pos'.e obrazloženja koje je dao drug Frol. 
Po prijedlogu druga Frola mi smo iz ovog zakona isključili uopšte vri- 
jednost spora u pogledu prava žalbe. Prema tome, po članu 2 mogućna 
je žalba protiv svakoga spora bez obzira na njegovu vrijednost. Zato 
se ovaj član mora izmijeniti. Iz temelja izmijeniti1. Inače ovako ne 
bdgovara. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: Nema sumnje da jo primjedba 
druga Hebranga potpuno opravdana i ja mislim da mi dosljedno mo- 
ramo ostati kod toga principa da se žalba mora dozvoliti protiv svake 
presude. Taj smo princp usvojili kad smo prihvatili novu redakciju 
člana 2. Treba riješiti i pitanje kop će sud i u kom roku rješavati o 
žalbi. 

Pretsednik: Molim da se ovom pitanju izjasni pretsjednik Zako- 
nodavnog odbora. 

Izvestilac Moša Pijade: Tačno je da smo mi, članom 2, koji jo 
predložio drug Fro!, priznali pravo žalbe bez obzira na vrednost spora. 
'Međutim, ja sada u ovom trenutku no znam kako bismo mi to najbcJje 
formulisali, kakva bi trebalo da bude redakcija člana 7. Zato b:li 
fja molio da so sporazumemo o novom članu 7. 

Pretsednik: Izvolite se sporazumijeti. 

(Posle kraće pauze) 
Izvestilac Moša Pijade: Drugovi Hebrang, Frol i ja sačinili smo 

novu redakciju člana 7, koji bi trebalo da glasi (čita): 
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Član 7 
Prosuda prvostepenog radnog suda izvršna je po isteku roka od tri 

idana po pismenom proglašenju odnosno po dostavi prepisa presude, 
"koji se mora izostaloj stranci dostaviti u cpku od 24 časa po progla- 
šenju. 

Žalba na presudu prvostepenog radnog suda podnosi se u roku 
•od tri dana po proglašenju ili po dostavi strankama, a drugostepenl 
radni sud dužan je žalbu rešiti najkasnije u roku od pet dama. 

To je naš predlog. Kao što vidite, mi smo ovde rešili i pitanje koji 
će sud i u kom roku biti dužan da rešava o žalbi. 

Pretscdnik: čuli ste prijedlog za novi član 7. Želi li ko da govori? 
(Niko). Stavljam član 7 na glasanje. Prima li se? (Prima). Član 7 

^primljen je u redakciji koju su predložili drug Pijade, Hebrang i Frol, 
'tako da se o prijedlogu Zakonodavnog odbora nije imalo' ni da glasa. 

Prelazimo na član 8. 

Sekretar /Vlile Peruničić (čita): 

Član 8 
U  postupku pred veći m a za  radne sporove ne plaća se nikakva 

"taksa. 

Izvcstiiac Moša Pijade: I ovde treba umesto reči »većima za radne 
sporove« staviti »radnim sudovima«. 

Pretscdnik: Prima li se član 8 sa izmjenom koju je predložio drug 
Pijade? (Prima). 

Prelazimo na član 9. 
Sekretar Mile Peruničić (pita): • 

Ćlan 9 
Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaju važiti svi propisi 

"koji su u suprotnosti sa odredbama ovog Zakona 
Započete a nerešene radne sporove olpočeće i dovršiti narodni 

sreski sudovi nadležni po ovom Zakonu, po novoj tužbi tužioca. 

Pretscdnik: Ima li kakvih prijedloga za izmjene i dopune? (Nema). 
'Stavljam član 9 na glasanje. Prima li se? (Prima). Prelazimo na 
'član 10. 

Sekretar Mile Peruničić (čita): 

Član 10 
Savezni Ministar pravosuđa u saglftsnosti sa saveznim Ministrom 

socijalno polit'ke izdavače, prema potrebi, uputstva po ovome zakonu. 
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Pretsednik: Ima li primjedaba? Javlja sa drug Pijade. 
Izvestilac Moša Pijadc: Pošto so u ovom zakonu radi o rešavanju 

radnih sporova koji dolaze u nadležnost Ministra socijalno politike, 
bmatrain da je pravilnije da upulslva za sprovodenje i primcnu o^vog 
zakona treba on da donosi, treba on da ima inicijativu, ali, naravno, 
u sporazumu sa Ministrom pravosuđa. Prema tome, u ovom članu 
trebalo bi samo izmenjati red ге£\, tako da ovaj član glasi: 

»Savezni Ministar socijalne politiko u saglasnoeti sa saveznim Mi- 
nistrom pravosuđa izdajo po potrebi uputstva po ovom zakonu.« 

Pretsednik: Prima li se prijedlog druga Pijade? (Prima). 
Prelazimo na posljednji član  11. 

Sekretar Atile Peruničlć (čita): 

Član  11 
Ovaj zakon stupa na snagu kada se objavi u »Službenom listu De- 

mokratsko federativno Jugoslavije«. 
Pretsednik: Prima li.sc ovaj član? (Prima). Ovime smo završili 

pretres zakonskog prijedloga u pojedinostiima. 
Prelazimo nk konačno glasanje. 
Stavljam Projekat zakona o rješavanju radnih sporova na ko- 

načno glasanje. Prima li se? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). 
Objavljujem da jo Prctsjedni.štvo AVNOJ-a, na svojoj sjednici od Г> 
jula, usvojilo Zakon o rješavanju radnih sporova. 

Prelazimo na treću točku dnevnog reda, na pretres Projekta za- 
kona o izradi štambilja, pečata i žigova. 

'   Dajem riječ izvjestiocu Zakonodavnog odbora drugu Moši Pijade 
da podnese izvještaj. 

Izvestilac Moša Pijade: Zakonodavni odbor, na svojoj sodnici od 
29 juna, usvojio jo Predlog zakona o izradi štambilja, pečata i žigova 
koji je prvobitno bio pred'.ožio Ministar unutrašnjih poslova. Ta prvo- 
bitna formulacija zakonskog predloga došla je pode jednog raspisa 
Ministarstva unutrašnjih poslova kojim se stavljala pod kontrolu izrada 
pečata, štambilja i žigova. Povodom toga. Ministarstvo pravosuđa, 
s punim pravom, stalo je na gledište da se to pitanje ne može rešavati 
ni raspisima ni uredbama vlada, već jedino zakonom. Posle toga je 
ovo pitanje došlo pred AVNOJ, jer je Ministarstvo unutrašnjih poslova 
podnelo zakonski predlog. Potreba donošenja ovog zakona bila je van 
spora, jer jo trebalo onemogućiti zloupotrebe i falsifikate štambilja, 
pečata i žigova koje obavezno' upotrebljavaju svi organi držaVne vlasti 
' državno uprave, državna preduzeća, zadružne i ostale javne organi- 
zacije. Ministarstvo unutrašnjih postova insistiralo je da ono treba da 
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propiše praviJa i za izradu i za kontrouu žigova u ceJoj državi, što po 
našem shvatanju nije bjiš najbolje rešenje. 

Uviđajući potrebu donošenja ovog zakona, Zakonodavni odbor 
prihvatio je tekst koji je predložilo Ministarstvo unutrašnjih poslova 
DFJ. Tekst zakonskog predloga koji je Zakonodavni odbor usvojio 
glasi (Čita): 

PREDLOG ZAKONA 
() IZRADI ŠTAMBILJA, 'PEČATA I ŽIGOVA 

Član  1 
Svaki akt javne vlasti mora nositi pečat vlasti koja ga je izda'.a. 

Na svim pečatima u sredini mora biti državni grb,  a uokolo ispisan 
naziv vlasti. 

Član 2 
Savezno Pretstavništvo vlado određuje oblik i veličinu štambilja, 

pečata i žigova za sve savezne vlasti i ustanove. 
Prctsedništvo Zemaljske vlado propisuje oblik i veličmu štambilja, 

pečata i žigova^ narodnih vlasti i ustanova odnosno federalne jedinice. 

Član 3 
Štambilje, pečato i žigove za sve savezne vlasti i ustanove mogu 

izradi.vati samo za to ovlašćeni   pečatoresci.   Ovlašćenje pečatoreseu 
izdajo savezno Ministarstvo unutrašnjih ■poslova. 

Član 4 
Savezno vlasti  i  ustanove određuju  u  narudžbini broj štambilja., 

pečata i žigova, koji se imaju izraditi i dužni su posle njihove izrade 
oduzeti od pečatoresca odnosne matrico i čuvati ,kod sebe. 

Član 5 
Zemaljsko vlasti izdaće propise za kontrolu izrado štambilja, pečata 

i žigova svojih (područnih vlasti i ustanova, pridržavajući se načela 
iznetih u čl' 3 i 4 ovog Zakona, s tim da ovlašćenje pečatoreseu izdaje 
Ministarstvo nnutrašnjiih poslova zemaljske vlade. 

član 6 
Sve savezne vlasti i ustanove dužne su dostaviti saveznom Mini- 

starstvu unutrašnjih poslova otiske originala njihovih štambilja1, pečata 
i žigova, a vlasti 1 ustanove .pojedinih federalnih jedinica dostavićo ove 
Ministarstvu unutrašnjih poslova odnosne federalno jedinice. 

Član 7 
Ko neovlašćeno izrađuje štambilje, pečato i žigove saveznih vlasti 

. Ui vlasti federalnih jedinica kazniće se liJenjem slobode do, 5 godina. 
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U osobito teškim slučajevima, ili ako oviaSćeni pečalorezac izrađuje 
štambilje, pečate i žigove preko naručenog broja, krivac će se kazniti 
tiSenjem slobodo sai priiuuinim radom do 5 godina. 

Član 8 
Kazne.iz čl. 7 nadležni su da izriču u prvom stepenu sreski na- 

rodni sudovi. 
Član 9 

Savezni Ministar unutrašnjih poslova ovlaščeji je da  izdaje oba- 
vezna uputstva za izvršenje ovog Zakona. 

Član 10 
Ovaj  zakon stupa na snagu danom objavljivanja  u »Službenom, 

listu Demokratske federativne Jugoslavije«. 
Molim da so ovaj zakon prihvati. 
Pretsednik: Imado riječ Ministar unutrašnjih poslova drug Vlada. 

Zečević, kao predlagač. 
Ministar unutrašnjih poslova Vlada Zečević: Pitanju kojo rcgubše 

ovaj zakonski predlog, mi smo posvetili punu pažnju joS prvih dana po 
oslobođenju. Jer, od prvih dana namećala so potreba za efikasnom kon- 
trolom ne samo nad.izradom štambilja, pečata i žigova već I nad 
njihovom upotrebom. Tada je to, — a da bi se sprcčile svake mo- 
gućnosti za zloupotrebu, u periodu punog razmaha u formiranju nove 
narodno vlasti i državne uprave, — bilo mogućno jedino uspešno spro- 
vesti preko ipovereništava unutrašnjih poslova NKOJ-a i pojedinih ze- 
malja koje su već bile oslobođene. U tom ci!ju Povereništvo unutra- 
šnjih poslova NKOJ-a izdalo je pod br. 128 od 25 decembra 1944 godine 
prvi svoj raspis o načinu izrade pečata, štambilja i žigova svih vrsta 
koje su upotrebljavalo državno ustanove, nadleštva, zatim preduzeća i 
javno ustanovo i organizacije. Od prvog dana ovo pitanje bHb je regu- 
lisano tako da su državna nadleštva, ustanove i preduzeća mogli da 
izrađuju pečate samo po pismenom nalogu odgovornog rukovodioca i 
to samo kod onog pečatoresca koji je za ove poslove bio ovlašćen. Tim 
prvim svojim raspisom Povereništvo unutrašnjih poslova NKOJ-a tra- 
žilo je da mu se dostavljaju otisci svih izrađenih pečata, štambilja i 
žigova koji su izrađeni u Beogradu za potrebe saveznih ustanova a to 
isto da so čini i u federalnim jedinicama kod zemaljskih povereništava. 
Po tome raspisu bito je predvideno da se i porudžbine moraju dostav- 
ljati preko povereništava unutrašnjih poslova. Pečatoresci su bili dužni" 
da, pošto izrade propisno poručene štambilje i pečate, predadu pove- 
reništvima sve matrico pomoću kojih su pečati i štambilji rađeni. Ali,. 
da bi so ova' praksa ujednačila, Povereništvo unutrašnjih poslova.. 
NKOJ-a predlagalo je još krajem decembra prošle godino da Nado- 
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rialni komitet donese odluku o izradi i evidenciji štambilja, pečata i 
žigova. Međutim, drug Frol smatrao je da to treba da- bude propis 
AVNO.I-a a no NKOJ-a i bila je pripremljena odluka kojom bi se ovo- 
pitanje regulisalo jednoobrazno za ćelu zemlju. U očekivanju da se ovo 
pitanje raspravi, Ministarstvo unutrašnjih poslova izradilo je 10 marta 
1945 godine novi raspis koji je bio dostavljen Ministarskom savetu da 
se raspravi na sednici. Posle toga izrađen je ovaj zakonski projekat 
pri čemu je konsultovano i Ministarstvo pravosuđa i federalno jedinice. 

, Pošto se ovim zakonskim projektom pitanje izrade štambilja, pe- 
čata i žigova rešava jednoobrazno za ćelu državu, .pošto se njime 
obeztoeduje efikasna kontrola : postiže željeni ci'.j, molim da- se projekat 
prihvati. 

Pretsednik: Imado riječ drug Frane Frol. 
Ministar pravosuđa Franc Frol: Ovaj zakon treba da regulišo pi- 

tanje ne samo izrade štambilja, pečatai i žigova, već i pitanje da otsada 
svaki akt organa naše narodno vlasti i uotpšto organa javnih ustanova 
i organizacija mora nositi pečat ono .institucije koja ga izdaje. Zakon 
Istodobno propisuje šta treba da sadrži svaki žig ili. pečat. Mi smo ovim 
zakonom predvideli da će se o svim pitanjima koja zakon regulišo sta- 
rati savezno odnosno zemaljska ministarstva unutrašnjih poslova. 

Mislim da zakon treba prihvatiti. Ja ću glasati za. 

Pretsednik: Imado riječ ministar drug Prodanović. 
Ministar za Srbiju Jaša Prodanović: Ja se slažem da je zakon o 

kontroli izrade i upotrebe štambilja i pečata potrebno doneti, ali ja 
pri tomo moram staviti jednu principijelnu primedbu. Naša država je 
uređena na. principu široko federacije, na punoj samostalnosti i punom 
pravu svake federalne jedinice da ureduje i propisuje sebi norme za 
sve one stvari i potrebe koje su manje-više lokalnog, zemaljskog zna- 
čaja, koje se no iiču čitaye države. O tome principu se pri. izradi ovog 
zakona nije izgleda vodilo računa... Jer, koliko sam ja uvideo, ovaj kra- 
tak zakon naređuje šta ćo i kako će u pogledu pečata, štambilja i ži- 
gova postupatj zemaljska ministarstva unutrašnjih po.slo.va. A to је^ 
mislim, nepravilno, to je u suprotnosti, sa principom federacije. Ja mi- 
slim da mi to ovde ne samo treba, nego i moramo popraviti. 

Pretsednik: Ima  riječ Marko Vujačić. 
Marko Vujačić: Ja s6 u potpunosti slažem sa drugom Jašom i 

mislim da je njegovo gledište potpuno opravdano. Ja ne razumem zašto 
Savezna viada, pa i mi ovde, treba da se mešamo u to kako će pojedine 
federalne vlade rešavati pitanje izrado pečata, štambilja i kontrole nji- 
hove upotrebe. Mislim da bii trebalo primiti sugestije starog parlamen- 
tarca druga Jaše Prodanovića. 

Pretsednik: Imado riječ drug Moša Pijade. 
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Moša .Pijade:, I ja prihvatam sugestiju druga Jaše Prodanovića i 
predlažem da iz.mene u tom smislu izvršimo u toku diskusije u poje- 
dinostima. U ovom pogledu ja sam se već bio ogradio, ali nisam u 
Zakonodavnom odboru dobio većinu. 

Pretsednik: Pošto je ovime diskusija u načelu završena stavljam 
Prijedlog zakona o izradi štambilja, pečata i žigova na glasanje u na- 
čelu б tim Љ će se princip federativnog uređenja naše zemlje provesti 
kroz zakomski tekst u toku dfekusćje u pojedinostima. Prima И se za- 
konski prijedlog u načelu sa ovom napomenom? (Prima). Prelazimo na 
pretres u pojedinostima. Molim druga sekretara da pročita naslov i 
član 1 zakonskog prijediloga. 

Sekretar Mile Peruničić čita naslov i član 1 po predlogu Zakono- 
davnog odbora. (Vidi str. 413). 

Pretsednik: Čuli ste naslov i član 1. Ima li kakvih prijedloga za 
Izmjeno i dopune? Ima riječ drug ministar Zečević. 

Ministar unutrašnjih poslova Vlada Zečević: Predlažem da se 
druga rečenica člana 1 dopuni time što bi se posle reči »pečatima« 
umetnute reči »saveznih r zemaljskih vlasti i ustanova« tako da se ova 
stvar precizira. 

Pretsednik: Prima li se član 1 sa ovom dopunom? (Prima se). 
Prelazimo na član 2. 

Sekretar Mile Peruničić čita član 2 po predlogu Zakonodavnog 
•odbora. 

Pretsednik: Ima li primjedaba na član 2? Za riječ se javlja drug 
Prodanović. 

Ministar za Srbiju Jaša Prodanović: U smislu onoga što sam rekao 
mislim da bi druga alineja ovoga člana trebalo potpuno da otpadne, jer 
&o tu govori o stvarima za koje su nadležne federalne vlade. 

Izvestilac Moša Pijade': Slažem se sa predlogom druga Prodanovića. 

Pretsednik: Prima li se član 2 sa izmjenom koja je ovdje predlo- 
žena? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). Prelazimo na član 3. 

Sekretar  Mile  Peruničić  čita  član 3  po predlogu  Zakonodavnog 
odbora. 

Pretsednik: Ima li primjedaba ili kakvih prijedloga? (Nema). 
Prima li se član 3 po prijedlogu Zakonodavnog odbora? (Prima). Pre- 
lazimo na član 4. 

Sekretar Mile Peruničić čita član 4 po predlogu Zakonodavnog 
•odbora. 

Pretsednik: Stavljam član 4 na glasanje? Prima U se? (Prima). 
Idemo dalje. 
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Sekretar Mile Pcruiiičić čita član 5 po predlogu Zakonodavnog 
odbora. 

Pretscdnik: Prima li so član 5? (Prima! — Moša Pijade: Molim 
za reč). Irnado riječ drug Pijade. 

Izvestilac Moša Pijade: U smislu zaključaka načelne debato o ovom 
Zaikonskom predlogu, predlažem da se član 5 u potpunoeli ćzcetavi, jer 
so tu radi o pitanjima koja treba tla regulišu zemaljske vlade. (Ministar 
га Srbiju Jaša Prodanović: Tako je!) Prema tome, idući članovi, ako 
se ovaj predlog usvoji, promeniće numeraciju za jedan manje. 

Pretsednik: Prima Ji se ovaj prijedlog -izvjestioca Zakomodavnog 
odbora druga Pijade? (Prima).' Objavljujem da je Pretsjedništvo 
jednoglasno odlučilo da se član 5 zakonskog prijedloga kakav je izišao 
iz Zakonodavnog odbora brije. Prelazimo na slijedeći član zakonskog 
prijedloga l>oji jo ranije bio (i a po novoj numeraciji biće član 5. Molim 
druga sekretara da ga pročita. ^ 

Sekretar Mile Penmičić čita član (i po predlogu Zakonodavnog 
odbora, kojr postaje član 5. 

Pretsednik: Ima -U primjedaba Ili kakvih prijedloga za izmjeno ovog 
novog člana 5? Riječ mia drug Pijade. 

Izvestilac Moša Pijade: Predlažem da se iz ovog člana posle ječii 
»žigove« umesto zapete stavi tačka, & sve ostalo briše do kraja člana 
U smislu predloga druga Prodanoviča. 

Pretsednik: Prima li se ovako skraćen novi član 5? (Prima). Pre- 
lazimo na novi član (3. 

Sekretar Mile Penmičić čita član 7 po predlogu Zakonodavnog 
odbora koji postaje član (i. 

Pretsednik: Ima li kakvih primjedaba? Ima riječ Frane Frol. 
Ministar pravosuđa Frane Frol: Predlažem da se umjesto »sa- 

veznih vlasti« kažo »državnih vlasti i ustanova« s tim da se dalje riječi 
»ili vlasti federalnih jedinica« brišu. To je u skladu sa već naprijed 
izvršenim izmjenama u zakonskom tekstu. 

Pretsednik:  Prima li se ovako Izmijenjen novi  član 6?  (Prima). 
Sekretar Mile Penmičić čita član 8 po predlogu Zakonodavnog 

odbora koji je postao član 7. 
(Potom jo PretscdniŠtvo AVNOJ-a usvojilo, jednoglasno i bez 

izmena, članovo 8, 9 i 10 po predlogu Zakonodavnog odbora koji su 
postali č'.an 7, 8 i 9). 

Pretsednik: Ovime smo završili diskusiju u pojedinostima. Stavljam 
Prijedlog zakona o izradi šlamb'lja, pečata i žigova na konačno gla- 
sanje. Prima li se? (Prima).  Ima li ko protiv? (Noma). Objavljujem 
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da je Zakon o kradi štambilja, pečata i žigova jednoglasno usvojen U 
Prctsjcdništvii AVNOJ-a. 

Prelazimo na četvrtu i posljednju tačku dnevnoga reda, na pretres 
Prijedloga zakona o vrstama kazni. Dajem riječ izvjestiocu Zakono- 
davnog odbora. 

Izvestilac Moša Pijadc: Drugovi, Predlog zakona o vrstama kazni 
koji jo ProtscdnLšlvu AVNOJ-a dostavio Ministar pravosuđa (na umno- 
ženim primercima pogrešno stoji da je ovaj zakon predložio Ministar- 
ski savet, što ovime ispravljam). Zakonodavni odbor pretresao je na 
svojoj sednici od 29 juna i u tekstu projekta izvršio izvesne izmene i 
dopune, tako da redakc'ja koju smo usvojili glasi (čita): 

PREDLOG ZAKONA 
O VRSTAMA KAZNI 

Član   1 
Kazne koje će izricati građanski i vojni sudovi jesu: 

1) novčana kazna'; 
2) prinudni rad bez lišen ja &k>bodc; 
3) izgon iz mesta prebivanja; 
4) gubitak pttlitičkib i pojedinih građanskih prava; 
5) gubitak prava na javnu služjbu; 
6) gubitak prava na vršenje profesija; 
7) gubitak '.li sniženje čina Ш zvanja; 
8) '.išenje slobode; 
9) konfiskacija imovine; 

10) lišen je slobode s prinudnim radom; 
11) gubitak državljanstva; 
12) smrt. 

Član 2_ 

Sve kazne pomenute u članu 1 mogu se izricati kao glavne kazne, 
г oduzimanje poliitičkih i pojedmih građanskih prava, gubitak državljan- 
stva, gubitak prava na javnu službu, zabrana bavljenja određenom 
delatno'ću ili zanatom, konfiskacija imovine i novčana kazna mogu se 
izricati i kao sporedne kazne i to b4o jedna ili više tih kazni zajedno. 

Član 3 
Smrtna kazna izvršuje se streljanjem  ili  vešanjem. 

Član 4 
1) Novčana kazna no može biti manje od pedeset dinara. U slu- 

čaju nenaplativosti novčane kazne ;sta se može zameniti samo kaznom 
prinudnog rada bez lišenja slobode računajući 50 dinara za jedan dan 
prinudnog rada. 
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2) Prinudni rad bez lišcnja slobode ne može biti kraći od jednog 
dana niti duži od dve godine. ^ 

3) Lišenje slobode no može biti kraće od tri dana niti duže od 
pot godina. 

4) LLšenjo slobode s prinudnim radom ne može biti kraće od šest» 
meseca nii duže od dvadeset godina. 

Član 5 
1) Gubitak političkih i pojedinih građanskih prava sastoji se u 

lišavanju: 
a) aktivnog i pasivnog izbornog prava; 
b) prava zauzimanja izbornih funkcija u društvenim organiza- 

cijama; 
v) prava zauzimanja neke državno ili ma koje javne službe ili 

zvanja; 
g) prava nošenja počasnih zvanja i odličja i drugih javnih počasti; 
d) roditeljskih prava; 
d) prava -na penziju i pomoći iz socijalnog osiguranja. 
2) Gubitak prava može so izreći za sva navedena prava zajedno 

ili za pojedina medu njima. 
3) Gubitak političkih prava izriče so zai de'.a protiv otadžbine i 

protiv poretka, za krivična dela izvršena u zvaničnoj dužnosti, kao i 
za dela izvršena iz koristoljublja. 

4) Lišenjo roditeljskih prava može se -izreći samo ako sud utvrdi 
da jo osuđeni zloupotrebio to pravo. 

5) Pravo na penziju i pomoći iz socijalnog osiguranja može so 
oduzeti samo za zločin protiv otadžbino ili za nečasno delo pri osudi 
na lišenje slobodo s prinudnim radom proko 3 godino. 

6) Gubitak prava na vršenje profesijo 'zricaćo so kod zločina 
protiv otadžbino i protiv poretka u državi ako sud smatra da težina 
Krivičnog dola naročito traži ovu moru socijalne zaštite, kao i u sluča- 
jevima nečasnih dola kada je osuđeni izvršio težu zloupotrebu svojo 
profesije. 

7) Gubitak poJitičkih i pojedinih građanskih prava ne može so izreći 
na rok duži od pet godina. 

8) Ako so gubitak političkih i pojedinih građanskih prava izriče 
kao sporedna kazna uz kaznu lišenja slobode, on traje za sve vreme 
Izdržavanja kazno lišenja slobodo i onoliko vremena posle toga na 
koliko jo vremena gubitka tih prava- glasila presuda. 

Član 6 

1) Trajno oduzimanjo političkih i pojedinih građanskih prava 
" možo so izreći isključivo pri osudama na smrt. 
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2) Uz kazinu prinudnog rada bez lišenja slobode, ILšenja slobode i 
lišenja slobode sa prmudnlm radom mogu se kao sporedne vremene 
kazno izreći izgon iz mesta prebivanja, gubitak političkih i pojedinih 
'građanskih prava, gubitak prava na javnu službu, gubitak prava, na 
vršenje profesije, gubitak ili sniženje čina Kn zvanja, konfiskacija imo- 
vino i gubitak državljanstva i to ako je glavna kazna duža od jedne 
goduie. 

Član 7 
1) Gubitak državljanstva torlcaće se samo u izričito zakonom 

predviđenim slučajevima. Gubitak državljanstva povlači za sobom za- 
branu povratka u zemlju za osuđenika i njegovu užu porodicu koja se 
s njime nalazi u iirostranslvu. 

2) Izgon iz mesta prebivanja može se izreći u mesto rođenja i!i u 
neko drUgo mesto kao prinudni boravak i može trajati od mesec dana 
do najviše pet godina. 

Član 8 
Лко sud nade da stepen opasnosti osuđenoga ne traži obavezno 

njegovu izolaciju ili njegovo obavezno vršenje prinudnog rada, može 
ga osuditi uslovno. 

U lim slučajevima sud odlučujo da se presuda no izvrši ako u toku 
određenog roka .osuđeni ne izvrši novo delo, ne manje teško od dela 
za koje je bio uslovno osuđen. Ovaj rok ne može biti manji od jedne 
godine ni veći cd tri godine. 

Лко osuđeni izvrši novo krivično delo u roku njegove uslovno 
kazne, sud možo uslovno .izrečenu kaznu pridružiti delimično ili u celini 
kazni izrečenoj za novo delo, ili će primeniti samo kaznu izrečenu za 
novo delo. 

Član 9 
Gubitak političkih i pojedinih građanskih prava ne može biti spojen 

sa uslovnom osudom. 

Član 10 
1) Gdc je do sada bila predviđena ili izrečena kazna robije ili 

strogog zatvora, ima se pod tim kaznama podrazumevati kazna lišenja 
slobode sa1 prinudnim radom. 

2) Gde je izrečena kazna večito robije, ima se podrazumevati 
kazna lišenja slobodo sa prinudnim radom u trajanju od 20 godina. 

3) Gde je do sada bila predvidena kazna prinudnog rada, sudovi 
ćc izricati ili kaznu lišenja slobode sa prinudnim radom ili kaznu pri- 
nudnog rada  bez lišeuja slobode. 

4) U slučajevima gde je već izrečena .kazna prinudnog rada, sudovi 
će, po prethodnom saslušanju Javnog tužioca, odlučiti da li se pod tom 
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kaznom ima podrazuincvatr kazna ILšcnja slobode sa prinudnim radom, 
"ili kazna prinudnog rada bez liJenja slobode. 

5) Odluku o prethodnom stavu donosićo sud koji je kaznu izrekao 
u prvom stepom, a protiv odluke toga suda dopuštena je žalba na viši 
sud, čija je odluka pravnoenažna. 

6) Gde je predviđena ili izrečena kazna zatvora ima so podrazu- 
mevati kazna lišenja slobode bez_prinudnog rada. 

7) Gde jo dosad izrečena kazna gubitka nacJonaJne časti smatra' 
so da je izrečena kazna gubitka političkih prava, a sud će po prethod- 
nom saslušanju Javnog tužioca odlučiti kojih ćo pojedinih građanskih 
prava osuđeni biti lišen. 

Član 11 
Ovaj zakon slupa na snagu kad so objavi u »S!užbera>m listu De- 

mokratske federativne Jugoslavije«. 

To je tekst zakonskog predloga koji je Zakonodavni odbor usvo- 
jio. Pošto će o ovom zakonskom predlogu dati obrazloženje drug Frol, 
meni nije ništa drugO' ostalo do da vas molim da ga prihvatite. 

Prelsednik: Dajem riječ drugu Ministru pravosuđa koji će kao 
predlagač dati obrazloženje o potrebi donoSenja i značaju ovog zakona. 

Ministar pravosuđa Franc Frol: Drugovi, Odiukom AVNOJ-a 
br. 132 od 3 veljačo 19-15. ukinuti su pravni propisi doaeseni prije (i. 
travnja 1941., pa prema tome ukinut je i krivični zakon stare Jugo- 
slavije. Stoga proizlazi da se vi-e ne možemo oslanjati u pogledu vrsta 
kazni na stari jugoslavenska krivični zakon, koji je propisivao i kazne 
koje su sada zastarjele i za naše prilike neupotrebljive. 

U našim novini zakonima nijo se radilo po jednom planu, pa je 
■nastala potpuna pometnja u odnosu na vrste kazni. Izricane su kazno 
predvideno U starom jugoslavenskom krivičnom zakonu, a kao nova 
kazna predvidena jo kazna prinudnog rada, no nepotpuno jer se no 
vidi da li je ta kazna vezana za lišenje slobode ili nije. Zbog toga na- 
Istajo potreba da se donese zakon o vrstama kazni, koje bi mogli izri- 
cati redovni naredni sudovi. 

Prijedlog zakona koji je predložilo Ministarstvo pravosuđa pred- 
viđa siijedeće kazne: smrtnu kaznu, lišenje slobode sa prinudnim radom, 

. lišenje slobode, prinudni rad bez lišenja slobode, trajno ili vremenito 
oduzimanje političkih i pojedinih građanskih prava, trajni ili vremeniti 
'gubitak javne službe, trajnu ili vremenitu zabranu bavljenja određe- 
nom djelatnošću ili zanatom, potpunu ili djelomičnu konfiskaciju imo- 
vine i novčanu kaznu. Zakonodavni odl»r nmo je još i kaznu izgona 
iz mjesta prebivanja i kaznu gubitka državljanstva. 

Smrtna kazna  u doba stvaranja izgradnje naše zemlje, ne može 
se mimooći, te je nju potrebno predvidjeti kao najtežu vrstu kazne. Ova 

421 



'kazna se izvršuje vješanjem i!i strijeljanjem, a na koji od ova dva 
tiacina će se Izvršiti zavisi od1 odluke suda, koji će procijenivši motive 
izvršenog krivičnog djela, narediti izvršenje kazne vješanjem u težim 
slučajevima  kada je djelo poteklo :z nečasnih pobuda. 

Lišenje slobode sa prinudnim radom je teška kazjia, koja bi odgo- 
varala kazni robije i strogog zatvora. Ova kazna obuhvaća i lišenje 
slobode i prinudni rad, a izvršivata bi se na jednom skupnom mjestu 
(kazniona ili logor). Smatramo da, obzirom na odgojni karakter 
'kazne, bolje odgovara naziv lišenja slobode sa prinudnim radom nego 
Tobija ili strogi zatvor. 

U pogledu minimuma i maksimuma ove kazne predvideno jo u 
^lanu 4. da ona ne može biti kraća od šest mjeseci niti duža od dva- 
deset godina. Poslije smrtne kazne ovo bi bi bila najteža kazna i izri- 
cala bi se protiv, učinioca teških krivičnih djela. Otuda minimum te 
'kaz-ne predvidon je šest mjeseci, jer se smatra da kod teškog krivičnog 
djela kazna ne može biti manja. Što se tiče maksimuma ove kazne 
ftiišljenja smo da ta kazna ne može biti duža od dvadeset godina, jer 
to je dovoljno vrijem6 da. se krivac preodgoji. Vječito lišenje slobode 
nije predviđeno zbog toga što, ako se pretpostavlja da se krivac ne 
tnože preodgojitii a krivično djelo je teško, onda treba izreći smrtnu 
kaznu, a ako ima nade da se krivac preodgoji, onda se to može izvrši'i 
u roku od dvadeset godina. 

Lišenje slobode je kazna koja bi odgovarala prijašnjoj kazni za- 
tvora. Ona bi so izricala u onim slučajevima gdje je krivac tako slab 
da ne bi mogao raditi. 

Razlika između minimuma'i maksimuma ove kazne omogućava 
da se krivac kazni prema težini djela, imajući uvijek u vidu da se ova 
kazna iznimno primjenjuje, tj. kada osuđenik nije sposoban za. rad. 

Prinudni rad bez lišenja slobodo je nova kazna koja do sada nije 
bila predvidena ni u starim zakonima Jugoslavije niti u novom našem 
'zakonodavstvu. Smatramo da bi ova kazna naročito dobro odgovarala 
našim prilikama kada nemamo kaznenih zavoda niti skupnih zatvora. 
Ova kazna bi se izvršivala na laj način da bi osuđenik morao raditi 
poslove koji mu se odrede, dok bi ono vrijeme koje ne bi provodio na 
radu proveo u slobodi. Razlika na težak i lakši prinudni rad nije uči- 
fnjena u nacrtu zakona, jer smatramo da će stručnjaci-liječnici u sva- 
kom pojedinom slučaju odlučiti da li je krivac sposoban za teži ili samo 
'za -lakši prinudni rad. 

Ova kazna bi se izricala za lakša krivična djela, te je zbog toga i 
predvideno da ona može trajati najviše dvije goduie. 

Trajno ili vremenito oduzimanje političkih i pojedinih građanskih 
prava obuhvaća oduzimanje izbornog prava, prava zauzimanja dužno- 
sti u društvenim organizacijama, prava zauzimanja određenih državnih 
'dužnosti, prava nositi počasna zvanja, roditeljska prava i prava na mi- 
'rovinu. Osuđenome so mogu oduzeti kako sva gore navedena prava 
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tako i polovica od njih, a koja ćo se oduzeti to» zavisi od nahođenja 
^suda prema vrsti i tc/.ini krivičnog djela koja je učinjeno. 

Ova kazna prema nacrtu zakona može se izreći samostalno, a 
'može biti izrečena i kao sporedna kazna. U kojim će slučajevima ova 
kazna biti izrečena kao glavna kazna, to opet zavisi od nahođenja 
suda, koje ćo se baziraitii na vrsti krivičnog djela. Kao samostalna kazna 
gubitak političkih i građanskih prava predviđena je već U zakonima O 
zaštiti nacionalne časti pojedinih naroda, no svakako da će se ova 
kazna najčešće izricati kao sporedna kazna. 

Rekli smo već da od vrsto krivičnog djela zavisi da li će sud izreći 
gubitak pojedinog građanskog prava Ш -svih ipolitičkih i građanskih 
prava. Na jednom primjeru možda će to biti jasnije. Ako je otac tukao 
"dijeto i nanio mu povrede tijela onda će sud moći, osim kazne koja je 
predviđena za djelo tjelesne povrede, izreći i kaznu oduzimanja rodi- 
teljskih prava, a on ćo to uradili u tom slučaju ako se takav otac tokom 
vršenja roditeljskog prava pokazao pre.ma djetetu mučitelj. 

Oduzimanje političkih i drugih građanskih prava može biti trajno 
i vremenski ograničeno. U zakonu je predvideno kada se mora izreći 
'trajan gubitak političkih i građanskih prava i kada so mora izreći vre- 
'moniti gubitak ovih prava, ali to no znači da sudovi ne mogu i u dru- 
'gim slučajevima izreći ovu kaznu. Smatramo da je bilo potrebno u 
zakonu predvidjeti kada sud mora izreći ovu kaznu, ostavljajući sudu 
ha ocjenu da je on primijeni u svakom slučaju kada to bude potreba 
'zahtijevala. 

Gubitak javne službe je kazna koja je bila poznata i starom jugo- 
slavenskom zakomodavetvu i koju treba zadržati i danas, naročito 
is obzirom na današnje priliko. Prije je bilo predviđeno da gubitak 
felužbo može biti samo trajan, no s obzirom na odgojni karakter kazne 
uopće, smatramo da gubitak službe može biti i vremenski određen. 
Stojimo na stanovištu da se krivac može popraviti u tolikoj mjeri da 
'može postati dostojan javne službe iako je prije izvršio krivično djelo 
baš protiv te službe. 

Zabrana bavljenja određenom djelatnošću ili zanatom je nova 
kazna, ali potrebna, jer bi se ona izricala uvijek kad je krivično djelo 
vezano sa zloupotrebom zvanja ili zanata osuđene osobe, te stoga suu 
smatra da bi bilo opasno kad bi osuđeni nastavio tu djelatnost odnosno 
zanat. 

Kada će sud izreći trajan a kada vremeniti gubitak obavljanja 
određeno djelatnosti ili zanata zavisi od težine krivičnog djela u vezi 
sa zloupotrebom zvanja odnosno zanata. Svakako bi trebalo ići za tim 
da se trajno oduzimanje prava na obavljanje određene djelatnosti i'i 
'zanata ograniči na vrlo mali broj krivičnih djela i na vrlo teška kri- 
: vična djela. Napominjemo da je u Sovjetskom Savezu ova kazna pred- 
'videna samo kao vremenita, .što znači da ne postoji trajna zabrana 
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obavljanja određeno djclatnoeli ili zanata. U nacrtu zakona ovu kaznu 
nismo vezali kao sporednu kaznu za krivična djela koja povlače kaznu 
određenu >po godinama trajanja lišenja slobode, jer to nije potrebno 
"kada se ima u vidu u kojim se slučajevima ova kazna ima izreći. 

Konfiskacija imovino jo kazna koju svakako moramo uvesti, jer 
jo novo zakonodavstvo već usvojilo. To jo jedna kazna vrlo korisna 
t najčešće postizava svrhu. Konfiskacija imovino može biti potpuna i 
onda ona obuhvaća uzimanje cjelokupne imovine' osuđenika, sa iznim- 
kom predmeta neophodno potrebnih za vodenje kućanstva osuđenoga 
i njegovo porodice, a može biti i djelomična konfiskacija koja se sastoji 
U uzimanja jednog dijela imovine koji je sudskom presudom određen. 
'U Sovjetskom Savezu postoji i specijalna konfiskacija koja se sastoji 
'u uzimanju određenih predmeta iz imovine osuđene osobe, no smatramo 
da ovu konfiskaciju nije potrebno predvideti u zakonu pošto se ona 
dado podvesti pod djelomičnu konfiskaciju. Polazimo od pretpostavko 
da će sud (prilikom izricanja ove kazno moći i na temelju propisa o 
djelomičnoj konfiskaciji izreći da se uzmu određeni predmeti. 

Novčana kazna bila jo poznata i u zakonodavstvu stare Jugosla- 
vijo, a spominje se i u novom zakonodavstvu. Smatramo da nema 

■razloga da se ova kazna ne predvidi. 
U nacrtu zakona predvidena je samo najmanja mjera ove kazne, 

'dok najveća mjera nije namjerno predvidena, jer se za sada ne možo 
odrediti koja bi novčana kazna u dinarima mogla odgovarati privred- 
noj moći materijalno' najjačih. 

U nacrtu zakona predvuleno je da se пол/сапа kazna može zami- 
jeniti kaznom prinudnog rada bez lišenja slobode, IK> samo u tom slu- 
čaju ako so ona ne može naplatiti. Obratan slučaj, da se kazna lišenja 
elobodo ili kazna prinudnog rada zamjenjuje u novčanu kaznu, nije 
'predviden, jer bi to bilo protivno tekovinama borbe, budući da bi se na 
taj način bogatiji slojevi mogli izvlačiti cd izvršenja kazne, ako imaju 
novaca. 

Kazno oduzimanja političkih i pojedinih građanskih prava, gubitka 
javne službe, zabrano bavljenja određenom djelatnošću i zanatom, 
'konfiskacije imovine i novčane kazne mogu se izricati i kao glavne 
'kazne i kao sporedno kazne. 

Obzirom na propise stare Jugoslavije, postoji bojazan da sudovi 
no bi prilikom izricanja kazni, ublažavali kaznu tako da bi išli ispod 
'minimuma u zakonu predvidene kazne i'.i odrediv-ali lakšu vrstu kazni. 
'Zbog toga je u članu 8. nacrta rečeno da sudovi mogu izricati samo 
'onu kaznu koja je u zakonu predvidena i da ne mogu izricati niti blažu 
kaznu niti drugu vrstu kazne, niti veću kaznu, niti težu vrstu kazne 
nego što je u zakonu predvidena. 

Obzirom da jo u novom zakonodavstvu nastala izvjesna po- 
metnja u pogledu vrste kazni i s obzirom da su sudovi izricali kazne 

424 



koje ovim nacrtom nisu predvidene, nastaje potreba da se regulira 
hitanje kako će &e smatrati kazne koje su već u zakonu predvidene i 
како će se izvrSivati presude po kojima je izrečena neka kazna koja u 
Wom nacrtu nije predvidena. 

što se tiče robije i strogo« zatvora, smatramo da ta kazna odgo- 
vara-lišenju slobodo sa prinudnim radom, te se ove kazne imaju zami- 
jeniti ikaznom iišenja slobodo sa prtnudram radom b&o ondje gdje su 
u zakonu predviđene, bilo gdje su u presudama izrečene. Isto tako 
smatramo da'so 'kazna zatvora ima zamijeniti kaznom lišenja slobode. 
Tu bi se samo ustvari premijenk> naziv. 

Što se tiče kazno prinudnog rada, koja je predvidena u novom 
zakonodavstvu, nije potpuno jasno da II se pod tom kaznom imala 
fematrati ona ieža kazna prinudnog rada koja je spojena sa lišenjem 
slobodo u samo kazna prinudnog rada bez lišenja slobode. Prema nekim 
^zakonskim propisima s obzirom na težklU djela izgleda da, se mislilo 
'na prinudni rad sa lišenjem slokode, dok se u drugim slučajevima po 
tevoj priilici mislilo na kaznu prinudnog rada bez lišenja stobede. U po- 
gledu ovo kazne u nacrtu su predviđene dvije varijante. Po prvoj vari- 
janti kazna prinudnog rada zamijenila bi se kaznom bšenja slobodo sa 
''prinudnim- radom, dok bi po drugoj varijanti sudovi mogli izricati i'.i 
Ikaznu lišenja slobodo sa prinudnim radom ili kaznu prinudnog rada bez 
lišenja slobode. U slučajevima gdjo je već izrečena kazna prinudnog 
rada, sudovi bi imali odlučiti, po pretbodnom saslušanju javnog tu- 
žioca, da li se pod izrečenom kaznom prinudnog .rada ima smatrati 
kazna lišenja slobode sa prinudnim radom ili kazna prinudnog rada bez 
iPcnja slobode. Smatramo da je ova druga varijanta pravilnija i pra- 
vednija. 

Na osnovu svega što sam ovdje izložio, mo!kn da se zakonski pri- 
jedlog usvoji. 

Pretsednik: Želi li ko da govori u načelu o ovom zakonskom pri- 
jedlogu? (No javlja so mko). Stavljam zakonski'prijedlog na glasanje 
u načelu. Prima li so? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem 
da je Prijedlog zakona o vrstama kazni u načelu jednoglasno usvojen. 
Prelazimo na pretres u pojedinostima. Molim druga Sekretara da pro- 
čita naslov i član 1 zakonskog projekta po prijedlogu Zakonodavnog 
'odbora. 

Sekretar Mile Pcruničić čita naslov i član 1 po predlogu Zakono- 
davnog odbora. (Videti str. 418). 

Pretsednik: Otvaram pretres u pojedinostima. Raspravljaćo so o 
naslovu i članu  !. Ima riječ drug ministar Prok 

Ministar pravosuđa Franc Frol: U prijedlogu koji sam dostavio 
'AVNOJ-u na ozakonjenje nije bila predvidena i kazna gubitka držav- 
ljanstva. Međutim, Zakonodavni odbor stao je na gledište da tu kaznu 
treba predvidjeti s tim da so ona izriče samo u slučajevima koji su za- 
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konom prcdvidcra. U Zakonodavnom odboru diskutovalo ee i o tome, 
to jo i usvojiono, da gubitak državljanstva povlači za sobom izgon Iz 
zemljo ili zabranu povratka u zemlju za osuclcnopa i njegovu užu po- 
rodicu. Bilo jo čak prijedloga da ovaj zakon predvidi kao posebnu vrstu 
i kaznu gubitka nacionalne časti, koja bi se izricala za djela izdajstva 
otadžbine, ratnih zločina i za djela koja povlače gubitak državljanstva. 
'Međutim, većina u Zakonodavnom odboru nije stala na to stanovište, 
Itako da su u prijedlog Ministarstva pravosuđa, kao što sam već napo- 
hienuo, uneseno samo dvije nove vrste kazni, i to: gubitak državljan- 
stva i izgon iz mjesta prebivanja, koja se može izricati samo U ogra- 
'ničenom vrijemenu. od mjesec dana do najviše pet godina, a protjeri- 
vanje so možo vršiti samo u mjesto rođenja ili izuzetno u neko drugo 
mjesto gdje se određuje prinudni boravak. 

Kao Sto vidite. Zakonodavni odbor je, unoseći ove dvije nove vrste 
kazne, znatno izmijenio prvobitni prijedlog. Sa svim izmjenama i do- 
punama kojo je učinio Zakonodavni odbor ja sam se kao predlagač 
složio, pa molim da so ovaj član usvoji kako ga Zakonodavni odbor 
predlaže. "* 

Pretsednik: Imade riječ ministar drug Prodanović. 
Ministar za Srbiju Jaša Prodanović: Ja sam već glasao u načelu 

za ovaj zakonski predlog, ali smatram da bi izvesno formulacije n 
njemu trebalo popraviti. Naši zakoni moraju biti potpuno jasnii i nedvo- 
smisleni, u njima se mora konzekventno sprovoditi, pored jasnoće, i 
ujednačenost terminologije. Pored toga sve one formulacije koje se 
tiču gubitka političkih i građanskih prava moraju se što više ograni- 
čavati, što jače naglašavati ono što sud sme činiti, jer mi moramo one- 
mogućiti svaku proizvoljnost u primeni naših zakona. Mi se, gospodo 
i drugovi, moramo uporno borit! za strogo poštovanje naših zakona, 
■moramo svaku samovoljnost organa vlasti suzbijati i tražiti da svako 
U ovoj zemlji radi samo po pisanim zakonima. To je imperativ, to je 
naš politički uslov, to je naš dug prema našim narodima, to je program 

■Jedinstvenog narodnog fronta koji smo mi svečano potpisali. Ja molim 
da se o tome ovde vodi računa i da se sve što nije neophodno i što 
stva-a mogućnosti za proizvoljna tumačenja izostavi. U pogledu ovog 
'člana, smatrao sam da kaznu'gubitka državljanstva nije trebalo uno- 
siti, ali izgleda, kako mi je objasnio ministar Frol, to je bilo potrebno 
'zbog drugih zakona koji tu kaznu već predviđaju. Za to ja dajem svoju 
saglasnost i glasaču i za ovaj član. 

Pretsednik: Imade riječ Moša  Pijade. 
Izvestilac Moša Pijade: Predlažem da tačka 6 ovog člana glasi: 

»6) zabrana bavljenja određenom dclatno"ću i zanatom;« umesto »gu- 
bitak prava na vršenje profesije«, jer se ova formulacija provlači u 
daljem tekstu zakonskog predloga. 
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Pretscdiiik: Pošto drugih primjedaba nema I pošto so više niko no 
javlja za riječ, stavljam naslov i član 1 na plasaivc po prijedlogu Zako- 
nodavnog odbora i izmjenom koju je predložio drug Pijade. Prima li se? 
(Prima). Ima li ko protiv? (Nema). Prelazimo ла član 2. 

Sekretar Mile Pcruničić čila član 2 po predlogu Zakonodavnog 
odbora. 

Pretsednik: Ima li primjedaba na pročitani član 2? (Nema). Stav- 
ljam član 2 na glasanje. Prima li se? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). 

Sekretar Mile Peruničić čita član 3 po predlogu Zakonodavnog 
odbora. 

Pretsednik: Ima li kakvih prijedloga za izmjenu i'i dopunu? (Nema). 
Prima 1! so član 3 po prijedlogu Zakonodavnog odbora? (Prima). 

Sekretar Mile Peruničić čita član 4 po predlogu Zakonodavnog 
odbora. 

Pretsednik: Ima li prijedloga za izmjenu i dopunu? Javlja so drug 
Vujačić. 

Marko Vujačić: Predlažem da so pri kraju prvog stava izmeni 
rod reči i da so »50 dinara za« prebaci na kraj ove rečenice. 

Pretsednik: Pruna li: so ova izmjena? (Prima). Stavljam član 4 sa 
izmjenom koju je predložio drug Vujačić na glasanje. Prima li se? 
(Prima). Prelazimo na član 5. 

Sekretar Mile Peruničić čita član 5 po predlogu Zakonodavnog 
odbora. 

Pretsednik: Ministar Frol predlaže amandman uz član 5. Molim 
druga ministra da saiopšt' svoj amandman. 

Ministar pravosuđa Franc Frol: U suglasnosti sa pretsjednikom 
'Zakonodavnog odbora drugom Mošom Pijado predlažem da so u članu 
5 zakonskog projekta točko 3, 4, 5 i 6 brišu, a da nova točka 3 glasi: 

»3) Kazna gubitka političkih prava, lišonja roditeljskih prava, gu- 
bitka prava na penziju i socijalno osiguranje, zabrana bavljenja ocire- 
donom diolatno-ću Ш zanatom možo se izreći samo u slučajevima izri- 
čito predvidenim u zakonima.« 

Točka 7 zakonskog teksta po redakciji Zakonodavnog odbora po- 
stajo točka 4 u kojoj so umjesto riječi »pet« stavlja »deset«. 

Točka 8 po redakciji Zakonodavnog odbora postajo točka 5. 
Ovaj amandman predlažemo da bismo postigli što veću jasnoću 

formulacije i ograničili izricanje predviidenih kazni samo u slučaje- 
vima kad jo to izričito zakonima predvideno. (Ministar za Srbiju Jaša 
Prodanović: Ja  to pozdravljam.) 

Pretsednik: Prima li so amandman druga ministra Frola? (Prima). 
Onda  ćemo o članu  5  glasati  u redakciji  Zakonodavnog odbora  sa 
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izimjenama i dopunama koje sadrži amandman. Prima li' se član 5 sa 
svim izmjenama i dopunama? (Prima). Objavljujem da je. član 5 
'piiinijcn. 

Sekretar Л\11е Pcnmičic čita član (i po predlogu Zakonodavnog 
odbora. 

.• j-etsednik: Ima li kakvih pdjedliOga za izmjenu i dopunu? (Nema, 
v>ujavljujem da jo član 6 prindjen. 

(Za ovim jo Prctsedništvo AVNOJ-a, glasajući posebno o svakom 
članu, usvojijo članove 7, 8 i i) prema predlogu Zakonodavnog odbora.) 

Pretsednik: Prelazimo na član 10. Prvo ćemo pročitati prijedlog 
Zakonodavnog odbora, a potom ćemo saslušati amandman koji uz 
ovaj član predlaže Ministar pravosuđa drug Frol. 

Sekretar Л\11с Pcnmičic čita član K) po predlogu Zakonodavnog 
odbora. 

Pretsednik: Alo'.im druga Frola da saopsti amandman koji je 
'prijavio. 
' Ministar pravosuđa Frane Frol: U suglasnosti sa Zakonodavnim 
odborom predlažem slijedeći amandman za član 10 i novi član  11: 

Točku 3 brisati tako da točka 4 postaje točka 3 s tim da se U 
iprvom redu briše riječ »već« a iza riječi »pr;-nudnim radom«, upišu 
Viječi »kazna liSenja slobode«;. 

Točka 5 postaje točka 4 a točka 5 dobij a novu redakciju koja 
Oglasi: 

»5) U slučajevima gdje jo izrečena kazna lakog prinudnog rada, 
smatraće se da jo izrečena kazna prinudnog rada bez lišenja slobode, 
a u Silučajevima gdje je izrečena kazna teškog prinudnog rada, sma- 
traće se da je izrečena kazna lišenja slobodo sa prinudnim radom.« 

Točka 7) .po prijedlogu i u redakciji Zakonodavnog odbora se briše 
i zamjenjuje novom, koja glasi: 

»7) Gdje je do sada u Zakonu predvidena ili izrečena kazna »gu- 
bitak građanske časti« ima se podrazumijevati gubitak političkih i po- 
jedinih građanskih prava u smislu ovog Zakona.« 

Amandman za nov član 11 glasi; 

.   »Član 11 
Ukoliko u pojedinim saveznim zemljama postoje sudovi za suđenje 

zločina i prestUpa protiv nacionalne časti, oni izuzetno od OA'og zakona 
izriču presudo po zakonima ла osnovu kojih su ti sudovi obrazovani.« 

Ovo izmjeno predložili smo zbog toga da bismo konkretlzoval! 
odredbe člana  10. 

Novim članom 11 želi se, pošto već u Zakonodavnom odboru nije 
prihvaćeno da se kazna gubitka nacionalno časti unosi u sistem kazni 
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koje predviđa ovaj zakon, ta se kazna može izricati samo tamo gdje 
postoje sudovi za suđenje '/.'.očiua i prestupa protiv iiackmaliic časU 
koji su privremenog karaktera i koji još u nekim federalnim jedini- 
cama postoje. 

Pošto se ovim amandmanima poboljšava zakonski prijedlog, molim 
da se usvoji. 

Izvestilac Moša Pijade: Ja se .u svemu pr'dlružujem mišljenju druga 
ministra Frola i u ime Zakonodavnog odbora molim da se predložene 
izmene i dopune prihvate. 

Pretsednik: PoŠto'se više niko ne javlja za riječ, stavljam na gla- 
sanje prvo član 10 po prijedlogu Zakonodavnog odbora : izmjenama i 
dopuna'ma sadržanim u amandmanu uz član 10. Prima li se? (Prima). 
lima li ko protiv? (Nema). 

Drugo, stavljam na glasanje novi član 11. Prima li se? (Prima). 
'Prema tome, usvojili smo član 10 inOvi član 11, tako da član 11 zakon- 
bkog projekta po prijedlogu Zakonodavnog odbora postaje član 12, 

■■Prima li se? (Prima). 
Na ovaj način mi smo završili diskusiju i u pojedinostima. Prela- 

zimo na konačno glasanje. 
Ko je za Prijedlog zakona o vrstama kazni u cjelini, neka digne 

ruku. (Svi dižu ruku). Ima lj ko protiv? (Nema). Objavljujem da je 
Pretsjedništvo AVNOJ-a jednoglasno usvojilo Zakon 0 vrstama kazni, 
»koji čo se posle ovjere dostaviti našem »Službenom listu DFJ« na 
obnarodovanje. 

Pošto smo ovime iscrpli dnevni red današnje sjednice to ja, sa 
•vašim dopuštenjem, zaključujem ovu sjednicu. 

(Sednica je zaključena u 12,45 časova). 
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Двадесета седница 
(19 Јуда 1945) 

Почетак у  15,15 часова. 
Претседаиао Претседпик ABIiOJ-a др Ивап Рнбар. 
Присутни: Moma Пијаде, Лпгуи Аугустинчић, Јоснп Рус, Димнтар 

Влахов; 
Миле ncpymi4iilr, 
др Благоје Нешковић, Влада Зечевић, Владнслав Рнбннкар, др Зла- 

таи Сремец, Јакоб Авшич, Јосип Јерас, Михаило Лпостолски, Момчнло 
Марковић, Ннкола ПетроинН, Спасеиија BaCoimti, Сретеи Жујовић, 
Тодор Вујасиновић, Фране Фрол. (Пуномоћјииа заступљеио још 13 
чланова.) 

Др AiiTon Кржншпик, министар соцпјалпе полнтнке, и Степо Зсче- 
вић, миннстар rpal;eiiiiiia. 

Претседник: Отварам XX сједницу Претсједннштва ЛВНОЈ-а. 
Молим друга  секретара да прочнта запнсиик прошле  сједпице. 

Секретар Мнле Перувичић чита записник ссдиице од 21 јуна. 
Претседник: Има ли ко какву примједбу na прочитани ваписшж? 

(Нема).  llonno  примједаба  нема,  објављујсм  да je заинспик усвојен 
и дј се овјерава. 

Прелазимо na дпевпн ред. За дневнн ред данашње сједпице пре- 
длан;см: 

1) претрес Приједлога закона o дсмобнлизапији старијих годншта 
обвеаника, жепа и хранилаца у Југословенској војиој сили; 

2) претрес Приједлога закона o пoвлaчeIby из оптнцаја металног 
окупациског новиа; 

3) претрес Приједлога закона o коваљу ситпог иовца ДФЈ; 
4) претрес Приједлога закона o стављању пловннх објеката, бро- 

доградилишта, лука и прнстапншта na мору под управу Министарства 
саобраћаја Д'1'Ј, и 

5) претрес Приједлога закона o измјеип ст. 2 чл. 1 Закопа o уки- 
да11.у Врховиог државног   правобраниоштва,   државних   правобранио- 
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штава, Врховног државпог тужиоштва, бишнх држашшх тужноштава и 
државпих тужиоштава од 23 априла 1945 године. 

Прима ли се предложеин диевии ред?   (Прнма). 
Пошто je дневни ред прихваћен, прелазнмо na прву точку, на пре- 

трес Приједлога закопа o демобнлизацији старијих годишта обвезника, 
жена и храиилаца у Југословенској војпој сили. Молим друга Мошу 
Пнјаде, претсједиика Закоиодавиог одбора, да подиесе нзвјештај. 

Известилац Моша Пнјаде: Другови, послс победоносног завршетка 
Народиоослободилачке борбе и ослобођеи.а целе иаше земЛ)е, Мипнстар 
народне одбраие сматрао je за потребио да подпесе Предлог закона 
0 демобилнзацији старијих годншта обвезника, жспа и храиклаца који 
се палазе у војсци. Овом предлогу je циљ да се свн omi naum борци, 
подофицири н официри који данас пису пеопходпи пашој Армнји, дс- 
мобнлишу и тако ставе нашој новој државн na расположете за рад на 
обиовн наше привреде и уопште за изградн.у name пародпе власти и 
нате пародне државе. Предлог овог закона je речит доказ мирољуби- 
вости наших народа и одапости наше нове државе сгвари праведпог и 
трајног мира. Ja сам дубоко убеђеи да he сви наши иароди са радошћу 
примптн демобилизаипЈу која he се na оспову овог предлога закона 
спровести, j ep he се на основу ibera из Армије и Морпарпце отпустити 
велики број људи којп he се укључити у рад ina обновн н који су тако 
потребпп нашој  прпвредп. Текст предлога зако.па гласи (чита): 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
O ДЕМОБИЛИЗАЦИЈИ СТАРИЈИХ ГОДИШТА ОБВЕЗНИКА,  ЖЕНА 

И ХРАШЛАЦА У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ВОЈНОЈ СИЛИ 
Члап  1 

Из Југословенске  војпе  силе  имају  се, отпустнтн  у  року  од два 
месеца no обпародовап.у овога 'Закона и то: 

а) свп обвезпицп pol;emi 1909 годипе и старнји; 
б) све жепе сем неопхолпо потребпих no сталним саиитетскпм 

устаповама; 
в) сиа лица која се no чл. 2 овога Закопа сматрају једнппм хра- 

нноцима задруге плн породице. 
Од одредбп под a, б и в изузимају се: 
— руководиоци, 
— специјалистц,  који  су  војпој   силн  пеопходпо  потребпн, 
—■ лица која желе да остану у војпој  спли, a оцеп.епа су да би 

могла Kopneno да се употребе за извеспу војпу дужпост. 
OBU пзузеци важе како за мушкарце тако и за жепе. 

Члап 2 
Под храпиоцсм no чл. 1 овога Закопа сматрају се ona војпа лица, 

за које je оптте позпато да су снромашпог стаља, a која своју задругу 
или породицу издржавају нскључиво  својим лпчппм  радом и зарадом 
и у којој ne постојн ниједап задругар, односпо члап породпце спосо- 
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баи за рад и прир.ређипап.с, нитн такав којн-ужива пензију нлн другу 
какву iioMoh од државе или ма какав другн сталаи приход довољам за 
издржанаљс задруге или породице, 

У неспособие залругаре или члаиовс породице рачуиају се мушки 
члапоип испод навршених 17 и преко навршених 55 година и женскиња 
нспод навртених 18 и преко 45 година жнвота. 

Члаи  3 
Свим демобмлисаиим држава  hc  оспгураги: 
а) бесплатан превоз железнииом и паробродом, IIOCTOJCIUIM држаи- 

iiiiM аутобус-иим линијама за њихов одлазак својим домовима; у ову 
сврху могу се употребити и војпо-државпа возила где год то прилике 
дозвол)авају; 

б) храпу за време прсг.оза, a omi није су породии.е у тешком стап.у 
или су им породиие и домови уништени још и sa 5 дана no пристизању 
у место оирсдел.ен.а; 

в) исправно одело и обућу. 

Члаи 4 
Исплатиће се демобмлисаним све новчане принадлежности од дана 

када су ступили у Народноослободилачку војску и партизанске одредс 
Југославије одпосио у Југословенску армију, уколико их дотле нису 
пр)шили, a у износу, који буде у важиостн na даи њиховог отпуштања. 

Поред тога даНе се новчана награда онима који су се налазили у 
Народноослободилачкој војсип и партизапским одредима Југославије 
и Југословенској армнјн no следећем: 

а) ко je провео једну годппу — плата за шест месеци; 
б) ко je провео двс године — плата за једну годипу; 
в) ко je провео .три годиме — плата за једну годипу и шест 

месеци; 
д)  ко je  провео  четири  годиие  и  впше — плата за две  године. 
One иаграде рачуиају се према плати коју je дотичии имао прн 

отпуштап.у. 
Члап 5 

Државне власти дужпе су да преко својих oprana сгворе демоби- 
лисаним могућност запослеп.а најдалЈе у року од 2 месеца од дана 
доласка у место боравка, узихиајуКи у обзир и искуство и специјалносг 
коју су стекли у Југословенској војпој сили. 

Демобилисане  осигур^ти  и  сгапбеиим  просгоријама. 

Члаи 6 
Државпе  власти  дужне  су да  дсмобилисапим  пз  области  којс  су 

страдале за време фашистичке окупакмје и чијн домови су уииштени, 
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дају бесплатно дрво за грађси.с и опрапку стаибсиих објеката уколнко 
с дриетом не располажу сами. 

У пределимл где дрвста пема демобилнсаинм ставити на располо- 
)Kcibe одгоиарајуНи материјал. 

Члан 7 
Држамнс власти дужпс 'су да дсмобилисапим који су служили у 

НОВ и ПОЈ u ЈЛ, a KOJU буду то затражили омогућн иасељанање у пре- 
дслима предпнђеним за колоиизацију додељујући и.м земљу, зградс и 
најпотрсбпији инвбнтар. 

Првепство прнпада иивалндима и оинма којн су дуже времсиа слу- 
жили у Лрмији. Прн томе воднтн рачуна да се имају задовол.нти још 
п потребе оних годншта, која he накнадпо бнти дсмобилисаиа. 

Члаи 8 
Државне властп у областнма које су страдале од фаптстнчке оку- 

пације дужие су омогућити да демобилисаии добнју зајмоне за грађење' 
it подкзање кућа у суми до 10.000 динара, са роком исплате 5—10 
година. 

Члап 9 
Детаље  no овом Закону регулисаће поссбинм правилницима: 
Мииистар народпс одбране Д'1'Ј за Извршење чл.  1—4; 
Владе федералпих јсдииица за извршеље чл. 5, 6 н 8; 
Миинстар за колопизацнју Д<1)Ј  за  извршење  чл.  7  овог Закоиа. 

Члап  10 
Овај Закон ступа na сиагу кад се објавн у „Службсиом листу Де- 

мократске федератнвие Југославије". 
Достављајући овај предлог на озакоњење Министар народне 

одбране тражно je да te прими хнгност љегова доношења, uno ja, у 
име Закоиодавпог одбора, подржавам и предлажсм да се хитност прими. 

Претссдиик: Прииа ли Претсједниипво тражену хитност за оиај 
законски пројекат? (Прима). Опда IICMO претрес овог законског про- 
јекта обавити одједном, и у иачелу и у појединостима. Жели лн ко да 
говорн? (He јавља се пнко). Прелазнмо ка претрес појединих одредаба. 

Известнлац Moma Ппјадс: Предлажем да се у иаслову закона, и 
свуда у тексту где то стоји, уместо „војној сили" стани „армији и 
иорнарици", јер je такав звапнчан пазив name војн« силе: Југосло- 
венска армија и морпарица. 

Претседник:  Прима ЛИ  се  onaj  приједлог?   (Прима). 
Известнлац Moma Пнјаде чита члан 1 закоиског предлога. 
Предлажем да се у тачки б) овог члана, после речн „саиитетским" 

убаци „и другим". 
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Претседник: Прнма лн се члан 1 са овом допуном? (Прима). Пре- 
лазимо на члан 2. 

Известилац Моша Пнјаде чнта члан 2 законског предлога. 
(Потом je Претседпиштво АВНОЈ-а, гласајући посебио o сваком 

члану, усиојнло без измена члан 2 и члаи 3 no предлогу Мнннстра на- 
родне одбране.) 

Известнлац Moma Пнјаде чита члан 4 законског пројекта. 
To je првобитни текст. Међутим, ja нмам амандман за овај члан 

којим се знатпо мењају његопе одредбе. Овај амаидмап подносим у 
сагласиостн са Мшшстарстпом' народне одбране и Министром финан- 
сија ДФЈ. Амандман за члаи 4 гласн (чита): 

„Демобнлнсаним ће се исплатнти: 
а) официрииа, који су ступили у ИОВ и ПОЈ 1941, 1942 и 1943 

годипе половнпа плате од дана када су иронзведени у официре према 
положајима које су од тада до демобилнзације заузимали; 

б) редовима и подофнцнрима којн служе од 1941, 1942 и 1943 
годнпе целокупне прниадлежности од даиа ступан.а уколнко их дотле 
нису примнлн a у нзиосу којн буде у важности на дан љиховог отпу- 
штања; 

в) редовима и подофнцнрпма, који су ступнлн 1944 годнпс на име 
путног трошка 500.— динара, a онима који су ступили у службу 1945 
године na име путиог трошка 250.—■ дипара. 

Време п начин исплате овнх припадлежностн пропнсаће се посеб- 
ннм правнлннком." 

Претседник: Прима ли се амаидмап за члан 4? (Прииа). Прелазимо 
na члаи 5. 

(Потом je Претседннштво АВНОЈ-а, гласајући поссбио o сваком 
члаиу, усвојнло без нзмена чл. 5 и чл. 6 no лредлогу Мнпистра на- 
родне одбрапе.) 

Известнлац Моша Пнјаде чита  члап  7 законског предлога. 
Министа.рство народпе одбраие прсдлаже да се друга речеиица 

другог стапа овог члана која почнљс: „При томе .. ." брише. 

Претседпнк: Прнма лн сс члан 7 са овом измјеном? (Прима). Пре- 
лазнмо na члап 8. 

Известилац Моша Пнјаде чита члап 8 закопског предлога. 

Претседник: Прима ли се члан 8?  (Прпма). 
Известилац Моша Пијаде чнта члап 9 законског предлога. 

Претседшш: Имаде ријеч Миппстар фипапспја друг Сретен Жу- 
јовић. 
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Министар финансија Сретен Жујопн11: Mcim се чиии да стилиза- 
ција овога члана 9 ne одговара и да би овај члан требало друкчијс 
формулисати. 

Известнлац Моша Пнјаде: Ja предлажом следећу редакцију члапа 9 
(чита): 

Члан 9 
Ближе одредбе за спровбђење опог Закоиа прописаће Мипистар 

иародпе одбране у споразуму са сапезпим Министром финансија и Л^н- 
пистром колопнзацнје, a у сагласиости са земаљским пладама. 

Мислим да je оиако бол>е иего да се за поједине одрсдбе закона 
одређује падлежиост Мшшстра народие одбрапе, a за друге падлежпост 
лемаљских влада и Мннистра колопизације ДФЈ, 

Претседннк: Прима лн  се  иова редакција члапа 9?  (Прима). 
Известнлац Moma Ппјаде чита члан  10 законског предлога. 

Претседннк; Прима ли се члаи 10? (Ирнма). 
Ставл.ам Приједлог закоиа o демобилизацији старијнх годишта 

обвезника, жена и храиилаца у Југославепској армнји и Морнарици на 
копачно гласаље. Прима ли се?  (Прнма). Има ли ко протшз?  (Нома). 

Објавл.ујем   да   je   Закои   o   демобилизацијн   старијих   годишта/ 
обвезиика,  жепа   и  храиилаца  у  Југославенској   ар.мији   и  Морпарици 
примљен, и да he, чим буде овјерсп од стране Претсједпнка и Ceicpe- 
тара, бити достављен „Саужбеиоч лнсту ДФЈ"  na обпародовањс, јер 
је.закон хитап. 

Ma да niiCMO нсцрпли данашњи диевпи ред, постојн приједлог да сс 
дапашња сједница овим закључи, a да се претрес законских пројеката 
коj и су стављенн на диевнн ред настави на идућој сједницн која ће 
бити заказана писмеиим путем. Прима ли се ,овај приједлог? (Прнма). 
Опда закључујем даиашп.у сједиицу. 

(Седница je закључена у 17,15 часова). 
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Dvadesetprva sednica 
(23 jula 1945) 

Početak u 17,20 časova. 
Pretsedavao Prctscdnik AVNO.I-a dr Ivan Ribar. 
Prisutni: Moša Pijade, Josip Rus, Marko Vujačić; 
Milo Pcruničić; 
Andrija Hcbrang, Bane Andrejev, dr Blagojo Nošković, Vlada Zc- 

čevrć, Vladislav Ribnikar, dr Zlatan Sremec, prota Jevstatijo Karama- 
tijević, Josip Jeras, Momčilo Marković, dr Pavlo Gregorić, Sretcn Vuko- 
savljevi'ć, Petar Stambolić, Todor Viijasmović, Frano Frol. (Punonioč- 
jima zastupljeno još 12 članova.) 

Dr Anton Kržišnik, Ministar socijalno politike, dr Vaso Čubrilović, 
Ministar poljoprivrede, Jaša Prodanović, Ministar za Srbiju, Stevo Ze- 
čović, Ministar građevina, i .poverenik Vlado DFJ dr Obrcn Blagojević, 
pomoćnik Ministra finansija. 

Pretsedmk: Otvaram XXI sjednicu Prctsjedništva AVNOJ-a. 
Molim druga sekretara da pročita zapisnik prošle sjednice. 

Sekretar Mile Pcruničić čita zapisnik seilnico Prctsedništva 
AVNOJ-a od 19 jula. 

Pretsednik: Čuli ste zapisnik. Ima li ko kakvu primjedbu? (Niko 
se ne javlja). Pošto primjedaba nema, objavljujem da je zapisnik 
ovjeren. 

Ministar industrije i Pretsjednik Privrednog savjeta drug Andrija 
Hebrang podnio je prijedlog da se za uspješnu organizaciju, uspješno 
izvođenje poslova prolećno sjetve i obrade zemljišta na području Voj- 
vodino odlikuju: 

Ordenom rada I .reda: 
Inž. agr. Maksim Goranović, pomoćnik Ministra poljoprivrede 

Vlado DFJ, Paško'' Romac, Dušan Egić, Omladinska radna brigada 
»Stovica Jovanović« i organizacija .USAOV-a za Srijem; 
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Ordenom rada II reda: 
Inž. Bora Kostić, »Slobodna Vojvodina« —■ organ JNOF-a Vojvo- 

dine, Slavko Piišic, inž. Branko Ropić, Traktorska brigada iz Velike 
Kjikinde i Organizacija USAOV-a s^la Slrilj; • 

Ordenom rada III reda: 
Radck Rade, Pavlo Dimilrovski, Lazar Jošanov, Dušan Vidić, 

inž. Žarko Šiljak, Vukašin Delepović, Voja Popović, Petar Milovanović, 
inž. Karlo Briza, Stevan Pesirac, Gojko Lukić, Gojko Danić, Slobodan 
Zlatović, Mićo Lukić, Ištvan Bašić, Širno Šokčić, Đuro Gragičević. 

Ja mislim da ovaj prijedlog treba prihvatiti. 
Drug Hobrang želi da da izvjesno objašnjenje. 

Ministar industrije Andrija Hcbrang: Vi, drugovi, svi vrlo dobro 
znadete u kakvom smo stanju zatekli poljoprivredu i uopšte privredu ne 
Бато Vojvodine nego cijele naše zemljo. U Vojvodini je to stanje bilo 
veoma teško, s jodne strano, zbog toga što jo svojom pljačkaškom pri- 
vredom okupator no samo ekonomski do krajnosti izrabljivao Vojvo- 
dinu, tu našu najbogatiju pokrajinu, već jo veliki broj Njemaca i ratnih 
zločinaca napustio svojo posjede ii'pobcgaosa fašistima. Bili su potrebni 
krajnji napori i krajnjo zalaganje da so vojvođanska zemlja obradi i 
zasijo. Bili su zaista potrebni natčovječanski napori da se sa oskudnim 
srodstvima, sa vrlo malim brojem traktora i malim brojem ljudi po- 
stigne ono što su ljudi koje smo predložili za odlikovanje ostvarili 
Svim tim poslovima rukovodio jo Privredni savjet preko saveznog 
Ministarstva poljoprivredo i preko pomoćnika druga Goranovića. 
1, naravno, uspjesi n'su izostali. Onime što smo postigli ovog proljeća 
u Vojvodini možemo biti zadovoljni. Ljudima, koji su dali sve od sobe 
da so naš prvi proljoćni plan sjetvo ostvari treba dati narodno 
priznanje. 

Molim da se usvoji prijedlog koji sam podnio. 

Pretsednik: Prima li so prijedlog za odlikovanje drugova koje jo 
predložio drug Hobrang kao Pretsednik Privrednog savjeta? (Ргта). 

Sad ja imam jedan prijedlog da stavim pred vas. Taj prijedlog 
sastoji so u slijedećem: cjelokupnom akcijom za ostvaren jo proljećne 
sjetvo u Vojvodini rukovodio je Privredni savjet na čijom je čelu naš 
drug Andrija Hobrang, Ministar industrijo. On jo bio zatočnik toga 
plana i njegov najvažniji nosilac i rukovodilac. Zato ja predlažem da 
бе za uspjeh proljećno sjetvo, za uspješno rukovođenje ovogodišnjom 
sjetvom u Vojvodini drug Hebrang odlikuje Ordenom zasluge za narod 
1 reda. 

Prima li se ovaj prijedlog? (Prima). 
Najzad, imam da saopćim slijedeće. 
Oblasni narodni odbor Kosova i Metohije održao je na dan 8, 9 i 10 

jula skupštinu izabranih protstavnika naroda Kosova i Metoliije, na 
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kojoj jo donesena rezolucija da se Kosovo i Metohija priključe fede- 
ralnoj Srbiji kao njen sastavni dio. 

, Molim druga sekretara Peruničića da izvoli saopćiti rezoluciju. 

Sekretar Mile Pcruničić (čita): 

REZOLUCIJA 
OBLASNE NARODNE SKUPŠTINE KOSOVA I METOHIJE 

Oblasna narodna skupština Kosova i Metohije utvrđuje radosnu 
činjenicu da su se prilike u Oblasti sredile i normalizovale u tolikoj 
meri, da so mogao razviti povoljan rad na raznim poljima društvenog, 
ekonomskog « kulturnog života. Ova se c'njen'ca ogleda i u izgradnji 
svih organa narodno vlasti, u izborima mesnih narodnih odbora, src- 
skih narodnih odbora i skupština, kao i u sastanku ove Oblasne skup- 
štine, u organizovanju sudstva i ostalih organa građansko vlasti koj' 
su preuzeli sve poslove u Oblasti posle ukidanja Vojne uprave. Stanov- 
ništvo ovo Oblasti uživa danas sve blagodeti nove jugoslovenskc demo- 
kratijo i istinsko narodno vlasti, koja, je iznikla iz višegodišnje borbo 
svih naroda Jugoslavijo protiv fašističkih okupatora. Pošto je rad na 
učvršćivanju i daljem razvijanju postojećih narodnih vlasti i rad na 
njihovom povezivanju sa širokim narodnim masama uslov za odbranu 
i učvršćenje tekovina narodnooslobodilačke borbo — na^a pomoć De- 
mokratskoj federativnoj Jugoslaviji — zbog toga je dužnost svakog 
građanina da odbore pomogne i u radu ih kontrolišc. 

Najsvet'iju činjenicu u današnjem životu ovo oblasti pretstavlja 
temeljna izmena, koja je, blagodareći Narodnooslobodilačkom pokretu 
•i njegovoj politici ravnopravnosti i bratstva medu svim narodima Ju- 
goslavije, nastala u odnosima između stanovništva šiptarsko narod- 
nosti i Srba i Crnogoraca. Učinjen jo jednom za svagda kraj politici 
razvijanja međusobnog razdora i borbo Srba i Šiptara koji su, na štetu 
jednog i drugog naroda podržavali i raspirivali svi raniji nenarodni 
režimi, kako u negdašnjoj turskoj carevini, tako i u staroj Jugoslaviji, 
a isto tako i okupatorske vlasti, u toku poslednjih godina. Zbog toga 
jo daljo razvijanje, produbljivanje i učvršćivanje već postignutog brat- 
stva i jedinstva sveta dužnost svakog građanina Kosova i Metohije, 
bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost — rukovodeće načelo u 
radu svih organa narodne vlasti kod nas. 

Danas šiptarsko stanovništvo uživa stvarno ravnopravnost i ima 
sve mogućnosti da u tosnoj saradnji sa srpskim i crnogorskim stanov- 
ništvom i uz pomoć demokratske Srbijo i celo Demokratsko federativne 
Jugoslavije založi svojo snago za svoj pogodni kulturni razvoj i eko- 
nomski i društveni napredak. Danas šiptarsko stanovništvo ima svoju 
nacionalnu političku organizaciju: Šiptarski komitet, koji jo sastavni 
doo JNOF-a u Oblasti, a jedna od najznačajnijih potvrda ravnopravno- 
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sli koju danas Šlptari uživaju u Jugoslaviji — jesto ravnopravnost 
š:ptarskog jezika u državnoj administraciji .i škole sa šiptarskim nastav- 
nim jezikom. Svesno ovakvog svog ravnopravnog položaja šiptarsko 
stanovništvo dalo jo hiljade svojih sinova u slavnu Jugoslovensku 
amiju, a mnogobrojni S'ptari, koji su bili zavedeni od reakcionara U 
službi okupatora, oslobodili su se štetnog uticaja reakcionara i danas 
svesrdno saraduju u izgradnji novog života naše Oblasti. Otuda rad 
na obnovi, privrednom podizanju i ekonomskom jačanju, pretstavlja 
neotstupno produženje oslobodilačke borbe, uslov za stvaranje boljeg i 
srećnijeg života, pa sa tim čini obaveznim sve građane naše Oblasti 
da u njemu učestvuju. 

Usled teških prilika, koje su pre jednu i po godinu vladale u Obla- 
sti, nije stanovništvo ove Oblasti imalo mogućnosti da bude pretstav- 
Jjeno na drugom zasedanju Antifašističkog veća narodnog oslobođenja 
Jugoslavije u Jajcu novembra 1943 godine. Zbog toga, narod ove 
Oblasti, preko svoje, slobodno izabrane Oblasne skupštine, može tek 
sada da izrazi na slobodan način svoju potpunu saglasnost sa istorj- 
skim odlukama AVNOJ-a, kojima je bio udaren čvrst temelj novoj 
Demokratskoj federativnoj Jugoslaviji i slobodi i ravnopravnosti njen'h 
naroda i nacionalnih manjina. 

Oblasna narodna skupština Kosova i Metohije jednodušno izjav- 
ljuje da stanovništvo ove Oblasti, isto kao i svi narodi Jugoslavije, n:je 
nikad priznavalo raskomadanjo svoje Oblasti, izvršeno od okupatora, 
niti raskomadanjo Jugoslavije, to daje izraza želji, celokupnog stanov- 
ništva Oblasti, da ova bude priključena federalnoj Srbiji, kao njen sa- 
stavni deo. Narod ove Oblasti uveren je da će u Narodnoj vladi Srbije 
naći punu zaštitu, to da će od narodne vlasti cele Jugoslavije biti sve- 
srdno pomognut u svom političkom, nacionalnom, ekonomskom i kul- 
turnom podizanju, a pretstavnici Oblasti u Narodnoj skupštini Srbije i 
u AVNOJ-u doprineće svim svojim silama izgradnji demokratske Srbije 
i Demokratske federativne Jugoslavije. 

Na dan 10 јшл 1946 god. 
u Ргктеш 

Oblasna narodna skupština Kosova i Metohije 

Sekretar Prelsedavajuđ 
Pavle Jovičević, s. r. Mehmed Hodža, s. r. 

Pretsednik: Molim da Pretsjcdništvo AVNOJ-a primi na znanje 
ovu rezoluciju. 

Na skupštini pretstavnika naroda Kosova i Metohije izvršen je i 
izbor članova AVNOJ-a sa Kosova i Metohije i njihovih zamjenika u 
AVNOJ. Sa Kosova i Metohije izabrani su za vijećnike: Fadil Hodža, 
Doko Pajković, Aljuš Gasi, Mito Milković, Rifat Beriša, Pavle Joviće- 
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vić, Mehmed Hodža, Krsto Filipović, Ali Šukrija, Spasojo Daković, 
Dušan MugoJa, Hasan Krijezi, Ismet Saćiri, Boško Čakić i Džavid Ni- 
mani; a za njihovo zamjenike: Boško Filipović, Bajram Avdul, Husein 
Taci, Hajdar Amza, Živojin Čurčić, Isa Čema!i, Emruš Ramadani, Fari 
Ragibi, Milija Kovaćević, Mustafa Hodža, Nikola Vidacic, Sait Zatrić, 
Faik Pruti, Hivzija Sulcjmani i Predrag Ajtić. 

Molim Pretsjcdni.štvo da primi znanju izbor novih vijećnika 
AVNOJ-a sa Kosova i Metohije. 

Prelazimo na dnevni red. 
Za dnevni red današnjo sjednico predlažem: 
1) pretres Prijedloga zakona o povlačenju iz opticaja metalnog 

okupaciskog novca; 
2) pretres Projekta zakona o kovanju sitnog novca DFJ; 
3) pretres Prijedloga zakona o stavljanju plovnih objekata, bro- 

dogradilišta, luka i pristaništa na moru pod upravu Ministarstva sao- 
braćaja DFJ; 

4) pretres Prijedloga zakona o izmjeni stava 2 čl. 1 Zakona o 
ukidanju Vrhovnog državnog pravobranioštva, državnih pravobranio- 
štava. Vrhovnog državnog tužioštva i viših državnih tužioštava; 

5) pretres Prijedloga zakona o radničkim povjerenicima koji jo 
podnio Ministar socijalno politike; 

6) pretres Prijedloga zakona o organizaciji poljoprivredno mašin- 
sko službo koji jo podnio Ministar pojloprivredo i 

7) pretres Prijedloga zakona o zaštiti spomenika kulturo i pri- 
rodnjačkih rijetkosti Demokratsko federativno Jugoe'.avjie. 

Ima li ko kakvih drugih prijedloga? (Nema). Prima li so predloženi 
dnevni red? (Prima). 

Prelazimo na prvu točku dnevnoga reda, na pretres Prijedloga za- 
kona o povlačenju metalnog okupaciskog novca. 

Molim Pretsjednika Zakonodavnog odbora druga Mošu Pijado da 
pročita zakonski projekat kako jo usvojen u Zakonodavnom odboru. 

Izveslilac Moša Pijade: Zakonodavni odbor na svojoj sednid od 
17 o. m., pošto je saslušao obrazloženje i proučio zakonski projekat, 
prihvatio jo Predlog zakona o povlačenju iz opticaja metalnog okupa- 
ciskog novca onako kako ga jo podneo-na ozakonjenje Ministar finan- 
sija DFJ. 

Zakonodavni odbor predlaže Pretsedništvu AVNOJ-a da se ovaj 
zakonski predlog usvoji. 

Predlog zakona o povlačenju iz opticaja metalnog okupaciskog 
novca glasi (čita): 
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PREDLOG ZAKONA 
O POVLAČENJU IZ OPTICAJA METALNOG OKUPACISKOG NOVCA 

Član   1 
Metalni novac, koji so sada nalazi- u opticaju u Demokratskoj 

federativnoj Jugoslaviji izdat od strano okupaciskih vlasti povlači аџ 
iz opt'caja. 

Član 2 
Povlačenje metalnog novca izvršiće se po kursu koji je na odno- 

snom valutnom području određen Zakonom o kursevima za povlačenje 
okupaciskih novčanica. 

Ministar finansija Savezno vlado odre<lićo rešenjem u komo roku 
r na koji način ćo se 'zvršiti povlačenje pojedinih vrsta metalnog oku- 
pacJskog novca. Ovaj rok no može b'U duži od Sest meseci od dana 
objavo rešenja Ministra finansija. 

Po isteku roka za povlačenje odnosne vrsto metalnog okupaciskog 
novca prestaju biti zakonsko sredstvo plaćanja. 

< ' Član 3 
Povučeni metalni okupaciski novac upotrebićo so kao kovina za 

iskivanje metalnog novca Demokratske federativne Jugoslavije Ф na 
drugi najcelishodniji način koji odredi Ministar finansija. 

^Član 4 
Ovaj Zakon stupa na snagu kad so objavi u »Službenom listu De- 

mokratsko federativno Jugoslavije«. 
Pretscdnik: Imado riječ drug povjerenik Vlado DFJ dr Obren Bla- 

gojević da da kratko obrazloženje motiva zbog kojih je potrebno doni- 
jeti ovaj zakon. 

Poveremk Vlade DFJ dr Obren Blagojcvic: Poslije izvršeno za- 
mjeno okupaciskih novčanica, u opticaju je ostao metalni novac koji 
su izdali okupatori. Taj novac mi nijesmo mogli zamijenili prijo nego 
što pustimo u opticaj naš novi metalni novac. Kako će &e u najkraćem 
vremenu pustiti u opticaj nov metalni: novac koji smo već iskovali, 
pojavila so potreba, a stvorena jo i mogućnost, za povlačenje okupa- 
ciskog metalnog novca. Ovu mjeru moramo što prije preduzet' u kra- 
jevima gdje cirkuliše metalni novac susjednih država. Na primjer, u 
Vojvodini so uslijed pada pengo sve više osjeća priliv metalnog novca 
koji so iz Mađarsko prebacuje na našu teritoriju. Ova &e pojava može 
očekivati i u Makedoniji a i u ostalun krajevima državo gdje je u opti- 
caju italijanski i njemački metalni novac. 

Zato molim da so ovaj zakon, kao veoma hitan, što prijo done&e 
i objavi. 
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Prctscdnik: Otvaram diskusiju u načelu. Želi 11 ko da govori? (No 
javlja se n'ko). Pretres u načelu je završen. Stavljam zakonski pri- 
jedlog na glasanje. Prima li se? (Prima). Prelazimo na diskusiju u po- 
jedinostima. Molim izvjestioca da čita naslov i član po član. 

Izvcstilac Moša Pijade čita naslov i član 1 po predlogu Zakono- 
davnog odbora. 

Meni so čini da je mogućno dati drugi raspored reči' pa da ovaj 
član bude jasniji. Tako, ja bih rekao: 

»Metalni novac, izdat od1 strane okupaciskih vlasti, a koji1 se sada 
nalazi u opticaju u Demokratskoj federativnoj Jugoslaviji povlači se 
u opticaja.« 

Predlažem da se usvoji član 1 u ovoj novoj redakciji. 

Prctscdnik: Prima li! se? (Prima). Idemo dalje. 

Izvcstilac Moša Pijade č'ta član 2. 
Povcrcnik Vlade DFJ dr Obren Blagojević: Predlažem da so u 

stavu drugom umjesto: »objavo rješenja Ministra finansija« stavi »stu- 
panja na snagu ovog zakona«. 

IzvestHac Moša Pijade: Primam ovu izmenu i sam predlažem da 
so u trećem stavu, iprvi red, umesto »odnosne vrste« stavi »pojedinih 
vrsta« a između reči »prestaju« i »biti« ubaciti reč »ove«. 

Prctscdnik: Prima li so član 2 sa ovim izmjenama i dopunama? 
(Prima). 

Izvcstilac Moša Pijade čita član 3 po predlogu Zakonodavnog 
odbora. 

Povcrcnik Vlade DFJ dr Obren Blagojevic: Ovlašćcn sam da po- 
vučem član 3 zakonskog predloga pošto ovu stvar no treba uopšto 
predviđati zakonom. 

Izvcstilac Moša Pijade: Saglasan sam. 

Prctscdnik: Prima li so prijedlog o brisanju člana 3? (Prima). Pre- 
lazjmo na poslednji član koji jo sada po redu treći. 

Izvcstilac Moša Pijade čita čJan 4 po prodlogu Zakonodavnog 
odbora, a koji postajo čl. 3. ' 

Prctscdnik: Ovimo smo završili diskusiju u pojedinostima. Stavljam ■' 
Prijedlog zakona o povlačenju iz opticaja metalnog okupaciskog novca. 
Prima li se? (Prima). Objavljujem da jo citirani zakon primljen i па 
konačnom glasanju. 

Prelazimo na drugu točku dnevnoga reda, na pretres Prijedloga 
zakona o kovanju sitnog novca Demokratsko federativno Jugoslavijo. 

Molim izvjestioca druga Mošu Pijade da podnese izvještaj. 

442 



Izvestilac Moša Pijade (čita): 

PRETSEDNiIšTVO 
ANTIFAŠISTIČKOG   VEĆA 

NARODNOG    OSLOBOĐENJA   JUGOSLAVIJE 

Zakonodavni  odbor 
Вг. ?5 

17  jula  19415 ,g. 
Beograd 

PRETSEDNIŠTVU AVNOJ-a 

Beograd 

Zakonodavni odbor, na svojoj sednici od 17 jula o. g., proučio je 
i jednoglasno usvojio Predlog zakona o kovanju sitnog novca DFJ koji 
jo Prctsedništvu Privremene narodne skupštine podneo na ozakonjenje 
Ministar finansija DFJ tražeći da se hitno raspravi i ozakon'. Zakono- 
davni odbor učinio jo sledeče izmene i dopune: 

.U čl.   1  reč  »dade« briše so a umesto reči »iskovati« stavlja se 
»iskuje«. 

U čl. 2, poslednji stav, mesto reč' »dozvoljeno« stavlja se »dopu- 
šteno«. 

U čl. 4, stav 1, briše so reč »ovih«. 
U čl. 5, tač. 2) briše se prva reč »Sve« tako da se nova početna 

reč ispisuje velikim slovom. 
U čl. 7 brišu se reči: »Objavom u »Službenom listu« a na kraju 

dodaju se reči »i isto objaviti u »Službenom bstu«.« 
Dostavljajući ovaj izveštaj, Zakonodavni odbor moli Pretsedništvo 

AVNOJ-a da izvoli usvojiti zakonski predlog sa izmenama i dopunama 
iz ovog i z vest a ja. 

Za izvestioca je određen Moša Pijade. 

Prets-cdniik 
Zapisničar Zakonodavnog odbora 

Josip Rus, s. r. Moša Pijade, s. г. 

Preč'šćen tekst zakonskog predloga, tj. tekst sa izmenama koje je 
učinio Zakonodavni odbor glasi (čita): 

PREDLOG ZAKONA 
O KOVANJU SITNOG NOVCA DEMOKRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE 

Član  1 

Ovlašćuje se Ministar   finansija   Savezne vlade da  iskujo   sitan 
novac od cinka od 5, 2, 1 i 0,50 dinara DFJ u ukupnom iznosu od 500 
miliona dinara. 
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Član 2 
Sitni novac imacc sledečo težine i dimenzije: 

od 5 dinara 6 grama a u precniku 26,5 mm 
od 2 dinara 4 grama a u prečniku 22 mm 
od 1 dinara 3 grama a u iprečniku 20 mm 
od 0,50 dinara 2 grama a u prečniku' 18     mm 

Legura novca biće od cinka sa minimumom čistoće od 97,5 a ostale 
sadržajno leguro odredićo Ministar finans'ja Demokratske federativno 
Jugoslavije u sporazumu sa Narodnom bankom. 

Dozvoljeno je otstupanje U pogledu težine kod sve četiri vrste 
sitnog novca 5% (pet od sto). 

Član 3 
Sitni novac Demokratsko federativne Jugoslavije imaće ovaj oblik: 
a) sa lica: u sredini grb Demokratsko federativno Jugoslavije, 

iznad grba natpis »Jugoslavija« ćirilicom, a ispod grba u vencu devet 
pelokrakib zvezdica; 

b) sa naličja: u sredini, 5, 2 i 1 a ispod broja natpis »dinara« i 50 
a ispod toga natpis »para«, sve latinicom a u vencu okolo petnaest 
petokrakih zvezdica. Ispod oznaka »dinara« odnosno »para« stoji »1945«; 

v) na iv'ci novac ćo imali nizove tačkica a.po obodu recke. 

Član 4 
Sitan novac od 5, 2, 1 i 0,50 dinara dužne su primati sve državno 

(savezne, zemaljske i njima područno) blagajno kao i blagajne novča- 
nih zavoda i to: 

u komadima od 5 dinara do 3.000.— dinara 
u komadima od 2 dinara do 2.000.— dinara 
u komadima od 1 dinara do 1.500.— dinara 
u komadima od 0,50 dinara  do  1.000.— dinara 

a privatna lica i to: 
u komadima od 5      dinara do 500 dinara 
u komadima od 2       dinara do 200 dinara 
u komadima od li      dinara do 100 dinara 
u komadima od 0,50 dinara do 50 dinara 

za jednu uplatu. 

Član 5 
(1) Sitan novac iskovaće za račun Ministarstva finansija Demo- 

kratske federativne Jugoslavije Narodna banka. 
(2) Troškove kovanja silnog novca isplaćivaćo Ministar finansija 

Savezne vlado Narodnoj banci iz dobiti od kovanja ovog novca. 
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(3) Čista dobit od kovanog novca unece se u državnu kasu kao 
vanredan prihod i upotrcbiti prvenstveno za pokriće vanrednih držav- 
nih potreba. 

Cian G 

Ovlašćuje se Ministar finansija Savezne vlade da u sporazumu sa 
Narodnom bankom propiše Pravilnik o organizovanju kontrole pri 
izradi sitnog novca i prijemu novca od strano države. 

Član 7 
Ministar finansija Savezne vlado utvrdičo dan puštanja u opticaj 

svako vrste novo iskovanog novca. 

Član 8 
Ovaj Zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu De- 

mokratsko federativno Jugoslavije«. 
Molim Pretsedništvo da ovaj zakonski pred'.og primi prema izve- 

Staju i &a izmenama koje je učinio Zakonodavni odbor. 

Prctscdnik: Riječ ima povjerenik Vlade DFJ da da obrazloženje. 
Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević: Ovaj zakon potrebno 

je donijeti zbog toga što nove novčanice, izdate na osnovu čl. 1 Zakona 
0 povlačenju i zamjeni okupaciskih novčanica, imaju, pored ostalih 
komada, i komade od jedan i pet dinara kao najsitnije, ali se ovaj 
novac malih vrijednosti, zato što je od papira, a s obzirom na njegovu 
veoma brzu cirkulaciju, vrlo brzo upropa^cuje i cijepa. Zbog toga jo 
potrebno postepeno zamijeniti ovo novčanice od jednog i pet dinara 
kovanim novcem. Pored toga, potrebno je našoj privredi pružiti nov- 
čanico manje vrijednosti: od 0,50 dinara i od 2 dinara a to zbog toga 
što jo najmanja na-a nova novčanica od jednog dinara, te ona nega- 
tivno utiče na formiranje cijena prilikom zamjeno novca u krajevima 
U kojima ne cirkulire metalni okupaciski novac, kao što je to na po- 
dručju kune. Tamo se cijeno zaokrugljuju na dinar i to uvijek na v:še. 
Iz tog razloga potrebno je staviti našoj privredi na raspoloženje i 
novac""od 0,50 dinara. To su bi'.i razlozi koji su rukovodili Ministra fi- 
nalista i Vladu da predložo za prvi mah kovanje sitnog novca od 5, 
2, 1 i 0,50 dinara DFJ od cinka s obzirom da imamo ove legure l da 
jo izrada novca obezbedena. Novi metalni novac cirkulisaće izvjesno 
vrijeme paralelno sa novčanicama od jedan i pet dinara. 

Ovaj zakonski predlog čini organsku cjelinu sa zakonom koji je 
malo prijo AVNOJ prihvatio i po kome ćemo mi postupno vršiti povla- 
čenje da ne bi nastah nagli poremećaji u novčanom saobraćaju. 
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Molim da &e zakon prihvati sa izmjenama kojo je učinio Zako- 
nodavni odbor. 

Pretsednik: Želi li ko da govori u diskusiji o ovom zakonskom pri- 
jedlogu? (Ne javlja se n'ko). Stavljam zakonski projekat na glasanje. 
u načelu. Prima li se? (Prima). Prelazimo na pretres u pojedinostima. 
Molim druga izvjestioca da čita naslov i član po član   zakonskog pri- 
jedloga po prijedlogu Zakonodavnog odbora. 

Izvestilac Moša Pijade čita naslov i član 1. 
(Pretsjedništvo AVNOJ-a, glasajuć' posebno o svakom članu, 

jednoglasno jo usvojilo od čl. 1 do zaključno Cl. 8 Predloga zakona o 
kovanju sitnog novca DFJ sa izmenama i dopunama sadržanim u izve- 
st a ju Zakonodavnog odbora.) 

Pretsednik: Pretres u pojedinostima je završen. Stavljam zakonski 
projekat na konačno glasanje. Prima b se Prijedlog zakona o kovanju 
sitnog novca Demokratsko federativno Jugoslavije sa izmjenama I do- 
punama koje je učinio Zakonodavni odbor? (Prima). Objavljujem da 
je Zakon o kovanju sitnog novca konačno usvojen u Pretsjeduištvu 
AVNOJ-a. Pošto su ovi zakoni hitne prirode, biće poslani odmah na 
objavljivanje pošto pfethodno bude donesen ukaz. 

Prelazimo na treću točku dnevnoga reda, na pretres Prijedloga 
zakona o stavljanju plovnih objekata, brodogradilišta, luka i pristaništa^ 
na moru pod upravu Ministarstva saobraćaja Demokratske federativne 
Jugoelavije. 

Molim izvjestioca Zakonodavnog odbora druga Mošu Pijade da 
prvo pročita zakonski prijedlog upućen od Ministra saobraćaja i da 
podnese izvještaj Zakonodavnog odbora o izmjenama i dopunama, 
ukoliko ih je bilo.- 

Izvestilac Moša Pijade: Drugovi, ja ću prvo pročitati zakonski 
predlog kako ga je dostavio Ministar saobraćaja. Tekst toga zakona 
glasi (čita): 

PREDLOG ZAKONA 
O  STAVUA-NJU   PLOVNIH  OBJEKATA,   BRODOGRADILIŠTA,   LUKA   I   PRI- 
STANIŠTA NA MORU  POD UPRAVU MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA DEMO- 

KRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE 

Član  1 
Svi jugoslovenski i zaplenjeni neprijateljski plovni objekti na moru 

za koje Komanda jugoslovenske mornarice nade da više nisu potrebni 
za vojne zadatke, stavljaju se od 1 jula 1945 godine privremeno pod 
upravu Ministarstva saobraćaja Demokratske federativne Jugoslavije. 
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Isto tako i svi ostali jugoslovenski plovni objekti na moru stavljaju 
se privremeno pod upravu Ministarstva saobraćaja DFJ. 

Na brodove koji su na osnovu Uredaba sa zakonskom snagom: 
1) O preuzimanju jugoslovenskili trgovačkili brodova od strane 

Kraljevske jugoslovenske vlade od 27 avgusta 1943 godine; 
2) o stavljanju van snage te proglašenju ništavnim i nenastupelih 

jzmena i dopuna Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju jugo- 
slovenskih trgovačkili brodova od strane Kraljevsko jugoslovenske 
vlado od 12 maja 1944 godine — od 4 avgusta 1944 godme; i 

3) o izmenama Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju ju- 
goslovenskili trgovačkili brodova od strano Kraljevske jugoslovenske 
vlado od 27 avgusta 1943 godine — od 27 septembra  1944 godine; 

bili ili imali biti pod upravom Ministarstva saobraćaja Demokrat- 
sko federativno Jugoslavije primeniće so takodc stav 2 ovoga člana. 

Član 2 
Sva jugoslovenska brodogradilišta na morskoj obali, kao i ona 

koja se nalaze ili se budu nalazila pod vlašću Demokratske federativno 
Jugoslavije na morskoj obali, sem onih koji pripadaju Ministarstvu 
narodne odbrane Demokratske federativno Jugoslavije, stavljaju so 
privremeno pod upravu Ministarstva saobraćaja Demokratsko federa- 
tivne Jugoslavije. 

U cilju unapređenja pomorstva, a radi izgradnje i opravki bro- 
dova potrebnih za što uspošnijo odvijanje pomorskog saobraćaja, Mi- 
nistarstvo saobraćaja Demokratske federativne Jugoslavije preduzeće 
sve potrebno mere, kao opravke i drugo, za brzo osposobljavanje bro- 
dogradilišta. 

Član 3 
Sve jugoslovenske luko i pristaništa, kao i one luke i pristaništa 

koje se nalaze ili se budu nalazila pod vlašću Demokratske federativne 
Jugoslavije stavljaju se, ukoliko dosada nisu bila pod upravom Mini- 
starstva saobraćaja Demokratske federativne Jugoslavije, pod njegovu 
upravu. 

U cilju što uspošnijeg saobraćaja Ministarstvo saobraćaja Demo- 
kratsko federativne Jugoslavije preduzeće -zajedno sa Ministarstvom 
građevina sve potrebne more, kao što su izgradnje i opravke kejova i 
lučkih i pristanišnih postrojenja. 

Član 4 
Ministarski savet Demokratsko federativno Jugoslavije posebnom 

Uredbom sa zakonskom snagom propisaćo: 
1) Način određivanja naknado brodovlasnicima za upotrebu ! 

eventualni gubitak plovnih objekata iz člana 1 ovoga Zakona; 
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2) način upotrebo Fonda рб poslednjem stavu člana 1 Uredbe sa 
zakonskom snagom o izmenama Uredbe, sa zakonskom snagom o pre- 
uzimanju jugoslovenskih trgovačkih brodova od strane Kraljevske ju- 
goslovensko vlade od 27 avgusta 1943 godino — od 27 septembra 1944 
godine, radi obeštećenja brodovlasnika za već izgubljeno ili potopljeno 
brodove koji su bili preuzeti od strane Kraljevske jugoslovenske vlade 
u smislu Uredaba ravedenih u stavu 3 člana 1 ovog Zakona; i 

3) način obeštećenja brodovlasnika za dosadanju upotrebu brodova 
koji su bili preuzeti pod upravu a po Uredbi sa zakonskom snagom o 
preuzimanju jugoslovenskih trgovačkih brodova od strano Kraljevsko 
jugoslovcnsko vlado od 27 avgusta 1943 godine. 

Uredbom koja se ima propisati predvidećo se da će procenu šteto 
h visinu obeštećenja utvrđivati naročita Komisija. Ovu Komisiju po- 
stavljaćo i razrešavaćo Ministar saobraćaja u saglasnoslii sa Pretscd- 
nikom  Ministarskog saveta  Demokratsko federativno Jugoslavije. 

Za dosada pretrpljenu štetu prijave za obeštećenje i naknade mo- 
raju se podneti Komisiji u roku od 60 dana od dana kad Komisija bude 
objavila preko »Službenog lista Demokratsko federativno Jugoslavije« 
da je otpočela svoj rad. 

Ministarski savet Demokratske federativne Jugoslavije posebnom 
Uredbom sa zakonskom snagom propisaćo način određivanja naknade 
sopstvenicima za upotrebu brodogradilišta. U Uredbi koja so ima pro- 
pisati predvidećo so da će visinu obeštećenja sopstvenika brodogradi- 
lišta utvrđivati naročita komisija. Ovu Komisiju postavljaće i razreša- 
vaće Ministar saobraćaja u saglasnosti sa Pretsednikom Ministarskog 
saveta Demokratsko federativno Jugoslavije. 

Član б 
Ovlašujo so Ministar saobraćaja Demokratsko federativno Jugo- 

slavije da propiše Uredbu za izvršenje članova 1, 2 i 3 ovog Zakona i 
da izdajo Pravilnike za regulisanje rada brodogradilišta na moru, pri- 
vremeno preuzetih pod upravu. 

Član 7 
Ovaj Zakon stupa na snagu danom obnarodovanja u »Službenom 

iistu Demokratsko federativno Jugoslavijo«. 

Kao što ste vide'.i ovim zakonom naša država dobija pravnu 
podlogu da što pro dodo do svojih brodova koji su danas u službi Mini- 
starstva ratnog saobraćaja Veliko Britanijo i za obcStećonjo naših 
potraživanja na ime koriščenja naših brodova. 
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Sada ću pročitati izveštaj Zakonodavnog odbora o izmenama i 
dopunama koje su izvršene u predloženom zakonskom nacrtu (čita): 

PRETSEDNiIŠTVO 
ANTIFAŠISTIČKOG   VEĆA 

NARODNOG    OSLOBOĐENJA   JUGOSLAVIJE 

Zakonodavni   odbor 
Br. el. 17. VII. 1945 

Beograd 

PRETSEDNIŠTVU AVNOJ-a 
Beograd 

Zakonodavni odbor, na svojoj sednici o'd 17 jula 1945 godine, 
proučio je i usvojio Predlog zakona o stavljanju plovnih objekata, bro- 
dogradilišta, luka i pristaništa pod upravu Ministarstva saobraćaja DFJ 
koji je podneo Ministar saobraćaja Pretsodništvu AVNOJ-a na oza- 
konjenje. 

Zakonodavni odbor u pomenutom zakonskom predlogu učinio je 
sledeče izmene i dopune: 

Član 1. — U prvom stavu, treći red, umesto »1 jula 1945 godine« 
staviti »dana stupanja na snagu ovog Zakona«; 

Č'.an 2. — U prvom stavu, treći red, umesto »pripadaju ministar- 
stvu« staviti »su pod upravu Ministarstva.« 

član 3. —'U stavu drugom, prvi red, umesto reči »odvijanja«, sta- 
viti reč »vršenja«. 

Član 4. —■ U stavu pod 2, drugi red, iza reći »Uredbe« briše se 
zapeta;  u stavu drugom umesto »Uredbu« staviti »Uredbom«. 

Član 5. — U 5 redu umesto reči »sa sopstvenicima« staviti »sop- 
stvenika«. 

Član 6. — Menja se i glasi: 
»Ovlašćuje so Ministar sobraćaja Demokratske federativne Jugo- 

slavije da izdaje bliže odredbe za izvršenje ovog Zakona kao i načinu 
regulisanja rada u brodogradilištima na moru, privremeno preuzetih 
pod upravu.« 

Član 7. —■ U prvom redu, umesto reči »danom obnarodovanja« 
staviti »kad se objavi«. 

Dostavljajući ovaj izveštaj o učinjenim izmenama i dopunama U 
Predlogu zakona o stavljanju plovnih objekata, brodogradilišta, luka 
i pristaništa na moru pod upravu Ministarstva saobraćaja DFJ, Zako- 
nodavni odbor predlaže Pretsedništvu AVNOJ-a da ga izvoli u celosti 
usvojiti. 

Za izvestioca jo određen drug Moša Pijade. 
Pretf.sdnJk 

Zapisničar Zakonodavn,^ odbora 
Josip Rus, s. r. Moša Pijade, s. r. 
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U ime Zakonodavnog odbora molim da se ovaj zakon primi. 
Prctsednik: Dajem riječ Ministru saobraćaja drugu Todoru Vuja- 

sinoviću da da ekspoze o ovom zakonskom prijedlogu. 

Ministar saobraćaja Todor Vujasinović: Ja molim da se ovaj 
zakon primi, jer jo on veoma važan i to iz sledećih razloga. 

Ovim zakonom privremeno će se staviti pod upravu Ministarstva 
saobraćaja DFJ svi jugoslovenski i zaplenjeni neprijateljski vojni objekti 
na moru koji so dele na one koji se nalaze pod jugoslovenskom vlašću 
na Jadranskom moru i na ono jugoslovenske trgovačko brodove duge 
plovidbo koji plove u najmu za račun Ministarstva Tafaiog saobraćaja 
Veliko Britanije. 

Ukazala so velika potreba da Komanda jugoelovenske mornarice 
preda plovne objekte na Jadranskom moru koji više nisu potrebni za 
izvršenje vojnih zadataka (manji poštansko-putnički brodovi i jedre- 
njaci sa motorom i bez motora) Ministarstvu saobraćaja Demokrat- 
sko federativno Jugoslavije koje će privremeno upravljati njima. Na 
taj način, kao i uredbom i pravilnikom koji će se propisati na osnovu 
ovog zakona, stvara so vrsta nove, civilne, rekvizicije. Privremena 
uprava Ministarstva saobraćaja vriićo se u saradnji sa narodnooslo- 
bodilačkim odborima i drugim vlastima u cilju što uspešnijeg obavljanja 
saobraćaja lica i robe za snabdevanjc, poglavito Ishrane. Namera jo 
рг; tome da se vlasnicima plovnih objekata na Jadranskom moru ostavi 
tehničko rukovodstvo same plovidbe. 

U pogledu jugoslovenskih trgovačkih brodova duge plovidbe koji 
plovo unajmljeni Ministarstvu ratnog saobraćaja Veliko Britanije, 
član 1 ovog zakona osnažuje, od strane AVNOJ-a, tn uredbe sa zakon- 
skom snagom koje jo donela Kraljevska jugoslovenska vlada Božidara 
Purića prvu ii vlada dr I. Šubašića ostale dve. Te su tri uredbe dale 
pravnu formu ratnoj rekviziciji, pravima i obavezama Kraljevsko jugo- 
slovenske vlade, odnosno pravima i obavezama Vlade Demokratske 
federativne Jugoslavije, shodno i u dubu jugoslovenskog zakonodav- 
stva. Do krajnjih objektivnih kao i pravnih granica mogućnosti tokom 
rata, interesi naše zemlje, našeg pomorstva, bil1 su zaštićeni pravmm 
sistemom ovih triju uredaba Kraljevske jugoslovenske vlade. 

Ovim zakonom, osnaženjem triju uredaba Kraljevsko jugosloven- 
ske vlade, AVNOJ zaštićuje potraživanja vlade Demokratske federa- 
tivne Jugoslavije, odnosno Ministarstva saobraćaja Demokratske fede- 
rativne Jugoslavije, od približno tri i po miliona funti sterlinga dopo- 
novanih kod Ministarstva ratnog saobraćaja V. Britanije na ime najam- 
nina (oko 1,6 miliona funti sterlinga) i osiguranina (blizu 2 mi'.iona 
funti sterlinga) za jugoslovenske trgovačke brodove koji plove ili koji 
su tokom rata bili izgubljeni ili potopljeni. Ovo tim pre što ovaj zakon 
pravno, deklaratorno, potvrđuje rekvizicije od strano vlasti Demokrat- 
ske  federativno  Jugoslavije svih   jugoslovenskih   trgovačkih   brodova 
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dugo plovidbo datih u najam Ministarstvu ratnog saobraćaja V. Bri1- 
tanijo od strano emigrantsko jugoslovcnsko vlade. 

Ukoliko Demokratska federativna Jugoslavija bude pristupila 
»Sporazumu o načelima nastavljanja koordinirano kontrole trgovačkog 
brodovlja« koga su dosada potpisalo Volika BrHanija, Sjedinjeno Ame- 
ričko Države, Holandija, Francuska, Norveška itd. (dakle, već d'anas 
daleko najveći deo trgovačkih brodova svota nalazi se pod koordini- 
ranom kontrolom), ovim zakonom ona jo ispunila jedan od neophodnih 
uslova za pristupanje sporazumu. To radi toga što sporazum predviđa 
prstupanje, prava i obaveze, samo države koja prethodno stavlja pod 
svoju upravu svoju trgovačku flotu na moru. { 

Članom 2 ovoga zakona predviđa se privremeno stavljanje podi 
upravu Ministarstva saobraćaja Demokratsko federativne Jugoslavijo 
sva jugoslovenska brodogradilišta na moru koja no pripadaju Mini- 
starstvu narodno odbrane, kao i ona koja se, ili koja će se nalaziti pod 
vlašću Demokratsko federativne Jugoslavije. Isto tako Ministarstvo 
saobraćaja Demokratsko federativno Jugoslavije preduzima sve po- 
trebno mere za brzo osposobljavanje brodogradilišta. 

U duhu ovoga zakona, njegovog člana 2, radi što bržeg i uspe- 
šnijeg rada na uspostavljanju našeg pomorskog saobraćaja, svi poslovi 
u okviru izgradnjo i popravke naših plovnih objekata na moru potpa- 
daju pod upravu Ministarstva saobraćaja Demokratsko federativno 
Jugoslavije. 

Članom 3 ovoga zakona koji so odnosi na luko, pristaništa i lučka 
i pristanišna postrojenja onemogućuje se sukob između Ministarstva 
saobraćaja Dmokratske federativno Jugoslavijo i Ministarstva saobra- 
ćaja federalno Hrvatsko ili Ministarstva građevina federalno Hrvatsko 
u pogledu nadležnosti. 

Pri razmatranju člana 4 ovoga zakona treba prethodno osvetliti 
našo odnose sa Ministarstvom ratnog saobraćaja Vel'ke Britanije i 
položaj našeg trgovačkog pomorstva dugo plovidbe isticanjem slede- 
ćih činjenica: 

1) Naši trgovački brodovi duge plovidbe, rekvirirani prethodno 
ratnom rekvizicijom, plove počev od 1941 godine unajmljeni Ministar- 
stvu ratnog saobraćaja Voliko Britanije od strane Kraljevske jugoslo- 
vensko vlade, samo na osnovu preliminarnih pisama o budućem ugo- 
voru o najmu, izmenjenih između jugoslovenske vlade t britanskog Mi- 
nistarstva ratnog saobraćaja. Izmenom pisama, obostramm pnhvata- 
njem izvesnih klauzula budućeg ugovora, utanačena je i visina najma 
po toni provoza robe. Sam ugovor, sa svima potrebnim klauzulama 
nijo ni do danas potpisan. Kroz četiri meseca, međutim, ističe rok 
nacrta ugovora o kome su izmenjena p'sma između jugoslovenske 
emigrantske vlade i britanskog Ministarstva ratnog saobraćaja (šest 
meseci po okončanju neprijateljstva sa Nemačkom). 
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2) Ugovor o menodžmcntu Kraljevska jugoslovcnska vlada sve 
dok jo postojala nije potpisala sa britanskim menadžerskim firmama koje 
su, kao firme opunomoćene od strano Kraljevske jugoslovcnsko vlade, 
'vodi!o i danas još vodo tehničke poslove oko plovidbe jugoslovcnsk'h 
trgovačkih brodova datih u najam. 

Treba, dakle, izvršiti likvidaciju novčairh odnosa za vreme od 
1941 godino do danas putem preciznih obračuna za sume-avanse koje 
jo britansko Ministarstvo ratnog saobraćaja po nalogu jugoslovenske 
vlado u emigraciji isplaćivalo menedžerskim firmama. 

3) Da bi postigli isplatu naših potraživanja od strano Ministarstva 
ratnog saobraćaja V. Britanijo potrebno jo potpisati stari, odnosno 
novi, budući ugovor o najmu jugoslovonskih trgovačkih brodova dugo 
plovidbo Ministarstvu ratnog saobraćaja V. Britanije« 

Britansko Ministarstvo ratnog saobraćaja stoji na stanovištu da 
dvo uredbe sa zakonskom snagom o j u gosi o venskom trgovačkom po- 
morstvu koje jo donela vlada dr. I. Šubašića omogućuju eksproprija- 
ciju, nacionalizaciju, jugoslovonskih trgovačkih brodova i izjavljuje 
da, štiteći interese Veliko Britanije, interese zainteresovanih britanskih 
lica u jugoslovenskim parobrodarskim preduzećima, ne može ipotpisati 
ugovor o najmu. (Pismo Lorda Lesersa, britanskog Minstra za ratni 
saobraćaj upućenog g. dr D. Maru.šiću, Ministru saobraćaja u vladi 
dr 1. šubašića i druge izjavo odgovornih britanskih lica). Ovde treba 
napomenuti da zajednički sa zainteresovanim britanskim mcnedžerskiim 
parobrodarskim firmama i pojedinim jugoslovenskim parobrodarskim 
akcionarima u savezničkim zemljama, britansko Ministarstvo ratnog 
saobraćaja možo omoguć:tr sudski spor u Velikoj Britaniji po pitanju 
osigurina i najamnina. I to na osnovu ugovora o »Trusteo companies« 
između jugoslovenske vlade u emigraciji i britanskih firmi, koji je u 
jmo vlado Božidara Purića parafirao Ministar saobraćaja Nenad Gri- 
zogono imajući kao podlogu Uredbu sa zakonskom snagom o izme- 
nama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju jugo- 
slovonskih trgovačkih brodova od strano Kraljevsko jugoslovenske 
vlado od 27 avgusta 1943 godino — do 12 maja 1944 godine. Mi taj 
spor, više jo nego verovatno, no bi izgubili, ali bi spor mogao biti dug 
i škoditi našem pomorstvu, našoj zemlji. Ostaju zatim i svi ostali 
načini kojima so britansko Ministarstvo ratnog saobraćaja možo boriti 
protiv interesa našeg pomorstva. 

Članom 4 vooga zakona predvideno jo da će se posebnom uredbom 
odrediti, prvo, način određivanja naknade brodovlasnicima za upotrebu 
i eventualni gubitak plovn'h objekata, privremeno stavljenih pod upravu 
Ministarstva saobraćaja Demokratsko federativno Jugoslavije i, drugo, 
komisija koja ćo proceniti štetu i ustanoviti visinu obeštećenja. Na taj 
način bićo obeštećeni na prvom mostu svi1 brodovlasnici manjih plovnih 
objekata na Jadranskom Moru.  Isto tako bićo oboStećena i jugoslo- 
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venska parobrodarska preduzcca za upotrebu i gubitak njihovih trgo- 
vačkih brodova duge plovidbe koje je 1941 godine rekvirirala jugo- 
slovenska vlada. Postavljeno je, dakle, načelo da &e imaju isplatiti bro- 
dovlasnicima naših trgovačkih brodova dugo plovidbe ne samo sumo 
iz fonda u koji će biti položene svote dobljeno od britanskog Ministar- 
stva ratnog saobraćaja, odnosno od osiguravajućih društava, na imo 
osiguranina za izgubljene i .potopljene brodove, a na osnovu polisa os;- 
guranja koje gla&o na imo jugoslovensko vlade, već i sume kojima bi 
mi raspolagali po isplati dužnih najamnina od strane britanskog Mini- 
starstva ratnog saobraćaja.    v 

Naša se parobrodarska preduzeća dugo plovidbe, kao I pojedina ka- 
pitalima zainteresovana jugoslovenska i saveznička fizička i pravna Иса 
u inostranstvu, mogu podeliti na ona kojima je bitni interes oheštećenje 
na imo osigurnina iza '•■zgubljene i potopljene brodove i na ona kojima 
jo bitni interes obeštećenje na imo najamnina, na imo upotrebe broda, 
jer im brodovi ili najveći deo brodova nije izgubljen ili potopljen. Zbog 
toga, na osnovu člana 4 ovog zakona i uredbe, odnosno Komisije koja- 
se ima odrediti, ne postiže se samo obnavljanje naših parobrodarskih 
preduzeća sa pravnim položajem koji su-imala na dan 6 aprila 1941 
godine, a samim tim i privlačenje naših zainteresovanib akcionara, 
odnosno kapitala, sada u inostranstvu^u zemlju, već i ono obezbedenjo 
interesa britanskog kapitala u našim parobrodarskim preduzeć'ma koje 
bi omogućilo isplatu naših potraživanja od strane britanskog Ministar- 
stva ratnog saobraćaja. Postiglo bi se zatim i potpisivanje starog, 
odnosno novog ugovora sa britanskim Ministarstvom ratnog saobra- 
ćaja i, najzad, izvršićo se likvidacija našeg obračuna sa britanskim 
menedžerskim parobrodarskim firmama. 

Ovakvim rešavanjem pitanja našeg pomorstva dugo plovidbo i 
eventualnom odredbom u uredbi koja će se doneti na osnovu ovog 
zakona da će na računsuma za obeštećenje brodovlasnika. Vlada DFJ, 
odnosno njeno Ministarstvo saobraćaja, omogućiti našim brodovlasni- 
cima da u funtama ili dolarima isplate brodove koje bii kupili u save- 
zničkim zemljama.— naše pomorstvo duge plovidbe postiglo bi no 
samo svoju potrebnu pravno-finansisku konsolidaciju, već bi dobilo i 
veći zamab povećanjem svoje tonaže. 

Članom 5 ovoga zakona određuje se slično članu 4 da će se uredi- 
bom sa zakonskom snagom propisati način određivanja naknade 5 
ustanoviti Komisija za procenu obeštećenja sopstvenicima brodogradi- 
lišta koja su privremeno stavljena pod upravu Ministarstva saobraćaja 
DFJ. Na ovaj način postiže se jednoobrazan zakonski postupak prema 
preduzećima zainteresovanim  u našem pomorstvu. 

Ovdo treba napomenuti da jo britanski kapital zainteresovan i u 
našim brodogradilištima (koliko jo poznato u splitskom brodogradi- 
Jištu »Jadransko brodogradilište«). 
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Članom 6 ovlašćujo so Ministar saobraćaja DFJ da proplSe Uredbu 
za izvršenje članova: I, 2 I 3 ovog zakona, koja bi svojim odredbama 

■odredila postupak izvršenja. Isto tako Ministar saobraćaja DFJ izda- 
vaćo pravilnike za regulisanje i organizovanje službe plovnih objekata 
ла moru i organizovanja rada brodogradilišta. Ovim so obezbeduje 
koordinantan rad na obnovi i daljem razvoju našeg pomorstva. 

Zakon o stavljanju plovnih objekata, brodogradilišta, luka i pri- 
staništa na moru pod upravu Ministarstva saobraćaja Demokratske 
federativne Jugoslavije usretsreduje upravu, nadležnu jugoslovensku 
vlast u pogledu našeg pomorstva, u Ministarstvu saobraćaja DFJ. 
Na taj način kao i zakonskom jednoobraznošću u pogledu plovnih obje- 
kata, brodogradilišta, luka i pristaništa na" moru omogućuje se uspešno 
sprovodenjo naše pomorske politike. 

Iz ovih razloga molim da se zakonski predlog prihvati onako kako 
je predložen. 

Pretsednik: Otvaram diskusiju i ako ko želi da govori neka se 
javi. (Niko se ne javlja). Stavljam ovaj zakonski prijedlog na glasanje 
u načelu. Prima li se? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem 
da je Zakon o stavljanju plovnih objekata, luka i brodogradilišta na 
moru pod upravu Ministarstva saobraćaja primljen u načelu. 

Prelazimo na pretres u pojedinostima. Molim druga izvjestioca 
Zakonodavnog odbora da izvoli čitati naslov i član po član kako slijede. 

Izvestllac Moša Pijade čita naslov i član  1. 

Pretsednik: Ima li primjedaba ili kakvih prijedloga za izmjene ili 
dopune? (Nema). Objavljujem da su naslov i član 1 primljeni, onako 
kako su predloženi. Prelazimo na član 2. 

(Za ovim je Pretscdništvo AVNOJ-a, glasajući posebno o svakom 
članu, usvojilo zakonski predlog, od člana 2 do zaključno člana 7, i 
izveštaj Zakonodavnog odbora o izvršenim  izmenama  i dopunama.) 

Pretsednik: Pretres u pojedinostima je završen. 
Prelazimo na konačno glasanje. Da li se prima Prijedlog zakona 

o stavljanju plovnih objekata, brodogradilišta, luka i pristaništa na 
moru pod upravu Ministarstva saobraćaja DFJ konačno i u cjelini? 
(Prima). Ima 1" ko protiv? (Nema). Objavljujem da je citirani zakon 
jednoglasno primljen i pri konačnom glasanju. 

Prelazimo na četvrtu točku dnevnoga reda na pretres Prijedloga 
zakona o izmjeni člana 1 Zakona o ukidanju Vrhovnog državnog pra- 
vobranioštva, državnih pravobranioštava. Vrhovnog državnog tužjo- 
štva, viših državnih tužioštava i državnih tužioštava od 23 apri'.a 1945 
godine. 

Molim izvjestioca Zakonodavnog odbora druga Mošu Pijade da 
podnese izvještaj. 
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Izvestilac Moša Pijade: Donošenjem ovoga zakona o izmeni Za- 
kona o ukidanju Vrhovnog državnog pravobranioitva Md. pokrenulo je 
PretsedniJtvo Ministarskog saveta kojo nam je tim povodom dosta- 
vilo akt sledeče sadržine (čita): 

PRETSEDNIŠTVO 
MINISTARSKOG   SAVETA 

DUMOKKATSKE    FEDERATIVNE   JUGOSLAVIJE 
K.br. 455 

13. VII.  1945 god. 
Beograd 

PRETSEDNIŠTVU ANTIFAŠISTIČKOG VEĆA NARODNOG 
OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE 

Beograd 

Pretsednkštvo Ministarskog saveta smatra da u Zakonu o uk'- 
danju Vrhovnog državnog pravobranioUva, državn'h pravobranio- 
štava, Vrhovnog državnog tužioštva, vi.dh državnih tužipStava — treba 
izvršiti sledeću izmenii: 

St. 2 čl. 1 Zakona menja se i g'.asi: 
»Poslovi Vrhovnog državnog tužio<tva, vi:ih državnih tužioštava 

prenose se na Javnog tužioca- Demokratske fcderat;vne Jugoslavije i 
njegove podređene organe. 

Poslovi Vrhovnog državnog pravobranioštva i državnih -pravobra- 
nioštava prelaze u nadležnost nadlcUava, preduzeća i ustanova u ime 
kojih su državna pravobranio.-tva štitila iinovinsko-pravnc interese 
države, s tim da se Javni tužilac Demokratske federativne Jugoslavije 
i njegovi podređeni organi staraju o, likvidaciji dosad nerešenih pred- 
meta shodno odredbama ovog Zakona«. 

Gornju izmenu predlažemo i/, ovih razloga: 
1) Javni tužilac je čuvar zakonitosti u zemlji i kao takav vrši 

nadzor nad ispunjenjem zakona bilo od privatnih lica, bi'.o od državnih 
organa, to takvoj njegovoj funkciji ne bi odgovaralo da se pojavljuje 
kao stranka u imovinsko-pravnim sporovima države. 

2) Organi narodne vlasti i državne ustanove izrasli su iz borbe ' 
sposobni su da prime na sebe odgovornost zastupanja državnih imo- 
vinsko-pravnih interesa u krugu svoje nadležnosti, te ne bi bilo potrebe 
za određivanjem posebnih organa kojii će čuvati prava države u njenim 
imovinsk'm sporovima. 

Ukoliko to i ne bi bio slučaj uvek, tj. ukoliko bi u nekim sporo- 
vima trebalo ipak da država bude i specijalno zastupana, zastupnik ne 
bi mogao da bude Javni tužilac iz razloga navedenog pod ,1). 

3) Javnom tužiocu bi ipak trebalo staviti u zadatak da se stara o 
likvidaciji onih imovinskih sporova državo koji nisu okončani do dana 
stupanja na snagu ovog Zakona, — na taj način što će ih predavati 
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u zastupanje nadlešlvima, ustanovama i preduzećima, shodno odred- 
bama ovog Zakona. 

Smrt fašizmu — Sloboda narodu! 
Generalni sckreUi 

Mitar Bakić, s. r. 

Zakonodavni odbor, na svojoj sednici od 17 o. ni., raspravljao jo 
pitanjo opravdanosti donošenja ovog zakonskog propisa, ali je, i pored 
primedaba koje je stavio drug Ministar pravosuđa Frane Frol, Zako- 
nodavni odbor prihvatio Predlog zakona o izmeni člana 1 Zakona 6 
ukidanju Vrhovnog pravobranio.štva, onako kako ga je prcd'.ož'lo 
PretscdnLštvo Ministarskog saveta i dao mu sledeću redakciju (čita): 

PREDLOG ZAKONA 
O IZMENI ČLANA  1   ZAKONA O UKIDANJU VRHOVNOG DRŽAVNOG PRA- 
VOKRANIOŠTVA   DRŽAVNIH PRAVOHRANIOŠTAVA. VRHOVNOG DRŽAVNOG 
1U210STVA    VIŠIH   DRŽAVNIH   TUŽIO TAVA    I    DRŽAVNIH    TU2I0STAVA 

OD  23 APRILA   1943 GODINE 

Član 1 
Član 1 Zakona o ukidanju Vrhovnog državnog pravobranio'dva, 

državnih pravobranioštava, Vrhovnog državnog tužioštva, viših držav- 
nih tužioštava i državnih tužioštava od1 23 apnla 1945 godine menja 
so i glasi: 

Poslovi Vrhovnog državnog tužioštva, viših državnih tužioštava i 
državnih tužioštava prenose se na Javnog tužioca Demokratske fede- 
rativne Jugoslavije i njegove pedredene organe. 

Poslovi Vrhovnog državnog pravobranioštva i državnih pravobra- 
nioštava prelaze u nadležnost nadleštava, preduzeća i ustanova u ime 
kojih su državna pravobranioštva štitila imovinsko-pravne interese 
države, s tim da se Javni tužilac Demokratske federativne Jugoslavije 
i njegovi podređeni organi staraju o likvidaciji dosad nerešenih 
predmeta. 

Član 2 
Ovaj Zakon stupa na snagu kad so objavi u »Službenom listu De- 

mokratske federativne Jugoslavije.« 
Međutim, danas je drug ministar Frol pismeno dostavio svoje 

obrazložene prlmedbe sa kojima sam danas, to moram da priznam, i 
ja saglasan. Ovaj zakon zaista ne treba donositi, jer se ovo pitanje 
mora rešiti posebnim zakonom  čiji  jo predlog već izradio drug Frol. 

Pretsediiik: Dajem riječ Ministru pravosuđa drugu Frolu. 
Ministar pravosuđa Frane Frol: Drugovi, ja nisam suglasan sa 

prijedlogom   koji jo u  imo Ministarskog   savjeta  Generalni sekretar 
v 
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drug Bakić dostavio Pretsjcdništvu AVNOJ-a da se izmijeni član 1 
Zakona o ukidanju Vrhovnog državnog pravobranioštva, državnih pra- 
vobranioštava, Vrhovnog državnog tuž'oštva, i državnih tužiošlava 
od 23 aprila ove godinp. Glavni cilj ove izmjene, prema obrazloženju 
druga Bakica, sastojao bi se u tome da se zastupanje nadleštava, usta- 
nova i poduzeća povjeri samim nadleJtvima, ustanovama i poduze- 
cuna. Reguliranje tog pitanja, međutim, ne spada u izmjeno zakona 
koji sam maloprije citirao. Jer, u čl. 1 ovog zakona rečeno je da so 
ukidaju Vrhovno državno pravobranioštvo i državna pravobranioStva, 
a da so poslovi ovih ukinutih nadleštava prenose na Javnog tuž'oca DFJ 
dok nije predvideno ko će u budućnosti zastupati nadloštva, poduzeća 
1 ustanovo javnog karaktera. Iz toga proizlazi da je potrebno posebnim 
zakonom regulirati pitanje zaštite imovinsko-pravnih interesa nadle- 
štava, ustanova, poduzeća i organizacija javnog karaktera. 

Pored toga, ako se ozakoni predložena izmjena, a ostane član 3 
Zakona o ukidanju Vrhovnog državnog pravobranioštva, državnih pra- 
vobranioštava. Vrhovnog državnog tužioštva i državnih tužioštava, 
onda je nelogično da javni tužilac donos; bliže odredbe za izvršenje 
zakona po kome bi zastupanje i zaštita imovinsko-pravnih interesa 
nadle'tava, poduzeća i ustanova prešli na sama nadleštva, poduzeća i 
ustanove. 

Iz ovih razloga ja predlažem da se donese nov zakon o zastu- 
panju nadleštava, ustanova, poduzeća i organizacija javnog karaktera 
a ako se nacrt tog zakona no bi usvojio, onda predlažem drugu alter- 
nativu za rješenje ovog pitanja koja se sastoji u tome da so izmjena 
čl. 1 zakona formulira ovako: 

»Zaštitu imovinsko-pravnih interesa nadleštava, ustanova, podu- 
zeća i organizacija javnog karaktera i njihovo zastupanje pred sudo- 
vima i drugim. narodnim vlastima preuzimaju lica koja stoje na čelu 
t;h nadleštava, ustanova, poduzeća i organizacija ili lica koja oni 
odrede s tim da se Javni tužilac DFJ^ njemu podređeni organi staraju 
o likvidaciji dosada nerešenih predmeta.« 

Prijedlog zakona o kome sam ovdje govorio izradio sam i danas 
ću ga podnijeti Pretsjedništvu AVNOJ-a na proučavanje i ozakonjenje. 

Iz ovih razloga ja predlažem i molim da se zakonski prijedlog koji 
je dostavio Generalni sekretar drug Bakić skine s dnevnog reda dok 
se ne raspravi Prijedlog zakona o zastupanju nadleštava, ustanova, 
poduzeća i organizacija javnog karaktera. 

Pretsednik: Želi li još ko da govori? (Ne javlja se niko). Molim 
druga izvjestioca Zakonodavnog' odbora da so izjasni po prijedlogu 
druga Frola. 

Izvestilac Moša Pijade: Ja prihvatam predlog druga Frola i sagla- 
san sam da se ovaj zakonski! predlog skine s dnevnog reda, jer su 
opravdani razlozi koje je danas rzneo drug Frol. 
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Prctsednik: Stavljam ovaj prijedlog druga Frola na glasanje. 
Prima li se? (Prima). Pošto je ovaj prijedlog primljen prelazimo na 
točku 5 dnevnoga reda, na pretres Prijedloga zakona o radničkim 
povjercnicinna. 

Molim izvjestioca Zakonodavnog odbora druga Mošu Pijado da 
podnese izvještaj.. 

Izvestilac Moša Pijado: Drugovi, Predlog zakona o radničkim po- 
verenicima, koji je podnco ministar drug dr Kržišnik sa obrazloženjem 
i nacrtom uputstva za izbore radničkih poverenika radon jo na osnovu 
zahteva Jedinstvenih sindikata radnika i nameštenika Jugoslavije. Ovaj 
predlog zakona primljen jo i na sednici Ministarskog saveta. (Videti 
prilog na kraju knjige). Međutim, kad je predlog došao pred Zako- 
nodavni odbor, Pretscdnik Privrednog saveta drug Andrija Hebrang 
stavio je izvesne primedbe koje su se uglavnom odnosile na 61. 1, 2, i 3. 
Te primedbe bile su načelne prirode i odnosile su se na samu suštinu 
ovoga zakona. Drug Hebrang obavestio nas je tom priliikom da je on 
prethodno razgovarao sa Glavnim odborom Jedinstvenih sindikata 
radnika i nameštenika Jugoslavije. Međutim, Sindikati se nisu saglasili 
sa primedbama druga Mebranga tako da jo raspravljanje o ovom za- 
konskom predlogu, koje jo počelo na sednici Zakonodavnog odbora od 
17 jula, odloženo s tim da za iduću sednicu Pretscdnik Privrednog 
saveta drug Hebrang spremi nov predlog za članove 1, 2 i 3 sa kojim bi 
bio sporazuman i Glavni odbor Sindikata. Da bi stvar bila jasnija, ja 
moram da so za trenutak zadržim na tome u čemu jo glavna razlika 
između formulacija čl. 1, 2 :■ 3 koje je dao Ministar socijalne politike 
u sporazumu sa Glavnim odborom Jedinstvenib sindikata radnika i 
nameštenika Jugoslavijo i predloga druga Hcbranga za drukčiju for- 
mulaciju ovih članova. Razlika je ustvari u tome Sto jo prvi predlog, 
predlog Ministra socijalno politike predviđao da će ses radnički povc- 
renici birati i u ustanovama i nadleštvima, da će radnički povercirci 
saradivati pri razrađivanju i sprovodenju u život planova proizvodnje, 
ili tačnijc rečeno da ćo radnici, preko svojih poverenika, imati pravo 
kontrolo nad proizvodnjom. Protiv tih odredaba odlučno jo ustao drug 
Hebrang iznoseći izvosno razloge koji, po njegovom mišljenju, još ne 
dozvoljavaju da so pravo kontrole nad proizvodnjom poveri radničk'in 
poverenicima. Tako je nastala prilično živa, pa ako hoćete i oštra 
diskusija oko ovog zakonskog predloga, jer je drug Hebrang bio kate- 
goričan a ni ministar Kržišnik kao predlagač, pa i nek'' članovi Zako- 
nodavnog odbora nisu bili voljni da [»pusto. 

Na svojoj sednici od 21 jula, Zakonodavni odbor jo ponovo raspra- 
vljao o ovom zakonskom predlogu uzimajući' u obzir i primedbe Glav- 
nog odbora Jedinstvenih sindikata radnika i nameštenika Jugosla- 
vije i primedbe Privrednog saveta. 
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Ja ĆU vas sada upoznati sa izvesnim momentima koji su u nepo- 
srednoj vez: sa današnjom diskusijom koja co se verovatno ovdo voditi 
o Predlogu zakona o radničkim poverenicima. 

Povodom Predloga zakona o radničkim poverenicima koji je podnoo 
Ministar socijalno politiko drug Kržišnik, koji ste vi svi umnoženog 
prmuli radi upoznavanja, Pretscdnik Privrednog saveta drug Hebrang 
dostavio nam je sledeči akt i primedbe na taj projekat u kojima je on 
ustvari dao predlog za novu redakciju Cl,  1, 2 i 3 (čita): 

VLADA 
DEMOKRATSKE   FEDERATIVNE   JUGOSLAVIJE 

Privredni sa vet 
Br.   506 

4  ju.a   1949 

PRETSJEDNIKU ZAKONODAVNOG ODBORA A.VNOJ-a 
Beograd 

U prilogu Vam dostavljamo projekat Zakona o radničkim povje- 
renicima, koji je izradilo Ministarstvo socijalne .politike DFJ. .Uz taj • 
projekat šaljemo i naie primjedbe. 

Smrt fašizmu — Sloboda narodu! 

Pretscdnik 
Privrednog  saveta 

Andrija Hebrang, s. r. 

To je pismo, a sada ču vam pročitati i primedbe, tj. predlog druga 
Hebranga za čl. 1, 2 i 3 (čita): 

ZAKON 

O RADNIČKIM POVJERENICIMA 

Član  1. 
U svim  privatnim, zadružnim  i državnim  poduzečima,  u  kojima 

je zaposleno najmanje 5 radnika i namještenika, biraju se povjerenici 
radnika i namještenika (radnički povjerenkn). 

Član 2. 
Radnički povjerenici su zakonski pretstavnici radiuka i namješte- 

nika u poduzeću i u tom svojstvu stoje u stalnoj vezi s narodnim vla- 
stima, upravom poduzeća i sindikatima radnika i namještenika. 

Član 3. 
Dužnost  je  radničkih  povjerenika  da  štite socijalno  i  privredne 

Interese radnika i namještenika i da .pomažu unapređivanje proizvodnje. 
U dužnost radničkih povjerenika spada naročito: 
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a — Socijalni djelokrug: 
1. da u sporazumu sa sindikalnim organizacijama posreduju u 

pregovorima oko pripremanja I zaključivanja kolektivnog ugovora o 
radu i da nadziru njegovo izvršavanje; 

2. da u saradnji sa upravom poduzeća i sindikalnim organizaci- 
jama utvrđuju norme, akordne tarife, prosječne i minimalne nadnice, 
ukoliko ono nisu utvrđeno kolektivnim ugovorom; 

3. da obavezno posreduju u otklanjanju ili sporazumnom reša- 
vanju svih sporova nastalih Iz radnog odnosa. Ako njihovo posredo- 
vanje ne uspije, oni će o tome obavijestiti sindikalnu organizaciju i 
nadležnu narodnu vlast; 

4. da pomažu i nadziru primjenjivanje svih zakona i propisa o 
zaštiti radnika u pogledu radnog vremena, zdravlja i socijalnog osigu- 
ranja, o zaštiti naučnika (šegrta) itd., da obaviještavaju nadležnu na,- 
rodnu vlast o ncispunjavanju tih propisa i da je pomažu u njihovom 
provođenju u život; 

5. da sa sindikalnom organizacijom i upravom poduzeća primaju 
radnike, ukoliko to nije kolektivnim ugovorom ili kojim drugim zakon- 
skim propisom drugačije predvideno; 

G. da vodo evidenciju o primanju i otpuštanju radnika i o nesret- 
nim slučajevima u poduzeću i da o tome redovno izvještavaju na- 
dležnu narodnu vlast; 

7. da učestvuju u upravi raznih radničkih ustanova (stanovi, 
dječja skloništa, kuhinje itd.); 

8. da pomažu stručno obrazovanje i usavršavanje radnika. 

b — Privredni djelokrug: 
9. da preko savjetodavnog odbora u poduzeću, u koji ulaze 3—5 

radničkih povjerenika i pretstavnika sindikalne organizacijo u podu- 
zeću, savjetima pomažu upravu poduzeća U ispunjavanju proizvodnih 
zadataka  i usavršavanju organizacijo proizvodnje; 

10. da sa sindikalnom organizacijom, upravom poduzeća i nadle- 
žnim narodnim vlastima razvijaju radni elan, podižu radnu disciplinu, 
i vodo borbu protiv sabotaže; 

11. da kod radnika razvijaju smisao za racionalan rad u podu- 
zeću > da na sastancima radnika pretresaju nedostatke i te-koće koje 
ometaju uspješnu proizvodnju, da predlažu mjere za njihovo otkla- 
njanje i da zajedno sa sindikalnim organizacijama organiziraju takmi- 
čenje u cilju poboljšanja metoda rada, povećanja proizvodnosti rada, 
ispunjavanja proizvodnih zadataka i maksimalnog iskonšćavanja ka- 
paciteta poduzeća; 

12. da saraduju na primjeni i praktičnom iskorišćavanju rezul- 
tata dobljenih primjeno'in propisa Odluko o jednoobraznom knjigo- 
vodstvu od  1.II.45. godino (»Službeni list« broj 6 od 20.11.45. godine). 
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M: smo, kao Sto sam već rekao, raspravljali o ovim primedbama, 
iako smo znali da se drugovi iz Sindikata no slažu s njima pa smo 
zbog toga predložili drugu Andriji da ponovo govori sa drugovima te 
Glavnog odbora Jedinstvenih sindikata i da sa njima postigne spora- 
zum, pošto pri donošenju jednog ovakvog zakona AVNOJ mora voditi 
računa i o mišljenju vrhovno sindikalno organizacije. Međutim, i posle 
ponovnih razgovora sa drugovima iz Glavnog odbora koje je imao 
drug Hebrang, obavešteni smo da oni noće da prihvate njegove razloge. 
I doista, prekjučo smo dobili od Glavnog odbora Jedinstvenih sindikata 
akt ovo sadržino i njihov nov predlog za prva tri člana ovog zakona 
koji ću vam pročitati. (Čita): 

GLAVNI  ODBOR 
JEDINSTVENIH   SINDIKATA  - 

KADNIKA   1   NAMESTENIKA   JUGOSLAVIJE 

Br.   1760 
19-VIN045 g. 

Beograd 

ZAKONODAVNOM ODBORU PRETSEDNISTVA AVNOJ-a 

Beograd 

Privredni savot DFJ stav;o jo primedbo na projekt Zakona o rad- 
ničkim poverenicima, koji je projekt izradilo savezno Ministarstvo 
socijalno politiko u zajednici sa Glavnim odborom Jedinstvenih sindi- 
kata. Privredni savet stavio jo svoje primedbo na prva tri paragrafa, 

a po ostalima nije dao nikakvih primedbi. 
Glavni odbor pretresao je ponovo projekt Privrednog savota i nije 

se mogao u potpunosti složiti sa njihovim nacrtom. 
Upućujemo vam naš nacrt po prva tri paragrafa, koji se unekoliko 

razlikuju od projekta saveznog Ministarstva socijalno politike, a naro- 
čito § 3. 

Molimo vas da imalo u vidu naše predlogo. 

Smrt fašizmu -— Sloboda narodu! 
PreLscdniik 

Duro Salaj, s. r. 
Predlog Sindikata za čl. 1, 2 i 3 glasi (čita): 

ZAKON 
O RADNIČKIM POVERBNICIMA 

i 

§  1 
U svima državnim, ostalim javnim i privatnim produzećima, usta- 

novama i nadleštvima (preduzećima) u kojima je zaposleno najmanje 
pet radnika, nameštenika i službenika  (radnika) biraju se poverenici 
radnika, nameštenika i službenika (radnički poverenici). 
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§2 
Radnički povorenici su  zakonski izabrani  pretstavnici  radnika  u 

preduzcću i u tom svojstvu stoje u stalnoj vezi, kako sa narodnim 
vlastima i upravom preduzeća, tako i sa sindikatima radnika i namc- 
štenika. 

§3 
Zadatak je radničkih poverenika da rade na zaštiti socijalnih i pri- 

vrednih interesa radnika i da pomažu u organizaciji unapređenja pro- 
izvodnje, da saraduju u razrađivanju i sprovodenju u život planova 
proizvodnje i da kontroli.šu da preduzeća svojevremeno ispunjavaju 
sve zadatke državnih vlasti. 

U dužnost radničkih poverenika spada naročito: 
a) Sdcijalni dclokrug: 
1) Da u sporazumu sa sindikalnim organizacijama posreduju u 

pregovorima oko pripremanja i zaključivanja kolcktivmh ugovora o 
radu, kao i da vrše nadzor nad njihovim izvršenjem. 

2) Da obavezno posreduju u otklanjanju iH sporazumnom reža- 
vanju svih sporova nastalih iz radnih odnosa. Ukoliko u tome ne bi 
uspeli, radnički poverenici izvest'če o tome sindikalne organizacije i 
nadležnu narodnu vlast. 

3) Da učestvuju pri utvrđivanju normi, akordnih tarifa, proseč- 
nih i minimalnih zarada ukoliko one nisu regu'.isane kolektivnim ugo- 
vorimia, li saradnji sa sindikalnun organizacijama i poslodavcima, l 
da kontroh'šu njihovo sprovodenjc. 

4) Da nastoje da se strogo primenjuju sve aicre, koje su propisane 
od nadležnih narodnih vlasti, za zaštitu radnika i učenika u pogledu 
radnog vremena, zdravlja, života i socijalnog osiguranja, kao 1 da 
obaveštavaju i potpomažu nadležne narodne vlasti u svim pitanjima 
koja se tiču primene postojećih zakonskih propisa o zakonskoj zaštiti 
radnika. 

• 5) Da učestvuju sa upravom preduzeća pri primanju i otpuštanju 
radnika, ukoliko kolektivnim ugovorom ili kojim drugim zakonskim 
propisom nije predvideno. 

6) Da vode evidenciju o otpuštanju i primanju radnika, o nesreč- 
nim slučajevima u preduzeću i da o tome redovno izveštavaju nadležnu 
narodnu vlast. 

7) Da učestvuju u upravi raznih radničkih ustanova, radničkih 
stanova, dečjih skloništa, kuhinja itd. 

8) Da se staraju o stručnom obrazovanju i usavršavanju radnika 
i učenika kako u teoretskom, tako i u praktičnom pogledu. 

b) Privredni dclokrug: 
9) Da sa sindikalnom organizacijom, upravom preduzeća i nadle- 

žnim narodnim vlastima razvijaju radni elan, podižu radnu disciplinu 
i vode borbu protiv sabotaže. 
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'10) Da saraduju na primcnj i praktičnom iskorišćavanju rezultata 
dobljenih primenoni propisa Odluke o jednoobraznom računovodstvu 
od 1 februara 1945 (»Službeni list« br. 6 od 20 februara  1945 god.); 

11) Da kod' radnika pobuđuju smisao za racionalan rad u predu- 
zeću i da na sastancima radnika, pomoću diskusije o proizvodnim za- 
dacima i planovima proizvodnjo organimiju zajedno sa sindikalnim 
organizacijama takmičenja u svrhu savlađivanja teškoća, uklanjanja 
nedostataka, [»večanja proizvodnje i maksimalnog iskorišćavanja ka- 
paciteta, kao poboljšanje metoda rada. 

Odredbe tačke 1 i 5 primenjivaće so na državna nadleštva Ч usta- 
nove utoliko što će radnički povercnici moći činiti predloge I primedbe 
rukovodiocima tih nadleštava i ustanova u smislu tih tačaka. 

U dužnost radničkih poverenika spadaju i svi drugi poslovi iz 
oblasti socijalne i privredne zaštite radnika koji im budu povereni 
drugim zakonskim propisima. 

Tako' je Zakonodavni odbor dobio ustvari tri zakonska predloga: 
prvi predlog Ministra druga dr Kržišnika, zatim pred'.og Privrednog 
saveta koji se odnosi uglavnom na prva tri člana, i novi predlog Glav- 
nog odbora Sindikata opet za Cl. 1, 2 i 3 pošto u pogledu ostalih čla- 
nova zakonskog predloga nema načelnog spora. 

U toku diskusijo koja je vodena u Zakonodavnom odboru težilo 
so da se pomire ova gledišta i naš predlog pretstavlja u neku ruku 
ustupak drugu Hebrangu, ali on time nije bio zadovoljan već je, kako 
sam obavešten, spreman ,da ponovo insistira na svojim predlozima i 
da će on u tom pog'.edu podneti1 ovde amandmane za čl. 1, 2 i 3. 

Zakonodavni odbor na svojoj sednici. od 21 jula usvojio je prva 
tri člana po najnovijem predlogu Glavnog odbora Jedinstvenih sindi- 
kata Jugoslavije koji sam vam ja malopre pročitao, jer je Odbor 
smatrao da je to u neku ruku kompromis i da se u ovom trenutku 
može prihvatiti. Da bisto imali celimi ja ću vam sada pročitati dalji 
tekst zakonskog predloga koji je usvojio Zakonodavni odbor, tj. od 
člana 4 pa dalje (čita): 

Član 4 
Izbor radničkih poverenika vrši se neposrednim tajnim glasanjem 

sa kandidatskim listama (proporcionalni sistem). 
Aktivno izborno pravo imaju radnici (šegrti) оЉа pola zaposleni 

u preduzeću u času izbora. 
Pasivno izborno pravo imaju, pod uslovom da uživaju građanska 

prava, svi birači koji su navršili 18 godina života. Radnici borci Jugo- 
slovensko armijo imaju pasivno izborno pravo bez obzira na godine 
života. 

Član 5 
Izbore radničkih poverenika provode izborni" odbori redovno u 

mesecu maju svako godine. Kod sezonskih produzeća i onih  koja bi 
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sa radom započela pošlo ovog roka izbori radničkih povercnika mogu 
se provoditi i pošlo ovog roka. 

Izborni odbor sačinjavaju radnički poverenici kojima je mandat 
istekao. 

Izborni odbor mora imati najmanje 3 člana. Лко se izbornii odbor 
no može obrazovati iz razloga što radnici nisu ranije birali povereniko 
ili što je mandat svima poverenicima prestao, odnosno što u preduzeću 
ima manjo od 3 poverenika, okružni narodni odbor po predlogu sindi- 
kalno organizacije, odrediće, odnosno popuniće izborni odbor iz reda 
radnika dotičnog preduzeća. 

Predlagači primljeno kandidatsko listo mogu odrediti svoga pret- 
stavnika i njegovog zamenika u izborni odbor, što se mora naznačiti 
na kandklalskoj listi. Pretstavnici kandidatskih lista, odnosno njihovi 
kamenici, imaju pravo prisustvovati radu izbornog odbora. 

Član 6 
Mandat radničkih poverenika traje godinu dana, odnosno do idu- 

ćeg redovnog roka za izbor. , . 
Pro isteka godine dana može mandat radničkih poverenika pre- 

stati u sledečim slučajevima: 
1) ostavkom, ako za nju ima opravdanih razloga. Ostavku uva- 

žava zbor radnika dotičnog preduzeća, odnosno odeljenja većinom 
glasova; 

2) istupom iz preduzeća; 
3) opozivom, ako se za to na zboru izjasni većina radnika zapo- 

slenih u preduzeću, odnosno odeljenju; 
4) gubitkom časnih prava na osnovu pravosnažne sudske presudo 

ili gubitkom izbornog prava na osnovu odluko nadležne narodno vlasti; 
5) smrću. l 
Upražnjena mesta moraju so popuniti iz redova izabranih ■zamei- 

nika najdalje u roku od 14 dana. 

Član 7 
Broj radničkih poverenika j njihovih zamenika određuje so prema 

broju radnika zaposlenih u preduzeću, i to ako je u preduzeću zaposleno: 
od 5 do 20 radnika, bira se 1 poverenik; 
od 21 do 50 radnika, biraju se 3 poverenika; 
od 51 do 100 radnika, biraju so 4 povercnika; 
od 101 do 150 radnika, b;raju se 5 .poverenika; 
od 151 do 250 radnika, biraju se 6 poverenika. 
Višo od 250 radnika, na svakih daljih 100 radnika bira se još po 

1 poverenik, no s tim da u jednom preduzeću no može biti izabrano 
više od 20 poverenika. 
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Лко je preduzeco sastavljeno od vi?e samoetalnili odcljenja, može 
svako odcljenjo birati radničke povercnike, ali ukupan broj. ovih pove- 
гсл1ка no može biti veći od broja radničkih poverenika predviđenog 
prethodnim stavom za dotično prcduzeće. 

Лко preduzcće u raznim mcstima ima svoja postrojenja sa naj- 
manje 5 radnika, radnički poverenici se biraju posebno za svako od 
tih postrojenja. 

Član 8 
U preduzećima u kojima je zaposleno više od 100 radnika radnički 

poverenici izradićo za svoje delovanje poslovnik. 
Radnički poverenici su dužni da po uputstvu, koje će propisati 

zemaljsko ministarstvo socijalno politike, podnose pismene izveštaje 
o svome radu. 

Član 9 
Radnički poverenici za vršenje svojih dužnosti po propisima ovog 

zakona  no primaju nikakvu posebnu nagradu. 
Ukoliko su radnički poverenici primorani da izvesne povercne im 

dužnosti obavljaju za vremo trajanja radnog vremena u produzeću 
smatraćo se kao da su to vreme proveli na svom redovnom poslu. Kod 
radniika koji rade na parče, vreme provedeno na ovoj dužnosti obra- 
čunava se u srazmeri njihovo prosečne normalno zarado. 

Član 10 
Preduzeća no mogu otpustiti radničke poverenike za vreme tra- 

janja njihovog mandata kao poverenika, sem u slučaju krivičnog dela 
utvrđenog sudskom presudom. 

Član 11 
Vlasnici i upravnici privatnih preduzeća i upravnici državnih i za- 

družnih preduzeća, koji sprečavaju radničke poverenike u vršenju 
njihovih dužnosti (čl. 3) ili so ogre,:o o odredbe čl. 9 i 10 ovog Zakona, 
kao i oni koji sprečavaju članove izbornih odbora u vršenju njihovih 
dužnosti, kazniće so prema težini dela: 

1) opomononi koja će se o trojku preduzeća objaviti u,dnevnoj 
štampi; 

2) novčanom kaznom do 5.000 dinara; 
3) prinudnim radom do 3 meseca. 
Kazna po tač. 3 može so izreći bilo sama, bilo uporedno sa kaznom 

po tač. 2, ako je poslodavac postupio sa naročitom bezobzirnošću 
prema radničkom poveremku. 

Pri odmoravanju visine kazne uzimaćo so naročito u obzir, da li 
postoji zla volja i društvena pokvarenoet poslodavca, kao i da li jo delo 
u povratu. 
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Лко poslodavac nijo fizičko lice, kazniće so odgovorni rukovodilac, 
odnosno odgovorni članovi upravo pravnog lica. 

Лко se od osuđenog ne može naplatiti izrečena novčana kazna 
zameniće so kaznom prinudnog rada, računajući za svakih 50 dinara 
po 1 dan prinudnog rada, s lim da ova kazna ne može preći 3 meseca 
prinudnog rada. 

U slučaju da &e izrečena novčana kazna ne može naplatiti od 
odgovornog rukovodioca, odnosno člana upravo pravnog lica, za nov- 
čanu kaznu solidarno je odgovorno pravno lice. 

Za državna i ostala javna preduzeća važe op.šti disciplinski propisi. 

Član 12 
Za postupak po krivičnim delima iz čl.  11 ovog Zakona nadležni 

su narodni sreski sudovi. 

Član 13 
Izuzetno od propisa čl. 5 i 6 ovog Zakona izbori radničkih pove- 

renika za  1945/46 godinu izvršiće se do kraja   1945 g.  Radi sprovo- 
denja izbora obrazovaće se okružne izborne komisije od 3 do 5 čla- 
nova,   koje   po  predlogu  sindikalno   organizacije   određuje   nadležni4 

okružni narodni odbor. 
Ovo komisije predlažu sreskim ili gradskim, odnosno rconskim 

narodnim odborima na potvrdu izborne odbore čiji članovi moraju biti 
radnici iz odnosniih preduzeća. 

Član 14. 
Bliže odredbe za izvrjenje ovog Zakona izdaju zemaljske vlade, 

odnosno organ koga one ovlaste. 

Član 15 
Ovlašćuje se savezni Ministar socijalne politike da propiše Uredbu 

o sprovodenju izbora radničkih poverenika. 

Član 16 
Ovaj Zakon stupa na snagu kad so objavi u »Službenom listu De- 

mokratsko federativno Jugoslavije«. 

Moje je mišljenje da Predlog zakona o radničkim poverenicima 
treba usvojiti u načelu onako kako je Izišao 'z Zakonodavnog odbora, 
s tim da se u diskusiji u [»jedinostima mogu izvesno stvari ' menjatis 
jer smo svi saglasm da je zakon potrebno doneti. 

Pretsedtiik: Imado riječ Ministar socijalno politiko drug dr Anton 
Kržiiinik. 
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Ministar socijalne politike clr Anton Kržišnik čita obrazloženje 
uz zakonski predlog. (Videti prilog na kraju knjige.) 

To su, drugovi, motivi koji su i Sindikate i mene Učno rukovodili1 

da podnesemo ovaj nacrt na ozakonjenje. 
U pogledu izmena Zakonodavnog odbora reći ću ovo: ja sam 

saglasan s time što je Zakonodavni odbor prihvatio formulaciju 
za član 1, 2 L 3 koji je podneo 19 o. m. Glavni odbor Jedinstvenih sindi- 
kata radnika i nameštenika Jugoslavije. Ali u pogledu primedaba kojo 
je dao Privredni savet izjavljujem da se s nji.ma ne slažem, jer po 
njima mi treba da libimo osnovnih prava našu radničku klasu koja je 
i pre, a naročito u toku Narodnooslobodilačke borbe pokazala svoju 
zrelost da predvodi- sve naše narode, da rukovodi državnim i narodnim 
poslovima u najtežim časovima naše istorijc, pokazala i dokazala svoju 
zrelost ' sposobnost da rešava sve pa i najteže probleme — što znači 
da bismo usvajajući predlog Privrednog saveta lišili' našu radnički: 
klasu ne samo njenog prava da saraduje u ostvarivanju proizvodnih 
planova u industriji i rudarstvu l u ostalim privrednim granama i da 
tako podiže produktivnost rada i da sprečava sve mogućne sabotažo 
kojo danas vrše privatni vlasnici privrednih preduzeća. Ja sam za to 
da se ostane pri predloge Zakonodavnog odbora, jer je on prihvatio 
gledošte Glavnog odbora Jedinstvenih smdikata koji naročito insistira 
da se usvoji poslednja njegova redakcija za prva tri člana zakonskog 
predloga. 

Pretscdnik: Otvaram diskusiju U načelu i dajem рјсс drugu 
Andriji Hebrangu kao prvom prijavljenom govorniku. 

Ministar industrije Andrija Hebrang: Ja sam već, drugovi, o ovom 
zakonskom prijedlogu, kad moram tako da kažem, potrošio mnogo, 
vrlo mnogo riječi da drugove i u Zakonodavnom odboru i u Sindika- 
tima uvjerim u to da zakonski prijedlog koji je potekao iz Ministar- 
stva socijalne politike i Glavnog odbora Jedinstvenih sindikata radnika 
i namještenika Jugoslavije, kao i posljednji prijedlog Glavnog odbora 
Sindikata, koji ustvari otstupa unekoliko od prvobitnog prijedloga Mi- 
nistra socijalne politike, ne rješava pravilno i dobro cio ovaj veoma 
složem problem. Ukratko, i osnovne postavke tog prijedloga nepra- 
vilno su i neodržive obzirom na ekonomsku situaciju u kojoj se nalazi 
naša zemlja, obzirom na našu današnju stvarnost. Međutim, mi mo- 
ramo stvarnosti otvoreno gledati u oči ako ne želimo da se opečemo, 
ako ne želimo da pogriješimo. Iz tih razloga ja se u osnovi ne slažem 
s t'm da radnički povjerenici već danas dobiju pravo kontrole nad 
proizvodnjom, ja se ne slažem sa pravima i obavezama koje zakon 
daje radničkim povjerenicima. Ja sam o.tome već dovoljno iznio 
razloga. Mislim da п situaciji kad privrednim poduzećima dobrim 
dijelom upravljaju privatni vlasnici nije mogućno postaviti im kon- 
trolu radnika, a da pri tome ne dodo do otvorenih sukoba koji će ome- 
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tati izvođenje planova, koji će ionako nedovoljnu produkciju još više 
slabiti i otvarati vrata za razne sukobe koji će se, u to nema sumnje, 
loše odražavati na produkciju. Mi imamo dovoljno mogućnosti da 
svakog vlasnika tvornice i radionice primoramo da radi .pravilno, jer 
imamo zakon o privrednoj sabotaži, pa ćemo ga tim putem goniti i 
natjerati da radi U skladu sa našim općim potrebama i interesima. 
Ako vi takvom privatnom vlasniku postavite kao tutora radničke po- 
vjerenike, sukobi su neminovni, a to u ovom trenutku ekonomski, pa 
i po'.itički ne bi bilo oportuno, ni celishodno. 

Ja sam takode odlučno protiv toga da se radnički povjerenici bi- 
raju u državnim ustanovama i nadleštvima, jer mi nismo danas na 
lom stupnju razvitka da bismo tako nečemu mogli pristupiti. Sve je 
ovo, po mom mišljenju, nepravilno i previše preuranjeno, jer naši dru- 
govi po tvornicama, rudnicima, poduzećima nisu još kadri da ovladaju 
komplikovanim procesima proizvodnje, sem izvjesnog broja sposobnib 
koje smo mi već postavili na'odgovorna rukovodeća mjesta u konfisl->- 
vanim i pod državnu upravu stavljenim tvornicama, rudnicima i podu- 
zećima. Ne možemo mi na našu radničku klasu u ovom trenutku 
stavljati i one zadatke i činiti jo odgovornom^ z a ono što iz objektivnih 
razloga nije mogućno postići i no smemo se u ovom trenutku zanositi 
onim lepim mislima koje ćemo mi sigurno jednog dana ostvariti, alii 
koje bi nas u4ovom trenutku mogle i skupo stati ako bismo ih proveli. 

Po mom shvatanju, dovoljno je da radnički povjerenici danas, kao 
zakonski pretstavnici radnika i namještenika u poduzećima, pomažu 
Unapređivanje proizvodnje, da u sporazumu sa sindikalnim organiza- 
cijama posreduju u pregovorima oko pripremanja i zaključivanja ko- 
lektivnih ugovora i da se staraju o njihovom izvršavanju, da suradnju 
sa upravom poduzeća i sindikalnim organizacijama u pitanju normi, 
tarifa i nadnica, da posreduju u otklanjanju nesporazuma iz radnih 
odnosa; da vode računa da li se primjenjuju propisi o zaštiti radnika 

, u pogledu radnog vremena, zdravlja i socijalnog osiguranja, o zaštiti 
naučnika, da obavještavaju nadležne vlasti o neispunjavanju tih pro- 
pisa i da'uopće održavaju kontakt sa narodnom vlasti; da sa sindikal- 
nom organizacijom i upravom poduzeća sudjeluju oko primanja radnja 
ukoliko na to imaju pravo po kolektivnom ugovoru, da vode evidcnc'ju 
0 primanju i otpuštanju radnika i o nesretnim slučajevima, da učestvuju 
M upravi raznih radničkih ustanova i da pomažu stručno obrazovanje 
1 usavršavanje radnika. To bi sve bile dužnosti radničkih povjerenika, 
u pogledu njihovog djelovanja na socijalnom djelokrugu. Na privred- 
nom djelokrugu dovoljno je zasada da radnički povjerenici preko 
savjetodavnog odbora u poduzećima pomažu upravu poduzeća u ispu- 
njavanju proizvodnih zadataka i u usavršavanju organizacije procesa 
•proizvodnje da sa sindikalnom organizacijom, upravom poduzeća i 
nadležnim narodnim  vlastima   pozitivno   utiču  na  podizanje   radnog 
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elana i radne discipline i da vode borbu protiv sabotaže svake vrste, 
da kod radnika bude smisao za racionalan rad i da na sastancima 
radnika pretresaju nedostatke i teškoće koje negativno utiču i ometaju 
proizvodnju, da predlažu mjere za njihovo otklanjanje i da razvijaju i 
organiziraju takmičenja kako unutar poduzeća, tako i između {»je- 
dinih poduzeća u cilju usavršavanja metoda rada i podizanja njegove 
proizvodnostii i uopšte u ispunjavanju proizvodnih zadataka i maksi- 
malnog iskorištavanja  kapaciteta  poduzeća. 

To su, po mom shvatanju, dužnostii i prava koja mi u ovom tre- 
nutku i na ovom stupnju našeg društvenog razvitka možemo najviše 
dati radničkim povjerenicima. 

Pošto je drug Moša .pročitao i moj formalan prijedlog za stili- 
zaciju čl. 1,2 i- 3, koji sam ja sada unekoliko i u grubim crtama pono- 
vio, ja mohm da me pravilno shvatite i da no dozvolite da ovako široko 
datim pravima i dužnostima koje predviđa redakcija zakonskog pn- 
jcdloga koju je usvojio Zakonodavni odbor kompromitiramo u očima 
radničke klase i našeg naroda jednu lijepu i vrijednu tekovinu naše 
radničke klase, da kompromitiramo radničke povjerenike i takvim 
zadacima koje ne da oni nisu sposobni da izvršuju,'već koji ne odgo- 
varaju našoj stvarnosti u kojoj velikim dijelom privrednih poduzeća 
još upravljaju privatni vlasnici i kad mi nismo u mogućnosti da 
našim radničkim povjerenicima obezbijedimo sve uvjete koji su po- 
trebni za ispunjavanje dužnosti u pogledu kontrole izvršavanja proiz- 
vodnih planova i uopće kontrole rada privrednih poduzeća. To je naro- 
čito teško, upravo nemogućno provesti u industriji i ja ne mogu da 
primim odgovornost za izvršavanje zadataka ako bi so radničkim po- 
vjerenicima priznalo zakonom pravo kontrolo nad proizvodnjom. 

Prctsednik: Imado riječ Ministar za Srbiju Jaša Prodanović. 
Ministar za Srbiju Jaša Prodanović: Ja sam u načelu za ovaj 

zakon. Vama je sigurno poznato da sam ja kao ministar u malenoj 
Srbiji donco prvi zakon o radnjama koji je za ono vreme bio jedan 
od najnaprednijih zakona u Evropi. Tim zakonom mala Srbija je stala 
u red najnaprednijih zemalja po svom naprednom radničkom zakono- 
davstvu. Taj zakon je osigurao radnicima mnoga prava. I dok sam ja 
bio ministar njegovo poštovanje nije uopšte bilo u pitanju. Uostalom, 
poznato vam je da je u pretkumanovskoj Srbijf zakonitost bila na viso- 
kom stepenu, da so zakoni nisu smeli kršdi. Ono što je zakon nare- 
đivao, nije se smelo gušiti ni gaziti. Drukčija je stvar bila sa Jugosla- 
vijom. Zakon o zaštiti radnika iz 1922 godine ostao je uvek mrtvo 
slovo na hartiji, baš zato što su neke njegove odredbe bile veoma na- 
predne, a donesene su pod uticajem srbijanskog zakonodavstva. 

Ovo sam rekao samo zato da bi vam bilo jasno zašto sam u na- 
čelu za ovaj zakon. Ja sam celog života bio dosledan u poštovanju i 
garantovanju radničkih prava. Ali ja sam uvek bio za to, ma o kome 
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so radilo, da ko god uživa kakva prava mora imati i dužnosti i odgo- 
vornost. Zato ja moram odmah da izjavim da nisam za to da ozako- 
nimo ni predlog ministra Kržišnika, ni Sindikata koji jo usvojio Zako- 
nodavni odbor, već da kao bazu za današnju diskusiju uzmemo predlog 
ministra Hebranga, pošto je on, po mom shvatanju, realniji. Treba 
se stvarno pitati da li danas u ovom privrednom haosu koji vlada i U 
svetu i kod nas možemo radničkim poverenicima davati tako široka 
ovlašćenja, i stavljali im na leda tako veliko odgovornosti. Ja lično 
mislim da ne možemo. To možo biti stvar budućnosti. Nemojmo, go- 
spodo i drugovi, tovariti našim ljudima na leda ono što ne mogu iznetr, 
ono što se objektivno ne možo ostvariti. Budimo realni. Radničkim 
poverenicima .treba suziti i prava i dužnosti dok no steknu iskustva, 
dok stvar no isprobamo. Ja sam za to da se ide postupno. Zato predla- 
žem da so prihvati Prod'.og zakona o radničkim poverenicima sa izme- 
nama i dopunama koje predlaže ministar Hcbrang. 

Pretsednik: Dajem riječ Ministru rudarstva drugu Banu Andrejcvu. 

Ministar rudarstva Bane Andrejev: Ja načelno pozdravljam dono- 
ženjo ovog zakona i smatram da mi ovim zakonom potvrđujemo pravo 
našoj radničkoj klasi da učestvuje, da stvarno učestvuje jednim delom 
U upravljanju fabrikama, rudnicima i privrednim preduzećima bez 
obzira da li su ona pod upravom države ili su privatno vlasništvo. Ali 
mi ta prava danas moramo realno ograničiti, moramo ih, kako je to 
'rekao drug Hobrang, baš u interesu radničke klase ograničiti, jer se 
1 meni čini da drugovi iz Sindikata isuvišo široko i optimistički gledaju 
na ovo vrlo važno i komplikovano pitanje. Zato se ja slažem i odobra- 
vam izlaganje druga Hebranga i mislim da ćemo mi najbolje učiniti 
ako prihvatimo njegove sugestije. Toliko sam imao da kažem. 

Pretsednik: Za riječ so javlja drug Melodija Andonov-Čento. 

Melodija Andonov-Čento: Ja moram da priznam da sam sve do 
malopro bio za to da so prihvati predlog Zakonodavnog odbora, ali 
sam posle izlaganja druga Hebranga prešao na njegovu stranu. I meni 
so čini da no treba trčali napred, jer možemo stvar upropastili. I moj 
jo predlog da se za osnovu današnjo diskusijo u pogledu prva tri člana 
zakonskog predloga uzme ono što jo predložio drug Hebrang a da se 
od člana 4 pa daljo prihvati redakcija koju jo dao Zakonodavni odbor. 

Pretsednik: Imade riječ drug Moša Pijade. 
Moša Pijade: No znam da li ćo još ko govorili u načelnoj debati, 

ali ja bih dao jedan konkretan predlog, upravo ponavljam ono što 
sam već predložio: zakon u načelu treba primili s lim da drug Hcbrang 
u diskusiji u pojedinostima podnese amandmane i predlogo za izmeno 
pa ćo drugovi lakše moći da se opredele, jer se meni čini da ipak ne bi 
Irobalo opredeljivali se za jedan ili drugi predlog nogo uporedo posma- 

470 



trati sve tri varijanto ii iz svake od njih uzimati ono što je najbolje i 
najcclishodnijc. 

Pretsednlk: Pošto više nema govornika, zaključujem načelnu de- 
batu i, po predlogu druga Pijade, stavljam zakon u načelu na glasanje. 
Ko jo za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). 
Objavljujem da je Prijedlog zakona o radničkim povjerenicima primljen 
ii načelu jednoglasno. Prelazimo na diskusiju u pojedinostima. Mol'm 
'izvjestioca da čita naslov i član po član. 

Izvestilac Moša Pijade: Ja ću pročitati član 1 po predlogu Zako- 
nodavnog odbora (čita): 

Član 1 

U svima državnim, ostalim javnim i privrednim preduzećima, usta- 
novama i nadleštvlma (preduzećima) u kojima je zaposleno najmanje 
pet radnika, nameštenika i službenika (radnika) biraju se povercnici 
'radnika, nameštenika :, službenika  (radnički poverenici). 

Pretsednik: ćuli ste naslov i član 1. Ima li primjedaba ili prije- 
dloga? Imadc riječ drug Hebrang. 

Ministar industrije Andrija Hebrang: Ja sam, molim vas, već 
'insistirao na tome da mi uopće no možemo dopustiti izbor radničkih 
povjerenika u državnim ustanovama. Ja, uostalom, ne vidim svrhu da 
U ustanovama i nadleštvima uopće postoje radnički povjerenici, jer za 
O'bezbjedenjo pravilnosti rada ustanova postoje na jednoj strani sindi- 
kalno organizacije, a na drugoj, državno rukovodstvo. Prema tome, 
ovdje se ne radi, ni o proizvodnji ni o tehničko-higijenskoj zaštiti rada 
ni o zaštiti prava radnika iz radnih odnosa niti pak o zaštiti službenika 
n pogledu njihovih prava na osnovu socijalnog osiguranja. Zato bih 
ja predložio da so član 1 primi po predlogu kojli sam ja već dostavio, 
a koji glasi (čita): 

Član 1 

U svim privatnim, zadružnim i državnim poduzećima, u kojima je 
zaposleno najmanje pet radnika i namještenika biraju so povjerenici 
radnika i namještenika (radnički povjerenici). 

Pretsednik: Postoje dva prijedloga. Prijedlog Zakonodavnog odbora 
'i prijedlog druga Hebranga. Glasaćcino na slijedeći način. Ako pri- 
jedlog Zakonodavnog odbora ne dobije većinu, znači da je usvojen pri- 
jedlog druga Hebranga. Ko je za prijedlog Zakonodavnog odbora, 
neka digne ruku. (Ruku diže nekoliko članova). To je manjina. Znači 
da je prihvaćen prijedlog druga Hebranga za čl. 1. 

Prelazimo na član 2. 
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Izvestilac Moša Pijade (čita): 

Član 2 
Radnički poverenici .su zakonski izabrani prel&tavnici radnika u 

preduzeću i u tom svojstvu stoje u stalnoj vezii .kako sa narodnim vla- 
stima i upravom preduzeća, tako i sa sindikatima radnika i namoštenlka. 

Pretsednik: čuli sto član 2. 

Ministar industrije Andrija Hebrang: Ja odustajem od svoga pri- 
jedloga za č!an 2, jer se ne radi ni o kakvoj bitnoj stvari već samo o 
stilizaciji. 

Pretsednik: Stavljam na glasanje član 2 po prijedlogu Zakono- 
davnog odbora. Prima li se? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). 

Prelazimo na član 3. 
Izvestilac Moša Pijade (čita): 

Član 3 
Zadatak je radničkih poverenika da rade na zaštiti socijalnih i pri- 

vrednib interesa radnika i pomažu u organizaciji unapređenja proiz- 
vodnje, da saraduju u razrađivanju i sprovodenju u -život planova pro- 
izvodnje i da kontrolišu da preduzeća svojevremeno ispunjavaju sve 
zadatke državnih vlasti. 

U dužnost poverenika spada naročito: 
a) Socijalni delokrug: 
1) Da u sporazumu sa sindikalnim organizacijama posreduju u 

pregovorima oko pripremanja i zaključivanja kolektivnih ugovora o 
radu, kao i da vrše nadzor nad njihovim izvršenjem. 

2) Da obavezno posreduju u otklanjanju ili sporazumnom reša- 
vanju svib sporova nastalih iz radnih odnosa. Ukoliko u tome ne bi 
uspeli, radnički poverenici izvestiće o tome sindikalne organizacijo i 
nadležnu narodnu vlast. 

3) Da učestvuju pri utvrđivanju normi, akordnih tarifa, prosečmh 
i minimalnih zarada ukoliko one nisu regulisane kolektivnim ugovo- 
Tima, u saradnji sa sindikalnhn organizacijama i poslodavcima, i da 
kontrolšu nj'hovo sprovode nje. 

4) Da nastoje da se strogo primenjuju sve mere, koje su propi- 
sano od nadležnih narodnih vlasti za zaštitu radniika i učenika u po- 
gledu radnog vremena, zdravlja, ž'vota i socijalnog osiguranja, kao 
i da obaveštavaju i potpomažu nadležne narodne vlasti u svim pita- 
njima koja so tiču primeno postojećih zakonskih propisa o zakonskoj 
zaštiti radnika. 

5) Da učestvuju sa upravom preduzeća pri primanju i otpuštanju 
radnika, ukoliko kolektivnim ugovorom ili kojim drugim zakonskim 
propisima nije predvideno. 

472 , 



6) Da vodo evidenciju o otpuštanju i primanju radnika, o nesreč- 
nim slučajevima u preduzeču i da o lome redovno 'zveštavaju nadležnu 
narodnu vlast. 

7) Da učestvuju u upravi raznih radničkih ustanova (radničkih 
stanova, dečjih skloništa, kuhinja itd.). 

8) Da so staraju o stručnom obrazovanju i usavršavanju radnika 
\ učenika, kako u teoretskom tako i u praktičnom pogledu. 

b) Privredni delokrug: 
9) Da ба sindikalnom organizacijom, upravom preduzeća i nadle- 

žnim narodnim vlastima razvijaju radni elan, podižu radnu disdplJnu 
i vodo borbu prot v sabotaže. 

10) Da saraduju na primeni i praktičnom iskorišćavanju rezul- 
tata dobi'enih primenom propisa Odluko o jednoobraznom računovod- 
stvu od i' februara 1945 (»Službeni l'st« br. 6 od 20 februara 1945 g.). 

11) Da kod radnika pobuđuju smisao za racionalan rad u predu- 
zeču i da sastancima radnika, pomoću diskusije o proizvodnim zada- 
cima i planovima proizvodnje, organizuju zajedno sa sindikalnim orga- 
nizacijama takmičenja u svrhu savlađivanja poteškoća, uklanjanja ne- 
dostataka, povećanja proizvodnjo i maksimalnog iskorišćavanja kapa- 
citeta, kao i poboljšanja metoda rada. 

Odredbo tačke 1 i 5 primenjivaće so na državna nadleštva i usta- 
nove utoliko što će radnički poverenici moći činiti predloge i primedbe 
hikovodiocima tih nadleštava i ustanova u smislu tih tačaka. 

U dužnost radničkih poverenika spadaju i svi drugi poslovi iz 
oblasti socijalno i privredno zaštito radnika kojii im budu povereni dru- 
gim zakonskim propisima. , 

To jo član 3 kako ga je prihvatio Zakonodavni odbor. 

Pretsednik: Otvaram diskusiju o članu 3. 
Ministar industrije Andrija Hcbrang: Vjerujem da sam već iznio 

dovoljno argumenata za to da ovaj član koji je, uostalom, najvažniji 
u cijelom zakonu no treba usvojiti kako ga jo redigirao Zakonodavni 
odbor. Ja sam za to da so iz stava 1 ovog člana izostave riječi »u orga- 
nizaciji ii« i da se posle riječi »unapređenje proizvodnje« stavi točka, 
a sve ostalo brišo do kraja stava. Prema tome, prvi> stav ovog člana 
predlažem da glasi; »Zadatak je radničkih povjerenika da rade na 
zaštiti socijalnih i privrednih interesa radnika i da pomažu unapre- 
đenje proizvodnjo.« Kao što vidite, ovdo se izostavlja sve ono što se 
bdnosj na suradnju u pogledu razrađivanja i provođenja planova pro- 
izvodnjo i kontrolo poduzeća. 

Dalje, predlažem da se u stavu pod 2) izostavi druga rečenica 
koja počinje: »Ukoliko u tome ne bi . . .«. 

Zatim, predlažem da se cijela točka 5) po redakciji Zakonodavnog 
odbora izostavi, jer mi no možemo dozvoliti da radnički povjerenici 
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'Učestvuju u odlučivanju po pitanju primanja i otpuštanja radnika. 
Umjesto toga, predlažem da se u idućoj točki 6, koja bi, ako se usvoji 
prijedlog za brisanje točko 5, postala točka 5, promijenio red riječi i 
umjesto da stoji: »o otpuštanju i primanju radnika« da so kaže »o pri- 
tuanju i otpuštanju radnika«. 

Sadašnja točka 7 postala bi točka 6, u koju bi poslije riječi: »rad- 
ničkih ustanova« itrebalo dodati »svoga poduzeća«, jer je to kon- 
kretni je. i 

Točka 8 postala bi točka 7 s tim da se riječi: »se staraju o« brišu 
a umjesto njih stavi: »kod radnika i učenika (šegrta) potstiču napore 
'za« a posle riječi »usavršavanje« da se briše sve do kraja točke. 

Dalje, moj je prijedlog da točka 9 postane točka 8 a točka 10 da 
postane točka 9 s tim Sto bi se пл kraju brisala .točka i doda'.c ovo 
liječi: »u cilju unapređenja proizvodnje.«. 

Međutim, točka 11 koju je primio Zakonodavu" odbor, po mom 
Shvatanju, no može uopće da ostane, i ja molim da se još jedai;put o 
'ome prodiskutuje, i da se kao točka 10 usvoji redakcija točke 11 moga 
prijedloga a koja glasi (čita): 

»10) da kod radnika razvijaju smisao za racionalan .rad u podu- 
zeću i da na sastancima radnika pretresaju nedostatke \ teškoće koje 
Ometaju uspješnu proizvodnju, da predlažu mjero za njihovo otkla- 
njanje i da zajedno sa sindikalnim organizacijama organiziraju takmi- 
čenja u cilju .poboljšanja metoda rada, povećanja proizvodnosti rada, 
ispunjavanja proizvodnih zadataka i maksimalnog iskorišćavanja ka- 
^ac'teta poduzeća.« 

Prema tome, posljednja dva stava člana 3 kako ga je usvojio 
Zakonodavni odbor, trebalo bi uopće izostavili, jer su nepotrebni obzi- 
rom na član 1 kako jo ovdje prihvaćen. 

Kao što vidite, ja sam, predlažući ove izmjeno i dopune, za član 3 
uzeo za bazu prijedlog Zakonodavnog odbora, otstupio sam od izvje- 
snih svojih prvobitnih zahtjeva, ali, na pitanju prava kontrole proiz- 
vodnje toliko insistiram da bih molio Prctsjedništvo da moje razloge 
usvoji i da prihvati član 3 sa izmjenama i dopunama koje sam sada 
izložio. 

I>rctsednik: Molim druga Pretsedmka Zakonodavnog odbora da 
se izjasni o ovim prijedlozima druga Hebranga. 

Izvestilac Moša Pijade: U pogledu izmena koje jo predložio drug 
Hebrang, ja izjavljujem da so slažem sa svim osim izmene u prvom 
stavu koje so odnose na pravo radničkih poverenika da saraduju u 
razrad'vanju i sprevoden ju planova proizvodnjo i u pogledu prava 
kontrolo nad ispunjavanjem obaveza preduzeća prema državnim vla- 
stima. Mi smo o tome dugo diskutovali i Zakonodavni odbor, na predlog 
Glavnog odbora   Sindikata i Ministra   socijalno   politike, privatio jo 

v 
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gled'što da so radnički povercnici no mogu lišavati ovih svojih, -po ovom 
zakonu osnovnih i najvažnijih prava i dužnosti, jer nam so činilo da 
bi time zakon izgubio svaki raison d'etre, za donošenje zakona bez tih 
prava radničkih poverenika. To je gledište Zakonodavnog odbora i 
mojo lično, a Pretsedništvo je tu pa neka odluči. 

Pretsednik: Potrebno je da se o ovome izjasni i predlagač drug 
Kržišnik. 

Ministar socijalne politike dr An\on Kržišnik: ja ostajem p'r' 
onome što sam u sporazumu sa Glavnim odborom Jedinstvenih sindi- 
kata radnika | nameštenika Jugoslavije predložio i što je prihvatio 
Zakonodavni odbor. 

Pretsednik: Prema tome, postoje dva prijedloga: prijedlog Zako- 
nodavnog odbora i prijedlog druga Hebranga. Glasaco so na slijedeći 
način: glasaćemo dizanjem ruko sa za i protiv prijedloga Zakonodav- 
nog odbora, pa ako on dobije većinu, smatraćemo da je prijedlog druga 
Hebranga odbačen, i obrnuto. Ko je za prijedlog Zakonodavnog 
odbora, neka digne ruku. (Dižu ruku: Moša Pijade, Marko Vujačić, 
Milo Peruničić). To jo manjina. Prema tome, objavljujem da je 
primljen prijedlog druga Hebranga za formulaciju cijelog člana 3. 
Prelazimo na član 4. 

Izvcstilac Moša Pijade čita član 4 po predlogu Zakonodavnog 
odbora. (Videti str. 463). 

Ministar socijalne politike dr Anton Kržišnik: Imam da predložim 
dvo stvari za izmeno u ovom članu. Prvo: aktivno izborno pravo'treba 
da damo, što jo i prvobitno bilo zamišljeno, i učenicima, šegrtima. Među- 
tim, to ovde nije bilo dovoljno naglašeno, pa bih predložio da se U 
drugom stavu ovog člana pos'.o reči »radnici« ubaco i reći »i učenici«. 
Tako će ovaj sta^ biti nedvosmislen, potpuno jasan. Druga stvar je u 
tome da bi trebalo izostaviti ćelu rečenicu u poslednjem stavu ovoga ' 
člana koja govori o radnicima dobrovoljcima pripadnicima Jugoslo- 
vonsko armije. (Moša Pijade: Ja primam.) 

Pretsednik: Pošto je izvjestilac Zakonodavnog odbora primio pri- 
jedlog druga Kržišnika, glasaćemo o članu 4 sa ovim izmjenama. Prima 
li so član 4? (Prima). Prelazimo na član 5. 

•    Izvcstilac   Moša   Pijade  čita   član, 5  po  predlogu   Zakonodavnog 
odbora. 

Pretsednik: Ima li primjedaba? (Nema). Prima li so član 5 po 
prijedlogu Zakonodavnog odbora? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). 
Idemo dalje. 

Izvcstilac Moša Pijade čita član 6 po predlogu Zakonodavnog 
odbora. 
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Pretsednik: Ima li kakvih prijedloga za iz-mjeno i dopune, ili ćemo 
i ovaj član .primiti po prijedlogu Zakonodavnog odbora? 

Mile Perunicić: Predlažem da se u tački 1 ovog člana izostavi sve 
ono što se odnosi na ostavku, jer se ovako sužava pravo i razloz' za 
podnošenje ostavke radničkih poverenika. Zar nije dovoljno da se kaže 
samo »ostavkom«? Mi no možemo predvideti sve slučajeve koji mogu 
biti opravdani za podnošenje ostavke. To je moj predlog. (Mosa Pijadc: 
Ja se slažem s tim.^ 

Ministar industrije Andrija Hebrang: Ja sam so sad sa drugom 
Prolom sporazumio da točku 4 treba prestilizirati tako da ona glasi: 

' »4) gubitkom političkih prava 'li osudom za nečasno delo«, jer je, 
čini nam se, ova formulacija konkretnija. (Moša Pijadc: Primam.) 

Pretsednik: Pošto jo izvjestilac Zakonodavnog odbora primio ove 
izmjene predloženo od strano drugova Perunič'ća i Hebranga, stavljam 
član 6 na glasanje sa učinjenim izmjenama. Prima li se? (Prima). Ima 
li ko protiv? (Nema). Prelazimo na član 7. 

Izvestilac Moša Pijadc čita član 7 po predlogu Zakonodavnog 
odbora. 

Pretsednik: Čuli sto prijedlog Zakonodavnog odbora. Da li uz ovaj 
л ima kakvih amandmana ili prijedloga za izmjene i dopune? (Nema). 

Prima !i se član 7 po prijedlogu Zakonodavnog, odbora? (Prima). 

Izvestilac Moša Pijadc čita član 8 po predlogu Zakonodavnog 
odbora. 

Pretsednik: Ima li kakvih primjedaba: (Frane Frol: Ja,) 
Ministar pravosuđa Frane Frol: U prvom stavu ja bih umjesto: 

»'zradiće za svoje djelovanje poslovnik« stavio »treba da imaju poslov- 
nik za svoje djelovanje«. (Moša Pijade: Može i tako.) 

Pretsednik: Prima li so član 8 sa ovom izmjenom? (Prima). 

Izvestilac Moša Pijade čita član 9 po predlogu Zakonodavnog 
odbora. 

Ja predlažem da se ovde u stavu 1 izostavi reč »posebnu«. 
Pretsednik: Prima li se član 9 sa ovom izmjenom? (Prima). 

Izvestilac Moša Pijade čita član 10 po predlogu Zakonodavnog 
odbora. 

Ministar industrije Andrija Hebrang: Predlažem novu redakciju 
ovog člana s napomenom da so ništa u suštini stvari ne mijenja. Moj 
prijedlog za član 10 glasi: 

»Poduzeća ne mogu otpustiti radničke poverenike zbog vršenja 
povereničke dužnosti.« 
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Ovakvom stilizacijom mi stvar popravljamo i saglašavamo sa 
ranijim odredbama. (Moša Pijadc: Ja nemam ništa protiv.) 

Pretsednik: Prima li se član 10 u redakciji koju je predložio 
Andrija  Hehrang?  (Prima). Prolazimo na  član  11. 

Izvestilac Moša Pijadc čita član 11 po predlogu Zakonodavnog 
odbora. 

Pretsednik: Ima li kakvih primjedaba? (Frane Frol: Molim za 
riječ.) 

Ministar pravosuđa Frane Frol: Čim rili so da je posljednji stav 
ovoga člana suvišan, jer za sve važe isti disciplinski propisi i to ne 
treba ni.šta naročito naglašavati. (Moša Pijadc: Saglasan sam.) 

Pretsednik: Prima li so član 11 u redakciji Zakonodavnog odbora 
sa brisanjem posljednjeg stava po prijedlogu druga Frola? (Prima). 
Idemo dalje. (Andrija Hcbrang: .Imam jedan amandman.) 

Ministar industrije Andrija Hebrang: Predlažem da so ovdje ubaci 
novi član 12 koji predviđa kazno za zloupotrebe i prekoračenja prava 
•koje radnički poverenicii imaju po zakonu. Ja imam konkretan predlog 
za taj član, koji glasi (čita): 

Član 12 
Radnički   povjerenici   koji   prekoračo  svoja   zakonska   prava   ili 

zloupotrebe svoj  položaj  u  poduzeću,  ili svojim  nesavjesnim  radom 
.oštete interese proizvodnje i radnika, kaznićo se: 

1) javnom opomenom; 
2) novčanom kaznom do 1.000 dinara; 
3) prinudnim radom do 3 mjeseca. 

Pretsednik: Molim izvjestioca Zakonodavnog odbora da se izjasni 
o ovom prijedlogu. 

Izvestilac Moša Pijade: Iako drug Ministar pravosuđa i drug Hc- 
brang smatraju da treba uneti ovu odredbu, ja sam lično protiv toga, 
ali mislim da je o tome potrebno da se prc svih izjasni resorni mi- 
nistar. Nisam ubeden da je kaznama uopšto mesto u ovom zakonu. 
To su pretstavnici radnika, i to birani, pa ih treba prvo opozvati, a 
onda disciplinski goniti ako su krivi. 

Ministar socijalne politike dr Anton Kržišnik: Mi smo o sankcijama 
diskutovali ranije, ali su drugovi iz Sindikata bili protivni. Međutim, 
ako Ministar pravosuđa smatra da takvu odredbu treba uneti u ovaj 
zakon, ja no pravim pitanje. 

Pretsednik: Prima li se onda novr član 12? (Prima). 
,   Molim izvjestioca da čita novi član 13 koji je dosada bio 12. 
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Izvcstilac Moša Pijade č'ta novi č!an 13 koji je u predlogu Zako- 
nodavnog odbora bio član 12. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: U ovom se članu treba pozvati i 
na propise novog člana 12 na taj način što bi) se iza »či. 11« umet- 
nulo »i 12«. 

Prctsednik: Prima li se novi člaji 13 sa ovom dopunom? (Prima). 
Prelazimo na novi član 14. 

Izvcstilac Moša Pijade čila član 14 koji je u predlogu Zakonodav- 
nog odbora bio član 13. 

Predlažem da se u pretposlednjem redu između reči »odb™-^ ; 
»čiji« umetnu reči »u preduzećima«, jer se na ovaj način bliže određuje. 

Prctsednik: Prima li se novi član 14 sa ovom izmjenom? (Prima). 
Prelazimo na novi član 15. 

Izvcstilac Moša Pijade čita novi član 15, koji je u predlogu Zako- 
nodavnog odbora bio član  14. 

(Potom je Prctscdništvo AVNOJ-a, glasajući posebno o svakom 
članu, jednoglasno i bez izmena usvojilo članove 15, 16 i 17 po pre- 
dlogu Zakonodavnog odbora.) 

Prctsednik: Ovime smo završili diskusiju u pojedinostima. Prela- 
zimo na konačno glasanje. Prima li se Prijedlog zakona o radničkim 
povjerenicima u cjelini? (Prima). Objavljujem da je Zakon o radnič- 
kim povjerenicima primljen u Pretsjedništvu AVNOJ-a i na konačnom 
glasanju. 

Prelazimo na 6 točku dnevnoga reda, na pretres Prijedloga zakona 
o organizaciji poljoprivredno-maiinske službe koji je podnio Ministar 
poljoprivrede. 

Molim druga MoSu Pijade da pročita prijedlog Zakonodavnog 
odbora. 

Izvcstilac Moša Pijade: Zakonodavni odbor na svojoj sednjci od 
21 ovog meseca proučio je Predlog zakona o organizaciji poljopri- 
vredne mašinske službe i posle iscrpne diskusije učinio u zakonskom 
predlogu izvesne izmene i dopune tako da predlog zakona u redakciji 
koju mu jo dao Zakonodavni odbor glasi (čita): 

PREDLOG ZAKONA 
0  ORGANIZACIJI  POLJOPRIVREDNE MAŠINSKE SLUŽBE 

član 1 
Na  teritorij'  Demokratske federativne Jugoslavije organizuje se, 

prema  propisima ovog   Zakona poljoprivredna   mašinska   služba  pod 
rukovodstvom i nadzorom Saveznog i zemaljskih ministarstava poljo- 
privrede. 
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Član 2 
Poljoprivredna mašinska služba vrši sledećo zadatke: 
1. izradujo planove i uputstva za vršenje poljoprivredno mašinsko 

službo i organizujo poljoprivredne mašinske stanice; 
2. prikuplja već postojeće državne poljoprivredne mašine i na- 

bavlja nove; 
3. izrađuje planove i izdaje uputstva za racionalnu upotrebu poljo- 

privrednih mašina u privatnom vlasništvu; 
4. vrši opravke poljoprivrednih mašina, nabavlja goriva, materi- 

jal i rezervne delove za njihovu popravku;. 
5. obavlja poljoprivredno radove pomoću poljoprivrednih mašina 

gdo se potreba ukaže; 
(i. stara se o obrazovanju stručnog kadra za poljoprivrcdno- 

mašinsku službu. 

Član 3 
Za izvršenje zadataka označenih u članu 2 staraju se savezno Mi- 

nistarstvo poljoprivrede i zemaljska ministarstva poljoprivredo. 

Član 4 
Zadaci saveznog Ministarstva poljoprivrede u poljoprivrednoj ma- 

Sinskoj službi jesu: 
1. da pomaže organizaciju zemaljskih upreva i poljoprivrednih 

mašinskih stanica; 
2. da &o stara o snabdevanju mašinskih stanica novim mašinama, 

gorivom, materijalom i rezervnim dolovima za popravak mašina; 
3. da se stara o stručnom obrazovanju kadrova za mašinske sta- 

nico osnivanjem stručnih škola i izdavanjem uputstava za održavanje 
stručnih kursova; 

4. da se stara za potrebnu jednoobraznost u tehničkoj i računskoj 
organizaciji mašinskih stanica; 

5. da radi na tipiziranju i reoniranju poljoprivrednih mašina; 
B. da brganizuje međusobno pomoć između pojedinih zemalja U 

poljoprivrednim mašinama i stručnoj radnoj snazi. Dispozicijo sa- 
veznpg Ministarstva poljoprivredo po ovome obavezne su. 

Član 5 
Pri  zemaljskim  ministarstvima  poljoprivredo osnivaju se upravo 

poljoprivredne mašinske službe sa zadacima: 
1. da so staraju o organizaciji poljopriivrcdnih mašinskih stanica 

na terenu; 
2. da daju uput&tva za rad stanica, da upravljaju 1 vrše nadzor 

nad njima; 
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3. da so staraju o snabdevanju stanica potrebnim mašinama, re- 
zervnim delovima i pogonskim materijalom; 

4. da organizuju  radionico za popravku  mašina; 
5. da se staraju o obrazovanju potrebnog broja traktorskih vozača 

i mehaničara. 
Pri GNOV-u osniva so pokrajinska uprava poljoprivrednih mašin- 

skih stanica sa istim zadacima. 

Član 6 
Uputstva  i  naređenja o tehničkoj i  računskoj   službi   mašinskih 

stanica,  za organizaciju  kurscva  i škola  za stručni kadar  ma'inskih 
stanica, za raspodelu i kontrolu utroška goriva i maziva, materijala i 
rezervnih delova, izdaje savezno Ministarstvo poljopriivrede. 

Član 7 
Za neposredno izvršenje zadataka poljoprivredno mašinske službo 

osnivaju so u srezovima i'.i određenim reonima poljoprivredno mašin- 
ske stanico koje imaju sledečo zadatke: 

1. da maksimalno iskorišćuju svojo poljoprivredne mašine; 
2. da organizuju radionicu za opravku poljoprivrednih ma:ina, 

sprava i alata; 
3. da so staraju o stručnom i prosvetnom podizanju svoga osoblja; 
4. da vodo tačnu evidenciju o svim većim poljoprivrednim ma i- 

nama svoga područja i da ih prema potrebi raspoređuju po svom po- 
dručju ili da im određuju proizvodno zadatke i normo s pravom 
kontrole; 

5. da so staraju za blagovremeno trebovanjo, nabavku i smeštaj 
potrebnih količina goriva, maziva, materijala i rezervnih delova za 
opravku mašina i sprava. 

Član 8 
Poljoprivredno mašinske stanico jesu državna privredna preduzeča 

i posluju po načelu komercijalnog vodenja poslova. 

Član 9 
Sresko (rejonske)  poljoprivredno mašinske stanice izdržavaju so 

iz svojih prihoda. Prihodi treba da pokrivaju rashode i da daju vi ak 
koji  će so  upotrebiti  za  dalju   izgradnju   poljoprivrednih   mašinskdi 
stanica. 

Glavni prihodi poljoprivrednih mašinskih stanica jesu: 
1. naplata za rad poljoprivrednim mašmama; 
2. pozajmica za poljoprivredno mašino; 
3. naplata za opravke privatnih poljoprivrednih mašina. 

i v 
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Član 10 
Savezni Ministar poljoprivrede u sporazumu sa saveznim Mini- 

strom finansija propisaćo za finansisko poslovanje svih uprava poljo- 
privrednih mašinskih stanica poseban pravilnik o računovodstvu i ra- 
čunskoj kontroli. 

Član 11 
Za osnivanje i uređenje svih uprava poljoprivrednih mašinskih 

stanica i njihovih ustanova i preduzeća stavićo savezni Ministar finan- 
sija potreban kredit na raspolaganjo^saveznom Ministarstvu poljopri- 
vrede koje će kredit podeliti na zemaljske i pokrajinske uprave. 

Član 12 
Ovaj Zakon stupa na snagu kad se ohjavi u »Službenom listu 

Demokratske federativne Jugoslavije«. 
Sve dosada 'zdane naredbe i propisi o poljoprivrednoj i mašinskoj 

službi, ukoliko su u suprotnosti sa ovim Zakonom, stavljaju se van 
snage. 

U ime Zakonodavnog odbora molim da se ovaj zakonski projekat 
usvoji. 

Pretscdnik: Dajem riječ ministru drugu dr Vasi Čubriloviću da da 
Obrazloženje. 

Ministar poljoprivrede dr Vaso čubrilović: Drugovi, jedan od 
osnovnih zadataka naše današnje poljoprivredne politike jeste raciona- 
lizovati poljoprivrednu proizvodnju primenom savremenih načina obra- 
đivanja zemlje, a pre svega, upotrebom poljoprivrednih mašina u naj- 
širem obimu. To je u -stanju kod nas da uradi jedino država. 

Ovaj se posao mora vršiti iz sledečih razloga: 
1. Лко želimo da ubrzamo racionalizaciju poljoprivredne proiz- 

vodnje putem veće upotrebo mašina možemo to poslići samo preko 
jedno državno organizacije. 

2. Ovaj rat gotovo je uništio našu zaprežnu stoku. Mi je moramo 
nadomestiti povećanom upotrebom mašina pri obrađivanju zemlje. 
Samo je jedna državna organizacija u stanju da to danas efikasno 
izvede. 

3. Mi dobijamo od UNRRA-e velike koHčine poljoprivrednih ma- 
šina. Racionalno možemo te mašine iskoristiti najbolje ako ih zadrži u 
svojim rukama jedna od državnih ustanova. 

Svi ti razlozi naveli su Ministarstvo poljoprivrede da podnese Pri- 
vrednom savetu predlog o organizaciji mašinsko-traktorske službe U 
našoj poljoprivredi. Privredni savet načelno se složio sa tim, ali pošto 
je smatrao da je pitanje od velikog privrednog značaja za državu 
uputio nas je da celo pitanje rešimo zakonodavnim puteni. 
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Na osnovu ovog molim da se Predlog zakona o organizaciji poljo- 
privredne mašinsko službe usvoji U redakciji koju je dao Zakono- 
davni odbor. 

F^ctsednik: Otvaram diskusiju u načelu. Želi li ko da govori? (Ne 
javlja se niko). Objavljujem da je načelna debata zaključena i stavljam 
prijedlog ovog zakona na glasanje u načelu. Prima li se? (Prima). 
Objavljujem da je Zakon o organizaciji poljoprivredno mašinske službe 
primljen u načelu. 

Prelazimo na pretres u pojedmostima. Molim druga izvestioca da 
čita naslov i član po član zakonskog prijedloga. 

Izveslilac Moša Pijade čita naslov i član 1 po predlogu Zakono- 
davnog odbora. 

Pretsednik: Culi sto naslov i član 1. Ima li kakvih primjedaba il; 

prijedloga? (Nema). Objavljujem da je naslov i član 1 primljen jedno- 
glasno. Prelazimo na član 2. 

Izvestilac Moša Pijade čita član 2 po predlogu Zakonodavnog 
odbora. 

(Potom je Preteednlštvo AVNOJ-a, glasajući posebno o svakom 
člami, jednoglasno i bez izmena, usvojilo od čl. 2 do zaključno čl. б za- 
konskog projekta prema redakciji Zakonodavnog odbora.) 

Izvestilac Moša Pijade čita član 6 po predlogu Zakonodavnog 
odbora. 

Ministar poljoprivrede dr Vaso Čubrilovlć: Pored izmena koje je 
u predlogu za ovaj član izvršio Zakonodavni odbor predlažem da se 
izvrši još jedna izmena i da se u prvom redu umesto rcč': »i nare- 
đenja o« stavi »za jednoobraznu« i da se dalje ove reči saglaso u pade- 
žima. (Moša Pijade: Primam ovu temenu.) 

Pretsednik: Stavljam na glasanje član (i po redakciji Zakonodav- 
nog odbora sa izmjenom koju Je predložio ministar dr Čubrilovič. 
Prima li se? (Prima). Prelazimo na č'.an 7. 

(Potom je Pretsedništvo AVNOJ-a, glasajući posebno o svakom 
članu, usvojilo i čl. 7 i 8 zakonskog predloga prema redakciji Zakono- 
davnog odbora.) 

Izvestilac Moša Pijade čita član 9 po predlogu Zakonodavnog 
odbora. 

Ministar poljoprivrede dr Vaso Čubrilovič: Predlažem da se tačka 
1 i 2 ovoga člana spoje u jednu i da ona glasi: 

1) naplata za upotrebu poljoprivrednih mašina U; stručno radne 
snage stanice; i 
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B da ranija tačka 3) poslano sada tačka 2). Ja ovaj predlog činim 
na sugestiju naših stručnjaka koji su radili na projektu ovoga zakona. 
(Moša Pijađe: Ja nemam ništa protiv.) 

Pretsednik: Stavljam član 9 sa ovom izmjenom koju je predložio 
ministar dr Cubrilović, a s kojim se saglasio izvjestilac Zakonodavnog 
odbora, na glasanje. Prima li se? (Prima). 

Izvestilac Moša Pijadc čita čl;in K) po predlogu Zakonodavnog 
odbora. 

Pretsednik: Ima li primjedaba ili kakvih prijedloga? Prima li se 
član 10 prema redakciji Zakonodavnog odbora? (Pnma). Prelazimo 
na član  11. 

Izvestilac Moša Pijade čita član 11 po predlogu Zakonodavnog 
odbora. 

Ministar poljoprivrede dr Vaso Cubrilović: Ma da sam se u Zako- 
nodavnom odboru saglasio sa izvršenom izmenom u ovom članu, slo- 
bodan sam da predložim novu redakciju člana 11 na kojoj insistira 
Ministar finansija. Taj član bi trebalo da glasi (čita): 

Član  II 
Za kredit potreban za osnivanje i uređenje poljoprivrednih mašin- 

skih stanica pobrinućo se savezni Ministar finansija sa saveznim Mini- 
strom poljoprivrede koji će kredit podeliti na zemaljske l pokrajinske 
uprave. 

Ovako i meni stvar izgleda bolja, jer se sam predmet konkretirje 
i realnije obraduje. 

Pretsednik: Molim izvjestioca Zakonodavnog odbora da so izjasni., 

Izvestilac Moša Pijadc: Morini samo za jedan trenutak da vidim 
o čemu se ovde ustvari radi . . . Sad mi je jasno. Primam novu stiliza- 
ciju za ovaj član utoliko pre što je predlog potekao od Ministra finan- 
sija, jer njemu je, čini mi se, mnogo lakše da se u zakonu kaže »pobr;- 
nuće se za kredit« nego kao što je stajalo »staviće savezni Ministar 
finans;ja«. (Smeli). 

Pretsednik: Prima li se član 11 kako ga je predložio ministar 
dr Cubrilović? (Ргчпа). Prelazimo na član 12 (Franc Frol: Molim za 
riječ.) 

. Ministar pravosuđa Prane Frol: Ja predlažem da se član 12 podijeli 
na dva člana s tim da drugi stav zakonskog prijedloga po redakciji Za- 
konodavnog odbora postane član 12, a prvi član da se izdvoji u poseban 
član  13. To odgovara tehnici našeg zakonodavstva. 

Pretsednik: Molim da se o ovom prijedlogu izjasni izvjestilac Zako- 
nodavnog odbora 
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Izvcstilac Moša Pijadc: Možo. Ovako kako predlaže drug Frol pra- 
vilnije je. Vadile, mi snio to u Zakonodavnom odboru prevideli. 

Ja ĆU vam sada pročitati novi član 12 (čita): 

Član 12 
Sve dosada izdane naredbe i propisi o poljoprivrednoj i mašinskoj 

službi ukoliko su u suprotnosti sa ovim zakonom stavljaju se van snage. 

Prctsednik: Prima li so novi član 12? (Prima). 

Izvcstilac Moša Pljade: Novi 21. 13 i poslednji član ovoga zakona 
glasi kao i obično (čita): ( 

Član 13 
Ovaj zakon stupa na snagu kad so objavi u »Službenom listu DFJ«. 

Prctsednik: Ovime smo završili diskusiju i u pojedinostima. Na 
redu je konačno glasanje. Pitam da li so Prijedlog zakona o organizaciji 
poljoprivredne i ma.šinsko službo prima i u cjelini? (Prima). Ima li ko 
protiv? (Nema). Objavljujem da jo Zakon o organizaciji poljoprivredno 
mašinsko službo primljen jednoglasno i na konačnom glasanju. 

Prelazimo na sedmu i posljednju točku dnevnoga reda, na pretres 
Prijedloga zakona o zaštiti spomenika ku[luro i prirodnjačkih rijetkosti 
Demokratsko federativno Jugoslavije. Molim izvjestioca Zakonodavnog 
odbora druga Mošu Pijade da podnese izvještaj. 

Izvcstilac Moša Pijade: Zakonodavni odbor na svojoj sednici od 
21 jula, pošto jo prethodno saslušao obrazloženje1 Ministra prosvote 
druga Ribnikara, o potrebi donošenja ovog zakona, razmotrio je za- 
konski predlog, i sa izvesnim izmenama i dopunama uglavnom prihva- 
tio ga onako kako ga jo drug ministar Ribnikar predložio. Tekst naše 
redakcije, tj. redakcije koju jo dao Zakonodavni odbor ovog zakonskog 
predloga glasi (čita): 

Na predlog Ministarskog saveta a na osnovu člana 4 Odluko dru- 
gog zasedanja Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije 
O vrhovnom zakonodavnom i izvršnom pretstavničkom telu Jugosla- 
vije Pretscdništvo Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugosla- 
vije donos' 

ZAKON 

()  ZAŠTITI SPOMENIKA  KULTURE I  PRIRODN'JACKIH  RETKO^TI 
DEMOKRATSKE  FEDERATIVNE  JUGOSLAVIJE 

Član 1 
Svi nepokretni i pokretni kulturno-istoriski, umetmčki i etnološki 

spomenici kao i prirodnjačko retkosti zoološkog, botaničkog, geološko- 
paleontološkog, minera'oško-petrografskog i geografskog karaktera 
ma kome oni pripadali i ma u čijem so posedli nalazili mogu biti 
stavljeni pod zaštitu države. 

v 
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Član 2 
U cilju ove zaštite osniva se »Vrhovni institut za zaštitu i naučno 

proučavanje spomenika kulture i pi"ircxJnjačkih retkosti« sa scdiStein 
u Beogradu, koji stoji pod nadzorom Min'stra prosvete Savezne vlade. 

Savezno zemlje osnovaće svoje zemaljske zavode za zaštitu i 
naučno proučavanje spomenika kulture i prirodnjačkih retkosti pod 
nadzorom zemaljskog Ministra prosvete. 

Član 3 , , 
_ Vrhovni institut za zaštitu na osnovu obrazloženog predloga 

nadležne zemaljske ustanove za zaštitu može priznati svojstvo spome- 
nika odnosno svojstvo prirodnjačko retkosti predloženoj nepokretnosti 
ili pokretnosti. U tom slučaju Vrhovni institut za zaštitu odrediće gra- 
nico direktno zaštićene nepokretnosti i granice okoline koja stoji pod 
ograničenjem ovoga Zakona. 

Ukoliko jo nopokretnost ili pokretnost, koja so stavlja pod zaštitu, 
vlasništvo saveznih ili zemaljskih vlasti, odluka o zaštiti podleže odo- 
brenju savezne ili zemaljske vlade. 

Odluka o zaštiti stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu 
Demokratsko federativne Jugoslavije«. 

Istovremeno sa odlukom a prema potrebi i ranije Vrhovni institiii 
za zaštitu zatražiče kod nepokretnosti upisivanje u zemljišne knjige. 
Protiv odluko Vrhovnog instituta zainteresovanom licu pripada pravo' 
žalbe na Ministra prosvete Savezne vlade, koji odlučuje konačno. 

Član 4 
Nepokretni i pokretni kulturno-istoriski, etnografski i umetnički 

spomenici koji kao takvi budu slavljeni pod zaštitu države ne smeju 
se raskopavati, premeštati, prepravljati, restaurisati, dozidivati i rušiti 
bez prethodno dozvole zemaljskog zavoda za zaštitu. 

Isto tako nepokretni i pokretni spomenici prirodnjačke retkosti 
zoološkog, botaničkog, geološko-paleontološkog, mineraloško-petrograf- 
skog i geografskog karaktera, koji kao takvi budu stavljeni pod zaštitu 
države ne smeju se uređivati-, otkopavat', skupljali, ubijali, kidati, lo- 
miti i uopšte uništavati bez prethodne dozvole zemaljskog zavoda za 
zaštitu. 

Član 5 
Unutar granice određene za nepokretnosti po članu 3 ovog Zakona 

zabranjena je svaka gradnja i ma kakva promena oblika terena bez 
prethodne dozvolo zemaljskog zavoda za zaštitu. 

Član G 
Zaštićeni pokretni spomenici ne smeju se otuđiti, založiti niti izve- 

sti u inostranstvo bez prethodne dozvole zemaljskog zavoda za zaštitu. 
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Član 7 
Svo ncpokretnosti kao i one pokretnosti1 koje vlasniku ne služe 

U njegovom naučnom radu, mogu se u cilju uspeJiiiijeg naučnog ispi- 
tivanja eksproprisati uz naknadu u visini njihove prometne vrednosti. 

Član 8 
Kada to naučni razlozi zahtevaju nadležne ustanove za zaštitu 

(Maščene su vr.šUi naučna ispitivanja, iskopavanja i eksperimente i 
na onim nepokretnostima države i privatnih lica, koja u danom tre- 
nutku još nisu stavljena pod zaštitu državo u smislu ovog Zakona. 

Ovo svoje pravo mogu ustanove za zaštitu preneti i na druge' 
naučne ustanovo ili naučno radnike. 

Vlasniku takvih nepokretnosti daćo se naknada u visini prihoda 
navedenog u poslednjoj poreskoj prijav' za dotičnu nepokretnost uz 
obavezu da će se ova nepokretnost po završenom koriščenju dovesti u 
upotrebljivo stanje ili dati vlasniku odgovarajuća naknada. 

Član 9 
Ukoliko bi vlasnik i druga fizička ili pravna lica postupili protivno 

članu 4 ovog Zakona, pa usled toga na zaštićenom spomeniku nastane 
kakva šteta, imaju ga o svom trošku prema uputstvima zemaljskog 
zavoda za zaštitu vratiti u prvobitno stanje ili naknaditi štetu. 

Vlasniku se u slučaju ponovljenog prekršaja člana 4 ovoga Zakona 
zaštićeni spomenik može prisilno eksproprisali uz naknadu п visini nje- 
gove prometne vrednosti. 

U slučaju zlonamernog oštećenja zaštićenog nepokretnog spome- 
nika ili nedozvoljenog otuđenja, zalaganja ili izvoza u inostranstvo zašti- 
ćenog pokretnog spomenika, može se isti vlasniku oduzeti odlukom 
suda u korist državo bez ikakve naknade. 

Lica, koja prekrše odredbe iz člana 5 ovoga Zakona dužna su na 
zahtev i prema uputstvima zemaljskog zavoda za zaštitu o svom trošku 
srušiti podignuto objekte i teren dovesti u prvobitno stanje. 

Član 10 
Nadležne ustanove za zaštitu ovlašćene su da po svom nahođenju 

a o državnom trošku vrše sve radove potrebne radi opravke i održa- 
vanja zaštićenog spomenika. 

Član 11 
Sva lica, koja se bave trgovmom pokretnosti kulturno-istoriskog, 

umetničkog I etnološkog karaktera ili prirodnjačkim retkostima zoolo- 
škog, botaničkog, geološko-paleontološkog, mineraloško-petrografskog 
i geografskog karaktera, dužna su da prema posebnim raspisima svaki 
pojedini predmet pre iznošenja na prodaju ponude na otkup zemalj- 
skom zavodu. 
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CIan 12 
Sve pokrctnosli kulturno-istorisko'g, umetničkog i etnološkog zna- 

čaja kao i prirodujačke retkosti, kojo se paslo obnarodovanja ovog 
Zakona budu iskopalo ili na drugi način odvojilo od zemlje, izvadile iz 
vode ili uopšto našlo prilikom naučnih iskopavanja i ispitivanja za račun 
države ili po odobrenju zemaljskih zavoda za zaštitu, postaju vlasni- 
štvo države. 

Član  13 
r    Svako stručno unutrašnje  fotografsko  ili   filmsko snimanje,  me- 

renjo i crtanje zaštićenog pokretnog i nepokretnog spomenika zabra- 
njeno jo bez dozvole zemaljskog zavoda za zaštitu. 

Član. 14 
Vlasnik zaštićenog nepokretnog spomenika uživa na zaštićeni 

/■objekat od dana oglašenja odluke o zaštiti poresko olakšanje u visini 
od 50% do potpunog oslobođenja. 

Predlog za visinu poreskog olakšanja dostavlja zemaljski zavod 
za zaštitu nadležnim vlastima. 

Član 15 
Svim nepokretnim i pokretnim spomenicima oduzetim ili  okspro- 

prisanim  u korist države po propisima ovoga Zakona upravljače na- 
dležni zemaljski zavod za zaštitu. 

Član 16 
Odluku o eksproprijaciji kao i odluku o naknadi vlasnicima spo- 

menika u smislu člana 7, 8 i 9 ovoga Zakona kao i odluku o ođuzećtl 
U smislu člana 9 stava 3 ovoga Zakona donosi nadležni Okružni na- 
rodni sud na predlog ili zahtev zainteresovanih lica zemaljskog zavoda 
za zaštitu ili  Vrhovnog instituta za zaštitu. 

Protiv odluke Okružnog narodnog suda stranke imaju pravo žalbe 
na viši sud, koji odlučuje konačno. 

Član 17 
Okružni narodni odbori dužni su da u najkraćom roku izveste ze- 

maljski zavod za zaštitu o svakom objektu naučnog i kultiirno-umcf- 
ničkog značaja ili prirodnjačke retkosti, koji postoji ili bude nađen na 
njegovom području. Kontrolu nad ovim radom vrši zemaljski zavod 
za zaštitu. 

Član 18 
Za prekršaje iz člana 4, 5, 6, 9, 11 i 13 ovoga Zakona izvršilac se 

može kazniti novčanom kaznom. U težim slučajevima izvršilac so može 
kazniti i lišenjem slobodo do godine dana. 
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Za postupak po ovim prekršajima nadležan jo u prvom stopemr 
Srcski narodni sud, a u drugom i konačnom ' stepenu Okružni na- 
rodni sud. 

Član 19 
Blizo odredbo za sprovodenjo ovog Zakona i o ustrojstvu Vrhov- 

nog instituta za zaštitu propisaćo Ministar prosveto Savezno vlade, a o 
ustrojstvu zemaljskih zavoda zemaljski ministri prosveto. 

Član 20 
Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Odluka Nacio- 

nalnog komiteta oslobođenja Jugoslavijo o zaštiti i čuvanju kulturnih 
spomenika i starina od 20 februara 1945 godino — »Službeni list« od G 
marta 1945 godino, br. 10. 

Član 21 
Ovaj Zakon stupa na snagu kad so objavi u »Službenom listu De- 

mokratsko federativno Jugoslavije«. 
Na kraju ja molim Pretsedništvo da pr'mi ovaj zakon u redakciji 

koju jo dao Zakonodavni odbor. 
Pretsednik: Pošto jo tu drug Ministar prosvjete, ja bih molk) da, 

ako želi, da izvjesno obrazloženje. 
Ministar prosvete Vladislav Ribnikar: Potreba ovakvog zakona 

* nametala se odavno. Nažalost, interesi pojedinih grupa i pojedinaca 
koji su u staroj Jugoslaviji bili nvek važniji od opštih interesa, onemo- 
gućavali su donošenje jednog ovakvog zakona. Naši stari spomenici 
kulturo i našo prirodno lepote, međutim, nestajali su iz dana u dan na 
štetu i žalost naroda kome su pripadali, a na sramotu vlasti koje su 
iz nehata, nerazumevanja, nesavesnosti i ličnog, sebičnog interesa 
dozvoljavalo da so oni uništavaju. 

Od ovakvog,odnosa državnih vlasti prema ovom problemu, narod 
jo imao niz šteta: odlazili su u nepovrat objekti dragoceni za nauku i 
umetnost. Narod jo lišavan i najlepših zaveštanja svojo prošlosti, naj- 
neoborivijih dokaza njegovog kulturnog i političkog prava na tlo na 
kome jo živeo. Narodno mase i omladina gubili su najneposrednijo ele- 
mente svog obrazovanja, upoznavanja svojo istorijc, svojih običaja, 
svojo umetnosti i svojo zemljo uopšte. Narod je, najzad, lišavan svoga 
prava da bude u svetu cenjen po onom što jo stvorio i pružio čove- 
čanstvu. Država koja jo trebalo da štiti i da kulturno i moralno podiže 
svoj narod, srozavala ga je. Ona mu je svojim nehatom oduzimala i 
ono malo vere da jo ona tu radi njegove zaštito, da ona štiti njegov 
rad, znoj i znanje. Takav stav državo umrtvljavao jo u narodu i želju 
za radom i stvaranjem, jor jo u tomo video samo jedan besciljan napor 
i uzaludnu žrtvu. 
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Donošenje ovog zakona jo samo jedna pravedna mera, jedno 
nužno vraćanje duga državo narodu. Današnja narodna vlast u nizu 
mora kojo preduzima no hi li popravila greško ranije vlasti, mora spro- 
vesti i ovaj Zakon o zaštiti spomenika kulturo i prirodnjačkih rctkost', 
koji ćo narodu sačuvati njegovu prošlost, vratiti poštovanje njegovom 
naporu i njegovim svesnini žrtvama, jednom roči vratiti narodu nje- 
govu zemlju sa svim trudom njegovim i bogatstvima prirodo. 

Molim da predlog zakona prihvatilo u redakciji Zakonodavnog 
odhora. 

Pretscdnik: Otvaram diskusiju u načelu o ovom zakonskom pri- 
jedlogu. Želi li ko riječ? (No javlja so niko). Načelni pretres jo završen. 
Pitam: prima Ji so ovaj zakonski prijedlog u načelu? (Prima). Objav- 
ljujem da jo zakonski prijedlog u načelu primljen. Prelazimo na disku- 
siju u pojedinostima. Molim druga izvjestioca da čita član po Han. 

Izvestilac Moša Pijadc čita naslov i član 1 po predlogu Zakono- 
davnog odbora. 

Pretscdnik: Čuli sto naslov i član 1. Ima li kakvih prijedloga za 
izmjeno i dopune? (Nema). Prima li so naslov sa članom 1? (Prima). 
Prelazimo na član 2. 

Izvestilac Moša Pijadc čita član 2 po predlogu Zakonodavnog 
odbora. 

(Potom jo Prctsedništvo AVNOJ-a, glasajući posebno o svakom 
članu, jednoglasno i bez izmena, usvojilo od čl. 2 do zaključno čl. 21 
zakonskog projekta po predlogu Zakonodavnog odbora.) 

Pretscdnik: Ovimo jo diskusija u pojedinostima završena. Prela- 
zimo na konačno glasanje. Stavljam Prijedlog zakona o zaštiti spome- 
nika kulturo i prirodnjačkih rijetkosti Demokratsko federativno Jugo- 
slavijo na konačno glasanje. Prima li se? (Prima). Ima li ko protiv? 
(Nema). Objavljujem da jo citirani zakon jednoglasno prihvaćen i na 
konačnom glasanju. 

Pošto smo ovimo iscrpli dnevni red današnjo sjednice, predlažem 
da sjednicu zaključimo, a da iduću zakažemo pismenim putem. (Prima 
se.) Sjednica jo zaključena. 

(Sodnica jo zaključena u 20,30 časova). 
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Двадесетдруга седница 
(30 јула 1945) 

Почетак у   17,15 часоља. 

Претседапао Потпретсединк АВИОЈ-а Moma Пијаде. 
Прнсутни: Jocmi Рус,  Марко Вујачнћ; 
Миле Перуничјић; 
Баис Андрејев, др Благоје Нешковић, Владислав Рибникар, Влада 

Зечевић, Емануел Чучков, др Златан Сремец, Јакоб Авшич, Јосип Јсрас, 
Михаило Апостолски, инж. Никола ПетроБнћ, Петар Стамболић, Сретен 
Вукосављевић, Сретен Жујоиић, Стево Зечевић, Сулејман Филиповић, 
Фране Фрол. (Пуномоћјиш заступљено још 22 члана.) 

Caua Косановић, Министар ткјјормаиија, др Аитон Кржиишик, Ми- 
нистар срцијалне политике, др Васо Чубриловић, Министар пољбпри- 
озреде, др Јоже Вилфан, Јапни тужилаи Z^l'J, u поверсптс Владе /1,ФЈ 
лр Обрсн Благојевнћ, помрћник Министра финансија Д'1'Ј. 

Потпретссднпк: Отнарам днадесет и другу седницу Претседннштва 
АВИОЈ-а. Записиик данашње седшше иоднће секретар друг Миле 
Перуничић. 

Молшм друга сскретара да прочита записпнк прошле ссдницс. 

Секрстар Миле Перуничић чита записннк седпице Претседништва 
АВИОЈ-а од 23 јула. 

.Потпретсодпнк: Има лн примедаба na прочитани записиик? (Нема). 
06jaiia.yj'eM да je записпик примљен н да се .оиераиа. 

Пре прелаза na диевпи ред извештавам Претседпиттво да je Мн- 
Иистар народпе одбраие поднео Предлог закона o измеин чл. 9 Закоиа 
o демобилизацији ста.ријих годишта обвезпика, жепа и храпилана у 
Југослоиенској армији и морнарици тражећи за и.ега хитност. 

Поипо je закон кратак и јасап, јер се радп само o извесној тех- 
пичкој из.мени, пита.м Претседшшпт.о да ли црима тражену хитпост? 
(Ирима).  Објављујем да je тражепа  хигиост примљеиа. 

v • 
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Прелазимо na днепнн ред. Предлажсм за дневни ред данашње 
седпице: 

1) претрес Предлога буџета држапннх расхода и прихода за пернод 
јули—децсмбар   1945  годипе  са  фниаиснскнм  законом; 

2) претрес Предлога закона o измепи чл. 9 Закона o демобнлиза- 
цији старијнх годипгга обисзпика, жена и храннлаца у Југослоиеиској 
армији и дшрпарнци за којн смо усвојили тражеиу хитност. 

ГТрима ли сс предложепн дневни ред?   (Прима). 
Прелазимо na прву тачку дневнога ,реда: претрес Предлога буџега 

државиих расхода и прихода за период јули—децембар 1945 годнне 
са Фипапсиским законом. (Видетн Јприлог na крају књиге). 

Kao изпестноиу Закоиоданпог одбора дозиолнтс ми да подиесем 
следећи изпеш raj: 

ПРБТСЕДНИШТБО 
АИТИФЛШИСТИЧКОГ   ВЕЋА 

.НАРОДИОГ   ОСЛОБОЂЕИ)Л   ЈУГОСЛАВИЈВ 
Закоподании   одбор 

Бр. службено 
30 јула  19-15 тодине 

Београд 

ПРЕТСЕДНИШТВУ АВНОЈ-а 
, IS е o г p a д 

Закоиодашш одбор АВИОЈ-а, na сиојој седници од 30 јула 1945 
годиие, претресао je Предлог буџета Демократске федсратнвие Југо- 
слаиијс за пернод јули—децембар 1945 и Предлог фннансиског закона 
за буџетски псриод јулн—децембар 1945 године, a који je Министар 
финансија доставио ЛВМОЈ-у na решавање. 

После нсцрпне дискусије и no саслушању ресорппх министара и 
повереника Владе др Обрепа Благојевића, помоћника Министра фи- 
панспја, Закоподанпи одбор je у иелипн прпхватио Предлог држаипог 
буџета sa период јули—децембар 1945 годппе и Иредлог фппапсиског 
закона ва ncin период са следећим изменама и допупама: 

У чл. 1, прии ред, место „прихода држанпе адмпппстрације" ста- 
вити „прихода савезних oprana државне пласгп". 

У чл. 2 и у целом закопском предлогу свуда пспред мнпнстара и 
мпппстарстава, кадгод се ради o члапу плп оргапу Владе ДФЈ ставнтп 
реч „савезпп". 

У чл. 3, шестн ред, уместо „поступаћс no одредбама §§ 42, 71 и 
72 Уредбс o државпом рачуповодству" ставнти речп „поступаће no 
проппсима  o државном рачуноводству,  којн  су  досад  примеп)Ивапн". 

У чл. 13, став 2, другп ред, уместо речи „у државпу касу" ста- 
внти ,,у савезпу касу". 
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У чл. 19, na крају првог стапа, уместо речн „до 1 августа 1945." 
сташпи „до 1  ссигембра 1945." 

У чл. 32, тачка 8), други став, умссто речи ,,3а оваква потражп- 
вања" треба стапити речн „За потражнпаља из овог .става." 

Иошто се na седпнци Законодавпог одбора повереинк Владе A'^J 
нијо могао изјаснити o прсдложеннм амандманима, Законодавии одбор 
предлаже да се амандмани расправе na седници Претседншитва АВИОЈ-а 
na којој  he се Влада изјасинти o и.има. 

Законодавпи одбор у предлогу Мипнстра фнпансија извршио je 
нзвесне исправке техничке и стилске природе. 

Законодавин одбор моли Претседпиштво ЛВНОЈ-а да прихиати 
предлог буџета са финанснскнм закоиом sa јули—децсмбар  1945 год. 

Смрт фашнзму — Слобода пароду! 

Прстседник 
Законодатшг одбора 
Moma Пнјаде,  с.  р. 

Да 6» другови бнли упозилти са техинчкнм саставом буџетског 
иредлога, изражеиа je жеља да се o томе, upe љеговог разматрап.а, 
даду извесна објашњења. Молнм друга повереника Владе помоћника 
Мннистра финапсија др Благојевића да нам иешто каже o техиичкој 
■лранн буџста. • 

Повереннк Владе ДФЈ др Обрсн Благојевнћ: O тсхинчком саставу 
буџета за период јули—децембар треба укратко рећи ово: 

Буџетски предлог обухвата два дијела: дно расхода и дио прихода. 
Основна техпичка подјсла je иа раздјеле., који обухватају расходе 

једиог ресора. 
У оквиру раздјела расходн се днјсле па буџетске глане, чији број 

зависи од броја подручних устаиова и иадлештава одиосног ресора. 
Главе садрже расходе једног надлештва илн једне установе или групе 
истоврсних надлештаиа и устаиова односног ресора. 

У склопу сваке главе расходи се рашчлањавају na личне п .мате- 
ријалне  ра-сходе,  a  буџетско-технички  na  партије  и  субпознцнје. 

Партије су обиљежене кроз све раздјеле и главе непрекндиим рсд- 
niiM бројеиима. Оне садрже расходе истовјетиог или сличпог карактсра. 

У оквнру партнја личннх припадлежпостн расходи се дијеле na 
субпозицнје.   Субпознције   претстављају  врсте  личних  расхода. 

Приходи се сврставају у шест OCHOB1IHX група — према нзвору из 
кога поједние врсте прпхода потичу. Свака група обиљежавапа je по- 
себним буџетским раздјелом. Према томе, раздјели na страпп прихода 
претстављају no једну основпу групу прихода, који — према садашњим 
порескпм и другим прописима — улазе у државпп буџет. 
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Овај  буџет садржи  сљсдеће  раздјелс: 
I раздио — непосредни порсзи, I! раздио — посрсдни порсзн, 

III раздио — монололи, IV раздио — држашш прицреда, V раздио — 
држаина привредна предузећа и имања, VI раздио — разни приходн. 

У оквиру сваког раздјела приходи се рашчлањавају иа бууетскс 
главе — и то у иеким раздјелима прсма броју облика одпосне групе 
прихода, a у другнм према струкама (граиама) прнхода основне групс. 

У склопу буџетске глапе приходи се буџстско-технички приказују 
no партијама и субпознцијама. 

Партијс су обиљежапапе, као и код расхода, пеирекидннм редиим 
бројем, идући кроз сне раздјсле и главе. One обухватају или no једиу 
подврсту одпоспог облика ирихода или приходе једне управе, надлс- 
штва или установе у оквнру одпосне грапе (ресора). 

Потпрстседннк: Иошто сте саслушали нзвештај Закоиоданиог 
одбора и објашњења повереника Владе ДФЈ, дајем реч Министру фи- 
нансија другу Сретену Жујовићу да да експозе o предлогу државног 
буџета. 

Министар фннансија Срстен Жујовић: Предлог буџета Демократ- 
ске федеративне Југославије за период јулн—децембар 1945 који 
подносим ради усвајања, предвнђа расходе у дии. 12.544,000.000, при- 
ходе у дин. 9.844,000.000. Према томс, буџет je ирсдвиђси са дефици- 
том од укупно дии. 2:700,000.000. 

Оиај буџет, као и досадашња четири ратна буџета, претставља 
уствари припрему за једаи будући редован буџет. Ни у овом буџету 
свс се потребе нису могле тачпо утврдити, нити су се расходн за и.и- 
ХОВО задовољеље могли предвидетн у тачннм износкма, већ се морало 
iipn6eliii приближним предвиђањима. Исто тако »je и па страпи прнхода. 
Процспе се im овога пута тису могле вршити na ослову података o 
оствареним приходима у протеклом буџетском перноду, пошто таквих 
података или уопште није било или су, из разумл.нвнх разлога, били 
непотпуни. Оиако предвиђени расходи и процене прихода не дају im 
овоме буџету обележје потребне прецизности. Међутим, алсолутна je 
иотреба да се нзрада буџета убудуће врши na основу детаљне анализе 
иавршених прихода н расхода ранијег буџетског периода. Управо од 
извршења буџета зависи оквир у коме се могу кретатн наши финанси- 
ски и привредии плаиови. C другс стране, мора се примена ранијег 
буџета подвргиути озбнл.ној анализи и контроли и из тога извући no- 
требни закључци. Овај се буџет, међутнм, од претходних буџета »пак 
разликује: прво, његоио трајаи.е протеже се na дужн временскн лернод, 
mio значи да су предви1)ања н процене, услед постепепог сре|>иваи>а у 
земљн, омогућене и na дуже г.реме; и друго, буџет сада обухвата читаву 
државну територију. 
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Значај чињенице да овај предлог буџета обухвата читаву државну 
област лежи у томс што je могуће у OUOIM периоду утврдити бољу 
равномерност у погледу финансирања и учешћа свих крајева наше 
земље у нашем привредном жшшту. Може сс предвиђати да he крајевн, 
који су cpchiiHM околностима били више поштеђени од ратлог пусто- 
meiba, даипс бити у стаљу да иитс и допринесу у пкжривању ошптих 
(|)nnaiiciicKnx потреба. Поред тога, свршетак рата у неликој he мерп 
утицати ва растерећеље државне благајне. One две чиљсипце претстан- 
jbajy основин услои за сређивање наших фипансиских прилика. 

Наш финапсиски положај условљеи je изузетиим државно-орга- 
иизацпонтм, привредиим и социјалпим припикама SCIMJUC. Услед рата 
којн je на нашој државиој тернторнјп тек недавно победосио завршен, 
државпи апарат na неким деловима je тек у току свога образовања и 
разпоја. Ово парочито важп sa фиианснске власти. Велики делови 
земл.е ратом су опустошенн нли вео.ма тешко louneiieiiit, као мпо су 
Цриа Гора, Босна и Херцеговина, Лика, Кордун, Далмација « др. Од 
нарочитог je зиачаја и особито охрабрујуће'што су индустриоки де- 
лови зе.мље (Хрватска и Словенија) претрпели знатпо мање штете. 
Индустрија тпх крајева моћи he да служи као .осиова за обшоиу " 
изградњу земље. Рат пам je, пајзад, оставио још једну озбиљну дуж- 
иост a то je социјално cTapaibe o ратним жртвома и ипвалидима. 

Извођеље државне органнзацнје, обновл прнврсде n социјално 
старање захтевају велика новчапа средства, чије приба^Јвап.е спада у 
дужпост Микистарства финаноија. Од успеха у раду Мнннстарства фи- 
нансија зависи и успех горе лаведених задатака државе. 

Да би задовољење потреба које држава узима na себе било обе- 
збеђсио, мора се обавезно вршнти њихово претходио олабира1ве и про- 
цена. Али држава може задовољити само-оне потребе које се ne могу 
одложнти u које осим и,е инко ne лшже задовољити. Држава пак узима 
na себе лод.мпре1ве сацо пужпих потреба, зато mro мора ла води ра- 
чупа o oniepehen.v које намеће пародној прпвреди као једипом пзвору 
из кога црпс новчана средстеа. 

У изналажењу средстава за покриће потреба j\iopajy се редовно 
користити све могућностиј мобилпзацнја расположивик новчаних сред- 
става, редовпп пзвори државпих прихода пз народпог дохотка, јавпи 
кредитп. Да бп се ови изворп uno потпуппје користпли, a да бн се на 
сваки начин пзбегло непотребно noBchaibe новчаног оптпцаја, како се 
ne бп пзазвалн поремећај« у привредним одпоспма, пужно je спроводитп, 
с једпе страпе, пајрациопалппју штедп.у, a с друге стране, у najnehoj 
мери мобилпсати  сие  изворе државпих прпхода. 

Пре свега неопходпо je указатп na једа/н услои који мора битн 
испуњен да бп финансиски opranu пародне власти могли одговорптп 
П10сгавл.епим задацима. Taj услов јесте контрола коју Мпппстар фп- 
паисија мора иматп  иа свим секторпма  где се апгажују државпа пов- 
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чана средства. Ta ксжгрола треба да се огледа у успешној фииапслској 
дисцнплити која he бити под руководством Министра фнпансија, a која 
се мора спроводити потпуанм н благовремсним извршењем државпих 
:!адатака и остварнваљем свнх буџетом Т1редви1;еиих н одобреннх прн- 
хода од савеза до народних одбора .и привредиих прсдузеКа под држав- 
iioM управом. Ова финансиска дисциплина мора се спроводити н код 
прииатиих привредиих предузећа уколико ова уживају ма какву пот- 
иору државе. Зато, a у цнл.у спровођен.а правилне финансиске полн- 
тике, Министар фннапсија треба да има. прсглсд целокупне привредис 
делатиостн у земљи, тј. ,ис само увид већ и право ла утнче na правац 
разноја iiđiuc нривреде. Ово je утолико иужније и оПравдаиије, iino ne 
оамб држввна привредна предузећа Beli и приватна, траже и очекују 
од државе помоћ у виду зај.мова да би могла отпочети или развити 
своју делатност. Под дапаиш.и.м нзузетио тешким условима и шред за- 
дацима разноврсне прнродеј мора се слровести строга дисииплина у 
свакој јавној делатпостн, тако да се у свим областима чине крајп.и 
папори a да се избегава све mro je нзлишно. Док у обнови зе.мл.е .ne 
постнгиемо нзвостаи виши сгопеп, свакн поједнпаи uopa бити решен 
на maiiope потребне за извршење постављепих задатака. 

У започетој примепн плана обнове и изградње мора се, пре свега, 
увести финанснска дисииплипа. Ова дисциплина мора се распрострети 
na расходе n приходе државне администрацпје, федералиих једишша и 
народинх одбора —■ a ena државпа прпвредна предузеНа морају се Beli 
сада у почетку ставиги na здраве комерцијалне оонове. 

Полазећи од ових поставки, a да би финансираи.е no буџету којн 
предлажем радн усвајан.а, бпло услешно n што приблпжпнје одгова- 
рало стварпостп, бпо сам принуђен да спроводи.м разу.мупу штедљу na 
страни расхода, п.мајући прп томе у впду способпост пзвора прихода. 

Прплпком утвр^ивап.а државног буџета iHiicy узети у обзир расходи 
намењени за обпову, jcj) he се onu подмирита из средстава Фолда за 
обпову земл.е и помоћ пострадалпм крајевима. G обзиром na важпост 
п хигност обнове, поклоииће се пупа пажи.а актпвирап.у овог фопда 
no свима изворииа његових ирпхода. 

Исто гако у овом буџетском периоду у буџет нису упети расходн 
и прпходп појединих државпих привредних предузећа. Издвајаље пре- 
дузеНа пз буџета дозвољава пм да еластпчпо послују и да се поставе 
на комерцијалну оспову. Овакво п.нхово финансирање, поред планске 
коптролс и давања пропзводппх задатака од стране ладлежппх мппп- 
старстава, омогућиће пм да постнгну већу рептабплпост n продуктив- 
ност у раду. C друге сгране, добнће се jacniijn увид у п.пхову финан- 
сиску ситуацију. Ona предузећа која у почетпој фазп свога рада ne 
буду у могућности да својим властитим средствима покрију све enoje 
расходе, нарочпто расходе којп су у вези еа њиховом обповом, 6nhe 
помогнута   кредитима новчаних завода.   Услед овог пздвајања   буџета 
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држаииих привредних предузсћа расходи пских ресора по опом буџету 
изгледају мали. To се, особнто, односи na расходе no струци мииистар- 
става ппдустрије, тргопине и .иољопривреде, чији je делокруг рада 
мпого обимиијн иего што из буџетскпх цифара произилази. 

У иредлозима бууста поједипих грана рада ii служби предвиђсис 
су стварне фкнћнсиске могућиости. Ono пронстиче у већини случајспа 
из оправданих намера да се у што краћем времену постигну што бољи 
резултати. Ha жалост .cne овако предвиђене послове ннсмо у стап.у 
извршити. 

Да поднесенн предлози "не одговарају стварности ни могућностима 
видеће се најбол.е из чшвепица да укупии расходи за период јули— 
децембар 1945 no.- предлозима које ,су подиела поједипа министарства 
цзносе суму од  —     Дин.    32.636,958.100.— 

Кад се овоме додају и укупин расходи 
•фсдсралних  једннниа   у   изиосу   од  —  —■ ,, 9.887,857.396. 

онда добијамо замашам изпос укупинх 
расхода за само 6 месецн, у нзпосу од — ,,       42.524,815.496.— 

Насупрот томе, савезни и земаљски дри- 
ходи проаеп.ују се за исто врсмс у укуп-ној 
сумн 0д         „       10.722,283.330.- 

што чинп мањак од — ■ ,,        31.802,521.666. 
Ово дал,е значи да би се прсма овим прсдлозима добио буџет чији би 
расходн само са 27,5%  били покрцвеии буџетским приходнма. 

Овакпе прсдлогс писам могао прихватнти. Због тога сам присту- 
пио пужиим сшњењииа предвиђених расхада код свих ресора тако да 
савезин   буџет   којн   предлажсм,   предвиђа 
укупне расходс од      Дии.    12.544,000.000.— 
mio зиачи да je смаљеп.е изђршено за —■ ,,       20.092,958.100.— 

Ово смањење, међутим, не зиачи да су расходи за толики износ 
у потпуности брисапи. Највећи део тога смањења само je изостављен 
из овога предлога буџета. Тако су разнн износи од 3.888,831.870 дипара 
предвиђени за об«ову, упућепи na Фопл за обнову зеиље и помоћ 
ћострадалим крајевпма. Расходи пак прнвредних предузећа у изиосу 
од 2.708,477.530 дииара nojamihe се у љиховнм посебпнм буџетииа. 
Али, и ти расходи који he се појаиитн вап овога буџета ne могу остати 
» износнма у којима су овде бнлн предложеии, Бвћ he се и онн морати 
у миогоме сман.итн. И тај део расхода био je прсдложен у нелотре&но 
ii иеоправдапо внсокнм лзиоснма. У нитерссу иужне фннанснске дисци- 
плине ja hy морати приликом одобрапаи.а свих тих расхода да нзвршим 

1 брижљиву шнхову оцену и да.нх доведем у склад са стварним потре- 
бама.  Прсма томс, извртепа  су  осетпа смањења миогнх предложсиих 
расхода. 

Поред оиих формалпих смањења, предлог буџета Народпе одбране 
je сиањен за 5.556,841.000 дивдра, a дотације земљама за суму  од 
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''.253,500.000 динара. Из овога излави да je у предлозима извршено 
стварно смањење зп суму од 3.515,307.700 динара. 

Што сс гиче смаљења предложених расхода за потребв које треба 
да се задовоље путем onom буџета, било je оправдамо да се то сма- 
њење иаведе пре свега код личних расхода. Лични расходи су високи 
a службенички апарат ое недовољно искоришћује, Постоји тенденција 
ствараи.а нових служби, *нов«х установа итд., које изискују велике 
издатке, при чему ти расходи нису изведени на орнову калкулације у 
вези са резултатима односних служби. Истовремено се me укидају за- 
стареле службе нити користл сувишак људства у извесним грапама 
службе. Нарочито je залажено да су лични расходи код земаља и на- 
родних одбора врло високи. lio сапезном буџету, као mro се види из 
прегледа расхода и прихода, личип према материјалним крећу се у 
односу 48 : 52. Међутпм, тај je ОДВОС нвповољан ИЗ формал.ног раалога, 
•ij. ради тога што се у пимшш расходима цоде one помоћи: за породице 
ћорииулих бораца, за незбринуте породице бораца, за инналиде, за 
пензиоиере итд. — иа коју се сврху исплаНује 1.355,000.000 дииара. 
Када се, дакле, од приказапих личиих расхода од 2.560,709.100 динара 
одузме 1.355,000.000 динара добија се 1.205,709.100 дннара, која je 
сума намеи.епа личиим ,расходима. Tu личии расходи, даиас укључују 
у себе сие плате и зараде свих ралиика у државној служби, што није 
био случај у буџетима бивше Југославије, јер су сви ти расходи били 
уношени у материјалпе расходс. Према томе, стваран ОДНОС између 
личних и 'материјалиих расхода креће се у одчосу 1 '.3,5. Код* земаљ- 
скнх буџета тај се ОДНОС обично Креће у релацији 1 : 1,5 n.'iii 1 :1. 
Предлагаии расходи нису ДОВОЉНО критичкн апализи.раип: mije ni)iiieiic) 
пспитнпаље рентабилитета, mije Bodeno доиол.но рачуна o екопомском 
начелу приликом предви^ан^а креднта ради подиирења одређених зада- 
така. Rjiahe речено, mije рађено no плану ннти je испитивано да ли 
постоје и друли тачини подмиреп.а сем помием. За низ задатака за које 
се у буџету предлаже подмирење, т;реба да посгоје разрађеии планови 
њихоног изиршен.а, као и да се изврши ouena резултата који he се 
добити улогом финансиских средстава. Сваки лредложени расход мора. 
се критпчкш анализирати, у погледу iuui.a u намеие, одмерити и изра- 
чуиати рентабилпост таквих улога, a њихова актииност да се посматра 
у односу na ислииу, и у одиосу на стварне иогућносги које постоје. 

Пред такио.м смтуаиијом б.ило je (Сасвим оправдано одбацивање 
сваког ловећања личних издатака. Из тог разлога брисана су из пре- 
длога појединих ресора сва нова радна места (<нова постављења). Ha 
то су већ стављени приговори да поеећање бројног стања службеника 
захтева односна служба, да ће послови стати, да се иеће моћи да 
изврше поставл.е.ни задацп. Међутим, cim in приговорн -морају отпасти 
пред стап.ем у ко.ме се налазимо, ако сс ys то постојећи апарат анга- 
жује IH искористи у потпуностн. Потребно je да се овако министарство, 
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за нове службеиике, односно код кога се укаже потреба за новим рад- 
miM снагама, обраћа ГЦрсоналном одељењу у Претседништву Ммни- 
старског савета, које he сагласно са осталим ресорима бити у могућ- 
nocTii да стави na расположеп.е потребну радпу снагу која се пећ плаћа. 

После изиршеппх сиестраних аналива,. предлози буџета поједипих 
санезних ресора утнр^епи су на следеће нвносе: 

1 Намесништво, AB110J, Јавни тужилац 
11 Иретседтшпво   Мшиктарског   санета 

III Мипистарстпо за КОЖТИТуанту  
IV MiniiicTaipcTBo пностраппх иослона — 
V Министарство увутрашњнх   послова 

VI Министарство правк>суђа  
VU Minnictapcruo просвете — — — — 

Vili Министарство  финаисија    — — — 
IX Министарство саобраћаја   — — — 
X Мимисгарство индусгрвје — ■— — 

XI Мштстарсшо грговине п спабдсиаи.а 
XII Мииистарство  пољопривреде    — — 

XIII Минисгарство шуиарства  
XIV Микистарство рударстаа     — — — 
XV Мннистарство колонизације —  
XVI Мипистарство  социјалне  политике — 

XVII Министарство  народног адравља   —■ 
XVIII №нистарство   пошта,   телвграфа   и 

телефона   — — —■ — — — — —- 
XIX Министарство  прађевина     — — —• 

XX Министарство ннформа<ција — — — 
XXI Буџетски резервни кредити —   

XXII Министарство  народне  одбране     —• 
XXIII Дотације федерални^ јешшицама — 

Укупни расходи    12.544,000.060.— 

I l.i приложених габела види се однос између личних и материјал- 
imx расхода no свима ресорима као и бројно стање службеника. 

Покриће предвиђених расхода предвиђа се из прихода од: 

Дпиара 
1. СлужбвНИЧКОГ  пореза ■ —        100,000.000.— 
2. Друштвеног пореза савезиих предузећа  10,000.000.- 
3. Пореза на нежењене ■ —  
4. Пореза иа ПОСЛОВНИ промет  
5. Трошарине  
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Динара I п/ 
A) 

32,424.000.-r- 0,26 
22,613.000.— 0,18 

849.000.— 0,01 
40,251.700.— 0,32 
3,226.800.— 0,03 

.  7,428.800.— 0,06 
4,912.500.— 0,04 

867,466.400.-- 6,93 
2.437,689.900.— 19,43 

12,404.800.— 0,10 
13,768.700.— 0,10 
4,800.000.— 0,04 
4,731.000.— 0,04 
8,315.700.— 0,07 
4,241.800.— 0,04 

1.362,537.000.— 10,86 
10,213.000.— 0,08 

322,886.900.— 2,57 
93,848.700.— 0,75 
29,590.300,— 0,24 
60,000.000.— 0,48 

4.500,000.000.— 35,87 
2.700,000.000.- 21,52 

2,000.000.- 
300,000.000.— 
549,380.000 — 



Динара 
6. Такса ■  283,200.000. 
7. Возаринске та«се '  125,100.000. 
8. Царипе — • — ■  60,000.000. 
9. Монопола  ■  3.230,430.750, 

10. Продаје путних исправа  600.000. 
11. Службеиог листа —  6,900.000, 
12. Поштаиске штедионице — — 8,800.000. 
13. Државне хипотекарне банке  18,451.500, 
14. Државне класне лутрије —'—  ■— 8,780.000. 
15. Саобраћаја •  1.180,310.000, 
16. Министарства трговине и онабдевања   — 1,000.000. 
17. Мннистарства социјалнв полнтике  50.000. 
18. Заиода за трансфузију крви • ■ 3,500.000. 
19. Министарства пошта, телеграфа  и телефона    — 357,600.000, 
20. Министарства прађешша ■  500.000. 
21. Министарства информација  530.000. 
22. Државне привреде и добара — -— 3.500,000.000. 
23. Враћенизс позајмица ■ 90,000.000, 
24. Непредвиђених прихода ■— — 8,861.600, 

Сиега    9.844,000.000,- 

Преиа томе, иањак покрића износи 2.700,000.000 динара, што 
тачно претставља износ дотација које he се исплатити земљама за по- 
крићс њихових расхода у току другог по.чугодиипа  1945 године. 

Овај мањак покрићс се иа обртшог капитала Гланпе државне бла- 
гајне, како je предвиђоно у чл; 1 Финансиског закона, He постоји мо- 
гућност да ое уз санезнн буџет упоредо прикажу и буџетн земаља, 
чиме би сс омогућио потпуии преглед појсдиних грана државне делат- 
иостн. Подела извора прихода измеј/у санезпе и земаљских влада извр- 
meiia je принремено пропнсо.м чл. 21 Финансиског закоиа. Г1о оиом 
члану земл.ама се уступЈају сви приходи од непосредних пореза, ij. 
земљарине, кућарине, течевине, пареза на ренте, друштвеиог пореза, 
службеиичког пореза m пореза na нежење, Од овога су нзузетн: a) слу- 
жбенички порез на пркнадлежности службеника и радника кој.и оу у 
савезној служби; и б) порез на добитак прелузећа Сапезие пладе. 

Порез na пословни промет (општи, скуппи n порез иа луксуз), 
трошарине, царипе и таксе улазе као прпход у савезии буџег за покриће 
ваједничких потреба. Општи и скупни порез и порез на луксуз, који 
се плаћају паушално, приладају земљи на чијој се територији разре- 
зују u наплаћују. 

Kao mro je neii показано, приходи су у ово.м предлогу процењени 
у  ВИС4ШИ  од 9.844.000.000 динара. Од ouora  укулиог изпоса  пЈшхода 
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долази na државне фискалне .прмходс 1.429,680.000 динара, a на при- 
ходе државиих приирсдних предузећа, државпих самосталппх установа 
ii д^ржавних добара 8.311,278.250 динара. Остали приходи износе свега 
103,041.750 дииара. Од савезних фискалник прихода у 1.429,680.000 
Аинара Hajisehu део отпада na трошарину, порев на пословни промет, 
таксе, воваринске таксе и службенички порез. 

Процепа сиих прнхода вршена je upe свега na основу остварених 
ирпхода у догадашп.им буџетскп шериодпма. Ono што je најбитније, 
узети су у обзир спи данаши.и услопп под којима треба да се убирају 
ти прихолп. Предпнђеп je, na пример, мали порсски приход у крајемима 
ратом ounehennM и тешко настрадалкм. 

Оиом приликол треба нагласити погребу реформе читавог nope- 
ског система, у коме су, пстппа, већ досада извршене мпоге значајне 
реформе u иодификације, али који-ппак још уиек носи обележје једног 
застарелог пореског система.' Мипистарстпо фипапсија eeh je пзрадило 
пројекат ово.г закона o свим пореским облпцпма. 

Kao mio je neh паглашепо државни расходп покриће се пајиеНим 
делом приходпма државних привредних предузећа и добара. Према 
томе, оргапизацији, пословању и руковођсп.у оппм предузсћима мора 
се поклошши озбиљна пажња. Из онпх извора очекује се приход ол 
8 мплпјарди динара. Од иореских прихода, међутпм, очекује се сиега 
око милија.рлу и no динара што прет.стапл.а мипималпо oiiTcpelve;ite 
парода. 

Мј-иход од трошарипс, процен>ен je у 549,270.000 динара. Ona upo- 
ueiia може се сматрати реалпом. Ona "je нижа од остиарепих трошарпп- 
ских прихода у годпни 1940 у иисппи од 1,268.778.403. Али се, збси 
специјал.них привредних прилика данас, ne може очекивати истп промет 
као у 1940. Заго, ме1>ушм, na другој ст.раии п.мамо iioitelian.e троша- 
ринских стопа које се креће приближно од 20%, код шећера, до 450"; 
код mina. 11a аспону тога се и очекује да he се трошаркнски прпходп 
паплатитп  у  проиеи.епом  износу, 

ГТорез na послопни лромет, шроцењен je у 300,000.000 дипара. 
C обзпро.м na предвиђања у 1939/40 у 906,000.000 дшара, ова процена 
бп бпла пмска. Алп се мора узстп у 'обзп)) да се у паредпо.м буџетско.м 
иерподу привредни тфо.мет неће обанљатп у пстом оби.му, што je битно 
за процену прихода ив овог извора. Међути.м, вредност робе у промету' 
нзражепа у новцу повећана je, с једпе страпе, — a с друге črpane, no- 
већане су и стопе скупног пореза и то за преко 50'% лрема љтопама 
i!3 1940. ЗахиаЛ)ују1гп томе смањши обим npoMeia 6iihe пакпађсп љсго- 
1ШМ вредношћу пзражепом у новцу и повишеним стопама. Упоређење 
са 1939/40 годипом овде се BipuiH no иуждп радп тога, јер te нн од 
федералппх једпптца nn од поједпнпх лтппстарстапа, нису могли до- 
бпти подаии 'o остиарепчм приходима у протеклим буџетским периодима, 
услед чега се са њима није ни могло да вриш упоре^епл.     v 
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Приходи од такса процењепн су na 283,200.000 дипара. Ouaj приход 
je процењш знатио 1шжс но у 1939/40. Али ona прои.спа цретставља 
неизвесност с обзнром на смањени обим привредног промета. Због no- 
стшеног иормализонап.а привредног живота и у.след досадашњег скока 
цена привредних добара може се и овде очекивати наллата лрикода у 
процењеном ИЗНОСу. 

Што се тичс иозарииске таксе, ириход од п>с процењен je на 
125,000.000 динара и on се може смат.рати реадпим. Код Мннистарсгнп 
саобраћаја предвиђа се приход од возарине у пзносу коме бн ошгова- 
рала ona процењена возаринска такса. 

Службешнчки лорез лроцеи.си je na 100,000.000 днпара, с обзиром 
ка висину расхода предвиђених на службенике и раднике mo предлогу 
оиога буџета и к,од држаинпх привредцих установа и предузећа, можс 
се сматрати реалним. 

Царински прикоди, процењени на 00,000.000 динара могу се, та- 
ко|>е, сматратш реалнмм. У току наредног буџетског периода Мс|>уна- 
родни трговински одпоси hc се свакако успостаинтн, na сс onaj износ 
може и наплатити. Некада су приходи no овоме основу играли дилеко 
значајинју улогу, као шт.о би je, под изнесним услопшма, могли играти 
и у будућносш. 

Прнходи од привредних предузећа државних п.чн под држалиом 
улравом, самосталпих држашшх устаиоиа и држашшх добара, npoiie- 
it,eiMi су у укупном  изиосу од 8.311,298.250 дииара. 

Са.мо од државних мсшопола очекује се приход од 3.230,430.750. 
C обзнром на расположипе количиие мшополске робе, цене одре1;еис 
за н.пх, као и незадо1шл>е.11е потребе становништва са тим артиклима, 
овај tve се износ у целости остварити. 

Пјгиход од жслезничког п речног саобраћаја процењен je на 
1.180,310.000 дипара. Основа за оиу процену били су приходи остпа- 
рени у иесецу мају 1945 године. Узето je, дал.е, у обзир и оспособљење 
саобраћаја у наредном буџетском периоду, повсћање подиозне тарифе 
за робии и иуушчкп иромет, као и активна саобраћајна сезона која 
наступа после жетве. 

Од iionrraircKor, телеграфског и телефонског саобраћаја приход je 
ироцењеи са 357,600.000 динара. Са ожипл.еп.е.м привредне делатно- 
сти и извршешш повишењевл raivca, као и обавезом свих државних уста- 
нова да плаћају поштанске, тслеграфске и телефовске таксе, може се 
очекивати да he се и ona процена рстварити, 

Од привреднтс 111)едузе11а и добара државних иои под држашгом 
улравом, приходи су процењени у 3.500,000.000 дина^а. Успех у оства- 
рењу one велике стаеке саеезног прихода у Ћри и no иилијарде запи- 
ciihe од рада привредних предузећа. Отуда hy иорати приликом одобра- 
вања буџета сваког приврешног предузећа, државног или под државном 
vnpanoM, да  обраш.м  иарочту  иажп.у  нс само  na  његопу  финансиску 
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гпрану, udi и на пркђрелну делатност. Moja ћс пажИ)а у овом погледу 
моратш да буде будиа и у току извршења буџета сиаког предузећа по- 
себице. Отуда je у чл. 19 Финаиснског закона уз овај предлог предии- 
1;ено да Министар фииапсија, у заједиици са шадлсжпим мтшстрима, 
одобраиа буџете шаког привреднот предузећа. У трме ииљу она су 
лужна подпети na одобрење сиој буџет расхода и ирпхода, као и свој 
лрив|редни план, пајдал.е до 15 аигуста 1945. Сиа она предузећа морају 
IHTO npc да отпочиу са пуиом шроиЗВОДЊОМ. Досадашп.и рукоиодиоцп 
iincv показали im пајман.е способио.стш im иоље да актшшрају преду- 
зећа. Стога нисио од и.их ни имлли потпуне приходе, иако су ona' и 
mpe сиега, позпана да булу живи и сигуран извор саисзиих .прнхода. 
Али штета сс не огледа само у фпнаиспја.ма, ueh и у привреднам живрту 
земље и у успеху у обпоии. Рукоиодсгиа 'МО;рамо прииудити na актив- 
ност под личпо.м o.iroiiiopiionitiv виших руководилаца. Сапезна нлада 
mijo узела п.рипрсдиа предувећа у споје ])укс да би их умртвила, већ 
да њиша руконоди иа пачии пајкориопијн у сврху задовољења савезних 
иотреба ii потрсба парода. Неуспех ових предузсћа значно би пеуспех 
савезие привредне политике у јсдном великом и иажиом сектору. To се, 
пз.међу осталог, ии из финансиских равлога me сме допустити, 

Фмнансмоки закои уз onaj шестомесечни буџет којн иам поднасим 
на усиајаи.е садржи саио одрвдбе које се одиосе na изиршеи-е расхода 
n обезбеђен.е рстварења процењених прихода. Од важнијмх од]5сдаба 
.споменуКу чл. 6 којим je регулисапо буџетирање Мивнстарства на- 
родше одбраие. У чл. 7 продужује се период рачупске i олиие за свега 
лиа иесеца према буџетском псриоду. Са лужим лериодом ннсам се 
могао сложити, јбр сматрам да би то уствари било фађоризовање no- 
i'pumor и неекследитивног рада. Потребно je да opranu којима je пове- 
peno извршеп.с извесппх задатака воде рачупа o вромепу и да пзвршење 
посла аргапизују тако, да се изврши у олре1)епо.м перподу. — У чл, 8 
предлажем ограппчепу jiorv'tmocT вирманисаша радп тога ла сс нс би 
увећавалн лични расходи, јбр сам у току мзвршења буџета ааназио, 
да су лични расходи сувпше велики, што je још последнца пасле^мкп" 
старог бпрократског апарата. У чл. 9 лредвиђена je MorvlviiocT да мппп- 
старства привредног карактера и самосталне привредне у^таноое, чији 
се приходи показују у буџету, могу, у границама одобрених кредита, 
ipoinirini своје приходе. To je олакшица која произлази из потребе за 
mio експедптпиЈшјпм пословањем тих устапова. 

У чл. 13 регулисан'је начин прегледа и одобреп.а зе.мал)Ских и 
обласних буџета. Док to пктањс ne буде дефинитивно регулисано и 
док се такнп.м прегледима утврђује вмина дотацпја која се нсплаћује 
из савезног буџета, земаљске буџете прегледаће ca,Be3iiio Министарство 
финаноија. Да бп се наплата сопствених прихода појачала, тј. служби 
наплате посветила већа пажња, утврђоне дотације иаплаћиваће се у 
једнаним  месечпп.м  рата.ма,  чпја  je  висина  условљена  процентоел  na- 
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ллате властитиос прихода, Ha овај иачип Санезна влада утицаће на 
буџете фсдералиих јединица да сноје изкоре прихода жкоришћују до 
граишца могућности. Иа raj начин lic федералне владе моћи да воде 
здраву финанснску политику која сс састоји у покривању својих pa- 
схода првенствено CUOJIIM приходииа. 

У чл. 18 лрсдппђеиа je норма, према којој се све одлуке уредбо- 
дапмог карактера, које пасредпо или мспосредно утичу на државне 
финансије, имаЈу да достављају на претходну сагласиост Мшшст^рсгау 
(jnniaiiciija. Huje потрсбно ла парочито паглатавам од какве je пажио- 
сти овај npoiuic. Оп je унесеи радн тога, да би се скраиило аитажовање 
државпе благајне и, с друге страие, да државна средства ne би бида 
изнеиадно ангажовама. 

У чл. 19 регулисаи je иампп финапсирања државних привредних 
предузећа, као н предузећа под државио.м управом. Сиаки he се преду- 
зеће фииансирати СОПСТВвНИМ средствима, према иосебпом буџету. Ila 
буџет којп мо;ра одговарати плану Цривредпог саеета даваће сагласпост 
Ммлиста.р финансија. У случају да ona предузеНа ne рашолажу сопстве- 
иим .средствнма у сврху ожшивен.а делатностн, могу закл.учивати зај- 
^ове «од државиих шли државом овлашНених иовчаиих змшда. Уколшко 
буде тшстојала иогрсба sa гараицијом, њу he за такве зајмове, као mro 
je паглашено, у иив државе даватн слвезии Министар финансија. 
Лнуитете no зајмови.ма предвиђаће предузеНе у својим наредним буџе- 
тима. 11a овај he се мачпи устаиовити продуктивна и финансиска eno- 
собност поједии-их лредузећа, a тиме he се отстранити негативности и 
појачати продуктнвност. 

У чл. 23 ггредвп^еие су пореске iioruiacrim.e Koje се дају саобра- 
ћају, iiomrn н војсп.и за иабавке потребног материјала. Питаи.е ових 
Повласшца je приврбменог карактера н схно he, у сагласмости са заин- 
тересованшм ресорима, бити коначио pemerio у међувремену до НОВОГ 
савезног буџета. 

У чл. 26 тач. 4 предвиђе.по je овлашћење за опајап.е одио-спо уки- 
лап.е фопдова. Познато je да поминално постоји читав низ такозваних 
фондова, који располажу са готово пикаквим средствша, чији су при- 
ходи врло скупи, јер у великој мери аигажују државии апарат и, иај- 
зад, постоје и такви чија je намепа дамас остала без сврхе. Предвмђе- 
miM овлашћењем даје ioe могућност да сџ литање тих фондова регу- 
лише на рационалап начин. У тач. 5 пстог члаиа je остављена иогућност 
кредитирања државних н друшх лредузећа опште привредне користи 
na базн благајничких боиова. Ово je прелазна мера која има зиачај за 
mm веће активирање name привреде. 

Песебшш чпшш предвиђене су извесне олакишце у вези са извр- 
шењем пабавака и радова за потребе државе. Ове су олакшице, то jecr 
измепе старих upornica, резултат ствариости, a у Финансиски закоп су 
унесене na основу образложених и олравданих захтева лојединих ресора. 
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У чл. 33 иодификован je пропис чл. 8 Одлуке o издавању привре- 
мше новчане помоћи породицама бораца ИОВ и 110,1, инвалвдииа H;i- 
(шдиоослободилачког ])ата и н.ихоним породицама, Kao и породицама 
жртава фаишсгичког те.рора. Досада je служба око утврђива№а помоћи 
била преиесема na комисије које су биле образоване код народних 
одбора. Исплату установљених помоћ-и вршили су окружни адбори из 
средстава која су исплаћивана иа савсзне благајне. Taj се пут није 
показао као довољно ефикасап, нити су »омисије допол.п« нспитивале 
нмоиио стање лица која су ice обраћала за помоћ, Исто тако, од 
окружних одбора није пржиљен ниједан обрачум o ранмје извршенпм 
исплетама. Из тих разлога-, a с обаиром да су нздаци ове врсте 'нео- 
бпчпо птсоки, и iioniTO he се пугем нојпих иласги маћи да врши ефи- 
кагснија коитрола сиих опих IIOMOIHI, ona je служба пренесена na војску. 

To су напомене уз иажиије ироиисе предложепог Финансискаг 
закоиа. 

Потребио je иагласити да je onaj буџет ие само првм буџет за 
»елу држапиу гериторију, него и први буџет после уипфикап.ије name 
националие валуте. Замеиа која je ca успехом извршена у спима обла- 
cmua иаше земље упркос веома тешких околности, била je нужна 
иера у правцу отклањања хаоса и одређивања наших финансжких при* 
хода. Овиие су остварени реални услош за једаи нормалан paseoj 
нашег лривредног жшшта. Прошиодња n лромег добара данас базирају 
Hfl јсдпој једии.стиеиој палути. Битни задатак државјне филансиске 
полипике биће чување нрсдпосги нашег ионог динара. Први услои за 
то јесте правилно извршење државног буџета. To се у првом реду 
односи na држание приходе. Crni opranu пародиих власги којима je по- 
верена наллата прмхода морају у потпуности и на време ислушиш csoje 
задатке. Државни расходи почиваће искључиво у границама остварених 
државиих прихода. Исто тако и opranu којима je лоиерепо извршење 
буџета расхода дужни су слроводити строгЈ штедњу. Само тим путе.м 
Morvhjio je сачуватн вредност паше.м noim.v. Уколико се, особшо у 
крајевииа где je замена окулациских новчаница недавно извршена, 
осећа оскудица новчаних средстава, ona he се у ицљу обнове и mro 
бржег л жниљег привредног промета отстранити. 11обол.1пање саобра- 
ћаја n осталих услова оМогућгиће бржп принредпи про.мет нзмеђу СВИХ 
крајева наше државне заједнице што he поиол.по дејствовати и на 
равномернији новчаничнм оотшцај. 

Замена je у потпуности оправдала nama предвиђања. dui приго* 
вори Koju су upe извршспе замепе чињени, добропамерпо нли злопа- 
мсрпо, показалп су се неоснованин. Прена томе, трсба замепу посма- 
тратп као потауно занршену операцију која пам je отклоппла пспод- 
ношл>ив ранији валутарни хаос и остварила повољне услове sa nam 
фппапопскп n привредни ж-ивот. 

V 
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1 Iccv.MiMiiio je да ,cy ce у ирво време пепосрсдпо после замспе 
осећале м морале ce осећати најоштрије тешкоће прелазнот периола 
из валутарног хаоса у период финансиско-привредног сређивања  (мо- 
ментална иесташи.ца ноица, неравномерни оптицај no лојединим краје- 
вима, иесређен однос изме1;у ucna, наднмиа и плата, недостатак инду- 
стрискнх продуката и намирница итд.). Али сие оие тешкоће ne треба 
везииати за •саму замеиу, или пх сматрати као љење .последице. Напро- 
тив, извјпиена замена нам олакшава да ове тешкоће брже отклонимо 
ii саиладамо. 

Упоредо са заменом новца донет je низ мера ради нормализовања 
'иаших ирииредиих шрилика. Цил. оннх 'мсра, које прехстаиљају један 
иелоиит систем, je — пбред ожи1!љава.и,а производње u промета — " 
регулисање радних и платиих услова п уређење снаблевап.а. Закои o 
цеиама, надтнцама и плата.ма, Закои o сузбијаи.у шпекуладије и др. 
требало би да обезбеде радпом свету смошл.ии ИСИВОТ п да нароЧИТО 
доирииесу  уредној   организацијн сиабдевања. 

One мере заиста пружају иогућности да ce постављени циљ заисга 
и оствари. Потребио je само њихово доследио c,npoBot;eii.e. 

Mel>yTiti.M, локазало ce у лраксн да ce ове мере ннсу доследио спро- 
водиле ■парочито у погледу сузбпјаи.а ЈЈпекулације. Снабдеван.е je до- 
кедеио у питање, јер су цеие препуштеие да их рмиавају несавесни 
шпекуланти који иа иабапии разних арппкала и намприпца желе да 
постнгну несразмерне вараде. Кривицу за ово спосе и салт потрошачи 
који не користе лраво које mi закои даје у погледу одржаља цема, 
као и opranu власти који лабаио илн никако ие примеп.ују закопске 
мере iipoTiii! несавесиих добавл.ач^. Исто тако и opranu снабдепаи.а, 
државни, задружни и приватни који слабо оргапизују добављање no- 
требних артикала и намирница, помоћу којих би нофмнралч цеие. Треба 
битн .свестан тога да ce ene ueue имају равнати према званично иорми- 
paniMi цеиама и бити у одре^ено.м односу према и.има. 

ПЈпекуланти желе да арикажу да повећање цеиа којс omi неса- 
весно дижу проистиче из падања вредностм повца.' Ha тај начин они 
сиој злочиианки рад прикривају узроцима који ne постоје, Напротив, 
њихово пабијап.е цеиа доводи како до поскуплуивања живота н обезвре- 
ђења плата и »адница, тако и до поремећаја у нормализирању нашик 
прилнка. Али гласна њихова памера.иде за тим да покушавају опемо- 
гућавање спровођења у живот допесеиих законских мера, да би тако 
довелп у iiinan.e поиереље према новом ДФЈ дина.ру. 

Зато иам ce борба против шпекулације и упораи рад na подизап.у 
наше пи»реде, јачању name проивводње, т.рговиие, пољопривреде и 
naipo4mo oprami3au,nje спабдеиап.а, намећу као осповпа дужпост за 
сређивање нашик прилика. Ишуп.авањем ове дужпостп ии само испу- 
и.авамо свбју дужпост према земл.и и иароду. 

Спровођење предвкђених законских мера и јаче апгажовап.е др- 
жавних oprana, помогпутих од народа, битан je услов како за побол.- 
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maii.e животних услова маса тако и за обезбе1;е11.е предпосги iiainei' 
динара. 

Другови; предложени буџет je аов доказ сређивања паших прн- 
вредних u фипансиских прилика. Ои j om више амогућапа noicreneHO 
савлађивање олромник напора за обиоиу наше земље, »зпрадњу и рад 
Иаше индустрије, шостепеиу иор.мализаипју прсшета и сиабдеиап.а, по- 
дизања пољопривреде м мпуњавака н^ших дужности соошјалне бриге 
и старап.а. 

Mu смо ncli у стању да, углавном, одговоримо 10вима потребама 
које захтева сигу.рност nauic земл>е, сређивање наших унутрашњих при- 
лнка и paamijaihe и уређсп.е живота наших народа и .наше државе. Са 
даљим сређииаи.ем ирилнка у свету у лзгледу je joni бол^а сигурпост 
у namci.M даљем раду. 

УсиајајуНи предложени буџет, IMH ћемо омогућити фииаис.ирап.е и 
фупкциоипсан.е свик граиа држацпе делатности до краја ове године, 
na 1МОЛ11.М да  га ШВОЛМГе  при.мити. 

Потпретседник: Отварам претрвс o Предлогу буџета и финансисхог 
закона. Има 'реч друг Никола Петроазић. 

Mimifcrap тргопиис и сиабдевања инж. Ипкола nerponiili: После 
исцрпног скспозеа друга Министра финансија, којим су обухваћени свп 
најважниј« проблеми рада на O6IIOI«I наше лривреде и целокупног jau- 
ног жинота до краја ове годиис, мени mije остало много да говорим 0 
буџетском предлогу. Ja hy ■сс сшо задржати na момепту којм je нео- 
бнчно нажап, na пигап.у суабијања шпекулаиије и потребп mro боље 
организације (снабдевања наоиих радних маса, na сре^вању .иаших при- 
лика на тржишту. Нема сумње да смо ми заменом новчаница наслеђе- 
imx од окупатора уопел-н да уклопимо једпо оелико зло и да IIOBIKM 
лииаром ДФЈ oMoryhmio сређивање прилика na тржишту спречавап.ем 
великог скока nena што je, с једпе ст.рапе, лоследмца птекулацпје, a 
с друге icrpane, релатпиие оскудипе у роби n живопшм па^трп.ицама. 
Међутим, ми у томе писмо потлуно успели због тога што ншсмо до- 
следпо и li'CT.pajno слроводили курс протпв шпекулапата којих и.ма и 
на селу и у граду. Зато ћемо ми у овом перподу морати ригорозпо спро- 
иодити законске прописе ради сузбијања шпекулације и пропнса o 
oapeljiiiiaikv цепа, јер ћемо само тако, наравно уз истовремену борбу за 
uonclian.e производње, — и пољсАпривредне, и индустриске, и занатске 
•— учинити да се садашње стаље у снабдевању поправи. И, каоЈито je 
Мннистар фипапсија рекао, ми са.мо тако .може.мо спаснти дипар, тј. 
само чувајући вредпос! нашег иоиог данара можемо побољшати иви- 
вотпе услове паптх па^ода. • 

За задатке ре,сора Министарства трговппе и спабдеваи.а, гј. за 
шихово O'CTuapen.e до краја годиле вотирана je шишм буџетом ставка 
ОД 13,768.700.- • дипа.ра mio, укуиио узев, ne сиоже да буде ДОВОЉНО 
кад се зна колико je потребно уложити оредстава да се nama трговина 
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-нормализујс и да се задовоље њене ocnomie -потребе. Међу™'м, кад 
je Мииистарство финаткија врииило 1смаљен.е нашег буџета ми ннсмо 
били коизултовани. Зато ja молим да се, ако je могућно, повећа буџет 
Министарства трговине и ciia6Aenaii.a, јер побољшаваљем снабдевања 
и отклан.ан.см досадаши.их слабости у тргомти и снавдевању, ШГО 
бржом иормализацијом робног промега, ш ћемо, у овам перноду огром- 
ших iianopa које улажсмо у «6iioi:y name разореие прицреде, цстпарити 
део нашнх цнл.епа ,ла nno дре нашим раднии иасама учинимо живот 
што сиошљивији, 

11a мрају желим да иајавмм да je убудуће потребпо (ктиаритм што 
4vp№ciiiijy сарадњу ишефу ICBH« привреднијх ресора, јер ћемо тако обе- 
збеднти бол.и увид у проблеме свих грана наше [фивреде, оиогућити 
доношење целисходнијих мбра и економичније троше«.е буџетжих 
средстаиа. 

Потпретседпик: Пма реч друг др Васо 4y6ipiuioninii, &жнистар no- 
љопрквреде. 

Мнпнсггар пол.01гр111феде др Васо Чубриловић: Другови, ja сам 
данас прс подне на сепнишР Закрнодавног одбора изјавио да предпог 
Miimi.cT.pa фииансија o висини буџета Мииистарстпа иол.оприиреде од 
4,800.000 динара није довољан за нормалан рад и развој целокупне 
наше пољопривреде до краја године, дакле one гране која je данас 
код na'c ocjioBiia н најважнија и која je .током рата претрпела огроадне 
штете, чија су срсдстпа производње, оав живи и мртви иишентар, тако 
peliii десеткокаиа. Средсттима која се оии.м буџетом стављају на .распо- 
ложеи.е ресору ишљсмфнпрсчлс mije Moryh'iio одгопоритн O'CHOIUIHM за- 
дацима чије смо изнођен.е плаиирали до краја годнне, акамоли да из 
њих можемо финацсира™ научно-истраживачки рад, нити уводити иове 
службе као mio су уираие пол.опришрсдпих имаи-а, лкттиско-трактор- 
кку .школу, у IKOJOJ сире.ма.мо кадроне без којих се nama поиа пол.о- 
ћрнвреда мс може mi замислити. Исто тако ооши предлогом буџета у 
шзносу од 4,800.000 дипара иису уопште обухваће^ие илате службе- 
ника Днрекиије за ликиидаиију земљорадничких дугова кити ма какви 
крсдитн аадругама и лољопривредишм установама и добрима без којих 
omi ne могу да креиу иапред. Зато ja иредлажем да Претседништво 
примм и у флнапсиски закои уврст.и следећи амапдмап; 

„Овлашћује се савезни Мшшстар пољопривреде да иоже о.ргани- 
зовати при Мииистарству пољопрнвредс научно-покусне заводе, улраве 
пољопривредних mian.a, иашинско-тракторске службе и машинско-трак- 
торску школу. 

Потрсбпе кредите за оврхе из предњег стаиа, a пајвите до суме 
од 7,000.000 дипара ставиће na расположење јсавевни .Мипистар фипам- 
•сија из буџетјских резервиих кредита." 

Поред тога молпо бих да сс олшгући и исллаћиваи.е плата службе- 
иицтма Дирекинје за ликвидацију земл.о.радиичких дугова и да се пре- 
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дузећима лод државном улравсми, зати.м државнкм и самоулравним по- 
Л)0.11ри)!реди11м jiiočpinia, лхтановама и предузећима OMOIVHII дапаље 
привремени« безкаматник позај.мтца, јср су им оне неошходне да 6и 
могле што брже да отпочну рад и да се бани пуним својим капацигето.м 
ii свим својим |М(Угућносгима na развијање једпог здраоог газдоиаи.а. 
Ja на томе нарочито инсистирам због тога што су пољопривредним 
добрима н земљорадничким задругама кволходни кредити да би могли 
да креиу. 

Молш! да се овај лој амаидмани предлог који сам дао уз њега 
прихвати. ПзјакЈнујем да hy у иачелу гласати замбуџет. 

Потцрет/седник: Има реч Министадр народног здраиЈиа друг др 
Сремец. 

Министар народног здравља др Златаи Сремец: Ja поздрављам 
доношење дрвог државног 5уџета   који обухиата читаву територију 
наше држаие. Али n поред тога ja овдје морам да папо.менем да je за 
Мпинстарство народпог здраиља буџет од 10,213.000 дилара иедоио- 
љан, иа«о сам свјестан наших тешкоћа и економске ситуације наше 
земљђ, да се мора.мо opiijeimipain иа тр да се задовоље са.мо најну- 
жније шотрсбе. Служба заштите народног здранља, болкице u све саин- 
тетске устапоис у земљи у току рата претрпјеле су огромну штету. Ta 
ШТета je иричии.ена ие само зградама већ И ијелокупиом иипентару. 
Mero тако ми осјећамо велику несташииу лијекова. A све то задово- 
љитм, iMa и у пајпужиијем обиму, mije могућпо кредитнма који icy 
наилодијељени. Међутим, ако Минисгар финансија није имао могућно- 
сти да pecotpy иародпог здраил.а одобри ueliii изпос, ja овај буџет 
прихваћам у нади да lie он идућом приликом према ресору народног 
здрапл>а 6imi јИЗдашнији. 

Гласаћу за пријеллог буџста. 
Потпретседник: Има реч Минцстар информација гооподин Коса- 

новић. 
MiiHu'di'ap   информација   Caua   Косановић:   Буџет   Ммнистарства 

ииформација за период јули—дсце.мбар ове гошше у износу ол 
29,590.300.— динара довољан je за извршење ресорних задатака, и ja 
изјаиљује.м да предлог бууеда прнмам. 

Потпретседник: И.ма реч Мгашстар унутрашњих послова Влада 
Зечевић. 

AlmmcTap унутрашњих послоиа Влада Зечевић: Ja, другови, изјав- 
љујсм од1мах да буџет у иачелу лрихватам, алп .предлажем »i мислим да 
бп, с обзнро.м na привредне шршлпке у (којима ice данас nama земља 
налави, државии буџет, који пе фпнансира само савез всћ н федералне 
једмнице, требало да буде већи. Мнслим, да то дозвоЈвавају и мо- 

■iyliifocTii које нма Мммисгар фипажија и да ne бн гребало тако строгр 
v 
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стезати извесле name ресоре, стеза-пн 'их na тај начии IUTO HM се одо- 
бравају иедоврљни креднти чако да omi ne шогу да радс пуним 
рамахом. 

У погледу буџета Мнншс-га^стиа упутрашн.нх послоиа нзјавл>уј©>1 
да га примш иако je ои у извесној мерп смањен у Миниртарству 
флнансија. 

Потпретссдник: Има реч друг Марко Вујачнћ. 

Марко Вујачић: Предлог буџета кој.и нам je поднио Министар фи- 
нансија ja у иачелу прихиатам, али молим да се у н>ему, уколико већ 
нису обезбијеђспа допољна средстна за исплату помоћн, потпора н инва- 
лида, — o чему je дапас на сједници Закоиодатшг одбора говорио ми- 
нистар друг Кржипшик, — да се та средства повећају, да се обезбијсде 
исллате помоћи из ^ржавне благајне. Исто тако молим да се .обнм 
буџетом iiioneliajv' дотације уколико нису федералвим јединицама и 
областима одобрене суме које су one тражиле, }iapo4iiTO лотаиије па- 
смвним и ciipojiaiiniii'M крајевмма као игго су Црна Гора и Сануак, јер 
je та.мо пелпка потреба за г|федитиА1а 'iiourro су њихови прикоди 
веома мали. 

Потпретседипк: Дозволите ми да  и ja као претседавауући кажеш 
неколико .речи шоводом овог буует/ског предлога. Ми смо иа данашп.ој 
седници Закоподавиог обора, a и овде, чули уЈлавном само захтеие за 
повећавање бууетских износа. To су тражили и ресорни министри ие 
само за своје ресоре него и за друге потребе, за потребе изваи својнх 
ресора. Међутим, ja мислим, да м.и MopaiMo водити.рачуна o стварним 
nainiiM фнпансиекпм могућпостима н ja верујем, a гако caoi и обавештен, 
да je Мпнистар (JMiiiaiicnja излазло ло краји.шх могућности захте.ии.ма 
појединих ресора и потрсба.ма федералних јединица у фишксиским 
рредствима. 

Има реч Министар грађевина друг Стево Зечевић. 

Минцствр гра^евина Стево Зечевић: Министарство прађевина до- 
ставило je Мттстарству финансија предлог буџета са знатно већим 
измосом него што je onaj o коме ми овде ретавамо. Мсђугим, ако мо- 
гућностн nauie државе у оио.м тренутку нису бол>е, ja нзјаил.ујем да 
пјмпмд! буџет Минисгарстиа грађевипа у yKyniioiM изиосу од 93,848.700 
динара. 

Потпрстседник: 11ма реч Министар сонијалне политике друг др 
Кржишник. 

MiinjicTap социјалне политике др Антон Кржишник: Ja hy углавнш 
поновити овде ono o чему сам говорио на данашњој седници Закопо- 
даипог одбора. Ja сматрам, то лоново наглашавам, да се начин на којн 
су брнсаие ноједипе ставке нз предлога буџеча који je М,11нистарство 
сопијалие иолитике подпело Министарстоу финаноија ие може прихва- 
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rimi. AKO Министарство финансмја није имало могуНиости да nam 
предлог у целини усвоји, већ je- требало да га c.Maii.yj'c, оида je требало 
познатп преткгтапнпке Мииистарстиа ашпјалне политпкс и догоиорши 
сс o томе где се и у којој позицији може што смањити. Међутим, тако 
се mije поступило већ се у Министарсгиу фиианснја брисало и тамо 
где се лијс уопште могло ићи испод гередложене суме, као што je то, 
на пример, 6"iio случај са смањењеси подиције за исплату помоћи која 
je сведека на -ЈОО милиона. Овим кредитом није уопште могућно onpo- 
иесгн исплату помоћи које су већ утврђене и одређене. Да бисмо onaj 
пролуст полравили, предлаже« амандман уз члан 15 Предлога финан- 
сиског закопа којн гласи: 

„Уколико (Ууџетом предвиђени кредити не буду жжољни за сврхе 
i,;i става првог, исллате ових IIOMOIHI вршиће се на терет обрташ!' кали- 
тала Главне државпе благајлс. 

Ставља се у дужност савеаном Министру социјалпе политикс да, 
у сагласности са саеезним Мингистрскм фииапсија, изврши до 1 септем- 
бра 1945 године ревизију свих решења o помоћима no буџету Министар- 
ства социјалие полштике." 

Изјављујем да могу прихватити буџет Министарства социјалне по- 
ЛИТИКе само под услово.м да се onaj амаидман при.ми. Ja молим другове 
да увиде потребу o којој сам говорио и да усвоје а.мапдмаи уз чл. 1>')- 

Потпретседник: Поијто je овим листа говорника у начелној дебати 
нсцрпена, стављам Предлог буџета Демократске федеративне Југосла- 
Btije за период јули—деце.мбар 1945 годнпе na гласањс у начелу. 
Прима ли се? (Прима). Има ли ко против? (Нема). Прелазимо na пре- 
трес у појединостп.ма. Моли.м друга секретара да члта предлог буџета 
no разделима. 

Сскретар Миле Перуничић чита прво преглед државпих расхода за 
период јули—децембар 1945 године a зати.м прсглед државних прихода 
за период јули—децеибар 1945 годкне no разделима. (Видеш прилог 
na  крају Kii.nre). 

(Претседништво АВНОЈ-а прихватило je свр разделе државких 
расхода и прихода према предлогу A\iiimcTpa финансија.) 

Потпретседнпк: Овиме смо завршили претрес Иредлога државног 
буџета и у појединосгииа. Сада прелазимо на претрес Предлога финан- 
сиског закона. Молим друга др Обрена Благојевића, повереника Владе 
ДФЈ да да потрсбиа објапш.ен.а. 

Поверсник Владс Д'1'Ј др Обрен Благојевић: Другови вијећницИ| 
Предлог финалсиског закона уз држаипи буџет за пе.риод јули—деце.м- 
бар 1945 год. садржи иајвећим дијелом само одредбе које се односе иа 
извршење расхода и na оствареп.е државппх прпхода. Цил. олредаба 
овога предлога закопа je да у иочетпо.м перподу иашпх фииапснских 
прилика обезбиједи што правилније и рационалније извршење расхода, 
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c једне cTipaHc, и да, c лруге стране, што потпуиије омогући остварење 
предвиђениж прихода. Оош тога овим законо« папуниће се најважније 
празнине које су у iianioj фипаисиској службп настале усљед тога mro 
ce извјесне одредбе предратних прописа o рачуноводстру ne могу при- 
'.мјењивати с обзиром на измијењене прилике и na нашу нову екопомско- 
друштвену структуру, Многи од тих праписа нису у складу mi ca нашим 
садашп.им иастојаи.има n гежњама за завођењвм штедњв у државшш 
финансијама. 

Разлози за уношење појединих одрслабл у Фмнансискн закон сли- 
једећи су. 

Прије сиега, требало je одредити (чл. 2) ко може стварати обаиезе 
за државву касу, ко може бити иар.едбодаиап. за извртсн.е одобреног 
буџета. OCHLM тога, требало je утврдити ко he бити и оиговораи за ира- 
вилно извршење расхода. Стога je у чл. 2 ирописаио ко ce сматра рачу- 
нополагачем. Ту je предвиђена обострала одговорност (шредбодаваца 
и рачунополагача за правилно извршење расхода. 

Да бн ce слријечило самовол>но и недисциплиновано извршење одо- 
брепих буџетских крсдита, члапом 3 ваконс.ког предлога npoimcaiio je 
да ice буџет може изпршанатн онако како je олобреп, гј. како no снојој 
намјени, тако и у погледу висине кредита. У том циљу прописано je 
да ce иалози иаредболапаца за нсплату могу издаватн само no iipoim- 
сима који иаже за рад државног рачуноводства.   • 

C обзиро-м да поједнпе самосталпс државие устаиове иемају у 
спојој органиваиионој структури рачулоподстио, чланом 4 предлога 
пропиоано je да све та«ие устаноие морају рачуноводствену службу 
обављати преко одређеног режисера кој« je обавезан да-^иоди све рачу- 
ноподсхпеле мњиге. 

У пил.у огранпчаиап.а да ce одобрени кредити не користе и за one 
iioi ребе за које ce у току изпршеља буџета покаже да ПО CBOJOJ прп- 
роди нису иајпеопхолније, чл. 5 регул.исаио je да олоб.р&пим креди- 
тима иарсдбодаици логу располагатн само no претходном отварању 
крслита од črpane Мннистра фииаисија. 

llcio тако, у циљу 11])аии,'1ног и благои.ре.меног извршења буџета 
за период јули—дсце.мбар, iipoimcaiin су (чл. 7) рокоип за ангажовање 
расхода буџетом одобрених, за кздавање налога за испллту и за аршење 
нсллата. Ту je, »ero тако, наређено да ce никакво ангажовање кредита 
нс сможе ispunmi ако ирстходио зл пздатак mije oi.iiopen кредит, jej) ce 
ангажовање кредита може вршити само у гранииа>ма кредита који je 
отворио Министар финансија. 

Да бп ce слријечило иеограпичено и непотребно внрманисање одо- 
брених кредита од crjiaiie шредбодаваца, чл. 8 законског предлога 
прописано je ;ia паредбодатт не могу ппрмаиисат одобрепе кредте 
;i3Mel;v буџетских партија у сиојој надлежиостп, већ TO може чинтп 
само  Минисгар   финаноија   no  иретходно   образложеним   иредлозима 

SU 



наредбодаваца. To значи са.мо AVmiiicrap финансија можс одобравати 
нпрмаме креднта. Овдје je, исто тако, наглашено да се вирмани између 
лкчшх н материјалилх расхода уопште ne могу вршити, 

У цил.у еластнчпијег и сфикасиијег дјеловања у своме пословању, 
ч.1. 9 пружеиа je могућнбст свима привредним ресорима, самосталним 
држашшм установаиа и припредиим предузећима, чији су расходи и 
прикоди одобреии буџетом, да могу, у грапииама одобреннх расхода 
ло буџету, троитти tnoje остиарсие приходе. _ 

Ради обезбјеђења извршења свих неопходних и неодложних држав- 
ипх задатака, који нжу иогли бити предви^ени буџетом, буџет садржи 
сгавку резервних кредита у Кзносу од 60,000,000 динара ла чији he 
се герет одобјравата иакпадии и ванредни креднти sa подмирење недо- 
сол.^о шредви^епих расхода п за непредвиђене државке пот.ребе. Све 
такве кредите одобранаће Мииискар финансија no предлогу ресорних 
ммиистара. Уколнко булу у иптап.у иећн ианоси, Миннстар фкнакоија 
их'може одобрапати .na терет обртног капитала Главне државне благајне. 

У цпл.у регулирања начина прегледа и одобраиап.а буџета феде- 
ралних јединииа као и буџета главних и обласних народних одбора, 
потребпо je унијети одрсдбу да се ти буцети морају претходио доста- 
mini na сагласност савезном Мипистру фипапсија. 

Зато ja молим да се чл. 13 приједлога, став 1) измијени KIKO да 
гласп: 

„Предлоге буџета федералних једпнпца, односно предлоге буџета 
главних n обласних пародпих одбора достављају земалтски министри 
фипапспја   na   претходпу   сагласиост   саиезпом   Минист.ру   финансија.' 

Иредлогом чл. 13 тгрошкапо je ла he се шиикови прихода над 
расходима федералних јединица улооити у савезни буџет, a да he се 
буџетски мањкови покривати дотаиијом из савезиог буџета. Међутим, 
да TO ne би изазвало код федералнпх једиппп.а слабљеп.е пажп.е и 
лабагпјп одпос претма паапатн n убирап.у сопствелкх прихола, предви- 
ђено je да he се дотаиије исплаћивати у једнаким мјесечнпм ратама 
с ти»1 да укупнп износ исплаћене дотације ne може битн већи од ttpo- 
цента наллаћених прихода no буџету односне федералне јединиие. 

Ирема томе, imcnna дотације кретаће се сразмјерно оствареним 
прпходпма. Другпм ријечима дотација која je одређепа зеиаљским буџе- 
ТОМ не мора се у цпјелости пздати федералпој јединиии, већ he се испла- 
Кивати у ono.M проценту у коме je федерална јединица реализовала 
своје буџетске прпхоле. 

Чланом 15 Предлога финансиоког закона, уз који je друг Министар 
социјалне политике поднио амандман, који ja у име Министра финаи- 
сија и Владе прихватам, предви^енм су кредити и пачин иоплата 
no.Mohn и субвенција. Амандман Министра соиијалне политнке чиниће 
став 3 n 4, пошто je предлот имао свега лиа става, У ппл.у јасније 
формулаппје предлаже.м да се став први члапа 15 измијени, тако да ЦИО 
члаи 15 у noiioj редакцпјп п амапдманом гласи (ЧИТЗ): 
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„Члаи  15 
Креднти предтфеии за нсплату ломоћи, потпора н субвеицнја 

no буџсту Министарства социјалне политике за буџетски псриод јули— 
лецембар 1945 могу се по распоредпом рјешењу сапезиог Мииистра 
социјалио иолитике нсишаћивати у глобалиим износнма федералним 
јелниицама, одиоспо главним и обласшш иародпим одборнма, с тим, 
да се o извршсним исллатама исплатпе благајие федералннх једилшца 
и главиих н обласннх народпих одбора обрачунаиају редовним мјесечиим 
обрачушима са савезиим Мшшстарсгвом фиианоија преко својих земаљ- 
ских министарстава фипаиспја, a пзвјештаје o утрошепим крсдитнма 
федералнс јсдииицс, одиосио главки и обласпи пароднн одбори до- 
ставл.аћс савезиом Мииистарст.ву соиијалне полнтике крајем сваког 

"мјесеиа. 
Из кредита no предљсм ставу могу сс вршити и исплате за про- 

текле буџетске периоде. 
Уколико буџетом предни^епн кредити ие буду довољни за сврхе 

из става првог, исплатс ових IIOMOIVH upuinhe се na тсрет обртпог капи- 
тала Гланпе државпе благајне. 

Ставл.а сс у дужпост савезпом Миппстру социјалне политике, да, 
у сагласпостп са савевним Мппистром фнпапсија, извршн до 1 септем- 
бра 1945 године ревизију свпх рјешења o поиоћима no буџету Мини- 
старства социјалне шолнтике." 

Даље, у циљу регулиоли.а н.копверзпјс државпих дугова закључе- 
IIIIX до 0'Слоб()1;еп.а name земље, члано« 16 предвиђено je да се no свнм 
таквпм зајмовима обуставља свака шсплата а«уитета. Да бн се смањило 
аигажовап.е државпе благајне, с једне страпс, и да би се, с другс 
стране, спријечило да се државиа средства без стварне и пеопходпе по- 
■il)c6e апгажују, чл. 18 предви1;е110 je да су сва мипистарства, државпа 
падлсштва и установе дужпс да све својс одлуке 'уредбодавпог карак- 
тера Koje, посредпо или пспосредпо, утпчу na држаипе фппапсије 
морају достављати Мшшстру финансија na претходну сагласност. 

C обзпром да државна приврсдпа предузећа, као и привредна 
предузећа под управом државе ппсу утла са сиојим расходима n цри- 
ходпма у буџет, јер je — као што je neh наглашепо — овај буџег 
наше адмпппстрацпје, чл. 19 пролпсујс да he се опл фипанслра-ш ПО 
CBojiiM посебпим, самосталпим буџетпма које hc одобраиатп Министар 
финансија. Ha onaj наздн ми привредним предузећима пружамо финан- 
сиску самосталпост. Цил оваквог пачипа финансирања, давап.е само- 
сталпостп државним привредним предузећпма био je, с једие стране, 
да мм се омогући еластичније и ефикасније послогање, a с друге сграие, 
да се добнје јаснмји преглед њихове финансиске ситуаиије и њихове 
рептабплностп. У цпл.у покривап.а вишкова расхода државпих прн- 
вредних предузећа омогућено je закључпваље зајмова. 
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Да би федералне једипице могле да vpaiuiorene своје бууете, 
Ирсдлог финансиског закона у свом чл, 21 садржи важну одредбу o 
подјели убирања државних прихода између савеза и фздералних 
јединииа. 

Да би omi irpoiiiKii били по-ппуннјп, no оилашћењу Владе, предла- 
жем сљедећи амандман уз чл. 21 предлога који би постао став 4 и 5. 
тако да садашњи 4 и 5 став предлога постаиу стаи 6 и 7. Taj а.манд.маи 
гласи (чита): 

„Изуветно од постојећих прописа за 1945 годину, разрезапаће се 
порез na приход од земљишта као и одговарајући приреаи свима земл.о- 
радницима без обзира na висину чистог катастарског прихода. 

За 1945 годину разрезаће се нелос.редни порез на прикод од 
држанних землгишта и држанних зграда, као и на приход од земљишта 
и вграда федералцизс једишша и главног одаосног обласног народног 
одбора. Ha разрезапи основни nopes могу се раврезати и одговарајући 
лрирези. lio порез се неће разрезипатн иа ona земл.ишта држаие, феде- 
ралннх јединпца, главног и обласпог пародног одбора, кпја се теко- 
нинскн искоришћују, као и на one државне зграде и зграде федералних 
јединица, главног и обласног народног одбора, које се употребљавају 
v јавне сирхс, или у п.има втанују радници и намјештеници, којима no 
постојећим прописииа припада стан, као саставни дпо II>IIXOBHX при- 
падлежности." 

Молим да се n овај амандмаи прихвати и уврсш у чл. 21 како 
сам предложии. 

У циљу покрпваља свих својих расхода, чл. 22 Предлога фнпаи- 
сиског закона дато je овлап]ћен>е окружним, среским, градским и мјесним 
наролпим одборииа да могу уводит« прирезе и таксе, a градским »а- 
родми.м одборпма поред тога jom n трошарину. 

Уз чл. 25 предлога подносим амаилман за измјепу става 1 који 
треба, умјесто предложеног текста, да гласи (чпта): 

,,1) да, na предлот Министра sa Конституанту одредп и одобри 
суму потребну за техничко спронођење нзбора за Уставотвориу скуп- 
nniiiiv. Ови расходи имају пасти на терет обртног калитала Главне 
државпе благајпе;" 

Тачку прву предлога издвојићемо у посебан члан у одјељку 
„Остале одредбе", јер то je и из тсхпичких разлога боље. 

Исто тако подпоснм амапдмап да се као тачка 9 и 10 оиога члапа 
vnecy сљедеће олредбе, a у смислу предлога које je дао на данашп.ој 
сједници Министар пол>опрннреде др Васо Чубриловић. Taj амаидмаи 
за гачку 9 и 10 oiior члапа гласм (чита): 

„9.) ла, на терет обртпог калитала Главне државне блатајне, »опла- 
ћује привремепе бескаматне позајмиие федералним једиппцама, глаи- 
miM и обласпил! пародшкм одборима, као n окружиим и среским парод- 
niiM одборима, општ.ппа.ма, са.мосталппм држааним и самоуправпим npe- 
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•луиећима и устаиоиама, задругама ii предузепима под лржаниом упра- 
ром. Beh иаплаћене позајшше одобравају се; и 

1U) да може исллаћивати принадлеокности службеницима Дирек- 
ције ва ликвидацнју вемљорадничких дугоиа нл терет обртнот калитала 
Главне државне благајне док Фонд за исллату земљорадинчких дугона 
upu JDUipeKiiitJH за ликвидацију ие буде дошао до средстава да cm 
исплаћује принадлежности својих службеника." 

Уз чл. 2G предлажем амаидмаи да се ihcron други став измијени и 
да глас«; 

„Обрачунаваље овакр извршених исллата са савезним Мииистар- 
ством финансија одговорни рачу<нополагачи вршИће ијесечно преко фи- 
нансиоког одјел^ења ГНОВ-а у Новом Саду, a извјештаје o утрошеним 
кредитима Достављаће савезном Министарству социјалие политике." 

Onaj амапдман се предлаже у циљу веће коктроле обрачука за 
кредите којн се дају за помагање и издржавање дјеце преко Главног 
народноослободилачко!- одбора Војводине. Молим да се и овај аманд- 
јми прихвати, 

Ha данашњој сједцици Законодавног одб()1)а Министар просвјете 
друг Рибникар поднио je амандман који гласи (читв): 

„Овлашћује се савезии Мипнстар просвете да може оснивати, кад 
се за то укаже потреба, централне културио-научие установе потребне 
за обпову иаше земље и п.сио културно иодизаи.е, и поставл.ати кул- 
гурне аташее у иностранству. 

Потребне.кредите за с^рхе из предњег става, a највише до суие 
од 2,000.000 динара ставиће м расположење сввевни Министар фнван- 
снЈа пз буџетских резервимх кредита." 

У и.ме Министра финансија примам овај амандиан и предлажем да 
се on унесе *i<ao чл. 31  Финапспског закопа. 

У пме Владе прихватам и амандман који je поднио друг Министар 
пољолривреде др Чубриловић a који се односи na расхоше за оски- 
вање научно-истраживачких завода, с тим да се умјесто тражених 
7,000.000 одобрп 4,000.000 динара, Taj амандман гласп (чита): 

„Овлашћује се савезни МиниСтар псшопривредо да иоже органи- 
зовати upu Мииистарству пољоприлреде иаучно-покуспс заводе, управе 
пољопривредних имап.а, машинско-тракторске службе и машинско- 
тракторску школу. , 

Потребне кредите за сврхе из предњег става, a највише до суме 
од 4,000.000 динара ставиће на расположељс савезни Министар фи- 
нансија из буџетских рез.ервких кредита." 

Молим да  се овај  а.маид.маи уврсти у предлог закоиа  као чл.  32 
KIKO да pamijii ЧЛ. 31  предлога лостаје чл. 33. Према томс, пагииација 
наредних чланова помјера се за један, тј. ранији члан 32 постаје чл. 34. 

Предлажући амаидмап уз чл. 25 за став 1, предложио сам ла ранији 
текст тога става, у новој редакиији, notrane чл7 35 закоиа и да гласи: 
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„Члан 35 
Висииу иакиадс члановима Антифашистичког mijeha Народног осло- 

бођсп.а  Југославнје  одређује  Претсједништио  АВНОЈ-а." 
Oi:aj    амандман   се   прсдлажс    због   тога   шти   je    цравнлннје   да 

иакнаду члаиовима Аитифашистичког вијећа прописујс Претсједпиштио 
АВИОЈ-а, a  не Министар финанснја, како je првобнтно било предло- 
жено. Поред тога и у погледу систематике закона ова одредба шада , 
у овај одјељак закона. 

По овлашћењу Владе ловлачим предлот за чл. 33 који се односи 
na исллату прнвремених noMolm породнцама бораца, јер je то питање 
регуЛисаио на други начин. 

Раиији чл. 34 закоиског предлота постаје чл. 36 и молим да се 
прнми пова редакиија која no амандману који прсдлажем гласи (чита): 

„Члан 36 
Држаипп службеппцп санезппх oprana државпе управе који су 

нзабрапн илн буду пзабрапп sa члаиовс павршпих пародиИх одбора, ne 
примају своје редовне службеиичке принадлежности Beh накнаду за 
рад као члановп невршпнх народних одбора. Ова пакпада исплаћнваће 
HM се us буџета народипх одбора при којима су пзабрапп за члапове." 

Kao што сс вндн овдје c'e ne радп nn o какној суштпнској промјепп 
peh саио o бољој стилизаипјп. 

Члан 35 закопског предлога шостаје caiZia чл. 37 n молнм да се за 
прва два става примн иопа стнлнзацнја. У TOM смпслу подноспм сл.е- 
дећи алкмгдмак за став 1 n 2 повог члапа 37: 

„Принадлежносш ОДНОСНО зараде повопоставл.еппх и преузетих 
државпих службеппка исллаћиваће се од дапа кад су дотпчпи службе- 
jiumi ступпли на дужпост. 

Лнквпдација ових прнпадлежпостп одпоспо зарада Bpninhc се на 
ОСНОву пнсмене одлуке падлежпог oprana o преузпман.у одпоспо no- 
ставлЈенЈу." 

Tpehii cfaB рапијег чл. 35 постаје став 3 повог 37 члана. 
Молим да се овај амапдман прп.ми, јер je овим пачнном правпчпије 

рсгулпсапо псллаћивање принадлежности нових службеннка. 
По овлашћењу Владе подпоспм амаидман за нови чл. 38, који гласи 

(чита): 
„Члап 38 

Отворени посебни рачуни савезног Мппистарства. пародног 
одравлЈа § 54 Финансиског закопа за буџетски период апрпл—јуни 
1945'укпдају се, a од преосталих сума ствара се јсдап рачун у цил.у 
ефикасшјег дјеловањд na сузбијап.у болести и заштити ратом угро- 
жепе дјеце и оргаппзоваљу здравствепе заштите матера n дјепе, као 
издавању субвенција за исту сврху. 
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Исплате ne овог рачуиа no прнзиаиицама O;WOCIIIIX установа сма- 
rpahc се као стални издацн, a њихои утрошак коитролисаће сапезни 
Министар пародиог здравља. 

Овако отворен рачуп има се no утрошку ликаидират« и укпиути." 
Onaj амапдман афедложио je друг Минпстар широдног здранл.а 

др Сремсп, Министар финансија га je прихиатио, нако он садржи изузс- 
■|ак у пачииу ликвНПИрања расхода држаипе касе, јер ва то постоје 
опрапдаии разлозн. Молим да се onaj а.маид.мап прими. 

Раниј« члап 36 законског предлога постаје сада чл. 39 a ранији 
чл. 37 шостаје nouii чл. 40. Чл. 38 првобитпог предлога постаје чл. 41 

■fl чл.-39 иостаје чл. 42, a рапијн чл. 40 постаје чл. 43 у ком.е молим 
да се као тачке 2), 3), 4), 5) и 6) упесс сљедећи текст (читп): 

,,2) рсшен.е саиезпог Министра фипапснја VII бр. 3892/45 o ли- 
квидације послова Државне ликвидационе баике цри Државној зсипо- 
текарпој баици у Београду; 

3) решеи.е савезпог Мнпистра фниапснја VII бр. 3893/45 o отипсу 
потраживања Пензионог фоцца за удовице н дсцу умрлих чиновника 
и Пензионог фонда учнтел.ских удовица, учитслЈСке дсце и деце држаи- 
иих вабавиља, која ротраживања прорсгту из исплата извршених 
npeiKo Изввштајног бироа српског Црвшог крста у Женевн у времену 
од 191G—1918 годнпе; 

4) решење савевног Министра 4)lliliaiu:i|Ja VII бр. 2942/45 o epe- 
^ииан.у одпоса дугоиап.а и потраживања пз.ме1;у бивше Краљеште Ју- 
гославије и^Државие хипотекарне банке у Београду; 

5) решење савезпог Мннистра фннанспја V бр. 5349/45 o исплатн 
приналлежпости пепреузетим службеницнма Државиог савета, који су 
чл. 2 Закопа o укидап.у Држаиног савета н управпнх судова стављени 
иа расположеље Пречседпнштву Л\111111старског савета, као и pemeii.c 
савезног Министра финансија V   р. 5351 од 30 јупа 1945; 

6) peiueibe савезпог Министра фиианспја V бр. 5239 од 30 јупа 
1945, KojiiM Мипистарство фипанснја Демократске федератштс Југо- 
славнје гараптује нсшлату зајма од 2,000.000 дииара закључеиог од 
стране Једипствеиих сипдиката радннка н намештеника Југославије код 
Државне нтотекарне баике за откуп палате „Балкан" власништва 
Државне хипотекарне бапкс; и" 

Према томе, paniijii став 2) члаиа 40 постаје тачка 7) чл. 43 и 
гласи: 

„Правилник o дпевпнцама поштаиских службемика за спровођење 
поште бр.  1044/III од 20 јуна  1945." 

Kao uito се види ноии чл. 43 садржи одредбе којн.ма се одобра- 
иају рјешења Министра фнпаисија o чијој сам вас садржини већ упо- 
знао. Молим да се чл. 43 прнмн у овој редакцији.« 

И na крају, pannjii чл. 41 и чл. 42 постају чл. 44 н 45. 

517 



Тимс сам завршио образложен.е Предлога фннаиснског закома за 
буџетски период јулн—децембар 1945 и молим да се сии амандмани 
које сам предложио усноје. 

Потпрстседпик: Жели ли ко да говори? (Не јавља се ннко). Онда 
ставл.ам на гласање Преллог финансиског закона са амандманима и 
изменама и допупама које je предложно псшерспик Владе друг др Бла- 
rojemili. Прима ли се? (Прима). Има ли ко против? (Нема). Објаиљу- 
јем да je Финансиски закон уз буџет Демократске федеративне Југо- 
славије за период јули—деиембар 1945 годнпе једногласно усвојен. 

Прелазимо na тачку другу дпевиога реда: претрес Предлога за- 
кона o измени чл. 9 Закона o демобнлизацији старнјнх годишта обвс- 
зника, жена и храпилаиа у Југословснској армији и мориарици. Дозио- 
лите да се прочита текст овог законског предлога за који смо примили 
хитност. Молим друга Перуничића да прочита предлог закона. 

Секретар Миле Перуннчн!! (чита): 

ПРБДЛОГ ЗЛКОНЛ 
O ИЗМЕНИ  ЧЛ.  9   ЗАКОНА  O  ДЕМОБИЛИЗАЦИЈИ  СТАРИЈИХ   ГОДИШТА 

ОБВЕЗНИКА, ЖБНА 11 ХРАНИЛАЦА У ЈУГОСЛОВБНСКОЈ АРМИЈИ 
И МОРНАРИЦИ 

Члаи  1 
Члан 9 Закона o демобилизацији старијих годшита, обвезника, 

жеил и ханилаиа у Југословеи^кој армији и морнарици мења се и гласи; 
„Ближе одредбе за спроаођење овог закона прописаће Министар 

на1родне одбраие у сиоразуму са савезпим Миинстром фииансија и Ми- 
нистром колоинзацнје." 

Члап 2 
Овај закои ступа на снагу клд се објави у „Службеном листу Де- 

'мократске федератнвне Југославнје". 
Kao UHO иидите, друговн, раиије je бпло предниђено да je за спро- 

вођеље оиог закона бнла потребпа и сагласиост земаљоких влада, mro 
се у пракси показало као пепотребио, јер je отежавало прнмепу закоиа 
o домобилизацпј" старијих годишта. 

Потпретссдинк: Отварам дпскусију. lloiino je примљема хитнбст, 
законски предлог расправљаћемо истовремено у начелу и у поједи- 
ностима. Жели лн ко да говори? (Иико). Објављујем да je претрес 
овог законског предлога завршен н стављам га na гласање. Прима ли 
te? (Прима). Има ли.ко против? (Нема). Објављује.м да je Предлог 
закоиа o »змени чл. 9 Закона o демобилизацији старијих годншта 
обвезника, жеиа и храпнлаца у Југословенској армији и морнарици 
једиогласно усвојеи. 

Пошто je дневни ред ови.м исцрпеи, закл.учујем седиицу. 
(СедиЈта je закл>учена у 20,20 часова). 
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Dvadesettreca sednica 
(3 avgusta 1945) 

Početak u   10,30 časova. 
Prclscdavao Pretsednik AVNOJ-a dr Ivan Ribar. 
Prisutni: Moša Pijade, Antun Avgustinčić, Josip Rus, Marko 

Vujačic; 
Mile Pcruničic; 
Vlada Zcčević, Vladislav Ribnikar, dr Zlatan Sremcc, prota Jevsta- 

tije Karamatijević, Josip Jcras, Momčilo Marković, Spascnija Babović, 
Srctcn Vukosavljević, Stovo Zečcvić, Filip Lakuš, Frane Frol,. Franjo 
Gazi. (Punomoćjima zastupljeno još 22 člana.) 

Dr Anton Kržišnik, Ministar socijalne politike i dr Vaso Cubrilović, 
Ministar poljoprivrede. 

Pretsednik: Otvarani dvadesettreću sjednicu Pretsjedništva 
AVNOJ-a. Molim druga sekretara da pročita zapisnik prošle sjednice. 

Sekretar Mile Peruničić čita zapisnik sednico AVNOJ-a od 30 jula, 

Pretsednik: Čuli ste zapisnik. Ima li ko kakvu primjedbu? (Niko 
so no javlja). Pošto primjedaba nema, objavljujem da je zapisnik 
ovjeren. 

Prije prelaza na dnevni red saopštavam da je Pretsjedruk Mini- 
starskog savjeta Maršal Jugoslavije Josip Broz Tito podnio prijedlog 
o općoj amnestiji i pomilovanju. __ , 

Isto tako saopštavam da je Prctsjedništvu AVNOJ-a dostavio pri- 
jedlog Prczidijum Narodnog sobranja Makedonije da se lica po prilo- 
ženom spisku pomiluju povodom proslave Ilindcna, nacionalnog praz- 
nika Makedonije. 

Mo'lim druga sekretara da pročita prijedlog ukaza o općoj amnestiji 
i pomilovanju koji je podnio Pretsjednik Ministarskog savjeta i Mini- 
star narodno odbrane Maršal Jugoslavije Josip Broz Tito. 
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Sekretar Mile Pcruničic (čila): 
PRIJEDLOG UKAZA 

O OPĆOJ  AA\NHSTIJI  I  POMILOVANJU 

Član  1 

Daje so opća amnestija: 
1) svim osobama kojo su učcstv< 

jedinicama, jedinicama hrvatskog i slovenačkog domobranstva, musli- 
manskoj miliciji, šiptarskim oružanim formacijama i u svim ■ostalim 
oružanim formacijama u službi okupatora ili ih pomagalo kao i svim 
osobama koje su pripadalo odgovarajućim političkim organizacijama 
ili odgovarajućem admimstrativnoin odnosno sudskom aparatu; 

2) svim osobama koje su dezertirale iz Jugoslovenskc armije ili 
so nisu odazvalo mobilizaciji, a do dana objavljivanja ovog Ukaza nisu 
prešlo na stranu neprijatelja; 

3) svim osobama kojo su saradivalo sa okupatorom na kulturnom 
i umjetničkom polju, ukoliko ta suradnja nije prelazila opseg njihovo 
redovno pozivno djelatnosti; 

4) svim osobama kojo su nanijele kleveto tti uvredo Jugosloven- 
skoj armiji, njenim' predstavnicima, narodnim vlastima i njihovim 
organima. 

Član 2 
Od amnestijo iz člana  1  točka  1  izuzimaju se: 
1) ustaše, Ijotićevci I pripadnici ruskog dobrovoljačkog korpusa. 

Izuzev onih koji su bili nasilno mobilizirani poslije I siječnja 1942 
godino; 

2) osobo koje su u navedenim formacijama i organizacijama poči- 
nile zločine kao što su ubijstvo, paljevina, pljačka, silovanje i tomo 
slično; 

3) osobe koje su bile članovi Kulturbunda, dostavljači, agenti, či- 
novnici i drugi funkcioneri Gestapo-a i uopće tajne političke policije u 
službi okupatora i prijekih sudova; 

4) ideološki pokretači, organizatori, i rukovaoci, oni koji su u 
većom opsegu financirali ili materijalno pomagali gore navedene orga- 
nizacije, kao i viši operativni i pozadinski komandni kadar počev od 
komandanta i načelnika bataljona na više (komandanti i načelnici pu- 
kova, brigada, divizija i korpusa), šefovi, načelnici i viši rukovodioci 
činovničkog aparata; 

5) osobo, kojo su pobjeglo u inostranstvo od odgovornosti pred 
narodnim vlastima. 

Član 3 
Amnestija iz člana 1 odnosi se samo na ono osobo protiv kojih do 

dana objavljivanja ovog Ukaza mjo izrečena pravomoćna presuda za 
djola koja su počinili. 
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Na osobo iz člana 1, točka 1 i1 2 koje se nalaze u odindništvu od 
narodne vlasti primenit co &o amnestija, ukoliko so u roku od jednog 
mjeseca od objavljivanja ovog Ukaza stave na raspoloženje narodnim 
vlastima. 

Član 4 
Dajo se opća amnestija: 

1) svim vojnim osobama koje su osudonc do dana objavljivanja 
ovog Ukaza pravomoćnim presudama vojnih sudova, pa im je kazna 
izrečena uvjetno ili je njeno izdržavanje — izvršenje odloženo do za- 
vršetka rata; 

2) svim građanskim osobama koje su do dana objavljivanja ovog 
Ukaza osuđene pravomoćnim presudama vojnili sudova, pa im je izdr- 
žavanje ■— izvršenje kazne'odloženo do završetka rata, ukoliko su bile 
mobilizirano i učestvovalo u oslobodilačkom ratu u sastavu vojnili jedi- 
nica Jugoslovcnsko armije. 

Član 5 
Daje so pomilovanje svim osobama kojo su do dana objavljivanja 

ovog Ukaza pravomoćno osuđene za djela predvidena u članu 1, točka 
1 do 4 i oprašta im se noizdržani d'o kazne prinudnog rada bez lišenja 
slobode; kazne lišenja slobode i kazne lišenja slobode s prinudnim ra- 
dom, pri čemu se ranije izrečene kazne usklađuju članovima 1 i 10 
Zakona o vrstama kazni. 

Ovo pomilovanje so ne odnosi na osobe navedene u članu 2 ovog 
Ukaza. 

Član 6 
Daje so {»milovanje svima ostalun osobama kojo su do dana 

objavljivanja ovog Ukaza pravomoćno osuđeno na kaznu prinudnog 
rada bez lišenja slobode, na kaznu lišenja slobode, i na kaznu lišenja 
slobode s prinudnim radom, pri čemu se ranije izrečene kazne uskla- 
đuju članovima  i  i  10 Zakona o vrstama kazni, i to: 

1) osobama kojo su osuđene na navedene kazne u trajanju do 
jedno godine oprašta so daljnje izdržavanje izrečeno kazne; 

2) osobama koje su osuđeno na navedeno kazne u trajanju od 
jedno do dvije godine oprašta se polovica izrečeno kazno; 

3) osobama kojo su osuđeno na navedeno kazne u trajanju od 
dvije do pet godina oprašta so trećina izrečene kazne; 

4) osobama kojo su osuđene na navedeno kazno u trajanju sod 
pet godina na više oprašta so petina izrečene kazno. 

Oprošteni dio kazne računa se od ukupno presudom izrečeno'kazne. 
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Član 7 
Od pomilovanja iz člana 6 'zuzimaju se: 
1) osobo kojima jo kazna vječite robije snižena na vromonitu 

kaznu na temelju Zakona c> vrstama kazni; 
2) osobe navedene u točki  1, 'Л, 4 i 5 člana 2 ovog Ukaza. 

Član 8 
Odluke po ovom Ukazu donose oni sudovi kod kojih se vodi ili je 

voden postupak u prvom stepenu. 
Osobo koje smatraju da su obuhvaćene amnestijom odnosno pomi- 

lovanjem iz ovog Ukaza, a amnestija ne bude primijenjena prema 
njima, odnosno kazna im ne bude smanjena, mogu da so obrate na 
sud naveden u prvom stavu ovoga člana. 

Protiv odluko navedenog suda interesirani ima pravo žalbe u roku 
od 8 dana od dana kada mu je odluka suda uručena, na nadležni 
viši sud. 

Nadležni viši sud odlučuje po žalbi konačno i protiv njegove odluke 
nema mjesta redovnoj žalbi. 

Član 9 
Ovlašćuje so Ministarstvo   pravosuđa    Demokratske   federativne 

Jugoslavije da se stara o izvršenju ovog Ukaza i da rješava sva sporna 
pitanja koja bi nastala prilikom njegovo primjene. 

Član 10 
Ovaj   Ukaz stupa  na snagu danom objavljivanja  u  »Službenom 

listu Demokratske federativne Jugoslavije«. 
Pretsednik: Sada će Vam drug sekretar Peruničić pročitati pri- 

jedlog Prezidijuma Antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Ma- 
kedonijo o pomilovanju i amnestiji 567 lica osuđenih na kazno od 
vojnih   i  drugih  sudova   na   teritoriji   federalne  Makedonije. 

Sekretar Mile Peruničić čita predlog ASNOM-a o poimeničnom 
pomilovanju. (Videti predlog Prezidijuma ASNOM-a kao prilog na 
kraju knjige.) 

Pretsednik: Otvaram pretres po prijedlozima za amnestiju i po- 
milovanje. Kao prvom prijavljenom govorniku dajem riječ drugu Moši 
Pijade, potpretsjedniku AVNOJ-a i Pretsjedniku Zakonodavnog odbora, 
da u svojstvu izvjestioca podnese izvještaj. 

Izvestilac Moša Pijade: Drugovi, mislim da se ovaj ukaz može 
lako obrazložiti i s malo reči. Ovo je od dana kada je bio oslobođen 
Beograd drugi put da narodna vlast daje jednu tako široku amnestiju. 
Vi so sećate one amnestijo od februara meseca ove godine. Od onda, 
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kada smo još bili u najtežim borbama za oslobođenje zemlje, do danas 
situacija se još više izmenila u našu korist. Rat ]e pobedonosno zavr- 
šen i mi se u punoj meri, svim snagama naših naroda, možemo posve- 
titi mirnoj izgradnji cele naše lepe i uvećane zemlje. Neprijatelj je 
potpuno slomljen, njegova vojnička sila je potpuno uništena, a odluke 
Potsdamsko konferencije, koje su sinoć objavljene, dokazuju da kod 
naših saveznika postoji čvrsta volja da se u Nemačkoj i protiv njene 
nekadašnje sile, protiv nacizma, preduzmu takve mere koje će čove- 
čanstvo spasiti ubuduće svakog pokušaja nemačkog fašizma da svetu 
ponovo priredi ona zločinstva i sve ono što se zbilo u toku ovog rala. 

U samoj našoj zemlji, blagodareći radu naše narodne vlasti, pri- 
like su se i pre konačnog oslobođenja počele sređivati. To naročito važi 
od oslobođenja na ovamo, jer mi vidimo da se uslovi života sve više 
Iz dana u dan normalizuju. Mi imamo da savlađujemo ogromne teškoće 
na ekonomskom i socijalnoiTKpolju, ali se ipak pri tome naša zemlja 
može pohvaliti da ona od svih zemalja koje su bile pod fašističkom 
okupacijom nesumnjivo pokazuje da je u svom unutrašnjem životu 
najbolje rvormalizovala odnose. Pod takvim uslovima, stojeći pred 
Trećim zasedanjem Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugo- 
slavije, pripremajući saziv Ustavotvorne skupštine, stojeći, dakle, pred 
konačnim rešavanjem unutrašnjeg uređenja države, a u cilju da još 
više pomognemo i ubrzamo normalizaciju naših unutrašnjih odnosa, 
Pretsednik Ministarskog saveta i Ministar narodne odbrane drug Tito 
podnco je Pretsedništvu AVNOJ-a Predlog ukaza o opštoj amnest'ji i 
pomilovanju. 

Značaj donošenja ovog ukaza biće vam još jasniji ako se sa neko- 
liko roči osvrnemo na pojedine njegove odredbe. 

Kao što se vidi, u Cl. 1 ovoga predloga govori se o opštoj amne- 
stiji. Ona se daje svima licima koja su učestvovala u različitim vojnič- 
kim formacijama, kao četničkim i Nedićevskim jedinicama, jedinicama 
hrvatskog i s'.ovenačkog domobranstva i svima.onima koji' su b'li u službi 
okupatora, osim izvesnih izuzetaka, kao i svima licima koja su pripa- 
dala odgovarajućim političkim organizacijama. Pored toga, predlogom 
ovog ukaza daje se opšta amnestija i svima onima koji su dezertirali 
iz naše Armije, ili se nisu odazvala mobilizaciji a nisu prebegli nepri- 
jatelju, kao i svima licima koja su učestvovala u kulturno-prosvetnoj 
saradnji, a pri tome nisu dali toj saradnji karakter koji prelazi njihov 
profesionalni poziv. Amnestija so daje i licima koja su nanela klevete 
našoj Armiji i pretstavnicima našo narodno vlasti. 

Kao što vidite, drugovi, predložena amnestija obuhvata vrlo veliki 
broj ljudi i tu so radi o onima koji dosada nisu bili uhapšeni1 ili nisu bili 
osuđeni. Iz predloženo amnestijo izuzimaju se samo ustaše, ijotićevci i 
pripadnici ruskog dobrovoljačkog korpusa, izuzev onih koji su posle I 
januara  1942 godine u te formacije bili nasilno uvedeni. Ustvari ovo 
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treba da pogodi one "koji su dobrovoljno stupili u ustaše koji su dobro- 
voljno stupili u Ijotićevoe i ostale dobrovoljne pripadnike ruskog dobro- 
voljačkog korpusa. ' 

Zatim, od amnestijo so izuzimaju lica koja su u navedenim orga- 
nizacijama učinila zločine i ubistva, paljevine, pljačke i silovanja. 
Dakle, ljudi koji su vršili ratne zločine neće biti amnestirani. Isto tako 
neće biti amnestirana ni lica koja su bili članovi Kulturbunda, lica koja 
SU bila dostavljači, agenti, činovnici Gestapo-a i uopšte lica u vojno- 
političkoj službi u toku rala. Sasvim je prirodno' da su od amnestijo 
izuzeti i ideološki pokretači, organizatori i rukovodioci tih organizacija 
i, na posletku, operativni i pozadinski komandni kadar, počevši od ko- 
mandanta bataljona pa na više. Najzad, nećo biti amnestirana ni ona 
lica koja su se sklonila u inoetranstvo od odgovornosti pred našim 
vlastima. 

Prema tome, za sva ona lica koja nisu do danas pravosnažno osu- . 
(lena važiće Ukaz o amnestiji i pomilovanju. 

Pored toga, opšta amnestija dajo so i za sva vojna lica presuđena 
od vojnih sudova, ako im je kazna izrečena uslovno ili ako je njeno 
izvršenje odloženo do svršetka rata; zatim, za građanska lica koja su 
osuđena od vojnih sudova pravosnažnom presudom, pa im je odloženo 
izdržavanje kazne, ukoliko su takva lica učestvovala u ratu u našo] 
vojsci. Nema sumnjo da amnestija koju oni ovim ukazom dobijaju 
jeste ustvari rezultat njihovog valjanog držanja u načoj Armiji, jer 
su oni, kao borci i učesnici u borbama, amnestiju i zaslužili. 

Dalje odredbe predloženog ukaza govore o pomilovanju lica koja 
su do dana donošenja ukaza osuđena pravosnažnom presudo^m. Njima 
će se oprostili dalje izdržavanje kazne prinudnog rada, kazne lišenja 
slobode itd. Ta pomilovanja, razume se, ne odnose se na ona lica koja 
su već iz ove opSto amnestije bila izuzeta. 

Pored toga, članom 6 daje se pomilovanje i svima ostalim licima 
koja su do dana objavljivanja ovoga ukaza pravosnažno osuđena na 
kaznu prinudnog rada bez lišenja slobode, ili na kaznu lišenja slobodo 
sa prinudnim radom i to tako, da će licima koja su osuđena na te kazne 
u trajanju od jedne godine oprostiti dalje izdržavanje kazne, licima koja 
su osuđena od: 1—2 godino oprašta se polovina izrečene kazne, osuđe- 
nim od 2—5 godina oprašta se trećina kazne, a licima koja su osuđena 
od 5 pa na više godina oprašta se petina izrečene kazne. Oprošteni deo 
kazne računa se od ukupne izrečene kazne. Prema tome, od ukupno 
izrečeno kazne izračunaćo se deo koji će lm se oprostiti. Od ovog po- 
milovanja izuzimaju se lica kojima je kazna večito robijo snižena na 
vremenu kaznu već samim doiK>šnjom Zakona o vrstama kazni. Mi 
smo tim zakonom ukinuli kaznu večite robije i kao maksimalnu doneli 
kaznu od 20 godina robije. Sasvim je razumljivo da takva lica, posle 
već jednog datog pomilovanja, no možemo sada ponovo pomilovati. 
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Izuzimaju se, isto tako odi pomilovanja i ona lica koja.su navedena u 
tački 1, 3 i 4 čl. 2 ovog predloga, a to znači da se izuzimaju ustaše, 
Ijotićevci i pripadnici ruskog dobrovoljačkog korpusa', zatim članovi 
Kulturbunda i agenti, dostavljači itd. 

Odluko o amnestiji i pomilovanju na osnovu ovog ukaza doneče 
onaj sud kod koga jo voden postupak. 

Prema nekadašnjim ukazima o amnestijama i pomilovanju naš 
zakon sadrži jednu novinu koja so sastoji u tome da lica koja sma- 
traju da su obuhvaćena ovim zakonom, a ne budu obaveštena da su 
pomilovana, mogu svoj slučaj prijaviti sudu i tražiti da se pomilovanje 
i na njih primeni. Dakle, uvodi se pravo žalbo osuđenika ako smatra 
da mu je uskraćeno dato pomilovanje. Toga ranije nije bilo i meni 
su poznati slučajevi da ranije ljudi uopšto nisu puštani iz zatvora iako 
su bili pomilovani iako je to, crno na belo, bilo otštampano u neka- 
dašnjim »Službenim novinama«. 

Drugovi, eto k> je ono što sam hteo' da kažem o značaju i sadržini 
Predloga ukaza o opštoj amnestiji i pomilovanju, pa vas molim da ga 
danas prihvatite kako bismo ga mogli najdalje do 5 ovog meseca obja- 
viti u našem »Službenom listu DFJ« i dati amnestiju ) pomilovanje 
svim licma koje on obuhvata. 

Još jednom vas molim da prihvatite predlog ukaza o pomilovanju. 
Dozvolite mi da sada dam izvesna objašnjenja o drugom predlogu 

za amnestiju i pomilovanje, o predlogu koji nam je došao od Pret- 
sedništva Antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije. 
Pretsedništvo AVNOJ-a primilo je predlog da se da pomilovanje, 
mislim, ukupno 567 lica koja su osuđena na različite kazne od vojnih 
i drugih sudova na teritoriji Makedonije. U svorn sprovodnom pismu 
u kome se kaže da Pretsedništvo makedonskog sobranja čini taj pre- 
dlog u želji da se povodom prve svečane proslavo makedonskog na- 
cionalnog praznika u oslobođenom Skoplju i celoj Makedoniji, o Шп- 
denu, da pomilovanje i amnestija onima koji su lakši krivci i u čijim 
je presudama bilo izvesnih grešaka na štetu osuđenog lica. Radi se, 
dakle, o želji Pretsedništva sobranja, najvišeg pretstavničkog organa 
makedonskog naroda, da se o nacionalnom prazniku pokaže dobra 
volja i milost prema osuđenim licima. Uz to pismo priloženo je 16 
spiskova koje vam drug sekretar Pcruničić nije mogao sve pročitat' 
iz tehničkih razloga,1 jer bi nam to oduzelo vrlo mnogo vremena. Kao 
što sam napomenuo predlog sadrži da se izvesnim licima sasvim opro- 
ste kazno, zatim da se izvesne kazne vremenski smanje ili da se neki 
slučajevi potpuno amnestiraju. U razgovorima koje smo vodili sa dru- 
govima iz Pretsedništva ASNOM-a meni je bilo jasno da se tu radi, 
kao što sam vam rekao це samo o želji da prvoj ilindenskoj proslavi 
u slobodnoj Makedoniji da Sto svečaniji karakter, več i da se isprave 
izvesne greške koje su učinjene. 
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PoSlo mi danas raspravljamo i vcrovatno ćemo i doneti Ukaz o 
opštoj amnestiji i pomilovanju, ja predlažem da se i predlog Pret- 
sedniŠtva ASNOM-a usvoji, da mi ovaj ukaz o amnestiji i pomilo- 
vanju lica 'z Makedonije donesemo u toj formi da se U ukazu navedu 
sva imena pomilovanih i amnestiranih i da se na kraju kaže da se sva 
lica koja su ovim aktom pomilovana i amnestirana, a koje obuhvata 
i opštj ukaz o pomilovanju, mogu koristiti samo jednim pomilovanjem, 
lj. da se mogu koristiti1 onim što je za njih povoljnije. Biće, na primer, 
slučajeva da je neko osuđen na tri godine pa mu se ukazom o opštoj 
amnestiji i pomilovanju skida manje nego što je predvideno u pre- 
dlogu  PretscdniStva  narodnog sobranja  Makedonije,  i obrnuto. 

Molim drugove da prihvate i jedan i diugi predlog. 

Pretsednik:  Dajem  riječ Ministru  pravosuđa drugu Frane Frolu. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: Ja se u svemu pridružujem izla- 
ganju izvjestioca druga Moše Pijade, jer je on svestrano objasmo 
odredbo predloženog ukaza o općoj amnestiji i pomilovanju i ukazao 
na politički značaj ovog pravnog akta. Ja bih samo dodao da je taj 
akt ne samo dokaz velike širokogrudnosti i državničke mudrosti našeg 
Pretsednika Ministarskog savjeta druga Tita, već je to joS i dokaz 
više koliko se danas, poslije pobjedonosnog završetka rata protiv fa- 
šizma, koliko se danas kad se pristupa obnovi i mirnoj izgradnji zemlje, 
u pravi čas donose akti dikt'rani općim državnim i nacionalnim inte- 
resima. Veličinom naše pobjede svi naši neprijatelji su poraženi, a 
reakcija svakog dana gubi sve više na svim stranama. Zato vjerujem da 
će donošenje ovog ukaza još više pridonijeti stabiliziranju prilika U 
zemlji i da će naročito povoljno utjecati na još jače učvršćivanje jedin- 
stva širokih narodnih slojeva, pogotovo'danas kad stojimo pred Kon- 
gresom Jedinstveno Narodnooslobodaiačke fronte i pred Trećim zasje- 
danjem AVNOJ-a. 

Usvajajući u potpunosti izvještaj Prelsjednika Zakonodavnog 
odbora druga Moše Pijade, predlažem, kao Mimstar pravosuđa, da 
se ovaj prijedlog ukaza o općoj amnestiji, u cijelosti prihvati. 

Pretsednik:  Dajem  riječ  drugu  Marku  Vujačiću. 

Marko Vujačić: Ovo je drugovi, već drugi mudri državnički akt 
koji AVNOJ donosi na predlog našeg druga Tita. Još jednom, široko 
i velikodušno, naš veliki voda i učitelj maršal Tito i AVNOJ, praštaju 
greško neprijateljima po onoj narodnoj da samo jaki praštaju. Tito i 
AVNOJ čine- ovo još i zbog toga što su proželi dubokim ubedenjem 
da je i ovo praštanje pobedmka i slavne Narodnooslobodilačke borbe 
U interesu naše uvećane države i naših naroda čije je bratstvo i jedin- 
stvo iskovano u najslavnijoj borbi istorije svih naših  naroda. 
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Ovo jo zaista velikodušan gest našeg Maršala prema svima onima 
koji taj opraštaj zaslužuju I zalp ja mislim da predlog ukaza treba 
prihvatili. Ja ću lično sa radošću glasati za njegovo donošenje. 

Pretscdnik: Imado riječ drug Josip Jcras. 

Josip Jcras: I ja pozdravljam predlog ovog ukaza, jer sam uveren 
oa jo opštu amnestiju i {»milovanje trebalo dati, a momenat u kome 
miš Pretsednik Ministarskog saveta Maršal Tito pokreće ovo pitanje 
je, nema sumnje, politički veoma opravdan i, kao što su drugovi već 
rekli, pretstavlja akt državničke mudrosti i velikodušnosti."" Siguran sam 
da će ova amnestija biti veoma lepo primljena u svim našim kraje- 
vima, u ćelom našem narodu. Kad očekujemo, kad smo ubedem da će 
ova amnestija naići na lep prijem u narodu onda je nesumnjivo da će 
objavljivanje ovog ukaza imati vrlo pozitivne političke posledice. Gla- 
saču za 'predlog ukaza. 

Pretsednik: Ima riječ drug Srelen Vukosavljević. 

Srctcn Vukosavljević: Ja ću biti vrlo kratak, ma da se radi o 
jednom aktu velikog političkog značaja. Biću kratak zbog toga što 
smo svi mi ovde duboko impresionirani državničkom mudrošću mar- 
šala Tita i što smo svi duboko ubedeni da će objavljivanje opšte amne- 
stije pozdraviti svi naši narodi. Amnestija je, to je van spora, poli- 
tički bi'.a potrebna, trebalo je nekako napraviti prelom između ratnog 
' mirnodopskog perioda. I mislim da će se ovim aktom opšte amnestije 
f pomilovanja i političkim manifestacijama. Kongresom JNOF-a i za- 
sedanjem AVNOJ-a, to zaista i učiniti. Drug Pijade reče da će se 
amnestijom krivaca u Makedoniji popraviti i izvesne greške koje su 
počinjene. Ja to isto mislim da će se i ovim ukazom izvesne greške i 
kod.nas popraviti i da je utoliko veći, i moralni i politički, značaj opšte 
amnestije i pomilovanja koji se daju ovim ukazom. 

Mislim da nije ni potrebno da izjavljujem da ĆU sa oduševljenjem 
glasati Tto donošenjo predloženog ukaza. 

Pretsednik:   Pošto   je  ovime   iscrpena   lista   govornika,   stavljam 
predlog ukaza o amnestiji  i  pomilovanju  na  glasanje  u načelu.  Pri- 
maju li se? (Primaju). Ima li ko protiv? (Nema). Prelaz'mo na pretres 
u pojedinostima. (Josip Jcras: Molim  za reč.) 

Pretsednik: Za reč se javlja drug Jeras. Imadete riječ. 

Josip Jeras: Pošto smo saslušali predlog ukaza, mislim da mo- 
žemo odmah stavit: ako ko ima kakvu primedbu. Ja sam slobodan da 
predložim da se u članu 2. pod 3) iza reči »funkc'oneri Gestapo-a« 
stavi zapeta i doda reč »Ovre«, tako da se izuzme i zločinačka itali- 
janska politička policija, da se, dakle, izuzmu i italijanski gestapovci 
kao i nemački. 
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Pretsednik: Molim da se o ovom prijedlogu izjasne Ministar pra- 
vosuđa  i  Pretsednik Zakonodavnog odbora. 

Ministar   pravosuđa   Franc   Frol:    Ja   prihvaćam    predlog    druga 
Jerasa. 

Izvestilac Moša Pijadc: U ime Zakonodavnog odbora pnhvatam 
predlog druga Jerasa kao vrlo umesan. 

Pretsednik: Pošlo SU se prelstavnic' Vlade i Zakonodavnog 
odbora pozitivno izjasnili o prijedlogu druga Jerasa, to se dopuna koju 
je on predložio smatra sastavnim dijelom predloženog ukaza' i o takvom 
ćemo glasati. 

Ima li još kakvih primjedaba? (Nema). Onda pitam da li se prima 
elan I predloženog Ukaza o općoj amnestiji? (Prima). 

(Potom je Pretsedništvo AVNOJ-a, glasajući posebno o svakom 
članu, jednoglasno i b*z izmena, usvojilo od el. 2 do zaključno čl. 10 
Predloga ukaza o opštoj amnestiji i pomilovanju.) 

Pretsednik: Pošto smo ovime završili pretres i u pojedinostima, 
pitam da li se prima prijedlog ukaza u cjelmi? (Prima). Ima li ko 
protiv? (Nema). Objavljujem da je Ukaz o općoj amnestiji1 i pomi- 
lovanju jednoglasno prihvaćen. 

Prelazimo na glasanje Prijedloga ukaza Pretsjedništva ASNOM-a 
o amnestiji i pomilovanju. 

Riječ Ima drug Moša Pijade. 
Izvestilac Moša Pijade: Ja sam preporučio da se predlog za amne- 

stiju i pomilovanje, koju je podnelo Pretsedništvo ASNOM-a donese u 
posebnoj formi tako, da ovaj Ukaz bude sastavljen od dispozitiva u 
kome hi se reklo ovo (čita): 

UKAZ 
O POIMENIČNOJ AMNESTIJI I POMILOVANJU OSUĐENIKA U MAKEDONIJI 

Na osnovu člana 4 Odluke o vrhovnom zakonodavnom i Izvršnom 
narodnom pretstavničkom tein Jugoslavije, kao privremenom organu 
vrhovne narodne vlasti u Jugoslaviji, i1 na osnovu člana 1-i 5 Zakona 
o davanju amnest'jo i pomilovanja, a na predlog Prctsedništva Anti- 
fašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije u vezi' sa pro- 
slavom ustanka makedonskog naroda, Pretsedništvo Antifašističkog 
veća narodnog oslobođenja Jugoslavije izdaje Ukaz o amnestiji: i po- 
milovanju ovih lica itd. 

Posle ovoga došli bi spiskovi svih predloženih lica za amnestiju 
i pomilovanje, a na kraju trebalo bi u smislu mog predloga dodati 
ovaj stav: 

»Za one pomilovano po ovom ukazu koje istovremeno obuhvata 
i Ukaz Pretsedništva Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Ju- 
goslavije <> opštoj amnestiji i pomilovanju od 3 avgusta  1945 godine, 
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vredi samo jedno sniženje  kazne,  bilo iz ovoga  ukaza  ili  iz opšteg 
ukaza, i to ono koje je za osuđenog povoljnije. 

Smatram da ovakva forma najbolje odgovara ovom konkretnom 
slučaju, pa zato molim da je ivolite prihvatiti. 

Pretsednik: 2eli li ko još da govori? (Ne javlja se niko). Onda 
stavljam Prijedlog ukaza o poimeničnoj amnestiji i pomilovanju osu- 
đenika u Makedoniji na glasanje. Prima li se? (Prima). Ima li ko 
protiv? (Nema). Objavljujem da je Ukaz o poimeničnoj amnestiji i 
pomilovanju osuđenika u Makedoniji pnbvaćen. 

Prolazimo na dnevni red. Za dnevni red današnje sjednice pre- 
dlažem: 

1) pretres Prijedloga zakona o zastupanju nadleštava, ustanova, 
poduzeća i organizacija javnog karaktera; 

2) pretres Prijedloga zakona o rješavanju nerešenib predmeta 
invabda iz ranijih ratova; 

3) pretres Prijedloga zakona o državnim poljoprivrednim dobrima; 
4) pretres Prijedloga zakona o reviziji dodjeljivanja zemljo kolo- 

nistima i agrarnim interesentima u Makedoniji i Kosovsko-metoluskoj 
oblasti; 

5) pretres Prijedloga za autentično tumačenje pojedinih članova, 
stavova i točaka Zakona o konfiskaciji i o sprovodenju konfiskacije. 

Prima li se predloženi dnevni red? (Prima). Onda prelazimo' na 
prvu točku dnevnoga reda, na pretres Projekta zakona o zastupanju 
nadleštava, ustanova, poduzeća i organizacija javnog karaktera. 

Molim druga sekretara da pročita tekst zakonskog prijedloga. 

Sekretar Mile Peruničić (čila): 

PREDLOG ZAKONA 
0 ZASTUPANJU NADLEŠTAVA, USTANOVA, PREDUZIiĆA I ORGANIZACIJA 

JAVNOG KARAKTERA 

Član  L 

Nadleštva,  ustanove,  preduzeča  i  organizacijo javnog karaktera, 
U   pogledu  njihovo zaštUe imovinsko-pravnih  interesa, zastupaju pred' 
sudovima i drugim narodnim vlastima lica koja stojo na čelu tih nadle- 
štava, preduzeća, ustanova ili organizacija ili lice koje on' odrede. 

Član 2 
Zaštitu imovinsko-pravnih interesa i zastupanje pred sudovima i 

drugim narodnim vlastima može preuzeti i onaj organ narodno vlasti 
pod čijmi rukovodstvom ili nadzorom stoje pojedina nadleštva, usta- 
novo i preduzeća. U ovom smislu vrhovni nadležni organi posebnim 
propisima regulisaćo način zastupanja područnih nadleštava, ustanova 
i preduzeća. 

Organizacije može zastupati nadzorni organ tih organizacija. 
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Član 3 
, O zaštiti imovinsko-pravnih interesa nadleštava, ustanova, predu- 
zeća i organizacija javnog karaktera i o njihovom zastupanju pred 
sudovima i drugim vlastima stranih država odlučuje vrhovni nadzorni 
organ one struke kojoj pripada to nadleštvo, ustanova, ,preduzeće i'.i 
organizacija. 

Član 4 
Likvidaciju sporova pokrenutih pre stupanja na snagu zakona 

izvršiće Javni tužilac Demokratsko federativne Jugoslavije. U smislu 
propisa o .. .* 

Član 5 
Uputstva za izvršenje ovog zakona po potrebi davače savezni Mi- 

nistar pravosuđa. 
Član 6 

Ovaj zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu De- 
mokratsko federativne Jugoslavije«. 

Pretscdiiik: Čuli sto Prijedlog zakona o zastupanju nadleštava, 
ustanova, poduzeća i organizacija. Dajem riječ Ministru pravosuđa 
drugu Frano Frolu koji ćo u ime Ministarskog savjeta dat' obrazlo- 
ženje. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: Kao što vam je poznato, Pret- 
sjedništvo Ministarskog savjeta, preko Generalnog sekretara druga 
Mitra Bakica, bi!o je podnijelo Prijedlog zakona o izmjeni čl. 1 Zakona 
0 ukidanju Vrhovnog državnog pravobraniošlva 1 državnih pravobra- 
nioštava od 23 aprila 1945 g. Ja sam« u svom govoru na sjednici Pret- 
sjedništva AVNOJ-a od 23 jula govorio protiv ozakonjenja ovog pri- 
jedloga zato što se pitanje zastupanja nadleštava, ustanova, poduzeća 
i organizacija javnog karaktera no može riješiti izmjenom čl. 1 Zakona 
<> ukidanju Vrhovnog državnog pravobraniošlva i državnih pravobra- 
nioštava, več se mora donijeti poseban zakon o zastupanju nadleštava, 
ustanova i poduzeća i organizacija javnog karaktera. Uvažavajući 
razloge koje sam tada iznio, Pretsjedništvo AVNOJ-a skinulo je na 
prošloj sjednici s dnevnog reda projekal koji je predložio drug Bakić. 
Tako je nastao ovaj zakonski prijedlog o kome danas diskutiramo. 

Zakon o zastupanju nadleštava, ustanova, poduzeća i javnih orga- 
nizacija potrebno je donijeti zato jer se njime rješava jedno pitanje 
koje so no tiče samo odnosa naših ustanova, poduzeća i organizacija 
pred našim sudovima i drugim državnim organima, već i pitanje kojo 
obzirom na/ našo odnose sa inozemstvom treba regulirati. Radi so 
upravo o tome da se osigura pravilna i sigurna zaštita imovinsko- 
pravnih iideresa, s jedno strane, pred narodnim sudovima i našim na-. 

pročiiUiti. 
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rodnim vlastima, a s drugo  strane, to isto i pred   vlastima   stranih 
država. 

Da bi so državni interesi i interesi javnih organizacija zaštitili, 
prijedlog zakona predviđa da će državna nadleštva, ustanove, podu- 
zeća i organizacijo javnog karaktera zastupati samo osobe k&je njima 
rukovode ili one koje rukovodioci ustanova i poduzeća odrede. Zaštitu 
imovinskih interesa nadleštava, poduzeća i organizacija mogu preuzeti 
t viši nadzorni organi. Dosada je bilo slučajeva da su u Ime ustanova 
i poduzeća istupala nenadležna i neovlašćena lica koja nisu, naravno, 
dovoljno vodila računa o zaštiti imovinsko-pravnih interesa pred 
državnim organima, našim i stranim. Ovim će se, dakle, zakonom one- 
mogućili neovlašćcno zastupanje interesa državnih ustanova, poduzeća 
i organizacija javnog karaktera čime će se postići bolja i efikasnija 
zaštita ne samo državne imovine, već i imovine javnih organizacija. 

Iz ovih razloga molim da se prihvati prijedlog zakona kako ga je 
predložilo Ministarstvo pravosuđa,  a  usvojio Zakonodavni odbor. 

Prctsediiik: Riječ ima drug Moša Pijade da podnese izvještaj 
Zakonodavnog odbora. 

Izvestilac Moša Pijade: Na svojoj poslednjoj sednici Zakonodavni 
odbor pretresao je predlog ovog zakona i posle obrazloženja koje je 
dao drug Frol Zakonodavni odbor je usvojio projekat onako, kako 
ga je predložilo Ministarstvo pravosuđa. Zakonodavni odbor smatra 
da je ovaj zakon potrebno doneti, pa molim da se primi. 

Prctsediiik: Otvaram diskusiju u načelu. Želi li ko da govori? (Ne 
javlja se niko). Onda stavljam ovaj prijedlog na glasanje u načelu. 
Prima !i se? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je 
Prijedlog zakona o zastupanju nadleštava, ustanova, poduzeća i orga- 
nizacija javnog karaktera u načelu primljen. Prelazimo na pretres u 
pojedinostima. Molim druga sekretara da  čita  član po član. 

Sekretar Mile Pcruničlć čita naslov ; Cl. 1 po predlogu Zakono- 
davnog odbora. 

Prctsediiik: Ima li primjedaba? (Nema). Prima li se naslov i čl. 1 
kako su pročitani? (Primaju se). Prelazimo na čl. 2. 

(Potom jo Pretsedništvo Privremene narodne skupštine, glasajući 
posebno o svakom članu, usvojilo čl. 2 i 3 po predlogu Zakonodavnog 
odbora.) 

Prctsediiik: Prelazimo na čl. 4. 
Sekretar Mile Pcruničić čita čl. 4 po predlogu Zakonodavnog 

odbora. 
Ministar pravosuđa Franc Frol: Predlažem da so posljednja rcče^ 

nica ovoga člana koja počinje: »U smislu . . .« briše, jer smo se 
naknadno sporazumjeli da je treba izostaviti. 
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Pretsednik: Prima li so čl. 4 sa izmjenom koju je predložio drug 
Frol? (Prima). Prelazimo na čl. 5. 

(Potom  je Pretsedništvo AVNOJ-a, glasajući posebno o svakom 
članu, bez diskusijo primilo čl. 5 i 6 zakonskog projekta po predlogu 
Zakonodavnog odbora.) 

Pretsednik: Ovime smo zayršili diskusiju u pojedinostima. Stav- 
ljam zakonski projekat na konačno glasanje. Prima li se zakonski 
prijedlog? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je 
Prijedlog zakona 6 zastupanju nadleštava, ustanova, poduzeća i orga- 
nizacija javnog karaktera jednoglasno usvojen. 

Prijo prelaza na drugu točku dnevnoga reda predlažem da se 
točka 5 dnevnoga reda današnje sjednice proglasi drugom i da sada 
predemo na pretres Prijedloga za autentično tumačenje pojedinih čla- 
nova, stavova i točaka Zakona o konfiskaciji i o sprovodenju konfiska- 
cijo. Taj prijedlog stavili su izvjesni članovi Pretsjedništva. Prima 1; 

so izmjena dnevnoga reda? (Prima). 
Onda molim izvjestioca Zakonodavnog odbora druga Mošu Pijade 

da izvoli .podnijeti 'zvjcstaj. 
Izvestilac Moša Pijade: Drugovi, uskoro po obnarodovanju Zakona 

o konfiskaciji imovino i o izvršenju konfiskacije Narodna banka i Ko- 
misija za konfiskaciju imovino iz Novog Sada {»stavili su nekoliko 
pitanja u pogledu primene zakona. Nastali su čak i izvesni sporovi i 
dvojaka .tumačenja zakonskih odredaba. Tako, na primer, postavilo 
so pitanje koji su organi nadležni za prijem prijava radi naplate potra- 
živanja poverilaca iz imovino osuđenih lica na konfiskaciju pošto to 
nije zakonom predvideno. I zaista to nije konkretno predvideno, tako 
da su jedni mislili da prijave- treba predavati sreskom narodnom sudu, 
drugi zemaljskoj upravi narodnih dobara, a treći Državnoj upravi na- 
rodnih dobara, kad su u pitanju konfiskovanjo banaka, rudnika, indu- 
striskih, preduzeća, velikih trgovačkih radnji itd. pošto o pravu raspo- 
laganja konfiskovanom imovinom ove vrsto ima da odlučuje Državna 
uprava narodnih dobara. Isto tako pojavila su se nejednaka tumačenja 
čl. 7, 13, 15, 16, 20, 23 a postavljalo so i pitanje kako će Banka saznati 
da je protiv nekoga otvoren postupak za konfiskaciju, ako je ta odluka 
samo objavljena na sudskoj tabli, a nije o tome obaveštena Narodna 
banka. Isto tako, trebalo je rešiti i pitanje roka u kome su poverioc; 
bili obavezni da prijavo svoja potraživanja od lica osuđenih na kaznu 
konfiskovanja imovine. Zatim, postavilo so i pitanje da li Narodna 
banka, koja ima znatna menična moratorna potraživanja, ima pravo 
da prijavi ovakva svoja potraživanja i da naplati iz aktive njenih 
dužnika osuđenih na konfiskaciju imovine i to pre prestanka važnosti 
odredaba koje so odnose na moratorna potraživanja. Najzad, bilo jo 
sporno koji će državni organi i u kome roku obaviti isplatu priznatih 
potraživanja poverioca. 
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Sva ova pitanja u pogtedu pruncno Zakona o konfiskaciji i o izvr- 
šenju konfiskacije koja su dostavljena bilo Vladi, bilo AVNOJ-u, mi 
smo dostavili na mišljenje Ministarstvu financija koje nam je pod 
VII br. 4311 od 28 jula dostavilo mišljenje u pogledu spornih pitanja 
oko moratornih potraživanja. Ministarstvo finansija je u pogledu pri- 
javljivanja meničnih i ostalih moratornih potraživanja iz imovino lica 
koja dolaze pod udar Zakona 'o konfiskaciji stalo na gledište da Na- 
rodna banka, kao i sva druga pravna i fizička lica, treba da podnese 
prijavu bez obzira na karakter samog potraživanja, tj. bilo ono mora- 
torno ili ne. Tako čl. 7 tač. 2 zakona tumači Ministarstvo finansija. 
Ministarstvo finansija stoji uopšte na stanovištu da morak>rni neobe- 
zbedeni poverilac ima prednost pred okupaciskim obezbedenim po^ve- 
riocem. Ministarstvo smatra da je to tako jasno da ne treba ni doka- 
zivati, jer svaki drukčiji stav bio bi u suprotnosti, kako se u aktu kaže, 
sa tekovinama Narodnooslobodilačko borbe. Ministarstvo smatra, a 
na to gledište je stao i Zakonodavni odbor, da se u ovom slučaju mo-' 
ramo rukovoditi načelom koje je i najpravičnije i socijalno da mora- 
tornog predratnog poverioca treba pre štititi nego okupaciskog. Tako 
je Ministarstvo finansija u ovom slučaju stalo na gledište da likvida- 
ciji okupaciskih i moratornih potraživanja ne bi trebalo pristupati 
pre donošenja zakona o skidanju moratorijuma. 

1 Ministarstvo pravosuđa imalo je da autentičnim tumačenjem reši 
izvesna pitanja koja su so pojavila u sudskoj praksi, jer su narodni 
sudovi, primenjujući propise čl. 4, 5 i 6, nejednako postupali i različito 
tumačili. Ovim tumačenjem raspravljena su i ta pitanja. 

Na osnovu predloga Ministarstva finansija, dosadašnje prakse i 
mišljenja Ministarstva pravosuđa i Javnog tužioca DFJ, Zakonodavni 
odbor, u saradnji sa našim pravnim stručnjacima, izradio je, posle sve- 
strano diskusije, sledeče autentično tumačenje koje glasi (čita): 

Kako narodne vlasti pri sprovodenju Zakona o konfiskacij' i o 
izvršenju konfiskacijo ne postupaju uvek pravilno niti jednoobrazno i 
različito tumače pojedino propise ovog Zakona, a u želji da se izbegne 

■svaka pogrešna primena Zakona i na taj način izbegne nepravda, Pret- 
sedništvo Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije daje 

AUTENTIČNO TUMAČENJE 
POJEDINIH   ČLANOVA,   STAVOVA   I   TACAKA   ZAKONA   O   KONFISKACIJI 

il O SPROVODENJU  KONFISKACIJI- 

Uz član 4 i 5 
Kada je otac osuđen na kaznu konfiskacije celokupne imovine, 

tada se konfiskuje celokupna imovina, izuzev prinovka sinova, u ze- 
mljama gde postoji prinovak (na pr. Srbija), postupajući u smislu 
člana 6. 
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Ako je sin osuđen na kaznu konfiskacije celokupne imovine, onda 
se može konfiskovati samo prinovak koji pripada sinu. Očevo imanje 
ostaje uGclirnuto. 

Pravno tumačenje o svojini oca i dece davače vrhovni sudovi fe- 
deralnih jedinica. 

Uz član (1 
a) Stav 1 člana 6 treba razumeti tako da se stvari izuzimaju od 

strano sudskog izaslanika prilikom sprovodenja konfiskacije; 
b) tačkom 2 stava 1 mogu se koristiti samo zemljoradnici. Pod' 

zemljoradnikom treba razumeti ono lice, kome je zemljoradnja glavno 
zanimanje; 

v) povlastica iz tačke 3 stava 1 no odnosi se na konfiskaciju grad- 
skih kuća, kada se radi o vlasnicima kojima zemljoradnja nije glavno 
zanimanje; 

g) pri konfiskaciji gradskih kuća obezbeduje se stan neophodan 
za život osuđenom i njegovoj užoj porodici u smislu stava 2; 

d) stav 2 treba razumeli tako da je njime obuhvaćeno i izdrža- 
vanje maloletne dece, ako je majka nesposobna za rad i dok se ne 
vrati branilac; 

cl) ako lice osuđeno na lišenje slobode i konfiskaciju nema nikog 
od uže porodice koji bi se brinuo o stvarima izuzetim od konfiskacije 
u smislu člana G potrebno mu je postaviti staraoca; 

e) povlastice iz člana G ne odnose se na lica iz člana 30 Zakona. 
Druga rečenica tačke 2 člana 6 važi samo u slučaju potpune kon- 

fiskacije. 
Uz član 7 

Prijave, o potraživanju trećih lica podnose se sudu koji sprovod' 
konfiskaciju, a ovaj je sud obavezan pored objave na sudskoj tabli iz 
člana  17 da preko »Službenog lista« pozove poverioce da u roku od 
15 dana prijave svoja potraživanja. 

Uz član 13 
Pod nadležnom upravom narodnih dobara treba uvek razumeti 

okružnu upravu narodn'h dobara, a ako ova ne postoji onda zemaljsku 
upravu. 

Uz član 15 
Presude je dovoljno slati u izvodu — samo d'spozitiv. To isto važi 

i za presude iz st. 3 člana 28. Izvod presude o konfiskaciji treba da se 
objavi u »Službenom listu«. Pri tome navesti naziv suda koji sprovodi 
konfiskaciju. 

Vojni sudovi i komando moraju poslati, u smislu st. 3 člana 28 
sve presude u izvodu nadležnim sudovima radi sprovodenja konfiska- 
cije, bez obzira na to da li su to do sada učinili. 
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Ako nema osuđenog niti ovaj ima staraoca presuda će se predali 
jednom članu užo porodice osuđenog. 

Pod nadležnim javnim tužiocem razume se Okružni javni tužilac, 

Uz član  16 
Sud sprovodi konfiskaciju samo na osnovu izvršne presude, a ne 

i na osnovu akata drugih vlasti u kojima se poziva na postojanje takve 
izvršne presude, izuzev st.  1 čl. 28. 

Uz član 20 
Konfiskacija se smatra završenom od dana potpisivanja zapisnika 

■o sprovedenoj konfiskaciji. 

Uz član 23 
Izlučne pravne zahteve treba tretirati kao redovne tužbe i u po- 

gledu takse, izuzev grube pogreške sudskog izaslanika, o čemu odlu- 
čuje sud. 

U slučaju sekvestracije ili konfiskacje zajedničke imovine deobu 
iste vrši sud. 

Uz član 28 
Stav 1 koji govori o streljanmi, ubijenim, poginulim ili pobeglim 

treba smatrati da važi i za umrle pre nego što ih je stigla kazna. 
Sud no treba da ispituje da li je neko odista streljan, ubijen, po- 

ginuo ili pobegao ili umro, jer je to isključiva nadležnost narodnih 
odbora. 

Лко narodni sreski odbori u smislu st. 1 čl. 28 raspolažu presu- 
dama treba iste da dostave zajedno sa popisom nepokretne imovine. 

Pretsediiik: Otvaram diskusiju o prijedlogu autentičnog tuma- 
čenja. Imade riječ Ministar pravosuđa drug Frol. 

Ministar pravosuđa Franc Frol: Pošto je drug pretsjednik Zako- 
nodaivnog odbora Pijade iznio neka pitanja zbog kojih smo morali 
donijeti autentična tumačenja pojedinih članova i stavova Zakona o 
konfiskaciji, ja ču biti vrlo kratak. Pored toga autentičnim tuma- 
čenjem trebah je raspraviti i neka vrlo osjetljiva pitanja koja tre- 
tiraju čl. 4, 5 i 6 zakona. To su, uglavnom, složeni slučajevi kako 
treba postupati U slučaju kad je otac ili kad je sin osuđen na kaznu 
konfiskacije, po pitanju tzv. prinovaka na zemljištu. Ministarstvo pra- 
vosuđa u svim ovim pitanjima konsultovalo je zainteresovane usta- 
nove, pa je poslije toga dato mišljenje i prijedlog Zakonodavnom 
odboru. 

Molim da se ovo tumačenje donese kako bismo izbjegli svaku 
pogrešnu primjenu Zakona o konfiskaciji i o izvršenju konfiskacije i 
time olakšali.rad našim organima na terenu.' 
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Prctsednik: Žd' li još ko da govori? (Ne'javlja se niko). Onda 
smatram da je pretres završen. Prima li se prijedlog autentičnog tuma- 
čenja? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je auten- 
tično tumačenje pojedinih članova, stavova i točaka Zakona o konfi- 
skaciji i sprovodenju konfiskacije privhaćeno u redakciji koju je podnio 
Zakonodavni odbor. 

Prelazimo na pretres Prijedloga /akona o rješavanju neriješenih 
predmeta invalida iz ranijih ratova. Molim druga izvjestioca Zakono- 
davnog odbora da podnese izvještaj. 

Izvestilac Moša Pijade: Zakonodavni odbor, na svojoj sednici od 
31 jula, pretresao je i posle duge j iscrpne diskusije usvojio je Pre- 
dlog zakona o rešavanju nerešenih predmeta invalida i/, ranijih ra- 
tova. Predlog Ministra socijalne politike pretrpeo je u odboru izvesne 
izmene, ali je uglavnom pitanje rešeno po predlogu Vlade. Bilo je samo 
sporno to da li ovo pitanje treba rešavati sada ili sačekati da se donese 
jedinstven zakon i za invalide i/, ranijih i iz Oslobodilačkog rata. Slalo 
se na stanovište da ovaj zakon treba doneti kako bi. se regulisala sva 
nerešena pitanja invalida i/, ranijih ratova, da se priznaju, najzad, 
invalidska prava onima koji su godinama obmanjivan:, kao 1 da se 
prizna pravo i invalidima iz aprilskog rata 1941 godine'. Posle svestrane 
diskusije Zakonodavni odbor predlaže da se usvoji sledeča redakcija 
teksta zakonskog predloga (čita): 

PREDLOG ZAKONA 
O   REŠAVANJU  .NEREŠENIH   PREDMETA   INVALIDA  IZ   RANIJIH   RATOVA 

Član 1 
Nerešene invalidske predmete invalida'i ostalih žrtava iz ranijih 

ratova rešava do dnošenja novog Zakona o invalidima, a na osnovu 
propisa Zakona o invalidima i ostalim žrtvama rata od 4 decembra 
1938 godine sa svim njegovim docnijim izmenama i dopunama uko- 
liko se ti propisi ne kose sa odlukom AVNOJ-a od 3 februara 1945, 
U prvom stepenu Okružni narodni sud, a u drugom i poslednjem ste- 
penu Viši invalidski sud koji po potrebi može imati više veća. 

Član 2 
Viši invalidski sud odnosno njegova veća obrazuju se pri mini- 

starstvu socijalne politike svake savezne zemlje i sastoje se svaki Iz 
tri člana I njihovih zamenika. Članovi suda su: jedan sudija Vrhovnog 
suda savezne zemlje, jedan sudija Okružnog ili Sreskog narodnog suda, 
jedan priznati, ratni vojni invalid — svi iz mesta. Članove ovog suda i 
njihove zamenike postavlja zemaljski ministar socijalne poIUike u spo- 
razumu sa zemaljskim ministrom pravosuđa, ukoliko se tiče sud'ja 
redovnih sudova, a člana suda ratnog invalida i njegovog zamenika 
na predlog Udruženja ratnih invalida. 
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Najstariji član suda po rangu istovremeno jo pretsednik suda, 
odnosno veća. 

Delovoda suda je po mogućnosti diplomirani pravnik; postavlja 
ga zemaljski ministar socijalno -politike. 

Zamenici sudija moraju ispunjavati uslove članova koje zamenjuju. 
Ostalo administrativno osoblje suda postavlja zemaljski ministar 

socijalno politiko. .    . 
Odluko Višeg invalidskog suda donose se većinom glasova. 

Član 3 
Sudovi  iz  člana   1   ovog   Zakona  rešavaće  i po prijavama  koje 

podnesu: 
1) lica koja su kao ratnici bivše Jugoslovonske vojske onespo- 

sobljena u ratu sa neprijateljem u aprilu 1941 godine, kao i lica koja 
su vršeći,po naredbi nadležne vlasti dužnost za vojne ciljeve bivše Ju- 
goslovcnsko vojsko onesposobljeno u  pomenutom  ratu; 

2) članovi {»rodica lica iz tačke 1 ovog člana poginulih, umrlih 
il' nestalih pod tamo navedenim okolnostima u ratu aprila 1941 godine; 
a koji imaju zakonsko pravo na  invalidsku pomoć; 

3) članovi porodica umrlih priznatih ratnih vojnih invalida koji 
na to imaju pravo. 

Član 4 
Gubo za svagda invalidsko svojstvo i prava koja su za isto vezana 

sva lica i njihovo porodico, roditelji, braća i sestre, koja su dobro- 
voljno učestvovala na strani okupatora i njihovih pomagača u borbi 
protiv partizanskih odreda Jugoslavije, Narodnooslobod'lačke vojske, 
.lugoslovenske armijo i njenih saveznika. 

Ratni invalidi, koji sudskom presudom izgube časna prava, gubo 
invalidsko svojstvo i prava za vreme za koje su presudom izgubila 
časna prava. 

Narodne vlasti koje saznaju za činjenice iz stava 1 i 2 ovoga 
člana dužno su 0 istima izvestiti nadležnu isplatnu blagajnu, koja će 
odmah obustaviti isplatu invalidskih prinadležnosti i o tome obavestili 
nadležno zemaljsko ministarstvo socijalne politike га<1; podnošenja 
zahteva nadležnom invalidskom sudu u cilju oduzimanja invalidskog 
svojstva takvom licu. 

Član 5 
Isplatu pogrebnih troškova ličnih invalida vrši nadležna finansiska 

vlast bez sudskog rešenja. 

Član 6 
Nerešeno invalidske predmete u drugom stepenu sa područja Voj- 

vodtne rešava Viši invalidski sud pri Pokrajinskom odboru Vojvodine. 
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Sastav ovog suda je isti kao u članu 2 ovog Zakona, s tim, da sva po- 
stavljenja U vezi sa ovim sudom vrši Pokrajinski odbor. 

Član 7 
Ministar  socijalne politike  Demokratske  federativne Jugoslavije 

propisaće u sporazumu sa zainteresovanim  ministrima bliže odredbe 
za izvršenje ovog Zakona, odredbe o isplati invalidskih prinadležnost:, 
kao i odredbe o sastavu, secUStima rada mvalidsko-lekarskih kom'sija. 

Član 8 
Ovaj  Zakon stupa  na snagu  kad se objavi  u  »Službenom  listu 

Demokratske federativne Jugoslavije«. 

U ime Zakonodavnog odbora molim da se zakon primi. 
Prctscclnik:   Dajem   riječ   Ministru socijanle   pol'tike dr  Antonu 

Kržišniku, da <la obrazloženje. 
Ministar socijalne politike dr Anton Kržišnik: Pitanje priznavanja 

l gubitka prava na državnu zaštitu. ; pomoć invalida i ostalih žrtava 
iz ranijih ratova rešavali su u ranijoj Jugoslaviji, u prvom stepenu, 
sudije pojedinci okružnih sudova, a u drugom i poslednjem stepenu 
Vrhovni invalidski sud pn Ministarstvu soc'jalnc politike i narodnog 
zdravlja. 

S obzirom na federativno uređenje naše države, kao i na to da 
je neophodno okončati invalidske predmete ratnih žrtava iz ranijih ra- 
tova, čiji je broj u svima federalnim jedinicama znatan, ukazuje se 
potreba da se odrede hove instancije za rešavanje pomenutih nesvrše- 
nih invalidskih predmeta i da se izvesne odredbe saobraze novostvore- 
nom stanju i potrebama i to kako u pogledu lekarskog pregleda invalida, 
tako i u pogledu načina isplate invalidskih prinadležnosti. U .tome cilju 
izrađen je zakonski predlog o rešavanju nerešenih predmeta, kojim se 
napred istaknuta pitanja uglavnom samo dovode u saglasnost sa novim 
stanjem. 

Članom 1 ovog predloga određuje se da nerešene invalidske pred- 
mete rešavaju u prvom stepenu okružni narodni sudovi, a u drugom 
i poslednjem stepenu viši invalidski sud, koji bi se obrazovao pri mini- 
starstvu socijalne politike svake federalne jedinice. Određivanje na- 
rodnih okružnih sudova kao prvostepenih invalidskih sudova nije nikakav 
novurn, jer su okružni narodni sudovi preuzeli nadležnost ranijih 
okružnih sudova, a cebsbodno i nužno je da se ostatak predmeta inva- 
lida iz ranijUi ratova reši na način kao što je rešen i gro ovih predmeta. 

Kao drugostepena instancija za rešavanje nerešenih invalidskih 
predmeta predviđa se viši invalidski sud pri ministarstvu socijalne po- 
litike svake federalne jedinice. 
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Razlozi koji govore u prrlog osnivanja ovog specijalnog višeg 
invalidskog suda pri  federalnim jedin'cama jesu. sledeči: 

1. Što za rešavanjo napred pomenutih invalidskih predmeta po- 
stoji samo privremena potreba, te stoga ne bi bilo celishodno da se 
rešavanje ovih invalidskih predmeta u drugom stepenu poveri redov- 
nim vrhovnim sudovima, odnosno da se za rešavanje kod istih sudova 
obrazuju posebna invalidska veća. 

2. Što bi so rešavanjem invalidskih predmeta u drugom stepenu 
od strano viših invalidskih sudova delimično bar postigla jednoobra- 
znost u rešavanju kada se već, s obzirom na federativno sprovodenjc 
uređenja, ne može obrazovati jedan viši ili vrhovni invalidski sud pr: 
saveznom Ministarstvu socijalno politike, a što bi najviše davalo ga- 
rancija za jednoobraznost u rešavanju. Pored ovoga, pri ovakvom 
rešavanju u dragom stepenu mogao bi se izvršiti znatno bolji izbor 
članova suda. 

3. Što bi so organizovanjem viših invalidskih sudova u federalnim 
jedinicama najbolje mogli zaštitit' i fiskalni interesi države, a to je 
baš i rukovodilo zakonodavca kada je propisao da se sva prvostepena 
rešenja, po kojima je dosuđena invalidnina, imaju po službenoj dužno- 
sti dostavljati na razmatranje i odluku drugostepenoj instanciji. Pa 
kako izdaci za Invalidske potpore u toku nekoliko godina iznose 
ogromne sume, to so mora nastojati da se po svaku cenu izbegne pri 
ovom rešavanju nejednako primenjivanjo zakona, koje bi moglo imati 
za posledicu povećanje ionako velikih iznosa. 

4. Najzad, za obrazovanje viših invalidskih sudova pri zemaljskim 
ministarstvima socijalno politiko govore i praktični razlozi kao što 
su uska povezanost rada ministarstva sa radom višeg invalidskog 
suda, jer ministarstvo socijalne politike na osnovu rešenja drugoste- 
pene invalidske instancije donosi rešenja o isplati invalidskih prinadlc- 
žnost' i izdaje naloge za isplatu istih, vodi kontrolnike г evidenciju uži- 
valaca invalidskih prinadležnosti, daje potrebna obaveštenja na osnovu 
sudskih predmeta i Sto je ovlaščeno da u ime države, kao stranko, 
može tražiti ponovno suđenje, bilo u korist invalida, bilo u korist države. 

Kako je znatan broj pripadnika bivše jugoslovenske vojske ' u 
ratu od 6 aprila 1941 godine ili u zarobljeništvu onesposobljen, pogi- 
nuo, umro l\{ nestao, to so ukazuje potreba da napred pomenuti sudovi 
reso invalidsko predmete svih ovih lica po podnetim ppjavama, a ovo 
utoliko pro što je izvesnom broju h'ca već priznato invalidsko svojstvo. 
Iz napred navedenih razloga članom 3 predloga zakona određeno je 
da sudovi imaju rešavati i o prijavama napred pomenutih hca. 

lako u postojećim propisima postoje odredbe o gubitku invalid- 
skog svojstva, ipak je, s obzirom na pribko koje su vladale pod okupa- 
cijom, bilo .potrebno da se propisi u ovom pogledu dopune. U tom 
pravcu radigovan jo član 4 ovoga zakona. 
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S obzirom na hitnost isplate pogrebnih troškova bilo je potrebno 
da so isplata ovih troškova vrši bez sudskog rešenja. Stoga član 5 pre- 
dloga prenosi nadležnost u ovom pogledu sa suda na finansisku vlast. 

„ Kako Vojvodina ima poseban položaj, bilo je potrebno da se 
(čl. 6) regulišo pitanje Višeg invalidskog suda za ovu oblast. 

Članom 7 predloga ostavljeno je Ministru socijalne politike 
DFJ da u sporazumu sa zainteresovanim ministrima propiše odredbe 
c> sastavu, sedištima i načinu rada invalidsko-lekarskih komisija, 
odredbe o isplati invalidskih prinadležnosti kao i bliže odredbe za izvr- 
šenje ovog zakona, a ovo stoga što je to pitanje više tehničke prirode. 

Ma da je Zakonodavni odbor izvršio izvesne izmene i dopune u 
predlogu koji sam ja podnco, molim PretscdniStvo AVNOJ-a da primi 
projekat zakona u redakciji koju je dao Zakonodavni odbor, jer sam 
na to jzmene dao saglasnost. 

Prctsednik: Culi sto izvještaj pretsjednika Zakonodavnog odbora 
; obrazloženje resornog ministra. Sada prelazimo na diskusiju u na- 
čelu. Javlja li se ko za pječ? (Niko). Onda stavljam zakonski prijedlog 
na glasanje u načelu. Ko glasa za? (Svi). Ima li ko protiv? (Nema). 
Objavljujem da jo Prijedlog zakona o rješavanju neriješenih predmeta 
invalida iz ranijih ratova primljen u načelu. Prelazimo na pretres u 
pojedinostima. 

Molim druga sekretara da č'ta naslov i član po član zakonskog 
projekta  po prijedlogu  Zakonodavnog odbora. 

Sekretar Mile Peruničić čita naslov i član 1 po predlogu Zakono- 
davnog odbora. (Tekst videti na str. 536). 

Prctsednik: Ima li primjedaba na nas'.ov i član 1? Imadc riječ 
Moša Pijade. 

Moša Pijade: Oko člana 1 mi smo i u Zakonodavnom odboru 
vodili dugu diskusiju. Ministar socijalne politike bio je predložio član 
1 u sledećoj redakciji: »Nerešene invalidske predmete invalida i osta- 
jh žrtava iz ranijih ratova rešava u prvom stepenu Okružni narodni 
sud, a u drugom i poslednjem stepenu Viši invalidski sud koji po po- 
trebi može 'mati više odcljenja.« Alcdutim, posle duže diskusije u Za- 
konodavnom odboru data je sledeča redakcija ovog člana: »Nerešene 
invalidske predmete invalida i ostalih žrtava iz ranijih ratova rešava 
do donošenja novog zakona o invalidima a na osnovu propisa Zakona 
o invalidima i ostalim žrtvama rata od 4 decembra 1938 godine sa 
svim njegovim docnijim izmenama i dopunama, ukoliko se ti propisi 
no kose sa odlukom AVNOJ-a od 3 februara 1945, u prvom stepenu 
Okružni narodni sud, a u drugom i poslednjem stepenu Viši invalidski 
sud, koji po .potrebi može imati više veća.« Do ove nove redakcije 
u Zakonodavnom odboru došlo je zbog toga što se insistiralo da se 
obezbedl  jednoobraznost u  rešavanju starih  invalidskih predmeta, jer 
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prvobitna redakcija člana 1 nije uop.šte ništa govorila o tome po ko- 
jim propisima, po kakvim pravilima treba te predmete invalida iz ranijih 
ratova re.šavatk Posle izmene mišljenja saglasili smo so o tome da to 
treba rešavati po propisima invalidskog zakona iz 1938 godine. Među- 
tim, ja sa tom stilizacijom člana 1, sa ovom drugom redakcijom Za- 
konodavnog odbora, nisam b:o zadovoljan, pa sam posle razmišljanja 
došao do toga da i ovu drugu redakciju treba izmeniti ii ne pozivati' 
se izričito na zakon od 4 decembra 1938 godine već kazati da se re- 
šava po propisima koji su važili do 6 aprila 1941 godine, naravno 
ukoliko &e oni ne kose sa odlukom AVNOJ-a od 3 februara. 

Stoga sam slobodan da predložim novu redakciju člana 1 sa kojom 
se pro ovo sednico saglasio ; drug ministar Kržišnik, kao predlagač. 
Predlažem da Cl.  1 glasi (čita): 

Član  1 

Nerešene invalidske predmete invalida i ostalih žrtava iz ranijih 
ratova do donošenja novog zakona o invalidima, rošava prema propi- 
sima koji su važili do 6 aprila 1941 god. u prvom stepenu Okružni na- 
rodni sud, a u drugom i poslednjem stepenu Viši invalidski sud, koji 
po potrebi' može imati više veća — ukoliko se ti propisi ne kose sa 
odlukom AVNOJ-a od 3 februara 1945 godine. 

Pretsednik: Povodom ovog prijedloga druga Pijade želi li ko da 
govori? (Ne javlja se niko). Pošto je predlagač suglasan sa novom 
redakcijom člana 1, to ćemo glasati sada no o članu ! po prijedlogu 
Zakonodavnog odbora, već za redakciju koju nam je sada predložio 
drug Pijade. Prima li se član 1 u redakciji koju je pročitao drug Pi- 
jade? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). Prelazimo na član 2. 

Sekretar  Mile  Peruničić  čita  član  2  po predlogu  Zakonodavnog 
odbora. 

(Pretsedništvo AVNOJ-a jednoglasno je usvojilo od člana 2 do 
zaključno člana 8 Predloga zakona o rešavanju nerešenih predmeta 
Invalida iz ranijih ratova po predlogu Zakonodavnog odbora.) 

Pretsednik: Ovime smo završili pretres zakonskog projekta i u 
pojedinostima. Stavljam zakonski projekat na konačno glasanje. Ko 
jo za? (Svi). Ima li ko protiv? (Nema). Izjavljujem da je Prijedlog 
zakona o rješavanju neriješenih invalidskih predmeta iz ranijih ratova 
jednoglasno usvojen. 

Prelazimo na slijedeću točku dnevnoga roda: pretres Prijedloga 
zakona o državnim poljoprivrednim dobrima. Molim druga sekretara 
Peruničića da 'izvoli pročitati tekst zakonskog prijedloga kako ga je 
usvojio Zakonodavni odbor. 
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Sekretar Mile Peruničić (čita): 

PREDLOG ZAKONA 
O DRŽAVNIM  POLJOPRIVREDNIM  DOBRIMA 

Član 1 
Iz državnog zemljišnog fonda izdvojico se, u cilju unaprodivanja 

poljoprivrede, jedan dco: 
a) za velika državna poljoprivredna dobra (ergele, ogledne sta- 

nice itd.) pod  upravom saveznog Ministarstva  poljoprivrede; 
b) za ergele, stočno stanice, poljoprivredno stanice, školska 

dobra itd. pod upravom zemaljskog ministarstva poljoprivrede. 

Član 2 
Za državna poljoprivredna dobra navedena u članu 1 ovog Zakona 

upotrebiće se prvenstveno ekspnoprisana organizovana poljoprivredna 
dobra sa svim živim i mrtvim inventarom na tim poljoprivrednim do- 
brima uključiv poljoprivredne fabrike koje su organski vezane uz ta 
poljoprivredna dobra. Tim organizovanim poljoprivrednim dobrima 
pripojićo se niski, vodoplavni ; ritski tereni nepodesni za kolonizaciju. 

Ukoliko bi tim poljoprivrednim dobrima nedostajale zgrade po- 
trebno tim dobrima, ovlašćuje se savezni Ministar poljopnvrede da, u 
sporazumu sa Ministrom kolonizacije i zemaljskim ministrima poljo- 
privrede, od eksproprisanih poljoprivrednih zgrada izvan tih dobara 
izdvoji potreban broj zgrada za savezna i zemaljska poljoprivredna 
dobra. 

Član 3 
Velika poljoprivredna dobra pod upravom saveznog ili zemaljskih 

ministarstava poljoprivrede služiće prvenstveno unapređivanju celo- 
kupno poljoprivrede, a delom i povećanju poljoprivredne proizvodnje 
uopšte. U tom cilju imaće naročito ovo zadatke: 

1) da proizvode oplemenjeno kvalitativno semo, priplodnu stoku i 
sadnico za colu državu i da u tome pomažu zemaljske i zadružno 
ustanovo i pojedince, koji so bave selekcijom stoke i proizvodnjom 
kvalitativnog semena i sadnica; 

2) da služe poljoprivrednim, oglednim, naučnim i praktičnim ispi- 
tivanjima iz oblasti biljno proizvodnjo i stočarstva; 

3) da omoguće praktično školovanje i usavršavanje poljopri- 
vrednih stručnjaka i poljoprivrednika uopšte; 

4) da. proizvode razno .poljoprivredne proizvode (poljoprivredno 
sirovine za industriju, branu itd.) prema postavljenim proizvodnim 
zadacima; 

5) da služo potrebama proizvodnje veterinarskih cepiva i tekova. 
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Član 4 
U svrhu org.anizovanja uprave na velikim poljopr-vrcdnim dobrima 

koja im po ovom Zakonu pripadaju, savezna i zemaljska ministarstva 
poljoprivrede i Pokrajinski odbor Vojvodine obrazovaće posebna ode- 
ijenja ili otseke. 

Član 5 
Postojeća državna poljoprivredna ugledna i ogledna dobra služiće 

i dalje namenjenoj svrsi. 

Član 6 
Od poljoprivrednog zemljišta u Banatu, Bačkoj, Ba.ranji i Sremu, 

koje ulazi u državni zemljišni fond, odvaja se 210.000 k. j. obradivog 
zemljišta (sa svim poljoprivrednim fabrikama, koje su organskii vezane 
uz  poljoprivredna dobra i ostalim  instalacijama)  za stvaranje: 

a) ve'.ikih državnih poljoprivrednih dobara pod upravom saveznog 
Ministarstva poljoprivrede; i 

b) poljoprivrednih dobara pod upravom Pokrajinskog odbora 
Vojvodine. 

Od zemljišnog fonda veleposeda oko Osijeka, uključivši tu poljo- 
privredne fabrike i ostale instalacije organski vezane uz te posede, 
priključiće se 10.000 k. j. državnomu dobru Belje. 

Član 7 
Savezni Ministar poljoprivrede, u saglasnosti sa zemaljskim Mi- 

nistrom poljoprivrede Hrvatske i Pretsedništvom Pokrajinskog odbora 
Vojvodine, pristupiće odmah organizovanju navedenih poljoprivrednih 
dobara u smislu ovog Zakona u rejonirna i oblastima za koje smatra 
da odgovaraju napred navedenim ciljevima, vodeći pri tome računa o 
potrebama agrarno reforme i kolonizacije. 

Član 8 
Za  državna   poljoprivredna  dobra   van   Banata-,   Bačke,  Baranje, 

Srema i okruga Osijek, doneče odluku savezni Mimstar poljoprivrede 
U sporazumu sa saveznim Ministrom  kolonizacije.  Prelscdnikom Pri- 
vrednog saveta i zemaljskim ministrima poljoprivrede. 

Član 9 
Ovlašćuje se savezni Ministar poljoprivrede da u saglasnosti sa 

saveznim Ministrom finansija i Pretsednikom Privrednog saveta donese 
Uredbu i pravilnike o organizaciji i poslovanju saveznih poljoprivred- 
nih imanja, a zemaljski ministri poljoprivrede za ona pod svojom 
upravom. 
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Član 10 
Ovaj  Zakon stupa  na snagu  kad se objavi u  »Službenom  listu , 

Demokratsko federativne Jugoslavije«. 
Pretscdnik: Molim druga Mošu Pijade, izvjestioca Zakonodavnog 

odbora«, da podnese izvještaj. 
Izvcstilac Moša Pijade: Zakonodavni odbor AVNOJ-a na svojoj 

sednici od 31 jula prihvatio je, sa izmenama i dopunama i nekim novim 
formulacijama, Predlog zakona o državnim poljoprivrednim dobrima 
koji je Ministar poljoprivrede podneo AVNOJ-u na ozakonjenje. Tekst 
koji je sad pročitao drug sekretar jeste predlog Zakonodavnog odbora 
sa kojim se u potpunosti složio i drug Ministar poljoprivrede. Zato ja 
molim Pretsedništvo AVNOJ-a da izvoli usvojiti predlog Zakona o 
državnim poljoprivrednim dobrima kako ga je Zakonodavni odbor 
primio. 

Pretscdnik: Imade riječ Ministar poljoprivrede drug dr Vaso 
Čubrilović. 

Ministar poljoprivrede dr Vaso Čubrilović: Ministarstvo poljopri- 
vredo predložilo je Pretsedništvu AVNOJ-a da se donese Zakon o dr- 
žavnim poljoprivrednim dobrima. Pri tome nam jo bila namera da u 
skladu sa potrebom brze obnove naše poljoprivrede pristupimo stva- 
ranju velikih .poljoprivrednih dobara na kojim bismo vršili selekciju 
semena, podigli ugledno voćnjake na kojima bismo na napredan način 
gaijili voćarstvo itd. Potrebno je, dakle, stvoriti u našoj zemlji takva 
dobra koja će po svome uređenju, svojoj proizvodnji, načinu obrade i 
uopšto metodama rada biti u neku ruku od prvih dana ugledna dobra, 
na koja će se ugledati svi naši sitni i srednji seljaci. Jer, treba imat' 
na umu da će naiša zemlja, pošto se izvrši agrarna reforma i koloni- 
zacija, biti ustvari zendja sitnog i srednjeg seljaka. Takvom poljopri- 
vredniku država mora pružiti bolji kvalitet semena, primerno odne- 
govano sadnice najboljeg voća, onog kojo i na našem i na inostranom 
tržištu, ima najbolju produ, ona seljaku treba da pruža pomoć u ople- 
menjivanju sadašnje stoke itd. Državna poljoprivredna dobra treba 
da mu služo kao škola napredno poljoprivrede, u kojoj će, na praksi, 
naši seljaci moći i stručno da se obrazuju. U ovakvim prilikama u 
kakvim se mi danas nalazimo mali i srednji posedi ne, mogu investirati 
skoro ništa u podizanje i unapređenje svojo poljoprivrede. I to je jedan 
od razloga za. donošenje ovog zakona. Drugi bi bio u tome što su 
mnogi tereni u Vojvodini nepogodni za kolonizaciju jer su podvodili. 
Tu je potrebno izvršiti asanaciju, drenažu i izgradili sistem za isuši- 
vanje kako bi se i te ogromne prostorije privredno aktivirale, ospo- 
sobile za proizvodnju, kao Sto je to slučaj sa Pančevačkim Ritom. 
Najzad, mi moramo naročito kraj većih industriskih centara i velikih 
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gradova stvoriti takva državna poljoprivredna dobra koja će moći da 
proizvode ogromno količino hrano za ishranu gradskog stanovništva. 

Najzad, u raznim krajevima naše zemljo u Vojvodini, Makedo- 
niji, Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori moramo stvoriti državna poljo- 
privredna dobra na kojima bismo vršili opito sa novim kulturama kao 
što su pamuk, afion, pirinač, kaučukovo drvo i ostale suptropske biljko. 

Mi, isto tako, moramo pomoću poljoprivrednih dobara l velikih 
ergela pristupiti brzom obnavljanju našeg celokupnog stočarstva, a na- 
ročito konjarstva, svinjarstva i govedarstva. U sva ta dobra treba 
investirati velika fina'nsiska sredstva, a to danas mogu da učine samo 
Savezna vlada i pojedino federalno jedinice. Zato smo rm, kao što sto 
čuli, predvideli poljoprivredna dobra kojima ćo upravljati savezno Mi- 
nistarstvo poljoprivredo i dobra i ergelo stočne stanice, poljoprivredne 
stanico i razna školska poljopnvredna dobra kojima ćo upravljati ze- 
maljska ministarstva poljoprivredo. Izvesna dobra imaćo i Pokrajin- 
ski odbor Vojvodine. 

Zemljišta za državna poljoprivredna dobra uzeće so iz zemljišnog 
fonda stvorenog eksproprijacijom velikih poseda i od zemljo noprja- 
telja', kao i od zemljo koja ćo se dobiti agrarnom reformom. 

To su, drugovi, razlozi zbog kojih jo potrebno doneti zakon kojim, 
ćo se ustanoviti poljoprivredna dobra, ergele, ogledne stanice, stočne 
stanico i školska poljopr'vredna dobra. 

Zakonodavni odbor razmatrao jo predlog koji jo podnelo Mim- 
starstvo poljoprivredo i u toku diskusije izvesno stvari su izmenjeno i, 
mislim, boljo postavljene. Usvojen jo tekst sa kojim sam i ja', kao pre- 
dlagač, saglasan. Zato molim da se Predlog zakona o državnim poljo- 
privrednim dobrima prihvati onako kako sam ga predložio i, sa izme- 
nama i dopunama koje jo učinio Zakonodavni odbor. 

Prctsednik: Otvaram diskusiju u načelu. Želi li ko da govori? 
(No javlja se n;ko). Onda stavljam prijedlog zakona na glasanje u 
načelu. Prima li se? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). Pošto smo 
zakonski prijedlog prinrli u načelu, prelazimo na pretres u pojedino- 
stima. Molim druga sekretara Peruničića da čita naslov i član po član 
zakonskog prijedloga. 

Sekretar Л\11е Peruničić čita naslov i član 1 zakonskog predloga. 
(Vidi str. 542). 

Prctsednik: Čuli sto naslov i član 1, Ima li kakvih primjedaba ili 
prijedloga za izmjeno i dopune? (Nema). Stavljam član 1 na glasanje 
U redakciji Zakonodavnog odbora. Prima li so? (Prima). Ima 1; ko 
protiv? (Nema). Prelazimo na Cl. 2. 

Sekretar Mile Peruničić čita član 2 zakonskog predloga. 
Pretsednik: Ima li kakvih primjedaba ili prijedloga? Ima riječ 

drug ministar Cubrilović. 
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Ministar poljoprivrede dr Vaso Čubrilović: Ovim članom predvi- 
deno je da se poljoprivrednim dobrima ima da ustupi sav živi i mrtvi 
inventar i poljoprivredne fabrike koje su vezane za poljoprivredna 
dobra ukoliko postoje na eksproprisanim poljoprivrednim dobrima a 
na kojima so stvaraju državna dobra. Međutim, mil smo prevideli da 
U to uključimo i šumo eksproprsanih poljoprivrednih dobara, pa zato 
predlažem da so posle reči; »iiključiv« dod'adu reci: »šumo i« tako da 
ova rečenica glasi: »Za državna poljoprivredna dobra navedena u čl. 1 
ovog Zakona upotrebićo so prvensteno eksproprisana organizovana 
poljoprivredna dobra sa svim živim i mrtvim inventarom na tim poljo- 
privrednim dobrima uključi v šumo i poljoprivredno fabrike koje su 
organski1 vezano uz ta poljoprivredna dobra.« 

Molim da so član 2 primi sa ovom dopunom, 

Pretsednik: čuli sto prijedlog Ministra poljoprivrede za dopunu 
člana 2. Pošto ovu dopunu člana 2 postavlja predlagač Ministar poljo- 
privredo a sa kojom je suglasan i izvjestilac glasaćemoo čl. 2 sa ovom 
dopunom. Prima li se? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). Prelazimo 
na član 3 zakonskog prijedloga. 

(Za ovim je Pretsedništvo AVNOJ-a, glasajući posebno o svakom 
članu, jednoglasno i bez izmena, prihvatilo od člana 3 do zaključno 
člana 10 Predloga zakona o državnim poljoprivrednim dobrima u re- 
dakciji Zakonodavnog odbora.) 

Pretsednik: Pošto smo ovime završili i diskusiju u pojedinostima 
prolazimo na konačno glasanje. Stavljam Prijedlog zakona o državnim 
poljoprivrednim dobrima na glasanje u cijelosti? Prima li so? (Prima). 
Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je Prctsjedništvo AVNOJ-a, 
na svojoj sjednici od 3 avgusta, jednoglasno usvojilo Zakon o državnim 
poljoprivrednim dobrima. 

Prelazimo na posljednju točku dnevnoga reda, na pretres Prije- 
dloga zakona o reviziji dodjeljivanja zemlje kolonistima i agrarnim 
interesentima u Makedoniji i Kosovsko-metohiskoj oblasti. 

Morini druga sekretara da pročita zakonski prijedlog. 

Sekretar Mile Pcrnničič (čilu): 

PREDLOG ZAKONA 
O   REVIZIJI   DODL-LJIVANJA   ZEMLJE   KOLONISTIMA   I   AGRARNIM   INTE- 
RESENTIMA    U    MAKEDONIJI    I    U    KOSOVSKO-METOHIJSKOJ    OI5LASTI 

Član 1 
1) Kolonisti i mesni  korisnici   agrarno   reformo   izvršeno pro 6 

aprila  1941 godino na teritoriji Makedonije gube pravo na vlasništvo 
zemljo koja im jo bila dodeljena na ime agrarno reformo ili kao kolo- 
nistima pod ovim uslovima: 
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a) ako jo ta zemlja bila privatna svojina drugog zemljoradnika, 
bilo da je na nju imao ili nije imao tapiju — a ista zemlja po veličini 
nije bila predmet agrarne reforme izvršene pro 6 aprila  1941 godine; 

b) ako je tu zemlju do momenta njenog dodcljivanja kolonisti ili 
mesnom korisniku agrarno reformo obrađivalo neko treće lice kao 
čivčija ili stalni zakupac, bez obzira da li jo ta zemlja potpala pod 
agrarnu reformu bilo kao veleposdenička, bilo kao bezvlasnička; 

v) ako so na do^bijenoj zemlji mesni; kodsmei ili kolonistii nisu 
naselili, nego su od to zemljo živeli kao rentijeri; 

g) ako do'bijenu ziratnu zemlju kolonisti ili mesni interesenti nisu 
ni sami: obrađivali, niti davali drugome na, obradu, nego su jo ostavili 
neobrađenu i zapustili; 

d) ako jo dodeljena zemlja bila svojina političkib emigranata 
Makedonaca; 

d) ako su kolonisti ili mesni korisnici agrarne reformo bili žan- 
darmi, finansiski činovnici i slično, a zemlju su dobili kao nagradu za 
uslugo nenarodnim režimima. 

2) Na teritoriji Makedonije gubo pravo na vlasništvo zemljo do- 
deljeno lm pro G aprila 1941 godine i oni agrarni interesenti i kolonisti 
koji dobijenu zemlju od seoske utrine ili od zapuštene begovske zemljo 
bez opravdanog razloga nisu pretvorili u njive ili ako jo za kolonizaciju 
bila uzeta utrina koja je selima bila neophodno potrebna. 

Član 2 
Mcšovito komisijo sastavljeno od delegata saveznog Ministarstva 

ko'Icnizacije  i  delegata   Ministarstva   poljoprivredo  Makedonije imajfi 
najdalje do 1 septembra  1945 godine doneti rešenje po svima slučaje- 
vima iz prethodnog člana ovog Zakona. 

Član 3 
1) Ukidaju so svi feudalni i polufedaulni zakupi (kao čivčiski 

odnos) na Kosovu i Metohiji, i svi ovakvi zakupci oglašuju se slobod- 
nim vlasnicima zemalja na kojima su radili. 

2) I.ica koja se u toj oblasti bave isključivo zemljoradnjom, a 
koja su držala zemljišta kao čivčijc, napoličari i zakupci najmanje od 
1935 godine, nemajući drugog svog zemljišta ili ga nemajući dovoljno 
proglasu ju so sopstvenicima zemljišta koja. obraduju. 

Član 4 
Naseljenici kojima jew.u oblasti Kosova i Metohije bila do 6 aprila 

1941 godino, dodeljena zemlja, gubo pravo na istu pod ovim uslovima:1 

.   a) ako im jo bila dodeljena zendja privatnih vlasnika, smatrajući 
takvim  vlasnikom svakog  zemljoradnika  koji  je  radio svoju  zemlju, 
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bez obzira da li je na nju imao ili nije imao tapiju, ili na njoj radio 
kao čivčija ili stalni zakupac; 

b) ako su posle 1918 godine bili nasoljeni na zemljištima šiptara 
— {jolitičkih emigranata; 

v) ako nisu bili zemljoradnici nego su kao žandarmi, finansijski 
činovnici i slično, zemlju dobili za uslugo učinjejie antinarodnim 
režimima; 

g) ako su od dodeljene im zemljo živeli kao rentijeri. 

Član 5 
U svima slučajevima iz člana 4 ovog Zakona doneče rešenjo naj- 

dalje do 1 septembra 1945 godine mešovite komisije od delegata «a- 
veznog Ministarstva kolonizacije i delegata Ministarstva poljoprivrede 
Srbije, kao i delegata Oblasnog narodnog odbora Kosovsko-metohiske 
oblasti. 

Član 6 
1) Nascljcnici zemljoradnici na teritoriji Kosova i Metohije koji 

po ovom Zakonu izgube ranije dodeljenu zemlju, dobiče, pod uslovima 
da ne dolaze u grupu pod v) ' g) člana 4 naknadu u zemlji na drugom 
mestu u istoj oblasti ako za to ima mogučnosti, i to prvenstveno iz 
zemljišta nascljenika grupe v) i g) člana 4. Лко ovo no bude moguće 
naselićo se izvan ove oblasti. 

2) Kolonisti koji po ovom Zakonu budu lišeni zemljišnog poseda 
u Makedoniji biće naknadeni zemljom na drugom mostu. 

Član 7 
Ministar kolonizacije izvršiće ovaj Zakon i davače potrebna uput- 

etva  za  njegovo sprovodenje  u sporazumu  sa  zemaljskim   vladama 
Makedonije i Srbije. 

Član 8 
Ovaj  Zakon  stupa  na snagu  kad  se objavi  u  »Službenom  listu 

Demokratske federativno Jugoslavije«. 
Pretsednik: čuli ste prijedlog zakona, koj; je predložio Zakono- 

davni odbor. Molim druga Mošu Pijade, pretsjednika Zakonodavnog 
odbora, da podnesO izvještaj. 

Izvestiiac Moša Pljadc: Zakonodavni odbor na svojoj sednici od 
31 jula raspravljao je i posle žive i prilično žustre i oštre diskusije, za 
koju, da budemo iskreni, nije bilo razloga. Ipak članovi Zakonodavnog 
odbora, posle izmeno mišljenja i pogleda na ovo pitanje, usvojili su 
predlog zakona koji ste sada čuli. 

Sa svojo strane ja b'h hteo samo da kažem' da je ovaj zakon 
zaista potrebno, 1 to hitno doneti, da bi se i>o!ožaj kolonista u Mako- 
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doniji i na Kosmctu regulisao, jer se oni zaista nalaze u teškom polo- 
žaju. Ovom zakonu jo cilj da se ispravi ono što se danas smatra da 
je bilo nepravedno učinjeno prema siromašnim domorocima u Make- , 
doniji i na Kosmetu. Mi smo se sagiasili da se svim onim kolonistima 
i naseljenicima u Makedoniji 'i na Kosovu koji će sada izgubiti zemlju 
naknadi to na drugoj strani. I to je pravilno. Zato vas molim da ovaj 
zakon prihvatite onako kako ga je Zakonodavni odbor usvojio. 

Pretsednik:   Ima   riječ   Ministar  kolonizacijo drug  Sreten   Vuko- 
sa vi je vic. 

Ministar kolonizacije Srctcn Vukosavljcvlć: Drugovi, ja moram 
odmah na početku da izjavim da predlog ovog zakona nijo potekao 
od Ministarstva za kolonizaciju iako je on h njegovog domeni, i bio 
sam, u toku diskusijo koja jo vodena vrlo žučno 'i sa neopravdanom 
animoznošću prema ljudima koji nisu nimalo krivi za ono što je rdavo 
rađeno godinama u Makedoniji i na Kosovu i Metohiji, —■ za to da 
so pod vidom ispravljanja ranijih grešaka ne čine nove, možda još 
tože. Jer, ovo pitanje, ova materija1 koju raspravlja ovaj zakon, veoma 
jo osetljiva, ntoliko pre Sto je za ova četiri meseca na terenu bilo i 
takvih slučajeva koji su govorih o ozbiljnom neprijateljstvu prema 
tim našim ljudima iz Srbije i Crne Gore' koji su trbuhom za kruhom 
išli u Makedoniju i na Kosovo i Metohiju i za svoje mukom stečene 
novco kupovali zemlju od Turaka ih Arbanasa ili je za izvesne zasluge 
dobijali. Ono što se u toku ova četiri meseca sa tim nedužnim ljudima 
događalo nije mi ulivalo poverenjc u rešavanjc pitanja kolonista na 
način kako so to na terenu radilo i kako se i ovde sa1 izvesnom ani- 
moznošću istupalo. Mi smo rešili mnoga pitanja, daleko veća i daleko 
komplikovanija od ovoga, ali na lep, bratski i čovečan način. Ja sam 
so bojao, i danas so bojim, da ovim zakonom ne dajemo oružje reak- 
ciji da nas našim greškama tuče. No radi so ovde o tome da mi- toj 
šaci kolonista iz Makedonije i sa Kosova, kojima se oduzme zemlja, 
no možemo dati zemlju na drugoj strani. Tim pre što će njih biti malo. 
To jo pitanje, uostalom, rešeno. Ali, kako će se popraviti ono što jo već 
loše urađeno, kako će se popraviti onaj nebratski postupak sa tim lju- 
dima koji su izbačeni iz svojih domova, a koji ničega zajedničkog nisu 
imali sa režimima kralja Aleksandra i raznih Dobrica Matkovića. Zato 
sam ja za sve vremo d'skusije insistirao na tome da se prema tim 
ljudima, bili oni iz Srbijo ili iz Crne Gore, ukoliko nisu bili političke 
dičnosti ili rcžim'.ije, postupa bratski i čovečanski. 

Zakonodavni odbor izmenio jo i popravio u izvesnom smislu za- 
konski projekat tako da ga mi sada možemo, ako so na tome insir' 
stira, prihvatiti samo pod .uslovom da' drugovi iz Makedonije shvate 
da jo za nas ovo pitanje mnogo delikatnije nego za njih, jer so tu ne 
radi o materijalnom interesu nego o moralnom osećaju narodnih 
masa, o tomo da ljudi koji- su zemlju dobili za ratne zasluge ili su jo 
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na pošten način kupili ne shvate ovo kao popuštanje nove države prod 
usko shvaćenim interesima, da ne shvate kao slabost nove države fl 
osnovnim pitanjima narodnog ponosa, časti. Tako se, smatram, mora 
gledati na ovo pitanje. Nažalost, tako se na terenu nije ni gledalo 
n; radilo. .     ■ t 

.    Zadržavam pravo da u diskusiji u {»jedinostima podnesem jedan 
amandman. 

• •■ Prctsednik: Ima riječ drug Vlada Zečcvić. 

Vlada Zečcvić: Ja nisam prisustvovao sednicii Zakonodavnog 
odbora na kojoj jo ovo pitanje raspravljano, ali sam imao težak utisak 
kad sam čuo kako su izvesni drugov' iz Makedonije to pitanje po- 
stavljali. Meni. je milo da je postignut sporazum da so kolonistima 
kojima so sada zemlja1 uzima naknadi to u Vojvodini ili u kome dru- 
gom kraju. Mislim da jo politički važno da so ovo pitanje što рге 
skine s dnevnog reda,i da se to nekako svrši na bratski način. 

. Glasaču za pred'.og zakona. 

Prctsednik: Riječ ima Marko Vujačić. 

Marko Vujačić: Ja sam, drugovi, u Zakonodavnom odboru rekao 
Što sam mislio o ovom zakonu. Ja sam rekao da sam so čudio što su 
drugovi iz Makedonije podigli tako veliku galamu zbog tako malog' 
broja kolonista. Istina jo da su režim« stare Jugoslavije rdavo sprovo- 
dili kolonizaciju na Kosovu i Metohiji. Istina je da stara Jugoslavija 
na manjine nije dobro gledala i da je nastojala da ih ekonomski što 
više iscrpe kako bi ih politički' potčinila, kako bi od njih stvorila gla- 
sačku vojsku. Radikali su to i uspevali pomoću Feradbeg Drage. I kad 
su pos'.o Prvog svetskog rata dodeljivali zemlju ratnicima, činjene su 
nepravdo i prema Siptarima, a verovatno i prema nekim Makedoncima. 
Međutim, najveći dco kolonista na Kosovu i Metohiji i u Makedoniji 
bili su seljaci iz Srbije i Crne Gore koji su napuštali svoja brda i' krševe 
i išli, gladni zemlje, tražeći boljo uslove života, tražeći bolju zemlju. 
Nemojte da mislite nijednog trenutka da mi hoćemo da branimo 
žandarmo i linansc koji su pljačkajući sirotinju kupovali i otima'.: 
zemlju. Protiv njih smo se mi i tekako borili. Mi za njima i ne Žalimo. 
Ai: smatramo da nije ni bratski ni pošteno izgoniti iz domova one 
koji su do zemlje došli prodajom svoje očevine ili su je kupili svo- 
tom zaradom. Ovo pitanje u Makedoniji mogu objektivno raspravljati, 
oprostite što to i ovdo podvlačim, samo komunisti. Drugi imaju izvesne 
račune, protiv kojih mi moramo najodlučnije da ustanemo i da tra- 
žimo da se oni potpuno isključe. Mi ovim zakonom, ako nećemo po- 
pravili staro greške, ako nećemo postaviti nov pravedan odnos prema 
tim ljudima, prema toj sirotinji, boljo i da ga ne donosimo. 
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Pretsednik: Ima reč Mo5a Pijadc. 
Moša Pijade: Nisam mislio da U ovoj diskusiji učestvujem ali su 

mo predgovornici potstak'.i. Pošto smo o ovomo zakonu iscrpno disku- 
tovali u Zakonodavnom odboru, biću kratak. 

Na pitanje kolonista u Makedoniji ja sam oduvck gledao politički 
Gledao sam to tako, jer sam u kolonizaciji Makedonije video želju 
raznih režima između dva rala da stanovništvo Makedonije infiltri- 
raju »dobrim i sigurnim Srbima«. Ta kolonizacija bila1 jo socijalna 
nepravda, jer se kolonisti nisu dovod'li na tursku zemlju ili na slo- 
bodno zemljište nego je zemlja oduzimana i makedonskom seljak'u pa 
dodeljivana kolonistima iz Srbijo i Crne Goro. I sasvim je razumljivo 
što makedonski seljak nije mogao na koloniste da gleda kao na braću 
i prijatelje. Al' u to račune sirotinja iz Like i Crne Goro nije mogla da 
ulazi. Ona je išla tamo gdo joj je davana zemlja ne pitajući čija je. 
Međutim, takvom kolonizatorskom politikom bili su povredeni no samo 
politički interesi već i vlasnička prava makedonskih seljaka. Naša nova 
država, čija jo politika sušta protivnost raznim političkim računima 
etarih jugoslovenskih režima, 'priznala je makedonskom narodu nje- 
govu individualnost i mi smo dužni da ispravimo jednu socijalnu ne- 
pravdu koja je ranije učinjena tamošnjem siromašnom seljaku. Istina 
jo da nijedan ni drugi, ni makedonski seljak, kome jo zemlja oduzeta, 
n' kolonista iz Srbije, Liko i Crno Goro nisu mogli onda da uvide svu 
pok'varenost i podmuklost namera tadašnjih režima kojima su oni 
inspirisali SVOJU politiku kolonizacije. 

"Ovim zakonom mi treba da ispravimo greške. Trebalo ga jo i 
ranijo doneti. A za to su uglavnom krivi drugovi iz Makedonije, jer 
da jo ovo pitanje odmab rcgulisano no bi ni došlo do svega onoga što 
se tamo u' toku ovih šest meseci događalo, niti bi se razvijala ona 
animoznoet o kojoj se ovde dosta govorilo. 

Mi moramo da objasnimo i srpskom i makedonskom narodu zašto 
jo potrebno ovo pitanje ovako rešiti. Naši narodi će to, uveren sam, 
pravilno oceniti, jer su naše namere jasno i poštene: mi želimo da 
ispravimo nepravdo. Zato mislim da je pogrešno pretpostavljati da 
će se ovo' shvatiti, kao neka naša slabost. Ja sam, naprotiv, uveren da 
ovakvo rešenjo ovog osctljivog pitanja pokazuje no samo punu snagu 
našeg današnjeg poretka već i pravilnost rešavanja nacionalnog pi- 
tanja: popravljajući nepravdu koja je ranijo učinjena prema Make- 
doncima, a u isto vreme obeštećavajući ispravno koloniste, siromašne 
seljake, priznavanjem prava na zemlju na drugoj strani, mi činimo, 
uveren sam, dobro delo. 

Ja molim da se zakon primi. 
Pretsednik: Pošto se niko no javlja za riječ, zaključujem disku- 

siju u načelu. Prima li se prijedlog zakona u načelu? (Prima). Ima li ko 
protiv? (Nema). 
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Prolazimo na' diskusiju u pojedinostima. Molim druga sekretara 
da čita naslov i član po član teksta zakonskog prijedloga. 

Sekretar Mile Peruničić čila naslov i član 1 zakonskog predloga. 
(Videti na str. 546). 

Pretscdnik: Culi ste naslov i član 1. Ima li primjedaba Ш prijedloga 
za izmjeno i dopuno? (Nema). Stavljam član 1 na glasanje. Prima li 
se? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). Prelazimo na član 2. 

(Potom jo Pretsedništvo AVNOJ-a, glasajući posebno o svakom 
članu, jednoglasno i bez diskusije, usvojilo od čl. 2 do zaključno Cl, 6 
predloga zakona u redakciji Zakonodavnog odbora.) 

Pretscdnik: Prelazimo na  član 7. 

Sekretar Mile Peruničić čita član 7 po predlogu Zakonodavnog 
odbora. 

Pretscdnik: Čuli sto čl. 7. Ima li kakvih prijedloga za izmjenu i 
dopunu? Imado riječ Ministar kolonizacijo drug Sreten Vukosavljević. 

Ministar kolonizacije Sreten Vukosavljević: Imam da predložim 
amandman koji se odnosi na uno-cnje jednog novog člana u ovaj 
zakonski projekat. Ispred ovoga člana, koji govori o izvršenju zakona, 
treba predvideti odredbu o tomo da li ćemo naplaćivati takse za radnje 
kojo organi vlasti i organi državno upravo vršo na osnovu ovog za- 
kona ili no. Ja mislim da sve radnjo u vezi sa sprovodenjem ovog 
zakona treba osloboditi svih taksa. To je, čini mi se, i pravo. Zato bih 
predložio i molio da prihvatilo amandman za nov član 7 ovog zakona 
koji treba da glasi (čita): 

Član 7 
Svi podnesci i radnjo koje su u vezi sa izvršenjem ovog zakona, 

oslobođeni su plaćanja takso. 

To bi bio novi član 7, naravno, ako ga prihvatite, tako da bi 
član 7 zakonskog predloga kakav jo izišao iz Zakonodavnog odbora 
postao član 8, a član 8 član 9. 

Pretscdnik: Molim pretsjodnika Zakonodavnog odbora da se 
izjasni o ovom prijedlogu. 

Izvestilac Moša Pijade: U ime Zakonodavnog odbora primam pre- 
dlog druga Vukosavljevića. 

Pretscdnik: Pošto jo Zakonodavni odbor primio ovaj prijedlog mini- 
stra druga Vukosavljevića, stavljam prvo na glasanje amandman za 
novi član 7 koji jo pročitao predlagač. Prima li se? (Prima). Ima 1! ko 
protiv? (Nema). Prelazimo na novi član 8, koji je u prijedlogu Zakono- 
davnog odbora bio čl. 7. Pošto vam jo ovaj član proč'tan, stavljam ga 
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na glasanje. Prima li se? (Prima). Prolazimo na posljednji član, po 
rodnom broju član 9, a koji je iz Zakonodavnog odbora izašao kao 
Cl. 8. Prima И se novi član 9 koji govori o stupanju zakona na snagu? 
(Prima). 

Timo smo zakonski prijedlog usvojUi i U pojedinostima. Stavljam 
prijedlog zakona na konačno glasanje. Da li Prctsjcdni.šlvo AVNOJ-a 
prima u cijelosti Prijedlog zakona o reviziji dodjeljivanja zemlje kolo- 
nistima i agrarnim interesontmia u Makedoniji i Kosovsko-metohiskoj 
Oblasti? (Prima). Ima li ko protiv? (Noma). Objavljujem da je citi- 
rani zakonski prijedlog jednoglasno usvojen u Prctsjedništvu AVNOJ-a. 

Pošto je ovime dnevni red današnje sjednice iscrpen, to molim 
za dopuštenje da sjednicu zaključim. (Glasovi: Slažemo se.) Iduća 
sjednica biče zakazana pismenim putem. 

(Sodnica je zaključena u  13 časova). 
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Двадесетчетврта седница 
(7 августа 1945) 

Почетак у  14 часона. 
Претседавао Цретседник ABIIOJ-a др Иван F'nOap. 
Присутнн:  Моша  Пнјалс,  Аитуи  Аугустинчић,  Jocnu Рус,  Марко 

Вујачи! • 
Миле Перуничић; 
Александар РаиковиЛ, Андрија Хебранг, Лнте Вркљдк, Баие Лндре- 

jen, др Благоје HeniKoiMih, Влада Зсчевић, Владнслап Рибникар, Ђуро 
Пуцар, Едиард Кардељ, Емапуел Чучков, др Златаи Сремец, Јакоб 
Авшич, Jocnu Јерас, Лазар Колишевски, Методија Лидонои-Чеито, Ми- 
пован Ђилас, Момнило Марковић, Никода Петровић, др Павле Грего- 
рић, Петар Стамболић, др Раде Прибићевић, Родољуб Чолакоиић, Спа- 
сенкја BaCoi.'nli, Сретсп Вухосављевић, Сретен Жујовић, Tone Фајфср, 
Франц Лескошек, Фране Ф.рол, Фрањо Гажи. (Пуномоћјииа заступљспо 
28 чланопа). 

Претссдник: Отвара« XXIV сјсднииу Црстсјсдшиитва АВНОЈ-а. 
Записшж двнашње сједнице еодиће секретар друг Миле Перуничнћ, 

За 'ону сједшшу предлажеи слиједећи дневни ред: ^ 
1) иасјешгај Претсједтаитва o свом раду чзмеђу Другог и Tpehef 

засједаиа Антпфашистичког вијећа иародпог ослобођеп.а Југославије 
КОЈИ треба поднети na Трећем засједап.у АВНОЈ-а којс je сазиано ,ука- 
зом Пјретсједништва. 

2) Извјештај и пријђдлог Министра ва Конституангу o дроши- 
рељу АВНОЈ-а. 

Прииа ли се прсдложенн дневни ред? (Прима). 11ма л'п ко каквих 
примјсдаба или пријсдлога за пзмјеиу и допуну днеиног реда? (Нема). 

Оада ирелазнмо na прву точку дневиога реда, na молпм пзије- 
стиоца друга По-шретсједиика АВНОЈ-а Мошу Пијаде да 1прочита при- 
једлог лзвјештаја којн je Цретсједништво лрипремило o .своме раду 
лзмсђу Другог н Трећег засједања АВИОЈ-а. 
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Известшшц Moma Пнјаде чнта нзиеипај Претседпшптиа АВНОЈ-а 
o раду изие^у Другог н Tpeher заседања AHIlOJ-a који hc ее подиети 
ЛВНОЈ-у na Трећем аасецтању у Београду. (Овај извештај je у целости 
објаил.еи у сте(П)графским белешкама Tipciicr заседаља Литнфашнстич- 
ког neha пародиог ocjio6oi;eiba Југослаиије н заседапЈа Приврсмене иа- 
родие скупштиие — од 7 до 26 аигуста 1945 године, иа страни 18—40.) 

Прстссдипк: Чул« сте изијсттај којн je Претеједииштно лрипре- 
мило. Да ли има каквих примједаба? (Нема). Опда тита.м да ли се 
npiiiia прочитани шзвјсштај? (Прпма). Објављујем да je извјештај 
примљен без нзмјена и допуна. 

Прелази.мо na другу точку дневиога реда, na прпједлог Мииистра 
за Конституанту o 11роширеи.у ЛВ110Ј-а. Молнм извјсстпоца друга 
Мошу Пијаде да саотпти поменути приједлог. 

Извсстилац Moma Пнјаде (чити): , 

ДЕМОКРАТСКЛ   ФЕДЕРАТИВНЛ ЈУГОСЛАВИЈЛ 

МИНИСТАРСТВО ЗА КОИСТИТУАНТУ 
■ Бр, 51G 

6 августа 1945 годивс 
Београд 

111'ЕТСЕДНИШТВУ АНТИФАШИСТИЧКОГ ВЕЋА ИАРОДИОГ 
ОСЛОБОЂЕЊА. ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Б е o г ;р a д 

Мшшстарски оавет, na својој седпипи од 4 о. м., расправл.ао je 
питање проширења ABllOJ-a у духу споразума Тнто—LLly6aiiiiili na 
иам na осиову .усвојепог закл.учка досгавЛ)а.мо следећи предлог: . 

Решавајући ово питање Мннистарски савет стао je na гледшите 
да треба до крајњнх грапица могућпостн пзићн у сусрет савету којп je 
дала копферсппнја савезничких руководилаца у Јалти. Међуткм, пошто 
je Народна скупштина која je прОИзишла нз пзбора од депембра Me- 
cena 1938 годипе бпла изабрапа под врло недемократским околностима 
a ibcnn пбслакици sa време о-кусгације-у већини се држали издајнички, 
то je мали број ових послаппка могао доћи у обзпр за ^рмџирење 
AB110J-,a a у су.ислу препорука саветогања na Јалти. Због тога je Мн- 
Нистарсхи савет допео закл/учак да, оспм пзвеспог броја послапика 
који су изабрапи 1938 јоднпс, предложн прошпрепп АВНОЈ и посла- 
лике пз постојеНпх ПОЛИТИЧКИХ партија и група и пзвестап број noje- 
днпап.а, истакпутих јавппх, лолтичких n паучппх радпика. Ha оспову 
овога Минисгарски савет шредлаже да ос за пародпе послапике АВИОЈ-а 
позову: 
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I) Послаинци нзабрани на изборима у децембру 1938 годипе: 

Србнја: 
Рисла Аранђеловић, кандидат ЈРЗ, Лесковац, 
Стаменко  Стошић,  каидндат УО,  радикал,  Београд, 
др Мклорад Влајмовић, кандндат УО, демократ,  Београд, 
Милииоје Илић, кандидат УО, земл.орадник, Ужице, 
др Божидар Спасовнћ, какдндат ЈРЗ, Ипаљица, 
Рлдован Jeimih, кандидат ЈРЗ, Београд, 
С11етоли1< CranKODiih, капдидат ЈРЗ, Чачак, 

Хрвдтска; 
Антун БабнК,  каидндат ХСС,  Осијсц 
BoJKomih TOMO, каидидат ХСС, Бјелопар, 
Аидрнја Папа, капдидат ХСС, Загреб, 
др Иван Шубашић, кандидат ХСС, Београд, 
Нико Ћипнко, кандидат ЈРЗ, Каштела — Сплит, 
Инан Сигурн.ак, каидидат ХСС, Дољн Косињ — Лика, 
др Симеон Крукић, капдндат ЈРЗ, Београд, 
Фрап.о  Борић,  кандидат ХСС,  Црикпеница, 
др Карло Жуњевић, каидидат ХСС, Загреб, 
Грга XehnMO.niil), кандидат ХСС, Огулии, 
ПавлиК Андрнја, капдндат ХСС, Речнца — Карлонац, 
Срдовић Никола, каидидат ХСС, Дуго Село, 
Мнлетнћ Дане, кандидат ЈРЗ, Београд, 
др Випко МикулнчиК, капдидат ЈРЗ, Сушак, 
Тома Јанчикоцић, каидидат ХСС, Загреб, 

Слове1шја: 
Ф.ранц Ciioj, кавдидат ЈРЗ, Љубл.ана, 
Јурај Коце, кандидат ЈРЗ, Београд, 
Штрцип Иван, каЈГдидат ЈРЗ, Камник, 

Босиа: 
др Брапко Чубрнлопић, кандидат УО, земл.орадник, Београд, 
др Јурај Шутеј, кандидат ХСС, Београд, 
Душан Милошеинћ, каидндат ЈРЗ, Београд, 

Црна Гора: 
TpmiKo Жугнћ, адвокат, кандидат УО, де.мократ, Београд, 

1 Македои^ЈЈа: , 
Димитрије Бсшироп, кандидат ЈРЗ, Ђевђелијл, 
Данило Ђуропић, кандидат ЈРЗ, Слатина, 
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Сима Лндоноп, капдндат ЈРЗ, Псхчево, 
Михаило Костеи, кандидат ЈРЗ, Свети Никола, 
Дионнсије Продаиовић, кандидат ЈРЗ, Дојране, 

Војводана: 
др Ђуро CT.aiiKoiuili, кандидат ЈРЗ, Београд, • 
Вукоиић Јосии-Ђидо, каилидат ХСС, Загрсб, 

II)  По споразуму са ПОЛКГИЧКИМ страикама и групама:г 
Милан Грол, пбтпретседник Владе из Београда,       i '.    '    ■     ■   ' 
Санко Дуканац, адпокат из Беогрлда, 
Радмило Стојиљковић,  индусгријалац из ГЈеогрЗда, 
Никола Ђоновић, аднокат из Београда, 
Драгутнн PaiiKounli, аднокат из Пожаривца — Бсоград, 
Мкладин Јаковљевић, земљорадник из Трнаве, 
Дииитрије Чичевић, бив. нар. послашж из Прилепа, Чачак, 
Илија Стојаповић, адвокат из Зајечара, Београд, 
Петроније Поповић, зеиљорадник из До1Бег Дуашика, Umu, 
др Драгић Јоксимовић, адвокат из Београда, 
ЈБубо.ми]) Тралдафиловић, адвокат из Београда, 
Јонаи Јовамовић, учител. из Крагујенца, 
Јован Bopoiiiih,  адвокат нз Ужнца, 

Косап Павлови11-Бр1;а11СК11, земљорадиик  из Степојсвца,  Срез  ito- 
савски, Округ београдски, 

др Милош Московљевић, мииистар из Београда, 
Мнта СтаиисавЈвевнћ, апотекар из Пожлревца, 
Јефта IlaBnti, 
Л^нлан С. floiioBuh, управпнк Пром. друштва „Село", Београд, 
Добросав Томашевић,  земл.орадиик  из  PaJKOBtiha,  Срез колубар- 

ски, Округ ваљевски, 
Радмило Л\итровић, инжењер агрономије, Београд, 
Koci a Костић, инжеиер агроиомије, Бсоград, 
Мато PycKoiuih, шеф Отсека Народпо банке, Бсоград, 
Спасоје Дииитријевић, зшљррадник из Градца, Крагујевац, 
Часлав Спасић, управител. школе из Беогрлда, 
Милојко TiHpiih, земл.орадник из Цриог Кала, Крагујевац, 

Даие Шкарица, Шибсник, 
Богомир Брајковић, Тузла, 
Лнте Марвиновић, Сарајево, 
Јерко Златарић, Батина, 
Мартин Сучић, Дрнићи, 
Божа Барбари!), 

557 



Јоза Miijiiiiiojemih, Оснјек, 
ИВЗН F'CKOpOBllh, 

Ммро Филаковић, 
Паиао illoupiuih, диплом. прапиик из Загреба, 
ииж. Фрањо Гажи, агроном и лубЈтциста, сада na раду у Дирск- 

цији спољие трговнпс, 
Иваи Бандић, пензионер ив Земуна, 
Иван LLlTe(|iaiiau, студспт из Загреба, 

-   Сава Косвновић, министар икфоршција, члаи ЗЛВПОХ-а, Београд, 
др Хинко Кризман, <5ив. нинистар, члан ЗЛВИОХ-а, Вараждин, 
др Никола UjijcTojcmili, лекар, бив. иародии послаиик, Бос. Нови, 
др Дуда B'oiiiKoimli, бивши народни посланик, Панчево, ' 
Симо Ерор, ратар, члан ЗАВИОХ-а, Диор иа Уни, 
ноп Рајко Кокановић, бишпи иародин послапик, Подрав. Слатипа, 
Милош Дивић,  бивши   иароднн  послапик,  Окучани, 
др Станко Хајдуковић, Осијек, 
Јурај  Гашпарац, публициста, Загреб, 
проф. Милан Радека, свештеиик, Карловац, 
др Ллександар Жижа, Пови Сад, 

Ја-ша M. Продаиовнћ, Министар за Србију, 
Ллекса TOMIIII, Министар грађевииа Србије, 
Вллда CiiMiih, адпокат, 
Драгољуб Илић, адвокат, 
др Виктор Новак, професор Универвитета, 
Витомир Јефтић, адвокат, претседни« 0110 у Крагујевцу, 
Радмила Маној^ловић, члан ИНО, Шабац, 
Миладин УрошсииН, трговац, члаи JllO'l'-a Србије, Крушевац, 
Душаи Поповић,  адвокат из Јагодиие, 
Живојин Joiuih, екоио.м, Смед. Палаика, 
Младен Трифуновић, екоиом из Крневца, 

др Х1рагол>уб Јовацовић, народн.и посланик Србијс, члаи Извршнот 
одбора ЈНОФ-а Србије, 

Радомир Тодоровић, вемљ. из Дивостииа, иародни поСлапик Србије, 
члаи ИО ЈИОФ-а Србије, 

lliuiKO Петрови!),  прни  замсник Јаппог тужиои.а Југославијс, 
. др Светнслав Жниковић, лекар нз Београда, 
Драгол.уб Продановић, књижар из Крагујевца, 
Живота Ђермановић, иинистар социјалне политике Србије, 
Александар Марковић, земљорадник из Мал. Пожаревца, 
Слободаи Ивановић, народни посланик Србије, 

11едел>ко Дивац. 
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У OKOM броју није попун.ено још 6 места. 
III)  Kao поједшшн: 
др Д1)агс) Mapvuiiih, министар пошта, 
др Стсван Јакоиљепнћ, ректор Унипсрзнтета нз Београда, 
Владимир Tvuoimh, дукопннк у псизији из Београда, 
Мшшш Uapeniiii, адпокат из Београда, 
др Ллександар Велић, ирет. Српске Академије наука нз Београда, 
Ђуро Саллј, прет. Гл. одбора Једнистпеиих сииднката Југослапије, 
Лазар Стефанонић, лотпретседник Гл. Одбора Јед. Синд. Југосл., 
Душаи Bacuii.emih, битпи ссиатор из Сарајева, 
др Заим Шарап., адиокат нз Сарајсиа, 
Божин CiiMiili, пукоипик у пензијИ) * 
Стаиоје CHMIIII, послапик na  страии, 
Тршпа Каплероии!!, публнииста нз Бсограда, 
др Васо Чубрилопић, проф. Унинерзитета И8 Београда, 
Молим да  се  ouaij  предлог   изнссе ла дневии   ред шрпе   ссдшше 

Претседништва ЛВПОЈ-а. 

С. Ф. — С. II. 
1 . • Министар sa Коиституапту, 

Едвард Кардсл., с.  р. 

Прстссдпик;   Саслушали  сте  приједлог за  iipoiimpcn.e   ABIIOJ-a. 
Отиарам дискусију. Ријсч имаде друг Родол.уб Чолаковић, 

Родол.уб Чолаковић: У смислу препорука са Jainre и у духу спо- 
разума Тнто—LUy6aiiiiili name највише претстапничко тијело, стпорепо 
у Народиој реиолуиијн, тијсло које je истински претстаимик иаишх 
1га])ода )i носилаи. суиерешпста name нове држаие, стваране у огн.у 
Ослободилачке борбе, треба проширити, алн прн томе морамо строго 
иодити рачупа да ли свн члапови парла.меита из 1938 годиие — бираног 
у доба најцрње фашистичке владавине Мнлана Стојадиновића — које 
обухвата овај npnjcAjicr треба заистл да уђу у ЛВМОЈ, ij. да ли они 
у смнслу споразума ислуњавају све услове за кандидоваље у проши- 
рени АВНОЈ. Ja вјерујем да je ono важно политичко.питање довољно 
продискутовано и мнслим да мн овдје можемо, уколнко сматрамо за 
иотрсбпо дати и сугестије нлн чак и конкретпе приједлоге за извјеспе 
измеие. Ja сам ииачс у иачелу за onaj предлог. 

Miumcisjp за Колсипуа.иту Едвард Кардел.: Ми смо ODO пнтаље 
свестрано разматрали. Копзултовали с.мо се и ca политичкнм страикама 
и групама које су после тога доставиле Одбору за проширсње АВНОЈ-а 
им-сна својих кандидата за прошкрени ABIIOJ. Тако je у име Лемо- 
кратске страике предлог поднео ГОСПОДИН Грол. Лсмократн су предло- 
жили укупио 13 каидидата зл ■посланнке проширеног ABIIOJ-a, Главни 
одбор  Савеза   зел^ворадника    (Земљорадиичка   странка)    поред   свог 
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претссдпика Косаиа Иаплонића-Брђаиског joui 11 члаиоиа. ИзврШНИ 
одбор Хриатске рспубликапске сел.ачкс странке (РадиЈтеиии) лредло- 
жио je 9 члаиопа, a др Шубашић од члаиона ХСС 4 каидидата, 
укупно 13. Иостигиут je опоразум да Извршни одбор предложи 9, a 
др Шубашић 4 капдидата и то: Поцрнића, инж. Гажна, Бандића и Ште- 
фанца. Тако ХСС и Демократска страика нмају ITO 13 посланика поред 
оних којн улазе као послаииии старог парламента. Хоћу да вас обапе- 
стнм да je др Шубашић парочито инснстшрао да- од послапика бираних 
1938 године СЛ територнје Хрватске yl;y у лротиреин ЛВМОЈ: Тома 
ЈавПИКОВић, др Карло >Kyibeuiiti, Грга Хећи.мовнћ, Иваи Снгури.ак и 
Лндрија Папа, што смо ми, после претходиих nponepauaiba, прихватили. 
У mie Самосталие демократске страпке Сава Косаиовнћ je, поред себс, 
прелЈ1С)жно jom 10 капдидата, јер смо у преговорима тај број утврдили 
na Самосталпу демократску страику и за Републикаиску страику. Југо- 
словепска демократска републнкаиска страика, поред свога претседника 
Јаше Продановића, предложила je укупно, као и СДС, 11 капдидата. 
Извршни одбор Народне сељачке странке укупио са Драгол.убом Јова- 
новићем 8 члаиова. Kao претставиик Социјалдемократске странке пре- 
дложеи je лроф. Нсдељко Днвац. 

Ми смо позвлли и Радикалну странху да предложи своје претстав- 
никс за проширеии АВНОЈ, али до да1:ас нисмо добили лнсту. Извесии 
и.енн људи улазе у АВНОЈ као послаиици бивше Народие скутитипс. 
To je случај, као што сам већ напомеиуо, и са осталнм страшса.ма и 
групама, јер и ивихових људи има у ономе броју посланнка који улазе 
у проширепн АВНОЈ из Народие скупштние бираие дсцембра 1938 год. 

Цео овај елаборат Одбор за проширење ЛВНОЈ-а доставно je AVn- 
нистарском савету. 

Министарски савет сматрло je да порсд претставиика поједииих 
политичких странака и група у проширени АВНОЈ треба да уђу и 
извесни истакнути јавни, културни и поЈлитички радници. Министарски 
савст донео je закључак који je и Одбор за проширење АВМОЈ-а при- 
хватно, да као такве предложи 13 каидидата и то: др Драгу Марушића, 
Министра пошта, др Стсвана Јаковљевића, ректора Унивврзитета из 
,6еограда, Владн.мира Туцовића, пуковиика у пензијн из Београда, Ми- 
лоша Царевића, Мииистра правосу1;а Србије и бив. адиоката из Бео- 
града, др Александра Бслића, Прстседкика Српске академије .иаука, 
Ђуру &1лаја, Претседиика Главног одбора Јединствених сиидиката 
радннка и намеппеника Југославије и Лазара Стефановића, потпрет- 
седпика Главиог одбора Снпдиката Југославије, Душана Васиљевића, 
бившег сеиатора из Сарајева, др Занма Шарца, потпретседника Владе 
и адвоката из Сарајева, Божнна Cii.Mjiha, пуковника у пеизији из Бео- 
града, Стаиоја Симића, амбасадора у Америци, Тришу Кацперовића, 
публицисту нз Београда, IH др. Васу ЧубриловиНа, професора Уииверзи- 
тета из Београда. 

560 



Kao што инднте, у ПОГЛвду учешћа постојећих лолитичкнх стра- 
нака и груиа у проширеном АВМОЈ-у постигпут je споразум. Остало 
je отиорено још само питан^ иретставника Радикалне страпке што je 
овнм преллогом и предвн^ено, јер сва места нису попуљена. 

Пошто овиме нзвршујемо обавезу и према савезиицима н у пот- 
пуностн споразум Тнто—Шубашић, ja вас молим да овај прсдлог 
прииите. 

Прстседнцк: Имадс  рнјеч друг Фрањо Гажи. 

Фрањо Ганш: У групи послаиика из Хрватске који су биранн na 
изборима 1938 године предложеи je и Тома Јанчикопнћ, бипши нпродии 
послапик ХСС. Али, ми смо против тога да се он позоие у ЛВНОЈ, јер 
се on својим радом и ставом за вријеме Народиоослободилачке борбе 
компромнтовао. On je тијесио сура1;ивао са Мачеком и осталои кола- 
бораптском компанијом. 

Аите Вркл.аи: И ja се придружујем мишљ&њу друга Гажна и сма- 
трам да Aiii из политнчких разлога, из разлога који су 6aui узтмаии у 
обзир ii])ii састављаљу приједлога за riponinpeibc АВНОЈ-а, тј. да се 
АВИОЈ ирошири оипм бившп.м иародиим послапицнма који сс иису 
компромитовалн у току Народноослободилачке борбе. Међутпм, Тома 
Јанчиковић, иислим, нема услова за то и народ у Хрваггсхој његов 
улазак у АВИОЈ nehe одобрити. Зато и ja предлажем да ra из списка 
нзоставимо. 

Влада Зечевић: Пошто je Тома Јапчнковић у предратном парла- 
(.(епту био посланик ХСС сматрам да je предлог другова Гажиа и 
ВркЈваиа, као пуионажпих прегставпнка ХРСС оправдап и да га треба 
прнхватити. AKO се тај предлог прихватн ja бих на Aiecro Јакчиковнћа 
из старе Народие скупштине предложио др Ђор1;а Радеиковнћа којн je 
био у заробљепиштву н тадго се за све време веома познтивно држао, 
који je ииаче и популаран у сиом крају, у Жупи. I bera je препоручио 
и Антифашистички одбор заробљеиика. 

Мнлистар sii Консттуавггу Едвард Кардел.: Ja прииам предлог да 
се Тома Јанчиковић нзоставн нз лист-е, алн претпоставл.ам да he o овоие 
правити питаљс др Шубашић, који je парочито ипсистирао na томе да 
у проширени АВИОЈ у^е Тома Јанчиковић. Зато ja мислим да се питање 
дј) Ђорђа Раденковића, кога предлаже друг Зечсвић, коиачио реши у 
Мапдатиом одбору. 

Претседник: Жели ли joui ко да говорн? (Нико се ne јавл.а). 
Прима лн се прнједлог Миинстра за Коиституанту за проширење AB110J-a 
ca измјеиом да се na место Томе ЈанчиковпНа у сттсак бнвшнх народкиос 
послаиика уведе др Ђорђе Раденковић с тим да се његов случај ко- 
иачио рнјеши у Маидатном одбору АВНОЈ-а.  (Прима). 
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Има ли још ко каквнх приједлога и miraiba? (Марко Вујанић: 
Молим за рнјеч). Имаде ријеч друг Марко Вујачнћ. 

Марко Вујапић: Ja пнтам зашто у списак вијећника нису уведени 
другоии Арсо Јовановић, Пско Дапчевић, Крсто Попипода и Радован 
Зоговић који су као вијећниии били и na Првом и иа Другом sacje- 
дању ЛВНОЈ-а. Молим да се ona грешка нспрапи. 

Прстседник: Молим друга сскретара IIepyiiii4iilia да да објашљен.е. 
Секретар Мнле Перуинчнћ; Другоин Арсо Јовановић, Пеко Далче- 

вић, Крсто Попивода н Радован Зоговић и дапас су чланови АВНОЈ-а. 
Њихов се иацдат mije уопште гасио и omi сс сматрају члаиопима 
ABlIOJ-a, јер су то били и na Приом и иа Другом зассдаи.у. До оис 
омашкс дошло je na тај начин што су оних дана препнсинапп спискови 
већника који су раћије рађеки no федсралним јејиницама, покрајинама 
и областпма у једаи списак no азбучиом реду и том лриликом учип.еис 
су изпесне грешкс, испуштена су нска имена, алн je то прилнком peini- 
зије стшскова it коитролом утврђепо и neh све нсправљено. Молим да 
се ово објашњ&ње пршсвати. 

Прет<Једт1к: Прима лн се објашњење друга Перуннчића поводом 
питања друга ВујачиИа? (При.ма). Да лп je друг Вујачић задовољан 
одговором? (Марко Вујбчић: Јесам). Према томе, констатирам да сс 
поменутнм другови.ма маидат уопште mije гасио и да cy(omi били и 
осталн члаиови АВНОЈ-а. 

Пошто je дневни ред нсирпен, закључујем дапашту сједиицу. 

(Ссдница je закључена у  13 часова). 
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PRETSEDNIŠTVO 
PRIVREMENE NARODNE 

SKUPŠTINE 
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Dvadesetpeta sednica 
(13 avgusta 1945) 

Početak u 10,15 časova. 
Prctsedavao pretsednik dr Ivan Ribar. 
Prisutni: Moža Pijado, Filip l.aku.š, Josip Rus, Dimitar Vlahov, 

Avdo Humo, Marko Vujačić; 
Milo Peruničić, Omcr Gluhić; 
Andrija Hebrang, Anto Vrkljan, Bane Andrejev, dr Blagoj« Ncško- 

vić, Blažo Jovanović, Blaža Marković, dr Vašo Butozan, Boris Kidrič, 
Vcljko Zeković, Vcnko Markovski, Vlada Zcčević, Vladislav Ribnikar, 
dr Vojislav KecmanC'Vić, dr Dragoljub Jovanović, Dušan Ivović, Đuro 
Pucar, Emanuel Čučkov, dr Zlatan Srcmec, dr Ivan šubaŠJĆ, dr Jakov 
Grgurić, Jaša Prodanović, Jovan Vesclinov, Jovan Ćetković, Josip 
Vidmar, Josip Jeras, dr Jožo Vilfan, Lazar Ko'išcvski, Lazar Sokolov, 
Melodija Andonov-Cento, Milan Gro!, Miha Marinko, Milovan Dilas, 
dr Miloš Moskovljcvić, Miloš Rašović, Nikola Petrovič, dr Pavlo Grc- 
gorić, Sava Kosanović, Srcton Žujovič, Todor Vujasinović, Tripko 
Žugič. 

Pretsednik: Otvarani XXV sjednicu PrctsjedniStva Privremeno 
narodne skupštino Demokratsko federativno Jugoslavijo. Redni broj 
sjednica našog Pretsjedništva, iako jo AVNOJ pretvoren u Privromomi 
narodnu skupštinu, i daljo ćemo obilježavali kao dosada, tj. nastavi- 
ćomo redni broj, jer jo i rad ikontinuelan. Tako smo postupili i sa sjedni- 
cama plenuma Narodno skupštino. Mislim da to možemo učiniti, pa vas 
pitam da li sto suglasni da ova sjednica bude XXV, a no I? (Prima so). 
Zapisnik današnjo XXV sjednico vodice sekretar drug Milo Poruničić. 
Molim druga sekretara da izvoli pročitati zapisnik prošlo sjednico. 

Sekretar Mile Pcruničlć čita zapisnik sodnico Protsodnišlva 
AVNOJ-a od 7 avgusta. 

Pretsednik: Ima li primjedaba na pročitani zapisnik? (Noma). 
Objavljujem da jo zapisnik primljen i ovjeren. 

v 
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Pošto jo današnja sjednica zakazana sa dnevnim redom: rješavanje 
po molbama na smrt osuđenih: Vojislava Lukačcvića, Dragutina Ke- 
serovića, Vojina Vojinovića, Branka Gašparevića, Aniona Švarca, 
Momira Petroviča' i Jovana (irkovića, otvaram diskusiju po ovom 
pitanju pošto su osuđeni tražili ]>omilovanje. 

(U diskusiji o ovom pitanju govorili su dr Ivan Žubašic, Milan 
Grol, dr Pavlo Gregorić, Milovan Dilas, Emanuel Cučkov, Jaša Proda- 
nović, Sroten Žujović, Josip Jeras, Jovan Četković, dr Vojistav Kocma- 
nović, Todor Vujasinović, <lr Miloš Moskovljević, Sava Kosanović, 
dr Dragoljub Jovanović, Blažo Jovanović, Tripko Žugić i Moša Pijade, 
ali stenogrami govora nisu zasučavni.) 

Pretsednik: Pošto se više niko ne javlja za riječ, objavljujem da 
jo diskusija završena i da ćemo pristupiti glasanju, izvršićemo pro- 
zivku i oni članovi koji stoje na gledištu da molbe za pomilovanje 
treba odbiti glasače za, a oni koji su protiv toga glasače protiv. Molim 
druga sekretara da izvrši prozivku. 

Sekretar Mile Pcrimičič proziva članove Pretsednišlva. 

(Posle glasanja) , 
Pretsednik: Objavljujem da je od prisutnih 47 članova Prelsedni- 

štva Privremene narodno skupštine 43 glasalo da se moliocima odbiju 
molbe za pomilovanje, a da su se gospoda dr Ivan Šubašič, Jaša Proda- 
novič, Milan Grol i Tripko ŽUgić uzdržali od glasanja. Prema tome, 
Pretsjedništvo Privremeno narodno skupštine odbilo je molbe za pomi- 
lovanje osuđenih na smrt Vojislava Lukačeviča, Dragutina Kesero- 
vića, Vojina Vojinovića, Branka Gašparevića, Antuna Švarca, Mo- 
mira Petroviča i Jovana Grlvoviča. 

Pošto je ovime dnevni red iscrpen, s vašim dopuštenjem zaklju- 
čujem ovu sjednicu s tim da dnevni red iduće sjednice, ako ste saglasni, 
bude: 

1) rješavanja po molbama na smrt osuđenih Stevana Nola, Ivana 
Miljeviča, Miloša Spasenića, Rada Muca, Avgusta Pajdaša, Franc 
Vagncra, Karla Goloba, Artiira Jamnika, Franca Avcsta, Emesta 
Dvornika i Sentona Negra; 

2) pitanja i prijedlozi. 
Prima lise predloženi dnevni red? (Prima). Objavljujem da je ova 

sjednica zaključena. 

(Sednica je zaključena u  12,10 časova). 

566 



Двадесетшеста седница 
(31 августа 1945) 

Почетак у 10,05 часова. 
Претседавао Претседиик др Иван Рибар. 
Претседшк: Отварам XXVI редоану сједницу Претсједништа При- 

времене   народне скупштиие  Демркратске   федеративне   Југославије, 
Констатирам да имамо допољап број чланона за рад и pjciuauaii.e. 

Записник данашње сједшше водиће сскретар Омер Глухић, За- 
писник лрошле сдедкице ми смо овјерили на завршетку посљедње, 
сједпице 111 засјелања Привремене пародне скулштине. 

Имам да учииим слиједећа саопштеп.а: 
Претсједник Министарског савјета и Министар народне одбране 

Маршал Југослаеије Јосип Броз Тито поставио je приједлог o расли- 
сиваљу избора за Уставотворну скупштину. 

Молнм секретара да  изволи прочитатн тај  приједлог. 

Секретар Миле Перуничић (чита): 

ПРЕТСЕДНИШТВО Л\ИНИСТАРСКОГ САВЕТА 
ДИМОКРАТСКЕ' ФЕДЕРАТИВНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Стр. Пов. Бр. 405—1945 годиле 
Београд 

111'1-ТСЕДНИШТВУ  ПРИВРЕМЕНЕ НАРОДНЕ (ЖУПШТИНЕ 
ДЕМОКРАТСКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

li е u г p a д 

Иривремена   Иародпа   скуттииа  Демократске  федеративпе  Југо- 
'славије je на свом Трећем засједаи.у донијела три закоиа, којн садрже 
све потребне законске и правие услове за обавља11.е избора за Уста- 
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вотпорпу Скупштнпу. Закои o бирачким списковима утирђујс ocnou 
вашег бирамког права и образује ново демократско изборпо тнјело 
наших иарода. Рад na састављаЈву бнрачких cmtCKOBa се спроиодн у 
цијелој држави и прве he бирачке спискове народни одбори завршити 
1 селтембра ове године. Друга два закона, Закон o Устапотвориој скуп- 
штинн и Закои o нзбору иародпих посланика за Уставотвориу скуп- 
штииу су одредилн неопходиу оргапизаанју иародиог претставпиштва, 
којс he донијети Устав, и утврдити начела и поступак за вршење 
избора  народних лослапнкл за  оба дома Уставотворие сцупштинс. 

C обзиром na развој iianicr уиутрашпгег политнчког жнвота, који 
тражн доиошсн.е сувереиих одлука o копачиој форми н органдаацији 
наше државие заједиице a у складу са иашнм шоразумнма, закључсним 
у току 1944 године, и препорукама- иашнх великизс савеоника, донетим 
na Кримској конференцији, Уставотворна скушитина трсба да се са- 
стане крајем ове годмие. Да бн се Уставотворна скупштипа могла 
сазвати у овом року, потребио je ириступнтк. расписнвању нзбора. 
Ииајући у ипду климатске услове у iiamoj зћмљи, гдје бп снијег и 
невријсме за вријеме зиме могли да сметају слободпо обављање избо])- 
них радњи, као и слободпо кретање кандидата и бирача, крајњи рок 
за одржавања избора ne би смно да пређе почетак мјесеиа новсмбра. 
Међутим^ Закоп o пзбору народних послапика за Устлвотвориу скуп- 
штину одређује у свои чл. 2, ст. 3 да се Указ o рашисивању избора 
има доинјети „нај.мап.е два мјесеца прнје даиа одређеног за изборе". 

Ha осносу свега тога a да бн се Уставотвориа скупштииа морала 
састатн крајсм one године и да би се избори могли правилио и иесме- 
тано обавити, a у с.мислу чл. 2 Закоиа o нзбору иародпих посланика 
за Уставотвориу скупиггииу, подиоснм Претсјсдништву Привремеме иа- 
родне скугаитине прнједлог, да се нзбори за нлродие послапнке у Уста- 
вотвориу скупштииу (Саиезиу скупштипу и Скупштнну карода) 
распишу за 11едјелЈ.у 11 ковембра 1945 године. Указ који иа оспову 
чл. 2 ст. 2 Закона o избору народинх послаиика за Уставотворну скуп- 
штину Претсједништво Призремене пародне скугаитине допоси na при- 
једлог Претсједништиа Миннстарског савјета Савезпе владе треба, 
према томе, да буде објавл.си у савезном „Службеном лнсту" пајдоц- 
инје 11  септембра  1945 године као даном обнародовања. 

ПретсЈедник Министарског саијета 
и Министар иародпе одбраие, 

Ј. Б. Тито, с.  р. 

ПрстоедЈаш: Чули сте приједлог Претсједннка Миинстарског са- 
вјета o рас-писиБању избора за  Устлвотворну  скупштину. Ha осиову 
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овог лријсллога, Претсједништио je ирипремило приједлог указа o 
распису нзбора. Молнм да се прочита. 

Секрстар Miuie ПеруничиН (чита): 

У K A 3 
O РАСПИСУ ИЗБОРА ЗА УСТАВОТВОРНУ СКУППГГИИУ  (САВЕЗПУ 

СКУПШТИНУ И СКУППЈТИИУ НАРОДА) 

Ha основу чл. 2 Закоиа o нзбору кародних послаиикл за Уставо- 
творну скупштину  (Савезну скупштину и Скупштину народа), a  на 
предлог Мииистарског санета Демократске федератшше Југослапијс^ 
Претседништво Привреиене народае скупштине решило je и протла-, 
шуј с: 

1) Мзбори   за Уставотворну   скупштину  (Савезну   схутаитшу и 
Скупштнпу  народа)  одржаће  се у  педељу  11  новембра   1945 годиие. 

2) Спропођси.с у ЖИВОТ oiior Указа има отпочети 6 септсмбра one 
године, тј. -од тога даиа сс и.ма рачунатн десстодненнн рок за прнјаву 
Савезне листе прем.а чл. 20 Закоиа o избору иародпих шосланнка за 
Уставотворну скулштину (Савевну скупштину и Скупштину народа) 
од 22 августа 1945 године, као и рок од 14 дана за нспраикс у бирач- 
ким спнсковима пр^ма чл. 20 Закона o бирачким списковима од 10 авгу- 
cia  1945 године. 

Претссдпик: Чули сте пријсдлог указа o распису избора за Кои- 
ституанту, Жсли ли ко да говори? (Ие јавља се нико). Оида стављам 
цриједлог na гласање. Прима ли се овај приједлог указа? (Прима). 
Објавл.ујсм да je Указ o распису избора за Уставотворну скупипииу 
једногласно прнмљси. 

Нлдал.е саопштавам одгопор који смо дали у име Претсјсдипштва 
Привремене народне скупштиие Претсједништву Народне скупштине 
Србије Бсоград. Молн.м друга секретара да изволи прочнтати овај 
одговор. 

Секрстар Миле Перуиичић (чита): 

ПРЕТСЕДНИШТВУ НАРОДНЕ СКУГШГГИНЕ СРБИЈЕ 
Б е ог p a д 

Претседпишрво Привремене иародне скупттнне Демократске фе- 
жеративне Југославије 'саглашава се са предлогом Претседништва На- 
родие скупштиис Србијс да устаиови посебио Мннистарство за аграрну 
реформу н КОЛОНИзацију, да нзврши поделу Миинстарства иидустрије 
и  рударстиа  na Министарство  нидустрије  и Миннстарство  рударства, 
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као и да установи snaibe једног Миинстра без портфеља, што Вам се 
се ОВИМ станл.а до знања. 

Смрт фашизму — Слобода народу! 

28 августа 1&-15 године 
Бсоград 

Претсвдниптк) ПртфелЈсие народие скупитше 
Демократске фсдератнине Југослаипје 

Секрстар Претссдпик 
М. Перуничић, с, р, др И. Рибар, с, р. 

Претссд}111К; При.ма ли сс оиај одгоиор Претсједииипиа Ilpnupe- 
мепе иародие скупигпше Претседншитву народне скугаитине Србијс? 
(Прима). Објаил.ујем да je овај одгобор примљен. 

Мсто тако имам да иам саошптим да je иародии посланик Јефре.м 
Постовницкц упутио приједлог o групнсаи.у и колопизацијн у Срезу 
кулском свих Руснна који жипе у Југослаипјм. Onaj прнједлог требало 
би уступити caineanoM Мннистру пољопривреде, O оном питан.у жели 
да одговори друг Пијаде. 

Moma Пијаде: Onaj je иредлог нећ imiao Министру КОЛОНИЗаиИЈе 
na je враћен. Народни посланик Јефрем Постоштцки предлаже да се 
crni Русини прессле у С]1ез кулски где je данас иајвећа група Русина, 
око 10.000. Међутим, оиа ствар се ne тиче пољопрнвреде. Ово je поли- 
тпчко питан.е и ja лпчио мислим, a верујем да то мншљење деле п 
остали друговп, да овом предлогу пема места и да je неизводљив. 

Прстссдпик: Ми га, мислим, реда ради морамо некаме упутити. 

Млле Перу1шчић: Ja предлажем да се овај предлог упути Законо- 
давпо.м одбору, ма да im je дат у виду иредлога као што je уобпчајепо. 

Претседник: Л\11шл)е1ва сам да се овај приједлог скине с дневног 
реда н пзиесе na једну од паредппх сједпипа Претсједппштва. При.ма 
ли се onaj иој приједлог? (Прима). Објављујем да je примљен приједлог 
да се пптаи.е народног посланика Постовшшког стави na днсвпи ред 
Једпе од паредппх сједппиа. Другпх caonhen.a  пема. 

Прелазимо na дневни ред. За дпевпк ред данашње сједнице пре- 
длажем: 

1) претрес Прпједлога закона o пзмјепп Закопа o давап.у амие- 
стпје n помиловања којп je подпио друг Jociin Видмар; 

2) претрес Прнједлога закопа o регулпрању платпог промјета са 
ипоземством. 

Прима лп се onaj дневни ред? (Прима). 

570 



Ha дневном je реду Приједлог закона o измјсин закона o даиању 
ампсстије и шомилоиаи.а којн je поднио иародии послаиик Јосиц Вид- 
(мар. Ha ciiojoj посљедп.ој сједпицн Привремсиа наррдна скулштипа 
одлучила je да се onaj Приједлог закона o измјенн Закопа o давању 
амнестнје и помиловања упути Законодашшм одбору с ти.ме да се стави 
на диевнн ред сједиице Претсједииштва кад ra Законодавшг одбор 
проучн. ЗакоиодавКи одбор je обавнјестио Нретсједништво да се 
потпуно слаже са овим лрнједлогом закоиа, и поппо je ствар хитна ми 
смо овај Приједлог закона o ивмЈбни Закона o давању амнестије и по- 

(миловања ставили на дневни ред данашп.е сједнии.е. Молим секретара 
да изиоли прочитати Приједлог закоиа o измјеин аакона 0 давању 
амиестнје и помиловања који je поднио друг Јооип Видмар. 

Секретар Мнле Пвруничић (читџ): 

ПРЕДЛОГ ЗАКОИЛ 
O ИЗМЕИИ ЗАКОИА O ДАВАЊУ АМНЕСГИЈЕ И ПОМИЛОВАЊА 

Члаи 1 

Члан 1 Закопа o даван.у амиестнје и помиловања од 5 јула 1945 
годипе меља се и гласи: 

„Право ломиловања и право амнесгије no кривицама које се суде 
no закошша Домократске федеративне Југославије илн су биле пресу- 
ђеие no закоиима Југослапије до (i априла 1941 године, врши уже 
Претседништво Нривре.меие народне скупштиие Делшкратске Фед€ра- 
Хивне Југославије". 

У чл. 3, 4 и 6 на место „Антефашистичко isehe народног ослобо- 
ђења Југославије" ставља се „Прииремена народна скупштина Де.мо- 
кратске федеративне Југославије." 

Члаи 2 

Оиај Зак-ои ступа на снагу кад се објави у „Службеном листу Де- 
.мократске федеративие Југославије". 

Претседник: Пошто je друг Ввдмар na плеиуму Привремене на- 
родие i'KvmuTiMie дао обравложење, предлажем да пр&ђемо на диску- 
сију. Жели ли ко да говори? (lle јавља се нико). Стављаа1 законоки 
приједлог .na гласање. Ko je за, нека дигае руку. (Сви дижу руку). 
Има ли ко проТИВ? (Нема). Објаил.ује.м да je Приједлог закона 0 
измјеии Закоил o давап.у амиеитије и помиловања једиогласно цриМљен. 

Друга точка дневног реда требало би да буде претрес извјештаја 
Финансиског одбора o Приједлогу закона o регулираи>у платиог про: 

мјета са иноземством. Ме^утим, ja сам иримјетио да су иеки другови 
у току сјелпице ндлустили дворану, и чини ми се да ми оада, у овом 
тренутку, псмамо   Biinie   кворума. Ja hy наредити   прозивку чланова 
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Претсједништва како би се коистатирало да ли нмамо кнорума. Молим 
сскретара да изврши прознпку. 

Секретар Mitne Псруничнћ прозипа чланоие Претседништва. 

(После прозивке) 
Претседник: Прозником je утврђено да je у двораки присутно 

свега 28 чланова Претсједииштва. Прсма томе, коистатнрам да нсма 
довољног броја присутпих члашова Претсјсдннштва за pjeiiia;taibe. 
Стога данвшњу сједпицу закључујсм, a идућу бих, ако сте с тнм са- 
гласни, заказао за сутра у 10 часова прнје подие са истим дневним 
]1едом. 

МнипсТар фЈГпалсија Срстсц ЖујОМћ: Молио бих да сс закаже 
друго време, пошто ми имамо за сут.ра заказапу седницу Изврпшог 
одбора савезиог -одбора Народиоослободилачког фронта. 

ПрстрсдЈшк: Министар финансија, чији су закопски приједлози 
na дневнои реду, моли да се сједиица закаже за прекосутра. Jia, као 
претсјсдпнк, усвајам приједлог Министра финажија и наредну сјед- 
ницу заказујом за прекосутра, у иедељу у 10 сати прије подпе са 
ови.м дневнии редом: 

1) претрес извјештаја Финансиског одбора o Приједлогу закопа 
o регулирању платног промјета са иноземством (Девизни закои); 

2) претрес извјештаја Фииапсиског одбора o Приједлогу закопа 
o располагању државиим прнходима; 

3) претрес извјсштаја Финансиског одбора o Приједлогу закоиа 
o таксама. > 

Закл.учујсм даиаииву сједиицу. 
(Седпица je закључеиа у 10,30 часова). 
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Dvadesetsedma sednica 
(2 septembra 1945) 

Početak u 10,20 časova. 
Prctscdavao pretsednik dr Ivan Ribar. 
Pretsednik: Otvarani XXVII sjednicu Prctsjedništva Privremene 

narodne skupštine. Zapisnik današnje sjednico vodiče sekretar Mile 
Peruničič. Molim sekretara Ошсга Gluhiča da pročita zapisnik prošle 
sjednice. 

Sekretar Omcr Gluiiić čita zapisnik sednice šireg Pretscdništva 
Privremene narodne skupštino od 31 avgusta 19-15 godino. 

Prelsednik: Ima li ko kakvu primjedbu na zapisnik? (Nema). Pri- 
mjedaba nema. Objavljujem da se zapisnik ovjerava. 

Prije prelaza na dnevni red, čast mi jo saopštiti Pretsjcdništvu da 
jo dr Dragic M. Joksimovič, narodni poslanik, podnio Pretsjcdništvu 
Privremeno narodno skupštino na rješenje Prijedlog zakona o izborima 
narodnih vlasti. 

Ovaj so prijedlog narodnog poslanika dr Joksimoviča upućuje Za- 
konodavnom odboru. 

Nadalje, uže Pretsjedmštvo podnosi Prijedlog odluke o imeno- 
vanju Savezno izborno komisije. 

Molim druga sekretara da izvoli pročitati ovaj prijedlog. 
Sekretar Mile Peruničič (čita): 
Na osnovu Cl. 7 i 8 Zakona o izboru narodnih poslanika za Usta- 

votvornu skupštinu (Saveznu skupštinu i Skupštinu naroda) od 22 avgu- 
sta 1945 godine, Pretsedništvo Privremeno narodne skupštino Demo- 
kratko federativno Jugoslavije donosi 

ODLUKU 
O IMENOVANJU SAVEZNE EBORNE KOMISIJE 

Član 1 
Imenuju se za Saveznu 'zbornu komisiju: 
Za pretsednika Jovanović Živko, Pretsednik Vrhovnog suda De- 

mokratsko federativno Jugoslavije, 
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za zamcnika Švrljtlga dr Zvonimir, član Vrhovnog euda Demo- 
kratsko federativne Jugoslavije. 

Za članove: 
1) Rupnik-dr Vladimir, član Vrliovnog suda Slovenije, 
2) Savić Kirilo, profesor univerziteta, 
3) Žugić Tripko, narodni poslanik, 
4) Hadžipanzov Blagoje, pomoćnik Javnog tužioca DFJ, 
5) Mitrović Štefan, pukovnik ЈЛ. 
Za zamenike: 
1) Hudnik Adolf, bivši sudija Apelacionog suda, 
2) Žanko dr Miloš, pomoćnik Ministra za Hrvatsku, 
3) Ciluliić Omer, sekretar Privremeno narodne skupštine DFJ, 
■I) Bogdanov Mino, načelnik Ministarstva trgovine i snabde- 

vanja DFJ, 
5) Ilić dr Todor, lekar. 
Za sekretara: 
Soldatić Dalibor,  šef otseka  Ministarstva  za Konstituantu. 
Za zamcnika: 
Prelić dr Milan, pomoćnik Ministra pravosuđa Srbije. 

Član 2   , 
Ova odluka stupa na snagu kad so objavi u »Službenom listu De- 

mokratsko federativne Jugoslavije«. 
Pretseidnlk: Želi li ko da govori o ovom Prijedlogu odluke o ime- 

novanju Savezno izborne komisije. (Niko se no javlja). Stavljani na 
glasanje ovaj prijedlog odluke. Prima li so? (Prima). Svi oni koji no 
primaju, neka izvoto ustati. (Svr sode). Objavljujem da je odluka 
primljena. Prema tome, imenovani su u Saveznu izbornu komisiju: za 
pretsjednika Živko Jovanović, za zamjenika dr Zvonimir Švrljuga, za 
članove: dr Vladimir Rupnik, Kirilo Savić, Tripko 2ugić, Blagojo 
Hadžipanzov, Stofan Mitrović, za zamenike: Adolf Hudnik, dr Miloš 
2anko, Omer Gluhić, Mino Bogdanov, dr Todor Ilić. Za sekretara: 
Dalibor Soldatić, za zamjenika dr Milan Prelić. 

Prelazimo na dnevni red. 
Na dnevnom redu je kao prva točka: pretres izvještaja Finansi- 

skog odbora o Prijedlogu zakona o reguliranju platnog prometa sa ino- 
zemstvom. 

Molim izvjestioca druga Branka Zlatarića da izvoli podnijeti svoj 
izvještaj. (Glasovi: Izvestioca nema! Nije ovde!) Drugovi, to se no bi 
smjelo dogoditi da izvjestilac ne dođe. To će potvrditi i drug Jaša Pro- 
danović. (Ministar za Srbiju Jaša Prodanović: Tako je!) Ko ćo zami- 
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jeniti izvjestioca Finansiskog odbora Branka Zlatarića? (Kiro Gligorov: 
Ja.) Izvolite pročitati izvještaj Finansiskog odbora. 

Zamenik  izvestioca  Kiro  Gligorov (čita): 

FHNAiNSISKI  ODBOR 
PRIVREMENE   NARODNE   SKUPŠTINI-:   Dl J 

Вг.   11 
30 avguJta 1945 ^od. 

Beograd 

PRIVREMENOJ NARODNOJ SKUPŠTINI DFJ 
B G o g r a <1 

Finarisiskii odbor na svojoj sednici od 23 avgusta o. g. razmatrao 
jo Predlog zakona o regulisanju platnog prometa sa Onostranstvom i 
jednoglasno ga usvojio pošlo diskusijo i obrazloženja dalih od strane 
pomoćnika Ministra Hnansija sa sledečim izmenama i dopunama: 

LI čl. 4 umesto reči »pravovaljani« dolazi reč »pravosnažni«. 
U čl. 9 umesto reči »privrednom kapacitetu« dolaze reči »privred- 

nim mogućnostima«, a umesto reči »federalnih jedinica«, dolaze reči 
»saveznih zemalja«. 

U čl. 11 brišu se reči »ostvarene« i »pristojbe«. 
Podnoseći ovaj izveštaj Privremnoj narodnoj skupštini DFJ, Fi- 

nansiski odbor moli Skupštinu da usvoji Predlog zakona o regulisanju 
platnog prometa sa inostranstvom, sa izloženim izmenama i dopunama. 

Za izvestioca izabran jo narodni poslanik Branko Zlatarić. 

'Piretsctini'k 
Zeptenifer Flnv-msiska^ odbora 

Kiro Gligorov, s. r. Branko Zlatarić, s.  r 
Članovi: 

Dobrivoje Radosavijevlć, s. r., Imro Filaković, s. r., Martin Sučić, 6. r., 
Miladin Urošević, s. r., Vladimir Tucović, s. r., Mato Rusković, s. r., 
Josip Jcras, s. r., Života Dermanović, s. r., Vojin Bajović, s. r., Mi- 
hailo Grbić, s. r.i  Dušan Ivović, s. r., Strahil Bajovski, s. r., Stojadin 

Soldatović, s. r. 

(Predlog zakona i obrazloženje Ministra finansija videti kao pri- 
log na kraju knjige.) 

Drugovi narodni poslanici, Predlog zakona o regulisanju platnog 
prometa sa inostranstvom ima za cilj obezbedenje međunarodno vred'- 
nosti našega dinara i regulisanje ovog pitanja zbpg toga, što jo ono za 
našu zemlju u današnjim prilikama od vanredno veliko važnosti, jer i 
putem deviznih propisa moramo učiniti svo da očuvamo vrednost 
našega dinara na međunarodnom tržištu. 
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U materiji ovog.a zakona nije obuhvaćeno pitanje određivanja pro- 
pisa za očuvanje unutrašnje vrednosti novca, njegovo kupovno snage 
na domaćem tržištu, jor će to biti predmet drugih zakona. Ovaj zakon 
ima za cilj samo da definiše pojam šta so smatra platnim prometom 
sa inostranstvom, kojo su operacijo u platnom prometu sa inostran- 
stvom, šta so smatra deviznom kontrolom ; koji su organi devizno 
kontrole. Vrhovni devizni organ je Ministarstvo finansija zajedno sa 
upravom spoljno trgovino i Narodnom bankom DFJ kao i jedinica koja 
od ovih organa budo ovlašćena za izvršenje ovih operacija. Isto tako, 
predvideno su i opšto odredbo šta so podrazumova pod devizama u 
međunarodnom smislu. Naš zakon to pitanje regulišo onako kako je 
to usvojeno u većini zakona evropskih i dnigili zemalja, ono što do- 
sada nije bilo kodificirano. Najzad, predvideno su i kazneno odredbe 
za svo prekršaje deviznih propisa kao i za devizno neurednosti. U da- 
našnjim prilikama prihvatanjo ovoga zakona jo neophodno i od velike 
važnosti. Zato predlažem da ga Pretsedništvo usvoji u celasti sa svim 
izmenama kako jo Finansiski odbor predložio. 

Pretsednik: Prelazimo na pretres ovog zakonskog prijedloga. Po 
ovome prijedlogu vodi so skraćeni postupak, tj. nema posebnog prc-4 

tresa u načelu i posebnog u pojedinostima, 'nogo se vodi samo jedan 
pretres. Prema tome, može da govori samo jedan .poslanik u imo svak© 
grupo. Molim govornike da obuhvate i svo primjedbo na pojedine čla- 
nove ukoliko imaju kakav prigovor. 

Riječ ima Ministar finansija Sreten Žujović. ' 
Ministar finansija Sreten Žujović: Drugovi, nekoliko zakona fi'- 

'nansisko prirodo koje sam podneo Narodnoj skupštini odnose se na 
uređivanje svib onih odnosa i pojava u našem posleratnom životu, 

• koji utiču na normalizaciju naših prilika, u konkretnom slučaju na 
pravilan tok naše finansisko politike i finansiskog poslovanja, i koji 
Utiču na rošavanjo tih odnosa i pojava u pravcu stvaranja uslova za 
bolji razvitak našeg državnog i narodnog života. Mislim da je po- 
trebno, naročito sada posle diskusijo koju smo imali o političkim zako- 
nima u Skupštini, u vremenu kada se 'reakcionarni elementi trude svim 
silama da onemoguće normalizaciju naših prilika i naročito da nam 
još više uvećaju ono ogromno teškoće kojo imamo u privredi i celo- 
kupnom privrednom životu i kojo moramo prebrodili, mislim da stvarno 
moramo doneti takvo mere kojo će nam pomoći da ostvarimo što po- 
voljnije ustave da možemo pristupiti no samo normalizaciji, nego i 
■povoljnom razvitku naših privrednih prilika. U primeni ovih dosada- 
šnjih mera i zakona kojo smo doneli, naročito u pogledu organizacijo 
našeg finansiskog poslovanja, kao i organizacijo privrede, nesumnjivo 
da nailazimo na uporan i očajnički otpor onih elemenata kojima nije 
u interesu" sređivanje, a naročito čitava organizacija i svestrani razvi- 
tak našo privrede, kojima naročito nije u interesu da to priliko sredimo 
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da bi Slo рге omogućili no samo bolji privredni život i uopšlc organi- 
zaciju našeg privrednog života, nego da bi u današnjim prilikama 
omogućili zaštitu interesa našUi radnih masa. Već iz samo primene 
osnovnih zakona, kao zakona o špekulaciji, zakona o zameni novča- 
nica, propisa o cenama, nadnicama i platama, mi vidimo, kako se oni 
elementi kojima nimalo nije stalo do zaštite interesa narodnih masa 
ne samo odupiru primeni tih mera, nego de facto na sve mogućne 
načine sabotiraju sprovodenjo u život tih mera, onemogućavaju i 
stvarno čino svo da naš ži-vot učine teškim. Mislim da zbog toga treba 
'obrnuto uticati i ne samo progoniti administrativnim merama takve 
pojave nego i dati našoj privredi što šire mogućnosti da široke narodne 
maso svojim učešćem doprinose uređenju kako privrednih odnosa, tako 
i suzbijanju svih štetnih pojava. Nesumnjivo je da ćemo i daljo naila- 
ziti na otpor tih elemenata, koji se koriste situacijom da bi zaštitili 
svojo lične; sebično interese, i da ćemo taj otpor slomiti samo organi- 
zacijom .narodnih masa, stvarnom i potpunom primenom svih zakon- 
skih propisa učvršćujući tako našu narodnu vlast, osposobljavajući je 
istovremeno za boljo ostvarenje primene sv'h zakonskih propisa. 

Drug izvestilac jo već ukazao na neke karakteristike samog za- 
konskog predloga o regulisanju platnog prometa, i ja, pored svog 
pismenog obrazloženja, nemam Sta višo naročito da kažem. Molim 
da so ovaj zakonski predlog primi. 

Pretsednik: Riječ ima narodni poslanik Tripko Žugić. 
Tripko Žugić: Kontrola u sprovodenju trgovino devizama i valu- 

tama skorijeg jo datuma. Ta je kontrola počela u Jugoslaviji posle 
Prvog svetskog rata, kada su skoro u svima evropskim državama 
bilo nastupilo teško ekonomske krize zbog rata. Ali, kao i u svim osta- 
lim granama privrede, tako i u trgovini devizama i valutama, državna 
kontrola se pokazala dosta neefikasnom. I baš tada, kada je državna 
kontrola uzela najveće razmere, baš tada je i crna borza cvetala и 
celomo svetu. I za vreme ovoga rata skoro sve države su zadržale 
kontrolu nad trgovinom devizama i valutama, ali so ta kontrola, kao 
što sam već i spomenuo, pokazala neefikasnom. 

Predloženi zakonski projekat nije ništa drugo nego jedan kratak 
izvod iz ranijih kreditnih propisa Jugoslavije. Ali, dok je ranije u 
Jugoslaviji postojao veliki stok deviza i stranih valuta, koje su se 
nagomilale kroz toliki niz godina, jer je bio priličan priliv, mi so danas 
nalazimo u teškoj situaciji, jer je naša zemlja ratom razorena i opu- 
stošena. 1 zbog toga ovaj zakonski projekat, ovako kako je predložen 
a s obzirom na stanjo u zemlji, daje utisak koji jo vrlo nezgodan, kada] 
so uzme U obzir njegov član 8 u kome so ostavlja Ministru finansija 
odnosno Narodnoj banci pravo da mogu u svakom momentu i po 
svom nahođenju .pokupiti devizo u coloj zemlji po ceni koju odrede. 
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Zbog ovoga ja mislim da ovaj čian 8 nije ni Ireba'.o unositi u 
zakonski projekal, jer ovim zakonskim projektom ima da so kontro- 
iiše devizni saobraćaj da bi naša trgovina imala uspeha i da bi naši 
trgovinski poslovi sa inostranslvom imali puno dejstvo, a nikako da 
ћо iz ovoga ceeti kao neka pretnja sa klauzulom ovakvom kakva je 
uneta i da so građanima po toj klauzuli može u svakom momentu 
■uzeti njihova ušteđevina. Ovo tim pre što se ovaj zakonski propis kosi 
i sa samom deklaracijom Vlade, koja je kazala da je privatna svojina 
'zaštićena.' Kada se već htelo i išlo za tim da se reguliše devizni saobra- 
ćaj, onda jo trebalo doneti zakon da se reguliše samo promet, a ne 
samo zakon o kontro'.i trgovine so devizama i valutama. 

Dakle, ovde so ostavlja široko polje Ministru fiiiansija, a sam Mi- 
nistar finansija nije dovoljno kazao dokle &о kreće ta trgovina' i do 
koje granice, već je ovde ostavljeno široko polje da on svojim ured- 
bama i pravilnicima dopunjuje ovaj zakon. Ja mislim stoga da Mini- 
star finansija nijo ovde izišao sa jednim potpunim zakonskim predlo- 
gom, u kome bi bilo detaljno izneto sve ono Sto je potrebno za ovakav 
jedan zakonski projekat. Toliko sam imao da kažem. 

Prctscdnik:  Riječ ima Ministar  finansija. 
Ministar finansija Sreten Žujović: Drugovi, ja bih mogao da obra- 

zložim ovaj zakonski projekat i da iznesem ne samo pobude nego i 
ono uslove i mogućnosti :z kojih izviru mere koje mi treba da done- 
semo. Nesumnjivo je da smo mi u prvom redu pozvani da regulišemo 
odnose koji potiču iz današnjeg stanja u našim fmi-nsijama. Ako smo 
toliko svesni, ako vidimo kakve su piomene nastupile ne samo u pro- 
izvodnji, prometu i domenu potrošnje, onda ćemo videti kakve su du- 
boke protivrečnost: -i suprotnosti koje izviru iz stvarnih odnosa i u 
deviznom prometu. I oni koji ne uviđaju da su nastupile duboke pro- 
mene i u suštini, njima će, naravna stvar, jedan ovakav zakon izgle- 
dali i nepotpun i nedovoljno obrazložen. Ali svi zakoni koji se sada 
donose služe samo kao privremene mere za dalj' razvitak a nikako 
za davanje'nekog čvrstog okvira razvitku naše .privrede. Nesumnjivo 
jo so moralo služiti i nekim starini propisima, baš zato što i sadašnji 
odnosi u deviznom prometu ne samo da se oslanjaju nego i leže na 
toj staroj, utvrđenoj praksi. Mi možemo te stare mere i propiso da 
menjamo samo utoiiko ukoliko želimo da ih usmerimo u jednom boljem 
pravcu, u pravcu razvitka naše narodne'privredo. 

što se tičo naše kontrole koja se, po recima govornika poslanika 
'žugića, pokazala neefikasnom mogu da kažem da se ona nije poka- 
zali neefikasnom u tome što bi sprovodenje ovih mera dokazalo da 
smo nesposobni da uredimo naš devizni promet, nego po tome što baš 
oni elementi koji žele da ostanu ti odnosi onakvi kakvi su bili, tj. da 
štite njihove lične interese, produžuju da rade ono što su im star' pro- 
pisi dozvoljavali da rado ali što :rn naši propisi ne dozvoljavaju, to su 
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tako došli u sukob sa zakonom. Stvar je u tome da Ui mi zakonom pri- 
volimo da1 .ne rado ono što su ranije radili. Ko su ti ljudi? Nije dovoljno 
rečeno da jo to crna berza. Konkretno to su živi ljudi i mi :li znamo 
ko su oni i šta rado u današnjem stanju. Mi konkretno znamo da su 
to većinom bivši bankari, trgovci, koji drže kapital i koji i danas hoće 
da svojim kapitalima stvaraju neograničeno profite. To su oni koji su 
najviše uticali da stvore us!ove za povoljnu situaciju njihovog kapi- 
tala. Mi im to uslove danas ne danro i nećemo da im damo u onoj meri 
kako oni žele. Mi ćemo za razvitak naše privrede, za organizaciju 
našeg prometa, trgovine, industirjo i finansija no samo omogućiti ko- 
risno učešće kapitala za taj razvitak, ali to ima svojih granica i ne sme 
da prede onu visinu koja bi tšla na štetu našeg nacionalnog života. 
Međutim, liudi koji su protiv ovih mera, koji ne samo nalaze formalno 
prigovore, neće na praks: da rade u ovom pravcu i, nesumnjivo je, doći 
ćo pod udar ovoga zakona jer se no dozvoljava, kapitalu da se može 
razvijati na onaj način kako bi oni želeli. 

Sam po sebi ovaj zakon ima za cilj iregulisanje ikvesmillh odnosa 
koji su manjc-više interna stvar naše zemlje. Mi no izlazimo iz kompe- 
tencije da bismo uticali na međunarodnu vrednost našeg novca koja 
ćo prirodno biti zavisna i od međunarodnih valutarnih odnosa. Mi že- 
limo da •onemogućimo ono uticaje koji bi mogli dovesti do snižavanja 
vrednosti našeg dinara u unutrašnjem prometu, u našoj zemlji baš 
•zloupotrebom kako deviza tako' i samo domaće valuto i vrednoeti koje, 
ukoliko ne budu služilo u korist narodu, mogu ostati neupotrebljeno У 
neiskorišćene i mi ne dozvoljavamo da se k> zloupotrebi. 

Mi želimo da u danom momentu, kadi se za to pokaže potreba, 
apelujemo, da im ponudimo otkup, pa, bogme, i da naturimo o^tkup 
tih vrednosti koje su ostale neiskorišćene, a teto tako i da ih oduzmemo, 
ukoliko su ostale neupotrebljeno. Stvar jo u tome kako se posmatraju 
napori naši i, naših naroda za organizaciju našeg privrednog života, 
•uređenje našo zemlje i za donošenje i primenjivanje svih potrebiuh 
mera koje ćo se donositi kroz izvesne zakonsko formo a koje nikako 
no želimo da zloupotrebimo, što ćemo i na delu pokazati. Mi nećemo 
nikako da zloupotrebimo dalo nam »široko« ovlašćenjo, već ćemo ga 
iskoristiti potpuno u smislu zakona. Stvar je u tome; kako so posmatra 
i koliko so želi da mi u današnjoj situaciji' — koja, i pored svih svojih 
teškoća, pokazuje izvestan proccsualan razvitak koji ide nabolje, — 
t>reduzmemo sve one moro koje treba da doprinesu i učine da taj 
razvitak bude što jači i što bolji. Posle donošenja i drugih zakona videčo 
so šta je sve preduzeto za stvaranje što boljo organizacijo naše pro- 
izvodnjo, našeg snabdevanja, našeg prometa i omogućenjc potrošnje. 
Onda ćemo videti kakvi su pozitivni rezultati, prema našim materijal- 
nim mogućnostima, postignuti u izvesnim granama privrednog rada. 
Onda ćemo moći dovoljno oceniti i postignute procentualne rezultate 
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i moći ćemo isto tako utvrditi šta je sve potrebno još učiniti u poje- 
dinim privrednim granama prema već postignutim rezultatima. Sve 
zavisi od toga kako so posmatra naša stvarnost i naš privredni život 
u daljem procesu njegovog razvitka, i, prema tome, nikakve mere ne 
bi nam izgledalo kao zbir starih propisa, ili kao neka mogućnost za 
zloupotrebu tih propisa, nego će nam biti jasno: da su to de facto mere, 
i to dosta gipke, koje no izazivaju suprotnosti i ne pojačavaju ih, nego 
ih regulišu. 

Zbog svega toga, ja mislim da ove mere, koje svakako nisu savr- 
šene, pretstavljaju samo jednu novu mogućnost za iskorišćavanjc 
svega onoga što ima da' doprinese normalizaciji naše privrede. 

Pretsednik: Pošto nema više prijavljenih govornika, pristupićemo 
glasanju. Prema postignutom sporazumu šefova grupa, o ovom zakon- 
skom prijedlogu glasaćo se sjedenjem i ustajanjem. Pitam da li se 
prima Pr'jedlog zakona o reguliranju platnog prometa sa inozem- 
stvom? (Većina: Prima! — Tripko Žugić: Ja so uzdržavam od gla- 
sanja.) 

Objavljujem da su za Prijedlog zakona o reguliranju platnog pro- 
meta sa inozemstvom glasali svi članovi Prelsjcdništva Privremene 
narodno skupštine, sem narodnog poslanika g. Trlpka Žugića koji se 
uzdržao od glasanja. 

Prelazimo na drugu točku dnevnoga reda: pretres izvještaja Fi- 
nansiskog odbora o Prijedlogu zakona o raspolaganju državnim priho- 
dima. IzvjestUac je o ovom zakonskom prijedlogu Miladin Urošević. 
Ja moram ovdje saopćiti, što vrijedi i za prvog izvjestioca Branka Zla- 
larića i za sve uopće, da iako izvjestioci nisu 'članovi Pretsjedništva 
oni treba da dolaze na sjednice Pretsjedništva. Prema tome, trebah Ui 
jo obavijestiti da su kao izvjestioci dužni prisustvovati' sjednicama jer 
su kao takvi izabrani od Finansiskcg odbora. Ko će zamijeniti Miladina 
Urošcvića? (Kifo Gligorov: Ja.) Molim zamjenika izvjestioca da izvoli 
pročitati izvještaj Fmansiskog odbora. 

ZamenJk izvestioca Kiro Gligorov (čita): 
FUNANSISKI  ODBOR 

PRIVREMENE-:   NARČDNE   SKUPŠTINE   DFJ 

Вг.  10 
EG avguiS'ta 1945 god. 

Beograd 

PRIVREMENOJ NARODNOJ SKUPŠTINI DFJ 
Beograd 

Finansiski odbor na svojoj sednici od 23 avgusta -1945 god., razma- 
trao jo Predlog zakona o raspolaganju državnim prihodima i  jedno- 
glasno ga usvojio pošlo diskusije i obrazloženja dalih od strane po- 
moćnika Ministra finansija, sa sledečim izmenama i dopunama: 
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U čl. 2 stav 1 posle reči »raspolažu« dodaju so reči »od nadležnih 
organa državno vlasti«. 

Na kraju stava 1 dodajo so rečenica »Za lica nastanjena u Ino- 
^transtvu mesni porez pripada onom narodnom odboru na čijoj teri- 
toriji se nalazi pretežni dco njihovo imovine«. 

U čl. 2 st. 2 prva rečenica so briše a uvodi se nova rečenica koja 
glasi »Prihodima od gradske trošarine raspolažu oni: gradski narodni 
odbori koji. ih ubiraju«. 

Član 3.umesto sa »zemlje«, počinje sa »savezno zemlje«. 
U članu 4 umcstc' reči »nadležni savezni organ« dolazo reči »na- 

dležna savezna vlast«. 
U čl. 5 umesto reči »državno organizacione jedinice« dolazo reči 

'»državno vlasti«. 
U čl. 6 posle roči »granicama« dodaje se reč »onog«, a umesto 

■reči »organizaciono jedinice« dolazo reči »u koji ulaze ti prihodi«. 
Podnoseći] ovaj izveštaj Privremenoj narodnoj skupštini DFJ Fi- 

nansiski odbor moli Skupštinu da usvoji Predlog zakona o raspolaganju 
državnim iprihodima sa izloženim izmenama' i dopunama. 

Za izvestioca izabran je narodni poslanik Miladin Urošcvić. 

Piretscdnik 
ZepfenKar Finansfaikoe odbora 

Kiro Gligorov, s. r. Branko Zlatarić, &. r. 
Članovi: 

Dobrivoje Rados'avljević, s. r., Imro Filaković, s. r., Martin Sučić, s. r., 
Miladin Urošcvić, s. r., Vlad. Tucović, s. r., Mato Rusković, s. г., 
Josip Jeras, s. r., Života Dermanović, s. r., Vojin Bajović, s. r., Dušan 
Ivović, s. r., Mihailo Grbić, s. r., Strahil Bajovski, s. r., Stojadin Solda- 

tović, s. r. 

Povodom ovoga zakonskog predloga hteo bih, u dopunu izveštaja, 
da kažem još nekoliko reči. Predlog zakona o raspolaganju državnim 
prihodima pretstavlja jedinstvo sa zakonom o neposrednim porezima, 
koji će uskoro doć' i koji će kod nas ustvari izmeniti dosadašnji sistem 
neposrednih poreza. On će uvesti mnogo socijalniji sistem, progre- 
sivniji sistem, uvešćo dohodarinu. U vezi s tim, postavlja so pitanje 
kako će se tim tako ubranim prihodima raspolagati u našoj državi. 

Dosada su federalne jedinice, pored onih prihoda koje su same 
ubirale, — nesamo federalne jedinice već i sve naniže do mesnih odbora, 
— računale uglavnom, kad im nedostanu prihodi, da će dobiti dotacije 
od Ministarstva finansija. Ovaj sistem dotiranja federalnih jedinica, 
kad ono dođu u nemogućnost da pokriju svoje rashode, svakako nije 
zdravo rešenje, ma da ni u skoroj budućnosti neće u potpunosti postići 
to da se one samo izdržavaju od prihoda koje ubiraju. 
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Ovim Zakonom o raspolaganju državnim prihodima ide se za tim 
da se federalnim jedinicama stave na raspoloženje neposredni porezi, 
tako da one same njima mogu raspolagati i pokrivati svoje rashode. 
Ide se izvesnom finansiskom oeamostaljenju svih federalnih jedmica, 
a za mesno odbore predviđaju so mesni porezi, kojima mesni narodni 
odbori treba, uz izvestan trud, da pokriju svojo rashode. Ovakvim 
načinom mi ćemo doći do mnogo efektnijeg ubiranja i mnogo, efekt- 
nijog raspolaganja državnim prihodima, jer so pruža fnogućnosl da 
mesni, sreski, gradski, oblasni i pokrajinski odbori i federajne jedinice 
Kopstvcnim prihodima pokriju svoje rashode. 

Međutim, no znam da li će i u kom roku doći do potpune realiza- 
cijo te i takve zamisli."Ministru finansija stoji na raspoloženju da iz 
sredstava koja bi dobio iz višaka prihoda iz ostalih federalnih jedinica 
dotira izvesne sumo onim federalnim jedinicama koje nisu u moguć- 
nosti da pokriju svojo rashode. Na ovaj način mi na finansiskom potju 
sprovodimo politiku bratstva naših naroda, jer one federalno jedinice, 
kojo budu u svom domenu od neposrednih ili ostalih poreza sakupile 
više prihoda nego što im je potrebno da bi zadovoljile svoje potrebe, 
stavljaju to na raspoloženje Ministru finansija DFJ, a Ministar finan- 
sija, u okviru budžeta, dotira to sumo onim federalnim jedinicama, 
kojo nisu u stanju da pokriju svoje rashode, šio znači da ml od svih 
prihoda, koje sakupljamo u celoj državi, finansiramo naše potrebe. 

Zakon je inače kratak i jasan i ja u pojedinosti nemam potrebe 
da naročito ulazim, već želim da naglasim samo to da ovaj zakon, 
•kao jedan savremoni zakon, iz pobuda koje su već izneseno i sa izme- 
nama koje jo predložio Finansiski odbor, treba u celosti usvojiti. 

Prctsednlk: Otvaram pretres o ovom zakonskom prijedlogu koji 
ćo so vodit' po kratkom postupku. 

Riječ ima Ministar finansija Savezne vlade drug Sreten Zujovlž. 
Ministar finansija Sreten Žujović: Ja imam da učinim jedan pre- 

dlog la to je da se 61. 5 potpuno izbriše a da se u članu 4 u početku 
stavo reči: »Svim ostalim« a da se brišu reči: »Od svih ostalih dažbina« 
tako da ovaj član glasi (čita): 

dan 4 
Svim ostalim  prihodima  raspolaže nadležni  savezni organ. 
Drugovi, jedno od gorućih pitanja u pogledu rukovanja i rada 

naših vlasti jeste i raspolaganje našim prihodima. Naše finansisko po- 
slovanje odmah posle oslobođenja takoreći nijo ni postojalo. Mi tada 
novčanih sredstava nismo uppšte imali. U državnoj kasi nije bilo ni 
marjaša. Ono malo plena u novcu — vojska jo upotrebila. Da i no 
govorim o tomo da nisu postojale nikakvo mogućnosti za pokretanje 
izvesnih poslova i radova, kat' što su organizacija saobraćaja, ma 
kakvo nabavke, pokretanje trgovine i preduzimanje izvesnih konkretnih 
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radova koji bi omogućili saobraćaj, koji bi omogućili zidanje domova itd. 
Ni za daleko manje poslove nismo mogli stvoriti novčana sredstva. 
I do facto, bila je prosto takva situacija da su ljudi koji su navikli da 
so ta pitanja regulišu zakonima bili očajni. Trebalo je u danom mo- 
mentu razvijati sposobnosti našib narodnih, masa, koje će sopstvenim 
snagama, no na bazi starih normi, već na bazi svesti, raditi svoje po- 
^ilove, započinjati posleratni život, stvarati ono što im je potrebno. 
Ш možemo da kažemo da smo stvarno sve što smo .počeli gradili ni 
iz čega. Tako su počeli svi radovi u ce'.okupnom našem životu. Možda 
je već mnogima to jasno i oni sigurno vide kolike su to teškoće bilo i 
koliko je bilo potrebno učiniti napora, koliki su napori bili potrebni da 
«зв omogući pokretanje narodnog života. Mi do facto nismo imali svuda 
'takvih leškoćf. Tako je u poljoprivredi, sa seljačkim gazdinstvima, 
koja su čvrsto vezana za zemlju, gdo nije bilo sve potpuno razoreno. 
I čim je ratni vihor prošao, ona je počela da oživljava, mi smo odmah 
intervenisali i omogućili da seljak produži i da normalizuje svoj život 
i rad. 

inače u celokupnoTii domenu našeg privrednog života mi smo 
pošli od nule. Prema tome, sve ovo što danas vidimo, pa makar i da 
kritikujemo i da je to nepotpuno, da je teško, — sve to pretstavlja 
nesumnjivi rezultat našeg dosadašnjeg rada i života. Da vam na ovom 
mestu pročitam šta kaže Rolf Nadžent, zamenik šefa UNRRA-e, koji se 
nedavno vratio iz UNRRA-ine misije u Jugoslaviji. On je, prema izve- 
Staju iz Vašingtona od 1 septembra, na konferenciji štampe, izrazio 
pohvalu za narode Jugoslavije, koji pokazuju volju i energiju da sami 
sebi pomognu u obnovi zemlje. Nadžent je izjavit 

»Jugoslavija je sada u boljem položaju, nego što je bila рге šest 
meseci, ali glavna zasluga za ovo pripada samim Jugoslovcnima. Ja 
no mogu dovoljno podvući koliko obnova u svima zemljama zavisi od 
volje i energije samih naroda. UNRRA može dati potstreka, ali ne može 
dati volju narodima da sami sebe uzdignu iz ponora rala.« 

Na toj konferenciji štampe, on je, između ostaloga, rekao još 
i ovo: 

»Jugoslovcni su narod izvanredne energije i odlučnosti i oni spro- 
vode svoj program sa poletom i umešno.« 

Ja slobodno mogu ovde da kažem da je Nadžent na konferenciji 
štampe konstatovao samo ono što se kod nas stvarno događa i što je 
umeo da vidi. 

Prema tome, drugovi, briga za svaku paru i briga za produkciju, 
za sve ono što je stvoreno u našem radu, to je ло samo dužnost i oba- 
veza, to je apsolutno naša životna potreba da ne samo celokupnu 
masu, da sve naše ljude, da ceo naš narod mobilišemo i da mu obja- 
snimo, da mu bude jasno koliko je svaki čovek, svaki građanin u 
našoj zemlji dužan da budo dobar domaćin ne samo za sebo i za ćelu 
našu zemlju i da svoj lični interes i svoja subjektivna osećanja poveže 
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za  opSti  napor  na  izgradnju  zemljo i za  izgradnju  našeg državnog 
života. U tome pogledu naročita odgovornost pada na organe vlasti. 

Drugovi, no radii so o priznanju.  Fakat treba  priznati,  ali tačno 
je da u glavama mnogih ljudi postoji stara pretstava o državi i da je 
država za neko Ijudo nešto neiscrpno, neka sila van njega  koja  je 
dužna da samo daje, dajo i daje. Ti ljudi no osećaju da jo^zvršena 
duboka .promena u našim odnosima, da jo ovo sada država samoga 
naroda, da građani takvo državo učestvuju u njenoj izgradnji i da je 
tu građanin  motorna snaga koja pokreće točak našeg državnog ži- 
vota, da on stvara no samo' dobra za sebe nego i za sanui državu. Zbog 
ono staro pretstavo imali smo atak na državnu kasu. Jurišao je svaki 
ko jo hteo i do facto so smatralo da je država i državna kasa prosto 
sanduk sa novcem iz koga ima da se plaća sve ono što neko traži. 
U tomo pogledu nije so shvatalo' da to nije jednostavno gotov novac, 
nego deo u procesu našo cirkulacije, dco' našo stvaralačko snage, deo 
našo proizvodnje,  deo naše industrije, deo naše trgovino i naše po- 
trošnjo. Državna kasa nije količina novca kao kad se kvočka sa jajima 
nasadi i nosi, nego je to pametno' rukovođenje narodnom privredom 
koja stvara, akumulira bogatstva, realizujo i stalno potstičo privredu 
pomažući njen razvitak. U lom pogledu stvarna odgovornost pada na 
organe naše vlastii koji su pozvani da razmišljaju o tomo kako treba 
raspolagati državnim prihodima, kako treba predviđati plan za državno 
troškove, kako treba, no angažujući državne prihode, stvoriti izvesne 
stvari  za  koje no mora  biti upotrebljena  gotovina  iz državne  kase, 
nego stvarati voljom naroda, stvarati dobijanjem materijala i sirovina 
i bez novca, povezati stvaralačke snage našeg naroda i stvarati na- 
rodna bogatstva i bez golovog novca. Prema tome, morali smo pri- 
stupiti izvesnim, da no kažem prinudavanjima, nego davanjem obaveza 
lim organima ukazujući na potrebu da sami stvoro sredstva, da se ne 
inish da jo država dužna da im sama stavlja svoja sredstva na neogra- 
ničeno raspolaganje, da so no stvara samo na račun državne kase, već 
da so mora misliti, da se moramo pružati prema svom guberu. Prema 
lome, treba so starati da so podigne raspoloženje mase, njenu volju 
bilo to u   industriji,  bilo na državnom sektoru,  bilo u  zadrugarstvu, 
■bilo u trgovini Ltd. I sve to povezano tek treba da bude realna snaga 
koja se i dalje razv'ja i obavezuje ih da stvaraju. I kad so pokažu, kad 
so vido rezultati takvog rada, onda jo dužnost državo da im omogući 
i više sredstava. Ali, gdc god so no stvara, kazati otvoreno da nije 
dobar građanin naše žemlje kad očekuje samo od države pomoć, kad 
očekuje pomoć sa strane. Dakle, potrebno jo da svako razvija najpre 
svoju sopstvenu snagu i tek onda kad pokaže rezultate da se os'.oni 
na privrednu snagu celokupnog naroda i na državnu kasu. 

Drugovi, ovo su samo korekture u rukovanju narodne imovino I 
nikako nešto što će omogućiti da stvorimo odmah ogromna novčana 
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sredstva. Ovo jo vLšc-manjo mera za pametno rukovanje našim na- 
rodnim prihodima. Mi smo dosada morali da dajemo dotacijo našvm 
federalnim jedinicama, jer federalne jedmico nisu imalo mogućnosti ni 
takvih prihoda da bi mogle podmiriti svojo rashode. Nesumnjivo je da 
jo to išlo na račun obrtnog kapitala. Mi smo morali angažovati našu 
zemlju i na taj način oslabili našo sposobnost' za razvitak privrede, jer 
smo so angažovali a da nismo imali naknadu za ta'j angažman. Ne- 
sumnjivo jo da takav način finansiskog poslovanja no bi doveo do 
dobroga i daleko bi nas odveo. Trebalo je do facto postaviti naše finan- 
sisko poslovanje, omogućiti stvaranje finanslskih sredstava da poja- 
čamo organizaciju našo privredo, da pojačamo našu industriju i orga- 
nizujemo raspodelu tih proizvoda, koja još nije kakva bi trebalo da 
bude, koja bi mogla da pretrpi žestoku kritiku. Treba priznati da još 
nismo sve uspeli da orgariizujemo, i da nismo uspeli sve da pro'zvo- 
dimo. S drugo strane, potrebno je da so postaramo da ono što proiz- 
vedemo i raspodelimo, da od poretka do kraja organizujemo taj pro- 
ces i da proizvod damo u ruko onome kome treba da se preda. 

' Elementi koji so negativno odnoso prema svima merama, i no 
samo morama nego i shvatanjima, iskorišćuju našu situaciju. Imamo 
slučaj da damo puno poverenje ljudima za izvršenje izvesnog posla i) 
da ti ljudi kroz mesec dva dana postanu najveći lopovi. To je'slučaj i 
sa sekretarom Granapa. Granap je produzećo koje sa najvećom voljom 
i željom i sa ogromnim naporima preduzima sve što može da omogući 
snabdevanjo Beograda. Ali taj je čovek prosto trgovao.. On jo jedno- 
stavno trgovcima davao, robu i od njih uzimao, na svaki kilogram 
proviziju. 

Potrebno je da ljudi angažuju svu svoju sposobnost, svu energiju 
kako bi se omogućilo da naš narod1 na neki nač'n dobija bar ono što 
so može dobiti. Međutim, mnogi od t:Ji elemenata koji bi kao struč- 
njaci trebalo da pomognu prosto sabotiraju, onemogućavaju. No oteža- 
vaju, nogo sabotiraju do facto uređenje, organizaciju našeg procesa 
od početka do kraja. Potrebno je da mi taj ceo proces razvijemo kako 
u pogledu podizanja oduševljenja masa i poleta masa, tako i u pogledu 
njihovo energije. Ali jo potrebno spro.vestii organizaciju samoga posla. 
Potrebno jo da se produži'onaj proces, da vidimo sve organe koji će 
do kraja to da izvrše i ne puštati bez kontrole r-ukovanje narodnom 
imovinom clementimaj koji no pokazuju dovoljno, svesti ili koji zbog 
nemanja kontrole, št<#e. Moramo još višo obratiti pažnju svima da je 
potrebno da do famo. ne pravo planove koji se mogu izvršiti u nedo- 
gled nom periodu ifc'go da pametno svršavamo, stvari koje se u dano-m 
momentu sa našim snagama i našim mogućnostima mogu svršiti. 
Prema tome, troba iskorišćavati ona sredstva kojima' sami raspola- 
žemo. Mislim da jo ovakva jedna mora sama po sebi vrlo potrebna i 
molim širo Protsedništvo da jo prihvati. 

585 



Pretsednik: Riječ ima narodnj poslanik Tripko Žugić. 
Tripko Žiipic: Drugovi, ovaj zakonski projckat je vrlo kratak, ali, 

neka mi oprosti ministar, malo je nejasan. Ovaj zakonski .projckat u 
svojim propisima ulazi u državni budžet. Ali nismo imali prilike da 
vidimo budžetiranje našo zemlje. U skoroj prošlosti ja sam imao pri- 
liko da pročitam jedan sumaran pregled druga ministra za budžeti- 
ranje naše zemljo za izvestan broj meseci. Vi ste tamo videli ogromne 
cifro rashoda a isto tako mnogo manje cifre prihoda, ali nesigurnih 
prihoda. Ja priznajem, drugovi, da-je naša zemlja1 u teškoj finansiskoj 
situaciji, jer je o^na razorena ovim teškim ratom i mi pored našeg re- 
dovnog budžetiranja jedno budžetsko godine moramo i da obnavljamo 
našu zemlju. Obnova' naše zemljo zahteva velike materijalno žrtve, 
veliko finansisko žrtve. I, kada so jednim ovakvim kratkim zakonskim 
propisom određuje raspolaganje državnih prihoda, ipak je trebalo na 
mnogo, jasniji i precizniji način odrediti kako će so upotrebljavati ti 
prihodi. Mi ovde vidimo da jedriim delom prihoda raspolažu narocJnl 
Odbori, drugim delom raspolažu federalne jedinice, trećim delom pri- 
hoda raspolažu izvesni savezni organi a četvrtim delom izvc&ne državne 
organizacione jedinice. 

Sve jo to lepo i u redu, ali so ovde ne vidi ono Sto je najvažnije, 
no vidi so nadzorna vlast, vlast koja će voditi računa o lome kako će 
so prikupiti državni prihodi i kako će se njima raspolagati. Meni će se 
možda reći da će to biti državnim budžetom određeno i raspoređeno 
i da će to biti uvedeno u budžet. Ali jedan zakon, ma kako bio mali, 
mora biti potpun i mora biti jasan, pristupačan i razgovetan. .Ja sam 
samo hteo da primetim to da mi koji nemarno pred sobom državni 
budžet ako hoćemo da vidimo finansisku politiku našo zemlje, moramo 
da vidimo kako so raspolaže državnim prihodima, a kako državnim 
rashodima, da li se vodi detaljno, do krajnosti štednja u punom budžet- 
skom razumevanju. Zato je ipak ovajlzakon trebalo unekoliko da se 
dopuni da bismo videli sigurnost, ukoliko je to mogućno, za iscrpno 
prikupljanje državnih prihoda od našeg naroda, kako bi u što skorijem 
Vremenu mogli odgovoriti našem normalnom godišnjem budžetiranju 
i obnovi našo zemlje. To sam hteo da kažem. 

Ministar za Srbiju Jaša Prodanović: Hteo £am da postavim jedno 
pitanje g. Ministru finansija. 

Pretsednik: Riječ ima Jaša Prodanović, da stavi jedno pitanje 
Ministru finansija. 

Ministar za Srbiju Jaša Prodanović: Ovde, u Cl. 2, nije jasno ka- 
zano: »Narodni odbori neposredno raspolažu odobrenim mesnim pore- 
zima«. Ko odobrava to mesno poreze? 

Ministar finansija Sreten Žujović: Savezno Ministarstvo preko fe- 
deralnih ministarstava. 
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Ministar za Srbiju Jaša Prodanović: To je treba'o <Ja se naznači. 
Ko određuje trošarinu? 

Ministar finansija Sretcn Žujovic: To je već predviđeno. 
Ministar za Srbiju Jaša Prodanović: Evo da kažem zašto tražim 

to i <ia objasnim. 
Mi smo imali u našoj novoj državi ovakav slučaj. Beogradskom 

ckružnom odboru ibili su potrebni izvesni prihodi i nametnuo ih je građa- 
nima. Trebalo je priznanje mesnog odbora. Vi znate, g. ministre, da je 
po priznanju mesnog odbora trebalo 20 do 30 miliona dinara a priku- 
pljeno' je 200 miliona. Do^bra finansiska polit'ka zabranjuje suficit kao 
što zabranjuje i deficit. Лко jo dobar budžet, treba da ima mali suficit. 
Ako uzmemo ovako veliki suficit, lj. umesto 20 do 30 miliona ubrano je 
200 miliona, to je onda upropašćivanje imovne snage pojedinih gra- 
đana. Da bi Se tosprečilo, treba da postoji odredba da se građani mogu 
Žaliti nekoj višoj vlasti da se poništi reSenje pojedinih mžih vlasti. 
Jer, ukoliko bi trebalo razrezati 10 nuMona-pa se prikupi 100 miliona, 
to je onda iscrpljivanje građana, 

Pretscdnik: Ima riječ Ministar finansija drug Žujović. 
Ministar finansija Sreten Žujović: Ja ništa naročito no bih imao 

da odgovorim na pnmedbu druga Žugića. Mi smo za ovo vreme stekli 
izvesnu praksu u pogledu raspolaganja, rada itd Mi u mnogim slu- 
čajevima još samo možda gledamo te pojave koje se javljaju u pro- 
cesu razvitka kako naše privrede tako i rukovođenja njom, da bi izvukli 
-zaključke o konkretnim merama koje treba da preduzmemo. LI toni 
pogledu ne možemo se siožUi sa tzv. oprobanim i prokušanim 'gleda- 
njem na stvari i mero itd. Imamo danas puno stvari .u kojima moramo 
biti vrlo pažljivi, treba da vidimo kakve merc valja preduzimali da bi 
odgovorile daljem razvitku izvesne ekonomsko pojavo itd. Zbog toga 
u praksi koju imamo, mi smo, na primer, oformili računsko-kontrolne 
komisijo za pregled poslovahja itd. (Petar Stambolić: I za preventivnu 
kontrolu!). Ima izvesne preventivno kontrolo za to stvari, i u tom po- 
gledu mi smo koristili i raniju praksu. U ovom zakonu nije reč o tome 
na koji se način vrši kontrola nego samo kako so i zašto prihodi upo- 
trebljavaju. Zato bih ja molio poslanika Žugića, — s obzirom da su 
mnogo stvari novo i da 'h on čak, čini mi se, i ne razume, — da obrati 
veću pažnju i da so prvo npozna sa našom konkretnom situacijom. 
Ja želim otvoreno da kažem, bez namero da uvredim, da eventualno t 
gospodin Grol treba mnogo stvari da nauči od ovoga što se'desilo kod 
nas i za vremoTata a naročito posle rata. Treba to da se nauči l da se 
upozna, i onda, ako ništa drugo, da so napravi uporedenjo između 
pretstava koje ima u glavi i onoea kakva-jo naša stvarnost. 

Drug Jaša Prodanović ima pravo kad je stavio primedbu da je 
•sto tako štetan suficit i iscrpljivanje kao i deficit. Bilo je i takvih slu- 

587 



fa;eva, naročito u prvo vrome ka<la su organi vlasti prosto iz nužde 
razrezivaU porez itd,, na šta nisu imali prava. I mi smo to odmah uvi- 
deli, zabranjivali1, ipO'Zivali na odgovornost i kažnjavali. Međutim, č:m 
smo poče'J da donosimo uredbe i zakone ljudi su znali šta treba da rade. 

Inače, kao što rekoh, takvih slučajeva u unutrašnjosti bilo je dosta. 
U unutrašnjosti su, na primer, ra/.rezivane milionsko sume ljudima. 
(Petar Stambolić: To jo bilo samo za vreme rala!). A danas za to mi 
imamo odrctlcno zakone i uredbe. 

Pretsednik: Pretres je završen. Pristupamo glasanju. O načinu 
glasanja o ovom zakonskom prijedlogu sporazume}}.su se šefovi; grupa. 
Prijo nego što stavim na glasanje ovaj prijedlog zakona, moram skre- 
nut^ pažnju članovima Pretsjedništva da čl. 4, prema prijedlogu Mini- 
stra finansija sada glasi: 

»Svim ostalim prihodima raspolaže nadležna savezna vlast«, mesto 
riječi »nadležni savezni organ«, kako je to već primio Finansiski odbor. 
Dalje, čl. 5 se briše, i čl. 6 postajo čl. 5, a čl. 7 postaje čl. 6. To bi bile 
izmjene i dopune koje su nastale na osnovu prijedloga Ministra finansija. 

Pitam PretsjednUtvo da h prima ovaj zakonski prijedlog prema 
redakciji Finansiskog odbora sa izmjenama i dopunama koje je predlo- 
žio Ministar finansija drug Žujović? (Glasovi: Prima! — Tripko Žugić: 
Uzdržavam se od glasanja!). 

Drug Tripko Žugić uzdržava so od glasanja. Objavljujem da je 
Prijedlog  zakona o raspolaganju  državnim  prihodima  primljen. 

Prelazimo na treću točku dnevnog reda: pretres izvještaja Finan- 
siskog odbora o Prijedlogu zakona o taksama. (Videti prilog na kraju 
knjige.) 

Izvjestilac Finansiskog odbora je drug Kiro Gligorov. Riječ ima 
. izvjestilac drug Gligorov. 

Izvestilac Kiro Gligorov: Dozvolite da vam prvo pročitam izveštaj 
Finansiskog odbora (čita): 

FJiNIAiNSI&KI  ODBOR 
PRlVREMiiNli   NARODNE   SKUPŠTINE   OIJ 

Broj   1S 
'26  avgusta  i".945   g<oilir.c 

Fieograd 

PRIVREMENOJ NARODNOJ SKUPŠTINI 
DEMOKRATSKE  FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE 

Beograd 

Finansiski odbor na svojoj drugoj i trećoj sednici od 24 i 25 avgu- 
sta o. g. razmatrao jo Predlog zakona o taksama i posle iscrpne disku- 
sijo usvojio ga" jednoglasno sa sledečim izmenama i dopunama: 
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U čl. 3, stav 2, paslo reči »v:šc« umeće se reč »srodnih«. 
U čl. 5, stav 3, posle reči »od« umesto broja »60« dolazi broj »100«. 
U čl. 6, stav 4, briše se reč »državnih«, a posle reči »službenika« 

dodaju so reči »i radnika u državnoj službi«. U stavu 5 umesto reč; 

»naplaćenih« dolazi reč »plaćenih«. 
Član 21 zakonskog predloga postajo stav 1 člana 21 i dodaje se 

btav 2 istog člana koji glasi; »Kazno po krivicama iz Cl. 14—21 ovog 
Zakona no isključuju primerni drugih kaznenih propisa«, 

U drugom delu ovog zakonskog predloga, taksenoj tarifi, donete 
su sledeče izmene i dopuno: 

U tat. br. 5 umesto broja »60« dolazi broj »30«. 
Usled štamparsko greško tar. br. 11 zakonskog predloga postaje 

tar. br. 13 i uz njega se.dodaje sledeča napomena: »Ovu taksu neće 
plaćati svi oni koji su ranije bih prisiljeni da promene svoje ime i 
prezime«. 

Usled isto štamparsko greško smanjuje se za jedan redni broj tar. 
brojeva 15—22 zakonskog predloga. 

U novom tar. br.  14 menjaju se tačka a) i b) i glase: 
»a) ako se lovi bez psa ili sa jednim psom  30 

b) ako se lovi sa više pasa        100« 
U novom tar. br. 19 tač. 1 pod g) umesto broja »1000« dolazi 

broj »2000«. 
U novom tar. br, 20 tačka 2 pod b) umesto broja »3000« dolazi 

broj »5000«; pod g) umesto broja »7000« dolazi broj »20.000«; U 
tački 3 umesto broja »5000« dolazi broj »10.000«. 

U novom tar. br. 20 tačka 18 umesto broja »3000« dolazS broj 
»5000«; tačka 20 umesto broja »2000« dolazi broj »3000«. 

Tar. br. 23 zakonskog predloga briše se. 
Usled pomemito štamparsko greško i izbacivanja tar. br. 23 za- 

konskog predloga, tar. br. 24 postajo tar. br. 22 a u vezi s tim sv: sle- 
deči tarifni brojevi smanjuju so za 2 po rodnom broju tako da umesto 
56 tar. brojeva, kako stoji u zakonskom predlogu ostaje svega 54 
tar. broja. 

U novom tar. br. 28 umesto broja »30« do'.azi broj »20«. 
Podnoseći ovaj izveštaj Privremenoj narodnoj skupštini, Finansi- 

бк! odbor moli Skupštinu da usvoji sa predloženim izmenama i dopu- 
nama Predlog zakona o taksama. 

Za izvestioca izabran je narodni poslanik Kiro Gligorov. 
Pretsednik 

Zepasn&ai Pinansosrkbe odbora 
Kiro Gligorov, S. r. Branko Zlatarić, S. r. 

Članovi: 

Josip Jeras, s. r.. Str. Bajovski, s. r., M. Grbić ,s. г., Vlad. Tucović, s, r., 
I. Filaković, s.  r., M.  Urošević, s.  r., Dušan Ivović; s. r., Ž. Derma- 

nović, s.  r. 
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Drugovi narodni) poslanici, osnov za predloženo takso jesto naknada 
za uslugo kojo organi vlasti č:no onima kojima su to uslugo potrebne. 
Suština pojma taksa jesto u tomo što jo ona ustvari ekvivalenat za sve 
ono što organi narodno vlasti učine. Međutim, u bivšoj Jugoslaviji, sa' 
takvim pojmom taksa nisu se slagali, svi oni zakoni koji su uređivali 
tu materiju, nego je, naprotiv, preko taksa ministar finansija u vek 
sprovodio svoju politiku poreza izvan onoga što je građanin imao da 
plati za državne uslugo i ministar finansija je svoju politiku taksa 
isprovodio uvek kad god jo trebalo da dodo do novili prihoda i da po- 
puni državnu kasu. U tim slučajevima ministar finansija so uvek latio 
širokih mogućnosti da putem novih taksa udari namet na narod, a vi 
znato da takso posrednim putem kao posredni porezi uvek pogađaju 
najšire slojeve narodnih masa. 

U ovom zakonskom predlogu pošlo so od takvog pojma taksa da 
građani imaju da plato samo onoliko koliko su dužni da plate za ош> 
što jo država učinila za njih. Zato jo ovaj zakon mnogo socijalniji i 
pravičniji i iz njega je izbačeno svo ono što se nije moglo da složi sa 
takvim pojmom taksa. Svo ono što dolazi i spada u neposredno poreze, 
kao takso na nasledstvo i druge takso, to jo odvojeno i ostavljeno da 
udo u druge odnosno zakone kao materijal tih zakona, a ovdo je izba- 
čeno, to jo ovdo svo svedeno na razumnu moru. Od ovakvog shvatanja 
pojma takso odustajalo so samo u izuzetnim slučajevima, recimo pn 
otvaranju krčme, gdo jo socijalni momenat imperativno zahtevao da 
se pooštri taksa i odustane odi onog principa da jo taksa samo naplata 
za učinjenu uslugu, što jo osnovni smisao ovoga1 Predloga zakona o 
taksama.' 

Ranije, u predratnoj Jugoslaviji, Zakonom o taksama ni sami 
stručnjaci se nisu više služili, jer je bio tako komplikovan da je rad 
s njim pretstavljao zaista teškoću. Ovaj zakon jo veoma uprošćen, u 
njega jo uneseno samo ono što je doista neophodno. Zbog toga, molim 
da se u celosti, sa ovim izmenama kojo jo učinio Finansiski odbor, 
prihvati Predlog zakona o taksama. 

Pretsednik: Otvaram pretres o ovom zakonskom prijedlogu. Riječ 
ima Ministar finansija drug Žujović. 

Ministar finansija Srcten Žujović: Ja bih predložio jednu izmenii. 
Na strani 7, tarifni broj 17, govori so o rešenju o promeni pravnog 
položaja mesta, da so plaća 7000 dinara. Danas nema potrebe da se 
taksa naplaćuje u takvim slučajevima i zato bih predložio da ovo pot- 
puno brišemo. 

Još jedna stvar; predlažem da so član 21 Predloga zakona o tak- 
sama promeni, jer jo stilizacija u prvoj redakciji ostala nejasna. Tamo 
so kažo da je za donošenje odlukam prvom stqpcnu po krivicama 'z 
čl. 13 nadležan narodni okružni sud a za pokušaj dela da jo nadležan 
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sreski narodni sud. Ja mislim da to treba da sudi jedan sud i to sudi u 
čiju nadležnost spada i delo i pokušaj. Prema tome,, ovaj član bj sa 
izmenom glasio: 

»Za donošenje odluka u prvom stepenu po krivicama Iz čl. 13 kao 
i za pokušaj dela iz čl. 13 nadležan je narodni okružni sud; za krivice 
iz čl. 14 do 18 nadležan je u prvom stepenu sreski narodni sud mesta 
domicila lica koje je delo učinilo. Za krivice iz či. 19 st. 1) nadležan 
jo neposredni starešina,izvršioca dela. Za krivice iz čl. 19 st. 2) nadle- 
žan je organ koji je nadležan da naredi reviziju. Za krivice iz čl. 20 
nadležna je vlast kod koje je isprava upotrebljena«. 

O samom predlogu ja sem pismenog obrazloženja nemam šla da 
kažem l molim  Pretsedništvo da primi ovaj zakonski predlog. 

Prctsednik: Riječ ima drug narodni poslanik Tripko Žugić. 
Tripko Žugić: Drugovi, Ministar finansija imao je pravo kad. je 

rekao da jo hteo da promeni stari Zakon o taksama, jer smo imali 
jedan zakon koji je bio donet još 1911 sa izmenama od 1914, pa je 
1918 proširen i produžen. Taj Zakon o taksama je proširivan i tako 
smo dobili jedan ogroman zakon koji ima 407 članova. Taj zakon je 
bio tako nejasan da se ni sami stručnjaci nisu mogli u njemu da snađu 
i uopšto čovek nije bio nikad siguran da li će uredno platiti taksu ili ne. 
Bilo jo čitavih sporova u našoj zemlji oko povraćaja nepravilno pla- 
ćeno ili pravilno plaćeno takse. Ovde je drug ministar, kad je hteo da 
prečisti sa takvim zakonom o taksama, ipak pao u grešku što jo ovaj 
zakon koji je sada pred nama takodo ostao nedovoljno izrađen, nepot- 
pun. Jer mi danas imamo veliku državu i država mora da kontroliše 
saobraćaj na svim linijama i mora da prikuplja takseni prihod za sve 
usluge koje država čini pojedincima. Ovim zakonskim propisima ne 
može se to potpuno postići. Ali ćemo padati u istu grešku kao što jo 
to bilo i u staroj Jugoslaviji, a to je: da će ovaj zakon morati da 
se produžava i proširuje s vremena na vreme. Na taj način mi možemo 
opet dobiti jedan sličan zakon koji neće imati čistinu. Po zakonu koji 
jo pred nama ovo je dosta prečišćeno, ali treba osigurati da se no po- 
novi greška iz ranijeg doba. 

Imao bih još samo jednu zamerku da učinim. U tarifnom broju 20 
govori se o taksi koja se plaća na rešenje kojim se daje ovlašćenje za 
obavljanje radnje, a u tarifnom broju 21 predviđa se taksa na rešenje 
kojim se daje dozvola za obavljanje radnje. Ranije jo to bilo rcgul;- 
sano Zakonom o radnjama, i pored dotičnog tarifnog broja u Zakonu 
o taksama stavljana je i odnosna odredba Zakona o radnjama. Među- 
tim, ovde jo izostavljeno, i taj propis nije jasan. 

Načelna primedba koju činim u tome jo što se ovaj zakonski 
predlog pokazao kratak, toliko skraćen da će so zbog toga morati 
s vremena na vreme da proširuje, a na taj način bi se padalo u istu 
grešku koja je činjena i u staroj Jugoslaviji. 
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Pretscdiiik: Riječ ima dr Miloš Moskovljević. 
Dr Л\11оЈ Moskovljević: U tarifnom broju 20 govori so o taksi za 

ovlaštenje za obavljanje radnje, a u tarifnom broju 21 predviđa se 
taksa za davanje dozvolo za obavljanje rada. Je li to jedna ista stvar? 
Лко je ista, meni onda pada u oči da se za kočijaše i taljigaše predviđa 
taksa od 300 dinara, a za fijakersko 'preduzeće taksa od 100 dinara. 
Ako jo to, dakle, jedno isto, nalazim da no bi bilo pravo da običan 
talji-gaš plaća 300 dinara takse, a celo fijakersko preduzeće da plaća 
svega 100 dinara. 

F^retsediiik: Riječ ima Ministar finansija drug Sretcn Žujović. 
Ministar finansija Sreten Žujović: Ja se slažem sa poslanikom 

Žugićcm da je stari zakon bio strabovito glomazan, ali zato već sam 
fakat što je ovaj predlog uprošćen pretstavlja jedno plus. Nesumnjivo 
jo da se ovom projektu može staviti puno prigovora. Ne može se iz 
jednog očajno rdavog stvoriti odjednom neki idealni zakon. Ovo je 
samo izvesno prilagodavanje novim us'.ovima, a ima još puno stvari, 
vi imate pravo, — (govornik §e obraća poslaniku Žugiću) — koje ćemo 
vremenom pročišćavati. Tu ja nemam ništa protiv da kažem. Ali, te 
'.zmeno koje ćemo činUi ne mogu se uporediti sa svim onim što je 
ranijo bilo, sa onim teškoćama i komplikacijama. Ukoliko budemo 
činili izmene, mi ćemo raditi uvek nešto bolje, progresivnije. Tačno je 
da ima razmli prigovora u pogledu samih taksa. Evo, na primer, ovaj 
slučaj koji jo izneo drug Jaša Prodanović. Ali, tu moram da kažem 
da se u prvom slučaju, u odredbi koja govori o taksi za rešenja kojima 
se daje ovlašćenjo kočijašihia i taljigašima radi o rešenju odnosno 
OVlašĆenju za obavljanje radnje, a u drugom slučaju, u tar. broju 21, 
kad so govori o fijakerskom preduzeću, rad: so samo o taksi za 
dozvolu. (Ministar za Srbiju Jaša Prodanović: Molun vas, gospodo, 
koliko ja znam srpski jezik, ovlašćenjo i dozvola su isti pojam. Dajte 
neki drugi izraz, da ne bi bilo zabune.) ... To je pojam koji se upo- 
trebljava u zakonima. 

Prctsednik: Riječ ima izvjestilac Gbgorov. 
Izvestilac Kiro Gligorov: Drugovi, ovdo nema nikakve zabune i 

treba ovako da ostane, zato što so radi o davanju ovlašćenja shodno 
Zakonu o radnjama, a dole u čl. 21 radi se o davanju dozvola. Pojam 
dozvolo u Tar. br. 21, istina, sličan jo pojmu ovlašćenja, ali su to dvo 
radnjo i zato so plaćaju takso. (Ministar za Srbiju Jaša Prodanović: 
Trebalo bi to urediti, inače biće dvosmisleno.) 

Prctsednik: Pristupamo glasanju. Prije glasanja skrećem pažnju 
da so Tar. br. 17 u taksenoj tarifi, koji govori o taksi na rješenje o 
promjeni pravnog položaja mjesta, briše po prijedlogu Ministra finan- 
sija. Nadalje, Ministar finansija slavio jo jedan amandman. Po tome 
amandmanu čl. 21 Zakona 6 taksama ovako bi glasio: 
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»Za donošenje odluko u prvom stepenu po krivicama iz čl. 13, kao 
i za pokušaj dela iz čl. 13, nadležan je narodni okružni- sud; za krivice 
iz čl. 14 i 16—18 nadležan je u prvom stepenu sreski narodni sud mosta 
domicila lica koje je delo učinilo. Za krivice iz čl. 10 st. 1) nadležan jo 
neposredni starešina izvršioca dela. Za krivico iz čl. 19 st. 2) nadležan 
je organ koji je nadležan da narodi reviziju. Za knvico iz čl. 20 nadle- 
žna jo vlast kod koje jo isprava1 upotrcbljena.« 

Razumije so po sebi, time što se briše tar. br. 17, slijedeći brojevi 
pomeraju se, pa će tar. br. 18 postati tar. br. 17 ild. Stavljam na gla- 
sanje Prjcdlog zakona o taksama sa* izmjenama i dopunama koje jo 
predložio Ministar finansija drug Žujović i pitam: da li so usvaja ovaj 
zakonski prijedlog prema redakciji Finansiskog odbora sa izmjenama 
i dopunama koje jo učimo Ministar finansija? Oni koji ne primaju, neka 
izvole ustati. (Svi sede. — Tripko Zu^iZ: Uzdržavam so od glasanja.) 
Objavljujem da je ovaj zakonski prijedlog primljen. Time je dnevni 
rod današnje sjednico iscrpen. 

Današnju sjodmeu zaključujem, a iduća će biti zakazana pismenim 
putem. 

(Sednica jo zaključena u  11,45 časova). 

?8  Ст.   белешке   ABHOJ-I 593 



Двадесетосма седница 
(It септембра 1945) 

Почстак у   17,20 часопа. 
Претседавао Претседник др Иваа Рмбар. 
Претседпцк: Отиарам XXVIII сједницу Претсједништпа Приире.мцпе 

народне скупштине. Залисник данашње сједниие воднћс секрстар Миле 
Перуннчић. Молнм секретара да Прочита записник прошле сједпицс. 

Секрстар Миле ПсрупичиК чита ваписник седпип.е од 2 ссптсмбра 
текуће године. 

Прстседпик; Пма ли ко какиу иримједбу na прочмтапи записник? 
(Исма). Примједаба пема, записник je oiijepeii. 

Пре no UHO пре1;емо na дневни ред, особита ми je част да могу у 
име Претсједништва Привремене иародпс скулштине честитати висоКо 
одликонање Претсједннку Мииистарског савјета н Мипистру народпе 
одбрапе Маршалу Југославије Јосипу Брозу Титу. 

Президијум Врхопиог соијета СССР доиио je слиједећи указ: 
,,3а особите заслуге у слровођењу борбеншс операција вслнких 

размјсра, које су потпоногле да се извојује побјсда Уједтвених нација 
над хитлеровском Њемачкои, одликоватн 

ОРДЕНОМ   ПОБЈЕДЕ 

Маршала Југославијс Јосипа Броза Тита. 
Сскретар  Прсзидијума Претседник Президијума 
Врхоошог оовјета ССОР ВрховНОГ   .сонјста   CCa* 

A. Горкнп, с. р. Е. Калињин, с. р." 

Оиим внсоким ордепом одликрва« je Маршал Југославије Јосип 
Броз Тито u п.егова ратпа мајсторска вјештнна, и.егово гепијалио ру- 
ководство нашом Народиоослободилачком војском, партизаиским одре- 
дима и Југословеиском армијом, али су тнме одликоваии и СВИ геие- 
рали,  политичкн   руководноци,   сви   официри,   свп  борци  цијеле  наше 
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слаише Лрмијс, сви иаши иароди, јер je у Маршалу Југосласије Јосипу 
Брозу Тнту оличсна побједа паших }1арода, оличена наша ^лобода, Од 
срца честитамо нашеи Претсједнику Министарског савјета и Министру 
иародне одбраие, .иашем драгом маршалу Јосипу Брозу Титу ono иисоко 
одликовање. (Једкодушан, (Јуран и дуготрајан шлауз). 

Изволите чути caoiiiiireiba пријс прслааа  na juicimu  ред. 
Минисгвр npociijere подиоси Привременој народној скупштини 

Приједлог закона o укндању грађанских школа и Приједдог закопа 0 
с^дмогодипш.ем ОСНОВНОМ школоиан.у. (Видепг прилоге на крају 
књиге). 

Предлажом да се ови прнједлозп упутс Законоданном одбору. 
(Прима се). 

Претсједииштво Мнпистарског саијета подпоси Привременој на- 
родној скупштнии Приједлог закопа o Конпеицији o очувању праиа 
иа пензију радника којн мигрирају. (Видети прилбг na крају књиге.) 

Предлажем да се И onaj закоиски ириједлог упутм Законодовнои 
одбору.  (Прима се). 

Народпи послапнк др Драгнћ Јоксимовић иодиио je Прииремепој 
народпој скупттини Приједлог закона o слободи од страха. (Смех и 
г.есслост у диораин). 

Предлажем да се н ошј законски пројекат упути Законодавном 
одбору,  (Прима се). 

Мннистар npanocyl;a подиоси Привре.мсној иародпој скупштинн 
Приједлог закопа o измјепи точке 5 чла^иа 30 Закома o конфнскацији 
имопине и o извршењу коифискације. У исто нрнјеме за onaj законски 
пријеллог Miiimciiap правосуђа тражи хитиост. Попгго се из образло- 
жеи.а које je Мииистар прапосуђа достаино уз закоиски пројекат видн 
ла je заиста овај закои хитан, Претсједкиштво предлаже да се хитност 
прими и да се претрес овог законског иријсдлога стави na дпешш ред 
даиашње сједнице. Прима ли се овај приједлог за хнтност? (Прима). 
Обја1ЈЛ.ујем да je тражена хитпост примл^еиа и да heuo 0 овом прије- 
длогу распрапл.ати на данашњој сједници, 

Мннистар финансија извјештава Привремену народну скупштину 
да подиоси Прнјеллог закона o државном осигурапајућем заиоду и o 
лкквидацији постојећих ооигуравајућих подузеНа. 

Кретсједништно he o томе извјестити Законбдавии одбор и доста- 
»нти му предмет. 

Изволите чутн молбе и жалбе. 
Борисав Милићевић и жена му Даница, из Сврљига, моле за деј- 

ство да се врате у општипску службу; 
Ангелина Петронић,  Ив Веограда,  моли за по.моћ; 
Милена ДимитријевиЛ и другарице, бивше службенице Хшште- 

карие банке, жале се због отпуштања из службе; 
Драгомир Качамаковић, контролор поште у Алексинцу, жали се 

иа pjeiueibe o отлуштап.у нз службе; 
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Жииојпи JoHaiiomili,  грлиичарски  каплар,  моли  за  пензнју; 
Јован Л. Бакићј виши савјбтник Дирекције жел>езннцај молн за 

пекзију; 
Здрапко Илић, радник, жали се на рад духовник :удопа no питању 

бракоразводких паршта; « 
Хасап ИбрахНмпашић, молн да му сс као сградалпику и оцу ifa- 

родног хероја додјели мјиссчна помоћ; 
Миладин С. Луковић, бнишн чнвовни« Градског поглаварства у 

Скопљу, жали сс због отпуштања из службе и иоли за по.моћ; 
Јосип u Марија Хутира, конхролори Дирекције пошта у Новом 

Саду, моле за дејстпо да се itpare у службу. 
Сие прочитаие молбе и жалбе упућују се Одбору за молбе и жалбе. 
Прелазимо na дневни ред, За данашњу сједницу предлажем слије- 

доКи днсвин рсд: 
1) прстрес Пријсдлога одлуке o избору Потлритсјсдннка Врхок- 

иог суда Д<1>Ј; 
2) прстрес Приједлога одлуке o избору судија појног nnjeha Вр- 

ховпог суда-[1,ФЈ; 
3) притрсс Прпјсдлога одлуке o избору судија војних mijeha; 
4) претрес приједлога Министра индустрије o одликовању рад- 

ника n памјештсппка Беочинске тпориице цсмепга; n 
5) претрес Пријсдлога закопа o измјеии точ. S чл. 30 Закона 0 

конфискацији имовине и o извршењу конфискације. 
Прнма ли се прсдложспи дневни ред?  (Прима). 
I la дпевпом je реду као npua точка: Пријеллог од-чуке o избору 

Потпретсједника Врховног суда Демократскс федеративне Југославије. 
Молим секретара да изполи прочнтати приједлог. 

Секрстар Миле Псруничпћ (чити): 

11 P Е Д Л O Г 
ОДЛУКЕ O ИЗБОРУ ПОШРЕТСЕДНИКА ВРХОВИОГ СУДЛ ДЕМОКРАТСКЕ 

ФЕДЕРАТИВНЕ ЈУГОСПАВШЕ 

Ha основу ЧЛ. 49 Закона o уређеп.у народних судова од 26 авгу- 
ста 1945 годнне, Претседништво Пивремене пародие скупштине Демо- 
кратске федератнипе Југослаиије изабрало je; 

За потпретссдиика Врховног суда Дшокрлтске федератннне Југо- 
слапије 

Томитека др Тсодора, судију ВркОВНОГ суда. 

ПрстседпМк: Има ли ко какпу прнмјсдбу нли пригонор na onaj 
пријсдлог? (Исма). Примате ли onaj приједлог? (Прима се). Објаил.ујем 
да je за потпретсјслпика Врховног судл Д'1'Ј изабрап др Теодор 
Томипшек. 
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Црслазимо na другу точку днешшга реда: Прпједпог одлуке o 
избору судија Војиог вијећа Врхониог суда ДФЈ, 

Молим секретара да нзволн прочитати приједлог. 

Секрс^ар Miuie Перуничић (чита): 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ   . 
O ИЗБОРУ СУДИЈА НОЈНОГ ВЕЋА ВРХОВИОГ СУДА 

Ha основу чл. 27 стана 1 Закоиа o ypcl;eii,y н над.чежиости иојних 
судоиа у Југословенској армијн од 24 ангуста 1945 годиие, Претсед- 
ништво Привремене народне скупштине Демократске федеративне Југо- 
слаиије изабрало je за чланове Војног већа Врковног суда Демократ- 
скс федеративне Југославије: 

Хрнчевић др Јосипа, прегседиика  iiiimer иојпог суда; 
JlaKoiuih II. Милију, судију ниокег нојиог суда; 
Илнћ Радопана, судију иипат војког суда; 
Јанковић Л. Михаила, судију вншег нојног суда; 
Стругара др Сапу, судију imnier појиог суда; 
Шегедниа И. Јожу, секретара вишег војиог суда. 

Претсед|;(ик: Има ли KO какиу прммједбу нлн прнговор на овај 
приједлог? (Нема). Прима ли се овај приједлог? (Прима). Објављујем 
да je приједлог o избору су;.ија Bojnor оијећа ВрвсОВНОГ суда ДФЈ 
примллн оиако како je прочитан. 

Ирелазимо na треНу точку дпевног реда: претрес Пријсдлога одлуке 
o избору судија војпнх вијећа, Молим секрстара да изволн прочитати 
пријсдлог. 

Секретар Miuie Перуничић (чита): 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
O ИЗБОРУ СУДИЈА ВОЈНИХ ВЕЋА 

У Војни суд I Армије: 
1) За судију: калетан Лапчевић Властимир, 

•   2) за заменика: Бошковић Дииитрије; 

у Војни суд II Л[)мије: 
1) За судију: капстаи Фрковић Мирко, 
2) за заменика:  капетаи Балаж Славко; 

у Војни суд III Армнје: 
1) За судију: иајор ДраговиЉ Вук, 
2) за заменика: Фредерик Давид; 
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у Bojim суд IV Лрмије: 
1) За  судију: капетан Ma.'iciiiciiiih Славко, 

у Bojim суд V Лрмпје: 
1) За  судију: пуковник Збсздии Тодор, 
2) за замспика: поручиик Врбица Саво; 

у Bojim суд VI Армије; 
1) За судију:  мајор Кеслер Милован, 
2) зл замепика: капетаи ВукчсниК В. Васо; 
у Bojim суд за град Всограл: 
1) За судију: мајор Стијовнћ Милоља, 
2) за ваменика: капетан Милојђвић Радипој; 

у Bojim суд Морнарице; 
1) За судију: мајор lliiaiioniili Стсна; 
у Bojim суд Корпуса иародне одбраие: 
1) За судију: мајор Мићунбвић LLImipa. 

Претссдпик: Чулн сте приједлог o избору судија. Има лн ко какав 
npiirouop'? (Нима). Ирима ли сс приједлог? (Прима). Оојапл.ујем да 
je приједлог o избору судија иојиих mijeha примл.си оиако како je 
прочмтаи. 

Изиолите чути пријсдлог Министрл индустријс Демократске феде- 
ратнвис Југослам1Је o олликовању радника и намјсштеника Всочинскс 
фабрике цемсита Ордеиом рада. 

Л^олнм сскретара да изволи прочитати акт Мштстра индустрије. 

Сскрст-.ip Милс Псруиичи!! (чита): 

ПРИВРЕМЕНОЈ ИЛРОДНОЈ СКУПШТПНП Л'1>Ј 

Б е o г p a д 

Ha оспову Закона o упо1;ељу Ордена рада преллаже.м да се одли- 
кују радници и iia.Mjeiineimmi фабрике цемента у Беочинуј и fo: 

Ордепом рада 1 реда: ниж. Јаиежнч Ласи, Варо Михајло; 
Ордеиом рада II реда: инж. Хајдуковић Рлдослав, КовачиН Аидрија,   ,- 

Хајилих Фрањо, Киш Вилмси, Варга Фрањо. 
Предложсни намјеиггеници и радниии истакли су. се својим радом 

ii умјешношћу приликом оспособљанан.а подузећа које je непријатељ 
у свом повлачењу био внатно оштетно. 

У првом реду приступнли су оспоссбЛ)авању јсдие старс napne 
иашине и генератора, којом су покретане пумпе рудника Лапора " 
Пше сласлн рудинк од поплаве и  рушења галерија. Истом енергнјом 
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ставили су у рад све фабрнчие радиошшс, приступајући попраици оних 
лијслова фабричкнх постројења који су сс дали поправити и израда 
поиих днјелопа. Тако су сопствеиом радном снагом и сопствбннм матс- 
ријалом обновљени минирани турбогенератори фабричке слектричис 
дентрале, израђсиа прспизпа осовииа турбине, изг.рађено постројеп.е 
котларнице, подигнута ограда псте, изра1;еиа привремена разводва 
станица. 

Смрт фашизму — Слобода иароду! 

Мшшстар иидустријс 
A. Хебраиг, c'.  p. 

Претссдпик: Жели ли ко говорнти o оиомс пријсдлогу? (Нмко сс 
ие јавл.а). Прима ли се приједлог Министра пидустрије? (Прима). 
Објјављујем да je прочитанн приједлог прнмл.си. 

Прелазимо na посљедњу точку дневног реда: претрес Пријсдлога 
закона o измјепи точке 5 члаиа 30 Закона o коифискацијн имовние И 
o извршењу ко}1фпскације, који je оглашен за хитап. 

Молим секретара да изволи прочитати приједлог закона, 

Секретар Miuie Перуничић (чита): 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
O ИЗМЕНИ ТАЧКЕ 5   ЧЛАНА 30 ЗАКОНА O КОИФИСКЛЦИЈИ  ИМОВИНЕ 

И O ИЗВРШЕЊУ КОНФИСКАЦИЈЕ 

Члан l 
Члан 30 тачка 5 Закона o коифискацијн имовине и 0 нзиршси.у 

конфискациј« мсп.а се и гласи: 
„KoMiiciije су дужие свршити сав овој посао најдал.е до 15 повем- 

бра 1945 годиие." 

Члаи 2 
Овај Закон ступа na сиагу кад се објави у „Службепом листу Де- 

мократске федеративне Југославије". 
Другови народви посланиии, према тачки 5 члаиа 30 Закона o 

конфискацији имовине и o извршењу конфискаиије, комисије које су 
одређене за попис имовине др>кавл.аиа Немачког Pajsa као и оних KOJV 
су одбегли из земље требало je да изврше свој иосао до 15 септембра 
1945 године. Међутим, ове комиснје, како оие у Војводинн, тако и ona 
градска у Београду, обавестнле су Мннистарство iipa«ocyl;ia да због 
обнмности посла нису биле у могућности да у одређеном року заврше 
рад. Како кроз четирн дапа истиче тај рок sa довршеи.е овога посла, 
показало се неопходним да се тај рок продужи. Из тнх разлога тражи 
се продужеље рока до  15 новсмбра  1945 годиие за свршавање овога 
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задатка. To нм фактнчки треба омогућнтн, јер ако одређспо прсмс 
iipol;e, тнме би овај Закон изгубио своју злкоиску снагу. Предлажем 
да ову пзмсиу из нзнетнх разлога усвојитс. (Мчпистар за Србију 
Jaiua Продановић: Може бити да и то буде кратак рок. Бол.е бн 
било да се продужи рок до краја годние). Доиол.аи je и овај рок. 

Претседшнк: Желн лн ко да узл1е ријеч поводом овог приједлога? 
(Ипко сс ne Јавља). Ilonno се нико ne јавл.а з,а ријеч, прнма ли се 
предложепа измјена овог рока како je прочптапа? (Ирпма). Објавл.у- 
јем да je примљен Приједлог закона o изијени точке 5 члана 30 За- 
копа o конфискацији имовине и o извршењу конфискације. 

Тиме je дневни ред исцрпен и стога ову сједпицу закл.учујем 
(Седпнца je закључеиа у  18,10 часова). 
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Dvadesetdeveta sednica 
(26 oktobra i 945} 

Početak u 10,30 časova. 
Prctsedavao Pret&odnik Privremeno narodne skupštino dr Ivan 

Ribar. 
Pretscdnik: Otvaram dvadcsetdevetu sjednicu Pretsjedništva Pri- 

vremeno narodno skupštino. Zapisnik današnje sjednico vodico sekretar 
Omer Gluhic. Sekretar Milo Peruničić pročitaće zapisnik posljednje 
sjednico Pretsjedništva Privremeno narodno skupštine. 

Sekretar Mile Peruničić čita zapisnik sednico Pretscdništva Pri- 
vremeno narodno skupštino od 11 septembra  1945 god. 

Pretsednik: Ima li ko kakvu primjedbu da učini na pročitani za- 
pisnik? (Nema). Primjedaba nema, zapisnik so ovjerava. 

Prijo nego predemo na dnevni red imam da saopštim slijedeće: 
Protsjcdnik Ministarskog savjeta i Ministar narodne odbrane 

Maršal Jugoslavije Josip Broz Tito svojim pismom od 17 oktobra t. g. 
izvjestio je Pretsjodništvo Privremene narodno skupštino Demokr.at- 
ske federativno Jugoslavijo da su gg. dr Ivan Šubašić, Ministar spolj- 
nih poslova, i dr Juraj Sutej, Ministar bez portfelja, podnijeli ostavko 
na položaje koje su imali u Vladi Demokratske federativne Jugosla- 
vijo i da su im ostavko uvažene. 

Molim  Pretsjedništvo da ovo primi na  znanje. 
Dalje, saopštavam da smo od posljednje naše sjednico primili ove 

zakonsko prijedloge: 
1) Prijedlog zakona o reguliranju predratnih obaveza; 
2) Prijedlog zakona o valorizaciji; 
3) Prijedlog zakona o neposrednim porezima. 

Sve ovo zakonsko prijedloge podnio jo Ministar finansija. 
4) Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnič- 

kim povjerenicima, koji je podnio Ministar socijalno politiko; 
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5) Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o demo- 
bilizaciji starijih godišta obveznika, žena i branilaca u Jugoslavenskoj- 
armiji i mornarici koji je podnio Minstar narodne odbrane; 

G) Prijedlog zakona o visokim medicinskim školama (fakulte- 
tima) koji je podnio Ministar narodnog zdravlja; 

7) Prijedlog zakona o poštansko-telegrafsko-telefonskim taksama 
koji je podnio Ministar pošta, telegrafa i telefona; 

8) Prijedlog zakona o konačnoj likvidaciji zemljoradničkih du- 
gova koji je podnio Ministar finansija; 

9) Prijedlog zakona o uređenju sudova socijalnog osiguranja i 
Vrhovnog suda socijalnog osiguranja koji je podnio Ministar socijalno 
politike; 

10) Prijedlog zakona o demobilizaciji mladih godišta i druge par- 
tijo starijih godišta obveznika, branilaca i svih žena iz Jugoslavenske 
armijo i mornarice koji je podnio Ministar narodne odbrane; 

11) Prijedlog zakona o pravima građana kod vojnih sudova koji 
jo podnio dr Dragić Joksimović; 

12) Prijedlog zakona o narodnim bibliotekama, i 
13) Prijedlog zakona o petogodišnjem planu obnovo i izgradnje 

Demokratsko federativno Jugoslavijo koje je podnio dr Dragić Joksi- 
mović, narodni poslanik. (Videti prilogo na kraju knjige). 

Svi ovi zakonski prijedlozi fmansisko prirode upućeni su Finansi- 
skom a svi ostali Zakonodavnom odboru. 

Zakonodavni odbor podnio jo Pretsjedništvu Privremeno narodne 
skupštino Demokratsko federativne Jugoslavije izvještaje, i to: 

1) izvještaj o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Za- 
kona o radničkim povjerenicima od 23 jula  1945 godine; 

2) izvještaj o Prijedlogu zakona o sedmogodišnjem оздоупош 
školovanju; 

3) izvještaj o Prijedlogu zakona o ukidanju građanskih škola; 
4) izvještaj o Prijedlogu zakona o Konvenciji o očuvanju prava 

na penziju radnika koji migriraju; 
5) izvještaj o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Za- 

kona o demobilizaciji starijih godišta obveznika i branilaca u Jugo- 
slavenskoj armiji i mornarici; 

6) izvještaj o Prijedlogu zakona o dcmobiliz.aciji mladih godišta 
i drugo .partije starijih godišta obveznika, branilaca i svih žena u Jugo- 
slavenskoj armiji i mornarici; 

7) izvještaj o Prijedlogu zakona <j uređenju sudova socijalnog 
osiguranja  i  Vrhovnog suda socijalnog osiguranja. 

Finansiski odbor podmo je Pretsjedništvu svoje izvještaje o zakon- 
skim prijedlozima, i to: 

1) izvještaj o Prijedlogu zakona o državnom budžetu Demokrat- 
ske federativne Jugoslavijo; 
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2) izvještaj o Prijedlogu zakona o uređenju i djelovanju kredit- 
nog sistema; 

3) izvještaj o Prijedlogu zakona o nepceredmm porezima; 
4) izvještaj o Prijedlogu zakona o poštansko-telcgrafsko-telefon- 

bkim taksama. 
Svi ovi izvještaji i zakonski prijedlozi koji su pretreseni i usvojeni 

u Zakonodavnom I Finansiskom odboru, staviće se na dnevni red kad 
Pretsjedništvo donese o tome odluku. 

Saopštavam Pretsjcdništvu da su slijedeći drugovi tražili otsustvo: 
Jovan Ćetković, član Pretsjedništva i Ministar poljoprivrede Crne 

Gore, izvještava da zbog službenih postova ne može doći na sjednicu. 
Isto tako motio je za otsustvo i drug Franc Leslvošek. 
Odobrava li Pretsjedništvo tražena otsustva? (Odobrava). 
Pretsjedništvo jo primilo slijedeće molbe i žalbe. Molim druga 

sekretara da ih saopšli. 
Sekretar Л\!1е Penmičić (čita): 

1. Dobrosav D. Prvanović, iz Zaječara, mo'J da mu so za sahranu 
sina Dragomira ubijenog4 u januaru 1944 g., odobri podizanje celog 
predratnog uloga kod Poštansko štedionico u iznosu od ;4.329,30 din. 
ili da mu se u visini to sumo odobri zajam ili pomoć. — Br. 2483. 

2. Spomenka Cverković, iz Žarbana, moli da joj so isplaćuje inva- 
lida koju je primala kao majka u prošlom ratu poginulog sina Živka. 
— Br. 2450. 

3. Anton S. Ugrinov, iz Skoplja, žali so na otpust iz državno 
službe. — Br. 2475. 

4. Stjepan Serbedžija, i/, Sarajeva, moli da so poništi rešenjo 
saveznog Ministarstva pit te da se povrati u službu, odnosno penzio- 
niše. — Br. 2482. 

5. Milena Davidović, iz Zagreba, moli da joj se nadoknadi šteta 
za dvo radnjo koje su joj ustašo u bescenje otkupilo. — Br. 2466. 

6. Vaska T. Koprivica, iz Strumice, moli da joj se odredi me- 
sečna pomoć kao ženi i majci boraca JA. — Br. 2478. 

7. Ružica Ž. Radojičlć, iz Beograda, moli da se oslobodi plaćanja 
kirijo na zemljište i kuću koju je kupila za vreme rata cd Hipotekarno 
banke, dok se ne raspravi pitanje vlasništva imanja koja su ranije bila 
jcvrejska. — Br. 2449. 

8. Ivan Rakoši, žali se na otpust iz državne službe. — Br. 2423. 
9. Stana Karamarković, iz SI. Požege, moli da so reguliše inva- 

lida njenog muža koji je pao u prošlom ratu. — Br. 2437. 
10. Ladika Ana, iz Ljubljane, moli da bude vraćena u državnu 

službu iz koje jo otpuštena odlukom Narodno vlado Slovenije. — 
Br. 2455. 

11. Anka J. Mihajlović, iz Beograda, moli da joj se dodeli stalna 
pomoć koju je i ranije primala iz kaso Narodne skupštino. — Br. 2518. 
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12. Tehničko prcduzećo Jclcncc i ^lajncr, iz Maribora, moli da so 
na njih no primeni Zakon o izdavanju (»tvrda za zarncnu okupaciskih 
novčanica. —• Br. 2497. 

13. Ljubomir Bosanac, vodnik ЈЛ, iz Beograda,ф moli da ■mu se 
vnate stvari oduzeto od Narodnog odbora V rejona *(kao neprijatelj- 
ska imovina — kućni nameštaj) a koje je on septembra 1944 g. kupio 
od Ferda Harta iz Beograda za sumu od Din. 180.000.— Br. 2500. 

14. Rado M. Borčić, penzioner iz Beograda, moli da mu se odo- 
brena suma od 8.400 din. za neprimljene porodične prinadležnosti od 
1924 g., isplati. Blagajne, na kojima jo pokušao da .podigne navedene 
sume, izjavile su da je ista zastarela. — Br. 2533. 

15. Rado M. Borčić, penzioner iz Beograda, moli da mu se ura- 
čunaju dvo godine i 6 meseci efektivne službe. — Br. 2532. 

16. Ferida i Miša Avdavić (za kućnu zajednicu Лјгс Avdavića) 
mole da mu se povrati kuća i 4 ha zemlje što mu je neopravdano odu- 
zeto 1938 g. — Br. 2638. 

17. Radisav D. Dordević, biv. služitelj ubojnog slagališta u Nišu, 
moli da so vrati u istu službu iz kojo je za vremo okupacijo otpušten. 
— Br. 2540. 

18. Nada J. Barački, domaćica iz Uljme, žena obveznika JA moli 
da joj so rogulišu prinadležnosti njenog muža koje su joj obustavljeno 
1 jula <>. g. bez ikakvog rešenja. — Br. 2563. 

19. Volimir D. Jovanović, služitelj Mesnog narodnog odbora U 
Arandelovcu, moli da so njegovoj kćeri isplati zaostala plata od strane 
Sreskog narodnog odbora u Arandelovcu. — Br. 2579. 

20. Stjepan Šaka, iz Zagreba, žali so na rešenjo Ministra saobra- 
ćaja, kojim jo otpušten iz državne službe. ■— Br. 2578. 

21. Mihailo Ristić i drugovi, koči jaši kod Poljoprivrednog odel jenja 
u Vršcu mole da so i na njih primeni Uredba o osmočasovnom radnom 
vremenu i da im so isplaćuje porodični dodatak. — Br. 2577. 

22. Krstina Milidragović, iz Kruševca, moli za pomoć. — Br. 2586. 
23. Danilo D. Damjanović, iz Iriga, moli za penzljh. — Br. 2598. 
24. Ivan Rakoš, iz Sremskih Karlovaca, žali so na rešenjo Mini- 

starstva ptt zbog otpuštanja iz službo. — Br. 2603. 
25. Vaša Miška, iz Sv. Jovana kod Vršca, moli da so oslobodi 

obavezo davanja stoko pošto poseduje is,pod 40 jutara zemljo. — 
Br. 2608. 

Pretsednik: Sve ovo molbe i žalbo upućuju se Odboru za molbe 
i žalbe. 

Prolazimo na dnevni red. 
Za dnevni red današnje sjednico predlažem: 
1) donošenje Ukaza o raspuštanju Privremene narodne skupštine 

DFJ; 
2) donošenje Odluko o produženju rada stalnih skupštinskih odbora; 
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3) pretres Prijedloga zakona o budžetu; 
4) pretres Prijedloga zakona o uređenju i djelovanju kreditnog 

sistema; 
5) pretres Prijedloga zakona o neposrednim porezima. 
Prima li so ovaj dnevni  red za prepodnevnu sjednicu?  (Prima). 
Kao prva točka dnevnog reda jo pretres Prijedloga ukaza o raspu- 

štanju Privremene narodne skupštine DFJ. Molim sekretara da izvoli 
pročitati ukaz. 

Sekretar Mile Pcruničić (čita): 

UKAZ 
O iRASRUSTANJiU PlRUVREiMBNE 'NARODNE SKUPŠTINE 

DEMOKRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJI- 

Na osnovu čl. 2 i 4 Odluke od 30 novembra 1943 godine o vrhov- 
nom zakonodavnom i izvršnom narodnom pretstavničkom telu Jugo- 
slavije, kao privremenom organu vrhovno narodno vlasti u Jugoslaviji 
i na osnovu Rezolucijo od 10 avgusta 1945 godmo o promeni naziva 
Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavijo u Privremenu 
narodnu skupštinu Demokratsko federativno Jugoslavije, doneseno na 
111 zasedanju Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije, 
Pretsedništvo Privremeno narodno skupštino Demokratsko federativno 
Jugoslavije 

rešilo  jo   i   roš a v a : 

Privremena narodna skupština Demokratske federativne Jugosla- 
vijo raspušta se. 

Na osnovu čl. 7 Zakona o Ustavotvornoj skupštini posebnim uka- 
zom Pretsedništva Privremeno narodne skupštine Demokratsko fede- 
rativne Jugoslavije odrediće se saziv Ustavotvorne skupštino za koju 
će so izvršiti izbori na dan 11 novembra 1945 godine raspisani Ukazom 
istog Pretsedništva od 1 septembra 1945. 

Prctsednik: Ima li ko kakvu primjedbu da stavi na ovaj prijedlog 
ukaza? (Nema). Ukaz so ovjerava potpisima Pretsjednika i Sekretara. 

Izvolite čuti Prijedlog odluke Pretsjedništva Privremeno narodno 
skupštino DFJ o produženju rada stalnih skupštinskih odbora. 

Sekretar Mile Peruničić (čita): 

ODLUKA 
O  PRODUŽENJU RADA  STALNIH  SKUPSTUNSKIII   ODBORA   I  POSLE 
RASPUSTAiNJA PRIVREMENE iNARODNE SKUPŠTINE DEMOKRATSKE 

FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE 

Na osnovu čl. 15 Poslovnika, Pretsedništvo Privremeno narodno 
skupštino Demokratske federativno Jugoslavije 
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odlučuje: 
Da Zakonodavni, Finansiski, Administrativni, Mandatni i imu- 

nitetni odbor kao i Odbor za molbo i žalbe produže svoj rad i pos'.e 
raspuštanja Privremene narodne skupštine sve do sastanka novoizabrane 
Ustavotvorno skupštino i izbora novih odbora. 

Pretsednik: Ima li ko kakvu primjedbu? (Nema). Pošto nema pri- 
mjedaba, u ime Pretsjcdništva Privremeno narodne skupštine ovu 
odluku verificiraćo svojim potpisima Prctsjednik i Sekretar. 

Prelazimo na slijedeću točku dnevnoga reda: pretres Prijedloga 
zakona o budžetu Demokratsko federativne Jugoslavije. 

Molim g. izvjestioca Životu Dermanovića da Izvoli pročitati izvje- 
štaj Finansiskog odbora. , 

Izvcstilac Života Dennanović (čita): 

PINA/NSISKI  ODBOR 
PRIVREMENE   NARODNI;   SKUPŠTINE   DPJ 

Вг.   28 
24   okdobra   l'M5   giodine 

'Boaguvid 

RRETSEDNISTVU PRIVREMENE NARODNE SKUPŠTINE 

B e o g r a d 

Finansiski odbor na svojoj sednici odi 24 oktobra o. g. razmatrao 
je Predlog zakona o državnom budžetu Demokratske federativno Ju- 
goslavije i posle diskusije jednoglasno ga usvojio sa sledečim izme- 
nama i dopunama: 

U čl. 1 stav 2 posle reči »zakona« umeću se reči »odnosno Pravil- 
nika«.  (Dopuna po amandmanu Ministra finansija). 

U čl. 8 stav 2 posle reči »sreskih« brišu so reči »i mesnih«. 
U čl. 9 stav 2 posle roči »njoj« umeće se reč »neposredno«. 
U čl. 19 stav 1 i 2 između reči »k i »rashoda«, umeće se reč 

»investicione«, a posle reči »rashode« briše se reč »obnose«. (Iz amand- 
mana Ministra finansija). 

U čl. 20 stav 2 između reči »budžeta« i »samo«, umeću se reči 
»izuzetno od člana 1 ovog Zakona«. (Iz amandmana Ministra finansija). 

Istom članu dodaje se novi stav 4 koji glasi: »Propisi stava 1 i 2 
ovoga člana neće so, primenjivati dok nadležna savezna vlast ne donese 
odluku o raspolaganju prihodima od. državnih privrednih preduzeća«. 

U čl. 21 stav 1 menja se i glasi: »Kod sastava i; odobrenja budžeta 
gradskih narodnih odbora i rejonskih narodnih odbora sa rangom sre- 
skih narodnih odbora postupaće se kao kod sastava i odobrenja budžeta 
sreskih narodnih odbora«. 

606 



U stavu 3 istog člana brišu so u početku reči »oblasni (glavni)«, 
a umc&to njih dolaze reči »Narodna skupština autonomne pokrajino 
odnosno oblasnih«. 

U čl. 24 briše se stav 2 i broj »!)« ispred stava 1. 
Za izvestioca je određen narodni poslanik Života Đermanović. 
Podnoseći ovaj izveštaj Pretsedništvu Privremene narodne skup- 

štino, Finansiskii odbor moli Prctscdništvo da usvoji Zakon O' državnom 
budžetu Demokratske federativno Jugoslavije sa predloženim izme- 
nama i dopunama. 

7.л Predsednika 
Za zapisniičaira Ftoansfekog odbora 

Vojin Bajović, s. r. Kiro Giigorov, S. r. 
Članovi: 

Živ. Đermanović, s. r.. Vlad. Tucović, s. Г., Malo Rusković, s. r., Niko 
Donović, s. r.. Stoj. M. Soldatović, s. г. 

(Predlog zakona i obrazloženje videti kao prilog na kraju knjige.) 

Drugovi, kao što sam rekaos Finansiski odbor je jednoglasno usvo- 
jio predlog zakona. Izmeno koje je odbor učinio sasvim su neznatno 
i uglavnom saglasno sa predlogom i amandmanom diiiga Ministra 
finansija. Finansiski odbor se saglasio i sa obrazloženjima koja je dao 
drug Ministar finansija. Budžetski sistem, koji jo predviđen ovim za- 
konom, u suštini proizlazi iz. same strukturo federativnog uređenja 
države i duboko demokratskog karaktera narodne vlasti. Karakteri- 
stika O'VOga predloga je u tome Sto postoje posebni budžeti kako sa- 
vezni tako zemaljski pa i narodnih odbora tako da je narodnim vla- 
stima data mogućnost da, u delokrugu svojih finansija, svojih izvora 
i prihoda koji im se daju na raspoloženje, zadovoljavaju svojo lokalne 
potrebe. U tu svrhu otezbedena je povezanost i preglednost svih bu- 
džeta, tako da mesni narodni odbori svoje budžete dostavljaju sreskim 
narodnim odborima koji mogu da stave svoje primedbo na budžet 
mesnih odbora i tek pošlo toga predmet ide izvršnom odboru. Tako se 
lančanim sistemom od mesnog odbora preko sreskog, o-blasnog i pokra- 
jinskog odbora do ministarstva federalno jedinice i saveznog Ministar- 
stva finansija povezuju budžeti u jednu celimi. Da bi so dO'bio potpuni 
pregled prihoda i rashoda i u svakom srezu, okrugu itd., o™ svojo 
ukupno ali detaljno izrađeno budžete, takode iznose i budžete podre- 
đenih organa narodno vlasti. 

Takvim postupkom dolazi so do sastavljana celokupnog državnog 
budžeta koji prvo pretresa Savezna vlada a donosi ga Narodna skup- 
ština.. Usvajajući budžet u globalnim iznosima za federalno jedinice, 
a U detalju prihodo i rashode saveznog budžeta, Narodna skupština 
rošava opštedržavni   budžet na  osnovu   koga so rešavaju   budžeti  u 
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skupštinama kako zemaljskim, tako i oblasnim, okružnim i- sreskim. 
Na taj &o način sprovodi potpuna demokratizacija budžetiranja jer 
narod kroz svoje skupštino definitivno rešava o raspodeli kredita prema 
svojim finansiskim snagama i potrebama. Ta karakteristika našeg 
budžeta, kao što sam rekao, ustvari proizlazi iz samo strukturo na- 
rodno vlasti I iz samog federativnog uređenja države. Molim da se 
ovaj zakonski predlog usvoji. 

Prctscdnik:  Riječ  ima  Ministar  finansija drug Žujović. 
Ministar finansija Srcten Žujović: Drugovi i gospodo narodni po- 

slanici, naša privreda i našo finansijo bili su u punom rastrojstvu posle 
oslobođenja. Prema tome, mi smo so našli pred ogromnim zadacima: 
da no samo momentano stvorimo potrebna srodstva za najncopbod- 
nijo potrebo u ono vreme, a to je dovršenje rata i s tim u vezi podmi- 
renje svih vojnih potreba, nego i da preduzmemo mero za organizaciju 
opšteg privrednog života i finansiskog poslovanja. Nesumnjivo da m: 
u ono doba nismo imali nikakve mogućnosti da stvorimo izvore za 
potrebna nam novčana sredstva. S drugo strane, jasno jo i poznalo 
da se uopšto za vreme i posle ratova u svim zemljama nailazi na 
valutni haos, koji je uslovljcn samim ratnim prilikama, a takodo i pre- 
kidom normalnog razvoja privrede, dok so po završetku rata javlja 
potreba za reorganizacijom privrednog života i za prolazom iz ratno 
privredo u mirnodopsku privredu. Posle oslobođenja zatekli smo uni- 
štena sva sredstva kako saobraćajna tako i privredna, uništeni su ; 

svi oni faktori koji dejstvuju na normalizaciju privrede. Prirodna je 
stvar da taj valutni haos, kao posledica rata, pretstavlja jodnu od činje- 
nica koje sprečavaju brzo obnavljanje privrede pojedinih zemalja i 
obnavljanje prometa uopšto. 

Taj privredni haos nesumnjivo, s obzirom na veliko promeno koje 
so danas događaju, dovodi i do pregrupisavanja kako narodnog do- 
hotka tako i svojine, dovodi i do bogaćenja i to nesrazmornog i neo- 
pravdanog bogaćenja pojedinih ljudi, koji žele da iskoriste rat za svoje 
lično koristi. Istovremeno dovodi do upropašćavanja sitnih i srednjih 
slojeva i do kranjeg osiromašenja radnih masa. Prema tome, taj va- 
lutni haos nije samo finansiski problem, nego je to i opšteprivredni 
problem, problem koji proističo iz stanja uslovljonog ratnim posle- 
dicama. 

Stanje valuto nije samo posledica rata nego je i uslovljeno opštim 
stanjem privrede. I, prema tome, samo valutno stanje je jedan od 
važn'h činilaca koji u sređivanju i rešavanju složenih valutnih pro- 
blema omogućuje i određuje putcvo i načine obnavljanja ratom opu- 
stošeno privredo i zemlje, putem obnavljanja redovnih privrednih veza 
i poslovanja. 

Za nas, specijalno u onim osobitim uslovima, kako se kodi nas 
rat razvijao sa prolaženjem raznih trupa i osnivanjem posebnih ter'- 
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torija u našoj državi od strano kvislinga, kod nas je specijalno stvoren 
jedan vrlo komplikovan odnos u valutnom pogledu. Za nas je valutno 
pitanje stvarno jedno od pitanja koja stoje na prvom mestu. Nesum- 
njivo je,da se to pitanje ne može odmah obuhvatiti i rešavati. Poznata 
je istina, da se posle rata u procesu upravljanja i podmirivanja finan- 
siskim sredstvima javlja inflacija, tj. nesrazmerno opštem privrednom 
stanju u privrednim mogućnostima izdavanje novčanica za potrebe 
podmirivanja državne kase. 

Međutim, u tome pogledu mi pitanje same inflacije danas ne mo- 
žemo posmatrati sa onoga gledišta kako se to ranije posmatralo. 
Inflacija se, sama po sebi, ne postavlja danas u onom istom odnosu 
kako je to bilo pre rata. U današnjim prilikama valutne odnose treba 
posmatrati i kao .posleratnu pojavu i kao posledicu činjenice da nemamo 
dovoljnih količina robe za podmirenje potreba. Inflaciju danas osećaju 
kao teret, usled povišenja cena rob1 radne mase. Zato su radne maso 
najviše zainteresovano za održavanje vrednosti valute i povećanje 
proizvodnje. To je jedna od osnovnih stvari koju moramo imati u 
vidu kad govorimo o sređivanju naših finansiskih prilika, to je jedan 
od osnovn'h faktora koji deluju danas u našoj privredi i finansijama. 
Zbog toga mi na inflaciju ne gledamo istim očima i onako kako su 
na nju gledali raniji vladajući privredni krugovi već pitanje novča- 
ničnog opticaja i vrednosti našeg dinara DFJ baziramo ла poverenju 
naših naroda u svoju vlast, svoju zemlju, svoje sopstvene snage i spo- 
sobnosti za organizaciju i rukovođenje svojom državom, pa, prema 
tome, i narodnom'privredom i finansijama. 

Prema tome, no možemo stati na gledište da bi jedino inflacija 
resila i sredila naše finansisko poslovanje, upravo da bi bili primorani- 
na inflaciju. Vi znate kakav je bio uticaj inflacija posle Prvog svetskog 
rata, vi znate kakve su bile posledice te inflacije i kakav je bio odraz 
inflacije na materijalan položaj širokih narodnih masa. Govori so da 
je, na primer, u Nemačkoj, gdc jo novčani opticaj išao do basnoslovnih 
suma, da je on bio- uslovljen time Sto je Versaljski ugovor bio težak 
za Nemačku, da su pobednici činili suviše jak pritisak na Nemačku. 
Međutim, stvar nije bila u tome, nego da su imućne klase Ncmačke 
svesno upotrebljavalo mehanizam novčanog opticaja za prebacivanje 
svih tereta nastalih iz rata na leda širokih narodnih slojeva. U tome 
jo suština inflacijo posle Prvog svetskog rata. U toku perioda infla- 
cije, kada su široko maso stanovništva gladovale, kada so nadmeo 
prosto sagorevalo iz dima u dan — u tom vremenu kapitalistička pre- 
duzeća ne samo da nisu trpela štetu nego su dolazila do ogromnih 
profita. 

Upravo samo tako treba i posmatrati uticaj inflacije ne samo kod 
nas nego i u svim zemljama. Za ovakav način rešavanja problema' 
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naših finansija nijo potrebno da govorim — jer mi zato nemamo 
računa. Nesumnjivo da u tom pogledu na režavanja problema i sređi- 
vanje naših finansija vrše uticaj j objektivni us'.ovi kao i subjektivni 
čmioci. Nesumnjivo je da treba da vidimo koliko smo zavisni od 
objektivnih činilaca i koliko možemo pomoću subjektivnih faktora da 
resimo pitanja naših finansija. Mi danas, posle ovoga rata, kao što 
vam je poznato, nesumnjivo imamo uglavnom kod nas iste posledico 
kao i posle svakog rata ; da se nalazimo u jednom valutnom haosu 
koji je daleko od toga da je bio srede'n. Za rešonjo ovoga problema 
možemo da posmatramo kao objektivne činioce puteve za brz prolaz 
od ratno na redovnu privredu i brzo obnavljanje ratom porušeno pri- 
vredo. To bi bili objektivni čmioci. Kao subjektivni činioci, su oni koj' 
nesumnjivo zavise od nas samih. To su vam princip' i metodi pri- 
vredne politiko koje treba sprovodifi i od kojih zavisi raspodela tro- 
škova oko likvidacijo posledica rata, oko prolaza od ratne na mirno- 
dopsku privredu kao ; raspodela troškova ла različito slojeve stanov- 
ništva za obnavljanja privredo, ono što se kod nas u većini slučajeva 
gubi iz vida — da nv u Jugoslaviji imamo da podnesemo troškove rata 
i da mi to možemo da prebacimo na reparacije, ali mi treba reparacijo 
još da pričekamo. Mi, međutim, imamo da podnesemo troškove posle- 
dica rata i da podnesemo troškove obnavljanja privrede. Ko će podnoti 
to troškove? To jo najvažniji problem u rešavanju organizacijo i dej- 
stva naše privrede. To jo osnovni problem naših finansija. 

Cimo mi zasada raspolažemo? Nesumnjivo jo da raspolažemo 
subjektivnim činiocima 5 da u tom pogledu možemo da dejstvujemo, 
i to pozitivno da dejstvujemo na sređivanje naših finansija, vodeći 
računa o opštim socijalnim i po'.itčkim okolnostima posleratnog perioda, 
p raspodeli i uzajamnom odnosu društvenih snaga kojo dejstvuju danas 
u našoj zemlji. 

Kada so govori i radi o razmerama i metodama kako prolaza sa 
ratno na redovnu privredu, tako i na organizaciju samo privrede, i 
njeno finansiranjo — često so služimo time da je potrebno savladati 
određeni razvoj u našoj privredi. Govorimo o povećanju nivoa proiz- 
vodnjo, o porastu robnog prometa, govorimo o neophodnosti pojačanja 
naročito poljoprivrede. To su vrlo važni činioci koji nam de facto mogu 
da pomognu da rešimo ovu našu situaciju. Ovaj put savlađivanja ovog 
nesređenog valutnog procesa smatra so od mnogih kao neverovatan 
i u većini slučajeva svi so oslanjaju na tzv. zakon ekonomike. Ni tako 
moramo i pored toga što po normalnom razvoju i zakonu ekonomike 
posle svakog rata dolazi do sniženja proizvodnjo robo i do ogromno 
nezaposlenosti. Ovo pojave su već primećene i u ostalim zemljama. 
Zbog prc'.aza sa ratno na normalnu privredu pojavljuje so ogroman 
kvantum radno snago koji jo mogao i morao biti upotrebljen za ratnu 
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privredu a koja sada više nije potrebna i ne iskorišcava so za preba- 
civanje i jačanje normalne, mirnodopske privrede, nego so jednostavno 
isključuje iz privrede. To znači neizbežno sniženje proizvodnih procesa 
i sniženje opšte proizvodnje. Mi takvu pojavu imamo u Americi, u 
Engleskoj, a verovatno biće je i u ostalim zemljama. I to je normalan 
proces u tim zemljama gde so prelaz sa ratno na normalnu privredu 
no rešava putem normalnog ravnomernog prebacivanja troškova oko 
rata i troškova oko obnove na sve slojeve stanovništva ili u boljim 
slučajevima na teret onih koji su sposobni da podnesu. 

Prema tome, kada so radi o organizaciji privredo i o raspodoli 
troškova mi moramo računati sa određenim i specijalnim morama ko- 
jima so mora pristupit] pri organizaciji1 privrede i za rukovođenje 
njome. Izvesnim morama mi smo i pristupili. Bez tili specijalnih mora 
no može se ni zamisliti da bi se, — oslanjajući se na stihiske odnoso 
koji su u proizvodnji, upravo anarhističke odnose koji su so razvili u 
proizvodnji ranije, na tu šlepu snagu ekonomike kao takvu — rešili 
odnosi nastali posle rata, a naročito da ne kažem pravedno, ali pra- 
vilno raspodelili troškovi posle rata. Samo specijalnim merama i samo 
doslednim sprovodenjem tih mera u praksi može so očekivati da će 
državna uprava moći pravilnije da raspodeli troškove nastalo iz rata, 
tako isto da raspodeli troškove koji su potrebni za obnovu privrede, tj. 
da nado potrebna sredstva za njeno funkcionisanje. 

To znači, za sređivanje unutrašnjih finansiskih i privrednih odnosa 
naše zemlje, mi moramo stvoriti takvo ekonomsko i političko uslovc, 
kojj će stvarno   izazvati sve veću  radnu  aktivnost   širokih   narodnih 
masa, zainteresovanih u privrednim odnosima, zainteresovanih za sam 
narodni život, mase koje će se, drugovi, oduševiti za borbu protiv bode, 
a no biti  pasivne i očekivati pomoć s druge strane. Ja tu  želim  da 
podvučem: oduševiti so za borbu protiv bode koja jo posledica rata i 
koja jo posledica onih negativnih predratnih prilika, oduševiti narodno 
maso d.a bi moglo da savladaju bodu i da čak, ako so to no može druk- 

. čije, onda samo svojim sopstvenim sredstvima i snagama, što stvarno 
za današnje ekonomske pojmove i pojmove nekih ekonomskih struč- 
njaka izgleda noverovatno. Ja to podvlačim: oduševiti borbom protiv 
bedo, zbog toga što je g. Grol postavio tu tezu o bodi, koja je, kako 
on kaže, opšta, koja prelazi razmero jedne zemlje, u konkretnom slu- 
čaju nage, da je to jedna ne samo pojava nogo i jedno pitanje, i da, 
prema tome, nijedna zemlja, naročito naša, koja je ratom razorena i 
sa mnogim žrtvama, ne može sopstvenim sredstvima i unutar SVOJUl 
sopstvenih granica to pitanje da reši, nego je neizbežno igurnuta da 
so podredi uticaju i podređenosti privredo drugih bogatijih, sposobnijih 

1  industriski  jačih zemalja.  Međutim,  mi so moramo u  prvom  redu 
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uzdati u svojo enago i učiniti sve da savladamo današnje teškoćo, da 
uklonimo bodu koju su nam rat i okupacija ostavili. 

Nama so pngovara da je za ovakvo uređenje, koje je proisteklo 
iz Narodnooslobodilačke borbo, iz učešća narodnih masa u borbi da 
takvo uređenje i način kako upravljaju ono mase koje su i borbu vodile 
da ono nisu u stanju da podignu privredu baš zato što je zemlja razo- 
rena, baš zato šmo nemamo potrebnih sredstava, tj. žalo so da so te- 
žište pronose na objektivno uslove, na objektivne činioce. Prema tome, 
mi koj' »nemamo iskustva«, mi koji »nemamo organizovani aparat«, 
mi koji »prelazimo planski tome pitanju«, nesumnjivo ne samo da smo 
»nesposobni«, nego smo — po njima — i u nemogućnosti da tu stvar 
rešimo. Prema tome, po njima znači da samo i jedino osloncem, podre- 
đivanjem svojo privredo privredi jačih zemalja, možemo da rešimo 
kako privredno tako i finansisko stanje naše zemlje. Šta iz toga pro- 
izlazi? Proizlazi _ da ekonomski faktori van naših granica mogu 
biti odlučujući za rešavanje našo privredno i finansisko situacije. Vi 
morate, govori nam se, uzeti likvidna sredstva, koja će omogućiti na- 
bavku materijalnih sredstava, koja će omogućiti nabavku materijalnih 
sredstava koja su potrebna za podizanje privredo, za podmirenjo tro- 
škova, za stvaranje novog potstreka za sticanje finansiskih sredstava 
i opticaj robnog prometa, a to će reći da smo u svakom slučaju zavisni 
od inostranstva i da moramo biti zavisni, jer smo i bez rata siromašna 
poljoprivredna zemlja i da, prema tome, sami ništa no možemo uraditi. 

Međutim, mi ne smemo isključivo tako postaviti stvar, već moramo 
svim sredstvima i svim snagama — to ne znači da mi bežimo od 
pomoći i da nam pomoć nije potrebna — da savladamo, ili da svim 
silama pokušavamo da sami sopstvenim sredstvima i našim snagama 
savladamo sve to teškoćo. Mi, kao što rekoh, ne bežimo od pomoći. 
Naprotiv, mi računamo na pomoć, na reparacije koje nam pripadaju, 
na pomoć prijateljskih zemalja i u tome nam je UNRRA učinila vehke 
koristi i pomogla mnogo, baš u pogledu snabdevanja najpotrebitijih 
krajeva, gdo mi nismo mogli organizovati ili nismo mogli u dovoljnoj 
meri da obezbedimo snabdevanjo iz naših izvora. Ali, mi so no smemo 
oslanjati isključivo na pomoć sa strano i očekivati tu pomoć iz ino- 
stranstva, ma da nam je pomoć potrebna, već moramo stvar odlučno 
postaviti tako da naše narodno mase, naši narodi budu spremni, da 
moraju biti spremni da podnesu sve privredne teškoće i da budu svesni 
takve naše situacije, da ulože maksimum svojih snaga da so prebrode 
teškoćo, da se rese ti problemi. 

Kao što rekoh neizbežno se postavlja pitanje međunarodno sa- 
radnjo sa međunarodnim institucijama, koje se stvaraju i imaju za cilj 
obnovu privredo u svotu, obnovu svotske trgovine, stabilizaciju valute. 

612 



U tom pogledu mi želimo i tražimo saradnju i pomoć sa strane, ali 
ne kao stvar nezavisnu od nas, ne kao stvar koja treba da bude jedini 
oslonac za dalje razvijanje naših snaga. Mi treba, kao što rekoh, da 
se oslonimo u prvom redu na naše sopstveno snage. Zbog toga je i 
neizbežno da preduzmemo potrebne mere koje treba da regulišu razvoj 
naše privredne i finansiske organizacije. Prema tome, iKjrzbežno je 
potrebno da se stvori izvestan plan u našem radu. Mislim da bi trebalo 
napustiti dosadašnji stav da se naše finansisko poslovanje i naš budžet 
zasnivaju na bazi nekih verovatnih rashoda i prihoda. 

Mislim da treba preći na stav da se prihodi i rashodi budžeta, tj. 
naše finansisko poslovanje mora bazirati na određenom narodnom pri- 
vrednom planu. Taj narodni privredni plan ima da određuje okvir i 
naše privredo i naših finansija, te, prema tome, moramo da računamo 
sa onim što imamo, moramo da radimo sa snagama kojima raspola- 
žemo tako da ono što ćemo dobiti sa strane, pomoć koju će nam pru- 
žili drugi, da nam bude samo jedan činilac koji će još bolje da nam 
Omogući razvoj našeg državnog, privrednog i finansiskog života. 

Po momo mišljenju naši privredni planovi moraju da određuju 
materijalne podatke, da daju materijalne podatke na osnovu kojih se 
izrađuje budžet. Mi moramo da pravimo plan, i to ne samo odozgo 
nego počevši odozdo, o investicionim izgradnjama i o mogućnostima 
eksploatacije, moramo, dakle, imati plan koji želimo da izvršimo po- 
moću budžeta. Svi naši ljudi na terenu, koji imaju sitno preduzeće, 
moraju stvoriti jedan okvir doklo se prostire njihova mogućnost inve- 
sticionih izgradnji i to sve da budo bazirano na sopstvenim snagama 
i na sopstvenoj moći, a tek posle toga ono što bude više i od toga 
mogućno da to b,ude plus koji se uvek može lako primemti i upotreoUi. 

Potrebno je da se uzme u obzir celokupni obim industriske i sve 
druge proizvodnje. Potrebno je, dalje, da se ima jedan plan po kome 
će da se razvija i povećava proizvodnja i to s obzirom na socijalne i 
kulturne prilike koje su potrebne danas, to će reći u ovom momentu, 
a ne tako da treba odmah podmiriti sve naše kulturne potrebe'. Mi mo- 
ramo da gledamo, dakle, na ovaj momenat, šta mi sada možemo dg 
učinimo, pa da na osnovu toga odredimo obim investicija. Jer, kod nas 
se čini atak fia investicione troškove. Ako bi se .pogledalo da one po- 
trebe koje se danas postavljaju od strane pojedinih institucija, onda bi 
se videlo da se ne vodi računa o današnjim, već o sutrašnjim moguć- 
nostima, o mogućnostima koje tek treba postići. 

Treba biti realan, treba strogo voditi računa o stvarnim moguć- 
nostima i o najnužnijim potrebama. Treba do krajnosti štedljivo raspo- 
lagati narodnhn novcem. 

I podaci o ličnim prinadležnostima kod nas se menjaju iz dana u 
dan. Međutim, tu mora biti određeno politike, mora se voditi računa <? 
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kadrovima. No treba postaviti stvar mehanički. Plate, pored toga što 
su sredstvo za život, one su i instrumenal za diferencijaciju ljudi i kva- 
lifikaciju izbora. Ali, o tome se kod nas ne vodi dovoljno računa. Ljudi, 
na primer, u okružnim odborima treba da gledaju da i svojim snagama 
postignu uspehe i da nešto podignu, a ne samo da se oslanjaju na 
državnu pomoć. Naš narod mora da ima osećanjo i razumevanje za 
jedan privredni i finansiski plan rada. To znači da se mora utvrditi , 
obim rashoda i prihoda po pojedinim federalnim jedinicama kao i odva- 
janje opštedržavnih prihoda, kako bi se postiglo to da i prihodi budu 
umereni, pravilno i realno odmoreni, da se budžet sastavi prema izvo- 
rima i srodstvima prihoda, da se čine predviđanja Ч za potrebno lične 
i materijalno rashode i za investicijo. 

• Drugovi, ali pro svega potrebno je povećati produkciju i poboljšati 
organizaciju snabdevanja kako radi zadovoljenja mesnih tako i radi 
opštih potreba. Tu jo potrebno smanjenje obrtnih troškova na koje 
niko, čiru mi se, ne obraća pažnju niti o njima vodi računa, kao i tro- 
škove robnog transporta. Treba razvijati svest za komunalne potrebe. 

Uporedo s tim treba obratiti pažnju na razno naše prihode-, na 
primer, šumsko prihode. Niko se od mesnih vlasti nije resio da snabdeva 
varoši drvetom u svojoj režiji; da u ovako teškoj situaciji u pogledu 
drveta onemogući da pojedini Spekulanti prodaju drvo ili ugalj po 
ogromnim conama. Pa onda prihodi od mesnih imanja itd. Naši finan- 
siski organi i naše vlasti moraju da postignu maksimalnu mobilizaciju 
potrebnih izvora kako svojih, xtako i privrednih preduzeća. Treba izvršiti 
smanjenje jalovih, neproduktivnih troškova, kojih ima mnogo. Treba 
uopšto razviti duh kritičko analize no samo u pogledu naših rashoda, 
nego i u pogledu naših sredstava i pronalaženja izvora prihoda. 

Prema tome, opšti nam jo cilj i zadatak da našo finansisko poslo- 
vanje treba da bude uravnoteženo. Ja no kažem da to mora da bude 
odmah uravnoteženo, već da treba da bude i da so ona neskladnost, 
koja sada postoji, i koja jo velika, ako ništa drugo, ono uzme srcu i 
da so kao cilj postavi otstranjenje to neskladnosti u procesu uravno- 
težavanja našeg finansiskog poslovanja. 

Potrebno je ponovo naglasiti, da svi oni koji rukovode u našoj 
zemlji moraju sebi da postavo neke granico kako u pogledu proaiča- 
vanja privrednih potreba tako i u pogledu njihovog ostvarenja. To ne 
treba da budu planovi lepih želja i planovi budućnosti, već,to moraju 
biti stvarno planovi onakvi kakvo ćemo mi moći sada da izvršimo. 
Pri tome se mora imati u vidu da jo naš opšti cilj da naše finans:sko 
poslovanje treba da bude uravnoteženo. Mi moramo postići budžetsku 
ravnotežu ili smanjenjem rashoda ili povećanjem prihoda. (Andrija 
Hebrang: I jedno i drugo!)... Da, i jedno i drugo. U smanjenju 
rashoda mora se ići što dalje, ali ne mehanički pa da so dovede u pi- 
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tanjo pravilan rad našo privredne organizacije. Mi moramo da vodimo 
računa da isključimo izvesne rashode koji se mogu odložiti za idući 
budžetski period. Mi smo stvarno imali velikih uspeha kako u organi- 
zaciji privredo, u privrednom i finansiskom poslovanju, tako i u real- 
nom zamahu rada. ЛН mislim da no treba trčati za rezultatima ukoliko 
oni nisu u skladu sa opštim tokom privrednog i finansiskog života. 
Udarništvo kod nas i rezultat rada moraju biti u skladu, u ravnoteži 
sa razvojem naše privredo. I da no dolazi ni do kakvih naglih i velikih 
skokova u jednoj privrednoj gr.ani koja u odnosu na colu privredu no 
dajo naročiti učinak. Mi imamo sigurno podatke koji govore o tome 
da ceo naš privredno-finansiski organizam ide postepeno jednini odre- 
đenim ili možda promenljivim _odnosom ali sa određenim procentom 
stalnog napretka. To dokazuje/da ovakva naša organizacija i rad bez 
obzira koliko ima nedostataka, bez obzira na unutrašnje organizaciono 
vrenje, gdo često.ima i suprotnosti, obezbedujo stalan razvoj i napre- 
dak našeg privredno-finansiskog organizma. (Burno odobravanje.)^ 

Mislim da, prema tome, kada se radi o ovakvom načinu postav- 
ljanja budžeta i finansiranja a naročito kad so radi o pravilnoj i racio- 
nalnoj primeni i izvršenju budžeta, može so postići još veći uspeh u 
privredi i finansijama, i u -izvesnoj meri još višo poboljšati tok na- 
pretka našo privredo i naših finansija. 

Zakon koji vam je podnesen doprineće u mnogome ne samo da 
so otklone izvesni dosadašnji nedostaci u rukovanju budžetom, nego 
će omogućiti i zavešćo veću odgovornost, tražiće se više odgovornosti 
od svih nas, od svih koji učestvuju u državnoj vlasti a daćo nam i sve 
mogućnosti da pokažemo više uspeha u našoj privredi i finansijama i 
da rukovodeći našim opštim državnim i privredno-finansiskim životom 
još višo doprineselno uređenju i napretku naše zemljo. 

Molim da pr'mito ovaj Predlog zakona o državnom budžetu. 
(Aplauz). 

Prclsednik: Želi li još ko da govori o Prijedlogu zakona o držav- 
nom budžetu? (No javlja se niko). Objavljujem da jo pretres ovog 
zakonskog prijedloga zaključen, pa prelazimo na glasanje. Glasače se 
poimenično, po ]>rozivci koju će izvršiti sekretar drug Omer Glulrć. 
Glasače so sa za i protiv. 

Sekretar Omer Gluhić proziva narodno poslanike članove Pret- 
sedništva da glasaju. 

(Posle glasanja) 

Pretsednik: Izvolite čuti rezultat glasanja. Glasalo je ukupno 50 
članova Pretsjedništva i svi su glasali za. Objavljujem da je Zakon o 
državnom budžetu jednoglasno usvojen. 
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Prelazimo na slijedeću točku dnevnoga reda, na pretres Prijedloga 
zakona o uređenju i djelovanju kreditnog sistema. 

Molim druga izvjestioca Vojina Bajovića, narodnog poslanika, da 
izvoli podnijeti izvještaj Finansiskog odbora. 

Izvestilac Vojin Bajović (čita): 

■FilNANSISKI  ODBOR 
PRIVRtMIiNE   NARODNU   SKUPŠTINE   DFJ 

Бг.  29 
24  oikitobra   1<Мб  godine 

I3oqgrad 

FRETSEDNIŠTVU PRIVREMENE NARODNE SKUPŠTINE 

Beograd 

Finansisk' odbor, na svojoj sednici od 24 oktobra o. g., razmatrao 
jo Predlog zakona o uređenju i delovanju kreditong sistema i posle 
diskusije jednoglasno ga usvojio sa sledečim izmenama i dopunama: 

U čl. 2 na kraju rečenice umesto reči »obrazuje mali broj finan- 
eiski snažnih kreditnih preduzeča« dolaze reči »obrazuju finansiski 
snažna kreditna preduzeča«. 

U čl. 7, stav 1, umesto reči »po odobrenju« dolaze reči »u sa- 
gi asnost i«. 

Čl. 8 menja se ii glasi: »Savezni Ministar finansija če pri saveznom 
Ministarstvu Unansija obrazovati Savetodavni kreditni odbor. Bliže 
odredbe o delokrugu, o njegovom sastavu i o postupku po kome će 
raditi, propisaćo savezni Ministar finansija.« 

U čl. 9, stav 1, posle reči »Zanatska banka« dodaje so reč »i«, a 
posle reči »reosiguranje« briše se »i državni osiguravajući zavod«. 

U čl. 11, stav 2, posle reči »službe« brišu se reči »ulagati u savezne 
i zemaljske banko po utvrđenoj srazmeri za kratkoročno i dugoročno 
plasiranje za svaku vrstu ovog pasivnog posla (čl. б)«, a umesto toga 
dolaze roči »plasirati prema kreditnom planu (čl. 7)«. 

U čl. 12, stav 1, tač. g, posle roči »državnih« briše se »-saveznih«. 
U tač. d istog člana brišu so poslednjo reči »naročito gradovima«. 

U čl. 13, tač. a), menja se i glasi: »da kreditujo zemljoradničku 
i gradsku zadružnu privredu, poljoprivredu uopšte kao i ustanovo l pre- 
duzeča koja rado sa poljoprivredom; i«. 

Ispred čl. 16 u naslovu umesto »Državni osiguravajući zavod^ 
treba da dođe »Državni zavod za osiguranje i reosiguranje«. 

U čl. 16, stav 1, pošlo roči »Državnog« briše so reč »osiguravaju- 
ćeg«, a posle reči »zavoda« umeću se reči »za osiguranje i reosigu- 
ranje«. — U stavu 2 istog člana posle reči »državni« briše so reč »osi- 
guravajući«, a posle roči »zavod« umeću ee reči »za osiguranje i 
reosiguranje. 
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U čl. 18 posle roč' »federalna jedinica« brišu se reči »ili autonomna 
oblast«, a posle re^i »tu jedinicu« brišu se reči »ili oblast«. 

U čl. 19 tač. g) brišu se poslednjo reči »ili autonomne oblasti«. — 
U tačci d) istog člana pOsle rečii »federalnu jedinicu« brišu se reči »'l' 
autonomnu oblast«. 

U tački e) istog člana posle reči »vrše« brišu se reči »u komisiji«, 
■a na kraju rečenice dodaju se reči »kao komisionari«. 

U čl. 20, stav 1, posle reči »kreditna ustanova« briše se rečenica 
»U autonomnim oblastima može se po potrebi osnovati posebna ze- 
maljska kreditna ustanova«. — U stavu 2 svagde posle reči »federalna 
jedinica« brišu se reči »ili autonamna oblast«. 

Cl. 24, stav 2, menja se i glasi: »Zadatak zadružnih kreditnih usta- 
nova je da putem saradnje i uzajamnosti zadovoljavaju kreditne po- 
trebe svojih članova«. 

U čl. 26, na kraju stava 1, dodaju se reči: »u granicama dozvolo 
za rad izdate od saveznog Ministra finansija«. 

Istom članu dodaje se stav 3 koji glasi: »Dozvole za rad postojećih 
osiguravajućih zadruga imaju se revidirati s tim da se dozvoli rad 
samo onim osiguravajućim zadrugama koje mogu korisno da posluže 
narodnoj privredi«. 

Posle člana 29' umeće se novi član 30 koji glasi: 
»1) Delokrug privatnih osiguravajućih preduzeća joda u granicama 

dozvole za rad izdate od saveznog Ministra finansija vrše poslove osi- 
guranja- svih vrsta rizika, sem onih koji su posebnim propisima rezer- 
visani isključivo za Državni zavod za osiguranje i reosiguranje. 

2) Privatna osiguravajuća preduzeća dužna su da dugoročna sred- 
stva iz svojih tehničkih i ostalih rezervi ulažu, pored dozvoljenih 
plasmana (na pr.: zgrade), prvenstveno u najbližu filijalu Državno hipo- 
tekarno banke, odnosno u dugoročno hartijo od vrednosti (čl. 5)«. 

Čl. 30 postaje čl. 31 i u stavu 1 posle reči »privatne banke« umeću 
se reči »i osiguravajuća preduzeća«. — U stavu 2 pošlo reči »privatnih 
banaka« umeću so reči »i osiguravajućih preduzeća«. U stavu 3 između 
reči »ulagača« i »ostalih« umeće so reč »osiguranika«. 

Cl. 31 postajo čl. 32. 
Cl. 32 postajo čl. 33, čiji se stav 2 menja i glasi: »Pravni propisi 

o uređenju državnih i samoupravnih kreditnih novčanih ustanova, koji 
su važili do 6 aprila 1941 godine primenjivaće so ukoliko nisu u suprot- 
nost i sa propisima ovog Zakona«. 

Cl. 33 postajo čl. 34. 
Cl. 34 postajo čl. 35. 
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Za 'zvcstioca izabran jo narodni poslanik Vojin Bajović. 
Podnoseći ovaj izveštaj Prctsedništvu Privremeno narodno skup- 

štino, Finansiski odbor moli Pretsedništvo da usvoji Predlog zakona o 
uređenju i delovanju kreditnog sistema sa predloženim izmenama i 
dopunama. 

Za  Prc t sodnika 
Za ирЈшЛбага Pkianisiakoe odbora Z 

Vojin Bajović, s. r. Kiro Gligorov, s. r. 

ČlanoVi: 

Živ. Đcrmanović, s. r., Vlad. Tucović, s. r., Mato Rusković, s. r., 
Nik. Donović, s. r., Stoj. M. Soldatović, s. r. 

Pošto ćo drug Ministar finansija dati ekspozo o ovom zakonskom 
predlogu, ja bili kao izvestilac samo ponovo zamolio Pretsedništvo 
Privremeno narodno skupštino da prihvati Zakon o uređenju i delo- 
vanju finansiskog sistema u redakcij' koju jo dao Finansiski odbor. 

Pretsednik: Dajem riječ drugu Ministru finansija Srotenu Žujoviću. 

Ministar finansija Srcten Žujović: Drugovi, ja sam samo hteo da 
podvučem osnovno odredbo ovog predloga zakona. Mi nismo mogli 
uopšto pristupiti ma kakvom određivanju nekog kreditnog sistema sve 
dok nijo izvršena zamena novčanica, s jedno strano, i, s drugo strano, 
doklo uopšto u organizaciji našeg kreditnog poslovanja nismo usposta- 
vili potrebnu povezanost između raznih grana finansiskog poslovanja. 
Sa izvršenom zamenom novčanica i čisto privrednim zakonima, koji 
su činili celinu, mi smo uspeli da stvorimo jedno jedinstveno privredno 
područje od celo zemljo, da stvorimo osnovno uslovo za rukovanje 
kako prihodima i rashodima tako i za stvaranje izvora za pribavljanje 
naših novčanih sredstava. U tom pogledu trebalo jo.doneti moro koje 
ćo stvarno, kako da kažem, ozakoniti ili dati izvesnu određenu perspek- 
tivu daljem našem finansiskom poslovanju. Kod nas jo bila glavna 
teškoća u privrednom i finansiskom poslovanju u tome što smo morali 
našoj privredi stvoriti tzv. obrtni kapital. Toga obrtnog, kapitala nijo 
bilo, u prvom redu zbog nestašice novca. I ovaj period posle zamene, 
uglavnom počinje, s jedno strano nastajanjem da se stvara obrtni 
kapital našoj privredi, a s druge strano, izvesno teškoćo javljalo su so 
u našoj privredi i finansiskom poslovanju često baš zbog nedostatka 
u organizaciji raspodelo našo proizvodnje, naše produkcijo. Trebalo jo 
znati uskladiti kako elemonto koji dejstvuju u proizvodnji tako i ele-' 
mento koji dejstvuju u novčanom i robnom prometu. 

Mi to ovim zakonom donekle činimo, ozakonjujemo izvesno formo 
koje so ustaljuju. Dosta jo teško stvoriti potrebna novčana-sredstva 
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našim novčanim zavodima,-našoj privredi, da bismo napravili potpun 
opticaj u proizvodnji od proizvođača do potrošača. Glavni je, dakle, 
cilj koncentrisanjo novčanih sredstava, specijalizovanje kreditnih usta- 
nova za određene grane poslovanja tako da to olakša primerni pri- 
vrednog plana, da imamo u vidu hod i rezultat našo proizvodnje, da 
pored njih možemo maksimalno iskorišćavati1 slobodna sredstva na 
novčanom tržištu koja nam stoje na raspoloženju. Zatim, da možemo 
koncentrisati ekonomsko rukovanje sredstava i ujedno da omogućimo 
sa normaliziranjem našeg fmansiskog poslovanja negovanje štednje i 
plačanja bez upotrebe gotovine. 

Jedna od naročito važnih stvari je utvrđivanje kreditnog plana, 
tj. d'a Privredni savet može da postavi granicu u kojoj ima da se kreče 
finansiranje naše privrede i rukovođenje njome. Pomoću toga plana 
moči će se no samo da pravilno utiče na proizvodnju naše privredo 
nego l da sređujemo načm rukovodstva našom privredom. Mi smo u 
tome pogledu još pro dva meseca načinili jedan takav iplan i sproveli 
ga u praksi. On nam jo već pokazao pozitivno rezultate, rezultate koji 
potvrđuju da je namera za utvrđivanje kreditnog plana bila apsolutno 
potrebna ako hoćemo da omogućimo pravilno rukovođenje našom pri- 
vredom i da sredimo njenu organizaciju. 

Ovaj Zakon dajo i šemu uređenja aparata koji jo potreban za 
sprovodenje svega toga. Ima izvesnih prigovora, naime da mi na taj 
način donekle ograničavamo kreditni sistem federalnih jedinica odnosno 
zemaljskih banaka. Praksa je, međutim, pokazala da to nije tačno i 
da nema bojazni da će so otežati rad privrednih banaka u federalnim 
jedinicama. Ja ću navesti kao primer Privrednu banku Srbije, koja jo 
vršila noverovatan uticaj na oživljavanje privrede u Srbiji i to baš 
onoga dela privrede koji nije spadao u delokrug centralnih novčanih 
ustanova. 

Treba &o umoti snaći i videti koja grana proizvodnje, koja predu- 
zeća i koja privredna delatnost treba da budu poduprti od strano fede- 
ralnih jedinica. Prema tome, zakon sam po sebi daje mogućnosti, ja 
no kažem potpuno definitivno, ali daje mogućnosti da se uglavnom 
odredi i uokviri naše poslovanje da se obezbedi rukovodstvo našem 
privrednom i finansiskom poslovanju. U tom pogledu izneo bih kod 
nas podatke koji pokazuju kakav jo bio hod našeg kreditnog sistema 
dosada. I pored svih nedostataka u raspodeli i proizvodnji, finansira- 
njem našo privrede uspeli smo da oživimo i obezbedimo stalan porast 
našo proizvodnjo. To so vidi iz odobrenih kredita za ovaj period vre- 
mena. Od oslobođenja do danas savezne kreditno ustanovo, koje su 
predvidene ovim zakonom, dale su i odobrilo kredite u ovom iznosu: 
Narodna banka raznim kreditnim ustanovama dala jo 4 i po milijarde, 
Drž. hipotekama banka 838 miliona, Poštanska štedionica 2,400 mi- 
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liona, Agrarna banka 952 miliona, Zanatska banka 18 miliona i Indu- 
striska banka 1,230 miliona. 

Kao što vidite, taj naš kreditni sistem, s obzirom na naše moguć- 
nosti razvijao so dosta dobro. Sama Industriska banka pomogla je da 
so une&o dosta reda u rukovođenju našom industrijom, jer se de facto 
moglo pomoći i dati kredita onim preduzećima za koje je to privreda 
tražila. Poslovanje privrednih banaka kretalo se ovako: 

Privredna banka   Srbije 655 
Privredna banka Vojvodine 550 
Zemaljska banka za Hrvatsku 200 
Makedonska stopanska banka 140 
Denarni zavod Slovenije 140 
Privredna banka BiH 80 

I pored toga što nismo zasad mogli da omogućimo dosta veliko 
iznose koji su bili potrebni za kreditiranje naše privrede bilo jo i takvih 
pojava da izvesna naša privredna preduzcća ne umeju da upotrebe 
dodeljeno kredite niti da ih potpuno iskoristi. Tako, na primer, kreditni 
plan je iskorišćen svega oko 70%, tj. od milijarde i 270 miliona, koliko 
je bilo određeno za avgust—septembar, iskorišćeno je 800 miliona. 

Donošenjem ovog zakona i još boljim i racionalnijim rukovođe- 
njem našim finansijama i našom, privredom, mi ćemo omogućiti јаУ 
razvoj našeg državnog i privatnog bankarstva, pa zato molim da se 
ovaj moj predlog, sa izmenama koje je učinio Finansiski odbor, pri- 
hvati ; ozakoni. (Aplauz). 

Pretsedmk: Želi li ko da govori u diskusiji o ovom zakonskom 
prijedlogu. (Niko se no javlja). Pretres je završen. Prelazimo na gla- 
sanje. Glasaće se poimenično, pa molim sekretara, druga Peruničića 
da izvrši prozivku. 

Sekretar Mile Perunlčić poziva članove Prelsedništva da glasaju. 

(Posle glasanja) 

Pretsednik: Molim da saslušate rezultat glasanja. Za Prijedlog 
zakona o uređenju i djelovanju kreditnog sistema glasao je 51 član 
Pretsjedmštva i svi su glasali za. Time je konačno usvojen Prijedlog 
zakona o uređenju i djelovanju kreditnog sistema po izvještaju Fman- 
eiskog odbora. 

Prelazimo na slijedeću točku dnevnog reda, na pretres Prijedloga 
zakona o neposrednim   porezima koji je podnio   Ministar   finansija. 
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Izvjestilac Finansiskog odbora  jo drug K'ro Gl'gorov. Molim  izvje- 
stioca da saopšti izvještaj. 

Izvestilac Kiro GJIgorov (čita): 

PINANSISKI  ODBOR 
PRIVREA\[-NE   NARODNE   SKUPŠTINE   DEJ 

Br. 31 -'     . . 
126   Gkitobra   1945  godine 

Beograd 

PRETSEDNISTVU PRIVREMENE NARODNE SKUPŠTINE DFJ 
Beograd' 

Finansiski odbor, na svojoj sednici od 24 oktobra o. g., razmotrio 
j« Predlog zakona o neposrednim porezima i posle diskusije jednoglasno 
ga usvojio sa sledečim izmenama i dopunama: 

U čl. 3, stav 2, pošlo reči »plaćaju« briše se reč »ove«, a posle reči 
»poreze« umeću so reči »po ovom zakonu«. 

U čl. 6, stav 1), na kraju rečenico dodaju so reči »a pod uslovom 
reciprociteta«. 

U stavu 2 čl. 7 između reči »rokove« i »koji« umeću so reč' »koji 
nisu predvideni po ovom Zakonu, a«. 

U stavu 3 istog člana, prva rečenica so menja i glasi: »Kao dan 
predajo računa so i dan predajo pošti«. 

Cl. 9 se raščljanjujo na tri tačko i glasi: 
»Porez po odbitku naplaćuje so prilikom isplata ili obračuna pri- 

hoda bez donošenja poresko prijavo, a plaćaju ga: 
a) radnici i nameštenici —• na prihod iz odnosa službe; 
b) lica koja primaju honorare, nagrade, i slično za umetničke, 

naučnoj stručno i drugo poslove — na honorare, nagrado i slično; i 
v) sopstvenici uloga na štednju (po knjižicama, tekućim raču- 

nima i si.), hartija od vrednosti i udela — na prihode od uloga, hartija 
od vrednosti i udela«. 

U čl. 16, stav 1 između roči »ili« i »uz« umećo so reč »i«. 
U čl. 18, stav 2, između reči »imanja« i »dužni« umeću se reči 

»sem udovica sa pravom udovičkog užitka«. 
U čl. 22, stav 1, umesto reči »od kamata na štedne uloge« dolaze 

reči »od uloga na štednju«. 
U čl. 24, stav 1, između rečbodnosno« i »davanja« umeću so reči 

»u trenutku«. 
U stavu 2 istog člana posle reči »a plaća se i na nasleda« umesto 

reči »legata« dolazi reč »legate«, i brišu so poslednjo reči ukoliko na 
njih već tamo nije plaćen odgovarajući porez«. 

U stavu 3 istog člana brišu so poslednjo reči »sem u slučaju da 
naši državljani u njihovoj zemlji ovaj porez no plaćaju«. 
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U čl. 33, stav 2), tačka 3, umesto reči »rezervnih fondova« dolazi 
reč »rezervi«. 

U čl. 50, tačka 1 i 2 čine tačku 1 koja glasi: 
»1) Za kućne pomoćnike i lica koja ne obavljaju privrednu delat- 

nost u stalnom lokalu ili na stalnoj pijačnoj tezgi već na javnim me- 
stima ili po kućama (nosači, testeraši, torbari, ulični prodavci itd.) 
300 dinara godišnje;« 

Tačka 3 postaje tačka 2. 
U čl. 58, stav 3, umesto broja »500« dolazi broj »50«. 
U čl. 61, stav 2, treba da stoji »od 1000 do 500.000 dinara«. 
U stavu 4 istog člana posle reči »kazniće se fizička lica«, umeću 

se reči »pored kazne«. 
U čl. 65, stav 2), posle, reči »odnosno« brišu se reči »oblasnom 

(pokrajinskom) narodnom odboru«, a dodaju so reči »finansiskom octe- 
ljenju autonomno pokrajine, odnosno finansiskom odeljenju oblasnog 
narodnog odbora«. 

U stavu 3) brišu se poslednje reči »odnosno oblasnom narodnom 
odboru« a dodaju so reči »odnosno poreskoj komisiji pri Finansijskom 
odeljenju autonomno pokrajine ili oblasti«. 

Stav 4) istog člana menja so i glasi: , 
»Komisija pri zemaljskom Ministarstvu finansija odnosno pri Fi^ 

nansijskom odeljenju autonomno pokrajino ili oblasti sastoji se od pet 
članova kojo bira zemaljska Narodna vlada odnosno Pretscdništvo 
Skupštino Autonomne pokrajino odnosno izvršni oblasni odbor. Refe- 
renta postavlja zemaljski Ministar finansija, odnosno Poverenik finan- 
sija Autonomno pokrajino ili Pretsednik Oblasnog odbora«. 

Stav 2) člana 72 postajo stav 1) istog člana. 
Stav 3) postaje stav 2). 
Stav 4) postajo stav 3). 
Stav 1) člana 72 postajo novi član 73. 
Za izvestioca izabran je narodni .poslanik Kiro Gligorov. 
Podnoseći ovaj izveštaj Pretsedništvu Privremene narodne skup- 

štine, Finansijski odbor moli Pretscdništvo da usvoji Predlog zakona o 
neposrednim porezima sa predloženim izmenama i dopunama. 

Т.л  Pretsednik-a 
Za zqpisiftčaira Finansiskof:  odbora 

Vojin Bajović, s. r. Kiro Gligorov, s. r. 
Članovi': 

Mato Rusković, s. r., D. Radosavljević, s. r.. Stoj. M. Soldatović, s. r., 
Vlad. Tucović, s. r., Živ. Đerinanović, s. r. 
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Drugovi, prvi korak ka temeljitoj promeni poreskog sistema i 
organizacije finansisko službo u našoj zemlji'bilo je njeno uskladenjo 
sa strukturom narodne vlasti. Ukidanjem poreskih ustanova kao insti- 
tucija gdo harod nije imao mogućnost' učešća i kontrolo i prebaciva- 
njem celog posla na narodno odbore dalo so jo mogućnosti za učešće 
širokih narodnih masa u razrezu i naplati poreza. 

Na bazi takvo organizacije finansisko službo sada so korenito 
reformišo staro poresko zakonodavstvo, kako bi ravnomernim pore- 
skim opterećenjem I uprošćenošću sistema zaista naše poresko zako- 
nodavstvo poslužilo interesima naroda, a no jedne vladajuće grupo 
kako je to bilo-u bivšoj Jugoslaviji. 

U toj'težnji za reformom starog zakonodavstva krupan doprinos 
jo novi zakon o neposrednim porezima koji vam jo predložen za 
ozakonjenje. 

Njegova osnovna odlika jo zavođenje poreza na dohodak kao 
jedinstvenog poreskog oblika sa nužnim otstupanjin;a, oblika koji se 
u finansiskoj nauci smatra najpravednijim i najofektivnijim, jer se 
preko takozvano dohodarino mogu uzeti u obzir svi objektivni i subjek- 
tivni elementi radi pravilne ocene poresko snage obveznika, a propor- 
cionalnom stopom progresivno raste oporezivanje prihoda prema nji- 
hovoj visini. 

Ovim zakonom stavlja so kraj neravnomernosti poreskog optere- 
ćenja koje jo bilo pravilno u bivšoj Jugoslaviji i povlaščivanju privat- 
nog kapitala, da bi so sprovela što veća njegova koncentracija. Opte- 
rećenje zemlje, radničkih i činovničkih plata i točevino u ogromnoj je 
nesrazmeri bilo sa opterećenjem .društvenog kapitala, slabo opterećene 
rente, oslobođenje mnogih kamata itd. Sve te razliko u opterećenju 
novim zakonom su brisane. 

Prema načinu razreza i naplata poreza dohodak so deli na četiri 
podvrste: 

1) Porez po odbitku, — to je porez na plato i nadnico kao i na 
prihode od uloga na štednju i hartijo od vrednosti, a on so odbija pri- 
likom isplato ovih primanja. 

Stalo so na gledište da kod većino radnika i nameštenika njihov 
prihod od plate u velikoj većini pretstavlja jedini prihod i da so na 
ovaj način dolazi do lakog i brzog realizovanja ovog prihoda, ma da 
se formalno otstupa od načela oporezivanja ukupnih prihoda poreskih 
obveznika. 

Po drugoj grupi so oporezuju zemljoradnici, ali bez podnošenja 
individualnih prijava zbog lakše administracijo a i zbog priličnog broja 
slabo pismenih seljaka. 

Za polaznu tačku kod oceno poresko osmjvico uzima so ranije 
utvrđeni katastarski čist prinos, ali so dajo mogućnost otstupanja od 
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njega čim sadašnji prihodi zemljoradničkih imanja prelaze 20% utvrđe- 
nog čistog katastarskog prinosa na više ili na niže. Ovakav način će 
dati mogućnosti da se lako izvrši razrez poreza zemljoradnicima. 

Treća grupa otstupa od načela oporezivanja dohotka, ali &o u ovoj 
grupi radi o licima čija je poreska sposobnost vrlo niska, tako da se 
ovim načinom razreza i naplate dobija mnogo u brzini i pojevtinjenju 
rada finansiskog aparata, a s druge strane, finansiski efekat od »ve 
grupo poreskih obveznika je srazmerno veoma mali. 

Pri oporezivanju četvrte grupe u potpunosti je sproveden princip 
koji je ležao u osnovi Zakona o neposrednim porezima, tj. individualno 
prijavljivanje prihoda svakog poreskog obveznika, a prijava mora da 
obuhvati ukupne prihode poreskog obveznika. 

Važno je napomenuti uključenje poreza na naslede i poklone u 
sistem neposrednih poreza gde im je i mesto, a ne kao u bivšoj Jugo- 
slaviji u Zakonu o taksama. Uvedene su dve novine kod poreza na 
nasleda i poklone, i to: prvo, da se porez određuje ne samo prema 
vrednosti nasleda i stepenu srodstva, već i po visini neposrednog po- 
reza koji plaća naslednik; drugo, poreska stopa zavisi i od fakta da 11 
je naslednik živeo ili ne u zajednici sa umrlim. 

Preko poreza na naslede i poklone, koji su prilično oštri, obezbe- 
diće se, s jedne strane, prihodi države, a s druge strane, znatno će se 
ublažiti nasledivanje velikih imovina od strano lica koja imaju samo 
tu zaslugu što su naslednici pokojnika. 

Iz navedenih razloga, Finansiski odbor smatra da je ovaj predlog/ 
zakona i savremen i neophodan te ga predlaže na ozakonjenje. 

Prctscdnik: Želi U još ko da govori o ovom zakonskom prijedlogu? 
(Niko se ne javlja). Pošto so niko ne javlja, objavljujem da je pretres 
ovog zakonskog prijedloga dovršen i stavljam ga na glasanje. Sekre- 
tar Mile Peruničić izvršiće prozivku. 

Sekretar Mile Peruničić proziva članove Pretsedništva da glasaju. 

(Posle glasanja) 
Pretsednik: Objavljujem rezultat glasanja. Glasalo je Ukupno 50 

narodnih poslanika i svi su glasali sa га. 
Objavljujem da jo Prijedlog zakona o neposrednim porezima 

primljen prema prijedlogu Finansiskog odbora. 
Čast mi je obavijestiti Prctsjedništvo da je Finansiski odbor podnio 

PictsjcdniSlvu svoje izvještaje, i to: o Prijedlogu zakona o reguliranju 
predratnih obaveza, o Prijedlogu zakona o valorizaciji i o Prijedlogu 
zakona o konačnoj  likvidaciji  zemljoradničkih dugova. 

Ovi zakonski prijedlozi staviće se na dnevni red popodnevne sjed- 
nice, pošto se i onako sada ne može završiti rad. 
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Zato predlažem da sjednicu prekinemo i da je nastavimo poslije 
podno u 5 časova. (Prima se). Prema tome, sjednicu prekidam s tim 
da je nastavimo poslije podne u 5 časova. 

(Sednica jo prekinuta u  12 časova). 

(Nastavak sednico u 17 časova) 

Pretscdnik: Sjednica se nastavlja. 
Ministar za Konstituantu podnosi Pretsjedništvu Privremene na- 

rodno skupštino na rješavanje Prijedlog zakona o izmjenama i dopu- 
nama Zakona o izboru narodmh poslanika za Ustavotvornu skupštinu 
(Saiveznu skupštinu i Skupštinu nareda) sa zahtjevom da se oglasi 
za hitan. 

Treba najprije da riješimo pitanje hitnost:. Prima li Pretsjedništvo 
Privremeno narodno skupštine hitnost -za ovaj zakonski prijedlog? 
(Prima). Pošto je hitnost primljena, predlažem da se ovaj prijedlog 
odmah stavi na dnevni red ma da Zakonodavni odbor nije o njemu disku- 
tovao, u smislu našeg poslovnika. Prima li se ovaj prijedlog? (Prima). 
Objavljujem da odmah prelazimo na rješavanje ovog zakonskog pri- 
jeti log a. 

Riječ ima drug Potpretsjednik Vlade i Ministar za Konstituantu 
Edvard Kardelj. 

Potpretsediiik Vlade DFJ i Ministar za Konstituantu Edvard Kar- 
delj: Po svom sistemu naš Zakon o izboru narodnih poslanika za Usta- 
votvornu skupštinu jamčr u najvećoj meri slobodu i tajnost glasanja. 
Kada jo Privremena narodna skupštma primila taj zakon, ona je bila 
nadahnuta željom da on zaista omogući građanima naše zemlje da 
slobodno, tajnim glasanjem i neposredno, izaberu svoje pretstavniko 
&a Ustavotvornu skupštinu. Taj je cilj u potpunosti postignut Zakonom 
o izboru narodnih poslanika za Ustavotvornu skupštinu. 

Međutim, dužnost svakog demokratskog izbornog zakona je ne 
samo da obezbedi potpunu tajnost glasanja, nego ; da zaštiti birače i 
sve građane naše zemlje od svih zlonamernih antidemokratskih poku- 
šaja koji imaju za cilj da ih ometu u njihovom punom koriščenju 
'demokratskih prava, koje nova Jugoslavija daje našim narodnim 
masama. 

Iz svih razloga, a da bi se obezbedila potpuna tajnost glasanja 
na izborima za Ustavotvornu skupštinu, i da bi i iposlcdnji birač naše 
zemljo mogao slobodno i u punoj mori koristiti svoja građanska prava 
protiv kojih jo izvršen napad jedne nedemokratske manjine, podnosim 
Pretscdništvu Privremene narodne skupštino Predlog zakona o izme- 
nama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika za Ustavo- 
tvornu skupštinu (Saveznu skupštinu i Skupštinu naroda). 

Bitno jo u zakonu, da se pored kutija, koje nose ime liste i kandi- 
data, postavljaju i tzv. »kutijo bez liste«. Birači koji neće da glasaju 
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ni za jednog postavljenog kandidata, moći će staviti svoju kuglicu u 
»kut'ju bez liste«. Glasovi stavljeni u ovu kutiju ne uzimaju se u obzir 
pri podeli mandata. 

Držim da će taj zakon u potpunosti obezbediti demokratsko spro- 
vodenje izbora i sprečiti da so ometa normalni demokratski razvitak 
u našoj zemlji raznim antidcmokratskun manevrima, klevetama i neo- 
pravdanim prigovorima. Taj će zakon još više obezbediti da volja 
naroda Jugoslavije dodo slobodno i u punoj meri do izražaja, U isto 
vreme on će biti odgovor svima onima, koji hoće aintidemo'kratskim 
sredstvima da protivu volje naroda dovedu na vlast manjinu. 

Dozvolite nii da pročitam  tcikst zakonskog ipredloga: (čiia): 

RREDLOG ZAKONA 
0  IZMENAMA  1  DOPUNAMA  ZAKONA  O  IZBORU  NARODNIM  POSLANIKA 
ZA   USTAVOTVORNU   SKUPŠTINU   (SAVEZNU   SKUPŠTINU   I   SKUPŠTINU 

NARODA) 

Član 1 
U članu 47 na kraju prvog stava dodaje se nova rečenica, koja 

glasi: »Iza ovih kub ja postavlja se jedna kutija bez oznake liste i kan- 
didata (»kutija bez liste«), u koju će moći staviti kuglico oni koji no 
želo glasati niti za jednog sroskog kandidata bi!o na kojoj listi«. 

Član 2 
U članu 47 na kraju drugog stava dodaje so nova rečenica, koja 

glasi: »Iza ovih kutija postavlja so jedna kutija bez oznake liste (»ku: 
tija bez liste«), u koju će moći staviti kuglice oni koji ne žele glasati 
n.'ti za jednu postavljenu zemaljsku listu«. 

Član 3 
U članu 55 u drugom stavu, rečenica druga, iza reči »glas« stavlja 

se zapeta i dodaju roči: »odnosno u »kutiju bez liste« «. 

Član 4 
U članu 67 u prvom stavu, prva rečenica, iza reči: »srezu« umeću 

so: »odnosno palili u »kutiju bez liste« «. 

Član 5 
Na kraju člana 70 dodaje se novi stav koji glasi: 
»Kod utvrđivanja relativno većine u srezu kao i kod podele man- 

data u okrugu no uzimaju so uopće u račun glasovi pali u »kutiju bez 
liste« «. 

Član 6 
Na kraju člana 74 dodaje so novi stav koji glasi: 
»Kod utvrđivanja rezultata izbora za Skupštinu naroda i podele 

mandata no uzimaju so uopšte u obzir glasovi pali u »kutiju bez listo« «. 
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*    Član 7 

Na kraju prvog stava člana 79 dodaje se nova rečenica koja glasi: 
»Pri utvrđivanju količnika no uzimaju se uopšte u obzir glasovi 

pali u »kutiju bez liste« «. 

Član 8 
Na kraju prvog stava člana 81 iza reči »državi« stavlja se zapeta 

te dodaje: »za sve liste i kandidate kao i broj glasova palili u »kutiju 
bez liste« «. 

Član 9 
Ovaj Zakon stupa na snagu sa danom objave u »Službenom listu«. 

Drugovi, ja bih na kraju kazao samo nekoliko reći. Smisao ovoga 
našeg predloga jo u tome da se sprečo pokušaji jedne nedemokratske 
manjine, koja pokušava da sakrije svoju slabost na taj način što agi- 
tujo da se apstinira na izborima, i koja pokušava da poziva u pomoć 
inostranstvo, smisao je, dakle, našeg predloga da se jasnije dokaže 
gde jo većina naroda, za koga je upravo narod i kakva je prava volja 
naroda. Zato predlažem da so postavi i ta kutija, kutija u koju će moći 
da dadu svojo kuglico svi oni koji neće glasati ni za jednog kandidata. 
To nikako'no znači da naš zakon o izborima za Ustavotvornu skup- 
štinu nije u potpunosti ili dovoljno demokratski, nego znači samo to 
da jo naša dužnost, to jest da jo dužnost Narodne skupštine da obezbedi 
narodu, to jest, većini naroda da sa raznim nedemokratskim smicali- 
cama ' manevrima no rovari protiv nje reakcionarna manjina, koja 
bi htela da dodc na vlast nedemokratskim putem. (Buran aplauz). 

Pretsednik: Otvaram pretres po ovome zakonskom prijedlogu u 
načelu. Želi li ko da govori? (Andrija Hebrang: Molim za riječ). Riječ 
ima drug Andrija Hebrang. 

Ministar industrije Andrija Hebrang: Drugovi, mislim da je ovaj 
prijedlog vrlo umjesan. Ako se opoziciji apstinira od učešća u izbo- 
rima, to znači da hoće da nam napakosti. Kad ne bismo imali tu kutiju, 
koju sada predlaže drug Kardelj, mi bismo imali takvu situaciju: opo- 
zicija bi pozvala i ona. poziva narod na apstinenciju. Ali kad ta kutija 
no bi postojala, tačno bi se znalo, ko je došao na izbore i ko je glasao, 
a ko nije došao i ko jo apstinirao. I posbje izbora, ako bi se pokazalo 
da jo apstiniralo od glasanja 10%, opozicija bi mogla reći da je apsti- 
nirao daleko veći broj, da jo nekako bilo tako izvedeno da oni koji 
apstiniraju, budu prikriveni, da se ne otkriju pred narodom i obzirom 
na to, ona bi mogla reć« da bi drukčije bila stvar postavljena, da oni 
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koji apstiniraju ostaju prikriveni, da se no-zna ko će apstinirati, apsti- 
niralo bi 60%. Međutim, tr-eba tom kutijom omogućiti svakome, koji 
nećo da glasa za listu da pusti svoj glas u tu kutiju i poslije izbora 
imaćemo ovaj rezultat: točno ćemo znati koliki je broj glasao: ko je 
apstinirao i koliko je bilo protiv, imaćemo čist račun sa opozicijom i 
ona neće biti u mogućnosti, ni u zemlji ni u inostranstvu, da manevriše 
i podvaljuje svijetu. Zbog toga smatram da ove izmjene u izbornom 
zakonu treba prihvatiti. 

Pretsednik: Riječ ima dr Miloš Moskovljević. 
Dr Miloš Moskovljević: Ja pozdravljam ovaj zakonski predlog i, 

kao i vi svi, glasaču za njega sa; najvećim zadovoljstvom. Evo zašto, 
1 kod najslobodoumnijih izbornih zakona uvek ima mogućnosti da 

se utiče na slobodu oprcdcljivanja glasača i niko ne može biti siguran 
da li su oni zaista po svojoj volji slobodno glasali za ovoga Ili onega. 
Bez ove izmeno moglo bi se za izborni zakon da kaže, a to bi svakako 
opozicija kazala, kao što i govori, da i ako će naravno, mi smo u to 
uvereni, biti veliki broj glasača za listu Narodnog fronta, reći će da 
su mnogi od birača glasali ne po slobodnoj volji nego zbog O'Vog ili 
onog, zbog pritiska —, jer su, tobože, morali glasati. 

Ja sam to kod naroda oisetio i video, da bi mnogi možda glasali 
zato što se boje nečega, Sto ih plaše i onda bi opozicija kazala: »Evo, 
vidite, pa nisu to baš pristalice Narodnog fronta, nego su to ljudi koji 
nisu smeli da ne glasaju«. Međutim, sa ovakvom izmenom, tj. kad 
bude i jedne ovakve kutije, onda će biti svakome slobodno da stavi 
svoju kuglicu u tu kutiju. Onda nam niko ne može kazati da su oni 
glasači, koji su glasali za Narodni front, glasali pod nekim pritiskom, 
jer im se ostavlja široko povje, ako neće da biraju ni jednoga od mno- 
gobrojnih kandidata, jer ima srezova i sa po šest kandidata, onda ti 
ljudi, ti glasači mogu da spuste kuglicu i u tu kutiju. Tako ćemo moći 
tačno videti koliko poverenje uživa Narodni front u narodu. Posle ovih 
izmena ne može niko reći da je izborno poverenje falsifikovano, da je 
dobiveno pod pritiskom ili na prevani. 

Iz tih  razloga ja još jednom pozdravljam ovaj predlog. 

Pretsednik: Riječ ima drug Moša Pijade. 

Moša Pijade: Ja takodo pozdravljam ovaj zakon. Još prilikom 
izrade Predloga zakona o izborima za Ustavotvornu skupštinu data je 
ideja; istina nije bio formalno podnesen predlog. Jaša Prodanović se 
pozvao na nekadašnju Srbiju, na Srbiju pre Prvoga svetskog rata, i, 
veii, bilo je u zakonu predviđeno da ako je postavljena samo jodna 
kutija, da je pored1 nje obavezno da stoji još jedna, da bi se pomoću 
nje zastupala tajnost izbora. Međutim, kad smo pripremali ovaj zakon, 
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nismo računali da opozicija neće učestvovati na izborima. Mi retko 
gde u zemlji imamo samo jednog kandidata; skoro svuda ili je po dva 
do tri a negde čak i četiri pa i pet kandidata, koji pripadaju raznim 
političkim grupama, ali svi su u Narodnom frontu i, prema tome, na 
izbore izlazi jedna politička grupa, ma da je sastavljena od više stra- 
naka. I sada opozicija, koja poziva narod na apstinenciju, ona u isto 
vremo i plaši narod terorom i čime svo — ja no znam. Medu ljudima 
koji bi možda hteli da apstiniraju kao sledbonici opozicije, imače i 
takvib koji će se bojati toga, jer će se po spiskovima znati ko nije 

■došao na glasanje. Treba, dakle, zaštititi u punoj meri tajnost glasanja. 
Ovim se zakonom to postiže i on će preseći u korenu sve manevre 
opozicije, koja bi u svoje pristalice uračunala i one na samrtničkoj 
postelji, bolesnike ili momentano otsutne iz mesta i sve one koji ma 
iz kojih drugih razloga ne bi došli na glasanje. Ovako ćemo imati čistu 
situaciju, jer opozicija neće moći da računa kao na »svoje« i sve one 
koji nisu došli na glasanje već samo ono koji su stavili svoju kugl'cu 
u kutiju. 

Imaćemo, dakle, čistu situaciju i manevri njihovi i njihovih prija- 
telja-pomagača neće imat' nikakvog uspeha. 

Da kažem samo još nešto. Ja mislim da naslov ne bi trebalo da 
glasi »Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izbdru narodnih posla- 
nika za Ustavotvornu skupštinu (Saveznu skupštinu i Skupštinu na- 
roda), jer Ministar ne predlaže nikakve izmene već samo dopune, i 
zato predlažem da naslov zakona glas1: »Zakon o dopunama Zakona o 
izboru narodnih poslanika itd.« 

Pretscdnik: Prima li Ministar za  Konstituantu ovaj prijedlog? 

Potpretsednik Vlade i Ministar za Konstituantu Edvard Kardelj: 
Primam. 

Pretscdnik: Javlja li se još ko za P ječ? (Ne javlja se niko). Pošto 
se niko ne javlja, pristupićemo glasanju. Glasače se'poimenično., 

Članovi Pretsjedništva koji: glasaju za zakonski prijedlog koji je 
predložio Ministar za Konstituantu sa izmjenom u naslovu projekta 
koji jo predložio drug Moša Pijade, a prihvatio Ministar za Konsti- 
tuantu glasače sa za, a koj5 su protiv sa protiv. 

Molim Sekretara da prozove gospodu i drugove narodne poslanike. 

Sekretar Mile Peruničić proziva poslanike da glasaju. 

(Posle glasanja) 

Pretscdnik: Izvolite čuti1 rezultat glasanja. Glasalo jo svega 49 po- 
slanika i svi su glasali za. Objavljujem da je Prijedlog zakona o dopu- 
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nama Zakona o izboru narodnih poslanika za Ustavotvornu skupštinu 
(Saveznu skupštinu i Skupštinu naroda) primljen. 

Prelazimo na slijedeću točku dnevnog reda, pretres Prijedloga 
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radničkim povjerenicima 
koji jo podnio Ministar socijalne politike. 

Molim izvjestioca druga Mo.šu Pijade da izvoli pročitati izvještaj 
Zakonodavnog odbora. 

[zvestilac Moša  Pijade (čita): 

PRIVREMENA 'NARODNA SKUPŠTINA " 
DEMOKRATSKL-:    FEDERATIVNE    JUGOSLAVIJE 

Ztikonodavn'i   odbor 
Br. 1202 

24-Х-,1,946  god. 
Beograd 

PRETSEDNISTVLI  PRIVREMENE NARODNE SKUPŠTINE 
DEMOKRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE 

B e o g r a d 

Zakonodavni odbor, na svojoj sednici od 23 oktobra ove godine, 
proučio je i usvojio sa 23 protiv 2 glasa Predlog zakona o izmenama 
!■ dopunama Zakona o radničkim poverenicima od 23 jula 1945 godine, 
onako kako ga je Ministar socijalne politike podneo Pretscdništvu Pri- 
vremeno narodne skupštino Demokratske federativne Jugoslavije. 

Dostavljajući ovaj izveštaj, Odboru je čast umoliti Pretsedništvo 
Privremeno narodno skupštine Demokratske federativne Jugoslavije da 
ga izvoli u celosti usvojiti. 

Za izvestioca određen je Moša Pijade. 
Prctscdnik 

Za zapsnKara Zakonodavnog odbora 

Ivan Božičević, s.  r. Moša Pijade, s. r. 

(Predlog zakona i obrazloženje Ministra socijalne po'Jtike videti 
kao prilog na kraju knjige.) 

Drugovi, ja se nadam da će Ministar socijalne politike ukratko 
obrazložiti ovaj svoj predlog zakona. Ja mogu da kažem da je u Zako- 
nodavnom odboru vladala jednodušnost u pribvatanju ovoga predloga 
zakona. Bila su i dva glasa protiv. Ovaj zakon dopunjuje i memja 
unekoliko zakon koji smo doneli jula meseca, jer obuhvata za pret- 
stavljanje preko radničkih poverenika više ustanova i nadleštava nego 
što je bilo predvideno ranijim zakonom, čime su zadovoljeni sasvim 
opravdani zahtevi Jedinstvenih sindikata radnika i nameštenika Jugo- 
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,s;avijc. Isto tako, više su precizirane dužnosti i zadaci radničkih povc- 
icnika, tako da je u njihove dužnosti ušlo i vršenje kontrole proizvodnje 
i kontrole izvršenja plana u preduzedma, izuzev vojnih i privatnih pre- 
duzeca koja rade isključivo za vojsku. I treća, najvažnija stvar koja 
ко menja jeste da se briše član 12 koji predviđa kazne za radničke po- 
vercnike, pošto se stalo na stanovište da je vrlo nezgodno da ta odredba 
ostane u zakonu, pošto u slučaju da se radnički poverenici ogreše bilo 
krivično ili ma na koji način postoje drugi zakonski propisi-po kojima 
oni mogu biti kažnjeni. Zato- u ime Zakonodavnog odbora predlažem 
da se ovaj zakonski predlog primi. 

Pretsednik: Otvaram pretres. Riječ ima Ministar socijalno politike 
dr Anton Kržišnik. 

Ministar socijalne politike dr Anton Kržišnik: Drugovi i gospodo 
narodni poslanici. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o 
radničkim poverenicima, koji sam podneo na inicijativu Glavnog odbora 
Jedinstvenih sindikata radnika i nameštenika Jugoslavije, izraz je 
težnjo i volje radništva da .aktivno saraduju u obnovi naše razorene 
privredo : u izgradnji naših političkih i kulturnih ustanova i organiza- 
cija. Radnicima, nameštenicima i službenicima treba priznati pravo da 
preko svojih izabranih pretstavnika saraduju sa upravama preduzeća, 
organizacija, ustanova i nadleštava u unapređivanju rada i radne 
discipline, da vrše u preduzećima kontrolu proizvodnje i radne disci- 
pline, te da pomažu nadležnim vlastima u kontroli izvršavanja zakona 
i naredaba. 

Sada važeći Zakon o radničkim poverenicima priznaje pravo bi- 
ranja radničkih poverenika samo u privrednim preduzećima, л ne pp- 
znaje to pravo radnicima, nameštenicima i službenicima u neprivred- 
nim organizacijama, ustanovama i nadleštvima, ma da i u njima po- 
stoji potreba zaštite socijalnih i ekonomskih interesa radnika i name- 
štenika. Ima tu i nedoslednosti i nelogičnosti. Radnicima i namešteni- 
cima u nadleštvima i neprivrednim organizacijama i ustanovama 
priznaje se pravo organizovanja u sindikatima, a ne priznaje im se 
pravo biranja radničkih poverenika, koji su blaži oblik klasne organi- 
zacije? Radnici ne traže za radničke poverenike nikakva preterana 
ovlašćenja, koja bi išla na štetu jedinstvenog rukovodstva i radne disci- 
pline. Što se tiče saradnje u privrednom delokrugu, oni traže samo to, 
da se radničkim poverenicima prizna pravo pomaganja u unapređi- 
vanju rada i radne discipline, dakle, oni ne traže učešće u rukovodstvu 
i upravi. 

Sto se pak tiče kontrole, oni traže da se radničkim poverenicima 
prizna pravo vršenja kontrole i izvršavanja plana u preduzećima, a u 
ostalim ustanovama pak samo pravo da pomažu nadležnim vlastima 
u kontroli izvršavanja zakona i naredaba vlasti. 
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Dalje, oni traže da im so u pogledu primanja i otpuštanja radnika 
i nameštenika prizna pravo da kod uprave daju svoje mišljenje. 

Naposletku oni traže da se ukine odredba čl. 12 Zakona 6 rad- 
ničkim poverenicima, koja predviđa kazne za radničke poverenike, ako 
prekorače svoja zakonska prava, ili zloupotrebe svoj položaj u predu- 
zeću, ili svojim nesavesnim radom oštete interese proizvodnje 1 radnika. 
Ova odredba je nepotrebna. Ukoliko radnički poverenik zloupotrebi 
svoj položaj, radnici ga mogu svakog časa, u smislu čl. 6 tač. 3 Zakona 
o radničkun poverenicima, opozvati. Лко se pak radnički poverenik 
ogreši o interese obnove, ili o druge interese društva i države, on odgo- 
vara po Zakonu o spekulaciji t privrednoj sabotaži, odnosno po drugim 
zakonima, kao i svaki drugi građanin. 

Ne udovoljiti tim traženjima radnika i nameštenika, značilo bi da 
so nema poverenja u njihovu' političku zrelost. Po istoj logici bi se 
mogla osporiti i njihova zrelost za saradnju u narodnoj vlasti preko 
izabranih pretstavnika u narodnim odborima, zemaljskim skupštinama 
i u ovoj Privremenoj narodnoj skupštini. Mislim da je radništvo svoju 
političku zrelost potpuno dokazalo u toku Narodnooslobodilačke borbe 
U kojoj je imalo vodeću ulogu, da je tu zrelost dokazalo i posle oslo- 
bođenja svojim udarničkim radom na obnovi privrede. Naš' radnici i 
nameštenici potpuno su svesni da u novoj Jugoslaviji obnova privrede 
i povećanje proizvodnje idu u korist svih slojeva radnog naroda, a ne 
u korist privilegisane manjine, te da, prema tome, jedino od porasta 
proizvodnje mogu očekivati poboljšanje svoga socijalnog'i ekonomskog 
položaja. 

Iz svih navedenih razloga, molim da predloženo izmene i depune 
u Zakonu o radničkim poverenicima izvolite usvojiti i ozakoniti. 

Prctsednik: Otvaram načelni, pretres ovog zakonskog prijedloga. 
Pošto se niko ne javlja za riječ, objavljujem da je pretres zaključen. 
Pristupićemo sada poimeničnom glasanju o ovom zakonskom prije- 
dlogu. Ona gospoda narodni poslanici koji primaju ovaj zakonski prije- 
dlog glasače sa za, a koji ga ne primaju glasače sa proiiv. Molim 
sekretara da izvoli prozivati gospodu narodne poslanike. 

Sekretar Mile Pcrimičić proziva poslanike. 

(Posle glasanja.) 
Prctsednik: Glasalo je svega 48 poslanika i to svi za. Objavljujem 

da je ovaj zakonski prijedlog primljen. 
Prelazimo na slijedeću točku dnevnoga reda: Prijedlog zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o demobilizaciji starijih godišta, žena i 
branilaca u Jugoslavenskoj armiji i mornarici. Izvjestilac drug Moša 
Pijade ima riječ- da pročita izvještaj Zakonodavnog odbora. 
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Izvestilac Moša Pijade (čita): 

PRIVREMENA NARODNA SKUPŠTINA 
Dl-MOKRATSKE    FEDERATIVNE    JUGOSLAVIJE 

Zakonodavni  odbor 
Вг. 216 

25 dktabra 1946 gcd. 
Ik"ourad 

PRETSEDNISTVU  PRIVREMENE NARODNE SKUPŠTINE 
DEMOKRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE 

Beograd 

Zakonodavni odbor na svojoj sednici od 25 o. m. proučio j€ i 
jednoglasno usvojio Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona 
o demobilizaciji starijih godišta, žena i branilaca u Jugoslovcnskoj 
armiji i mornarici, od 19 jula o. g., onako kako ga je Ministar na- 
rodne odbrane podneo Pretsedništvu Privremene narodne skupštino 
Demokratsko federativne Jugoslavije. 

Dostavljajući ovaj izveštaj, Odboru je čast umoHti Prctsedništvo 
Privremene narodne skupštine Demokratske federativne Jugoslav'je 
da ga izvoli u celost' usvojiti. 

Za izvestioca Odbor je izabrao Mošu Pijade. 
PiTOl&edrak 

Zin>p!:snnč-ar Zakonodavnog odbora 

Rato Dugonjić, s, r, Moša Pijade, s. Г. 

(Predlog zakona i obrazloženje Ministra narodne odbrane videt' 
kao prilog na kraju knjige.) 

Ja, drugovi, nemam ništa naročito da kažem. Pročita'.! ste predlog 
i videli ste da su sve te izmene koje se predlažu ustvari dopune onom 
ranijem zakonu o demobilizaciji i da idu na to da još bolje osiguraju 
demobilisano borce naše Armije, da. se poveća broj onih koji se raču- 
naju kao nesposobni'zadrugari, koji dosada nisu imali pravo na pomoć. 
Ukratko, jasnije se određuje i bolje obezbedujc pomoć za demobilisane. 

Pismeno obrazloženje proč'tali ste, a drug pukovnik Koib je ovde, 
kao poverenik Ministra narodne odbrane, i može dati obrazloženja i 
objašnjenja ako bude trebalo. 

Pretsednik: Ima riječ povjerenik Ministra narodne odbrane pu- 
kovnik Kolb. 

Poverenik Ministra 'narodne odbrane pukovnik Vjekoslav Kolb: 
Članom drugim Zakona o demobilizaciji od 19 jula 1945 godino priznalo 
50 svojstvo branioca ograničenom broju lica koja se nalaze u Jugo- 
slovenskoj armiji i mornarici, jer su kao nesposobni zadrugari ili. čla- 
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novi porodice računati samo muški članovi ispod navršenih 17 i preko 
navršenih 55 godina i zenskinjt ispod navršenih 18 i preko navršenih 
45 godina. Svo ovo, razumljivo&pod uslovom da je opštepoznato da su 
njihovo zadruge odnosno porodice siromašnog stanja i da vojna lica 
za koja se traži hranilačka pogodnost izdržavaju porodicu odnosno za- 
drugu isključivo svojim ličnim radom l zaradom. 

S obzirom џа ovo zakonske odredbe mogli su da budu oslobođeni 
uglavnom obveznici: koji imaju nedoraslu decu bez majki, i koji imaju 
stare roditelje i kao takve nesposobne za rad i privređivanje. 

Prema tome, zakon je regulisao pitanje porodica koje su se nala- 
zile u najtežem položaju. 

Našim vojnim teritorijalnim organima bio je podnesen priličan broj 
molbi koje nisu odgovarale ovim zakonskim odredbama. Molioci su 
tumačili svojstvo hranioca s obzirom na odredbe zakona biv. jugoslo- 
venske vojsko ali su zaboravili- da i u tome zakonu ustanova hranioca 
u mobilno i ratno doba uopšto nije postojala. Ona je postojala samo u 
mirno doba, a u mobilno i ratno doba branioci su služili kao i svi ostali 
vojni obveznici. 

Ministar narodne odbrane, vodeći računa o teškom položaju tih 
porodica, predložio je da se demobilišu i izvesne kategorije branilaca 
čije su porodice bile u najtežem položaju. Da bi se pomogao još veći 
broj porodica siromašnih obveznika koj; se nalaze u JA i u mornarici, 
priznajući im svojstvo hranioca, ovim dopunama zakona proširen je 
pojam ko se ima smatrati nesposobnim zadrugarom odnosno članom 
porodice. 

Prema predloženoj dopuni člana 2 zakona, moći će da bude demo- 
bilisan i onaj obveznik siromašnog stanja koji je svoju zadrugu ili 
porodicu izdržavao isključivo svojim radom ili zaradom, a koji u za- 
druzi odnosno porodici ima članove bez obzira na godine starosti nespo- 
sobne za rad i privređivanje, što treba da bude utvrđeno na specijalnom 
•ekarskom pregledu. Moći će, prema tome, da budu oslobođeni I* om 
siromašni obveznici, čije su žene u graviditetnom stanju ili su poro- 
dilje odnosno dojilje. Moći će da bude oslobođen i onaj obveznik siro- 
mašnog stanja koji ima ženu sa dvoje 'l: troje sitne dece. 

Napominjem da će na ovaj način znatno biti rasterećen i državni 
budžet, jer ovakvim porodicama neće više morati da se isplaćuje 
državna pomoć. ' 

Članom -1 predviđa se isplaćivanje ohveznicima izvesne novčane na- 
grade koja treba da ;т služi kao pomoć posle otpuštanja iz Armije dok 
se ne zaposle i dok ne stvore mogućnost stanovanja. Izmena ovog 
člana ima trojaki cilj: ona pravilnije postavlja dodeljivanje novčane 
nagrade,  uprošćava se sam postupak  pri  isplaćivanju, otstranjuju se 
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Izvesne dvosmislenosti koje su mogle biti uzrok raznolikog tumačenja 
i primcnc zakona. 

Tačka a) toga člana vozala je određivanje nagrade za datum pro- 
■zvodstva u oficirski čin. Poznato je da usled specifičnih uslova razvoja 
naše Armije, prolzvodstva u oficirske činove nisu mogla redovno i po- 
stupno teći, tako da mnogi uopšte nisu dobili čin na vreme ili nisu počeli 
sa istim činom iako danas imaju istovetne funkcije. 

Po dosadašnjim odredbama veličina Isplate jednog mnogo se razli- 
kovala od drugog. Pomenuta odredba sem toga suviše komplikujo izra- 
čunavanje pomoći, pošto istu veže za funkcije na kojima su oficiri bili 
u toku služenja u Narodnooslobodilačkoj vojsci. -Treba imati u vidu 
da nema mogućnosti da se za svakog oficira izračunava tačno vreme 
koje je proveo na pojedinim funkcijama, da je bilo takvih funkcija 
kojih nema u sadašnjoj sistematizaciji te da ima mnogo oficira koji su 
dobili u toku borbo specijalne zadatke za rad izvan vojsko i kojima 
treba i to vreme računati u službu u Armiji. 

Pored svega toga, mora se uzeti u račun da se, s obzirom na spe- 
cijalan način borbo i ratovanja, nije mogla voditi tačna evidencija ko- 
liko je ko proveo vremena i na kojoj dužnosti. 

Dosadašnja formulacija tačko 6) koja se odnosi na novčanu pomoć 
borcima i podoficirima koji su stupili u Narodnooslobodilačku borbu i 
Partizansko odrede Jugoslavije 1941—1943 nije dovoljno konkretna, 
jer ne govori o tome da li treba podoficirima isplatiti podoficirske pri- 
nadležnosti od dana stupanja u Armiju ili od dana proizvođenja u po- 
doficirski čin. Ako bi so postupilo po prvom tumačenju onda. bi podofi- 
cirima pripala nesrazmerno velika suma i tt> bi nesumnjivo pretstavljalo 
veliko opterećenje za budžet. Ako bi so pak postupilo po drugom tuma- 
čenju, nastaju slične teškoće kao i kod sadašnje primene tačko a) čl. 4 
zakona. 

Nov predlog uprošćava ova izračunavanja, a u pogledu novčanog 
efekta odgovara realnim potrebama. Sem toga, on vodi računa i o 
onima koji su učestvovali u Narodnooslobodilačkoj borbi u 1944 godini 
do 15 septembra, jer su i njihove porodice i domovi u mnogome 
stradali. 

Dopuna člana 4 zakona tačkom g) bila je nužna iz razloga što je 
osnovni cilj zakona o demobilizaciji ukazivanje pomoći demobilisanima, 
olakšanje njihovog zbrinjavanja do novog zaposlenja. S obzirom na 
izloženo, onim oficirima koji so demobilišu na traženje državnih organa 
kao neophodni stručnjaci u novom državnom aparatu ili za obnovu 
zemlje, tj. za koje je unapred izvesno da imaju obezbedenu službu u 
državnom aparatu, no treba isplatiti ovu pomoć osim njihovih redovnih 
mesečnih prinadležnosti. Zbog toga molim Privremenu narodnu skup- 
štinu da primi ovaj zakonski predlog. 
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Prclsednik: Pošto se više niko nije javio za riječ, objavljujem da 
je pretres završen. Pristupamo glasanju. Molim sekretara Mila Peru- 
ničića da izvrši prozivku. 

Sekretar Mile Peruničlć proziva poslanike da glasaju. 

(Posle glasanja) 
Prclsednik: Objavljujem rezultat glasanja. Glasalo je svega 48 na- 

rodnih poslanika i svi sa za. Objavljujem da je ovaj Prijedlog zakona 
O izmjenama i dopunama Zakona o demobilizaciji starijih godišta 
obveznika, žena i branilaca u Jugoslavenskoj armiji i mornarici 
primljen. 

Prelazimo na slijedeću točku dnevnoga reda, na pretres Prijedloga 
zakona o demobilizaciji najmlađih godišta i druge partije starijih godi- 
šta obveznika, branilaca i svih žena iz Jugoslavenske armije i mor- 
narice. 

Riječ ima izvjestilac drug Moša Pijadc da podnese izvještaj Zako- 
nodavnog odbora. 

Izvestilac Moša  Pijade (čita): 

PRIVREMENA NARODNA SKUPŠTINA 
DEMOKRATSKI-     FEDERATIVNE    JUGOSLAVIJI; 

Zakonodavni  odbor 
Br. 216 

25 oiktobra   1945 god. 
Dctograd 

PRETSEDNIŠTVU PRIVREMENE NARODNE SKUPŠTINE 
DEMOKRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE 

Beograd 

Zakonodavni odbor na svojoj sednici od 25 o. m. proučio je i 
jednoglasno usvojio Predlog zakona o demobilizaciji najmlađih godišta 
i druge partije starijih godišta obveznika, branilaca i svih žena iz Jugo- 
elovenske armije i mornarice onako kako ga je Ministar narodne 
odbrane podnco Pretscdništvu Privremeno narodne skupštine Demo- 
kratsko federativne Jugoslavije, sa sledečim izmenama: 

Cl. 5, druga alineja, umesto roči »Ministarstvo« staviti »Ministar«. 
Cl. 6, prvi red, umesto roči »Ministarstvo« staviti »Ministar«. 
Dostavljajući ovaj izveštaj, Odboru je čast umoliti Protscdništvo 

Privremene narodno skupštino Demokratsko federativne Jugoslavije da 
ga izvoli u celost' usvojiti. 

Za izvestioca Odbor je izabrao Mošu Pijade. 
Prets-edrak 

Zapisničar i      Za'koniodftvnog odbora 
Ruto Dugonjić, s. r, Moša Pijade, s.  r. 
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Drugovij mi smo u Zakonodavnom odboru prihvatili ovaj zakonski 
predlog i pozdravili ga, jer se njimo demobhišo još priličan broj vojnika 
najmlađih godišta 1 nova partija obveznika starijih godišta, branilaca 
i žena. 

Međutim, u diskusiji su se pojavila neka pitanja, pošto se nekim 
članovima Odbora učinilo da nema propisa o demobilizaciji đaka 1 stu- 
denata radi produženja školovanja. Pošto tada u Zakonodavnom 
odboru nije bilo nikoga od strane Ministarstva narodne odbrane koji 
b' mogao dati odgovor na ovo pitanje i druga pitanja postavljena u 
vezi s tim, mi smo u Zakonodavnom odboru rešil: da ovaj zakonski 
predlog primimo onako kako je predložen, a da na današnjoj sednici 
Pretscdništva budu data objašnjenja po tmi pitanjima, pitanju demo- 
bilizacijo đaka i studenata i pitanju demobilizacije hranilaca iz Korpusa 
narodne odbrane, pošto mi nismo bili u stanju da odgovorimo 
na ta pitanja. Ja stoga molim druga pukovnika poverenika Ministra 
narodne odbrano da i na ova pitanja odgovori kada bude govorio <> 
zakonskom predlogu. 

Pretscdiiik: Riječ ima povjerenik Ministra narodne odbrane pukov- 
nik Vjekoslav Kolb. 

Poverenik Ministra narodne odbrane pukovnik Vjekoslav Kolb: 
Spoljno-politička situacija, saobraćajni uslovi i potreba socijalnog zbri- 
njavanja obveznika nalažu da se demobilizacija naše Armije vršj 
postepeno. 

Tako su prvim zakonom od 19 jula demobilisani samo obveznici 
rođeni 1909 g. i stariji, jedan deo žena i najteži slučajevi hranilaca. 
Demobilizacija ove partije obveznika završena je do 20 septembra u 
roku koji je bio predviden zakonom. 

Kao prva grupa koja bi se otpustila od objave ovog zakona do 
15 novembra bili bi mladiči stari 17 godina i mladi tako da bi im se 
pružila prilika produženja školovanja. 

Pošto su ovi mladiči učestvovali u ratu, iako nisu u vojnoj obavezi, 
predvideno je, da će im se vreme provedeno u Armiji i mornarici raču- 
nati u obavezni rok službe, koji će biti naknadno zakonski propisan. 
Razliku, ukoliko budo postojala imaće da dosluže kada bude regruto- 
vano njihovo godište. 

Zasada zakonski nije mogla da bude predvidena demobilizacija 
studenata, svršenih đaka srednjih Škola i nesvršenih đaka srednjih i 
njima ravnih škola, jer oni znatnim delom pretstavljaju kadar ruko- 
vodilaca naše nove Jugoslovenske armije ; mornarice ili su oni zapo- 
sleni na administrativnim i kulturno-prosvetmm funkcijama u Armiji. 

Od strane Ministarstva narodne odbrane izdata su, međutim, na- 
ređenja za odlaganje vojne službo onim studentima i maturantima, koji 
žele da nastave studije, a ukoliko to potrebe službe u Armiji dozvo- 
ljavaju. 
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U priprem! su i naređenja za odlaganje vojne službe onim borcima 
i rukovodiocima koji su nesvršeni daći srednjih škola, koji žele da 
produže školovanje, razumljivo' ukoliko bude to potreba s'.užbe u Armiji 
dozvoljavala. 

Kao druga grupa, koja bi se otpustila u vremenu između 15 no- 
vembra i 15 decembra, bili bi obveznic' stari 26 godina i više. 

Ženo koje su bile izuzete prvim zakonom o demobilizaciji (speci- 
jalisti, službenici  u sanitetskim  ustanovama  I  rukovod'oci). 

No, i u ovom pogledu predviđena je postepenost, tj. da će biti 
otpušteni kao de'.ovi koji su uglavnom nosili sav teret u operacijama. 
Tek doenije, u partiji koja će so predvideti narednim zakonom biće 
demobilisani obveznici .pomenute starosti, koji' služe u jedinicama 
Korpusa narodno odbrane. 

Rok za izvršenje debomilizacije druge grupe predviden je tako 
da b' se ona izvršila još pre početka najjače zime. 

Demobilizacija oficira zasada se no može još vršiti po jednom 
opštem pravilu, već jo predvideno, da će se otpuštanja vršiti ukoliko 
to budu dozvoljavalo potrebo službe. 

Od demobilizacijo su izuzeti: 
1) Specijalisti, koji su Armiji neophodni. Ovaj izuzetak morao je 

da budo učinjen pošto se oseća vrlo veliki nedostatak, na primer, šo- 
fera, mehaničara, sanitetskog i veterinarskog osoblja itd. 

. U Armiji, međutim, neće biti zadržani specijalisti branioci, a om 
specijalisti koji su u Armiji dvo godino i više pa neće biti demobilisani 
bićo prevedeni u radnike i činovnike sa odgovarajućom platom 

2) Izuzetak da mogu u Armiji i mornarici da ostanu oni koji to 
žele, a pokažu odgovarajuću sposobnost, učinjeno jo da bi se Armij' 
obezbedio potrebni kadar podoficira i oficira, kao i da bi se nezbrinu- 
tim za potrebno vremo obezbedio život naroč'to u toku nastupa- 
jućo zime. 

U Odredbama zakona jo predvideno da će nov' demobilisani u po- 
gledu materijalnog i socijalnog obezbedenja, odela i hrane, novčane 
pomoći, obezbedenja zaposlenja, dodcljivanja grade i zajmova za podi- 
zanje uništenih domova, kao i u pogledu dodcljivanja zemljo biti izjed- 
načeni sa onima", koji su demobilisani po zakonu od 19 jula ove godine. 

Iz Armijo so otpušta i izvestan broj lica koja ne pripadaju godi- 
štima, na koja se nećo odnositi ovaj zakon, ali se demobilišu kao stalno 
ili privremeno nesposobni, kao strani državljani koji odlaze u svoju 
otadžbinu, kao i svi oni koji so demobilišu kao neophodni stručnjaci u 
cilju obnovo zemlje. 

Zbog toga jo bilo potrebno da se na njih prošire odredbe Zakona 
o demobilizaciji, kojo regulišu njihovo materijalno i socijalno obezbe- 
denje. 

Najzad, ovde je predvideno da pravo na materijalno prinadlcžnost' 
imaju i ona lica, koja su demobilisana u vremenu od 1 maja do objavo 
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ovog zakona. Za lica koja su demobilisana ргс 1 maja -smatra se da 
su uspela da nadu zaposlenje i da im novčana pomoć više nije potrebna. 

Pošto je Zakon o demobilizaciji od 19 jula predvulco da se demo- 
bilizacija u njemu predvidenih kategorija obveznika ima izvršiti u roku 
od 2 meseca, to je potrebno da se predvidi otpuštanje branilaca. 
Ovo naročito zbog toga štosu odredbe za ppznavanje hranilačkog svoj- 
stva proširene Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona <> 
demobilizaciji od1 19 jula (Cl. 2). 

Kao zaključak može se kazati da je demobilizacija novih kontin- 
genata obveznika dokaz miroljubivosti naše države u spoljno-politickim 
odnosima a ujedno < dokaz čvrstine i sigurnosti naših unutrašnjih 
prilika. Demobilizacija novih kontingenata obveznika znači i priliv nove 
radno snage, a naročito stručnjaka u našoj privredi, što če dati nov 
polet u obnovi naše zemlje. 

Pretsednik: Otvaram pretres. Želi li ko da govori? (No javlja se 
niko). Objavljujem da jo pretres završen. Pristupamo glasanju. Glasače 
se poimenično. Molim sekretara da izvoli izvršiti prozivku. 

Sekretar Mile Peruničić proziva članovo Pretsedništva da glasaju. 

(Posle glasanja) 
Pretsednik: IzvolUe čuti rezultat glasanja. Glasalo je 48 narodnih 

poslanika i svi su glasali za. Prema tome, objavljujem da je Prijedlog 
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o demobilizaciji najmlađih 
godišta i drugo partijo starijih godišta obveznika, hranilaca i svih žena 
iz Jugoslavensko armijo i mornarice primljen u cjelini. 

Prelazimo na slijedeću točku dnevnog reda: pretres Prijedloga 
zakona o sedmogodišnjem osnovnom školovanju. 

Molim druga Mošu Pijade, kao izvjestioca o ovome zakonskom 
prijedlogu, da pročita izvještaj Zakonodavnog odbora. 

Izvestilac Moša  Pijade (čita): 

PRIVREMENA NARODNA SKUPŠTrNA 
DEMOKRATSKE    FEDERATIVNE    JUGOSLAVIJE 

Zakonodavni   odbor 
Br.  203 

24-X-,1945  god. 
Beograd 

PRETSEDNIŠTVU  PRIVREMENE NARODNE SKUPŠTINE 
DEMOKRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE 

Boog rad 

Zakonodavni odbor, na svojoj sedmei od 23 oktobra ovo godine, 
proučio je i usvojio sa 24 prot'v 2 glasa Predlog zakona o sedmogo- 
dišnjem osnovnom   školovanju onako   kako ga jo Ministar   prosveto 
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podneo Pretsedništvu Privremene narodne skupštine Demokratske fe- 
derativne Jugoslavije. 

Dostavljaj'ući ovaj izveštaj Odboru je čast umolili Pretscdništvo 
Privremeno narodno skupštino Demokratske federativne Jugoslav'je 
da ga izvoli u celosti usvojiti. 

Za izvestioca  određen je Moša Pijade. 
Pnefscdnik 

Za ■zaf)iiisra&ixa Zekonodavijog odbora 

Ivian Božičević, s. r. .   Moša Pijade, s. r. 

Kao što ste, drugovi, videli zakon jo vrlo kratak i jasan. Ministar 
prosvotc je tu i može ga obrazložiti. Ja u ime Zakonodavnog odbora 
nemam ništa naročito da kažem. Mogu reći samo to da je manjina 
odborska od svega dva člana glasala protiv a da nije dala nikakvu 
motivaciju ni objašnjenje zašto je. tako postupila, niti je podnela pose- 
ban izveštaj. 

Pretscdnik: Želi li ko da govori? Riječ ima Ministar prosvjete. 

Ministar presvete Vladislav Ribnikar: Ovaj zakon dolazi sa pri- 
ličnim zakašnjenjem. To zakašnjenje jo usledilo iz tehničkih razloga. 
Predlog ovoga zakona bio jo podnesen još pro dva meseca, ali so nije 
mogao sastati Zakonodavni odbor, tako da je tek danas pred nama, ali 
i tako sa zakašnjenjem biće koristan. » 

Zakon je vrlo kratak, kao što kaže drug Moša. Mislim da z-bog 
toga nijo potrebno nikakvo naročito obrazloženje. Daću samo neko- 
liko kratkih objašnjenja, utoliko kraćih što se posle jutrošnjeg obja- 
šnjenja Ministra fmansija bojim da i budžet za primenu ovoga zakona 
ne bude kratkog veka. 

Ja se slažem sa Ministrom finansija, da u današnjoj situaciji po- 
stoje mnogo važniji problemi, mnogo preči od problema nepismenost1 

U našoj zemlji, ali verujem da nema mnogo takvih problema. Naša na- 
rodna vlast, obnova naše zemlje, ekonomska obnova zavisi od toga 
kako ćo da funkcionišo naša narodna vlast, a ako mi hoćemo da ona 
funkcioniše kako treba, moramo joj dati kadrove dovoljno obrazovane. 
Ja mislim da so svi u tome slažemo. 

Ovaj zakon jo potreban da bi se uveo jedinstveni, školski sistem, 
koji mi sada ostvarujemo u zemlji. Taj sistem se sastoj' u tome da u 
ovoj prvoj fazi ostvarivanja toga sistema gimnaziju svedemo п&: sedam 
godina, odnosno nižu srednju školu od četiri razreda na tri. Program 
predviden za četiri godine rasporedili smo tako da bude ostvaren za tri 
godino tako da osnovna škola od četiri godine sa tri godine srednje 
školo odgovara svršenoj nižoj srednjoj školi. Osim toga, sedmogodišnja 
nastava je predvidena i u programu Narodnog fronta, pa smo i oba- 
vezni da se trudimo i da je ostvarimo. 
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Nažalost, ini ne možemo ostvariti obaveznu sedmogodišnju nastavu 
odmah u zemlji, bar no u svima krajevima. U Slovenačkoj je ona po- 
stojala i ranije, fak sa osam godina, u Dalmaciji i Vojvodini sa šest, 
8 takode i u mnogim drugim mestima. Ali, ima krajeva, gde ni 
osnovna škola nije dala željone rezultate. Razume se da ćemo se tru- 
diti da prvenstveno otvorimo osnovne škole makar sa dva do tri- 
razreda tamo gde ih nema. Mi ćenio se potruditi da u mestima. i kra- 
jevima gde je to moglićno odmah oetvarimo sedmogodišnju nastavu. 
Zato jo potrebno da već od ove godine počnemo da otvaramo, prema 
određenom programu, peti razred u osnovnim školama gde postoje 
dva to tri učitelja. 

Ovaj zakon jo potreban da bi se mogao primeniti već u ovoj go- 
dini i ja molim da ga danas primile kako je predložen. 

Pretsednik:  Riječ ima Mane Сискол'. 
Ministar za Makedoniju Emaiuiei Čučkov: Drugovi, ja pozdravljam 

ovaj projekat zakona iz razloga što pored stvar' koje je kazao g. Mi- 
nistar prosvele, ovaj zakon ima i jedno socijalno obeležje u tome što 
se no dajo mogućnost onim gazdama i zanatlijama da vrbuju decu još 
od devet godina za šegrte, čiji je život mnogo težak da ih je jada 
gledati. 

Vi sle gledali i videli po svim našim palankama kakav je život 
naših malih šegrta koji odustaju u drugom ili trećem razredu osnovne 
škole od školovanja i odlaze na zanat, a koji inače vrlo teško žive, jer 
njihovo gazdarice gledaju da dete zatupi i da teško može da postane 
čovek. Potrebno jo bilo već da se naša- omladina koja izlazi iz srednjih 
> nižih škola tako vaspita da možo akceptirati svaki politički pojam, 
da može politički da se vaspita i da može doći' u narod sa izraženim 
političkim pojmovima ukoliko to njihov uzrast dozvoljava. Drug Ribni- 
kar je rekao da se u nekim mestima ne može sprovesti ni osnovna 
škola. Ja verujem da ćemo kad se zavedu škole u roku od tri do četiri 
godine imati mladu generaciju ljudi, koji će stupiti u život sa jačim 
školskim obrazovanjem koje im je potrebno. 

Ja još jedanput pozdravljam ovaj zakon i verujem da će on imati 
veliki uspeh. 

F)rctsednik:  Ima  riječ   Melodija  Andonov-Cento. 
Metodija Andonov-Čento: Ja neću da govorim, već ću samo da 

postavim jedno pitanje. Koliko godina još posle toga ima da se ide u 
gimnaziju? 

Ministar prosvete  Vladislav  Ribnikar: Još četiri godine. 

Pretsednik: Ima li još ko od drugova da govori? (Niko se ne javlja). 
Pošto nema nikoga, objavljujem da  jo pretres završen. Pristupićemo 
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poimeničnom  glasanju.  Molim  druga  sekretara  da  izvrši  prozivku   a 
poslaniko da glasaju. 

Sekretar Mile Peruničic proziva poslanike da glasaju. 

(Pos'.o glasanj!i) 
Pretsednik: Izvolite čuti rezultat glasanja. Glasalo je svega 48 na- 

rodnih poslanika i svi su glasali za. Objavljujem da jo Prijedlog zakona 
O sedmogodišnjem osnovnom školovanju primljen. Prelazimo na sl'jc- 
deću točku dnevnog reda, pretres Prijedloga zakona o ukidanju gra- 
đanskih škola. Molim druga Mošu Pijade da pročita izvještaj Zakono- 
davnog odbora. 

IzvestHac Moša  Pijade (čita): 

PRIVREMENA iNARODNA SKUPŠTINA 
DEMOKRATSKE    FEDERATIVNE    JUGOSLAVIJE 

Zakonodavni  odbor 
lir. 1204 

24-X-.1946   god. 
Bcogrkid l 

PRETSEDNIŠTVU  PRIVREMENE NARODNE SKUPŠTINE 
DEMOKRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE 

B e o g r a <1 

Zakonodavni odbor na svojoj sedmei održanoj 23 oktobra 1945 
godine, proučio je i usvojio jednoglasno Predlog zakona o ukidanju 
građanskih škola onako kako ga je Ministar presvete podnco Pret- 
sedništvu Privremene narodne skupštine Demokratske federativne Jugo- 
slavije, sa sledečim izmenama i dopunama; 

Cl. 2. U prvom redu, posle reči »škole« dodati reč' »u mestima gde 
nema gimnazije«. 

: Cl. 3.  U prvom j drugom redu, posle reči »jedinica« brisati reči 
»odnosno narodni odbori autonomnih oblasti«. , 

Cl. 4. U prvom redu, mesto reči »danom objave« staviti »kad 
se objavi«. 

Dostavljajući ovaj izveštaj sa učinjenim izmenama i dopunama, 
Odboru je čast zamoliti Pretsedništvo Privremene narodne skupštine 
Demokratske federativne Jugoslavije da ga izvoli u celosti usvojiti.    ' 

Za izvestioca određen je Moša Pijade. 
Preiscdnik 

Za zaipisnič-ara v Zakonodavnog odbora 

Ivan Božičević, s. r. Moša Pijade, s. г. 
(Predlog zakona sa obrazloženjem Ministra prosvete videti kao 

prilog na kraju knjige.) 
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Drugovi, ovaj zakonski predlog još je kraći od onog koji smo 
maločas usvojili i još je jasniji, pošlo sadrži samo odredbu da se gra- 
đanske škole ukidaju. Obrazloženje je priloženo i mislim da je takode 
svima poznato da te tzv. građanske škole nikada nisu ni odgovorile 
onoj svrsi koja im je bila namenjena i da jo bilo krajnje vreme da se 
ukinu. Mi smo samo u Odboru u Cl. 2 gdc se kaže da se dosadašnje 
građanske školo pretvaraju u niže gimnazije ubacili »u mestima gde 
gimnazijo nema«, da no bi izgledalo da svaka građanska škola mora 
da se pretvori u gimnaziju pa makar i postojala gimnazija. Nemani 
više šta da kažem. 

Pretscdnlk: Otvarani pretres o ovom zakonu. Pošto se niko ne 
javlja za riječ, objavljujem da jo pretres zaključen. Pristupićemo sada 
glasanju o ovom zakonskom prijedlogu. Molim sekretara da izvrši pro- 
zivku narodnih poslanika. 

Sekretar Mile Pcruiiičić proziva narodne poslanike da glasaju. 

(Posle glasanja) 
Pretscdnlk: Glasalo je 48 narodnih poslanika i svi su glasali z<i. 

Objavljujem da je Prijedlog zakona o ukidanju građanskih škola 
primljen u redakciji Zakonodavnog odbora. 

Prelazimo na pretres Prijedloga zakona o Konvenciji o očuvanju 
prava na penziju radnika koji migriraju, koji je podnio Ministar soci- 
jalno politike. MoUm izvjestioca druga MOšu Pijade da izvoli pročitati 
izvještaj Zakonodavnog odbora. 

Izvestilac Moša  Pijade (čita): 
PRIVREMENA NARODNA SKUPŠTINA 
DEMOKRATSKE    EEDI-KATIVNE    JUGOSLAVIJE 

Zakonodavni odbor 
i&r. 205 

24-Хч1046  god. 
Beograd 

PRETSEDNIŠTVU  PRIVREMENE NARODNE SKUPŠTINE 
DEMOKRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE 

B e o g r а d 

Zakonodavni odbor, na svojoj sedn'.ci održanoj 23 oktobra 1945 
godine, proučio jo i jednoglasno, bez diskusije, usvojio Predlog zakona 
0 Konvenciji o očuvanju prava na penziju radnika koji migriraju, koja. 
jo na osnovu čl. 389 Versajskog ugovora o miru od 28 juna 1919 go- 
dino donesena na XIX zasedanju konferencije međunarodne organiza- 
cijo rada održanom u Ženevi 1935 godine, onako kako ga je Ministar 
socijalno politiko podneo Pretsodništvu Privremene narodne skupštine 
Demokratske federativne Jugoslavije. 
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Dostavljajući ovaj izvcšlaj, Odboru je čast zamoliti Privremenu 
narodnu skupštinu Demokratske federativne Jugoslavije da ga izvoli 
u celost; usvojiti. 

Za izvestioca određen  je Moša Pijade. 
Pncls-ednik 

Z-a zapisničara Zakoniodavinofj odbora 

Ivan Božičević, s. i. Moša  Pijade, s. г. 

(Predlog zakona videti kao prilog na kraju knjige.) 
Drugovi, ova Konvencija je jedna stara tendencija koja zaštićuje 

radnike koji migriraju. Njih imamo dosta, i trebalo je da i mi prihva- 
timo tu konvenciju, da bismo olakšali .povratak mnogih naših rudarskih 
i drugih radnika iz inostranstva, koji su tamo stekli izvesna prava, da 
ih, napuštajući zemlje u kojima su radili, ne bi izgubili u našoj zemlji. 
Drugo nemam šta da kažem, osim da ponovo zamolim da ovu Konven- 
ciju prihvatimo. 

Prclscdnik: Pošto se n:ko ne javlja za riječ, pristupićemo glasanju. 
U smislu poslovnika, o prijedlogu ove Konvencije .biće svega jedno 
glasanje. Ona 'gospoda narodni poslanici koji primaju ovaj zakonski 
prijedlog neka izvole sjedeti, a koji ga ne primaju neka izvole ustati. 
(Svi sede). Pošto niko nije ustao, objavljujem da je Prijedlog zakona 
o Konvenciji o očuvanju prava na penziju radnika koji migriraju jedno- 
glasno primljen. 

Prelazimo na narednu točku dnevnog reda: pretres Prijedloga za- 
kona o uređenju sudova socijalnog osiguranjafh Vrhovnog suda soci- 
jalnog osiguranja. 

Molim izvjestioca da izvoli pročitati izvještaj Zakonodavnog 
odboia. i 

Izvestilac Moša Pijade (čita): 

PRIVREMENA NARODNA SKUPŠTINA 
DliMOKRATSKE    FEDERATIVNE    JUGOSLAVIJI- 

Zakonodavni odbor 
Br.  214 

25 oktobra  1945 god. 
Beograd 

PRETSEDNIŠTVU PRIVREMENE NARODNE SKUPŠTINE 
DEMOKRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE 

B o o g r a d 

Zakonodavni odbor, na svojoj sednici od 25 o. m., proučio je i 
usvojio jednoglasno Predlog zakona o uređenju sudova socijalnog osi- 
guranja i Vrhovnog suda socijalnog osiguranja onako kako ga je sa- 
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vezni Ministar socijalne politike podneo Pretscdništvu Privremene na- 
rodne skupštine Demokratske federativno Jugoslavije, sa sledečim 
izmenama i dopunama: 

Cl. 5. — Briše se ceo drugi stav. 
Cl. 7. -^ U drugom stavu briše se druga rečenica. 
Cl. 12. — U drugoj alineji mesto reči »u sporu podlegla« staviti 

»spor izgubila«. 
Cl. 16 novi: »Svi podnesci kod sudova socijalnog osiguranja oslo- 

bođeni su od taksa«. 
Cl.  16 postaje član  17. 
Član 18 novi: »Danom objave ovog zakona prestaju važiti sv' 

pravni propisi koji su u protivnosti sa odredbama ovog zakona. 
Član 19 novi: »Ovaj zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službe- 

nom listu Demokratsko federativno Jugoslavije««. 
Dostavljajući ovaj izveštaj sa učinjenim izmenama i dopunama, 

Odboru je čast umoliti Pretsedništvo Privremene narodne skupštine 
Demokratsko federativne Jugoslavije da ga izvoli u celosti usvojiti. 

Za izvestioca Odbor je odred'o Mošu Pijadc. 
PiclsednJk 

Zapisničar Zakonodavnog odbora 

Rato Dugonjlć, s. r. Moša Pijadc, s. r. 

(Predlog zakona i obrazloženje videti'kao prilog na kraju knjige.)« 
Pošto je Ministar socijalno politiko ovde, može on da obrazloži 

ovaj zakonski predlog, ako smatra za potrebno. 
Pretsednik: Otvaram načelni pretres ovog zakonskog prijedloga. 

Ima riječ Ministar socijalne politike. 
Ministar socijalne politike dr Anton Kržišnik: Ja mislim da je drug 

izvestilac dovoljno objasnio i obrazložio' ovaj zakonski predlog' i da 
zbog toga nije potrebno šta v'šo objašnjavati, jer sam razloge i potrebu 
donošenja ovog zakona izložio u pismu kojim sam predlog podneo 
Privremenoj narodnoj skupštini na ozakonjenje, (Videti prilog na kraju 
knjigo.) 

Pretsednik: Pošto se niko više ne javlja za riječ, objavljujem da 
je pretres o ovom zakonskom prijedlogu završen. Pristupičemo gla- 
sanju. Gospoda narodni poslanici koji primaju ovaj zakonski prijedlog 
glasače sa za, a oni koji ga ne primaju glasače sa protiv. 

Mobilni sekretara da izvoli prozivati gospodu narodne poslanike. 
Sekretar Mile Peruničič proziva narodne poslanike da glasaju. 

(Posle glasanja) 
Pretsednik: Glasalo je 47 poslanika i to svi za. Objavljujem da je 

Prijedlog zakona O' uređenju sudova socijalnog osiguranja i o Vrhov- 
nom sudu socijalnog osiguranja primljen. 
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Ostalo točke koje su vam saopštcne na dnevnom redu ne mogu se- 
uzeti u pretres, jer izvještaji Zakonodavnog odbora nisu spremljeni. 
Izvještaji Zakonodavnog odbora biće otštampani danas u toku noći i 
sutra razdijeljeni. Prema tome, moramo današnju sjednicu zaključiti. 
Pristajete li da današnju sjednicu zaključimo? (Pristajemo). Dobro, 
predlažem za sutrašnju sjednicu slijedeći dnevni red: 

1) pretres Prijedloga zakona o poštansko-telegrafsko-telefonskim 
taksama koji je podnio Ministar pošta; 

2) pretres Prijedloga zakona o regubsanju predratnih obaveza 
koji je podnio Ministar finasija; 

3) pretres Prijedloga zakona o valorizaciji; i 
4) pretres Prijedloga zakona o konačnoj likvidaciji zemljoradnič- 

kih dugova, koje je takode podnio Ministar Hnansija. 
Primate li ovaj dnevni red? (Primamo). 
Pošto je dnevni red primljen, današnju sjednicu zaključujem i 

iduću zakazujem za sutra u  10 časova. 

(Sednica je zaključena u 18,50 časova). 
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Тридесета седница 
(27 октобра 1945) 

Почетак у 10,30 часова. 
Претседавао Претседник др Hnaii Рибар. 

Прстседнпк: Отнарам XXX сјединцу Претсједииштна Принремепе 
Народле скулштине. Злписник даиаши.с сједнице водиће секретар Д1'уг 
Омер Глухић. Молим друга секретара Омера Глухића да ИЗВОЛИ прочи- 
татн записник прошле сједниие, 

Секретар Омср Глухић чита запжник седиии.е од 26 октобра. 

Претседник: Има ли ,ко од народиих посланш<а какву три.мједбу 
na onaj запнспик? (Иема). I lomio примједаба псма, записпик се оијс- 
paiia. 

II])iije иего што пређемо na диешш ред ииам да дам слиједеће caon- 
штење: г. Драгић JOKCUMOBUII, народнм посланик, поднио je Претсјед- 
ништву Привремене народне скупштинс на рјешење: 1) Приједлог 
закона o аутономијм и иезависности; 2) Приједлог закона o разрезу 
пореза ;ia 1945/46 год.; 3) Приједлог закона o упослењу отпуштепих 
и na расположеи.е стављеник држаниих и самоуправнтс службеиика. 
Сва сиа три законска лрнједлога г. др Драгића Јоксимовића упутиће се 
надлежним одборима. (Видети прилоге ni крају књпге). 

Народни послапик друг Владн.мнр Иазор извјештава да je обол^о 
и  мили за  отсуство,  Одобрава ли  сс тражеио  отсустпо? (Одобраиа). 

Прелазимо na дневни ред. Kao прва точка дневног реда je претрес 
Приједлога закоиа Министра пошта, телег[)а(1)а и телефона o поштан- 
ско-тслеграфско-телефопскпм гаксама. Пошто je изнјестнлац д[)уг Мк- 
хаило Грбић на путу, молим друга Војина Бајовића да прочита изије- 
штај Фиианснског одбора. 
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Заменмк нзвестноца Bojnu Бајовић (чита): 

ФИМАИСИСКИ ОДБОР 
ПРИВРЕМЕНЕ   НАРОДНВ   СКУПШТИНЕ 

ДЕМОКРАТСКЕ   ФЕДЕРАТИВНЕ   ЈУГОСЛАВИЈЕ 
Бр.   19 

11 октобра 19-15 
Београд 

ПРЕТСЕДНИШТВУ ПРИВРЕМЕНЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ДФЈ 

Б е o г-р a д 

Финансиски одбор на својој седннци ол 11 октобра ове године 
разматрао   je   Предлог  закона   o   поштанско-телетрафско-телефонскЛм 
таксама и послс дискуснје једиогласпо ra усвојио са  следећим изме- 
нама и допупама; 

У члану 1 став 1 брише се реченица ,,као и све радње које су 
с TIIM услугаиа у непосредној иези". 

У члапу 1   став 2    бршпе сс. 
У члаиу 2, став 2, измсђу речи „ивмене" и „динара" уместо речи 

^сквивалента" долази реч „вредиости". 
У члану 3, последњи став, после речи „ногр.еби", умеће се реч 

^извршни". 
У члану 5, став 4, бришу се речи ,,обична писма и Дописнице", a 

уместо н,их додају сс речи „n све ирсте поштаиских пошилика". 
У члапу 5 после речи „конвенцијаиа" бриш« се реч „уредбама" a 

рсчи „лравилнииима" и „споразумима" мен.ају места у реду рсчи, тако 
да послс речи „коивеппијам-а" долазн реч „споразумима", a затим „и 
правилницима". 

Члан 8 брише се. 
Члаи 9 постајс члан 8, мења cc' ii гласи: „Мииистар пошта, теле- 

графа и телефона може, за саобраћајпе (железничке, речпе, поморске 
и друге) установе, као и за Поштанску штедноницу, специјалиим eno- 
разумима o узајампим услугама отступити од прописа члаиа 1 ОВОГ 
Закоиа". 

Члаи 10 постаје члан 9 са свим иамвнама: после речи „Закона" 
уместо речи „престаје" долазн реч „престају", a после речи „важити" 
брншу се речи „Уредба Прчшредиог саиета o плаћању поштанских такса 
од 17 априла 1945 г. као и". 

Члаи 11 постаје члам 10 п пбсле речи „листу" додају се речи 
„Демократскс  федеративне Југославије". 

Подносећи овај извештај Претседништву Привремене иародне 
скупштине ДФЈ, Фшгансиски одбор моли Претседништво да усвоји и 
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предложеним   изменама   и  допуиама  SaKOiH   o   поштанско-телеграфско- 
телефонским таксама. 

За  известиоца je  изабраи народин  посланик Miix'aiui()  Грбић^ 
За претседиика 

За записиичара Финаисиоког одбора 
Михаило FpGnh, с. р. Kupo Глнгорои, с. р. 

Чланови: 
Владимнр Tyuoiiirli, с. р,, Мата РуС(М)Вић, с. ц., Јоснп Јсрас, C p., Жи- 
вота Ђерманмш!!! с. р,, Пикола Tjouotiiili, с. р,, О1ојадии Солддтоин!], с. р. 

Иитаие поштанско-телеграфско-телефоиских такса било je у na- 
poj Југославији стално отворена To je долазнло отуда што се од 
стране тадапш.их управљача иијс праинлпо цеиио положај и задагак 
пои.тслско-челе^афско-телефоиске 'струке. Иије се водпло рачупа 0 
културном и привредном .ифчају струке. Док се, с једне стране, тра- 
жило да поште, телеграфи и телефони врше своју функцију беспре- 
корио и да доиосе Мниистарству финансија ЧИСТ ириход, с друге 
страие, mije се поттаиско-телеграфско-телефоиској струци давало ДО- 
вољпо средстава за редовно Bpuieibe и модериизовање службе. Не оамо 
да нису одобравани потребни кредпти у буџету, иего je та струка била 
прикраћеиа и у. прнходнма које je могла и, морлла да mia no оним услу- 
.ама које чпии. У TOM прикраћивању na првом месту долазе поштанско- 
телеграфске таксе. Поште, телеграфи и телефони радилн су за све " 
свакога, али су таксе наплаћиване само од једног дела народа. Док тав. 
пижи слојеви, радницп, сел>аци и други нису имали иикаквих повла- 
стица, биле су од плаћања поштанско-телеграфско-телефонских такса 
ослобођеие, поред државннх власти, такве устаиове које су своје чисте 
прнходе, реализона.ие добрнм делом na рачуп 'ioia nno ННСу плаћале 
поменуте таксе, делнл.е привилегованим појединцима и класаиа у виду 
таптнјема, дивиденде итд. Може се без претерпваља казагп да je у 
питању ослобођспЈа плаћања поштапско-телеграфско-телефопских такса 
нладала апархија. Да бп се могла створшп ма и бледа слика тог сташ.а, 
доста je помепуш да се број устапова које су биле ослобо1)епе пла- 
ћања тих такса пењао na више хпљада, и да се o тпм установама морлла 
БОДИТИ спеп.пјалпа евидепппја, у kojoj се im пајбол.и службепик mije 
л|ОРао'лако cnalm. 

Више од псЛшвине пошпљака преносила je пошта бесплатно a 
безбројпи су били случајеви да се ПОД ВИДОМ званнчних пошиљака 
отшремају, без ик.акве конт.роле, caormneiha приватног карактер. lipu 
гаквом ствњу ствари mije могло да буде говора o иеком добром уирав- 
љању птт струком И u неком и.еном иравилном буџетирап.у. Me треба 
нарочито mi ucTiiuaiii да je na raj пачин држав-на каса била ounelm- 
вана вслики.м сушма, које би се могле исквристита sa унапре^ивање 
ПТТ струке  и уопште принреде. 
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У iionoj народној држави ne може се дозволити стање какво je 
напред )1зложе110. Предложенп пројскат закона o поштапско-телеграф- 
ско-телефонским таксама долази зато да се учпии крај аиархији и да 
сс заиеде ред у тарнфпој политици птт струке. Усвајањем овог нро- 
јекта омогућиНс се cnpouo};eibe корснпте рсформе у питан.у птт та- 
рифе и то у складу с (иродуктшшим n инвестнциопим трошковнма које 
струка врши н са услугама које струка чинн. Док се раније mije нодило 
рачуна o трошкоинмл за одржавапЈе птт службе im o вредности учиње- 
них услуга, сада се мора o томе воднш рачуна, ако се желн да се пред- 
ратно нездраво стап.е укине. Здрава стручпа политнка у ресору Ми- 
пистарства пошпа, телеграфа и телефона може се водитн једипо ако 
се птт тарифа заснива иа здравим темељима, a јсдииа здрава основа 
je у томе да се по пачелу прнвредпог газдинства свама услуга плати. 
Кад се у другим привредним .предузећима спроводи iipiniiiim плаНаља 
сваке услуге, тако се и у птт служби мора спровести лрчтиш onmrer 
luiahaibd птт такса. 

Укидаи.е ослобођења од luiahaii.a птт такса треба спровестн спе- 
цнјално нз ових разлога: 

1) Осповии iipiiiiniiri финамсиске политике јесте реалпост буџета. 
Међутим, ако би се дозволила широка ослобођења од плаћања такса, 
o рсалиости буџета птт струке не може бити говора, јер се у п.еиом 
буџету не би могли вндети сви н.ени приходи, одпосно ови не бн посто- 
ј|али, иако су са миого иапора и трошкова којн улазе у буџет расхода 
изЕршене услуге за које би се морале платитн таксе које улазе у буџет 
прихода; 

2) У систему ослобођеп^а од поштаиско-телеграфско-телесјјонских 
такса увелико су омогућене злоупотребе, јер тада o слап.у пошиљака 
поштом нико у држамиш надлештвима не води неку нарочиту евиден- 
цнју и поједиии иеоавесни службепиин у немогућностн су да1 под видом 
званичне пошнљке у званнчном омоту и1ал>у своја приватна саоппггења 
или да и сама званичиа саопштења која могу да се обично ошреме, 
отпремају препоручено нтд. Међутим, када се за сваку пошил,ку плаћа 
такса мора се у иадлештву водити рачуна o утрошку кредита и злоу- 
потребе пнсу могуКпе. 

Ипак предложенн пројекат предшфа извесне изузетке, али здрава 
тарифскв политика води рачуна o томе да ти изузецн буду mro мало- 
бројинји. И стварно изузеци који се овим пројектом предлажу мимм- 
мални су. У прво.м реду ослобађају се птт установе и неки њени органн 
п то ctiMO у вртен.у званичне дужиости. To je разумљшш с обзиром 
na с^аму природу службе. Затим, признаје се ослобођеп.е војним вла- 
стима за време рата и мобплпзаипје. To треба дозволити с обзиром na 
изузетан положај војиих власти и na специјалам начип администрирањ.а 
у војсци, где je врло тетко нлн или уоптге ne долази до злоупотреба. 
За ослобође11,е Црвепог крста говорн његова функција за време рата 
n мобплизацпје, na n TO je ослобо|;еи>е огранпчепо. М.ајзад, призпаје се 
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ослобо1;еље за ратие заробљенике'што je у склалу с међуиародшпг 
иормама. У предложеиом законском лројекту статунра се да поштапске 
марке и ирсдиоспице издаје Министар пошта, телеграфа и телефопа. 
To je iberoBO искл.учи1!0 право које тр&ба да се у закону истакне, кдко 
би се имао законски оснои за судски постушк против неовлашНеиих 
издања н протип енеитуалних фалсификата. 

Члан 9 пројекта допушта отступоња од обавезног шкаћања птт 
таксе за caoCpahajiie ycpa}io«e и Поштаиску штедиоиииу. Тнме инјс 
речено да се те устапопс ослобађају плаћања таксе, али се даје могу1\- 
ност за евентуално, разуме се, ограничеио ослобо1;С1ве, ако би то тра- 
жио ннтерес службе, с обзиром na уску везу нзмеђу птт службе м 
службе поменутих усганов^. \ 

Резимирајући све изложспо, могу се iicrahii ове одјшкс предлижс- 
иог законског пројекта: 1) тачно .нормпрап.е надлежности за издавање 
поштанских мар^ака; 2) јасио одре1;ива11.е дужпости важеп.а птг такса 
и јемства за непошифеце таксе na качин који je предв>фен законом 
односно тарифом и правнлтшима донетпх na основу закшга; 3) вођење 
рачупа o продуктивним it иивестнци.оннм трошковнма птт управе; 
4) укндануе акархије у питаљу гпт такоа и пше отклап.ан.е могућпо- 
сти за oiiiTcheii.c дјтжавие касе; 5) омогућашап.е птт струци да може 
водити здраву стручну политику у нитересу целине. 

C обзнром na наведено, потребпо je и корисно да се пројекат за- 
копа усвоји и ja предлажем Претседииштву да га озакоии. 

Претседшш; Отнарам претрсс o овом законском предлогу. Жели 
ли ко да говори? (За реч се јавља народпн послаиик др Војнслав 
Кецмановић). Има ријеч народии посланик Кеимамовић. 

/lp Војислап KeuMaiiiOBiih: Другови, у закопском лројекту, и то у 
тач. 4, члана 5, стоји да сс Црве.ни крст ослобађа од плаћан.а гаксе 
за телеграфска caonujreiba, иисма и упутнип.е за време рата и моби- 
лизацијс. Ja држим, другови, да je ово ограиичеи.е иа par и време 
^обнлизације овде пеоправдаио. Друштио Црвеиог крста je једна емп- 
iieiiTiia каритативиа устаиова, која и данас, у поратно време, и за дуги 
низ тодина у поратпом времену има да извршава задатке које joj на- 
tMehe њен каритатипно-хусмапн циљ. У том свом послу ово друштво има 
исто тако велики саобраћај и са иноземством и ако бн ми рад Црвеног 
крсга оптеретили плаћакем поштансхо телеграфских тлкса, то би ишло 
na штету тог хумапог каритативпог рада Црвепог крста. Колико je иени 
познато, организапнје 1Јрвеног крста свуда су у свету ослобођеие пла- 
h'aiba ових такса. И ако ми усаобраћају са иаозе.мством будемо увсли 
плаћаше тих такса, ми ћемо се разликовати од осталог света у iOM 
погледу. Како би то изгледало, да мн у иноземству имамо у том погледу 
бесплатну поштапску службу, a да код нас, на нашој територији, под- 
вргавамо друштво обавезн, плаћања тих такса. Зато сматрам, другови, 
ла бн овај став требало да буде измењен у томе прави.у, што би Црвенп 
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крст био пбтпуно ослобођеи n.'iali.iir.a спих поштаиско-телефонско-телс- 
графских такса. 

Лко je иужио јаче и oriiniipniij'e образложење, ja сам прпправаН 
да ra изложим. A ja држ^нм да, ко схвата значај Црвеиог крста у оиом 
иоратлом времсну, да he снако бити потпуно сагласаи са \IHOM да ово 
друштво буде ослобођено спих птт такса, каО' ипо je ослобођсно, 
колико je меии позиато, и од плаћања такса на државинм саобраћај- 
ним средстинма, железницама, плоиинм објсктима итд. To je мој предлог. 

Претсединк: Жели ли joui кб да гоиори? (Не јавља се иико). Ми- 
пистар саобраћаја Тодор Вујасиновић iipujamio се као ммепик Miimi- 
стра пошта телеграфа и телефоиа, који mije онде. Има реч Министар 
оаобраНајл Тодор Вујасиновић. 

Зас^тупннк Мниистра пошта, тслеграфа и телефона Miiiiiici)ip сао- 
браћаја Тодо.р Byjaciinouiili: Ja могу само да изјаним да остајем при 
ономе што je друг Мииистар пошта, телсграфа и телефоиа поставио у 
Одбору и mro je усвојено, Кад сс фади o закоиу o таксама, наиме, иије 
се могао тај проблем постапнти na ноие осиове. Због тога je морало 
бнтн усвојено угланпом ono како je било у бшшшј Југослаиији. Сада 
су испуњени нови услови иа основу којих je иогућно nahu нове форме 
и na темел.у којих ће се поставнти моии закоп o таксама. (Методије 
Апдоиов-Чспто: Шта мислите o оиом предлогу друга Кецмановића да 
се ослободи такса Црвени крст?) Ja личио прииам предлог 

Прстссдпик: Има рпјеч друг изнјестнлаи. Bojim Бајовнћ. 
Известнлац Војин Bajoiiiih: Другови, o предлогу друга Кецмаио- 

вића, 'равговарали смо na седниЦи Финансиског. одбора. Сложилн смо 
се за формулацнју да се Црве.ии крст ослободи поштанских гакса само 
за време para u мобнлнзације. Руководило пас je, арво, TO mro су opranu 
поште u m ro je буџет Министарства пошта стварно преолтерећеци, и 
inro су opranu претрпапн .мпогпм пословнма које су мора.т да сврта- 
вају. Узмпте само за пример Београд где Црвени крст све услуге тражп 
од "поште. Бар у Београду моглп би те послове да обаил.ају н.ихови 
opranu. 11 MU СМО се, према томе, СЛОЖИЛИ 38 такву формулацпју да се 
Црвенп крст само у случају рата и лшбплпзап.ије ослободн такса. 

Друго, овр je једно такво прппцттјелпо mnan.e којим бп се 
моглп каспије да позабавпмо n да се касппје no п.ему допесе одлука. 
Стога мпслим да би овај предлог могао овакаи какаи je да осгапе, a 
no предлогу друга Кецма.повиЈт да се доцније позабавпмо. (Родољуб 
Чолаковик: Молим друга извјестиоца да се изјасни да ли je чињеница 
да je Црвени крст у свим другим земљама ослобођен од таксл?) Menn 
je позпато да за време <рата јесте, a да ли je у мирно доба, то ne знам. 

Претседник: Пошто неиа одговорног министра, то ни друг иавјести- 
лац ne може да се нзјаспи o приједлогу послатша др Кецмановпћа. 
Жели ли јот ко да говори? (lle јавља ne нико). Онда претрес je завр- 
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шсн ii приступамо гласању. Гласаће се поименично. Omi народни no- 
сланици који су за овај законски предлог како га je Одбор ускојио 
гласаће са зп, a који су протии, гласвће са протии? Молнм друга сс- 
кретара да изврши прозинку. 

Др Војислск Кбидшиовић: Да пи се гласа са изменом коју сам ире- 
дложио или без. измепс? 

Прстссдиик: Гласа  се no прсдлоЈ у Одбора. 
Мишклар фииацснја  Cpeieiv Жујовић:  Предлог друга  Кецмано- 

Biiha Moivin бисмо узети пакнадио у разматран.с. 
Претседник: Ријеч има Мнпистар caoOpaliaja. 
Засгумик Miiiitic|ipa iioHira, тслеграфа II тслсфона, Minjiiciap сао- 

Op^iliaja Тодор Вујаскнсвић: Другоин, ja сам био нзнедеи па гоиормипу 
na препад. (Смех). Ради се o овсше. Дошао ми je друг (показује на 

■извесчиоца Bajomiha) и казао да би трсбало да кажсм nemio као за- 
сгупиик Милистра пошта. Како са.м ja у отсустиу Министра пошта 
поднео ouaj законскн шрсдлог, ja оам мпсли.о да се и сада o гоме ради 
n iKiiiiuao сам na гоиорпнцу да o том закопском предлогу кажсм пеку 
реч. Мс1;утпм, сада се ради p печем другом, o једпом HODOM предлогу, 
ва којп ja не могу да се изјасним, јер ne зпам какан je cian no томе 
предлогу отсутнрг Миинстра гшшта. Зато поилачим сиој рапији при- 
станак. 

Др Војислаи Кецнвиовић: Пре десетак дапа донео je Министар 
једно peinen.e no коме се Црвени крст ослоба1;а спих такоа. Зашто се 
сада ne би ослободио Црпепи крст и опих поппанских такса и за време 
iMnpa? 

Прстсе/џтк: lio пашсм послошшку ле може се сада ставитн na гла- 
oan.e НИШТа друго већ само овај закопскп прпједлог како je у Одбору 
усвојеп. Прпјсдлог друга Кецмановића требало би сада скннути са 
дневпог реда. , 

Mirii}iciiap ипформација Сшш Косановић: Да се одгоди решавање 
овог предлога за копац седпице, док ne до1;е друг миппстар Марушић. 

Прстссдник: Me може се npehii na другу тачку данашњег дпсвног 
реда док се ne сврши ова прва, илн да се ова сједница закључн и друга 
закаже за no подпе. Стога молим друга секретара да почпс са прозив- 
ком посланика. 

Секрстар Омер Глухић пропзва члаиоие Претседпшптва да гласају. 

(После гласап.а) 
Претседник; Гласало je у свему 48 народних посланика, од тога 47 

■iu a једап проТИВ. Објављујем да je Закоп o поштапско-телеграфско- 
телефонским таксама у цјелини примљен према приједлогу Финаиси: 
ског одбора. 
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Прелазимо на другу точку дневног реда: претрес Приједлога за- 
кона o регулпрању предратних обавеза. Изијестилаи o овом законсхом 
прнјеллогу je друг Мато Рускокнћ, a iberou замјеник je Kupo Глигоров. 
Молим друга Глнгорова да изволи прочмтати извјештај Финапсиског 
одбора. 

Извсстиллц Kirpo Глнгоров (ччга): 

ФИНАНСИСКИ ОДБОР 
ПРНВРЕМЕНЕ НАРОДНЕ  СКУПШТИНЕ  ДФЈ 

lip. 33 
25 октобра 1845 године 

Бсоград 

ПРЕТСЕДНИШТВУ  ПРИВРЕМЕНЕ  HAPOJUII-   СКУПШТИНЕ ДФЈ 
Бео Г'р a д 

'l'iiiiaiiciiCKii одбор, na својој седницп од 25 октобра 1945 годнне, 
разматрао je Предлог закона o регулисап.у предрагпих обаиеза и усво- 
ји.о га са једним гласом прбтип, са следећим изменама и допунама: 

У члапу 2 тачка a) и б) меп.ају се и гласе: 
„a) Улози до 20.000 старпх југословенскнх липара закључно иа 

следећи начин: 
Изпоси до 2.000 старих југословенских динара здкључно no сраз- 

мери два стара југословенска дипара јсдиако једаи дипар Демократске 
федеративне Југославије; 

Вишак преко 2.000 до 5.000 сгарих југословенских дннара закључно 
ио сразмери пег старих југословелских дииара једнако једаи дииар 
Демократске федеративно Југославпје. 

Иишак преко 5.000 до 20.000 сгарих југословенскнх днпара за- 
кључио no сразмерн седам старпх југословепских дппара једпако једап 
дипар Демократске федеративпе Југославије. 

б) Улози већп од 20.000 старпх југословенскнх динара no сразмери 
i!3 првог става члапа 1 оиог закопа, и то ueo износ улога, с тим да 
протир^оедност у дипарима Демократске федератнвпе Југославнје «е 
мож'' .lin мап.а од протиивредпостн улога од 20.000 старпх југосло- 
ue'   .чпх дппара  обрачунатог no претходпој  тачки". 

Чланови 4 и 5 бришу се. 
Члап 6 постаје члап   1. 
Члап 7 постаје члап 5. 
Члан 8 постаје члан 6. 
Члан 9 постаје члап 7. 
Члан 10 nocraje чла^п 8 и 11зме1;у речи „корнспнцима" n ,,na плате" 

умећу се рсчп „na обавезс државс пре.ма ратпим ипвалпдпма и њихоимм 
породицама." 

У пстом члапу уместо речи „члапа 7 и члапа 9" долазс речи 
„члана 5 n члана 7". 
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У нстом члану брише се прстпослелн.а реч „законски . 
Члан 11  постаје члан 9. 
Члан 12 постаје члан 10. ^ 
Члаи 13 постаје члаи 11. 
Члан 14 иостаје члан 12. 
За известиоца већиие изабран je народни р.ослаиик Мато Русковић. 
Ciioje   издпојеио   мишл.еп.е   полпоси   иаролни   иослаиик   Иикола 

"Боновић. ч 
Подносећи onaj извештај Претседништву Привремеие народне 

скупштине ДФЈ, Финансиски одбор моли Претседништво да уовоји 
Предлог закоиа o регулисан.у предратних обавеза са предложеппм 
изменама и допуиама. 

За Претседника 
За записничара Фишаисигког одбора 

Војнн BajoBiih, с.  р. Киро Глшоров, с. р. 
Члаиови: 

Мато PycKomili, с. р.', Ннкола Ђоповић, с. р., Владпммр Tyii,omili, с. i'.. 
MdutoTa Ђермановић, с. р., Стојадии Солдатовић| с. р. 

Другоии пародни посланици, посЛе регулисап.а питања замене 
окупациских новчапииа једн.о крупно питање остало je перешепо. To je 
питање предратних обавеза. Беа pemeii.a тога iiinaii.a mije било »O- 
гућно свнм лривредиим предузећима да npnie своје калкулације и да 
учествују у разиим плановима у даљем раду у обновн земл.е-, Осим 
тога, самим тим остајало je iiepemeiio питање предратног, упутрашп.ег 
дуга наше земљс. Исто тако; ми иисмо могли дефшттииио и тачно 
утврдити ратну добнт поједниих предузећа, и да би се и го питаи.с 
ОКИНуло са дневнога реда, дошао je оиај закои у коме je најиажимјс 
питаље одре1;нваља одиоса изме1;у предратиог југослове.иског дипара и 
даиашњег динара Д'1'Ј. 

Могло се, како je то и било предложеио, Jiolm једним од диа пута: 
или да се према замеи.еннм окупацискпм новчапицама изврши исто 
тако no томе курсу замена предратпог југословенског динара, илн да 
се одреди дефииитиван курс једиак за све федералие једииице без 
обзира na то какве су окупацнске валуте имале н како су те валуте 
вамењене. Сматрало се, без обзира што he овим бити стављене пред- 
ратне обавезе у бол.н положај код извесних федералпнх једипииа a у 
гори код других, да je бол^е из техиичких разлога, a избог тога MITO 
су Србија и Хрватска пајразвијеиије зе.мље, да треба усвојнти курс 
који ће највише одговарати тпм двема земљама и у исто вреие омогу- 
ћити да један једииствени курс буде усиојеп. И зато je усвојеп 
курс 1:10. 

Претставиик маплте није се с тим сложио и сматрао je да je 
курс 1 : 10 кеправнчаи због тога, каже, uno je тај југословенски 
ди.нар много јачн « да, према томе, ne одговара праиом стап.у ствари, 
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како смо ми узели 1 : 10. Међутим, ми не можсмо остати na томе ста- 
иовишту из разлога nno се ne смс динар из 1941 године посматрати 
статичкн, са иредиошН^ какиу je онда имао, јер без обзира na cue 
даље флуктуацнје и Kajoic би било окупације, raj југословенски дикар 
изгубио je иного од сиоје вредности и ne бн могао нм.атп предиост од 
npe рата. C друге стране, морала се иматн у ииду чињеница да су у 
току ркупације миоги људи извршнлп предратие обансзе и платнли, a 
нису се могли они који нису платпли за вре.ме окупаапје стаиити у 
гори положај  од опих, који су обавезе изирпшли за време окупације. 

Осим тогд, главпи разлог, којн пронстиче нз закона и образложења 
да се тнм путем пошло, јестс да je nama прииреда бнла више дужиик 
него поверилац, да je великн број дужпика у naiiioj зеиљи a да су по- 
вериоци мања група људи. Према то.ме, оваквим решељем пнтања регу- 
лисања лредратних обвеза ми растерећујсмо те широке пародие масе 
n, према томс, дајсмо могућности да, поставшшш приирелу na рсалпу 
основу, можемо даље калкулнсатн боље и yhn у период обиове са много 
Biimc реалне оцепе. 

Питаље нзвршеља обавеза у току окупацнје овај предлог ne тре- 
тира, јер би то било збиља врло незгодно, јер ако би се ревидирале све 
иредратне обавезе плаћепе у току окупације, опда би требало свако 
појединачно плаКан.е ревидирати, a то бн изазвало врло многе иравпе 
спррове a сем тога и гехпички би било 11еизводл.11во, тако ла се изми- 
рење обавеза у току окупације узима као свршен факат, a узнма се у 
обзир и регулише питан.е оних којн нису платнлн. 

Међутнм, ми морамо имати у виду да поред крајева чија je при- 
преда радила за време para и имала могућиости да исплати своје оба- 
везе, постоје и крајевп који су за време рата били прприште para, 
који су опустошсии n чија ирииреда, према томе, није радила за време 
рата и који се сада и.алазе у пемогујшости да плате своје лредратие 
обавезе no неком другом курсу, већ само no оваквом курсу, no курсу 
којп претставља олакшање у регулпсању њихових обавеза. 

Вероватпо да he пекп повчапи заводи до1и1 у тепЈку сптуацију при 
оваквом регулисаЈву својпх предратппх обавеза, али при томе треба 
имати у впду да они новчапи заводч, којп неће бити у стању да живе 
и раде лосле регулисап.а својпх обавеза, да onu ne претстављају пеку 
онагу за пародпу привреду n, према томе, привреди nehe бнти папета 
пикаква ппета ако такви повчапи заводп ne буду могли даље да раде. 

Изузетак, који je, уосталом, потпупо оправдан, учнп.еп je за ула- 
гаче, јер се п.пма дала могућност да до1;у до својих штедппх улога 
itan овога курса. Ту je паправљеиа скала n то тако да се изпосп до 
2000 старих југословепскпх дппара закључпо имају рсгулнсатп no 
сразмерп 2 стара југословепска дппара за 1 дипар Д1!^, вишак преко 
2.000 до 5.000 старих југословонских динара закључпо no сразмерн 
5 старих југословепскпх дппара  за   1   дпиар ДФЈ;  вишак преко 5.000 
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до 20.000 старих југослсшеиских динара закључно no сразмерн 7 старих 
југословенскнх дннара за 1 дннар ДФЈ, a улози већн од 20.000 старнх 
југословенских дипара no курсу   10 : 1, као и сне осталс обавсзе. 

Главни приговор опознпије je у гоме да сматра да je оваквим ре- 
шењем питање предратних обавеза оштећеп улагач, јер банкама he се 
платити 1 : 10, a банке he то превалити na улагаче, јер ће и улагачима 
бити ruiatftHO 1 : 10. To није тачно, јер као што je то изнео помоћвик 
министра др Обрси Благојевић, преко 70% штедннх улога се крећв од 
1.000 до 20.000 динара. Дакле, граница усвојена у закону, коју треба 
заштити и коју je'saKOH заштитио, узи.ма ne један према десет него 
мање. 

Остали изузеци су учињени у погледу ситних ималаца државних 
хартпја од вредности, као и за извесне пепзије, службе итд. 

Из овнх разлога, као п разлога који су дати у образложењу, мо.чим 
ла се овај законски предлог уовоји. 

Претседннк: Друг Микола Ђоновпћ подиео je мишл.еп.е маилше 
'l'iiiiancHCKor одбора. Да ли-је ту друр Никола Ђоновић? (Мије). Молим 
секретара да ирочита raj нзвеипај. 

Секрстар Мпле ПерупичиН (чита): 

ПРИВРЕМЕНОЈ  НАРОДНОЈ  СКУГШЈТИМИ 
ДЕМОКРАТСКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Б е o г p a д 
Фиианснски одбор, na својој седппци од 25 т. м., усвојио je закоп- 

CKii иројекат o регулисан.у предрдтпих обавеза. Kao .претставпик Демо- 
кратске стра.пке у OIIOM Одбору изјавио сам да се са пзвесппм одред- 
бама оиога пројекта ne могу сложпти, n то из следећих разлога: 

Кала се прерачупава предратпи дипар у данашњи морало се во- 
дитн рачупа o зпатпо јачој купонпој спазп предратпог дппара, која je 
долазпла услед обиља робе na тржпппу. Прн регулисању предратпих 
обавеза mije се смело изгубнтп пз вида пи то да je зајам коришћење 

.туђом имовнпом с тим да зајмопрпмап пма да вратп зајмолавиу, mi пет 
пута, ни десет пута мање, .него упутрашњу вредпост опогл што je узео 
na заја.м. Ono je пачело ушло у све модерпе грађапске закопе. Ono je, 
уосталом, бпло и у свима аптичким закопима. Ако су паступели општи 
прнвреднм nuTepecii таквп да се то лпсолутпо не може спровестп, a ono 
се има спровестп тако да поверилац не буде баш сасвим опљачкап од 
страпе дужппка, a. .нарочпто ако je поверплац екопомски слабијн од 
лужппка. 

У образложељу овога пројекта каже се да je прнвреда дужпа и 
да бп joj бпло тешко платнти своје обавезе прн повољннјем курсу 
предратпог дппара. У извесппм делови.ма nanie земље привреда je ра- 
дила пупом паром и у прпсуству ппфлације одужила се лод врло no- 
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Еол-иим условима. Није чак морала ни радити, донол.ио je било да je 
до инфлације сачувала иеке спојс залихе na да се лако одужи. Верр- 
ВЗТНО да je једап део привреде остао неиио u дужан. И то баикама, 
a банке улагачима. Индустрија he платити банкама дуг за 10 дииара 
1 дииар, a банке улагачима за 10 дииара 1 дииар. Дакле, жртпа je npe- 
бачена ca иидустрнјс na банке, a ca баиака иа спроте улагане. Дакле, 
са економски јачега дужннка «а скономски слабијег nonepiiona. Отуда 
овај закоискн пројекат, ценећи га no пиој одредби, има баикократски 
карактер и пристајао би много бол>е уз неко друго време a ие уз 
садаппБе. 

Банке су са улози.ма na штедњу радиле, повећавале своје ипиести- 
цнје, трговале, делиле дпвидепду, повећавале вредност својих. акција, 
повећавале амортизаи.иоие фопдове којн су сада налорнзираии ал-пари, 
a у замену за свс те користн улагачима сада треба да нсплате десег 
пута иање него што су уложплн као улог. 

' Маљи улозн до 25.000 дипара требало бн да буду фаворизова.нн у 
иптересу штедп>е као екоиомског фактора и снтиог ттедншс као еко- 
номски слабијег. Међутим, н.егони су ннтереси жртвовапи у корист 
екоиомски јачег. 

Када се neh хтело да сс учиии пеки нзузетак за пајмање улоге до 
2.000 дннара оида их je требало ирерачупати 1 : 1 да се бар внди да се 
ИСКрено водило рачупа  o иајсиромаиитји.м. 

Држапна интервенција у дуговппске односе путем овога закона 
фаворнзира дужнике и оида када они претстављају најмоћнију и ско- 
iiOMCKU иајјачу друштвеиу класу, као што je баикарство н нндустрија 
док лишава нмовнне најслајбији друппвеин ред као што су малн ула- 
гачн до 25.000 динара који су годииама откидали од устију ii своју 
штедп.у повсрили преко баиака привреди да се љоме користи, да би joj 
даиас та привреда вратила десети део од онога што je годинама иско- 
ришћавала и најзад присвојила себи девет десстииа нсте. 

Народни посланик 
Никола TaOHomili, с. р. 

Прстседник: Отварам претрес o ово.м законском прнједлогу. Друг 
МинисТар (|)iiiiaiiciija јавио се само за ријеч, али јеМо.мсптално изитао. 
Дајем одмор ол пет мииута. 

(После одмора) 

Претсединк: Сјединца се иаставља. Има рнјеч Миипстар фиианснја. 

Мшшсгар фива^Сија Сретен Жујовић: Другови, иредратпе обавезе 
претставл.ају компликоваио пнтаље. A\el;yTii.M, приговорн којн се чнпе 
сада тичу се више-доње само курса. To je и најглавинје питање, 1}итан>е 
курса који има да се спроведе. Мн се тнм пнтањем бавимо већ дуже 
времепа да бнсмо могли na некн начин и да заштитнмо све one којпх 
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ce ово питан.е тиче, али и да омогући.мо нзнсстан прелаз без ислнких 
TcuiKolia у регулисаи.у тога питаи.а. По мо.м мшиљвњу, само питање 
je добро решено и заттнНеин су иитсресн како улагача, тако и сиих 
осталих дуговања и потраживања, no пајбољој процени која ce могла 
допети. Приговорн мањине у томе логледу ire стоје. Стнар je у томе 
IHTO многи мисле да могу да лрођу кроз ueo период рата без икакцих 
обапеза ирема рату. Рат je допео огромие пз.мене у имопнпскнм одпо- 
снма, Миоге про.мепе и апете и, према томе, те штеге греба ликииди- 
раги n сни треба да их подиесемо. Ствар je само у томе да гледамо да 
штета буде што маља за малог човекд и за пародну пЈјивреду. Овај 
закои iiuia баш то за циљ. Ван сгшра je то да ће доћи до извеспог узбу- 
1)ења, али гро ситинх улагача je обезбе1;е11. Другог пачииа пема. Су- 
штнпа питаља je: како и lia који пачин заштнтнти интерес ситних Јвуди. 
Другог излаза нз овога ne може бити. Према томе, мислим, да овај 
ваконски предлог треба примати и ne Tj)e6a бежатн од тога да јасно 
кажемо да ce иредратне обавезе пе могу посматратн тако да ce one из 
Предратног периода преносе у послератни период без икаквих промепа, 
nerc да има да ce зајединчкн лодиесу последице рата. Зато молнм да 
ce овај закон прими. 

Прстседннк: Објављујем да je претрес завршен. Друговн посла- 
ници који су за овалсан законски ирнједлог глаоаће за a којп су иротпв, 
гласаће против. Молим друга секретара да нзволн прознвати другове 
посланике да гласају. 

Секретар Мнле Перуничић прозива послаиике да гласају. 

(После гласап.а) 
Претседник: Гласало je 48 шародиих шосланика и сви су гласали з.ч. 

Објаиљујем да je Приједлог закопа o регулпсан.у предратних обавеза 
прИШћБН у цјелинн. 

Прелазимо  иа   прећу точку  дпевпог  реда,   na   претрес  ПриЈЈдлога 
закона o валорнзаиијн који je подиио друг Жујовић. Молнм нзвјестиоца 
Друга Брапка Златарића да прочита нзвјештај Финансиског одбора. 

Извесл-плац Бранко ЗлатарИћ (чита): 

ФИНАНСИСКИ ОДБОР 
III'IIBPHMEHE НАРОЛНЕ  СКУПШТННЕ   ДФЈ •      .. 

Бр. 35 
25 октобра 1945 године 

Београд 
ПРЕТСЕДНИШТВУ ПРИВРЕМЕНЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ДФЈ 

Б е o r p a д 
Финансиски одбор, na својој сединцн од 25 октобра 1945 годин^, 

разматрао je Предлог закоиа o валоризаиији и једногласно га усвојцо 
са следеИом допуиом: 
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У члану 3 став 3) између речн „сваком" и „миинстарству" умеће се 
реч „земаљском". 

За известиоца no овом закопском предлогу изабраи je пароднн 
иослаиик Бранко Златарић. 

Подносећи onaj. извсштај Претседпиштву Привремене пародне скуп- 
штине Демократске федеративие Југослапијс, Финапсискн одбор моли 
Ирстседништво да усвојн Закои o палоризацији са помепутом дрпуном. 

Прстссдиик 
Записничар Фннаисиског одбора 

Kupo Глигорон, с. р. BpaiiKo Златарић, с. р. 

Чланови i 
Јосип Јерос, с. р., Живота Ђермановић) с. р., Владнмир Туцовн!!, с. р., 

Bojnu Бајовић, с. р.( Стојаднн СолдатовнН, с. ]). 

(Предлог закона и образложеп.е видети као прилог na крају 
KibHre.) 

Пре но што би се прешло na гласање, Фппапспскп одбор даје 
извјесно образложеп.с овоме пројекту закопа. Kao посљеднца замјенс 
повчашта пастало je у нашој прнвреди једио доста тешко стање у 
поглсду ипвестиција код подузећа. Сразмјера no којој су се цијениле 
те инвестнције била je неправилна због тога jej) су предратне нпвести- 
ције, с једие страие, третираие al pari ca девалцираном валутом, с друге 
страпе, ШТО je дошло и до стаповитог помјерања у погледу иивестиција 
које су извршене за вријеме окупације. Ha тај начин наша подузећа, 
с једпе стране, радила су због нереалиог отпнса, због нереалне аморти- 
зације која mije одговарала стварном стан.у — с губитком, a с друге- 
стране, код самих подузећа појавио се стаповити отпор због евентуал- 
ног губитка и то je кочило пормалну калкулацију, иормалио одређи- 
пањс цијеиа n нз тога разлога често су задржаване веће произведеие 
колнч1*1е робе у .нашнм подузећима, јер ннсу могла да одређују цнјеие. 
Из тога разлога Министар фипапснја, заједно са надлежним факто- 
pii,\ra,  приступио je  изради  овог прнједлога закона. 

У чему je суштина овог законског приједлога? Суштина je у томе 
да се предратне инвестиције третирају al pari динару ДФЈ. Инвести- 
цнје у току окушније третирају се до mijene тих иивестнција којс су 
биле, прерачуиато у предратио стање. Предратне иивестицнје валори- 
знрају се као окупацнске, ако би се у п.нховом бнлаису показала пасии- 
ност, јер би na тај пачин валоризација al pari показала изпос испод 
стварнс врнједпости код подузећа. 

* Унета je извјеспа допуна код осигуравајућих друштава, да се ne 
би na тај начии смањмле оснгуране суме и оштетили осигураннцн, да 
су се нредности код осигуравајућнх друштава попеле до врнједиосп-! 
инвестиција учињених код тих друштава до прнје рата. 
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Све у свему, овај закоиски приједлог који имате ондје пред собом 
ynehe у иашу прннреду нзијестан ред и помоћи he нам у калкулацији 
код одређива^а цијена, и поибпи ће иам и при изради буџета које сада, 
iiauia привредна подузећа, иарочито државна, трсба да заврше, како би 
Mtnfllctap фииапсија за буџетску годину 1946 могао имати јасан увил 
у прнходе које he му дати прмврелпа подузећа. 

Из свнх тих разлога, Фипаисиски одбор предлаже да се овај за- 
конски прнједлог, са овим малнм измјсиама, усвојн. 

Прстседпик: Отварам претрес o ОБОМ закоиском приједлогу. Жели 
ЛИ ко да говори? (Нико сс ne јавља аа реч). Пошто се пико не јавл.а 
за ријеч, приступамо гласању. Молим секретара да изволи извршити 
прозивку ради гласап.а. 

Секретар Омер Глухић прозива пародне посланике да гласају. 

(После гласања) 

Прстсединк: Гласал« je у свему 48 пародиих послаинка и сви су 
гласалн за. Према томе, објанл.ује.м да je Пријеллог закоиа o валориза- 
цнји примље.н једногласно у цјелннн. 

Прелазимо na 5 точку дневног реда, na претрес Приједлога закона 
0 коиачиој ликвидацији земл.орадпичких дугова. 

Молим пзвјестмоиа да изволи прочитати нзвјештај Фипаисиског 
одбора. 

Известнлац Бршико Златарнћ (чита): 

ФИНАНСИСКИ ОДБОР 
ПРИВРЕМЕНВ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ЛФЈ 

Бр. 36 
25 октобар 1945 године 

Бсоград 

ПРЕТСЕДНИШТВУ ПРИВРЕМЕНЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ:. ДФЈ 

Б е o г p a д 

Финансиски одбор, na својој седници од 25 октобра о. г., разма- 
трао je Предлог закопа o копачпој ликвидацији земљорадничМих ду- 
гова н после дискусије једногласпо га усвојио са следећнм измепама 
и допунама: 

У члапу 4 између речн „платиће" и „своје" умећу се речи „у року 
од шест иесбци no ступању na снагу оврг Закрна", a после речи „у 
потпупости" додају се речи „пошто претхолпо буду обрачупатп у 
динаре Демократске федеративпе Југослапије no ставу 1 члапа 1 Закопа 
o регулисању предратних обавеза, и то без додатка икаквнх камата.а 

У члапу 6 после речп „педонртепп поступцп" у.мећу се речп ,,за 
смањење дуга." У истом члану, где год се у загради говори o „Дпрек- 
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miju за лнкпадациЈу земљорадничких дугова    нста  сс заједно са за- 
градама брише. 

У члану 7 где год се, у ставовииа 1, 2, 3 и 4, помиње „Дирекцпја 
за лнквидацију земљорадиичких дугова" нста сс заједно са заградама 
брише. 

Члан 9 мен.а сс п гласи: „Они пропнси Уредбе o ликвидацији 
земљорадиичких дугова од 26 септсмбра 1936 године који ннсу у су- 
npoTiiocTii ca Одлуком Претседпнштва Антнфашистнчког већа пародцрг 
ослобо\)сња Југославије o укидању и певажиостн свих правннх прописа 
донетих од стране окупатора и њихових помагача за време окупације; 
o важиостн одлука које су за то време доиете; o укидаи.у правних 
пропнса који су били на сназн у часу нспријатељске окупацнје, од 3 
(|)ебруара 1945 годипе, н прпоиснма овог Закона прнменлшаће се." 

За известноца o ово.м законском предлогу изабраи je иароднн no- 
сланик Бранко Златарић. 

Подиосећи onaj извештај Претседииштву Привремсне народне 
скупштнне Демократске федерат11в.11е Југославије, Финаноиски одбор 
мол.и Претссдништво да усвојн Предлог закона o коначпој ликвндацијн 
земљорадпичкпх^дугова са предложеним из.мепама и допукама. 

Прстседиик 
Записпичар Фмнаисиског одбора 

Ки|>о Глнгороп, с. р. Бранко Златарић, с. р. 

Чланови: 
Jocmi Јерас, с. p., Живота Ђерианови!!, с. р., Владимир Туцовнћ, с. р., 

Војш« BajoBiih, с. р., Стојадин СолдаППВИћј с р. 

(Предлог закона и образложење видоти као ггрилог иа крају 
ки.иге.) 

O овом закоиском приједлогу ja бих хтио да додам ово кратко 
образложење. Спн.ма je познато колнку je прашину у старој Југосла- 
вији изазнвало пнтаи.е земљорадпнчких дугоиа. Кроз земљоралинчке 
дугове и начин њнховог рјетаваља уствари су се огледале неправде 
које je пмала и које je иоснла стара Југославија. Закоиом од 1936 ro- 
дине сматрало се, и тадашп.и властодршци тврднли су, да je то питање 
коиачно ријсшено. Међутим, ono je pnjeiiieiio на нсправедап иачнн, 
ријешено je тако да, су уствари зсмљорадннцнма, нако им je иоми- 
нално no закопу сман.ено дугова^е, после извршепог обрачуиаваи.а 
повећапа дуговаља; ona су често износила више nero дуг у моменту 
задужеп.а, a често u »ише nero што je дуг нзносио са свнма каматама 
до 1936 годипе, тако да су земл.орадннчкн дугови од милнјарду и no 
динара са ануитетима 1936 годи.не премашили cea две мнлијарде динара. 

У току рата наш сељачки свијет, паш земл.орадннк страдао je као 
и остали дијелови нашег парода. И nama Влада, односпо Министарство 
финансија стало je na становиште да je већ и тим страдап.има и тим 
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својим судјеловањем у борби наш на-род много оштећен, тако да би 
те обавезе, ако би их поново на себе преузео, врло тешко сносио. Због 
тога   ошш  закоиским   иројектом   предлаже.мо   сљедеће: 

1) Укидају се и race crni цугови до 5.000 динара, што значи да 
смо заштитнли 80% свих дужпнка, a то претставља, no прилици, поло- 
ницу читаве суме. 

2) Свнма којп су учествовали у борби, страдали у борбн или je 
страдала љнхова фамилнја, као што je то точно наиедено у овом за- 
кону, — исто тако брншу се сви дуговИ, 

3) Упрошћен je поступак којн je пре би.0 компликоваи, всзап за 
судство итд. n све ће се то рнјешнти лреко народпих одбора. 

4) Питање земљорадничких дугова рјешава се ови« законом ко- 
начно, али коиачно ле оиако као што je било у старој Југославнји да 
су преко земљорадмичкпх дугова баике као снсаљке поиово хтјеле ла 
извуку од 'парода ионац, коиачио тако да се овог лута рјешава збил.а 
у интересу већине народа; у интересу оиих који су тај дуг neli и 
платнлн. 

Према томе, Финансиски одбор предлаже да се оиај закои усвоји 
у цјелости са предЛоженим измјенама. 

Претссдппк:   Отиарам претрес.  Ријеч   има  Андрија  Хебрапг. 

МинДОПјр пндустрнје Андрија Хебрлнг: Другови, сељачки дугови 
претстављали су у Југославији кроз дуги низ година важан социјално- 
привредни ироблем. Познато je да су и у шта.мпи и na зборовима вођеие 
кампање за раздужен.е сељака. Позпато je да су мпогобројии сељаци 
били присиљени да своја ииања продају на добош, да би подмирили 
потраживања банкара и зеленаша. Под гфитиском покрета за раздужсњс 
сел.ака, биле су многе владе приснљепе да се позабаве питањем сељам- 
ких дугова и да тај лроблем покушају риЈешити. Познато je да су cmi 
ги покушајм завршепи са неуспјехом. 

Иосле дугнх реклама и иелике демагогије, ми смо коиачно 1936 
године добили закои o раздужењу сељака и кад je ои објављен видјели 
смо да тај закон ne рјешава питање сељачких дугова, да ои ne разрје- 
шује сељаке п.ихових обавеза, иего, .напротив, да je то закон за заштиту 
вјеровкика и миого би правилније било да je raj закон носло назив: 
„Закон за заппиту бапкара n зелепаша", умјесто иазива Закопа за 
раздужеп.е сељаштва. 

Поставља се питање зашто сне рапије владе у старој Југославији 
ннсу могле im да приђу правнлио.м рјешавању nmaiba равДужења се- 
љака, mnii су тај проблем .могле да ријеше. Ствар je, другови, врло 
једиостав.на. Све су те владе, од прве до задње, биле везаие ,за банкарс 
и зеленаше. One су, заправо, воднле њихбву политику и нису могле тај 
проблем, гдје су банкари и зеленашн били толико заиитересираии, да 
пресијеку и ријеше у корист сељака. И, увијек кад су владе старе Ју- 
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ГОСЛавКЈб заигралЂ двоструку нгру, игру демагогије прсмп сељаштву 
и игру заштите баикарских и зелепашких иитереса, та игра се, на коицу 
коица, увијек претварала у бапкарско коло, у политику заштнте баи- 
карских интереса. 

Миого се днскутнрало у прошлости o узроцнма пеликог задужења 
сељаштва. Увек се истицало да je узрок тог залужеи.а тешка привредна 
криза, коју je преживљаиала и паша земља као и страни снијст. Међутии, 
то je само јсдан дно нстине. Други дио нстнне бно je у томе да je наше 
сељаштво западало у дугоне, којих сс пије могло piijeuinrn и који су 
га тјерали у пропаст, ■— у томе што je влада воднла једпу одре1;е11у 
пслитнку према сељаштву, такву полнтику која je, ca једне стране, 
довела сељаштво у иоложај да се морало задуживати и, ca друге страис, 
својом политнком mijena n сиојом крсдитиом полнгнком оиемогуНивало 
да се сељаци ка нормалан начин ријеше својих тешких дуговаи)а. 

Овим приједлогом закоиа o раздужењу сел.ака ми исирављамо 
гријехове свнх илада старе Југославије. 

Нарочнто трсба поздравити у овом прнједдогу то, да се на једап 
раднкалан начип рјешава питање дугова радиог сељаштва, које се иа- 
лази у иајтежем положају. Хтео бих да нагласпм да овај законски при- 
једлог претставл.а са.мо једаи корак, само једну мјеру, која треба АЗ 
олакта положај сел.аштва. Наше се сељаштво услнјед рата и пусто- 
шеља палазн данас у врло TCIUKOJ ситуап.ији, ne само сел.аштво у кра- 
јевима који су готово потпуио уииштенн nero и сељаштво у крајсвима, 

' који нису претрЈдели" пајтеже страхоте рата иалазе се у нсто тако 
тешком положају. Њихово je господарство у приличпој мјери оште- 
ћено, н ne може се замислити опоравак наше .пољопривреде и нашег 
сељачког господарства, ако ми поред брисања сељачких, дугова ne рнје- 
птмо и други важан пробле.м, a тај je да сељаштву осигурамо јевтин 
и довољан кредит. У последње вријеме ии се бавимо тим проблемом 
и тај he проблем бити ријсшеи у корист ссл.аштва. Лко мн ne бисмо 
после брпсаи.а ових дугова ријешилн и nmaibe јевтиног земљораднич- 
ког кредита опет би иаше радно ссл>аи1Тво бнло изложеио зелеиашнма, 
који би HM давали кредит под врло тешкнм условнма. Сељаштво тај 
креднт -ne би могло отплаћивати и теретило би његово господарстно, и 
у пајбољем случају могло би да отплаНује зелепашима камате, a кредиТ 
би се вукао И растао из годиие у годину. Поред јевгнног кредита и 
повољних дугброчних услова отплате земљорадничког кредита, наша 
целокупна привредна политкка мора у будућности битн усмјсрепа у 
том правцу да омогући реитабилност сељачког господарства н да сељаку 
омогуНи да ои јевтиие кредите, којн he му по.моНи да пол.опривреду 
подиже, na вријеме и тачно отплаћује. Ако наша привредиа политика 
према сељаштву ne би ријешила та два пнтања, питање јевтииог кре- 
дита н повољннх услова отплате и питаље правилне привредне поли- 
тике према   сељаку, ми бисмо   опет кроз   једап низ   годииа   дошли у 
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тешку снтуацију, да сељачки дугови опет лостану н за нас Бажап соци- 
јалаи ii прнвредни проблеи. 

Ja мислим да je овај законски приједлог добар, да je on дошао и 
у право нреме na ra треба успојнти. 

Претседник: Рнјеч нма Министар рударстиа Баие Андрејев. 

Министар рударстиа Ba'ite Андрејев: Овоме закоиу no својој ва- 
жностп прппала јсдио од првих места у нашем повом закоподавству, 
јер je лнгап.е сељачкшс дугова у пашој земл.и бнло записапо крвљу и 
борбои сељаштва. Ови дуговн пасталп су у периоду аграрпе кризе, 
када je наше сељаштво било прнонљапо услед ратом оптстошеше при- 
В1)еде да узме кредит за обпогу свога господарства и за свој опстапак. 
A доцније, када j'e пастало време кризе, њему није нико хтео ни могао 
да помогпе и ми се добро сећамо под каквим се условпма паш сељак 
тада борио. Биле су чувепе сељачкс бупе и устанци, бпле су борбе за 
очување и одржање сељаппва. И уместо поиоћи сел.аштву, ми смо 

(видели да ниједан режим mije хтео и nnje могао то питаље да реши. 
Политика коју су режими тада шроводнлп ишла je само за тим 

да се уместо решавап.а селЈачких дугова, парочито у пацпопалпо погла- 
ченпм земл.ама, joni впше изазове оспромашеп.е n повећа екопомска 
зависност сељака, како бп се re земље бацилс у право пацпопалпо 
ропство тако, да су сељачки дуговн бнли део очс политпке која je 
проузроковала још веће и јаче угњетавап.е парода како македопског 
тако и дру/пх парода, j ep je нарочито сељаштво бпло нзложепо j om 
већој бестпјалпости иеликосрпских хегемопистпчких режима и баш 
беда тих маса била je искортпћепа за појачавап.е и учвртНивап.е вели- 
косрпских позиција. 

Земљораднички дуговп, као mro je друг Андрија Хебранг рекао, 
употребл.анапп су у демагошке сврхе. Сви покушајн да се питаље зе- 
мл.орадпичкнх дугова реши, свЈипавало се тиме, што je ono решавапо 
у .корнст бапкара n великосрпских режима а на штету како сељаштва 
тако n кационално ПОТЛачених парода а за учвршНивап.е хегемоппје 
иад п.нма, за јача«>е бапкара, картела и другнх режи.ма. Без сумп.е, као 
mro je и чптава Мародпоослободнлачка борба показала, паступпо je 
једап Kopemnii прелом у ретавању свих зпачајппх питања, наступио 
je и преокрет у решавању сељачких дугова и сељачког питања. Овај 
корак којн ми предузпмамо јесте за тпроке масе сељаштва потлачепог 
парода а такође n за српско сел.аштво. Ја се слаже.м да je решавање 
овог питања само један корак напред и ја се надам да he Влада убу- 
дуНе моратп предузети низ мера како у погледу цепа тако и у питању 
алата, стоке а и свега опога што ће npinioMolui да сел.аттво, ратом 
опустошепо, попово ne до1;е у капџе бапкара,- да поионо ne до1;е у 
безизлазап н зависап положај. Мере које се сада предузимају дају га- 
ра^ппје да" можемо очекиватн да he сел.аштву бити пружепе све мо- 
гувности да сс иоже развијати. 
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Прихиатаљем овог предлога, надам се, учинићеио доприиос бржој 
копсолндацији зсмље. 

ПретседШ1К: Пошто више исма пријаил.еиих гоноринка, објаил.у- 
јем да je претрес заиршен. Прелазнмо na поимсиичпо гласаи^е. Молим 
сскрстара Глухића да изврши прознвку. 

Секретар Омер Глухнћ провива чланоие Претседииттна да гласају. 

(Иосле гласаља) 
Претседплк: Изволите чути рсзултат гласања. Гласало je 47 на- 

родинх посла^ика и сви су гласали за. Према томе, обја&љујем да je 
11риједлог закопа o коиачиој ликвидацнји земл.орад1Г11чких дугоиа 
прикљен. 

Тиме je дневни ред даиаппве сједпнце исирпеи. ПриЈе no што за- 
кључим сједиицу пзволите чутп указ, који he вам прочитати друг Се- 
кретар Глухнћ. 

Секреппр Омср Глухнћ (чита): 

У K A 3 
Ha предлог Претседпика Савезне владе, a .na осаову члана 7 За- 

кона o Уставотворној скупштшш од 21 августа 1945 годиис, Претседми- 
штво  Привремсне иародпе  скупшгнпе Демократске  федеративне  Југо- 
славнје 

!> е m u л o    je    u    p e m a u a : 
Уставотворна   скупштина   која   he   ce   изабрати   na   изборима   дапа 

11 иовембра 1945 годнпе сазива ce у заседање за дан 29 новембра 1945 
годнне у Београду, no одредбама Закоиа  o Уставотворној  скупштипи. 

27 октоОра 1945 год. 
у  Београду 

Претседпнипво Приврсмене иародне скупштшје 
Демократ^ске федератпвпје Југослапнје 

Секретар Претседпик 
М. Перушгшћ, с. р. др И. Рибар, с. р. 

(Чнтање указа члапонп Претседииштва саслушали су CTOJelm и 
пропратилн бурннм аплаузом.) 

Претседиик: Примају ли чланови Претсједништва прочнтани указ? 
(Прнмамо).   . 

Данашн.у сједиицу закључујем. Идућу сједпииу Претсједпнштво 
he заказати писменим путем. Молим другове послаиике, као што су 
дошли на ово засједаље Претсједииштва да до1;у и ма слиједеће. Ми ћемо 
имати сједшшу Претсједииипва прије сазива Уставотворие скупштине. 

(Седпнца je закључена у 12,10 часова). 
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ПРИЛОЗИ 





и 

П P Е Д Л O Г 
ОДЛУКЕ O ЈЕДНООБРАЗНОМ РАЧУИОВОДСТВУ 

Ha предлог Националног комитета ослобо1;ен.а Југослаиијс, a na 
основу чл. 4 Одлуке o Врховном закоп-одакиом n пзиршно^ иародпом 
претставничком телу Југослаиије и Напионалиом комнтету ослобсфен.а 
Југосланије као лрииремеиим органима нрхоине пародие власти у Југо- 
славији оа време пародпоослободилачког рата, Претседништво Аптнфа- 
шистичког neha народпог ослОбођења Југосланије допоси следећу 
одлуку: 

Члаи 1 
Једиообразап начнн рачуноиодсгпа иоди се у интересу гито рацио- 

налније пртредне делатности и могућности услешног надзора над. 
радом предузећа. 

Задатак  рачуиоподстна  je: 
1) Изиалажење имошшског стања, ])сзултата — годишп.ег — као 

и за краће временскс периодс. 
2) Подела и контрола трошкона na месту трошкопа и na производе. 
3) Утдрђнпап.е и коптрола  цсна  na  подлозн иене коштања. 
4) Надзор пад послоиап.ем предузе11а. 
5) ДиопозпцпЈ3 1I ллапнрање' 
Рачурговодстно предузећа дели се на пет осиовпих облпка: 
1) Књиговодство с рачупом израппап.а n рачупом губптака и 

добпгака. 
2) Обрачуп norona. 
3) Калкулацију. 
4) Статистпку с упоређинањем. 
5) Плапиран.е. 

КЊИГОВОДСТВО 
Опште одредбе 

Члап 2 
1) Књигободство има задатак да утврдп стање, утрошке, учинке, 

резултате као и промепе у пзвесном перноду. Оно мора лружитп основ 
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.за лако проверавање сбих пословних обрачупа, иарочнто погона, калку- 
лацнје и статнстике. Ono мора бити, по правнлу, система двојног књнго- 
нодства. Једино мала предузећа и запатске радље могу изузетно волнти 
једностанно ШБИгоиодстно. 

2) Kibiire се морају нодити no правилима уредпог књигоподства 
те морају задовол.аватн захтеве ових упутстава. Сва књижења морају 
бнтп засноваиа на уредним рачунскнм подлогама (налозима-белезнма), 
који се морају снстематскн лохрањнватн тако да се могу у свако доба 
лако и брзо upoiiahii. 

3) К11.нговодство треба да пружа довољпо иогућности за упоре- 
ђнвање сродннх предузећа, као и за аиализу структуре н развоја капи- 
тала, трошкова лроизводње, промета и резултата, a у сврху рацмоиа- 
лизације поједипог предузећа и целв групе сродних предузеНа. 

4) Књнговодство треба да омогући издпајап.е: 
а) годишљег од месечних обрачуна, 
б) калкулатнвних  од  некалкулатнвннх,  као  и  од ваирсдипх  и 

непословних трошкова и прнхода. 
5) Са-став бнлансс rio позицијама треба да одговара законнтим 

прошкнма, a у ,рачуну губнтака и добнтака треба одвојити резултате 
пословке природе од утрошака и прихода непословпе природс. 

G) Одвојеиа кљиговодства, као пословио и погонско, главно и crro- 
редно, цеитрале и фнлијала, треба међусобно да су тако повезана да 
чиие пераздвојну оргапизациону целину. 

Оквнр рачуна 
> 

Члан 3 
1) За сва лредузећа обвезана да поступају no овој одлуцн o једио- 

образком рачуиоводству пропнсује се прнложеии обавсзаи оквир ра- 
чуиа. Он je заснован na десетном систсму и подељен na десст класа 
рачуна. Свака класа дели се на десет група, a свака група na дссет 
подгрула лтд. 

2) Оквнру рачуна приложеи je пример рачунског плана за пронзво- 
ђачка предузећа. Рачуиске груле и рачуии у класама: 0, 1, 2, 3, 8 и 9 
обавезпе су за сва предузећа. За класе 4 до 7 може Повереиик за трго- 
вину и .снабдевање лролнсатн обавезне групе и рачуле прсма потре- 
бама лоједиинх лривредннх грапа; a до тог времеиа обавезна je лримена 
група и рачуна изложена у лрнложеном рачунском ллаиу узимајући у 
обзир лропнсе o сажимању или расчлањивању-грула п рачуна паведе- 
иим у тач. 3 OBOr члаиа. 

3) Обансзаи оквнр рачуна je оргализацнопи ллаи кн.иговодства, 
али он ne одређује технику књиговодства. Ona je у пачслу слободиа 
у грапицама детаљннх улутстађа, која ће се лакиадпо пролисатн за 
поједине приврсдпе гране. Оквир рачуна, особнто и.егова ужа или imipa 
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подела no грулама рачуна или ирстама трошкона, упраи.ч.а се по иели- 
чнпи и структури noroiia и љегове произ1!ОД11.е. Код малих цредузећа 
може се локазатн корионо сажимање рачуна улоједине рачуиске групе. 
Код сажнма1Ба рачуна треба бнти особнто опрезан с обзиром на потребе 
улоређивања погона. Код великих погона показаће се потребним даље 
рашчлан.ива11.е група н рачуна. Из разлога ynopd;nnaii,a треба да се 
такво расчла11.1шаи.с изћрши no јсдинственим иачелнма. 

4) Рачунска класа 0 обухвата рачупе, na којима се, no правилу, 
у току јсдне годиие ретко врше кн.ижен.а. У ту класу улазе даклс 
рачуни постројеи.а, капитала, затим дугорочна потраживања и обавсзе, 
чије je трајање no правилу дуже од годину даиа. 

Рачунска класа 1 обухвата фииапснске рачуие тј. целокупаи про- 
мст.поица и краткорочног кредита, чнје je трајаи.с, no правнлу, исиод 
једне, годинс. У ову ;ioiacy улазс .рачуни обрачунал&ња цеитралс и фи« 
лијала, као и рачуни оврачунавања пословнот и погонског кЈбиговод- 
ства и сличпо. 

Рачуиска iciaca 2 обухвата прелазпе рачупс и рачуие корекпија. 
Рачунн ове класе служе за јасно лриказивање односио издвајап.е: 

а) трошкова калкулативне прирцде од пекалкулативиих, 
б) различитих оцена вредностн у лословпом и погоиском књнго- 

■водству, na прнмер набавпе вредпости у пословном књиговодству с једне 
страпе, те пррметне или обрачупске вредности или стаидард трошкова 
у погопском кп.11Говодству с друге стране, 

u) прихода насталих из радовног и ванредног пословања, 
д) трошкова обзнром na временско разграничеи.е. 
Рачупска класа 3 обухвата рачупе сировнпа, iioMolmor и погонског 

^атеријала и набављепих делова. 
Рачуиске класе 4—7 обухватају рачуне обрачунаваља погопа " 

производа, тј. обрачупава11,е трошкова. no врстама, no мссту пастајап.а 
и no шронзводима. Код ових рачупа може се отступатн преиа специ- 
фичним потребама  разпих грапа прнвреде. 

Рачупска класа 4 обухвата трошкове no врстама тј. матернјал за 
иараду, падпппе нзраде, опште трошкове те посебне поједипачпе гро- 
шкове. У примеру. оквира рачупа наведепе су пајважпије врсте тро- 
шкова сврстапе no групама и подгрупама. 

Рачупска класа 8 обухвата свс рачупе промета гј. преузимања 
производа и услуга no ценама коштања и примаи.а пронзвода или учи- 
њених услуга као н разпа CMaibeiba тих примап.а. Дал.а подела ових 
рачупа треба да се вршн no групама производа или услуга илн no гру- 
пама купаца. 

Рачупска класа 9 обухвата рачупс за годишп.п закл.учак, рачуп 
изравнања и раиун губитака n добитака, a исто тако рачуне месечпих 
заклЈучака, којп се могу обавл.атп и статистнчки. 
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Погонски обрачунски лист  (ПОЛ) 

Члан 4 
1) Органска веза изме1;у класе 4 и 5 врши се путем погоиског 

обрачуиског листа (ПОЛ), који дели олште трошкопе na места тро- 
niKoiia. (Видн примерке ПОЛ-а у прнлозима). Погонскн обрачунски лисг 
може се применити за свакн обрачун трошкова no местнма тј. у слу- 
чају прнмеис како додатие (прибнтне) тако и лнинзиоие калкулацији. 
On преузима у ипдустриским, рударским, тргопинским као н у другим 
прстама произвођачких прсдузећа трошкове no ирстама из кљиговод- 
ства na их раслоређене no мсстнма трошкова групише n преводи у књи- 
говодство теретећи производе пли услуге. 

По шотреби  може бити  и  више   погопских  обрачупских   листова. 
Места трошкова деле се на групе, na пример: 

општа места трошкова, 
места трошкова израде, 
noMohiia места трошкова пзраде, 
места трошкова материјала, 
места трошкова управе, 
места трошкова иродаје. 
2) Ккижење у обрачунском периоду потрошепог материјала за 

израду, као и ломоћпог, погонског, капцелариског и другог материјала, 
прши се najnpe из класе 3 na класу 4. Осталп трошковн који терете 
пронзводњу обрачупске перноде књиже се или директно na кла.су 4 нли 
се КЊИЖе na терет класе 4 преко класе 2 (калкулативпи трошкови, тро- 
шкови временског разграпичења). 

3) Обрачун и књижење наднице израде треба строго делити од. 
обрачупа и кн>№Кења помрћних пад11ни.а те их у ПОЛ-у поделити no 
(местима трошкоиа. Ова подсла падппца израде служн као оспова за. 
нзрачупавање додатака израде поједнпих места1 трошкова. Надпице 
пзраде треба у уреду за наднице или у калкулацпопом уреду поред по- 
делс no местима трошкова шоделити n no производима илн групама 
производа. Ово се чипи у сврху правилиог терећеља .поједипих произ- 
вода или група лроизвода са падпицама израде и ca na ове падпипе 
отпадајућим општим трошковима опнх места трошкова, у којима су сс 
паднице пзраде употребиле за те лроизводе или групе производа. 

4) Тако су na класи 4 сабранп сви трошковн једпе обрачупскс 
периоде. ПОЛ распорсђује ове врсте трошкова no грулама обрачупских 
рачупа, a КЊИГОВОДСТВО nx овако групнсаие кјвижн na класу 5. Тако сс 
осигурава И лако лровсрава лотпупа сагласпост између ПОЛ-а и књи- 
говодства. 

Посебни лоједнпачнп трошковп из класе 4 кп.нжс се преко класе 
5 na класу 8 тј. na рачупе промета. 

5) Обрачуискп рачупи растерећују се преко класе 7 (рачупи полу- 
производа и  готових  производа).   Обрачун   из.међу   полулроизвода  n 
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готовнх чфоизпода књижи се no ироизводним тршпкоиима тако да салдо 
на радукима полупроизвода исказује у спако доба стаље no производ- 
ним трошковима. AKO се растерете рачупи готових произиода у класу 7 
преко класе 8 тј. на рачуне промета no производним трошксжима, оида 
салдо na рачупима готоиих произиода у класи 7 показује стап.е no 
производним трошковима. Тако претставља ПОЛ везу и^међу књиго'- 
водства и калкулаппји, која се na тај пачип лако провераеа помоћу 
књнгоБОДстиа. , 

(3) Услед органске везеизмеђу класе 4 и 5, коју сачињава ПОЛ, 
ne треба водити обрачунавање no местнма трошкова у књиговодству, 
neh се ono води као спорсдпо обрачупаиап.е у облпку ПОЛ-а, те се 
■може уиск лако пронерити, јер угштрсбл.ана бројке нз кп.нговодстна. 
Применом посебпог погонског обрачупа постаје класа 6 слободпа. Лко 
се пак вршп обрачупава^с места трошкова у самом К1Внговодству, опла 
се у тс сврхе употребљавају класе 5 n fi. 'Гакво обрачуиаваље може сс, 
no правилу, препоручитп само прсдузећима, која пронзводе једпородпс 
пронзводе тј. прпмењују дивизнопу калкулацнју, чија je примена врло 
ретка. У већини случајена препоручл.пио je да ^се расчлан.ивап.е тро- 
шкова ino местнма трошкова ne упосн у систем кп.пгоподства, neh да се 
расчлањивањс изарши путем ПОЛ-а. 

7) Приложенп оквнр рачупа заспнва се na обрачупаван.у иадница 
израде, jiOMohniiiK падппца n посебппх поједнпачпих трошкова прпме- 
лом калкулације помоћу додатака. Код предузећа са дивнзиопом калку- 
лацијом пастушају нзвеспе промепе у класн 4 n 5. У класи 4 сажимају 
се у том случају надппце израде и noMolme падпнце у једап рачуп 
надница a рачуни посебних појединачиих трошкова у један рачун ло- 
себних трошкова. Исто тако пастулају извеспе промепе у класн 5 услед 
сажимања броја обрачупских рачупа. 

8) Коптирап.е тј. врсте и број рачуна треба да jacno обухватн и 
разграннчп пословпс случајеие и у довољпој мерп да прпкаже n расчлапн 
позицнје стања, учипака n резултата. Расчлањивање рачупа завпси и 
од постушка у послован.у и у производњи. Ono треба да избегаиа во- 
ђење мешоиитих рачупа тј. рачуна стања и резултага. 

КАЛКУЛЛЦИЈА 
Л. НАЧЕЛА КАЛКУЛАЦИЈЕ 

I. Општа начела 
Члап 5 

1)  Сврха калкулације je   да подиже економнчност пронзводи.е у 
предузећима путем правилног срсђнвап.а, обликовања и искоришћавања 
калкулацпскпх података. 

Предуслов екопомичпостп проГзвоДње je тачпо позпавање тро- 
шкова. Ono се постнже путем правилпог и упоредпвог рачупа^ља тро- 
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шкопа. Правилпо рачушње трошкова — нли калкулацнја — тражи 
тачно обухватање и обрачунввање свих трошкова. 

2) Трошкови Су у вредиости изражсп лотрошак добара и услуга 
у сврху постизаваља одређсиих учииака. Зато код израчуиавања тро- 
шкова треба иматн у внду пе нздатке (расходе) већ екоиомски потро- 
шак вредпости. 

3) Калкулација треба да осигура пранилпо изпалажеп.с и упоаил- 
- џањс трошкова. У ту сврху ona мора бити једпообразпа и тиме у.тшре- 
дива, како бн .омогућнла нокоришћаваље -својих резултата путем упоре- 
ђивања података збнваља у властитом предузећу у разшш временским 
размацнма као и измепу пскустава путе.м упоре^ивања више предузсћа 
исте лривредне гране. 

Овако израђеиа калкулација омогуНава: 
а) планску контролу троткова, 
б) јасан прорачун, no правилу na осиову лодатака накиадне 

калкулације^ 
u) лрипрема калкулаиије цена иојединог учинка или групе учинака, 
д) yiioi)el;nBaibe троткова појединог предузећа или п.сле прн- 

вредне гране, 
е) извршавање осгалих задаћа, као: оиен.ивање биланснтс сгања,: 

постројења властите производње, пружање полатака за- краткорочан 
рапул губитака и добитака, за статистнку и планирање. 

4) Калкулација мора да je најуже повезана са свим осталим обли- 
цима рачуповодства, чиме добпвл већу врсдност познавања и доказа. 
Калкулација добива податке нз кн.мговодства и погоиског обрачуиа, a 
упоре1;11вап.е и статнстика искоришНавају резултате калкулап.ије. Пла- 
иирап.е прсрађује н.ихове резултате п прерађеие нх пружа опет оста- 
лнм облицима рачуповодства. 

11. Састав калкулацнје 

Члаи 6 
1) Ona пачела важс уопште, али за поједиие привредне граие 

може Повереиик за трговину и снабдеван.е прописати лосебпе смсрннце, 
које he водити рачуна o спси.ифнчиим особинама дотнчннх привредннх 
граиа у погледу састава тршикова, иачииа рада у погону ч учипка. 
Смернице се имају придржавати npitiiuiina ових иачела. One треба да се 
обазиру na опсег предузећа, који преовлађује у дотичиој грани. Мања 
предузеКа могу иачела калкулације упростити, a веНа даље рашчла- 
нити, али све уз придржавање начела упоредивосуи. У случају потребе, 
'могу се за поједнне привредне гране прописатн различнте смерниие или 
само отступања од ошитих, већ према величини и врсти предузећа. 
Смериице морају одговарати следећим минималним захтевима: 
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а) калкулацмј;! мора бмти тачиа; мора да обухиата трошконе па- 
стале производњом учинка у правилном врененском разграничењу. Оиа 
мора обрачупати трошкове сразмерио употребп; 

б) износи садржани у калкулацији морају се доказати палознма 
(белезпма) и морају да буду carviacim ca књигоподстиом, погопским 
обрачунскпм ЛИСТОМ,  статистнком и плашфањем; 

ц) калкулација мора да je удсшсиа пре.ма пеличипи погоиа, начипу 
рада у погону и учипку; 

д) износи садржани у калкулацији морају бити што je могуће 
пишс улоредиви и то: за улоређивање no времену, начину постулка, 
упоређивању предви^епмх и пасталнх трошкова a исто тако за ме^упо- 
гонско упоре^инаље; 

е) калкулација иора бкти прегледна и uopa давати резултате на 
нреме; 

ф) код обликовања калкулације мора се гледати и на екопомич- 
ност рачуноводстБа. 

O с ii o i; и и    o б л и ц и    к a л к у л a u и j е 

Калкулација обухвата и дели трошкове на: 
а) врсте трошкова, на пример, материјал, наднице, отзшси; 
б) места трошкова, na пример, места naciajaiba трошкова, подручја 

делован.а и одговориости; 
u)   носиоце трошквоа,  тј.  производе  нлн  услуге. 
Калкулација обухвата, преиа томе, три основна облика: 
а) обрачунавање врста трошкова; 
б) обрачунавање места трошкова; 
u)  обрачунавањ^ иосилаца трошкова. 

O б у х в a т a ii) е    i p o m к o в a 

Члаи 8 
1) Тачно обухватање трошкова битни je основ иравмлне калку- 

лације. 
2) Обухватан,е трошкова мора да се односи ие само на предпости, 

иећ н na колцчиие и г.реме, уколико то одговара еконоиичиости. 
Обухватаи>е no количини може да се врши по обрачуиаваи.у ciaiba 

мли путем ретроградног рачушива потребие количине потроииве. Ha 
обухватан.е у погопу no количини базира рбрачунавање матерпјала 
падпппа и постројења no кодичини вреднбсти. Предуслов опог je добра 
организација погона. За ово je потребно: прилрема и контрола рада, 
организација наруџби, складиигта и одговарајућих тисканица, као: ко- 
мадпе листе, радни лпстовп, матерпјалпа требовања, доставнице, карго- 
теке постројења и слично. 
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3) Треба се придржанати приншша временског разграничен>а (на 
пример, код надница за отсуства, трошкоиа оснгурања, репаратура, по- 
реза и сличио). 

4) Ванредпи и нелословни утрошци и приходн ne улазе у калку- 
лацпју. 

5) AKO у предузећу ради нласпик и његова породица, иоже се 
унети у калкулацију умсреиа плата за н.ега и за запослепе члаионс 
н.егове лороднце у писннп просечне плате за такав рад у односној по- 
словној грани. 

6) УмеЈто билаисних отписа препоручује сс уношеље у калкула- 
цију калкулативиих отписа. Калкулативпи отписи садрже једиио сни- 
жеп.а вредности проузроковане употребом и то од постројења, која 
стално служе сврхама шогона. 

За све непокретности, за зграде, стројевс н остала тшстројеи.а, 
.морају се водитн отписпе картотеке (видн дфилог: карта за crpoj). 
Ове морају садржавати, оси.м техничких података, и све податке, који 
служе израчунавању отписа. 

Код рсларатура, KOJ'C повећавају вредност лостројен.а и немају 
вначај текућих оправки, треба повећање вредностн најпре актнвнратм 
na опда отписнвати као остале инвестицнје. Препоручује се урачуна- 
вање отпнса дирђкто местима трошкова. 

7) Уместо зарачунавања зараде могу се зарачунатн калкулативне 
клмате na капитал, који je шотребан погону тј. na вредиост оног дела 
имовине, који отпада на инвестииије и лрометпа добра, која сталпо 
служе сврхама noroiia. Износи, којн су стављепи бескаматно na распо- 
ложеЈве од страие других, одбијају се од изиоса тог калнтала. Камате 
се рачуиају од оног изиоса прометних добара, којн je просечпо везаи 
у одређеном времепском периоду. Камата се рачуна у висиин ескоптне 
стопе Народне банке. Зарачупаван.е ка.мате na места трошкова и произ- 
воде врши се према фактички везаинм изпосима капитала. 

8) Начин процењивања je слободан. Процењивање треба да се 
прндржава законских ирописа n општих пачела за пословаље у по- 
гону предузе11а. Могу се приивњиђати: иабаине или дневне цене, поје- 
днначпе или иросечие uene, као и обрачуиске uene. Полусти и рабати 
треба да се код npoueii)imaii>a узимају у обзир. 

При упоређиван.у трошкова лредУзећа исте привредпе граие треба 
примељиватн јелиообразно процен.нваље, како 'би се дошло до упоре- 
днвих резултата. 

O б p a ч у п a г. a и. е    т p o ui к o в a 

Члаи 9 
1)  Калкулацнја може да се нзводн na два начипа: 

a)  днрсктио урачунавање трошкона лутем испосредног обухва- 
raiba трошкова за лроизводе или места трошкова; 
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б) индиректно зарачуиаиаље трошкова на лроизводе илн места 
трошкоиа помоћу кључева. 

Трошковн урачуиати лиректннм путем зову се лојединачни тро- 
ШКОВИ, a оии зарачуиатн нцдиректно зову се општи трошковн. 

Једио од осиовних начела калкулације je да треба трошкове ура- 
чуиаги IHTO je иише магуће директно na место трошкова и.чи на произ- 
воде.  (Мачело директпог урачуиаваи.а). 

2) Примеиа овнх постулака и начии нзиалажеп.а трошкона за је- 
дииицу учиика зависн од врсте учннка. Код тога разлнкујемо следеће 
облнке калкулације: 

а) Чнста днвнзиоиа калкулација. Оиа се може ирименити само 
оида ако цео погон нлн један део погона производн једнообразаи 
учииак. Сие врсте трошкова јсдне вре.меиске периоде ставе се у одиос 
пре.ма целокуппости учиика изведеник у TOM лериоду. Трошкови ПО 
једниици учиика израчунају се простнм дељењем. 

б) Калкулација помоћу скнииалеитиих бројева je одлика диви- 
вионе калкулације. Оиа калкулација употреблЈава се код лроизводљс 
внше масовних артнкала, којн нмају сродан састав трошкова, a стоје 
једии пре.ма другима у одређеиом одиосу. Посматрањем и искустаом 
добијепн бројевн сразмере илн еквивалептии бројевн показују у коме 
ОДНОСу или којој сразмери' стоје трошковн поједииих врста сродиих 
пролзвода једни лрема другнма. Помоћу тих еквнвалеитннх бројсва пре- 
рачунанају се различите јединице сродиих производа у једиообразне, 
na које je могућа лрнмепа чнсте дивизиопе калкулације. 

u) Калкулација помоћу додатака. Ова се употребљава код про- 
изводн.е разлнчитих врста производа. Овде разликујемо поједииачие и 
опште трошкове. Поједииачлн трошкопи урачунавају .се у случају прн- 
мене Ове калкулацнјс директно na носиоце трошкова — пронзводе илн 
услуге — a OIIUITU трошкови зарачупавају се лреко места трошкова na 
лроизводе. 

Према врсти производи.е разликује се: сернска калкулацнја и по- 
једииачпа илн комадна калкулацнја. При сериској калкулацији мора се 
након урачунавања трошкова целе серије извршити још и дељеље да 
би се нашли трошкови за јединицу серије. 

При прииени додатпе калкулације лотребпо je да се што једио- 
образиије разграииче појединачни и опапи трошкони, Али и ту трсба 
иматн у ВИДУ иачело директиог урачуиаваља. 

д) Калкулација везаних (купловапнх) лронзвода. Ту je могуће 
тачио изналажење само трошкова укупног тј. везаиог учиика. Трошкови 
се могу делитн na лоједипе учинке тако да се узме за један нли за све 
производе тржшша цена или сразмера тржгаиних цена. 

3) Урачупаван.е трошкова може да се врши било no паруџбама 
било no времеиским размацима у свим облнцима калкулације. 
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4) Уколико je, из разлога разноликостн учниака, потребпо водити 
у једној гранн разне облике и поступке калкулацнје, смернице ће про- 
писати за поједние привредне грапе једнообразаЈГ поступак калкулацијс. 

5) Подела трошксша шомоћу кључеиа je битиа озиака индиректнс 
калкулацпје. Кључеви служе урачунанању ирста трошкова na места 
трошкова и на носиоце трошкрва, зшгим за међусобно обрачунавање 
троткоиа разннх места трошкова Kao и зарачуиавап.у трошкова места 
na носноце трошкова. 

Кључевн треба да се лако изпалазе и да су пропорп.иоиалии сви.м 
факторима, којп упливишу na оптсреНеље трошковима. У ту сврху по- 
требна je обичпа примеиа више 1<л.учева за разне врсте трошкова. ПрИ 
подели трошкова na места трошкова помоћу кључева треба узимати у 
обзп]-) и учинке овнх места трошкова. 

У сврху yiiopet;iii!aiba трошкова потрсбпо je да су оспове, \<оу: 
служс за израчуиавање кључевп, једнбобразне и сталне. 

Обрачунавап.е троткова no врстама, местима и посноцнма трошкова 

, O б p a ч у и a H a њ е    т p p ш к o в a    п o    в p с т a м a 

Члаи io 
1) Оно обрачунавап.е се вршн сабирањем — по правилу у књиго- 

водству — за поједиие врсте трошкова као материјал, иалиице, плате, 
отпнсе итд., како се то види из класе 4 у примеру рачунског плана. 

2) Број врста трошкова завнсн од врсте и величние погона као И 
од потреба тачие коптроле и обрачунавања трошкова. Расчлањиваље 
трошкова no »рстама треба нзводити у граиицама економичности рачу- 
новодства. 

3) Смеринце за поједине привредне rpane треба у погледу врста 
трошкова да воде рачуна o следећем: 

а) разграничење врста трошкова — особито матернјала израде, 
lOMoluior n погоиског материјала, надница израде и помоћних надница 
као н посебннх трошкова — мора да буде једнообразио. Разграимчеи.е 
треба да полази од прилика какве cv v шгоиима просечне величине у 
одиосној привредпој грани, 

б) под посебпи.м трошковпма разу.мевају се: оне врсте тро- 
шкова — осим н&ДНИца израде u матернјала за израду — које се могу 
днректио или ипдиректно урачуиатн носирцима трошкова. Omi се 
деле na: 

посебне трошкове израде и 
посебне трошкове продаје. 

Најважније врсте посебиих трошкова израде су: посебни трошкови 
пројектоваи.а и развпјања, посебна, погонска средсгва н.пр. посебни 
модели, посебио оруђе, пристојбе за лицепце и СЛИЧНО. 
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Посебнн трошкони продајс су отпрс.мна возарина, провизије, порез 
na ПОСЛОВКИ промет, a у неким •случајсвима n амбалажа, особито ако 
не oiirepetiyje сие производе у једнакој мсри, те према томе ne може 
да се у том случају књижи .\iet;y опште трошкопе. 

O б ]) a ч у H a ii a u. e    т p o m K o в a    n o    м e c т и м a 

Члаи 11 
1) Ono обрачуиапап.е cc iipniii иутем деобе укугашг логона na 

једииицс урачунавања као на прииер делоне погона и одељења. Ono 
рачупски обухпата трошкоие на месту иастајаи.а и pacnopel;yjc их na 
иаредиа места тро.шкона. Подлога његовог рада je обрачуианањс тро- 
шкојш no врстама. 

2) Мсста трошкоиа служе разграннчењу одгоиориости тс омогу- 
ћавају текућу контролу погона у погледу Трошкова. Расчлањипаље no 
■местима трошкова треба да иде тако далеко да се очуиа и лаган преглел 
и еконоиичност рачуиоводства. 

У обрачупаваљу трошкова no местпма треба делнтп управу од 
продаје. Смернице треба да установе како да се обрачупавају управнн 
TpouiKOBH, које треба одвојепо обрачупавати. Лко има трошкова који 
се одпосе и na управу n na шродају, треба то код поделе узетп у обзир. 

3) Мсста трошкова устаповљују се са гледпшта технике обрачупа- 
вап.а, простора илн са другог гледишта, na пример одсљења, делокруга 
рада,  група  стројева,  одговорпости  итд. 

4) Поред главпих места трошкова, чпјп се трошкови могу дпректпо 
урачупавати na пропзводе, треба, no правплу, устаповптп и помоћна 
места трошкоиа, која урачуиавају своје трошмове ne директно na про- 
изводе, већ на друга места трошкова тј. na по.моћпа и главна1 места 
трошкрва. 

5) Од трошкова no местпма треба обухватнтп im o већп доо као 
лоједппачпе трошкове no местпма. 

6) У св])ху коптроле потрсбпо je трошкове no мсстпма ратчлапити 
једнаобравно и довољно дстаљно ло врстама трошкова. 

7) Урачупаваље трошкова no местима може се провести у књнго- 
(водству илп у уекој сарадњи са п.пм (no могућству систематскп no 
поступку сличном кпјПговодству), статистичкп, помоћу једпог плп 
више ПОЛ-а. 

IIOJl приказује: 
а) груписање трошкова no прстама и местима, 
б) поделу трошкова  ме1)у самим мсстпма трошкова, 
и)  изналажење додатака  општнх трошкова, 
д) израчунавање    статистичких   и   карактеристичких   бројева 

погоиа. 

679 



8) Обзиром na то да je у саставу трошкова изражена специфич- 
ност појединс прквредие гране н noroiia, треба тежити за јсдиообраа- 
ношћу најважнијих група трошмова као набављање и ускладиштење, 
лзрада, упраиа, продаја. Попрх тога трсба смериице — узимајућн у 
обзир величину и структуру погона — да теже за једпообразиошћу 
појсдинпх мсста трошкова унутар грула иеста трошкова a у re сврхе 
корисно служи ПОЛ. 

O б p a ч у и a u a ii> e    т p o m к o в a    n 0    и O C и o и, и м a 
T p o iu к o n a 

Члаи  12 
1) Према оном обрачунавању урачунаваЈу сс трошкоии на учинке. 

Предмет обрачунавања трошкова no носиоцима трошкова нису само 
производи за продају н услуге већ и учшши уиутар погона na пример 
у властитом погону израђена nocipojeiba или алатн, пронзиедена епер- 
гнја, иластите репаратурс и сличио. 

2) Обо o6pa4yiiaitaibe се можс врашпп у К1в»говодстиу или cra- 
тнстички. У ODOM последњем случају мора да буде сагласно са књиго- 
водстпом. 

3) Равграничење поснлаца трошкова треба спровестн са гледишта 
коитролс и тачиог обрачунаван.а трошкова. Ако постоји пеједнака упо- 
трвба појединих делона погона по лроизводима нли ако постоје међу- 
складиппа, потрсбио je даље расчлањивање no производима, 

Где постоји врло велнкн број разлнчнтих производа, екоиомичност 
рачуиоводства дозвољава текуће обрачунавапЈе само no групама пропз- 
«ода, алп то доводи*до пејаспих и пеупоредивих резултата. У таквим 
случајевпма треба с времена na време спровестн тачпу калкулацију за 
поједипе лроизводе као допупу. 

4) Обрдчуновање трошкова по лропзводима мора бити довољно 
дета;впо и јсдпообразпо рашчлал.ено no врстама n група.ма троткова. 
Предуслов за то je разграђено n једпообразпо обрачупаваље троижова 
no врстама и местпма. 

5) Грапице једлообразпост обрчупава1ва у погопнма исте грапе 
условљене су разноликошћу учипка у лривредиим граиама н погопима. 
Уколико* постоје у логонима једпакн или упореднвн учниии или груле 
учинака, морају смернице као лредуслов за yiiopel)iiBaibe да предвиде 
једнообразно и доста детаљно расчлаи.ивање и једпообразну лрпмену 
обрачуиавања лроизвода. 

v 

C т е n е n    з a л o с л с п o с т и    и    к a л к у л a ц и j a 

Члан 13 
1) Ислитивање   и   оцењнваље  трошкова   из  степена  запослепости 

произлазн из дељеља трошкова na сталие  (фнксие), који су углавпом 
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невависни од промена у зашослености и на прометне (пролорционалне) 
трошкове. 

2) Употреба нормалних додатака, који су израчунаш на осиову 
нормалне запослепости, први je стуиаи, рачуиског обухнатап.а промеиа 
степсна запослености. Тако се утирђују подбаиивања нли пребацнвања 
фактичких прибитака у односу na нормалне. 

3) У смерницама треба no могућству изисти мерење стелена за- 
послености, које je важно sa међугшгоиско упоређипање, особито ако 
mije код већине предузећа проведено детаљпо расчлаљивање обрачу- 
iianan.a •rpolIIKOвa.■ 

4) Упозиаиање промеиљипог оптерећен.а трошковима и и.ихових 
узрока усавршује се ако се порел крстан.а трошкоиа мсре и промене 
промета. 

HI. Искоришћавање калкулације 

Члан 14 
1) Сврха смерпице je да се у иогошша уведе једпообразпа калку- 

лација. Тиме се стварају предусловн за iicKopiuiihaBaibe калкулације у 
цил,у iiOBeluma екоиомичности и веће производ1ве способностн погопа. 
Особито миого објаши.еи.а пружа упоређива1ве трошкова. 

Код упоре^ииап.а уиутар једиог предуаећа разликује се: часовио 
упоре^ивап.е, улоређввање предвиђања са фактима и упоређиваљв 
иостулака. 

2) Искорншћава1ве правилне и једнообразне калкулације у вла- 
СТИТОМ погопу бнће миого плодиије сарадн.ом једие цсле иривредие 
групе у међулогонском улоређивању. 

Смернице треба да створе довољну једнообразиост калкулације, 
која je предуслов за жељеио међупогонско упоређиваље, узимајуКн у 
обзир специфичне потребе рачуиоводства лојединих предузећа. 

Б. ИЗНАЛАЖЕЊЕ ЦБНЕ КОШТАЊА 

I. OIIIIITC одредбе 

Члан 15 
1) Ова упутства имају задатак да упућују како мора да се изиа- 

лази деиа коштања готових производа или услуга a уз примену папред 
помепутих начела калкулације. 

Ова упутства важе уопште за сва предузећа, која подносе било 
којем држаииом иадлештву или устаиовн калкулацију својих ироизвода 
у било коју сврху, a особито у сврху коитроле цена. 

2) Предузећа или рад1ве или особе дужне су да na тражеље на- 
длежних властн поднесу калкулацију својих пронзвода пли услуга 
израђеиу ло овнм упутствима. 
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Државна, федерална и комунална надлештва и устаиове, која ку- 
пују нлн поручују било коју робу, могу да затраже од добапљача прн- 
лнком понуде преткалкулацију, a na захтев после добане и накнадпу 
калкулацију, обе шрађене na принципима ових упутстава. Калкуладија 
мора садржанати изјану поиуђача односпо добављача да одговарају за- 
КОНСКИМ проиисима у калкулацију уиете цене — како за снровнпе, 
помоћнн и погоиски материјал и за полупроизводе — тако и :ia све 
остале у калкулацнјн паиедсие елемепте. 

3) Напред споменута падлештва н устапове могу да испнтују књи- 
ГОВОДСгао п остале облике Ј)ачуноводстиа, особито да ли одгоиарају 
обавезним упутствима за јсднообразио рачуноводство no овој одлуци. 
У случају потребе могу да затраже разна објашњења и документс, a 
могу н да личном посетом у погону нлн радњи и испигивап.ем радмика 
и намештеника провере истинитост навода калкулације. Власиик као " 
сви радпици И намештениии iiorona дужни су им давати сна тражсиа 
објашњењв и иодатке. 

Све ово могу да раде и уредн за цене и надницс, особито у случају 
када треба да потврде или провере цене или надиице. 

Сва сазнања приликом споменутог рада су службеиа тајиа. 

II. Састав цепе коштања 

Члаи  1G 
1) Код сиаке преткалкулације и накиадие калкулације треба иа- 

вести: 
u) тачну озиаку предиета калкулације (број наруџбе, комадпс 

листе, цртежа, мустре, моитажпи број и озиаку промепе цртежа); 
б)  и.ме погона, који добавл^а и одел.еље израде; 
u) односна количииа, na коју се одиосе подаци калкулације, 

на пр.  100,  1000 или који други број комада, килограма, метара' итд.; 
д) дан завршетка калкулацнје; 
е) укупна количина, за коју важн калкулација према иода- 

цнма под a) до д). Код накпадиих калкулација треба порвд оиог да 
сс наведе: 

ф)  време у којсм су  настали  обрачунатп износи; 
г) у процентша изражени и-скоришћени калацитет целсжулног 

погопа за време na које се рдноси накнадна калкулација; 
х) које су количине већ добављене и које треба лрема иаруџби 

још 'добавити.  Ове  податке треба  иавести посебно за сваку  наруџбу. 
2) У погоиском обрачуиу треба да се трошковн рашчлане ne само 

no производнма neh no врстама и no местнма трошкоиа. 
Калкулација цене крштања треба да се рашчлап^ује овако: 

A    Матернјал за пзраду 
Б   Наднице израде 
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Ha Omirni трошкоии израде 
Цб Општи трошкови  управс  и  продаје 
Д    Посебии трошкови. 

3)  Порел тога мора калкулација да  садржТГкалкулациску зараду 
(Е) као п податке потребне за њено израчунаван>е или законито npo- 
писаио зараду изражепу у процеитима цене коштања. 

Б + Ца  = трошкони  израде 
Л  4-  Б    -p  Ца  = трошкопи  пронзподн.е 
Ц == Ца-|- Цб  — OIIUITU трошкови 
A + Б    + Ц    + Л    •    •    •    = uena коштап.а. 

Л: Материјал за израду 

Члан 17 
1) Иојам: „Матсријалза израду" обухвата све нелосреДНО sa учи- 

иак (произиод или услугуј употребл^ие сироииие, у погоиу нзрађопс 
полу- и делимичне произиоде као и опет употребљене отпаткс и слично. 

2) Рачуиско раагранич^ње изме1;у матернјала за израду с једне 
страие ii помоћног и погонскот матернјала с друге стране треба уиск 
спровести с једнообразних гледишта. Помоћни и погонски материјал су 
општн трошкопи  (види члан 16 ПОД u). 

3) Kao потрошак трсба уиети у калкулацију: количииу сировог 
■.материјала за израду и то подељено за спаку врсту матсријала, јјзклс 
укључиио отпадак приликом прерадс,  који je  нужан у погону. 

Прибитке na потрошак материјала за израду за покнарепу робу 
услед погрешака материјала за израду нли погр.ешака лрерадс требл 
навестн посебно. Потребио je да се omi прибици могу статистички или 
КЊИГОВОДСТвено доказатн  иалозима   (белезима). 

4)'3а преткалкулацлју иажи.бруто количпна ил пр. према цртежу, 
комадиој листи, пропису улога (нзрађсиа количииа внше отпадак прн- 
ликом прераде). За накнадиу калкулацију се иора фактички потрошак 
'матсријала —■ бруто количина као и отпадак и покварепа роба — дока- 
»зати налозима и складишпим ки.иговодством. 

5) У преткалкулацијама треба onaj матернјал за нзраду, који je 
већ пабавл.еи за наруубу урачунати no фактичпим пабавни.м цеиама, 
a материјал, који се узима из складишта властитог-погопа или га треба 
тек набавити, no дневним цеиама. У макнадАе калкулацнје треба унети 
фактпчпу просечну Дневну цену, која се мора ако je потребно дока- 
зати налозима и складншиим кјвиговодством. 

6) Набавиа цена подразумева се no правилу франко погои, даклс 
укључиво возарнна, поштарииа, амбалажа итд. Рабати н попусти и коли- 
чински сконтиј иакнаде за годиииви промст, за враћаи.е амбалаже и сл. 
треба да се виде нз кљиговодства иалога и треба нх одбити upu израчу- 
иаваи.у  набавне цене. 
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7) AKO je уобичајеио да ce производе материјал за израду, лолу- 
производи и делови у одељењима властитог пагона, онда ce рачунају 
као набавна цена производни трошковм mune отладајући ieo олштих 
трошкова уираве и пбсебпих трошкова или која друга на тим принци- 
пима израчуиата шггерпа погонска обрачунска  цена. 

Лко ce у погонима, где mije уобичајено да ce добаиљају претпро- 
ИЗВОДИ нз иластитог noroiia, рачуна за исте тржишпа цеиа, онда требл 
у калкулацију посебио ианести one додатке, који лрелазе трошкоие 
произиодп.е, одгопарајући део опттих трошкоиа упране и посебних 
трошкова. 

8) Отпацн и остаци. 
а) иредиост опет уиотребл.епих отпадака, који припадају у 

калкулнраиим бруто количииама треба призиати, одбити их u посебио 
нанести, 

б) као једииичиа цепа треба да ce стани цена, која ce може 
постићи приликом поновног iicKopiimhanaiba или продаје (продајиа 
цеиа одбивши продајие трошкоие и поссбие троткоие прераде), 

ц) приладајуће врсте остатака материјала и њихове количиие 
треба доказатн китгоиодстпепо према врстама н.ихоие noiiomie упогребс. 

Ij: Наднице нзраде 

Члаи 18 

1) Појам: Надниие чзраде су сне надпице радиониие или наднице 
прераде, које су настале непосредно приликом израде калкулираног 
преднета. 

2) Разграиичеи.е с обзиром na поиоћне падпице. Све остале над- 
нице погоиа треба урачуиати као помоћие надницс под опште трошкове. 
^ачунска подела пзме1;у падница нзраде и помоћних иадница мора ce 
врШИТИ сталио u ca једиообразиих глсдншта. 

3) рашчлап.нван.е: 
а) препоручује ce да ce време нзраде стави у калкулацију 

рашчлањено na радне операаије или на одел.еи.а noroiia (време стројпог 
и ручног рада). Унесено време израде мора одговаратн напретку у по- 
бољшању поступака израде; 

б) прибитке на надпнце израде, који имају свој извор у поква- 
реној роби, услед погрешака у матернјалу за нзраду или у погрешкама 
прераде, треба навести посебно. — Њих треба доказати кп.ш-оводстве- 
иом илн статистичком методом помоћу налога; 

u) фактички утрошак времеиа и падиица мора ce доказатн иа- 
лознма. У прикцнпу ce могу урачупавати тарифска надница и то no вре- 
'мепу или no акорду. 
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U: Општи трошкови 

Члан 19 
1) Иоја.м: Опипт, трошкОђИ су crni трошкови, који иису ни мато- 

ријал за израду, ки наднице израде, ни посебни трошкови. 
2) Рашчлањивање: 

а) минимално рашчлзњивање мора да разликујс: 
опште трошконе израде и 
oimne трошкове упраие и продаје; 

б) у погонском обрачуну потребно je no правилу joiu даље 
рашчлањивање no врстама и местима трошкова, Ту се треба управљати 
no начелу, да општи трошкови треба да терете она места трошкова, 
где су настала; 

u) за зарачунавање врста трошкова на места трошкова, места 
трошкопа међу собом и места трошковз na лронзводе треба употребља- 
вати беспрскорпе кл.учеве. Беспрекорпи кључевн су само дакви кљу- 
чеви који одговарају приликама погона a парочито ствариој употреби 
(ангажовању) места, чије трошкове треба поделнтн na наредна места 
трошкова илн пронзвода. 

3) Трошкови који се ne урачупавају у калкулацнју су: друштвени 
порез н течевина, дел кредере, камате за ту1;и капигал (бапкама, за 
облигације, хшкугеке, ескопт меиица и сл.ј, ука.маћивап.е властитог 
калитала. 

Ца: Отшгги трошкови нзраде 

Члаи 20 
1) Од огаитих трошкова израде треба no могућству засебпо обра- 

чунати oiiinie трошкове матернјала.   - 
OiiniTii трошкови материјала са сиојим помоНним местима трошкова 

(уирава складишта, ислитивање и преузимање матвријала и сл.), затим 
општи трошковн израде са .припадајућим помоћним местима (траиспор- 
товање унутар norona, постројеп.а за погонску сиагу, управа радио- 
ннца и сл.), и главиа места трошкова рашчлаљују no иравилу трошкове 
no cjiejiehiiM врстама: 

а) плате: за управу складишта, управу радиопппа, мајсторе, 
бпроа за падппце, бпроа за лрипрему рада, за копструктсре и сл.; 

б) iioMoluie наднице: за складпште, TpancnopTonaibe унутар no- 
rona, погонске цеитрале, чпшћеп.е постројења, надзор израде, вратарс, 
чуваре, за плаћепо време чека11)а, отсуства n сл.; 

u) социјалне дажбине; 
saKOHOM   npoiiiicaiie   за   соцпјалпо   оспгурап.е; 
пеобавезне социјалпе дажбппе у корпст радпмка n паме- 

Штеника Kao И у друге социјалпо-хумапе сврхе, уколпко су у струш: 
уобпчајепе те  се ne протпве  пачелима  штедљнвог господарства; 
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д) матерпјал за произиоди.у енергнје и огретшог материјала 
иа пр.: гас, електрична струја, пара, угљеи, кокс, нафта, вода и сл.; 

е) iioMoliim материјал тј. такаи, који no сиојој употреби у 
погону није материјал за нзраду, ни погонски материјал, особито такав 
материјал, чија употреба као материјала за израду сс ne може одредитн 
no количипн на Hip. кнселнне, разие хемикалнје, С1)едстиа против pt)e и сл.Ј 

ф) ПОГОНСКИ материјал: снтии алаг, челик за алаг,' погонско 
ремење, средства за sanapnuaibe^ за хлађе1Н.е, мазање и чшићење као n 
писаћи матернјал улотребљБН у они.м мести.ма троткова; 

г) текуће репаратуре »града погбна, погонских постројеља 
стројеца, алата и сл. Набавке иоиих иаместо старпх постројеи.а, стро- 
јева и сл. као и репаратурс које повнсују вредност, пису тскуНе репа- 
ратуре. Велике репаратуре и сличпи изванредни издаци треба да се 
унесу у рспаратурие трошкоис једпе обрачу.НСКе периоде само са одго- 
варајућим делом, a остатак ки.ижеп je у рачунској класи 2; 

х) отписи пострбјења »зраде; 
н) лорези, уколико терете израду; 
к) осталн трошкови као осигурање, брзојавии и иоипанскп, 

путни и  сличпи трошкоии, уколико <:е мог^ урачупати у  нзраду. 
2) У неким ирсдузеНима тражи природа посла да се изналазе 

укупни трошковн израде уместо засебинх трошкова за надниие израде 
и општих трошкова нзраде. У том случају говори се o трошковима пре- 
раде, оплемењивања; часовних стола строја, трошковима простора и сл., 
иоједиинх делова   радиог  процепта   или   поједиинх  одељења. 

Цб: Олшти трошкони управе и продајс 

Члан 21 
1)  Управне  трошкове  треба   подељено  обрачуиати   од  продајних, 
2),У опште трошкове управс и продаје убпајају се следеће врсте 

трошкова, уколико се одпосе na одговарајућа места трошкова (пословна 
мли главна  управа, продаја  и прбдајка  складитта,  отпрема  и  сличио. 
Види пример погонског обрачунског листа за већа предузећа): 

а) плате, уколико, ннсу обрачуиате под оптте трошковс израде; 
б) помоћне наднице за чишћење канцеларија, послужи- 

тељи и сл.; 
ц)  социјалне дажбнне; 
д) матсријал за производњу енергије и огревнц и расветни 

материјал (отпадајуКи иа иеста трошкова управе п лродајс); 
е) iiOMoliiin материјал иа np. амбалажа уколико се ne урачупава 

у посебне трошцрве; 
ф) погонски материјал за потребе канцсларије, писаћи n остали 

канцелариски иатеријал и средства за чишћеље; 
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г)  текуће   одржгишље   зграда,   постројен.а   u   СЛИЧНО,    уколико 
отпада па управу и продају; 

х)  порезн  н  jauiie  дажбипе,  уколико   ne  отпадају   под опште 
трошкове нзраде; 

и)  остали трошкови као: 
осигураа.а против иатре, иропалис кра1;с, оштећења од стро- 

јепа и слично; 
поштански  н тслеграфски трошкоии; 
трошкови новчаног промета; 
путни трошкови; 
парншни трошкови/трошкови вештачвња; 
чланарине и доприноси стручним удружењима и слично; 
оста.чи  продајпи  и рек.чамни трошковп,  изложбе,  узорци  и 

слнчпо. 

Д: Посебни трошкови 

Члап 22 
1) Онамо иду делоии готових производа набављени од трећих лица. 

Количина мора да се развиди из цртежа, комадпе листе, поссбпих про- 
ииса и сличног. Цену за нсте треба урачуиати сагласио члану 17 тач- 
кама 5, C и 7 one одлуке. Иабаиии трошкови овнх делова исказују се 
у виду посебног набавног додатка, уколико imcv neh урачунати у осталс 
трошкове. 

2) Урачунавање туђег најамног рада. Најамни рад страних лица 
као и кућне радниостн ие сме се исказати као наднице израде, већ као 
посебпа врста трошкова. lia ове трошкове се не сме обрачунавати дода- 
так општих трошкова израде. 

3) Посебиа погоиска средства су one слраве и оруђа, која служе 
само приликом извршења једие иаруџбе. (Посебпи модели, шаблоне, 
посебан алат и слично). 

4) Пристојбе за лиценце и концесије иорају да су у умереном 
сразмеру напрам промету n вредности учинка. Урачуианаи.е мора да 
се нрши сагласно са одиосним уговорима. 

5) Провнзије и сличне иаграде застуипииима се .могу урачунавати 
само ако су заиста неопходно потребж .е морају бити у.мерепе. Мосто- 
jehii застулнички и сличии уговори противни onoj тачии ииају да се 
^ien.ajv или укидају. 

6) Посебни отпреинички трошкови, Ове треба посебно навести и 
то у иабавној цеии нли no произволипм чрошкови.ма амбалажс, воза- 
рине, превознине, транспортног осигурања и сличног или no шпеди- 
ционој ноти. 

7) Порез na пословпи промет. Истог треба исказати na крају кал- 
кулације, уколико се калкулира n.ena укл.учиво порез na пословпп 
про.мст. 
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8) Остали посебпи трошкоии. Истс треба иосебпо наеести и де- 
таљио и тачно означити њихову врсту. 

III. Зарада 

Члаа 23 
1) Внсину дозвољене зарадс одре1;ују надлсжне властн н то у 

проценгима цеие коштаља. Уместо тога могу поједннци и мредузећа 
да ставс у калкулацију калкулатнпис камате израчуиате према наче- 
лнма калкулацнје члан 8 тачка 7 ове одлуке. 

2) Предузећа, која се памерпо или иесавесно управл.ају no нера- 
■ционалним припципима, иемају права na зараду. Предузећима, која су 
показала вапредие успехе у рацпоиализацији свог предузећа може сс 
дшстотак зараде илн каматна стопа калкулатнвпих камата поииситн. 

Члал 24 
Сва потребиа даљна обаиезпа упутства, правнлпике и сва обавезна 

тумачеп.а one одлуке доносиће Повереник за трговнну и снабд^ање. 

Члан 25 
Ова одлука стуца на спагу даиом обнародовања. 
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П P E Д Л 0 Г 
ОДЛУКЕ O УВОЂЕЉУ ЈЕДНООБРАЗНОГ РАЧУНОВОДСТВА 

Ha предлог Националног комитета ocjio6ol;eii,a Југославије, a на 
оснопу чл. 4 Одлукс o врховном законодавном п извртшои народном 
прстстанннчком тслу Југослаиијс и Иационалиом комитету ослобо1;ења 
Југославнје као привреиегош органи.ма ирховие иародне власти у Југо- 
сланијн за иреме Народноослободилачког рата, Претседпиштпо Антифа- 
umcTiiMKor иећа иародпог ослобсфсп.а Југослапнје доиоси следећу 
одлуку: 

Члаи  1 
Од  1  јаиуара    1945 год.  сва   држанпа  и  прииатпа   ироизиођачка, 

тргоиачка, банкарска и caoCpahajna предузе!^ дужка-су да своја рачу- 
НОВОДСТва    саобраис   обавезиим   упуствима,    ripoimcaiiiiM   у   одлуан   0 
јсднообразиом рачуповодству  од  1  фебруара   1945  године, 

Члап 2 
Поступак саображавања књиговодства мора да се нзвршн у пре- 

дузећима, код којих je бнло упослено ма у којој  години од 1939 na 
иадаље: 

а) преко 100 радиика до 30 јупа  1945 год. и 
б) преко 50—100 радника до 31 децеибра 1945 год. 
Повереник за трговину и снабдевање може за поједина предузећа 

без обзира на број запослених радника и sa поједнне r[)aiie прописати 
и друге рокове саображавпља. 

Сви промстп no рачупима, iiotjemi no досадашњрј пракси, имају 
се рашчланити преиа једнообразном оквиру рачуна и рачунском плану 
и сумарпо лреиети у  грговачкс књиге  (прекп.нжити). 

Члаи 3 
Сиа  предузсћа  из  члаиа  2 — лужпа  су да  своје  калкулацијс  у 

истом року  саобразе  и  врше na   начин,  пЈнлтсаи у  члаиовима 5—14 
Одлуке o једнообразиом  рачу1говодству. 
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Предузећа, која подпосе ма којсм надлештму или устанони калку- 
лацију својих производа у било коју сврху, дужна су да ту калкула- 
цнју нзраде на основу упутстава за изналажеи.е цеие коштака, iiponii- 
сапим у чланоиима  15—25 нсте одлуке. 

Члан 4 
Овлашћује сс Повереник за трговнну н сиабденањс да доиесе upo- 

rnice o јсдиообразној статистнци у прииредии.м предузећима, као и o 
обавезном ушор^ивању предузећа  нсте прнвредне  граие. 

Повереник за трговину и сиабдевање овлашћује се такође да у 
сагласностн с Повереииком за фипанснје донесе по/ребпе пропнсе и 
упутства o једиообразиом биланснрању. 

Члан 5 
Федерална повереититна за трговииу и сиабдевање вршиће, у 

цкљу спронођсн.а оие одлукс преко снојнх oprana, иадзор над преду- 
зећииа. Контрола пад радом ових oprana вршиће се преко Ренизорског 
уреда, који се има осиовати у саставу Комисије за прнвредну обпову 
земље лрн Прнвредиом савету НКОЈ-а. 

Члан G 
Свако отступање од одрсдаба, допесепнх овом одлуко.м, сматраће 

се преступом, na he се као такво казиитн. За прсступе одговарају како 
иамештепик, тако и власннк предузећа. 

Изрнцаће се следећс казпе: затвор, лакши илн тежи прнсилан рад 
до десет^година, заплеиа предузећа и заплена једиог дела или цело- 
купие имовине у корнст државе. Протнн једног лнца може се за исту 
кривицу iispeiiii miiue казни. 

По овнм •кршшцама судиће иарочитп судови, који ће се у ту сврху 
осиовати при федералип.м поиерешшпвима за трговину и спабдеваи.е. 
Повереник за трговину и снабдевање донеће пропнсе o њиховом са- 
ставу н раду. 

Члан 7 
Ова одлука  ступа na  спагу даном обнародовап.а. Тим даном пре- 

стају важнтн све закоискс одрсдбе, које се косе с одредбама, нзиесе- 
iiiiM у овој одлуци. 
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PREDLOG 
SAVEZA JtVREJSKIH VERSKIH OPŠTINA DFJ I SRPSKO-JEVREJ- 
SKE   VERSKE  OPŠTINE   U   BEOGRADU   DA  SE  ODLUKOM   ŠTO 
H1TNFJE  REGULIŠE  PITANJE  NEPOKRETNE  I  POKRETNE  IMO- 

VINE  KAKO  PRISUTNIH,  TAKO  I  OTSUTNIH  JEVREJA 

SAVEZ JEViREJSKIH  OPSHNA 
JUGOSLAVIJE 

Br. 72 
5. П.  1945 god. 

Beograd 

NACIONALNOM  KOMITETU  OSLOBOĐENJA  JUGOSLAVIJE 
i 

ANTIFAŠISTIČKOM VEĆU NARODNOG-OSLOBOĐENJA 
JUGOSLAVIJE 

Beograd 

Zahtev Saveza jevrejskih verskih opština Đem. fed, Jugoslavije i 
Srpsko-jevrejske verske opštine u Beogradu da se odlukom što hitnije 
regulišo pitanje nepokretne i pokretne imovine kako prisutnih tako ' 
otsutnih Jevreja. 

1 Nepokretnosti 
Po odluci AVNOJ-a od 21 novembra 1944 god. Jcvreji nisu pravni 

sopstvenici svojih imanja pošto su tretirani kao otsutnt i izbegli. 
Po dosadašnjoj praksi Državne uprave narodnih dobara jevrejska 

nepokretna imovina nije vraćena u vlasništvo direktnim prisutnim 
vlasnicima, koji imaju sve pravne dokaze sopstvenosti, već je ustupana 
na upravu trećim licima, ili je data pravnom sopstveniku kao upravi- 
telju na upravu. 

Primer: Građanin Samuilo Л. Pesah, kino-operater iz Beo- 
grada kao sopstvenik nepokretnog imanja u Beogradu u Kraojccvi- 
ćevoj br. 14, sada Milice Jankovića ul. obratio se sa molbom Državnoj 
upravi narodnih dobara da mu se gore označeno njegovo imanje vrati 
u   vlasništvo.  Međutim,   odlukom   Državne   uprave narodnih dobara 
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br. 73 od 14 decembra 1944 god. drug Pesah Samuilo određen je za 
upravitelja svog vlastitog imanja. 

Gore navedena uprava donela je već više takvih odluka, pa je čak 
poslednjih dana donela nadležno odluke, kojima je odbila vlasnike, čak 
i za upravitelje njihovih imanja i imenovala je treća lica. 

Zahtev: 1) Savez jevrejskih verskih opština Demokratske fed. 
Jugoslavije i Srpsko-jevrejska verska opština u Beogradu zahteva da 
so donese načelna odluka kojom će se kod takvih slučajeva gdo su so 
prijavili direktni vlasnici sa pravnim dokazima o vlasništvu, kojom će 
so svakom takvom licu Jevrejinu vratiti njegovo imanje u sopstvenost. 

2) U slučajevima gdo direktni vlasnici nisu još prisutni, nepokretna 
imovina ima so predati najbližim srodnicima na upravu i rukovanje, 
koji ćo so dokazom Saveza jevrejskih verskih opština Dem. fed. Jugo- 
slavijo odnosno za grad Beograd Srpsko-jevrejsko verske opštine legi- 
timisati kao takav, i koji ćo dotičnim imanjem upravljati i rukovati do 
donošenja zakona o nasledstvu. 

3) U slučajevima gdo so nisu javili direktni vlasnici ili najbl'ži 
srodnici, da so za upravitelja i nikovaoca takvih nepokretnih imanja 
odredi lice koje ćo imenovati Savez jevrejskih verskih opština preko 
svojih verskih opština na teritoriji Dcm. fed. Jugoslavije, a Srpsko- 
jevrojska verska opština u Beogradu za grad Beograd. 

Podonetoj odluci. Savez jevrejskih verskih opština Dem. fed. Jugo- 
slavijo i Srpsko-jevrejske versko opštine u Beogradu, po traženju vra- 
ćanja nepokretno imovino spomenuto u tački 1) i 2), ista da se dostavi 
Državnoj upravi narodnih dobara i Povereništvu industrije radi pravil- 
nog i zakonskog postupanja. 

II Pokrctnostl 
a) U slučajevima gdo su s© prijavili direktni vlasnici sa dokazima 

o vlasništvu, da so svakom takvom licu — Jevrejinu njegova pokretna 
imovina vrati u svojinu. 

b) Isto tako da so gotov novac, nakit, dragocenosti kao i hartije 
i druge novčano vrednosti, prijavljenim direktnim vlasnicima sa ured- 
nim dokazima o vlasništvu imaju bezuslovno vratiti u svojinu vlasnika. 

v) U slučajevima, gdo so nisu javili direktni vlasnici već najbliži 
srodnici da so sva pokretna imovina u tački II pod b) ima predati na 
čuvanje Savezu jevrejskih verskih opština Dem. fed. Jugoslavije na 
teritoriji Dem, fed. Jugoslavije, a za grad Beograd i Srpsko-jcvrejskoj 
opštini u Beogradu, koji ćo u saglasnosti, prvenstveno sa-interesima 
države, starati se o njima i ujedno zaštićavati i interese otsutnih lica. 

Po donetoj odluci, Savez J. B. O. Dem. fed. Jugoslavije i Srpsko- 
Jovrej. verske opštine u Beogradu, po pitanju pokretnosti pod tačkom II 
a) i b) ista da so dostavi radi jednoobraznog postupanja Izvršnom na- 
rodnom oslobodilačkom odboru. Komandi grada Beograda i svim nje- 
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govim rcjonima, kao i da se dotična odluka dostavi kancelariji Srpsko- 
jevrejsko versko opštine u Beogradu, Kralja Petra 71, radi daljeg po- 
stupanja. 

III Privredna  preduzeca:   industriska,   trgovačka,   zanatska, tehnička, 
apotekarske i drogeriske radnje, lekarske ordinacije, advokatske kan- 

celarije i dr. 
Po pitanju lokala privrednih preduzeca citiranih u tački III kojo 

su do vremena neprijateljsko okupacijo držali i upravljali Jevreji, Stan- 
beni otsek Komande grada Beograda i stanheni odeljci rejonskih I.N.O. 
odbora ne postupaju pravilno i jednoobrazno kod povraćaja lokala, 
kada' su se takva lica obraćala da im se odnosni lokali vrate: 

a) U slučaju da se javi prisutno lice koje je upražljavalo do 6 
aprila 1941 god. loka), preduzeca cit. u tački III, odlukom da se nared1 

ustupanje lokala pojavljenom licu, kojo jo tu radnju upražnjavao. 
b) Kod slučajeva otsutnih lica — Jevreja, koji su do 6 aprila 1941 

god. upražnjavali takva privredna preduzeca, odnosni lokali se imaju 
ustupiti najbližem srodniku, koji će se kao takav legitimisali i odmah 
produžiti rad. 

Po zahtevu iznetom u tački III da se donese sliodna odluka, koja 
ćo se dostaviti Stanbenom otseku Komando grada Beograda i stanbenim 
odeljcima I.N.O. odbora radi pravilnog i jednoobraznog postupanja i 
izvršenja. 

Savez i Opština:, podnoseći ovaj zahtev Pretsedništvu Nacionalnog 
komiteta oslobođenja Jugoslavije, po pitanju jevrejske nepokretne i' 
pokretno imovino kao i po ostalim pitanjima označenim u ovom zahtevu, 
želimo da istaknemo sledećo činjenice: 

1) Nepobitan jo fakt, a no treba naročito isticati, da je jugoslo- 
vensko jevrejstvo za vreme u istoriji do danas nezapamćenog varvar- 
sko'g fašističkog proganjanja doživelo, najveću tragediju sistematskog 
uništavanja, masovnog ubijanja ljudi, žena i dece, bez obzira na nji- 
hovu starost > pol, koji jo mogao jedan narod da preživi. 

Danas, posle to strašno i nečuveno katastrofo, vraćaju se pukim 
slučajem preživeli Jevreji, ogoleli, opljačkani, bolesni i izmrcvaren: po 
zatvorima i logorima, gdo su iproživeli tri i po godine pod nemačko- 
fašističkim režimom, tražeći zaštitu i potporu, da bi mogli da otpočnu 
nov život. 

2) Isto tako, danas se kod ovo opštine nalazi jedan već' broj neza- 
štićeno dece, bez roditelja, koju treba prihvatiti i osposobiti za život. 

Stoga smatramo i uvereni smo da s obzirom na sve napred izlo- 
ženo, naši zahtevi biće pravilno ocenjeni i primljeni, pošto su naši pri- 
vrednici bili najvišo pogođeni fašizmom i bili isključeni iz celokupno^ 
privrednog života. Za vreme borbo za goli život iscrpljena su sva ma- 
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terijalna sredstva naših ljudi i bila bi najveća nepravda kad lm se ne bi 
Imovina povratila. 

Ovo utoliko pre što takvo rešenjc nalaže" i partizanska savest, 
.socijalnost i pravičnost naše Narodnooslobodilačke borbe. Svako drugo 
rešenje još težo bi pogodilo i onako nastradale Jevreje, čija se preži- 
vela omladina i danas bori u redovima naše junačke Narodnooslobodi- 
lačke vojske. 

Oni koji su koristili tešku sudbinu Jevreja i celog našeg naroda za 
vreme krvave neprijateljske okupacije i prisvajali po ma kakvom 
osnovu jevrejsku imovinu, treba uopšte da snose sve posledice koje iz 
toga proizlaze, jer su kupovnama i drugim špekulacijama ipomagali 
neprijatelja, verovali u nemačku pobedu, i imaju se tretirat' kao ratni 
zločinci i neprijatelji naše Narodnooslobodilatko borbe. 

Molimo da so najhitnije donesu tražene odluke, kako bi se eko- 
nomski i socijalno moglo pristupiti obnavljanju celokupnog života preži- 
velih Jevreja. 

Srpsivoje.vnejsiva verska сцрЖм Savicp javreisikih vorsteh opjtina 
u   lieojjrđdu • Dem.   Mi.   Jugosfavije 

ProbsednOk PretlscdnOk 
Ž. Konfino, s. r. Dr Pops, s. r. 

Sekretar . Sekretar 
R. Rubenovic, e. r. M. Abinun, s. r. 
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PRIVREDNU   SAVET 
lir,   151 

2 tnala   1945 god, 
Вок rad 

PRETSEDNISTVU AVNO.I-a 
B e o g r a d 

U prilogu dostavljamo Predlog zakona o postupku konfiskacije i 
sokvestracijo imovino ratnih zločinaca, narodnih neprijatelja i drugih 
osuđenika s molbom da Pretsedništvo AVNOJ-a uzme u postupak ovaj 
Zakon kao hitan s obzirom na skorašnje oslobođenje čitave državne 
teritorije i na potrebu da postupak konfiskacijo i sekvestracije bude 
organizovan i jednoobrazan na čitavom državnom području, da na- 
rodna imovina no bi propadala i da bi prava nekrivih lica bila zaštićena. 

Uz ovaj Zakon prilaže so i obrazloženje zakonskog predloga. 
Smrt fašizmu — Sloboda narodu! 

P.retsddnlik P'ri'vrednog isavete 
Andrija  Hcbrang, s. r. 

PREDLOG 
ZAKONA 0 POSTUPKU KONFISKACIJE 1 SEKVESTRACIJE IMO- 
VINE RATNIH ZLOČINACA, NARODNIH NEPRIJATELJA I DRUGIH 

OSUĐENIKA 

Član 1 
Konfiskacija u smislu ovog Zakona je oduzimanje i prelaz u 

državnu svojinu imovine ratnih zločinaca, narodnih neprijatelja, (u 
smislu Odluko, AVNOJ-a od 21 novembra 1944 god. o prelazi u dr- 
žavnu svojinu neprijateljske imovine) i drugih osuđenika po zakonima, 
koji  propisuju konfiskaciju imovine. 

Konfiskacija je potpuna ako je izrečeno oduzimanjo čitave imo- 
vine; konfiskacija jo delimična ako je izrečeno oduzimanje samo od!re- 
denog dela imovino osuđenog lica. 
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Član 2     • 
Konfiskaciju  imovino domaćih  ratnih  zločinaca, narodnih  nepri- 

jatelja kao i drugih osuđenika može izreći samo nadležni građanski ili 
vojni sud i, u granicama svoje nadležnosti, narodno upravne vlasti, 
kad je to zakonom predvideno. 

Član 3 
Konfiskaciju imovino državljana Nemačkog Rajha ili drugih nepri- 

jateljskih zemalja, odnosno pripadnika njihovih narodnosti izriče Mini- 
starstvo unutrašnjih poslova demokratske federativno Jugoslavije. 

Sve narodne vlasti, a naročito upravo narodnih dobara, dužno su 
da o postojanju ovakvo imovino obaveste, neposredno i neodložno, sa- 
vezno Ministarstvo unutrašnjih ■ poslova. Okružni narodni odbori, na 
čijem se području nalazi takva imovina, dužni su da odmah preduzmu 
sve potrebne mero radi obezbedenja ovo imovine, i da o tome obavesto 
zemaljsku upravu narodnih dobara.. 

Član 4 
U odluci o ;konfiskaciji treba, po mogućnosti, sa što većom odre- 

denošću navesti sve stvarno podatke, prema kojima će so konfiskacija, 
provesti. Ovo je naročito .potrebno u slučaju delimično konfiskacije. 

Član 5 
Konfiskacija so odnosi na sva imovinska prava. 
Delimična konfiskacija obuhvata samo onaj deo imovine koji jo 

naveden u odluci o konfiskaciji. 

Član 6 
Pod udar konfiskacijo spadaju i sva privredna i tečevna predu- 

zeća, bilo koje vrste, u kojima je lice, na koje so .konfiskacija odnosi, 
do izricanja konfiskacije, a naročito za vreme neprijateljsko okupa- 
cijo, vršilo dužnost rukovodioca, ili inače imalo presudnog udela, isko- 
rišćujući svoje veze sa okupatorom i njegovim pomagačima u cilju 
bogaćenja i privrednog unapređenja preduzeća, kojim jo to lice ruko- 
vodilo ili na njegovo poslovanje u presudnoj meri uticalo. 

Prilikom provođenja konfiskacije na imovini takvih preduzeća 
vodiče so računa o zaštiti imovinskih prava dobronamernih lica, koja- 
so nisu svesno i namerno ikoristila ovakvim poslovanjem i radom u 
tomo preduzeću. 

Član 7 
Pod udar konfiskacije dolaze svo stvari osudenikove, bezj obzira 

da li so ono u trenutku provođenja konfiskacijo nalaze u stanu, zgradil 
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ili uopšte u državini osuđenika, ili su sa svoga prvobitnog mesta odnoto- 
u nameri d'a so konfiskacija osujeti ili omete. 

Član 8 
Sa pravnosnažnošću odluke, kojom je izrečena konfiskacija država 

stiče pravo svojine na konfiskovanim   dobrinui'.   U isti mah   prestaje 
osudonikovo pravo  raspolaganja  imovinom,  na  koju  se  konfiskacija 
odnosi. 

I   Član 9 
Konfiskovana imovina prelazi u državnu svojinu sa svojom akti- 

vom i pasivom. 
Država odgovara za imovinsko obavezo osuđenog lica, nastalo da 

otpočinjanja postupka, uz ograničenje iz čl. 6 Odluko AVNOJ-a od 21 
novembra  1944 god., do visine vrednosti oduzete "imovine. Ukoliko jo 
izrečena  delimična   konfiskacija, država  odgovara   za  obavezto sraz- 
morno vrednosti oduzetog dela. 

Član  10 
Ništavo su svo pravno radnje osuđenika, učinjeno pre pokretanja 

postupka za konfiskaciju u nameri osuječenja ili otezanja konfiskacije, 
ili u cilju prikrivanja, oštećenja, umanjenja ili uništenja imovine koja 
dolazi pod udar konfiskacije. 

Član 11 
Konfiskovaćo so i ona imovina ratnih zločinaca i narodnih nepri- 

jatelja, koju su povodom njihove smrti preuzeli naslednici. 

Član  12 
Konfiskovaćo se samo lična imovina osudenikova. 
Лко so imovina osuđenog lica nalazi u zajednici sa tuđom imovi- 

nom (smesništvo, porodična zadruga, ortakluk i si.) ili je izrečena deli- 
mična konfiskacija, izvršićo se izdvajanje oduzete imovine putem deobo 
po postojećim propisima.      , 

Član 13 
Od konfiskacijo so izuzima imovina koja jo neophodna za samo- 

stalan privredni opstanak osudenikove porodice; Prilikom određivanja 
imovino koja će so ostaviti porodici vodiče so računa o konkretnim 
okolnostima svakog pojedinog slučaja, uzimajući u obzir mesno prilike, 
kao i propis § 209 Zakona o izvršenju i obezbedonju i § 471 t. 4 Zakona 
0 građanskom sudskom postupku od 1865 godino. 
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Član  14 
Konfiskaciju provodi onaj sreski narodni sud, na čijem se području 

nalazi imovina koju treba konfiskovati. UkoHko se imovina nalazi na 
području  više narodnih sreskih sudova, svaki će mesni  nadležni sud 
provesti konfiskaciju na svome području. 

Član  15 
Postupak provođenja konfiskacijo je hitan. 
Zapisnik će se sastavljati samo u najhitnijim tačkama, a naročito 

kad so radi o zahtevima izlučenja ili zahtevima za izdržavanje osude- 
nikove porodice. 

Rasprave sa strankama vodiče se samo onda kad je to za pravilno 
resen je neophodno. Rasprave se ne mogu odlagati', sem ako je ncnio- 
gućo stvar pravilnoj potpuno resiti bez prisustva koga lica. 

Član 16      w 

Sud nadležan za sprpvodenje konfiskacijo odrediće svoga izasla- • 
nika koji će izvršiti popis i zaplenu osudenikove imovine. Sudski izasla- 
nik provodi popis imovine na licu mesta uz saradnju   jednog  člana 
mesnog narodnog odbora, a po potrebi i proceniteljai. 

Prilikom popisa imovine vrši se i procena prema vrednosti' u času 
popisa. 

^ Kad su u pitanju nepokretnosti sudski izaslanik na licu mesta ili 
u kancelariji mesnog narodnog odbora popisom ovih nepokretnosti 
proglasu je da su konf iskovane i to unosi u zapisnik. Na lice mosta se 
izlazi kad se ne može sa sigurnošću ustanoviti nepokretnost koja se ima 
konfiskovati, odnosno kad je to potrebno radi objavo ovog postupka 
narodne vlasti. 

Ako su u pitanju pokretnosti, sudski izaslanik će zapečatiti sve 
prostorije i na ulaznim vratima istaći objavu da je provedena konfi- 
skacija, sa istovremenom zabranom raspolaganja konfjskovanom 
imovinom. 

Лко sa osuđenikom u istim prostorijama stanuju i druga lica, pa 
stoga nije moguće prostorijo zatvoriti i zapečatiti, sudski će izaslanik 
na svaki konfiskovani predmet zalepiti cedulju sa službenim pečatom 
U znak provedene konfiskacije. U tome slučaju sudski izaslanik predaće 
konfiskovano stvari na čuvanje najstarijem ukućaninu ili drugom ix>- 
desnom licu. Ukoliko to ne bi bilo moguće, narodiće da se konfiskovano 
stvari prenesu na drugo mesto i predadu na čuvanje podesnom  licu. 

Zapisnik o provedenoj konfiskaciji potpisuju, pored sudskog iza- 
slanika, član mesnog narodnog odbora, koji je prisustvovao popisu i 
proceni, procenitelj i jedan prisutni punoletm ukućanin osuđenog lica. 
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Član 17 
Prilikom provođenja konfiskacijo mogu treća lica isticati pravne 

zahtevo u pogledu konfiskovane imovine. To će so u najkraćem obliku 
uneti u zapisnik. 

Sudski izaslanik ne može odlučivati o osnovanosti ovih zahteva. 

Član 18 ч 

O zahtevima koji se stavo u toku postupka ili u roku odi 8 dana 
po provedenoj konfiskaciji, sud će u što kraćem" roku odlučiti {^osu- 
dom, .po saslušanju stranaka i izvođenju potrebnih dokaza. 

Protiv ovo presude može so izjaviti žalba okružnom narodnom 
sudu u roku od 8 dana od saznanja za tu presudu. Presuda narednog' 
okružnog suda jo pravosnažna i izvršna. 

Član  19 
Presudu, ikojom se usvaja zahtev za izlučenje, dužan je sud uvek 

dostaviti nadležnom javnom tužiocu, ukoliko on sam ili njegov zamc- 
nik nije prisustvovao sudskoj raspravi, na koju se uvek mora pozvati. 

Član 20 
Državna ili zemaljska uprava narodnih dobara može priznati osno- 

vanim zahtev za izlučenje i u slučaju da se zaintoTesovano lice nije 
i.alilo protiv nopovoljne sudske odluke ih je propustilo obratiti se sudu 
sa zahtevom za izlučenje. 

Član 21 
Sud koji provodi konfiskaciju obaivestiće blagovremeno o tomo 

zemaljsku upravu narodnih dobara, koja će po potrebi odrediti svoga 
pretstavnika. 

Državna ili zemaljska uprava narodnih dobara imai pravo da uče- 
stvuje u svuna sudskim radnjama zastupajući pored javnog tužioca 
državne interese. 

Osuđeno lice ili njegovi srodnici mogu odrediti punomoćnika koji 
ćo ih  zastupati u postupku za konfiskaciju. 

Član 22 
Kad su konfiskovane ncpokrcitnosti, poljoprivredna dobra, pri- 

vredna prediuzeća i t. si., sud će odrediti i podesno lice za privremenog 
upravitelja i po tome izvestiti državnu, odnosnu zemaljsku upravu na- 
rodnib dobara, koja može odluku suda odobriti Ш izmeniti odredivši 
drugo lice za upravitelja. 
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Član 23 
Sud 6e po službenoj dužnosti1 ili na predlog pretstavnika zemal^kc 

upravo narodnih dobara ili javnog tužioca preduzeti sve potrebne mero 
radi obezbedenja imovino od oštećenja 'li .propasti, a u pogledu nepo* 
kretnosti odrediće odmah po pravosnažnosti odluke o konfiskaciji l 
upis prava državo na te nepokrenosti. 

Član 24 
Zemaljska uprava narodnih dobara je jedina ovlašćena da raspo- 

laže oduzetom imovinom, kad se radi o objektima manjeg ekonomskog 
značajia. U slučaju konf'skovanja banaka, rudnika, industriskih predu- 
zeća, velikih trgovačkih radnji, ili velikih poseda odlučiće o pravu raspo- 
laganja državna  uprava narodnih dobara. 

Drugo nairodno vlasti no mogu bez prethodnog odobrenja zemalj- 
ske upravo narodnih dobara uzimati ni u svojinu ni na upotrebu ma 
šta od konfiskovano imovine. 

Član 2б 
Zemaljska uprava narodnih dobara na molbu o&udonog ili njegovih, 

bliskih srodnikai, kad nade da bi privredna korist od oduzeto imovino za 
državu bila nosrazmerno mala u odnosu na štetu, koju bi pretrpeli 
osudenikovi bliski srodnici, može i posle pravosnažnosti odluke o kon- 
fiskaciji ustupiti ovu imovinu tim licima kao neku vrstu socijalno 
pomoći. „ 

Član 26 
Sekvostracija u smislu ovoga zakona jo privremeno oduzimanje,, 

radi obezbedenja i prinudne uprave, imovine koja može da dodo pod' 
udar konfiskacije, a u cilju zaštito javnih interesa. 

Лко pravnosnažnai prosuda krivičnog suda još nije doneta, zbog 
toga što postupak nijo pokrenut ili jo još u toku, a postoji opasnost od 
otuđenja, opterećenja, oštećenja ili umanjenja vrednosti imovine u 
pitanju, zemaljska uprava narodnih dobara-, zemaljska komisija za 
utvrđivanje zločina, ili javni tužilac kod suda koji postupak vodi predlo- 
žiće prolaz imovino pod privremenu upravu zemaljske uprave narodnih 
dobara. Odluku o ovomo donosi onaj sud pred kojim je pokrenut ili 
treba da bude pokrenut postupak po krivičnom dolu. 

Propis: o popisivanju imovine, izuzimanju odi konfiskacije i pred- 
metu konfiskacijo vredo i ovde. 

Član 27 
Dok se no donose konačna odluka suda o konfiskovanju, zemalj- 

ska uprava narodnih dobara upravlja imovinom. 
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Лко so donese oslobađajuća presuda ili krivični postupak bude na 
-drugi način obustavljen, imovina sa ubranim čistim prihodom vraća se 
sopstvcniku. 

Лко se donese osudna presuda, imovina prelazi u svojinu država 
na način predviden u ovome zakonu. 

Član 28 
Za   vreme   privremene  uprave   (sekvestra)   po  propisima  ovoga 

zakona prava trećih lica ne mogu biti vređana. 

Član 29 
Ukoliko sud prilikom provođenja konfiskacije ili sekvestracije 

ustanovi da nema imovine, koja bi se mogla uzeti pod konfiskaciju ili 
sekvestar, izvestićo o tome onaj sud1 № narodnu vlast, koja mu se obra- 
.tiila radi provođenja konfiskacije ili sekvestra. 

Član 30 
Ukoliko je prilikom konfiskacije ili sekvestracije prc donošenja 

ovog zakona postupljeno protivno njegovim propisima, i lime -naneta 
šteta državi Ui privatnim licima, zemaljska uprava narodnih dobara, na 
molbu zainteresovanih lica, ih po službenoj dužnosti, učiniće potrebne 
ispravke. 

Član 31 
Konačne odluke donete u toku provođenja konfiskacije ih sekvestra 

dužni su narodni sudovi uvek ncodložno dostavljati zemaljskoj upravi 
narodnih dobara i .nadležnom javnom tužiocu. 

Član 32 
Protiv odluka donetih u postupku provođenja konfiskacije ili se- 

kvestra može se izjaviti žalba nadležnom okružnom sudu u roku od 
8 dana od saznanja, za odluku. 

Odluka narodnog okružnog suda konačna je i izvršna. 

Član 33 
Svaka zlonamerna radnja u cilju osujećenja ili otezanja konfiska- 

cije ili sekvestra, a naročito svako namerno oštećenje, sakrivanje ili 
smanjivanje vrednosti imovine, kao i zlonamerno otuđenje ih optere- 
ćenje smatra se kao zločin protiv narodnog interesa i kazn'će se pri- 
nudnim radom do 10 godina i gubitkom građanske časti, a u naročito 
teškim slučajevima smrću i gubitkom građanske časti. 

Član 34 
Ovaj zakon stupa na snagu danom obnarodovanja u »Službenom 

i'istu Demokratske federativne Jugoslavije«. 
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OBRAZLOŽENJE 
PREDLOGA   ZAKONA  O  POSTUPKU   KONFISKACIJE  I  SEKVE- 
STRACIJE IMOVINE RATNIH ZLOČINACA, NARODNIH NEPRIJA- 

TELJA  I  DRUGIH  OSUĐENIKA 

Ovim   zakonom   regulišo se jedinstveni   postupak u   provođenju 
konfiskacije i sekvestraedjo po svima zakonima koji te mere preduzi- 
maju.  Ovo je potrebno da  bi se obezbedila  jednakost  u  primeni  na 
ce'.ome državnom području, kao i da bi se obezbedila pravilnost pro-" 
vodenja tih mera. 

Definicija konfiskacije (či. 1) i sekvestracije (čl. 26, st. 1) 
lako teonske prirode, uneta je i u zakonski tekst, da bi se u praksi 

izbeglo nejasnosti. 
Nadležnost za izricanje konfiskacije 
a) U principu sud, 
b) po izuzetku upravna vlast — kad je to naročitim zakonom 

predvideno zbog brzine postupka, 
v) Ministarstvo unutrašnjih {»slova — za imovinu državljana Ne- 

mačkog Rajba ib drugih neprijateljskih zemalja. 
Predmet konfiskacije — sva imovinska prava, 4j. sve ono što sači- 

njava imovinu osuđenog lica. 
Pod konfiskaciju može pasti celokupna imovina, ili samo jedan 

srazmerni deo imovine (čl. 1 st. 2 i čl. 5). 
U čl. 6 predviđa, se mogućnost konfiskovanja privrednih preduzeća 

u kojima jo osuđenik' imao presudnog uticaja u poslovanju, iskorišću- 
jući svoje veze sa okupaitorom ili njegovim pomagačima. Ovo stoga 
što se od takvog rada koji je zasnovao krivičnu odgovornost osu- 
đenika, koristio no samo osuđenik nego i celo preduzeće, pa je pravično 
da i1 ono snosi štetne posledice, pošto se ustvari solidarisalo. sa radom 
osuđenika. Ostavljena je međutim, mogućnost da se povede računa 0 
zaštiti imovinskih prava dobronamernih lica, koja se nisu svesno i na- 
merno koristita poslovanjem osuđenika (čl. (i st. 2).    • 

Konfiskacija zahvata ne samo osudenikove stvari koje su se п tre- 
nutku provođenja zatekle U njegovoj državini, nego i one koje su u 
međuvremenu bile uklonjene u nameri osujećenja ili' ometanja konfi- 
skaciije (čl. 7). 

Samo lična imovina osudeniko-va se konfiskujc (čl. 12). Stoga 
je potrebno da se utvrdi išta je lična imovina osudenikova (čl. 12, st. 2, 
čl. 16 St.  1, čl. 17—20). 

ЛН konfiskujo se imovina koja je pripadala ratnim zločincima i 
narodnim neprijateljima, ako su ovi u međuvremenu umrli, pa su imo- 
vinu preuzeli naslednici (čl. 11). 
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Izuzimanje od konfiskacije (Cl. 13) 
Potrebno je obezbediti izdržavanje osudenikove porodice, njen sa- 

mostalni privredni opstanak, kako njeni članovi ne bi pali na teret 
zajednice. Ne izgleda uputno da se u ovome pogledu kazuistički pro- 
pisuju rešenja za pojedine slučajeve koji se mogu predvideti, već se 
smatra da je celishodnije ostaviti- to sudu koji će u svakom konkret- 
nom slučaju, s obzirom na sve okolnosti i mesne _ prilike odrediti šta 
so porodici ima ostaviti kao minimum za egzistenciju. 

Postupak provođenja konfiskacije — je hitan i bez izlišnih formal- 
nosti (čl. 15—23) 

Raspolaganje konfiskovanom imovinom — isključivo u nadležnosti 
upravo narodnih dobara. 

Predvidena mogućnost da uprava narodnih dobara oduzetu imo- 
vinu stavi na raspolaganje osudenikovim bliskim srodnicmia, ako je 
za državu neznatna korist od te imovine, a šteta koju bi srodnici trpeli 
isuviše velika, {čl. 25). 

Sekvestracija — mera obezbedenja imovine, koja može da dodo 
pod Jidar konfiskacije (čl. 26). 

, Ta mera ima privremeni karakter (čl. 2G—27). Ova privremena 
uprava svršava se ili prelaskom u državnu svojinu, ako vlasnik bude 
osuđen (čl. 27 st. 3), ili se vraća sopstveniku, ako ovaj bude oslobođen 
krivične odgovornosti ili se postupak protiv njega na drugi način obu- 
stavi (čl. 27 st. 2). Za trajanja sekvestra, no dira se u prava trećih 
iica (čl. 28), pošto ova mera ima privremeni karakter l neizvesno je 
kakva će biti konačna odluka. 

Ispravljanje ranijih grešaka — u cilju jednakost: postupanja, 
predviđa se da zemaljska uprava narodnih dobara može i ranije odluke 
o konfiskaciji i sekvestraciji da saobrazi novom zakonu  (čl. 30). 
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МИНИСТАРСТВО   ФИИАНСШЛ • 
ДСМОКРЛТСКЕ   ФЕДВРАТИВНВ   ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Кабинет 
KS6. бр.  102 

18 јува  19-15 годиис 
\ Београп. 

ПРЕТСЕДИИШТВУ АВНОЈ-а 

Б е o г p a д 

У прилогу достављамо Вам пројекте следећнх закоиа: 
1) o курсепима за повлачење окупацијских новчаница и o регу- 

лисаљу обаисза на подручју Хрватске са Далмацијом; и 
2) o курсепима за поилачење лнрских боиова и (жупацијских нов- 

чаница и o регулисаљу обавеза иа иовчаним подручјнма италијанске 
лнре, пемачке маркс и neiire (Словепија). 

Молимо Вас да их што upe изиесете na иарсдну седницу, ])ад11 
хитности. 

Смрт фашизму —i Слобода пароду! 

no- рвлашћењу 
Мнмистра фшшисија, 

ПомоЈпшк 
др Обрен Благојсвн11, с. р. 

П P Е Д Л O Г 
ЗАКОНА O КУРСЕВИМА ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ ОКУПАЦИЈСКИХ НОВЧА- 
ПИЦА И O РЕГУЛИСАЊУ ОБАВЕЗА HA ПОДРУЧЈУ ХРВАТСКЕ 

Члаи  1 
У всзи члапова 3 и 4 Закопа o повлачењу н замени окупацијских 

новчаиица од 5 априла 1945 годипе („Службсни лист" бр. 20 од 10 
апрнла 1945 године), одређује се: 

1) замеиа окупацијскпх поичаиица куие на подручју Хрвагске са 
Далмацијом, изузев Међумурја; 
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2) замена окупацијских новчаиица италнјапскс лнре na нодручју 
Обласиог народноослободилачког одбора за Далмацију, укључиво 
област Хрватског приморја н 

3) замена окупацнјских ноцчапица пспге na подручју Међумурја. 

Члаи 2 
Замена окупацијских новчаница у смнслу претходног члана пзпр- 

miihc сс у времену од 30 јуна до 9 јула 1945 године закључпо. 

Члаи 3 
Замепа окупацнјских иончапица на иаиелспим подручјнма врши се 

no следе1иш курсепима: 
1000 куиа =      7 ДФЈ  дииара 

100 пталијаискпх лира ^    30     ,, ,, 
100 пспга = 100     „ 

Уколико се после извршене замепс окупацијског новца покаже да 
je Хрпатска са Далмацијом н Хрватским прииорјем добила cpacftiepno 
маи.у количину дипара ДФЈ према свом предратиом пончаном оптииају, 
MtdlHcrapcKH сапет Демократске федератнвие Југославнје he ту .раалику 
надокнадити и ставитн na расположеље земаљској владн Хрватске ради 
задовол>ава11.а лотреба  оскудиог  стаповпиштва. 

Члан 4 
Приликом замене, подиосноцима окупацијских иовчанииа које се 

замсњују no прописима ставова 1, 2 и 3 члаиа 1 овог Закоиа, исплатиће 
се одмах у готону противврсдиост положене суме до износа од 5.000.— 
динара ДФЈ. 

За положеие суме код којих протнввредиост ИЗНОСИ DpeKO суме 
пз предњег стана, исплатиће се одмах у готову само износ од 5.000.— 
динара ДФЈ, a подиосиоцпма ће се нздати потврда na укуппе положсис 
суме нсплативе у року од трн месеца лосле пзвртеис замеие. Ове 
потврде гласс на име подносиоца и непреносиве су. 

Државни.м надлсштвима исплатиће се противвредност читаве гото- 
вине која je код њих затечепа, a њихопо je власииштво, с тим да ова 
надлештва приложе званичан акт односно изјаву o власништву те 
готовнне. 

Члан 5 
Окупацијски ковани новац остаје у оптицају и примаће се  no 

курсевииа, наведеним у чл. 3 оврг Закона. 

Члап 6 
Свс  дозиаке готовииа  у  окупацијскнм  повчаиицама   преко  пошта 

и осталих установа које врше дозиаке, положене код тнх устаиова до 30 
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јуна 1945 године исплатиће се према прописима члаиопа 3 и 4 овог 
Закона. Изиос до 5.000.—■ дннара ДФЈ исплатнће дотнчна установа 
одмах кориспику, a евентуалнн вишак има достанити Поштаиској ште- 
дионицн, koja ће o постојању тога вишка обавеститн надлсжпу Главну 
комисију. 

Члан 7 
Обавезе, настале после  18 априла  1941  годиие у било којој  оку- 

пацнјској  валути, нмају се од прног даиа замепс окупацијскнх новча- 
НИЦа измиривати у дииарима ДФЈ, a no курсевнма замени, паведсним у 
чл. 3 овог Закопа. 

Члан 8 
Сви полози у окупацијскнм новчаницаиа, по било ко.м осиову, 

услед којих иастаје потражпп одиос према повчапнм установама (као 
н.пр. потраживања нз осиова улога na штедњу, тскућих рачупа, жнро 
рачуна н сл.), насталн после 18 априла 1941 годипе, имају се обрачу- 
нати no курсевнма замеие наведеним у чл. 3 овог Закопа. Овим потра- 
живањима може се располагати највише до износа ОД 5.000.— ди- 
нара ДФЈ. / 

За случај да једио лице код једпог новчаног завода има више по- 
траживања, ona се, спојеиа у једпу целипу, имају сматратн једпим 
потражпван.ем. За случај да јслпо лиие нма више цотраживања код 
више новчаних завода, ono може располагатп потраживањем само код 
једпог повчапог завода. Лице које je na пеком месту замепе извршило 
замепу окупацнјских повчапииа може располагатп својпм потражива- 
1вем код новчапог завода само за разлнку између износа примљепих 
повчапица ДФЈ и изпоса од 5.000. —дипара ДФЈ. 

Сваки прекршај nponiica овог члапа повлачи заплепу пограживаља 
у корнст савезпе државпе благајпе. 

Члан 9 
Свс обавсзе пастале у старим југословепским дипарима после 18 

апрнла 1941 годипе сматрају се насталим у onoj окупапијској валути 
која je била закопско средство плаћања na подручју где je обавеза' 
настала, a no курсу no коме je извршена замепа повчапипа старог југо- 
словенског дппара за окупапијске повчапице. 

Члан 10 
Измирење обавеза пасталих у старим југословенскпм дипарпма пре 

18 априла 1941 годипе закл.учпо, без обзпра да ли су претворепе у 
одговарајућу окупацијску валуту за то подручје, уколпко су пепзмп- 
pene до објављпвап.а овог Закопа, одлаже се (проглашује се мора- 
торпум). 
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Члан 11 
Обавсзе пастале upe  18 априла   1941  године из ОСНОва понратпих 

принања (плате, пензије, алиментације, ренте и т. сл.), као и обавезе 
из оспова осигурања, регулисаће се посебним законом. 

Члаи 12 
Фалсификовање потврда o пријеиу новчаница (чл. 4 овог Закона) 

казниће се као фалсификовање новчаница* 
Прекршаји прописа чл. 8 овог Закона казниће се као кривични 

преступ. 
Члан 13 

Упутства за извршеље upornica овог Закоиа даје Мииистар финан- 
сија Демократше федеративне Југославије. 

Члан 14 
Овај Закон ступа иа снагу кад се објави у „Службеном лнсту Де- 

•мократске федератнвне Југославпје". 
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П P E Д Л O Г 
ЗАКОИА O КУРСЕВИМА ЗА ПОВЛАЧЕЉЕ ЛИРСКИХ БОИОВА И ОКУ- 
ПАЦИЈСКИХ НОВЧАНИЦА И O РЕГУЛИСАЊУ ОБАВЕЗА HA ИОВЧА- 
НИМ    ПОДРУЧЈИМА    ИТАЛИЈАИСКЕ   ЛИРЕ,    ИЕМАЧКЕ   МАРКЕ  И 

ПЕНГЕ (СЛОВЕПИЈА) 

Члаи  1 
У пезн члапона 3 и 4 Злкона o поплачењу и замспн окупацијскнх 

новчаница   од 5 априла   1945 године   („Службени   лист"   б]).   20 од 
10 априла  1945 год.), одре1;ује се: 

1) замсна лирских боиопа Денариог завода Словепије, окупациј" 
ских новчаница италијанске лире и т.зв. Рупникових лирских бонова на 
oiiOM подручју Словепије које je до 9 септембра 1943 године било под 
италијанском војнсш и гра|>анском управом; 

2) замепа лнрских бонова Денариог завода Словеннје н окупациј- 
ских новчаиица немачкс маркс (иопчаиица Рајхсбапке и Реитеибаике) 
на подручју које je за све премс окупацнје бнло под немачком војиом 
и грађапском управом; 

3) замена окупацијских иовчлиица iicirre na подручју Преко- 
мурја, и 

4) повлачење новча'ница италијанске лпре на родручју неиачке 
марке (Словеиија), без исплате одговарајуће вредпостп у дина- 
рима ДФЈ. 

Члаи 2 
1) Замена и повлачен.е у смислу прстходпог члана извршиће се 

у времеиу од 30 јуна до 9 јула 1945 године захључно. 
2) Овлашћује се савезии Министар финансија да може у градо- 

вима измеиитн рок трајања замепе. 

Члап 3 
Замена лирских   бонова и окупацијских   новчапица na наведеним 

подручји.ма врши се no следећим курсевима: 
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i 
100 лирских  бонова  ДЗС,  италијанских  лира 

или т.зи. Рупникових лирских боиоиа        =    30 ДФЈ дииара 
100 исмачкнх марака =    60     ,, „ 
100 ueiira = 100     „ 

Уколнко сс после нзиршеие замене лнрских бопова н окупацнјскнх 
новчаница покаже да je Слоиенија заменом добила сразмерпо мању ко- 
личину дннара ДФЈ 'према свом предратиом иоичаиом оптицају, Мнни- 
старски савет Демократске федератинне Југослаиијс he ту разлнку на- 
Аокнадити и ставити на расположсљс Земаљској влади Слонеиији ради 

■задоиол.апап.а потреба оскудног станоиииштиа. 

Члан 4 
Приликом замене, подпосиоцима лнрских боиопа и окухшцијСКИХ 

новчаница који се вамењују no прописима ставоиа 1, 2 u 3 чл. 1 овога 
Закоиа, нсплатиће се одмах у готову иротиввредност положеие суме до 
изпоса од 5.000.— дииара ДФЈ. 

За положеие суме код којнх протнввредпост изиоси преко сумс нз 
пред11.ег става исплатиће се одмах у готову само износ од 5.000.— ди- 
нара ДФЈ, a подиосноцнма he се нздатн потврде na укупие положене 
су.ме нсплатнве у року од 3 месеца после нзвршеие замене. Ове 
ПОТВрде гласе на име подносиоца и непреиоснве су. 

Джавннм надлештвнма нсплатнће се протнввредиост читаве гото- 
вине која je код љих затечена прилнком замене a њихово je власништво 
с тнм да ова надлештва прнложе звапнчан акт одиосно нзјаву o власни- 
штву те готовиие. 

Члап 5 
Ha  нсшчаиице    италијанске   лнрс,    повучепс  no  пропнсима    става 

4 чл. 1 оног Закопа, издаће се потврде на име подносноца. Ове потврде 
су непрепоснве a ликвидираКе се иакпадпо. 

Члаи 6 
Окупацијскн   ковани   новац  остаје   у   оптицају   и   прнмаће   се   ПО 

курсевима наведеинм у чл. 3 овог Закоиа. 

Члаи 7 

Све дозиаке готовнна преко nouna и осталнх устаноиа које врше 
дозпаке, положеие код тпх установа до 30 јуна 1945 годние нсплатиће 
се према прописнма чланова 3 и 4 овог Закона. Износ до 5.000.— ди- 
иара ДФЈ исплатиЋе доткчна установа одмах кориснику, a евентуални 
вишак има доставнги Поштанској штедионнци, која he o постојаљу тога 
вишка обавестнтн иадлежну Главиу комнсију. 
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Члап 8 
Обаисзе иастале после 18 априла 1941 године у било којој валути 

иаведеној у чл.  1 овог Закона ииају се од првог даиа за.мспе лирскнх 
■боиопа  и  окуиацијских  иоичаипца  измирипатн у дннарима Д1!'],  a  nO 
курсеиима замеие, који су озпачсин у чл. 3 КСТОГ Закоиа. 

Члан 9 
Сии полози у лнрскнм боновииа и окупацијским иоичапицама no 

било ком основу, услед којих настаје потражни одиос ii[)e.\ia пончаппм 
устапопама (као и.пр. потраживања из осноиа улога na шгедп.у, лхку- 
ћих рачупа, жиро рачупа п сл.), иасталих после 18 априла 1941 годние, 
имају се обрачупати no курсепима замепе, папедепи.м у чл. 3 озог За- 
кона. Опнм потраживањима може се располагати највише до износа 

,од 5.000.— динара ДФЈ. 
За случај да једпо лпце код једпог новчаног запода пма више no- 

траживања; ona се, cnojena у једну целину, имају сматратн једпим 
потражпиап.см. За случај да једпо лице има umne потражшгања код 
liHuie пончапнх завода, ono може располагатп потражипаљем само код 
једпог повчапог завода. Лпце које je na неком месту замене извршило 
замепу лнрскпх бопова и окупацијскнх повчапица може располагати 
својпм потражпвап.ем код повчапог завода само за разлику између 
износа примљених ковчаница ДФЈ и износа од 5.000.— динара Д'1'Ј. 

Сваки прехршај прописа овога члапа повлачп заплепу потражпвања 
у корпст савезне државпе благајне. 

Члан 10 
Спе обавезе пастале у старпм југословепскнм дппарпма послс 18 

априла 1941 године сматрају се пасталнм у onoj окупацпјској валутн 
која je бпла закопско средство плаћања na подручју где je обавеза na- 
стала, a no курсу no коме je нзиршепа замена повчаннца старог југо- 
словепског дппара за окупацпјске повчапнце. 

Члаи 11 
Измкривање обавеза у старпм југословепски.м дипарпма пасталнх 

пре 18 априла 1941 годнпе закључно, без обзира да ЛИ су one; прство- 
pene у одгсжарајућу окупацијску валуту за то лодручјс, уколико су 
неизмпрепе до објављпвап.а оиог Закопа, одлаже се (проглашује сс мо- 
раторију.м). 

Члан 12 
Обавезе, пастале npe  18 алрила  1941  годипе пз оспова повратппх 

примања (плате, пензије, алиментације, ренте и т. сл.), као и обавезе 
нз основа бсигурања, регулпса!^ се посебпим закопом. 
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Члан 13 
Фалсификовање потврда o пријему новчаница (члапови 4 и 5 овог 

Закона)  казниће се као фалсификопап.е новчапица. 
Прекршпји нрописа чл. 9 оиог Закоиа казниће се као кривични 

преступ. 

Члан 14 
Упутства за извршење прописа опог Закона даје Министар финан- 

снја Демократоке федеративне Југославије. 

Члап 15 
Onaj Закои ступа na снагу када се објаии у „Службеиом листу Де- 

:мократске федератнипе Југослаиије". 

(»» 
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PREDLOG 
ZAKONA O RADNIČKIM POVERENICIMA 

§ 1 
U svima državnim, javnim i privatnim prcduzcćima, ustanovama 

i nadlcštvima (skraćeno: preduzeća) u kojima jo zaposleno najmanje 
5 radnika, namoštenika i službenika (skraćeno: radnika), biraju se pove- 
renici radnika, nameštenika i službenika (skraćeno: radnički povcrenici). 

§2 
Radnički poverenici su izabrani pret&tavnici radnika u preduzeću, 

koji deluje na osnovu zakonskih propisa, to u tom svojstvu stoje u 
stalnoj vezi какб sa narodnim vlastima i prcduzećima, tako i sa sindi- 
katima radnika i nameštenika. 

§3 
Zadatak je radničkih poverenika da rade na zaštiti, privrednih i 

socijalnih interesa radnika i da sudeluju u organizaciji, upravljanju i 
kontroli proizvodnjo (rada) u prcduzećima predvidenim u § 1 ovog 
Zakona. 

U dužnost radničkih poverenika spada naročito: 
A) Privredni delokrug: 
1) da se staraju o radnoj disciplini u preduzeću i sprečavaju sabo- 

tažo kako u interesu samih radnika tako i u interesu preduzeća a u sa- 
radnji sa sindikalnim organizacijama i nadležnim narodnim vlastima; 

2) da saraduju na primeni i praktičnom iskorišćavanju rezultata 
dobivenih primenom propisa Odluke o jednoobraznom računovodstvu 
od 1 februara 1945 godine (»Službeni list« br. (5 od 20 februara 1945); 

3) da, u saradnji sa sind'kalnim organizacijama, savetuju i pomažu 
upravu preduzeća u organizovanju i izvođenju svih mera potrebnih 
za potpuno izvršenje dobivenih zadataka od strano nadležnih narodnih 
vlasti; 

4) da kod radnika probuduju smisao za racionalan rad u predu- 
zeću i da na sastancima radnika, pomoću diskusija o podacima pogon- 
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skog obračunskog lista i proizvodnih zadataka i planova proizvodnje, 
organizuju zajedno sa sindikalnim organizacijama takmičenja u svrhu 
savlađivanja poteškoća, uklanjanja nedostataka, povećanja proizvodnje 
i maksimalnog iskorišćavanja kapaciteta, kao i poboljšanja metoda 
rada; 

B) Socijalni delokrug: 
5) da, u sporazumu sa sindikalnim organizacijama posreduju u 

pregovorima oko pripremanja i zaključivanja kolektivnih ugovora o 
radu, kao i da vršo nadzor nad njihovim izvršenjem; 

(i) da obavezno posreduju u otklanjanju ili sporazumnom roša- 
vanju svih sporova nastalih iz radnog odnosa. Ukoliko u tome ne bi 
uspeli, radnički poverenicr izvestiće o tome sindikalnu organizaciju i 
nadležnu narodnu vlast; 

7) da učestvuju pri utvrđivanju akordnih tarifa, prosečnih i mini- 
malnih zarada, ukoliko ove nisu regulisano kolektivnim ugovorima, a u 
saradnji sa sindikalnim organizacijama i poslodavcima i da kontrolišu 
njihovo sprovodenje; 

8) da nastoje da se strogo primenjuju sve mere koje su propisano 
od nadležnih narodnih vlasti za zaštitu radnika, nameštenika i službe- 
nika u pogledu radnog vremena, zdravlja, života i socijalnog osigu- 
ranja, kao i <la obaveštavaju i potpomažu nadležne narodne vlasti o 
svim pitanjima koja so tiču primeno postojećih zakonskih propisa o 
zaštiti radnika, nameštenika i službenika; 

9) da učestvuju sa upravom preduzeća kod primanja i otpuštanja 
radnika, ukoliko ovo kolektivnim ugovorom ili kojim drugim zakon- 
skim propisom nije već predvideno; 

10) da vodo evidenciju o otpuštanju i primanju radnika, o nesreč- 
nim slučajevima u preduzeću i da o tome redovno izveštavaju nadležnu 
narodnu vlast; 

11) da učestvuju u upravi raznih radničkih, namešteničkih Ш 
službeničkih ustanova (radničkih stanova, dečjih skloništa, kuhinja itd.); 

12) da so staraju o pitanjima stručnog obrazovanja i usavršavanja 
radnika, kako u teoretskom, tako i u praktičnom pogledu; 

13) da vrše nadzor nad primenom zakonskih propisa o zaštiti uče- 
nika (šegrta). 

U dužnost radničkih poverenika spadaju i svi drugi poslovi iz obla- 
sti privredno i socijalne zaštite radnika, nameštenika i službenika koji 
bi im bili povereni i drugim zakonskim propisima. . 

§4 
Izbore radničkih poverenika provode izborni odbori. 
Izbor radničkih povernika vrši so neposrednim, tajnim glasanjem 

t.a kandidatskim listama (proporcionalni sistem), a u smislu posebnih 
uputstava, kojo donosi Ministar socijalne politike DFJ. 
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Aktivno izborno pravo imaju radnici, namcštcnici i službenici, kao 
"i šegrti, oba pola zaposleni u preduzecu u času izbora. 

Pasivno izborno pravo imaju u preduzecu pod uslovom da uživaju 
građanska prava svi birači oba pola koji su navršili 18 godina života 
a zaposleni su u preduzecu u času izbora. 

Pasivno izborno pravo imaju pripadnici dobrovoljci Jugosloven- 
sko armijo bez obzira na godine starosti. 

§ 5 
Mandat radničkih poverenika traje godinu dana. 
Pro kraja godine dana, može mandat radničkih poverenika prestati 

n sledečim slučajevima: 
1) ostavkom, ako za nju ima opravdanih razloga; 
2) istupom iz preduzeča; 
3) opozivanjem, ako se za to na izboru izjasni većina radnika 

zaposlenih u odeljenju odnosno preduzecu; 
4) gubitkom građanskih prava na osnovu punovažne sudske 

presude; 
5) smrću. 
Upražnjena mesta moraju so popuniti iz redova izabranih zamc- 

nika najdalje u roku od 14 dana. 

§ (i 
Broj  radničkih  poverenika određuje se prema  broju  radnika  za- 

poslenih u preduzecu, i to, ako je u preduzecu zaposleno: 
1) od 5 do 20 radnika bira se 1  radnički poverenik; 
2) od 21  do 50 radnika biraju so najviše 3 radnička poverenika; 
3) od 51 do 100 radnika biraju se najviše 4 radnička poverenika;' 
4) od 101 do 150 radnika biraju so najviše 5 radničkih poverenika; 
5) od 151 do 250 radnika biraju se najviše 6 radničkih poverenika; 
6) u preduzećima koja imaju više od 250 radnika, na svakih daljih 

100 radnika dolazi još po 1 poverenik, no s tim da u jednom preduzecu 
ne može biti izabrano više od 20 radničkih poverenika. 

Ako je preduzeće podeljeno u odeljenja mogu se radnički povere- 
nici birali po odeljenjima ukoliko imaju predvidene uslovc za izbor. 

Prednja ograničenja ne važe za preduzeča koja imaju više fabrič- 
kih postrojenja na raznim područjima. 

§ 7 
U preduzećima u kojima je zaposleno više od 100 radnika, radnički 

poverenici mogu izraditi za svoje delovanje poseban poslovnik, na 
osnovu opšteg poslovnika,-koji će izdati Ministar socijalne politike DFJ. 

Radnički poverenici su dužni da za svako proteklo tromesečje 
podnesu pismeni izveštaj o svome radu nadležnoj inspekciji rada. 
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§ H 
Radnički povcrcnici za vreme svojih dužnosti po propisima ovog 

Zakona no primaju nikakvu posebnu nagradu. 
Ukoliko su radnički povercnici primorani da izvesno povercne im 

dužnosti obavo za vreme trajanja radnog vremena u preduzeću, sma- 
traćo se kao da su to vreme proveli na svom redovnom poslu. Kod 
radnika koji rado na parče, vremo provedeno na ovoj dužnosti obra- 
čunava se u srazmeri njihove presečne normalne zarade. 

§9 
Prcduzcća no mogu otpustiti ladničke poverenikc za vreme tra- 

janja njihovih povereničkih dužnosti, sem u slučaju krivičnog dela 
utvrđenog sudskom presudom. 

§ 10 
Sporove koji nastaju između preduzeća i radničkih poverenika re- 

šavaju radni sudovi. 

§ П 
Poslodavci privatnih preduzeća, koji sprečavaju radničke povere- 

nikc u vrSenju njihovih dužnosti (§ 3) ili se ogreše o odredbe §§ 8 i 9 
ovog Zakona, kazniće se prema težini dela: 

1) opomenom koja će se o trošku preduzeća objaviti u dnevnoj 
štampi; 

2) novčanom kaznom do 50.000 dinara; 
3) prinudnim radom do (i meseci. 
Kazna po tač. 2) (može se uporedno izreći sa kaznom po tač. 3), 

ako je poslodavac postupio sa naročitom bezobzirnošću prema radnič- 
kim poverenicima. 

Pri odmeravanju visine uzimaće se naročito u obzir zla volja li 
društvena pokvarenost poslodavca, kao i: da li je delo u povratu. 

Ako poslodavac nije fizičko lice, kazniće se odgovo'rni rukovodilac 
odnosno odgovorni članovi uprave pravnog lica. 

Za državna preduzeća, ustanove i nadleštva vazo opšti disciplinski 
propisi. 

§  12 

Do obrazovanja radnih sudova, presudo po sporovima iz § 10 i 
presuda o kaznama iz § 11 ovog Zakona donose sreski narodni sudovi. 

Protiv presudo sreskog narodnog suda može se podneti žalba 
okružnom narodno'in sudu u roku od 8 dana od dana uručenja presude. 

§  13 
Bliže odredbe za izvršenje ovog Zakona izdaje Ministar socijalne 

politike DFJ. 
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§ 14 
Ovim Zakonom stavljaju se van snage: 
1) Odredbo §§-a 108 do 119 i § 123 tač. 9 Zakona o zaštiti radnika 

od 14 juna 1922 godino (»Službeno novino« br. 128 od 14 juna 1922 
godino); 

2) Odredba § 31 Pravilnika o radu u monopolskim ustanovama 
br. 150.700/11 od 30 oktobra 1935 godino (»Službeno novine« br. 26 od 
11  novembra  1935 godino); 

3) Cl. 114 Pravilnika o radnicima državnih saobraćajnih ustanova 
od 11 maja 1933 godino (»Službene novine« br. 113 od 20 maja 1933 
godino); 

4) ReSenjo Ministra šuma i ruda P.Br. 2.005 od 9 marta 1931 go- 
dino o izboru radničkih povoromka u rudarskim i topioničkim produ- 
zeć'ma (»Službene novine« br. 04 od 21 marta 1931 godine); 

5) Propsi Zakona o rudarskim zadrugama (II Rudarsko skupštine 
od 14 avgusta 1896 godino) koji so odnose na izbore povoronika u 
ruderskim pieduzoćima. 

§ 15 
Ovaj Zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu«. 

OBRAZLOŽENJE 
PREDLOGA ZAKONA O  RADNIČKIM  POVERENICIMA 

Nacrt zakona o .radničkim povorenicima, мпа za cilj da oživotvori 
ustanovu, koja ćo pored Jedinstvenih radničkih sindikata, protstavljatf 
najznačajniji faktor saradnjo izmodu radnog svota, preduzoća i na- 
rodno vlast« o izgradnji i unapređenju naše narodno privredo. 

Zakonsko priznanje radničkih poverenika zauzimalo je" od uvek 
jedno od prvih mosta u zahtevima radništva za poboljšanje njegovih 
radnih uslova. U tom pogledu radništvo je bilo vrlo uporno, jor je u 
ostvarenju tih ustanova videlo jednu od najznačajnijih garantija da 
ćo so zakonski propisi1 koji so odnose na socijalnu politiku, tehničku i 
zdravstvenu zaštitu poštovati. Ovaj zahtev radnika nailazi je na ne- 
prijateljski stav poslodavaca, koji su smatrali svoja produzeća za isklju- 
čivi domen u komo nisu trpeli ničiju intervenciju. 

Ustanova radničkih povoronika, zaista, znači kraj suvereno vlasti 
poslodavaca u produzeću i ostvarenje što aktivnijeg učešća radnika i 
nameštenika u proizvodnji. 

Pošlo uporno borbo na tom polju, radništvo skoro svih naprednih 
zemalja delimično već pro, a naročito posle prvog svetskog rata, na 
primer, u Norveškoj, Belgiji, Nemačkoj, Češkoj itd., uspelo je da dobile 
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zakonsko priznanje radničkih povcrenika, kojima su bilo poverenc vrlo 
značajne funkcije, koje su išle tako daleko da su radnički poverenici 
imali pravo, da budu zastupljeni i u upravnom savetu preduzeća. 

I zakonodavac bivše Jugoslavije donco jo propise o radničkim po- 
verenicima u Zakonu o zaštiti radnika od 14 juna 1922 godine. 

Ma da so u tim propisima nije išlo tako daleko kao što je to bio 
slučaj u drugim zemljama pošto je Jugoslovenski zakonodavac dao 
funkciji radničkih povercnika intervencisko-pomintcljski karakter " 
njihovo delovanje ograničio na socijalni domen, ipak je trebalo čekati 
pet godina, da so po obnarodovanju samog zakona donesu uputstva 
za sprovodenjo u dolo propisa o radničkim poverenicima. 

Pa i samo sprovodenje tih minimalnih zakonskih odredaba naišlo 
jo na velike poteškoće i radnička klasa je i ovde morala da vodi svako- 
dnevnu borbu za ono pravo koje joj je sam zakon izričito priznao. 
Smetnjo su činjene ne samo od strane poslodavaca već i samih vlasti, 
koje su u tom pogledu bile vrlo često verni saradniei neskrupoloznih 
poslodavaca. 

Ovim nacrtom zakona čini se kraj' tome stanju stvari i polazi se 
novim puteni. 

Funkcije radničkih povercnika iz osnove su promenjene kako u 
stvarnom pogledu, jer se novi propisi protežu ne samo na sva pri- 
vredna preduzeća, privatna i javna, nego i na sama državna nadlešlva, 
tako i ,u ličnom pogledu, jer se odnose na radnike i nameštenike kao i 
na svo osoblje koje se nalazi u službi države. 

Nadalje, delokrug radničkih povercnika obuhvata pored socijahm- 
političkog i privredni sektor u kome će njihova delatnost stvoriti od 
radničkih povorenika aktivnog faktora u poboljšanju proizvodnje, ini- 
cijatora udarničkog rada i čuvara zakonskih propisa koje se odnose 
na rad i radne odnose na preduzeću. 

Možda će teret, koji se stavlja na leda radničkim poverenicima, 
b'ti za prvo vreme pretežak? Međutim, njihov nesebičan rad i svaki- 
dašnje iskustvo kao i teoretska sprema, koju će Jedinstveni sindikati i 
radničke komoro pružiti preko stručno nastave, osposobićo postepeno 
radničko poverenike za vršenje njihovih mnogobrojnih i značajnih, 
funkcija i stvoriti od- njih elemenat stabilnosti, saradnje i reda u našem 
ekonomskom, socijalnom i javnom životu. 

Ovaj nacrt zakona izrađen je u punoj saglasnosti sa Jedinstvenim 
sindikatima  radnika  i nameštenika Jugoslavije. 

Ministar socijalno politike 
dr Anton Kržišnik, s.  r. 
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П P E Д Л O Г 
ФИНАИСИСКОГ ЗАКОИА O ДРЖАВНОМ БУЏЕТУ РАСХОДА И ПРИ- 
ХОДА ЗА БУЏЕТСКИ ПЕРИОД ЈУЛИ—ДЕЦЕЛ^БАР  1945 ГОДИНЕ 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члаи  1 
Буџет расхода и прнхода државие  администрације и  самосталиих 

држанних установа sa буџетски период јули—децембар  1945 састоји 
се \\л: 

Расхода -, — дниара    12.544,000.000.— 
Прихода дниара      9.844,000.000.— 
Вишак расхода иал прнходима од —      динара      2.700,000.000.— 

и.ма сс покрнти нз обртног капнтала Гллвне државне благајие. 

Члан 2 
Одобрепи буџет расхода изиршују мниистри, њихови поиоћници 

или од мипистара овлашћене старешине надлештава, установа илн npe- 
дузећа. Опи су овллшћенн да у својству илредбодаваца стварају оба- 
везе за државну касу. Kao рачунополагачи сматрају се старешиие рачу- 
иоводстава, као и сва ona лниа, којнма се повери руковаи.е иовцем, 
вредностима или материјалом. Њих одређује: a) старешнне рачуновод- 
става — Министар фннансија; б) остале рачунополагаче — режисере, 
^тнистри односно старешине надлештава, установа и предузећа. , 

Наредбодавци као u рачунополагачи сиаки за свој рад сиосе 
одговорност. 

Члаи 3 
Рачупоиодства npii мшшстарствима, самосталис благајиице при- 

вредних мииистарстава, самосталиих државиих устаиова и предузећа, 
дужпа су извршнвати буџет оиако како je одобрен. При нздаван.у иаре- 
даба и налога за исплату иаредбодавци п шефови рачуноводстава оиих 
министлрстава, црн којима постоје рачуновоства са сошственом бла- 
гајиом, поступаће no одредбама §§ 42, 71  и 72 Уредбе o државном 
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рачуиоводстпу. Маредбе за нсплату иаредбоданаца, омих мипистарстапа,, 
при којима постојс помоћна рачуиоводства без српствене благајие, 
премапотлисиваће jom и шефови рачуноводстава тих устаноиа, односно 
њшови замегоши. 

Члан 4 
Самосталне државне  устаиоие,  којв немају  cuoja  рачуноводства, 

iipuinhe рачуиоподсгиену службу лреко poidicejia н подиНе сис књиге, 
предвиђене за рачуноиодство. При министарствима привреднот карак- 
тсра, лоред шефа рачуиоиодства, за извршсље поједиинх задатлка, 

^могу да постојс режисерн, чнји број заниси од саме природе посла, којн 
одиосно Miiiincra'pcTBO врши. 

Члаи 5 
Кредити   иредтфепи   буџетом   отва|раће сс no решењу   Министра 

фи.иаисија. У циљу равпомерпог omepeheiba државне благајпе и расцо- 
реда готовипе, свако he миинстарство, самосталие државпе устапове 
п п.редузећа, сваког првог и петпаестог у месецу пзпсштаиати Mnmi- 
старство финавсија — Главну државну благајну o висини сума, које 
he им бнти потребне за наредних петнаест дана. 

Члан 6 
Укупиа сума расхода Министарства иародпе одбраие покаваће се 

у једној партији буџета расхода за буџетскн период јули—децембар 
1945 године. 

Отварање 'цреднта Мнпистарстиу пародпе одбраие iipuinhe се ПО 
образложепим трсбоваи.и.ма кредита надлежпог паредбодавца, у смислу 
чл. 5 овог закопа. Из овако отворепих кредпта вршиће сс исплатс у 
глсбалнпм ИЗНОСМма, na основу подистих призпапица и налога. За 
Главиу државну благајпу те се признанице — палозн сматрају лнкпид- 
miM документима. 

Министарство шродпе одбране израдиће свој буџет расхода 
рашчлањен no буџетским партијама н пбднеће ra Микисгру фимаксија 
na одобрење. 

Члан 7 
Ангажовања no буџету за период јули—децембар 1945 могу се 

вршити до 31 деп.ембра 1945, a парсдбс за исплату могу се издавати 
до краја јануара 1946, док се исплата и кљижење можс иршити до 
краја фебруара 194G. Ангажовања се могу вршити само у границама 
отворепих 'кредита. 

Сва рачуповодства достављаНе до 10 иаредпог месеца пзветтај за 
протеклн месец o ангажоиапим расходима и стварио извршепим пспла- 
таиа. Министарства привреднот карактера и прии.релпе установе доста- 
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iinhc o истом року и извештаје o наплаћеним приходима за протеклн 
месец. 

Ови извештаји сасгавиће сс no буџетским партијама. 

Члан 8 
По образложеним предлозима надлежних мипистара може Мииистар 

фннансиј^ одобраиати внрманс no буџету расхода и шрнхода за буџет- 
ски период јули—децембар 1945. Повећање личинх na тсрет материјал- 
нтјх крсдита n обрпуто не •може се одобравати. 

Члан 9 
Миппстарстна привреДНОГ карактера, самосталие држанпс при- 

иредие vcTanoiic, чпјп се расходи H приходп показују у буџету, могу, 
у грапицама одобреичх прсдрачупа, трошити cnoje прпходе. 

У }|едо'статку потрсбпог обртиог капитала може Мпппстар фпнан- 
снја дл HM одобрп принремепе позајмице нлн закључење зајма код 
државких и држапом поелашћених новчаник занода. 

Члан 10 
Сне пепредшфеие, .недовољпо предвиђ^ие n ианредпе кредитс одо- 

браваће, no образложеном захтепу појединих нинисгара, Министар фи- 
nancnja na терет   буџетскс   резерне ИЛИ  na терет   Обртпог   капитала 
Главке државне благајне. 

Члан И 
За нзвршење буџета прииењиваће се пролиси, којима je рсгули- 

can рад држаопог рачу«ОВОДСТВа. Отступан.е од ових прописа, no обра- 
зложеиом  предлогу   падлежпог   мпппстра,    адобрдваће   Мпппстлр  фп- 
nancnja. 

Члан 12 
Исллате иа кредита предвиђених буџетом расхода и прихода за 

буџетскп  период јулп—децелгбар   1945  године,  као  n  остнарепп  при- 
ходп, кп.пжиће се mo разделима и партпјама. 

Члан 13 
Земаљоке буџете, одпоспо буџете глашгих и обласппх пародннх 

одбора, одобрава Министар финансија. 
AKO се приликом свестрапе оцене прпхода и расхода утврди нпшак 

прихода иад расходнма, тај нишак улазп у држаппу касу. У случају 
буџетског манжа,  псти he се покрптп дотлцијом из државпог буџста. 

Одре1;сне 'дртације исплаћиваће се у једнаким месечним нзносима, 
с тнм, да укупип ИЗНОС исплаћепе дотацпје ne може битп učim од про- 
цента наллаћених прпхода no буџету одпоспе земљс. 
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Земаљска иинистарства финансија доставл.аће саиезном Минис^ар- 
стиу финансија др  10 наредног месеца извештаје o свим наллаћекИм 
ирихолмма за Јфотеклн мссец, како по саиезном, тако и no земаљоком 
буџету прихода. 

Уз onaj  извештај земаљска   мннистарства   финансија   достадо>аће 
o истом \10ку и сумарни преглед извршених расхода поспојим буџетнма. 

Члан 14 
Сис уредно ангажоване обапезе личне и матсријалис природе из 

лрошлих  буџетских лериода   кшлаћиваће се  na  терет  Обртног  капи- 
тала Глаипе државне благајис. Постуиак за праинлпо ликнндирап.е тих 
обанеза nponncahe Мииистар фипаисија. 

Члаи 15 
Кредити предвиђени за исплату поиоћк, потшора и ■субвеицпја no 

буџету Мииистарстиа социјалие Лолитике И Министарспна народне 
адбране за буџетокн период јули—децембар 1945 могу се no распо- 
редпом рсшењу исплаћивати у глобалиим ивнрсима федералпи.м јсди- 
иицама, одпосно главним и обласнпм пародпим одборима, с тнм, да су 
ови дужни крајем свакјог месеца иодносити обрачун« o извршеним 
лсплатама. Они обрачупи достапљаће се Мнннстарстну фннансија лреко 
Микистарства социјалне полигике, одиосло Министарства кародне 
одбране. 

Из креднта no предп.см ставу могу сс вршпти и псплате за лротекле 
буџетске псрноде. 

Члан 16 
До даље одлуке 'обуставља се  исплата  ануитета ло зајмовпма  и 

дуговима државних и самоулравних тела, закл>уче1111м до ослобођења. 

Члап 17 
Обавезе линне и иатеријалне природе, створене ва вреие окупа- 

цијс, ne иогу сс исллаћпватп. Од овога се могу чинити нзузецп само 
за оле обгвсзе, за које падлежши миппстар буде тражио нсплату са 
парочитпм (бразложепЈем. Te захтеве цекиће одре1;епа комиспја у Ми- 
нистарству финапсија, no чпјем hc предлогу доноситп одобреп.е Ми- 
miciap финаксија. Исплата ових обавеза пада na геЈјет обртпог каггк- 
тала Главнс државие благајме. 

Члап  18 
Спа    миппстарства,   државпе    устапове,    падлеппва    и    предузе^а, 

'дужна  су да све cnioje  одлуке уредбодавпог карактера, правипнике  H 
статуте,  који посредпо или  пепосредно утпчу  па државпе фппапспје, 
достављају na лретходпу 'сагласпост Мпппсгру финапспја. 
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• Члаи 19 

Сва држапна ириирсдна предузећа, као и припредиа предузећа под 
дрокавном упраиом или држашшм коитролом, фипапсираће се у овом 
буџетском перноду из.својих властитнх средстава no спеиијалиим (по- 
себинм) буџетиша, које одобрава Миикстар финанонја. Буџет са еко- 
ломаснм плаМОМ за пернод јулн^—децембар 1945 'предуз'е11а су дужиа 
поднетн преко иадлежиог миинстра Мивистру фнпаиснја na одобрен.с 
Јгајкасније до  1  августа  1945. 

У случају да ona ирсдузећа ne могу уравкотежпти авоје расходе 
и 'приходе, могу, у циљу активизпраи.а послова, закл'>учиват11 зајмоис 
код државпих п државом повлашћемнх повчаннх завода уз државну га- 
ранцнју, коју, na прсдлог ресорног мииистра, у име државе иотписује 
МкШстар финашсија. Аиунтете no овако закључешим зајмови.ма прс- 
дузећа су дужна уноснтн у cnoj редовии буџет. 

Члаи 20 

Накнаде изузетннх трошкова делегапија, политнчких и војних ми- 
сија, било у динарима илн друпој шалути, no одређеном курсу, утврђују 
се одлуко.м Мшшстра фпнапснја. Расходоваиве таквнх нздатака вршиће 
се на основу одлуке и призпаппце, a na терет резервпих буџетскпх 
кредита. 

Трошкови n разлпке на курсу за ове исплате ладају на терет бу- 
џетскнх резервппх кредпта. 

ОДРЕДБЕ O ПОРЕЗИМА, ТАКСАМА, ТРОШАРИНИ И ЦАРИНАМА 

Члаи 21 

Изузетпо од Tiponn'ca Прпвремспе одлуке o фнпанспрап.у, прпходп 
од непосрђдних пореза, тј. земљарнпе, кућарине, течеиипс, шореза na 
репте, друштвеног и службепичког пореза, као и порезћ na нежењена 
лица, улазе као прпход земље, na чпјој 'ce терпторији разрезују и na- 
плаћују. Од овога се изузимају: a) службенпчкп порез на припадлежпо- 
сти службеппка и радпика МиниСтарстава савезне владе, п.пховпх no- 
дручних надлештава, устапова и иредузеКа; б) порез na нсжењеиа лпца, 
Kioju се разрезује на службеппчки порез под a); n в) шорсз na добитак 
предузећа савезне владе и пр^дузећа њеник падлештава и установа, 
који припадају благајпк 'савезпе владе. Федералппм јединпцама, одно- 
cno главном n обласпом пародпдм одбору, шрпиадају n сви приходи од. 
оних предузећа и устапова, кој« се vn'oce у IBIIXOB буџст. 

Порсз na пословпп промет (опапи, 'скуппн и шорез na пуксуз), 
трошарипс, царине n таксе, улазе као приход у савезпп буџет за no- 
криће заједпичкпх потреба. 
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Ошптн п окушш порсз на послсшип irpioMCT и пореа ил луксуз 
обвезника, који ове лорезе плаћају паушално, шрипадају земл.м na 
чијој се територнјн разрезују и наплаћују. 

Изузстно од § 1—7 Пршфемепе одлукс o фшшгсирању, маплаћени 
лрнходи' од шореза, моји су по предн>Ш1 одрсдбама додељеки благајнн 
савезне владе, књижИће се у пореском дненшжу одвојенб од осталих 
лрнхода, a нашлата трошарина, царина и такса кљижиће се на даса- 
дашњи начин. 

Наплаћеие порезе и остале дажбиие, којс припадају благајнн са- 
везне владе, дужне су све наллатне благајне достасљети Глаплој др- 
жапној благајнн чим се лрикупе веће су.мс, a' најдаље сиакнх 10 дана. 
За<Јрањена je било и најкроћа послуга са овим лриходпма, a уколико 
се утнрди такоа нслравшшост, примениће се одговарајуће aaKoifCKe мере. 

Члап 22 

Ради псжрића својих расхода, окружнн, орсокн, градски п месни 
народци одбори, могу уводитн прирезе н таксе, a градоки поред тога 
још и трошариие. 

Приходе, из лредњет става одобраваће земаљскн иинистар фипаи- 
снја, односно главии и обласни народни одборн прсма упутству које 
ће мздати ■саиезио Мипистарство финансија. 

У«о1)е11,е слецијалиих дажбипа, моје нису предвиђене оиим упут- 
ством, одобраваће 'савезни Мтшистар фипаисија. 

Свака одлука из првог става доставиће се у овереном iii)eiiiicy 
савезном Министарству финансија ради евнденције. 

Члан 23 

1) Материјал, вознла, лрибор, алат, машине, мазиио, дрво, угаљ, 
инсталацнје свих врста, нлпсови сасгавни и резервии делови, који се 
угготребл^авају за потребе државних железнип.а и држанних бродарских 
устаиопа, подређеинх Главној управи речпог саобраћаја, ослобађају се 
свих трсаиарина, митнине, мостарнне, такса н дажбииа које паплаКују 
федералне јединице и народни одбори, без обзнра да ли се лроносе 
кроз no подручје или се у том подручју употребл.авају односно 
Уграђују. 

Матсрнјал, возила п све друго паведено у предњем ставу, осло- 
бађа се од ових долрнпоса, такса и дажбина свих ја-вних устаиова. 

Државпе жслезиние и државпе бродарске установе подриђене 
liiannoj управи речпог саобраћаја осл^обађају се од плаћања* свих тро- 
"lapnna на сав материјал, укључујући ту и електричпу еиергију, каја 
cti набавља sa њихове лотребе.   * 
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Материјал, који je напеден у предљим ставопима, a који се пабавља 
и увози нз иностранства за потребе државник железнииа, и државиих 
бродарских устансхва лодређених I'jiaiiiiioj ушрави речнкзг саобраћаја, 
ослоба1;а сс плаћаља сних дажбина, које се на царинариицама папла- 
ћују, нзузев лежарние.. 

2) Свс иабавкс, испоруке и радови за Југословенску армију и Ју- 
гослов^нску морнарнцу, који се upnic у земл.н и иностранству, осдоба- 

■ ђају će ших државиих и земаљских дажбииа, трошарниа и такса, као 
и дажбишц трошарина и такса иародних одбора. 

3) Мшшстарстло шошта, телеграфа н телефопа ослобађа се пла- 
ћанл царина, скуш^ог лореза na пословни лромет, лореза na луксуз и 
других државних и земаљских такса и дажбипа, као и такса и дажбииа 
иародних одбора, за сав штеријал увсзен из иностранства и намењеч 
за об.носу, оираику и оржавање телсграфских и телефонскнх лннија И 
уређаја, бсз обзнра да ли се овај матсријал iiponocii кроз дотнчно 
лодручје или сс у том подручју употрвбљава .односно уграђује. 

Радн ослобођеи.а од плаћаља царииа и других дажбнна no npe.aibeM 
ставу, иотребпо j'e да спецификшије за одпоспн м^атеријал овери Ми- 
нпстарство пошта, тслсграфа и челефоиа. 

Члаи 24 
i 

Миннстар финансија може, кад fo иитсресн државе буду заххе- 
валн, повећавати, смањквати или укидати уиозис и изв!оз11е царине за 
поједиис предмете. 

ОбЛАШЋЕЊА 

Члан 25 

Овлашћује се Министар финансија: 
1) да, иа (предлог Претседпиштва ЛВИОЈ-а одреди висипу пакнаде 

члаповима Лптифашнстичког већа иародног ослобођења Југославијс; 
2) да, no образложеном предлогу иаллежпих мцпнстара, можс до- 

носнти одлуке o исплати поссбпнх иакпада и премнја групама и поје- 
диипима, који су 'се нарочито истакли на послу, за н.ихов ложртвован 
и савесган рад, (сао и грулама и пкзједннцима за ,рад, који доприноси 
уштеди материјала, већој лродуктивносги и 11обол.шању квалитета про- 
изводјвс, постигпутс изиад нормалиог задатка  и  учинка. 

Иаграде се могу исплаћивати и другим лицима за слецијалне и 
стручпе послове. 

Пострадалим на служби нли њихавим тгородицама може Министар 
финансија iio падлежном предлогу одобравати noMoh. 
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Све ишлате no onoj одредби ппдају на терет буџетских резеЈЉни« 
кредита, умолико за нсте нису у буџету првданђени редовни кредити; 

3) да можс доноситн одлуке o исплати накиада за рад особл.у, 
које je уиос.чепо у служби Прстседништва Мниистарског равета до 
краја децсмбра 1945. Оие ис.плате иалају na терет буџетских .рсаервппх 
кредита; 

4) да, у споразуму са ресоршим мииистрима, може .извртити спа- 
јлн.с једкородних фондова, као и укидати one фоидонс, чија неакгив- 
иост и нерационалност буде yTiipl;eiia; 

5) ла изда гараптпе благајинчкс бопоис држаппнм и другнм прс- 
дуаеЛима код којих се, с обаиром na њихову отшту привредну иажпост, 
укаже потреба за тб, a у сврху iipn6ai«i.an,a потребппх фппапснјскпх 
средстава к1од н.овчапих завода. Привредпу важпост рада однасинх пре- 
дузећа оцеп.ују иадлежпа стручна иинистарства у сагласности са 
претседникои Привредног саиета. 

Висина irai)aiiTiiiix благајинчких бонова Мннистарсгва фнмаисија у 
про.мету не може бити већа од једне милијарде динара. 

Облик, ка.матиу стопу и рок гарантних благајнпчких заипка као И 
rpannue 1вихове умштребе nponn'cahe Мииистар финаисија СВОЈИМ 
решсњем; 

(i) да, мзуветнк] од постојећих прооиса, може својим решеп.см 
одредити преузимање послова поштанских штедиоиица vna иодручју 
целе државе; 

7) да, na предпог Мннистра прссветс, можс na терет буџетских 
резервипх кредита иршити исплате принадлежиостн учнтеља и профе- 
сора na раду у ипостранстзу, за времс од 1 децеибра 1944 до 31 марта 
1945 годнпе До пзноса од 85.000.— дпнара ДФЈ. 

8) да може, у цкљу упапређења фипапспјске службе, пздавати 
стручни лпст, у коме he сс, поред осталога, објазљивагги crni простои 
финансијске природе. Изузетпо од одлуке 111<ОЈ-а од 10 фебруара 
1945 („Службепи листДФЈ" бр. 8) Мппистарство финансија може изда- 
вати збшрке закоиа, уредаба и осталих иропнса фишнсијасе ирнроде 
са свеитуалинм номентарииа. Ближе одредбе o издавању и уређењу 
овог службеиог листа rrponiicahe Мннистар финажија своји.м прааил- 
ииком. 

Члан 26 

Овлашћује се Минисгар социјалке политике да својнм решењем 
може додел.иватн лотребие изкосс иа крсдита одобрепог за тшмагап.с 
и издржавање деие централној управи групних дечјих домова и концен- 
трксаних насеља, који he сс троиппи за лотребе око издржапан.а и 
збри11,аваи,а деце, без обзиЈЈЛ na прошке Уредбе o држаппом рачупо- 
В1одству ii осталих рачуноводствсних 'проинса. 
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Обрачуне онако извршешпс расхода дужнн су односнн рачунопо- 
лагачи иреко Мннпстарстаа 'Социјалне политнке подиети Мкнистру фи- 
нансија na цреглед и ^ефиштганр расходоваиЈе најдаље до 10 наредног 
месеца за тротекли месец. 

Члан 27 

Овлашћује се Министар колонизацнје, да нз бyџeтo^r прединђеног. 
кредита „Трошкови прелоза и смештаја насељеника", a у случајеиима 
где се то покаже као преко потребно, иоже одреднти поједишш моло 
нистима inojioh. Потребу за OBOU помоћи и нисину истс цепиће и одре- 
^вати у сваком конкретио.м случају Мииистар колонизапије, као и оии 
opranu, које ои за то овластп. 

Члап 28 

Овлашћује сс Мшшстар пошта, телеграфа и телефона да, пз кре- 
днта одобреиог no буџету за пвриод јули—деиембар 1945 за путне и 
селидбеие трошмове, може исплатити и све трошкове за из&ршене iipt-1- 
мештаје « сеобе ло поТреби службе до 1 јула 1945. 

Члан 29 

Овлашћује се Мннистар саобраћаја; 
1) да MOOke наредити нсплату и расходовање свих личинх и мате- 

ријалних обавеза створеш!х после ослобо^счва na лодручју управа 
железпица Загреб и Љубљана нз одобрених креднта no буџету за 
буџотскн иериод јули—децембајр  1945; 

2) да, у споразуму са Министром финансија, донесе Уредбу o 
враћању, иаплати и сторнирању возарине и осталих лристојба на др- 
жавиим железшшама, као и осиивање фонда за коитролу наплаћсне 
Bosapirnu. 

Члан 30 

Овлашћује се Мннистар пароднс одбраие, да, у сагласпостн са 
Миинстром финансија, пропише „Правилник ^о финансијском пословаљу 
у Југословепској армији и Југословенској морпарици". 

До доношења овог Правилника финажијско пословаље у Минн- 
старству народне одбраие вршиће се no прописнма „Лршфемеиог npa- 
вилкика o новчапом пословању у НОВ м ПОЈ". ^ 

Члан 31 

Овлашћује се Поштанска штедионнца, да na терет „Рачуна гу- 
битка и добитка" a Државна хшштекарна банка na терет „Рачуна 
разпих расхода" за  1945 годииу   могу   вршити   личне и  матернјалне 
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издатке за обиавл.аи.е слојнх филнјала, као « за оснииање ноиих филн- 
јала и пословшша Поштанске штедиоиицс и Држаиие хашотекарнв 
■банке, у местима, која одредн Министар финансија, 

ОДРЕДБЕ  O  УГОВОРИМА  И  НАБАВКАМЛ 

Члан 32 
1) Митгстар саобраћаја, no претходној сагласиостн Министра фн- 

вансија, може одобрааагги уговорна плаћан>а ишорука уналред, ако 
добављач пс преузме испоруке без плаћаЈва уншред, 

Плаћање унапред може се уговррити до висине датог јемства, ио 
највнше 90% од уговорене цене. Од предузсћа и завода од поторие 
креднтне слособносги и оиих који стоје под државиом управом iiehe се 
захпевати јемство; 

2) Мнпнстар грађевина, нзузетно од прописа § 170 Уредбе o др- 
жавпом рачуноводству, у ивузетним случајевима, може уговорити шш- 
han.e унапрсд, a пајвнше до 50%  од уговорепе цеие; 

3) Мииистар ггошта, телсграфа и телефона, прнлнком закључења 
погодаба o иабавкама, може уговорити даван>е аконтација до 30% од 
угопорене цене; 

4) Изузетно од одиосиих npoainca, све иабавке, радовн, закупи н 
остале услуге, који за државу ловлаче расходе, могу се аакључивати 
н непосредном поголбом. Закључеке непосредне логодбе до износа од 
10.000.-— дипара може сс повернти једпом чниовиику, a прско овог 
износа погодбе ће закључнвати комнснја састављена од три чнновника, 
с тим, да je за погодбе преко .износа од 500.000.— дипара потребна 
сагласност Мштстра фипаиснја. Изузетио, путем једног чиновннка, 
хшгу се закључивати ногодбе, кад су у питаљу иабавке no максимира- 
iniM цепама. ' 

Изузетио од претходиог става све набавке, радовн, закупи и остале 
услуге, Kiojc upuin Мпинстарство грађевииа и Мшшстарство са.обраћаја, 
имају се подноситн na одобреље Мипистру фнпапспја кад ови уговори 
односјго иабанке, радовн и закупн достижу или шрелазе суму ол 
1,000.000.— динара; 

5) одлуку iO продужењу рока, измени и раскиду тгогодбе за на- 
бавке државпих железпнца, допоси наредбодавац, који je посао закл.у- 
чно. Уколико се ради o пакпадпом товећап.у цепа, a вредкост закљу- 
чене шогодбе прелази суму од 1,000.000.— дииара, потребка je са- 
гласност Мипистра фнпапсија; 

G) за нсплате које повлаче податак из државие касе већи од 
15.000.—■ дипара, сауговорач je дужаи подпети увереп.е o плаћеној 
др^кавној порезп за последњс тромесечје, ОДКОСНО да изјави пристапак, 
да се од нзноса, који има да прнми, паплати дужпи шорез. Ово важи н 
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за ■случајене исшлате аванса. За ку.пошше односно набавке од држаиних 
предузећа и устанопа nehe се тражнти увереље o шлаћепој порези; 

7) док се не донесу максимиране бруто цеие, у којима су укалку- 
лисане државне дажбине, могу се досадашњнм максимираиим цеиама у 
нето идносу додати државне дажбиие; 

8) сва министарства, окружни и градскн пародии одбори, државна 
предузећа и устаиове и предузећа и установе народних одбора, вршиће 
убудућс иоплате за набавке, радове и услугс, чија вредиост прелази 
5.000.— динара, искључиво лреко Поштапске штедиоиице илн другнх 
јавно-правних нпвчаних завода, шутем вирмана на чековнц, жиро или 
текући рачуи повериоца, који je дузкан да код Поштанске штелио- 
нице НЛИ неког другог јавно-лраиног иоичаиог завода отворн свој 
рачун. Унолико ове јаино-правие новчане установснемају организоваиу 
службу у мвсттма .исплате,  могу  се one  исплатс  вршити иепосрсдио. 

Предњи 'craiB ne односи се na лица, која, имају лотраживања no 
односу лнчних расхода, радшичких иадиица, пуших и селидбеннх тро- 
шкова, као и иа лица, фирмс и предузсћа, која имају папраживања за 
набавке, радове и услуге, нзвршене непосредном погодбом путем режи- 
сера, у смислу § 147 и 150 Уредбе o државном рачуноводству. За оваква 
потраживаља ne морају се прилагодити уверен.а o плаћеној шорези; 

9) ресорни министри могу, no претходпој 1сагласностн Митгстра 
финапсија, да закључују уговоре или погодбе за пабавку материјала и 
извршеље радова и na дуже .рокове, с тим, да се у наредном буџету 
расхода обезбеди потребан креднт за олиоспу делимичну нспоруку или 
радове. 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члам 33 
Исплату привремене помоћи пеопскрбд.еиим породииама бораца Ју- 

гословенске армије, инвалиднма Иародноослободилачког рата и њнхо- 
вим nopOAUUMft, вршиће иа овојих креднта Министарство вародне 
одбраие, изуезтно од пропиоа чл, 8 одлуке o издавању привремене 
новчане помоћи иеопскрбл.еинм ■породидама бораца НОВ и ПОЈ, инва- 
лидима Народиоослободилачког para и и.нховнм породииама, као и по- 
родицама жртава фашнстичког терора. 

Ближа упутства o иачипу исплате ових iiOMohn uponncahe Микп- 
старство иародие одбраие у сагла^сности са Мншктррм фннаиснја. 

Члан 34 
Савезним  службекицнш,  којн су  нзабрани за  чланове пзвршинх 

одбора, ne премцда се службсни одиос. За врсме вршеља тих дужно- 
сти omi ће лрнмати своје принадлежиости na терет благајна одпосних 
одбора. 
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Mjiair 35 

Прннадлежноети иовопостанљепих и иреузетих државннх службе- 
ника исплаћиваће се: .ако je службеммк ступно na Дужност у првој :по- 
ловиии месеца за ueo догнчнн мессп, a ако je ступио у другој поло- 
Binm, од првог наредног месеп.а. 

Иаузегак од овога у погледу дневнимара и вадничара одобрава 
Министар финанснја. Ликвидацнја принадлежности, цшкно аарада, 
може да се врши само na оспову пис.мене одлуке надлежног oprana 0 
преузи.мап.у OAHOCUO иостављен.у. 

Изузетио, a док сс ne успостаии цежжупна оргапнзација саобра- 
liajne службе у држави, лропнс другог става оие одредбе ne важи за 
MiimicT.i.pcTBO cao61pnliaja n Мипшстарство пошта, тслеграфа и телефопа. 

Члаи 36 
Обуставе пепзионера-платежиика Главне држаиие благајие, изир- 

uieiie у времсиу од 1 маја до ,31 октобра 1944 подине, псплаћнваће сс 
иеизиоперпма, одпоспо њиховим тшвериоци.ма na rejier обртиог капи- 
хала Главпс држание благајпе. Ближа ушутства даће ОдељеИ)е држатгог 
рачуноиодства Мшфистарсгаа финаикија. 

Члаш 37 
По смрти актнвшог или шензионпсаног службеиика, падпнчара или ч 

радппка, тсплатнће се na име сахране дво.месечне бруто активие одпо- 
СНО лензијске принадлежности лицу које je извршило сахрапу. Исплата 
he се изпршитн ma основу дштврде иаллежних власти, да je ОДНОСНО 
лице подиело троижосе сахраие. Ta he <:е накиада исллат^ти и расходо- 
вапи na терет оног .кредита, из кога су биле исллаћиване припадлежпо- 
сти уирлог службеиика, пеизионера одпоспо ладпичара или радника. 
Ова одлука ваоси за породиие службенина које су умрли после 
ослобо1;е11.а. 

Исто тако, исплатиће се na и.ме сахране диомессчне 6pyio активне 
пршгадлежности службепика и радника држаппих бродарских устапова, 
који се necpJliniiM случајем, приликом службе na ПЛОВНИМ објектима, 
удаве и ne буду :пропа1;епп и сахрањепп. 

Члап 38 
Сва докумепта no којима je пзвршена псплата код магаципа Иа- 

илоналног кол^тета закључпо до 31 маја 1945 иа no ком основу, сма- 
трају се лнквидиим. 

Члап 39 
Пачелнике финансијсшх одељења  и  шефове рачуноводстава  ми- 

нисгарстава привредног карактера, самосталних л.ржавких установа и 
предуаећа са сопствени« благајнама, поставља и распоређује Министар 
фнпансија. 
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Члан 40 
1) Примају се на зиање н «добравај'у puuicii.a Minfiicrpa фииаи- 

слја, донесена na осиопу §§ 8.10, 11, 25 и 27 Фниансијског закона за 
^уџегскн пернод апрнл—јупн  1945; 

2) Прима се it одобрапа Прапилиик o днеинпцама поштанских 
службеника за слровођење поште бр.  1044/111 од 20 јупа  1945. 

Члан 41 
Блнжа упутстиа за изнршење буџета расхода и прнхода н за пра- 

вилну прииену одрсдаба овог Закона пропнсаће Министар финансија. 

Члан 42 
Овај Закон добија обаисзну сиагу  1 јула  1945. 
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П P E Д Л O Г 
БУЏЕТЛ  ДЕМОКРАТСКЕ  ФЕДЕРАТИВНЕ  ЈУГОСЈ1АВИЈЕ 

ЗЛ ПЕРИОД ЈУЈ1И—ДЕЦЕМБАР  1945 

A   _   РАСХОДИ 

•Парт. P A СХ O Д И Изпос паргиј« 

I   РАЗДЕО   —   КРАЉЕВСКО   НЛМЕСНИШТВО,   АВНОЈ   11 
ЈЛВНЛ ТУЖИОШТВЛ 

ГЛАВА I — КРАЉЕВСКО НАМЕСНИШТВО 

Редовни расходн 

Л.   JI 11 ч и и    j)^ с х o д и 

1 Лнчне принадлежности: 

3 краљевска »амесника    —   — —   —     270.000.— 
16 чиновника  —  — —   —   — —   —    430.200.— 
4 служитеља  —  —  —   —   — —   —       50.400.— 
G диеинмчара  — —  —   _   — —   —       81.600.— 
Породични   додаци    —    —   — _-_       12.800.— 845.000.— 

V).     M a i с p ii j a Л M ii     p a c x o д и 
2 Канцеларијски трошкови — —   —   —   —   —   —   — 30.000.  
3 Опраика, одржанаи.с и чишћење вграде и инрентара — 18.000.— 
4 Orpcii, ocTiieTjbeii.e и иода —   —   —   —   — 50.000.— 
5 Оправка   н   одржавање   аутомобила  —   —   —   —   —•        ,      90.000.— 
6 Путни   и    сслидбеии   трошкоии   —   —   —   —   —   — 35.000.  
7 Поштаиско-тслсграфско-телсфоиски трошксши —   —   — 25.000.  
8 Набавха штампаних ствари, образаца, књига, часописа 

и листова —  '_   _   1_   _   _   _   _ 5.000.— 
9 Интендантсхи трошкови (§ 28 Урсдбс o државном ра- 

чуноводствуј  — — —   —   —   —■____ 150.000.— 
10   Репрезентациони трошкоип  (§ 28 Уредбс o >државном 

рачуиоводству)   ,1—   —   —   ______ 150.000.— 

Свега (Гл. .1, парт. 1_10)   —   _   _ 1,398.000  
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Парт. P A C X O Д И Износ партаја 

ГЛАВА    II ШРЕТСЕДГОШГГВО  [АНТИФАШИСШЧКОГ 
ВЕЋА НАРОДНОГ- ОСЛОБОЂЕЊА ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Редовни расходи , 

A.  JI M ч u и   pa с х o д н 
11 JluMne прИнадлежности: 

39 чшовника u 'nm. приправника —   — 838.500.—• 
Ш.зиаппчпика  —  — —   —   —   —   — 162.600.— 
14 служнтеља  i _   _   _   _ 194.400.— 
31 хонорарни   службемик   п   дневничар 564.000.— 
Породпчпи додаци — _   —   —   —   — 52.500:— 1,812.000,— 

Б.    M a i с p ii j a л u ii    p a c х b д и 
12 Иакнаде  /чланошии;!   Днти|ф(ШШСТИЧКОГ   uch!a ..народпог 

ослобођења Југосланије и опште потреис Прстссд- 
ништиа Аитифашистичког нсћа ,(пародмог 'рслобо- 
beii,a Југославије —   —   —   —   —   —   — 3,000,000,—' 

13 Општи •капцсларијски трошкоии  и набатса разиог кан- 
целарнјског   материјала   —■   —   —   —   —   —   — \     160,000,— 

14 Попрапка  и  одржанаље  зградс  и  ннвентара  — i—   — 250,000.— 
15 Иабаика   иајиужпијсг   ннвентара   —  —   —   •—   —   — i 50.000^- 
16 Orpcu, ociicubcii.e II »ода —   —   —   —   —   — 833.000.—■ 
17 Kupnje   и  закупп  — — —   —   —   —   —   —   —   '— 50.000.— 
18 Попраика и одржавање аутоиобила као и набавка по- 

гонског   материјала   —   ■—   ■—   —   —   —   —   — 300.000.— 
19 Путпи   трошкоии  <—  —  —   —   —   —   —   —   —:   — 50.000.— 
20 Трапспортни трошкови —   —   ■—   —   —   — \ 25.000.—■ 
21 Поштапско-тслеграфско-тслефопски   трошкопи,   ипстала- 

ције телефона; таксе   и  претплате  na телсфонс   — 55.000.—■ 
22 Израда   ордепа   n  иабавка   разпог   декоратинмог  мате- 

ријала  1,000.000.- 
23 Штаипарски трошкови стенографских бележака, закои- 

СХИХ   прсдлога,   пројската   И   разиих   образааа,   па- 
бапка Kibiira, часописа п листона —   —   —   —   — 950.000,— 

24 Репрсзептациони  трошкоии   (§  28 Урсдбе  o   држаином 
рачуноиодстпу) ■ —   —   —   —   —   —   —   — 700.000.— 

Свега (Гл. U, парт. 11—24)    —   .       — 9,225.000^ 

171АВА III — ЈАВНА ТУЖИОШТВА 

Редовни расходн 
A,   JI u ч п и    p a с х o д и 

25 Личне  прпиадлежиости: 
I Јавпо тужиоштво ДФЈ 
Јавни   тужилац  ДФЈ — —   —   _-.       72.000.— 

39 чиновника и чиновничких прилравника    969.000.— 
3? mpciiuc      1,041.000.— 
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Парт. P Л C X O Д M Износ партија 

Прснстсу 1,0-11.000.-- 
6 зиаиичника  —  —  —   —   —   —   — 72.000.— 
7 служитеља ;— —■ — —■ — — — 81.000.— 
3 хонорар.на службенмка — — — — 72.000.— 
Породичнн ['Дрдаци   —   —   —   —   — 18.370.— 

II Jaiiiio тужпошто Србије са подручНЈМ 
окружинм туокишитмпма 
Јавли тужилац Србијс —  —  — 34.800.— 
31G чипоттка и  ЧИНОВНИЧКИХ  мриправ- 
iiiHKa ______ 6,238.440.— 

fil званичник — — —   —   —  —   — 691.560.— 
57 служптеља     —   —   —   ■—   —■   — 568.150.— 
Породичии    додацп    —   —   —   —   — 202.500.— 

III Jaiiiio   тужиоштпо  ba   Хрпатску   ca   ио- 
дручпнм тужиоштипма 
Јавни тужилац  Хрнатскс — —■   —   — 34.800.— 
117 чииошшка u чиновничких   мриправ- 
ннка  —   ——__   —   —   —   _ 2,347.230.— 
60 ■зианичимка — ■ —■   —   —   — 766.200.— 
50 служитеља —   —■   —  ■— 524.700.— 
Породнчии  додацм    —   —   —   —   — 325.500.— 

IV Jainio тужпоштво за Слоиснију са под- 
ручиим   тужиоиппима 
Јавнн тужилац Словепијс ■   —   — 33.600.— 
97 чипомшка     и      чимовпичких   , npi<- 

правпика   ____   _   __ 2,302.200.— 
35 звапичиика —   —   —   — 462.000,- 
27 служнтеља ^   _   _   _   _ 309.600.— 
Породичпи  додаци    —    —   —■   —   — 94.500.— 

V Јавно   тужиоштво   за   Македонију   ča 
подручним  тужиоштвима 
Јавни тужилац Максдонијс —   — 33.600.— 
45 чиновннка  и  чиновничких  криправ- 

иика    — _____ 877.680,— 
17 звапичпика — — —   —   —■   —■    — 191.400.— 
14 служитеља —■ — ■—   —   —   •—   — 139.800.— 
Породични додаци —   —   ■—   — 26,250.— 

VI Јавпо тужиоштво за Црпу Гору  са по- 
дручиим тужноштвнма 
Јавни   тужилац   1 Ipne   Горс   —   —   — 33,600,— 
37 чиновника   ii   чшкишичких   ириправ- 

ника   —   —   —   —   —   —   —   — 816.000,— 
8 јзваничника — — —   —   —   —   — 108.600,— 
8 служитсља — — —   —   —   —   — 93.600.— 
Породнчин додаци —   —   — 52.500.— 

За пренос 18,653.240.- 
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20.000.— 305.000.— 

Пренето 18,653.240.— 
VII Juuiio тужиоштио  з;1 Босну И Херцего- 

вину са  подручпим  тужиоштвима 
Јавни тужилац за Босну и Хсрцсгошшу 33.600.— 
42 чиноииика   и   чиноиннчких ' припраи- 

ника —  __   —  —   —   —   — 919.200.— 
16 званичниха — — — ■—   —   —   — 220.800.— 
10 служител.а — — —   ■—   —   —   — 118.800.— 
Породичии додаци —   —   — 68.360.—            20,014.000.— 

I).     M a т c p и j a л u it     p a c x o д u v 

26 OnuiTii  каицеларијскп  трошкови: 
I Jaimo   тужиоштво   ДФЈ   —   —■   —   — 15.000.— 

II Jamio тужиоштво Србије —  — 150.000.— 
III Jaimo   тужиоштво   за   Хрватску   :—   — 40.000.— 
IV Јавно  тужиоштно   за  Слонеиију —   — 40.000'.— 
V Јавно тужиоштио за Македиоију —   — 20.000.— 

VI Јавио тужиоштво за Црпу Гору —   — '   20.000.— 
VII Јавно тужиоштво за Босиу п Херцего- 

вину —   —   —   —   —   —   —   — 

27 Поштаиско-телеграфско-телсфопскп   тро- 
uiKoim: 

I Jamio  Тужиоштво   Л'1'Ј   —   —   —   — 40.000.— 
II Јавно тужиоштво  за Србију —   —   — 70.000.— 

III Jaimo   тужиоштво   за   Хрватску   —   — 40.000.— 
IV Јавно  тужиоштво  за  Словоиију  —   —■ 35.000.— 
V Јавно тужиоштво за Македомију —■   — 20.000.— 

VI Јавио тужноштво за Црпу Гору —•   — 20.000.— 
VII Јавно   тужиоштво   за   liocuv   И   Херцс- 

говину — ■ _____ 20.000.—     ,           245.000.— 
28 Прстплата na „Службспи пист" ДФЈ И  слу- 

жбепе   листове   појсдиних   федсралнпх 
једипица: 

1 Jaimo   тужпоштво   ДФЈ   —   —   —   — 4.400 — 
II Јавио тужиоштво Србије — —   —   •— 10.000.— 

III .lanuo  -тужиоштво   за   Хрватску   —   — 8.000.— 
IV Jaimo   тужИОШТВО   за   Словепију  —   — 4.400.— 
V Јавио тужиоштво за Македонију —   — 4.400.— 

VI .lanuo тужиоштно за   Црпу  Гору —    — 4.400.— 
VII Јавпо тужиоштво   за   Боспу   и   Хсрцс- 

говину —   —   ■—    —   —   — 4.400.— 40.000.- 

29   Набавка кљига,  закопа и разпих   образаиа; 
• прстплата na стручмс часописе: 
I Јавнр тужиоштво ДФЈ — —   —   — 8.000.— 

II Јавно тужиоштво  за Србију —   —   — 25.000.— 
III Јавио   тужиоштво   за   Хрватску  —   — 15.000.-- 
IV Јавно тужиоштво за Словенију —   — 8.000.— 

За пренос 56.000. - ■ 20,604.000.— 
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Превего 56.О0О.—          20,604.000. 
V .lanuo тужиоштво за Максдоннју —   — 7.000.— 

VI Janiio тужноштво за Црну Гору —   — .      6.000.— 
VII Јавио тужиоштво 'за Босиу и Херцего- 

иипу  —  —■  —   —   —   —   —   —   —  

30 Омрапкс, одржаиаље   и  Miiuihcibc, зграда   и 
инвентара:       , 

I Janno   тужиоштво ДФЈ   —  —   —   — 10.000.— 
II Јавпо тужиоштво за Србију —   ■—   —■ 30.000.— 

III Јавпо   тужиоштво   за   Хрватску   —   — 18.000.— 
IV Јавпо тужиоштво   за  Словсннју —   — 15.000.— 
V Јавно тужиоштвр за Македонију  5.000.— 

VI Лавпо тужиоштво за Црпу Гору ■—   — 6.000.— 
VII JaBHO   тужишитио  за   Босну   и   Херце- 

говнну —   —   —   - -   — 10.000.                      94.000.- 

31 Огрсв са прсносом  и сечом, осветљење и 
вода: 

I Јавно  тужиоштво  ДФЈ    —   —   —   — 45.000.— 
II Јавно .тужиоштво за Србију —   —   ■— 110.000.— 

III Јавио   тужиоштво   за   Хрватску  —   — 40.000.— 
IV Јавно  тужиоштво  за  Словснију  —   — 25.000.— 
V Јавпо тужиоштво за Македоиију —   — 20.000.— 

VI Јавно тужнаштво sa Црну  Гору —   — 25.000.— 
VII Јавио  тужиоштво  ;ia Босну    и    Хсрис- 

говину —   —" —   —   — 20.000.—                285.000.— 
32 Мабавка   2   чслмчна   ормана   за   строго   no- 

верљива акта; 
1 Јавно тужиоштво ДФЈ — —   —   — —   —   —    i          .10.000.— 

33 Набавка две писаће маппшс и једне иашине 
за рачунаље: 
I .hiBiio тужиоштво  ДФЈ — —   —   — —   —   —                  30.000.— 

34 Трошкови  организовања стручншс  курсева: 
1 .1а»ио тужиоштво Л'1'Ј — —   —i   — —   —   —                   5.000.— 

35 Трошкови  око   селидбс   шшеитара: 
I Лавно  тужиоштво ДФЈ •— —•   —   — —   —   ■—                   10.000.— 

36 Путни, подвозни и сслидбспи трошкови; 
I Јавио   тужиоштво   ДФЈ   —   —   —   — 50.000.— 

II Јавпо тужиоштво за Србију ■—■   —   — 100.000.— 
III Јавно   тужиоштво   за   .Хрватску   —    — 50.000.— 
IV Janno тужиоштво   за  Словснију  —   — 20.000.— 
V Лавпо тужиоштво за Македоинју —   — 7.000.— 

VI Јавмо тужиоштво за Црму Г-ору —   — 6.000;— 
VH Јавно   тужиоштво   за   Босну   и   Херце- 

говнну j-' _   _   _ _^-0()0;—                239.000.- 

37 Кирије: 
I Јавио   тужиоштно   Д'1>.1   —   —   —   — 40.000.— 

II Јавно тужиоштво за Србију -             — 100.000,—  
За пренос 140.000.- -            21,372.000.— 
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Преисто 140.000.~-             21,372.000.- 
Ш Јапно   тужиоштво   за   Хрватску   —   — 50.000.— 
IV .laiiiio  тужиоштво  за  Слоиенију —   — 27.000.— 
V Jauno тужпоштио за Македоиију —   — 20.000.— 

VI Jauno тужиоштно за Црну Гору —   — 12.000.— 
VII Jauno   тужмоштно   за   Босиу   и   Херцс- 

говину —i ____   —   — 10.000.—                259.000.- 

38   Одржавање аутомобила, кола п других niie- 
»ознпх  средстава: 

I Јаиио   тужиоштпо   ДФЈ   —   —   —-   — 60.000.— 
II Jauno тужиоштво за Србију —   —   — 60.000.— 

III Jainio. тужиоштно   за   Хриатску  —   — 10.000.— 
IV Jauno  тужиоштно   за  Словснију  —   — 10.000.— 
V Јанио тужиоштво за Максдопију —   — 10.000.— 

VI Jauno тужиоштвб за Црну Гору —   — 10.000.- 
VII Јавно   тужиоштво  за Босау  и   Херце- 

говипу —   —   --"   —   —   — 10.000— Ш.ООО.- 

Сиега (i"ji. III, парт. 25—38) —   —   —            21,801.000.- 

РЕКАПИТУЛАЦИЈЛ 
Глава    I Краљевсхо   наиесништао    —   — —   —   —     i      1,398.000.- 

II АВИОЈ ______ 9,225.000.- 
III Јавна   тужиоштва    _—_•■___— 21,801.000.- 

Укупно J раздео _   _   —            32,424.000.- 

II РАЗДЕО — ПРЕТСЕДНИШТВО МИПИСТЛРСКОГ САВЕТА 

ГЛАВА  IV  — ПРЕТСЕДНИШТВО 

Редовни расЈ^оди 

A.   JI и ч п И    p a с х o д ii 

39   JIiiMiiu  припадлежностн: 

1    Претседништво Министарског саоета 
Првгседиик ^._____ 84.000.— 
2 потпретседпика   —   —   —   —   —   — 144.000.— 
2 мипмстра бсз портфсља —   ■—   —   — 144.000.— 
Генерални   сскретар   Претседншџтва   — 72.000.— 
113 чиионпнка   п   чиповпичких   приправ- 

iiiik^a   _________ 2,557.200.— 
7 зваиичника —   —   —   —' — 98.100.— 

19 служитсља — — —   —   —   —   — 234.000.— 
35 хонорариих   службеника   п   диевни- 

чара   _____   —   —   — 494.100.— 
Породичии додаци — —    —   —   —   ■ 59.600.— 

— ЗГГпренос  . 3,887.000- 
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Ilpcueio        3,887.000.- 
П  Мшшстарстпо   за  Србију 

Министар  —• — —■   —   —   —   —   — 72.000.— 
10 чипошшка   д   чшшшшчких   припраи- 

ника  244.800.- 
Служител.  — — —   —,__   —   — 11.400.— 
2 днепничара   —   —   —   —■   —   —   — 24.600.— 
Породичии додацн •—   —   —   — 2.100. 

III Министарство за Хрватску 
Министар  — —  —   —   —   —   —   — 72.000. 
7 чиновника и чино&ничких приправшпса 1G3.400.— 
2 дневничара  ■—  —  ■—   —   —   —   — 31.200.— 
Породични додацн ■ —    —   —   — 4.200. 

IV Мииистарстпо  за Слоиенију , 
Мивистар — —• ■—   —   —■   —■   —   — 72.000. 
7 чиноипнка —   —   —   —   — 1G6.200.— 
4 днепшгчара  —   —   —   —   —   —   — 60.000. 
Породичии   додаш*      —■   —   —   -'   — 3.100. 

V Мичистарстпо за Босну И 
Хсрцегопилу 

Министар —    —   —   —   —'  •""   —' 72.000. 
5 чииовпика и чшшшшчкнх приправнкка 100.600.— 
Служитељ  — —■ —   —   —   —   —   — 12.000. 
2 дисвпнчара  —  —■  —   —   ■—   —   — 30.000. 
Породични додаци —   —   —   — 2.100. 

VI Мииистарстио за Цриу Гору . 
Министар  —  — __.—   —.   —   — 72.000.     i 

9  чиновпнка   —   —   —   —   —   —   — 204.600. 
3 днешшчара   ■—   —   —   —   —   —   — 39.600. 
Породичпи додаци —.—   —   —   —   — 4.200.— 

VII   Мшшстарство за Македонију 
Министар  —■ ■—  —   —   —   —   :—   — 72.000. 
5 чиновиика   —   -—   -—   —   ■—   ■—   — 121.200.-— 
Служитсљ  — — —   —   —   —   —   — 11.400.— 
Дпешшчар —■— ■—   —   —   —   —   — 18.000.—              ^ ^ тллп 
Породични додац!!  — — —   —   —   — 3.300.—              5,677.000. 

Б.    M a т е p и j л л н и    p a с х o д и 
40 Иадпнце и лородичнн додаци чнстачица са 

оспгураљем: 20 чнстачнца — —   —   — —   —   —                220,000.— 
41 Кавцеларијски трошхови, набавка шшина за 

micaibe н рачунање као и оправка и чк- 
шћење истих: 
I Прстседпнштво Мнмнстарског савста — 100.000.— 

■             II Миикстарство    за    Србију   —   —   — 15.000.— 

За лренос 115.000.— 5,797.000.— 
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42 

43 

44 
45 
4G 

47 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

Пренето 
Хрватску  — 
Слоиеиију    — —■ 
Босиу   н   Хсрцсго- 
иину  — •— — — 
Цриу   Гору   — — 
Максдиоију   — — 

VIII Министри бсз иортфсља — 

115.000.- 
15.000.- 
15.000.- 

15.000.- 
12.000.- 
15.000.- 
8.000.- 

5,797.000.— 

Опранка,   одржаиаљс  и чишћен.е  зграда и •. 
ипвентара: 
I Претседииштио Министарског савета — 55.000.- 

II МЈшИСтарство   за  Хрпатску  —   —   — 5.000.- 
III          ,,            ,,   Словенију — —  — 5.000.- 

1  IV           „            .,   Боспу и Херцеговину 5.000.- 

Набакка ииисптарских  предмета И алата за 
радиопицс: 
I Прстседииштво Мипистарског савета — 400.000.— 

II Мшшстарство  за Хрватску  —   •—   — 40.000.— 
III             „               „    Словсинју   —  — \— 80.000.— 

Огрсв,   остветљсље   п   вода   •—  ■—   —■   — —   —   — 
Kupnje  ii  закупи — —   —   —   —   —   —' —   — 
Одржмање и оправка аутомобила: 

I Претссдииштво Миппстарског савета — 220.000.—■ 
II Мннистарство за Србију— —■   —   — 30.000.— 

III „               „    Хрпатску   —   —   — 30.000.— 
IV „               „   Словепију •   — 30.000.— 
V „               ,,    Босиу И Хсрцеговнпу 30.000.— 

VI             „               „    ЦриуГору ——   — 30.000.— 
VII ,,               Македоинју  —    —■   —■ 30.000.— 

VIII Мшшстри без г1ортфсл,а —   —   —   — 50.000.— 

Путви  n  сслндбсни трошкови   ii  трошковн 
ирессљеља у другу зграду: 
I Претседништво Мипистарског савета — 170.000.— 

II Мипнстарство  за Србију— r-   —   — 10.000.— 
ПГ            „               „    Хрнатску — 10.000.— 
IV            „             „   Сповенију — _   — 10.000.— 
V ,,               „    Босну И Херцсговнму 10.000.-— 

VI             „               „    Цриу   ^ору     —   — 10.000.— 
VII             „              ,.   Максдопију  10.000.— 

VIII Министри без портфсља • —   — 20.000.— 

48   Транспортпи трошкопи: . 
1 Претсединштво Мипистарског савста — 20.000.- 

II Мипистарство   за Хрватску  —   —   — 50.000.- 
III „ „   Црпу Гору — 50.000.- 
IV „ ,,   Македоннју  40.000.- 

195.000.- 

70.000.- 

t520.000.- 

500.000.- 
100.000." 

450.000." 

250.000.- 

,160.000.— 

За npCBOC 8,0-12.000.— 
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Дреието 8,(М2.0ОО.— 
49 Поштансхо-тедеграфско-тедефопски тро- 

шкоии JI таксс: 
I Прстссдпиитк) Мттстарског санета •— 220.000.— 

II Миннстарство за Србију— —   —   — 4.000.— 
III „               „    Хрпатску — 10.000.— 
IV „               „    Слопепију — 6.000.— 
V ,,               ,,    Босну и Хсрцегонипу 10.000.— 

VI            „              „   ЦрнуГору — 10.000.— 
VII           „             „   МакедониЈу    —    — 15.000.— 

VIII Министри    без    11ортфсл.а   —   —   — 15.000.—     j    i     290.000.— 

50 Набавка   штанпанкх   стпари   —   образаца, 
Kii.ma,   часописа,   листова,   као  и   откуп 
уметничких  слика: 
I Прстссдпиштво Министарског савета — 75.000.— 

II Мшшстарство за Србмју— —   ■—   — 3.000.— 
III „               „    Хриатску   —   —   — 30.000.— 
IV „             „   СловениЈу — —   — 12.000.— 

V ,,             ,,   Босиу и Херцеговицу 10.000.— 
VI            „              „   Црпу Гору     —   — 10.000.- 

VII           „            „   Македоннју   —   — 20.000.— 
VIII Министри <5ез портфеља , —   — 20.000.—                 180.000.— 

51 Рспрсзсптациоли  трошкоии   (§  28  Уредбс  o држаниом 
рачуионодстиу) —   —   —   —   — —   —   —              -   90.000.— 

Сиега (Гл. IV, парт. 39—51) —   —   —             8,602.000.— 

ГЛАВА  V — ПРИВРЕДНИ САВЕТ 

i Редовни  расходи 
A.  JI н ч H И    p a с х o д M 

52 Личне   припадлежпости: 
I.  Претссдништно Принредпог  савета 

26 чиновника и чии. приправннха —   — 759.400.— 
2 званичниха — — —   —   —   —   — 24.000.— 
3 служитеља —_— — — _— 37.800.— 
Хонорарни службеник — — — — — 7.200.— 
Породични додаци —■ —   —   —   —   — 31.500.— 

Д1. Комисија за привредну обпопу зсмље 
96 чнноннпка  м чии. припраиника —■   —i 2,293.800.— 
м звавнчника — — — —   —   —   — 210.000.— 
4 служитеља — _____ — — 50.400.— 
Породични додаци —. _   _   __   —   — 105.000.— 

III. Државни рецизорски уред i 
29 чиновника и чин. приправниха —   —• 580.800.— 

2 служитсл.а   —  —  —   —   —   —   — 25.200.— 

За лрсиос        4,125.100.— 
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Прснето        4,125.100.— 
8 хопорарпмх   чинршшка   и  днепничара 169.200.— 
Породичпи додаци —   —   —   — 30.100.— 

; IV.  Урсд  за  тшшзацију   производп.с 
5 чииошшка   —   —   —   —   •—   —   — 110.400.— 
Званичник — — —   —■   —   —   —   ■— 15.000.— 
Служитељ _____ 12.600.— 

2 хоиорарна  дисшшчара |—  —   —   — 55.200.— 
Породнчни додаци _   _   _   _ 8.400.—             4,526.000 — 

Б.     M a т е p н j a л н и    p a с х o д и 
53 Општи камцеларијскм трошкопи: 

I Претседништво    Привредног    савета 20.000— 
II Комиснја за прпвредпу обиову земље 100.0(Х).— 

III Државпи .реиизарскн уред —■   —■   — 25.000.— 
IV Уред за тшшзацију  производњс    — 10.000.—                 loS.OOO. 

54 Поштапско-телеграфско-тслефоиски  тро- 
uiKOun н таксс: 

I Претсслпиштво Приврсдпог савета — 10.000.—■ 
II Комисија за привредну обнову земље 30.000.— 

III Државви ревимрски урсд —   —   — 15.000.— 
IV Урсд   за   типизацију   производње   — 10.000.—                 65.000.— 

55 ОдржавапЈе, чишћење зградс и пабавка ии- 
веитара: 

I Претссдишптво Припрсдиог савста — 15.000.— 
II Коммсија за Привредну обнову зсмље 200.000.— 

III Државии ревизорсхи уред —   _   _ 100.000.—                      ^^ 
IV Уред   за  типизацију   произподи.с   — 20.000.—     |           ЗЗј.ООО. 

56 Набавка штампапих ствари, обраваца И 
ки.ига, часописа л листова: 

I Прстссдпиштво привредиог савета — 20.000.— 
II Комиснја за привредну обноиу земљс 150.000.— 

III Државнн рсвизорскн урсд —   —   — 60.000.—                       ^^ 
IV Уред  за  типнзацију   производн.е   — 15.000.—                 245.000. 

57 Огрев са преносом и ссчом као и пабавка 
netm; оспетљсшс И вода: 

1 Претседнпштво Привредног савета — 50.000.— 
II Комисија за привредну -обиову земљс 100.000.—• 

III Државни ревизорскн урсд —   —   — ^9?99'— 
IV Уред  за   типпзацију   производн.с   — 5.000.— 165.000,— 

58   Kupnje: 
I Претседииштво Привредиог саиста —■ 45.000.— 

II Комнсија за привредну обнову земље 30.000.—■ 
III Државнн 1)евизорск11 урсд —   —   — 12.000.— QO плл 
IV Уред  за   типизацију   производље   — 5.000.— 92.000- 

За ореиос 5,583.000.— 
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Пренето 5,583.000.— 
59 Путни, селидбеии и трапспортии троижоип; 

I Претседншитво ПрМвфедног савета—      20.000.—• 
II Комжнја за привредну обнову земл>е     1G0.000.— 

III Државни рснизорски уред —   — .—       50.000.— 
IV Уред   за   типпзацпју   произиоди.с  —       25.000.— 255.000.— 

60 Одржапаи.с аугомобила: 
1 Претссдпиипно ПривредНОГ саиста —       20.000.— 

II Комисија sa прииредну обпону земље       30.000.— 
Ili Држаипи ренизорски уред —   —   —■       18.000.— G8.000.— 

61 Штампање службених листова ч билтсна; 
II Комисија за привредну обпоиу земље —.   —   — 30.000.— 

62 Иаградс  падпимарима: 
II Комиспја   за   принредпу   обпопу   зсмље 

8 надничара ________ 127.000.^- 
63 Трошкови око препода стручпих књига и образаца: 

III Државни р(визорски уред —   —   —   —   —   — , 30.000.-- 
61   Штампање и умножавање стручних радова: 

IV Урсд  за  типизацију  производње —   —   —   — 20.000.— 
65 Трошконп око препода стручипх кљига са ст-раннх јсзика: 

IV Урсд   за  типизацију   произиоди.е  —   —   —   — 20.000.— 

Свега  (Гл. V,  napr. 52—65)   _   _   — 6,133.000.— 

ГЛАВА  VI  — КОНТРОЛНО-РАЧУНСКА   КОМИСИЈА 

Редовни расходи 

Л.  JI ii 'i м и   p a c х o д и 
66 Личне   примадлсжмостм: 

39 чиновника и ч»н приправмика — — 911.800.— 
2 званичника — — —   —   —   — — 30.000.— 
2 служитеља  —  —  —   —   —   — — 26.400.— 
7 дневничара — ■— —   —   —   — — 89.400.— 
Породични додаци _   _   _   _      45.400.— 1,103.000 — 

li.     M a т c p и j a л н и     p a c x o д и 
67 Путни и подвозни трошкови референата (чл. 2 Захсжа 

o  комтролмо-рачумској   комисији)   —   ■—   —■   —   — 30.000.— 
68 Набанка   и   одржанањс   разног   камцеларпјског   матсри- 

јала, алата и прибора —   —   —   —   —   —   —   — 70.000.— 
69 Поштаиско-тслсграфске   И   телсфонске  таксс   и   мапипу- 

лативни  TpoiuKOBir  no  чековном  рачуну   —   ^—   — ,    •   8.000.— 
70 Претплата па „Службснп лист" и друге часописе —   —7 7.000.— 
71 Набавка, штаипање и повез рачупс.ких n каицеларијскпх 

КЊига _________ 15.000,— 
72 Набавка разннх закопа, уредаба, образаца и други cinmi 

штаипарски трошкови — —   —   —   —   —■   —   — 3.000.—■ 

За препос 1,236.000.- 
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Преието    1,2,%.000.— 
73 Трошкови за подвоз рачума од стаинце до капцсларнје 

и обратло, којн се шаљу na преглед .и paspemeibc — 3.000.— 
74 Опраика, одржаиање и чишћење зградс u иииеитара — 5.000.— 
75 Огрев, вода, осиетљеље п иабавка смјалица —   —   —     , 15.000.^ 

"^ве^(ГлГу1Ј парт. 66—75)   —   —   — 1,259.000— 

ГЛЛВЛ VII — ДРЖАВНИ СТАТИСТИЧКИ УРЕД 

,  l Редовнн расходн 

A.  JI ii ч н ii   p a с х o д u 

76 Љгчие припадлежиости: .       | 
65 чиповпика и ЧИН, прппраиника ■—   — 1,327.800.^— 

9 званичиика ;— —  —   ■—   —   —   — 129.000.— 
2 служ11тсл>а  —  — —   —   —   —■   — 26.400.— 

54 дпевничара,   званичника  и  хопорарна 
службеника — — '■—   —   —   ■—   —    836.400.— 

Породичии додаци _   _   —   _       50.400.— i 2,370.000.— 

Б.     M ате p н јал п и    расходи 
77 Надпицс .иадпичарима: 

20 надничара са no 2.400.— динара ие- 
сечпо I—  ;■—   —■   •—   ■—   -—   —   — 288.000.— 

5 надничара no 90.— дин. дневно —   —      72.000.— 
3 надничара no 52.— дин. дневно —   ■—      23.000.—     i    i    383.000.— 

78 Канцеларпјски  трошкови —•—   —   —   —   —   —   — 54.000. 
79 Оправка, одржавање и чишћење зграде н ливситара h- 50.000.— 
80 Огрсн,   ocBCTJbeibe   к  вода    —   —   —   ■—   —   —   — 45.000. 
81 Kupnje __________ 69.400.— 
82 Одржавање   аутомобпла  —   —   —   —■   —   —   —   — 30.000.— 
83 Путнм n селпдбепп трошкови ■—   —   ■—   —   —   —■   —     i 70.600.— 
84 Трошковп •сеобе канцедарија —   —   ■—   —   ■—   —   — 15.000.—■ 
85 Поштаиско-телеграфско-телсфопски   трошконп   И   таксе 24.000.— 
86 Набавка матерпјала за штампу и уиножавање; трошкови 

штампе и умпожаваше —   —   -—   —   —■   — 600.(ХХ).— 
87 Набавка  цртаћег  материјала и прпбора  за пзраду пла- 

иова ili дпјаграма; израда лланова и карата и друго 250.000.— 
88 Набавха намештаЈа — _______ 50.000 — 
89 Набавка писаћшс H рачуиских мапшпа; оправка машипа; 

кирија  за  специјадне  електромашппе тппа  „Ватсон" 120.000.— 
90 Набавка књига и часописа, претплата па Службешг лпст, 

трошковп проучавања ет&тистичке службе у веиљи if 
нпострапству          :—   —   —   —   —■   —   —   —   ■—■ '     /    [ 30.000.—• 

SI    Припрсме будућсг дсмографског iioiinca; студпјс; тереи- 
скн  радови;   израда  имелпка —   —   —   _   —   — i     i     ' 30.000.— 

i Свсга (Гл. VII, ларт. 76—91)    —   —   _ 4,191.000.— 
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ГЛАВЛ  VIII — ДРЖАВИА КОМИСША  ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ЗЛОЧИНА ОКУПАТОРА И ЊИХОВИХ ПОМАГАЧА 

Редовпи расходи I , 

A.  JI и Ч н И   p a с х o д и 
92 Личис прнпадлежпостн: 

42 чиноиника л чии. припрашшка —   — 875.400.— 
3 зпапичпика  —• •—■ 'l—   —   —   —   —       41.400.-— 

22 диешшчара  хопорарних  И колтракту- 
■    алчих  3O6.G00.- 
Породичин додаци — —   —   _   _   _       27.600.— 1,251.000.— 

Б.     M a т е p и j a л н к    p a с х o д И 
93 Капцсларпјски  трошкови ■— —   —   —   —   —   —   — 10.000.— 
94 Опранка, одржаиа11,е И ЧИШћење зграда и нпвситара — 5.000.— 
95 Orpeu, освстлјСљс и вода —   —■   —   —   —   —   —   — 50.000.— 
96 Одржавање аутомобила    — —   —   ■—   —   —   •—   — 30.000.— 
97 Путии и селидбспи трошкоин —   —   —   —   —   —   — 10.000.— 
98 Трапспортпи   трошкоии   —    —   —   —   —•   ■—   —   — \ 5.000.— 
99 Поштаиско-тслсгрпфско-тслефопски   трошкови   u  таксе 15.000.— 

100 Набавка штшшпур ствари, о^разаца, кп.та, часописа 
п  листова \ ._____   —   __—     .     ,       30.000.— 

101 Штампап.е „Саошптеи.а" ______ 1,000.000.— 
102 Иаднице иадпнчара: 

2  надничара __—   —   —   —   —   —   —   — 22.000.— 

/Свега   (Гл.   VIII,  парт. 92—102)  _   _   — 2,428.000— 

РИКАПИТУЛАЦИЈА 
Глава     IV — Претседпиштво   Мниистарског   савета   — 8,602.000.— 

,,           V — Пртфсдпи   савст  —    ■—   —   —•   —   — 6,133.000.— 
VI — Коптролпорачунска   комнсија —   —   — 1,259.000.— 

VU — Државни   статистички   урсд     —   ■—•   •— 4,191.000.— 
VIII — Комисија  за утврђивгше злочниа окупа- 

тора и )biixoBiix помагача —   —   —   — 2,428.000.—• 

Укупио  II раздео   —   —   —      j     22,613.000.— 

III РАЗДЕО — МИНИСТАРСТВО ЗА КОИСТИТУАИТУ 

ГЛАВА IX — МИНИСТАРСТВО 
Редовни расходн 

A.    Л и ч и и    p a с х o д и 
103 Личне принадлежпости: 

Миикстар   —■ ■—  —   —   —   —   —   —       72.000.— 
20 чиновника   —■  —  —   —   _   —   —.    525.000.— 

За препос 600.000.- 
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Пренсто 600.000.— 
2 вваничника — — —   —   —   —   —      28.200 — 
Сдужитељ — — —   —   —   —. —   —      11.100.— 
5 хонорарних чивовника и дневничара    111.000.— 
Породичпи додаци —■ •—   —   ■—■   —•   —       10.700.— i    '     758.000.—■ 

I      Џ,   Материјадни    p ас х o д и 
10-1   Канцеларијски трошкови — —   —   —   ■—   —   ■—   — , i           10.000.— 
105   Набавка иннептарских   предмета —   —   —   —   —   — 10.000.— 
10G   Оправка, одржаваље н mimheibc зградс н нпвеитара — ■ 5.000.— 
107 Одржаваље   аутомобила   —   —   —   —   —   —   ■—   — 30.000.— 
108 Путнн н селидбспи трошкови —   —   —■   —   —   —   — 20.000.— 
109 Поштанско-тслеграфско-тслефопскн   трошкови   и   таксс 8.000.— 
110 Набавка  штампаннх  ствари,  образаца,  КЊИГа,  часописа 

и листова — —■ —   —   —   —   —   ■—   —   —   — 8.000.— 

Спсга |(Гл. .IX, парт.  103—110) —   —   —     |          ,849.000.— 

Укуппо   III  раздео I          (в49.000.— 

IV РАЗДЕО — МИНИСТЛРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВЛ 

I ГЛАВА X — 1МИИИСТЛРСТВО i 

Редовни расходн 
A.    JI ii ч и м    p a с х o д и 

111 Личпе  прниадлсжпости: 
Министар — i— —  —  ■—   ■—■  —   — 72.000.— 
121 чиновнкка   и   4IIII.   приправипка    — 2,667.000.— 

4 звапичиика   i—   •—   ■—   —■   —   ■— 53.400.— 
15 служптел.а — —■ —   —   —   —   — 173.400.— 
31 дпевпичара,   хоморарпих   н   коитрак- 

туалинх чиповпика — |—   —   —   — 616.800.— 
Породичпи додаци —   —   —   — 123.900.—              3 706 500  

1Б.    M ат е p н j a л п н    расходи 
112 Општи   капцсларијскн   трошкови  —  —   — —   —   —                 200.000.— 
113 Набавка  штампаиих  ствари,   образаца,  књига,  часописа 

и  листова — —  —   —   —   —   —   — —   —   —     ,            25.000.— 
114 Поштанско-телсграфски   и   телсфопски  трошкови  и   по- 

штанскс таксе  —• — —   —   —   —   — —..—   ■—                 200.000,-- 
115 Огрсв,  освстљси.с,  вода и  канализационс  таксс  —   — 150.000.— 
116 Оправка, одржавање и чишћење зграде, на- 

бавка н оправка  ипвсптара: 
20 надничара  —  —   —   —   —   —   — 234.900.— 
Оправка— —   —   —   —   — 100.000.—                 334.900.— 

117 Путпи,   подвозни  и   курирскп трошковн  — —   —   —                ,100.000.— 
118 Траиспортпп трошкови —• —   ■—   — ■—   —   —                  30.000.— 
119 Трошкови око смештаја псториоке архиве и рсконструк- 

ција библиотеке —   —   —   — —   —   —    50.000.— 
^Запрмизс "                               4,796.400.— 
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Пренето 4,796.400.— 
120 Набаика одела  и обуКс  служшељима И  шофернма —     \ 140.000.— 
121 Одржавање аутомобила, кола (и других аревошшс сред- 

ciaiia ■ ■—   ■—■   —   —   ■—   —   —   '—   —   — lOo.OOO.—■ 
122 Репрезентативни  трошкопи  (§ 28 (Уредбе p државном 

рачуноводстиу) —   —   —   —   —   —   —   — 1,000.000.— 
123 Разлика  na  курсу  no  партијп за репрсзентативпе  тро- 

ШК0Ве   - '                               8,269.200.- 

[Свега   (Гл.   X   парт.   111-123)   —   —   — 14,310.600,— 

ГЛАВА XI  —  ЗАСТУПНИШТВА У  ИНОСТРАНСТВУ 

Редовии расходи 

Л.    JI n ч Н и    p a C x o Д И 
124 JIIIMIIC  припадлсжности; 

178 чипоппика и чии. ориправника —   —   4,215.600.— 
15 званичника — ■ —  —  —  —    202.800.— 
27 служитеља _   _   —   —     305.400.— 
Породичпи додаци _   _   —   _     106.100.— 4,829.900.— 

125 Разлика на курсу за исплату личних  принадлежности misanon- 
особља "у зЛтутшштвима   — —   —   —   —   —   — 10,189.000. 

'fj.    Мате p и j a л и и     расходи 
120   КанцелариЈски TPOUJKOUH — —   —   —   —   —   —   — 200.000.— 
127 Поштапско-телеграфски   п   телсфоиски  трошхови  н  по- 

штанске  таксе — — —   —   ■—   —   —   —   —   ' 
128 Стапарима    за   СМСШТај    наших   .заступпиштаиа   у   ИНО' 

.    страпстиу ; __   —   _   —   —   — 
129 Путни,   сслидбеии  п   курирски трошкопи  —   —   —   — zuu.uuu.- 
130 Опраика,   оспгураи.с  п  одржаиање  зграда  у  којнма су 

смсштена nama заступништва у иностраиству   —   — 
131 Трошкови иаших делегација и .комиснја иа ме^упарод- 

ним копферснцпјама и састанцима .који буду сази- 
ваии na осиону закључепих иеђународних угопора 
и других обапеза као и cim лруги издаци изазвани 
послсдпцом нзвршеких мсђупародпих уговора, кои- 
вспција и других обавсза и трошкова око дочска И 
пријема cnpautuc делегациЈа     —■   —   —   ■—   —   —       .       100.000.— 

132 Удели  iiaiuc   државе   у   иеђународним   институцијама 
створспим na оспову закључених ме1;у11ародннх уго- 
вора,   копвепција   и   других   обавеза   —   —   —,   — '       10.000.— 

133 TpoiiiKOiui   за   редовпо   одржаваљс   грапичпс   липије   И 
грапичпих стубова прсма свима суседшш државама 

' a   сходио   закл.учсним   конвенцијама   o   зајсдпичком 
одржаваи.у грамичие липије и грапичних стубова — 8.000.— 

134 Разлика на курсу за исплату у страно] валути матсри- 
јалиих  расхода нашнх заступипштава  у инострпству 9,624.200.— 

СвепГ(Гл.  XI,  парт.   124—134)    —   —_—_ 25,941.100.— 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈЛ 
Глава   X — Министарство — I ____— HSIO.GOO.— 
Глава XI — Заступшгштпа   у   ипостранству    —   —   — 25,941.100.— 

Укуппо IV раздео   —   —   — 40,251.700.— 

V РАЗДЕО — МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

ГЛАВА  XII  —  МИНИСТАРСТВО 

Редовпн рсходн 

A.    JI н ч н и    p a с х o д и 
335   Личне припадлежности: 

Министар — _______ 72.000.— 
73 чиновника и чии. прицравника —   — 1,550.400.— 

6 зиапичпика  —  — —   —   ■—•   —   — 79.200.— 
9 служитеља  — _____ 97.200.— 
8 диевпичара-зваппчника   —  •—  —. —• 144.000.— 
Породмчии  додаци I _   _   _ 84.000.—              2,026.800.— 

i       C.    Мат с рн j a л и и     расходи 
136 Капцеларијски  трошкови — ■—   —   —   —   —   —   — 50.000.— 
137 Путни,  ПОДВОЗНИ и  селидбспи трошкови —   —   —   —     i    ,'     ;120.000.— 
138 Одржаван.е   аутомобила   и   другпх   моторпнх   возила, 

као и набавка бензина — —   —   —   ■—i   —   —   — i     120.000.— 
339 Одржавашс зграда иппвептара и оправка пивсптарскнх 

ствари, апарата, ипструмепата, фотографског мате- 
ријала И прибора за потребс хемијскс лабораторијс 
Texiiii4KO-iicTi)niiaie   службе — —   —   —   — 180.000 

140 OcBCTjbCibe, вода ii огрсв — I—   —   —   —   —   —   — 150.001), 
141 Поштапско-телсграфски  и телсфопски  ТРОШКОВИ —   — 90.000 
142 Набавка штамианмх  ствари,  о&разаца,  ки.ига,  стручних 

часопнса и иистова — —   —   —   —   —   —     i 
143 Трошкови за одржавање курсева за сгручио оспособља- 

ван.е техЈШЧко-истражпе мнлиције — —   —   —■   •— 40.000.— 
144 Израда путиих исправа (.пасоша) _   _   —   —   —   — 400.000.— 

Св^Г (Гл7"х1ЈГпарт. 135-144)    —   —   —       ,      3,226.800.- 

Укуппо V раздео   —   —   —■       I      3,226.800.— 

150.000.— 
90.000.— 

50.000.— 

V! РАЗДЕО — ЛШИИСТАРСТВО ПРАВОСУЂА 

ГЛАВА XIII — МИНИСТАРСТВО 
Редовни расходи 

A.    Лични    расходи 
145   Личне припадлежпостн: 

Министар   —  —   —   —   —   —   —   —       72.000.- 

За пренос 72.000.- 
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Пренето 72.000.— 
25 чнновника и чин, приправника —■'' —    420.000.— 

4 зшшичшнса — — —  —   —  —  —      39.600.— 
9 служитеља        ______     104.700.— 
4 диешшчара н х-онорарпих  —   —   —       82.800.— 
Породични додацн — —   —   —   —   —       13.700.-^     , 732.800.— 

|Б.    M ат е p н j a л н н    p a с х o д и 
146 Oiiiimi   капцеларијски   трошкови  — —   —   ■—   ■—   — 12.000.  
147 Поштаиско-телеграфскч  м  телсфонски трошкови  —   — 10.000.—■ 
148 Претплата на Сдужбени ЛИСТ И Службеин гласиик —   — 6.000.— 
149 Набавка  књига, закона, разних  образаца,  прстплата на 

■стручне  часопнсе  —  —   —   —■   —   —   —   —   — 10.000.—■ 
150 За издавање „Зборник закона и уредаба" —   —   —   — 30.000,— 
151 ОсиетлЈен.е   и   шода   —. —   —   —   —   —   —■   —   — •       12.000. ■ 
152 Огрси са vnpciiocoM u  ссчом —   —   —   —   —   —   — , 70.000.  
153 Опраика,  одржаиањс,  чишћење  зградс  и  иписптара — 7.000.— 
154 Трошкони за одржаваље аутомобила и набанка бензина 25.000.—' 
155 Путни н селидбсии трошкови —   —   —   —   — 35.000.— 
166   Поштанскс   таксс  — '— —   —   —   —   —   —   —   — 8.000. ■ 
157 TpoiiiKoiiii за иршен.с  чековне  службе код Поштанске 

штедионице —   —   —   —•   —   —   —   — 2.000.  

Свега  (Гл.  DUH,  парт.  145—157)   —   —   _ |     959.800.— 

ГЛАВА XIV — ВРХОВНИ СУД ДЕМОКРАТСКЕ 

ФЕДЕРАТИВНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Рсдопни расходн 

A.    JI u ч li li    p a с х o д H 

158 ЛИЧНС принадлежпости: 
Прстседпик —   —   —   —   —       36.000.— 
20 чиновника и чин. приправппка —   —     602.400.— 

4 званнчника — — —  —   —   —   —      60.000.— 
3 служитеља  —  —  —   —   —   _   _       37.800.— 
Породичии додаци — _____       10.500.—     i 746.700.   

1Б.    M ате p u j a л ii и     расходи 
159 Канцеларијски трошкови ■— —   —   —   —   ■—•   —   —• 10.000.  
160 Одржапаље и  чишћење зграда и кнвентара —■   —   — 20.000.  
161 Оправка оштећеног иамсштаја — . —   —   —■   — • 7.000.  
162 Огрев,   Осветл.сн.е   »   вода   —   —   —   —   —   —■   —     , 16.000.— 
163 Поштапско-тслеграфски  u тслсфопски  трошкови —   — 10.000.  
164 Набаика   штампамих   ствари   ;—  —   —   —■   —   —   — 5.000.  

Свега (Гл. XIV, парт. 158—164) —   _   _ 815.500.— 
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ГЛАВЛ XV — СЛУЖБЕНИ ЛИСГ f 

Редопии расходи 

Л.   JI ii ч ii u   p a с x o д u 

165 Личнс ириппд.чсжиости: 
22 чипоштка и чип.  ирипранпика I—   —     461.400.— 

2 служигеља _   _   _   _      27.600.— 
Шофер-кналификонапи радтж — —   —       24.000.— 
Породичии додаци — .—   —   —   —   —       10.500.— 523.500.— 

1Б.    M ат е p и j a л п if    p a с х o д м 
166 Штампаљс ..Службсиог листа" — — —   —   —   —   —» 4,300.000.— 
167 .Издаиаи.е  сспарата  (закоиа,  уредаба,  праиилиика Итд.) 600.000.—■ 
168 Капцеларијски   трошкови  — —   —   —   —   —   —   — 20.000.— 
169 Orpcii, ocncTjbcn.e и пода •—   —   —■   —   —   —   —   — 50.000.—• 
170 Набавка и адаптирање намсштаја и осталог имнсптара     ; 30.000.— 
171 Kupnja _________ 20.000.— 
172 Чншћење   И   одржапаи.е   зграде   —   —   —   —   —   —.   j : 15.000.— 
173 Одржапашс   аутомобила   —   —  —   —   —   —   —   — 35.000.— 
174 Путпи и сслидбспи трошкови —   —   —   —   — 10.000.— 
175 Поштаиски   трошкови — — —   —   —   —   —   —   —■ 35.000.— 
176 Иабаика штампанпх створи, књига и образаца —   —   — | 15.000.— 

Свега (Гл. XV, парт. 165-176)   —   — 5,653.500.— 

РЕКАПИТУЛАЦШЛ 
. Глана XIII — Л^ипистарстио  —  —    —   —   —   —   — 959.800.— 

XIV — Врховни   суд  Д.Ф.Ј.     _   _   _   _   — 815.500,- 
XV — Службени лист _____ 5,653.500.— 

Укуппо VI раздео   _   —   _ 7,428.800.— 

VI! РАЗДЕО — AUlimCTAPCTBO ПРОСВЕТЕ 

ГЛАВА  XVI — МИНИСТАРСТВО 

Редонпи расходн i 

A.   JI u ч и и   p a с х o д u 

177   Личпс  прииадлежности: 
Министар  — —  —   —   —   —   — '— 72.000.— 
Л чивовника и чин. приправника — — 1,816.700.— 
Зиапичпик  — — —   —   —   —   — — 13.200.— 
11 служнтеља  —  —  _   —   —   — — 180.000.— 
5 дневничара н хонораранх сдужбеииха 68.400.— 
Породични додаци —   —   — — 63.0^0.—             2,243.300.- 

За прспос 2,243.300.— 
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Преисто 2,243.300.- 

178 Лкчне прииадлежпости професора и учитеља 
na раду у ипострапству: ' 
25 професора  И  учитсља  —   —■   •—   —     560.400.— 
Породични додаци —   —   —   —      21.000.—    i 581.400- 

179 Разлпка  на  курсу   за  псплату личних   ирипадлсжности 
службспика у шгостраистиу —   —   ■—   —   —     * 270.000.- 

Б.   M a т е ip и j a л ii и   p a с х o д it 

180 Канцсларијски трошкови — —   ■—   —   —   —   —   — 40.000.- 
181 Опранка, одржапаље и чишћење зграде и шшситара — 25.000.- 
182 Orpcii, 0С1!етље11.е н вода —   —   —   —   —   — , 100.000,- 
183 Чишћење динњака • —   —   —   —   —   —   —   — 0.000- 
184 Снабдевање  И оправка аутомобила Министра просисто i 35.000.- 
185 Путшг трошкови за службепа TiyToi!-aiba: 

а) службспика   и  члаиова комиснјс  Ми- 
нистарства  — — —  —  —  —   —      20.000.— 

б) члаиова стручинх комнсија који буду 
позвани   из   федералиих   једмнмца —       50.000.— 

в) члапова Просвстиог савета —■   —   —       30.000.—     i 100.000- 

186 Траиспортпо-прсвозии   трошкови  —  —   —   ■—   ■—   — 40.000- 
187 Поштапско-тслапрафскс  и тслсфомскс   таксе  н  инстала- 

цијс  нових   телефопа '— —•   —   —   —•   •—   —   — i       30.000- 
188 Набавка Kibitra н иивсптарскпх  предмста за сталну из- 

ложбу Kibiira за пародио просвсћивањс Мипнстарстпа 
просвстс — ■— ■—   -—   —   —■   —   —   —   — 6.000.- 

189 Набавк-а домаћих и  страиих књнга -за библиотеку Ми- 
иистарства '— — —•   —   —   —   —   —   —   —   — 20.000.- 

190 Помоћ за. израду предаваи.а (члаиака, матсрнјала) o на- 
ipofliioM просвећивању путем радиа и штаипе —   —■    ■ 15.000,- 

191 Помоћ  поједшшм  дслегатима  н  делегацијама које   пу- 
тују у имостраиство ради упознавања оргаиизацијс 
школства, иаучно-културних установа народног про- 
свећивања и фиаичке културс —   —   —   —   —   — (    100,000,- 

192 IToMoh просветинм радницнма који су бсз средстава за 
жнвот  ■—  — —  —   —   —   —   —   —   —   —   — 30.000.- 

193 Израда   пропагандиог   материјала   за   циљене   народне 
■просвстс   —  1—   ■—   —   —   —   —   —   —   ■—   —     ; 15.000.- 

194 Штампаи.с публикација за -народно просвећивашс и на- 
граде сарадницима   — — —   —   —   —   ■—   — •       30.000.- 

195 Издаван.с стручног oprana Министарства просвстс —   — 60.000.- 
196 Субвспција    омладпиској     rpvmt    Цсптралпог    одбора 

УСЛОЈ-ч! . J —   - 75.000.- 

■        Свега (Гл. XVI, парт. 177—196)    —   — 3,821.700.- 
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ГЛАВА XVII — ДРЖАВНА АРХИВА 

i Редовии расходц 

Л.    JI u ч ii и    p a с х o д ii 

197 Лпчне припадлежности: 
8 чиновника    — —  —   —   —   —   — 220.800.— 
Званичншс — — —   —   —   —   —   — 13.200.— 
3 служитсља     — '—  —   —   —   —   — 32.400.— 
Хоиорараи  службспик — —   —   —   — 10.800.— 
Породшши додаци —   —   —   — 10.500.—                 287.700.- 

Б.    M a т с p и j a л и и    p a с х o д и 
198 Oiuirni   каицсларијски   трошкоии  —  —   — —   —   —     '          i 10.000.- 
199 Опраика, одржапаље и чишћсп.е зпраде п нпнептара '— 12.000.- 
200 Огрсв,  осветљсње, лода н капализациопи трошкопи — 30.000.- 
201 Moimipaii.e  и iiiiiajcouaibe  гиоздсиих  регала —   —   —                   40.000.- 

Свега (Гл. XVII, парт.  197—201)    —   — 379.700.- 

ГЛАВА   XVIII — ШКОЛА  ЗА  ТЕПЕШО  ВАСПИТАЊЕ 

:   Редовпи расходи 

Л.    JI и ч и и    p a с х o д и 
202 Личне принадлсжиости: 

6 чниовпика п чии.  приправника —   — 124.800.— 
3 днешшчара — мајстора — —   —   — 40.200.— 
6 надпичара.— служитеља — — —   — 76.400.— 
5 хоиорарпих  иаставника   —  —   —   — 9.600.— 
Хонорарни службспик —   —   — 16.800.— 
Лекар  24.000, 
Породпчпи  додаци — — —   —   —   — 6.300.-   . 298.100.— 

Б.    Матернјални    p a с х o д и 
203 Канцсларијски  трошкови  — —   ■—   —   —   —   —   — 6.000. 
204 Опранка, одржаваи.е и чишНељс зграде и инвентара — •           i 12.000.— 
205 Огрев, освстљс11,е и вода —   —   —   —   —   —   —   — 50.000. 
206 Поштапско-тслеграфски  и  телефоискн трошкови  —   — i    2.500.— 
207 Набавка штампаиих ствари, образаца,  кшига,  часописа, 

" листоиа   u   стручмих   приручиика  —   —   —   —   — 5.000. 
208 Трошкови око организације н спровођења стручних no- 

слова,  иабавка стручпих  cnpaua n  учнла —   —   — 15.000.   • 
209 Исхрана курснсга _________ 305.000.— 
210 Употреба   пливачког   базеиа  ■—  —   —   —'—   —   — i          \   7.500.— 
211 Набввка лекова и декарских (мструмената —   —   — 10.000.— 

Свсга (Гл. XVIII, парт. 202—211)    —   — 711.100.— 
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РЕКЛПИТУЛЛЦНЈЛ 
Глава     XVI — Мшшстарстно _____ |       3,821.700.- 
Глава  XVII — Државна архим — —  —  —  —  — ,          379.700.- 
Глава XVIII — Школа за тедесао васпитаље —   —   — 711.100.- 

Укуппо VII раздсо   —   — 4,912.500.— 

VIII РЛЗДЕО — МИНИСТАРСТВО ФИНЛИСИЈЛ 

171АВЛ XIX — МИНИСТАРСТВО 

.... Рсдошт расходи 

Л.    Л и ч и ii    p в с х o д И 
212 Личле прииадлсжпости: 

Микистар Ц- •— —  —  —  ~  —  —     72.000.— 
1701 чинонпика   м   чин.   припрввника —34,254.150.— 
768 знапичпика ■ —   —   ■— —  9,154.500.— 
174 слу/)П1тсља —   —   — —   1,987.950.— 
415 дневпичара и надпичара —   — —  5,669.950.— 
Породнчни додаци . . —   —   — —  2,172.550.— 53,311.100.— 

Б.    M a т с p н j a a H И    p a с х o д и 
213 Каицеларијски  трошкови — —   —   ^^   —   —   — 650.000.— 
214 Огрсв, освстљсље и вода —   —   —   —   —   —   —   — 1,100.000.^ 
215 Одржавањс  зграда  и  иивентара —   —   —   —   —   —   . 380.000.— 
216 Путпи, подвозии  и  сслндбспи трошкови —   —   —   — 866.000. ■ 
217 Kupnja ■ __________ 120.000.-- 
218 Поштапско-телсграфско-телефопски    TpoiUKOBH    И    таксс 123.300.  
219 Штампаље   порсских,   трошармпских   И   такссних   обра- 

заца; штампаље закона порескнх, трошаринских и 
таксеннх као н љихове измелс п допуис за потребе 

, порсских власти; лзрада пореских маркица, улазпица, 
повез пореских књига као н штампање порсских 
главпих кљига за иаредну годниу —   —   —   —   — 200.000.— 

220 Мехапичко-техничка радионпца: пабавка справа, алата и 
другог материјала; оправка разних жнгова, кљешта, 
печата, друтпх cupaua; израда обелсжја за троша- 
рппску службу; прсиос, сксмедмцмја и паковаље кои- 
тролних справа и огледа; иабавка стручних кљша, 
часописа И листова ~~ —   —   —   —   —   —   —   — ,•      75.000.— 

221 Оправка И одржаваљс државиих аутомобила —   —   —     { 105.000.—■ 
222 Транспортии трошкови Одсљсља катастра —   — ,       20.000.— 
223 Осигураљс царинских зграда и робе —   —   —   —   — 30.000,— 
224 Иабавка  штампапнх  ствари:  образаца,  књига,  часописа 

и листова за царннску струку —   —   —   —   —   — 50.000.— 

i      ! " '   ,       За прснос 57,030.400.— 
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Прснсто 57,030.400.— 

225   Набппка ' и    опраика    cmapit    за   царммску-магацинску 
службу    —   —   _   —   —   —   —   _   —   _   —   — 60.000.— 

22С   Накнала благајпицима sa забројаваи.е ■—   ■—   —   —   — ' 23.400.— 
227   Материјалпи  расходи Отсека  за  студнју  u статистику: 

а) за набаику н попез ки.ига, часописа н 
листова, као и за нзраду статистичких 
образаца —^ —   —   —   —   —   —       15.000.— 

б) дотацпја „Фимансмјском прегледу", 
■служб/иом листу Мипистарстна фи- 
нансија у смислу чл. 9 Правилника o 
ypet;iiiiaii,y   „Фипапспјског   преглсда"       30.000,.— 45.000.— 

'228   Трошкови око штампаља буџета —   —   —   —   —   —     i 200.000.— 
229 За Јнабанку писаћих машина за потребе Буџетског одс- 

Љеи,а  • __________ 40.000.— 
230 За  плаћање   камата  no благајпичким боновша —   — 12,000.000.— 

Спсга  (Гл.  XIX, ларт.  212—230) — 69,398.800.— 

ГЛАВА XX — ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА 

Редопин расходи i 

A.    Личнн    расходи 
231 Лнчпе  принадлсжиоспТ: 

255 чппоипика n чип. приправннка t—   — 5,052.600.— 
4 'зпапичпика — — —   —   —   —■   —       50.700.— 

40 служитсл.а —• — —   —   —   —   —     478.200.— 
40 дисшшчара, хоп. службспика и  над- 

ничара — —ј—   —   —   —   —   —■    598.300.— 
Породичпи додаци —   —   —■   —     252.000.— 6,431.800.—' 

Б.   Материјалли  расходн 
■232   Путни   ii   сслидбеии   трошкошс   —   —   —   —   — — 
•233   Канцеларпјски  трошкови  и штампаље образаца  — —     \ 604.500. 
234 Огрев, осветљсње И вода . —   _____   — — 516.800. 
235 Накнадс   благајницима   ва  |за6ројава|1.е   —   —   — — 32.000 
236 Оправка, одржаваље м чишћење зграда н инвситара — 
237 Траиспортни   трошкови     —•  —   —   —   —   —   — — 
238 Поштаиско-тслеграфски  n  тслсфолски  трошкови — — 
239 Трошкови осигураља  — — —   —   —   —   —   — 5.000.- 
240 На<јавка  штампапих стварн,  образаца,  кшига,  часописа 

н  лнстова. — — i1—   —   ■—   —   —   —   —   — ~     i l   9.000.- 
241 Пропагапда штедис и (чековие службс —   —   —   — — 90.000.- 

Св^(ГлГххГп'арт7 231—241)   — — 7,919.100. 
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ГЛАВА XXI — ДРЖАВНА ХИПОТБКАРНА БАНКА 

Редоши расходн 

A.   JI и ч м и   i> a с x o д H        i 

242 Лпчне принадлежиости: 
828 службеиика —   —   —   — ГбЈЗ 1.700.— 
Породични додаци — ■               ■  —     491.400.- 16,223.100.— 

IJ.   M a т е p u j a л н u   p a c x o д и 
243 Иадппца •радника _______ |_ 302.701».— 
244 Канцслармјски   трошкони   —  —   —   —   —   —   —   — 210.000.— 
245 Опраика, одржанаље п чншћење зграда и инвентара — 100.000.— 
24{)   Oipen,   f>ciierJbcii,e   m   иода   —   —   —   —   —•   —   — 500.000.— 
247 Kupnja u  закупи  _——•—   —   —•—   —   —'— 150.000.- 
248 Одржавање и снабдевање аутоиобила —   — *— 35.000,— 
249 Иутии   и  селидбсии  трошконп      —   —   —   —   —   — 130.000.— 
250 Трапспортии   ТРОШКОВИ     —  ;—   —    —   —    —   ■—   — 30.000.— 
251 Соцпјалпа  ociirjpaiiia    ■—  —   ■—   —   —   —   —   — I 30.000.— 
252 Накнадс,   nai радс,   потпоре,   IIDMOIIII,   субпепције   п   лс- 

карске рлате  — — —  —   —   —   —  —   —   — i   24.000.— 
253 Набанкс   иииснтарских   прсдмста  —  —   —   —   —   — 50.000.-- 

Свега (Гл. XXI, парт. 242—253)   — 17,790.800.- 

ГЛАВА XXII — УПРАВА ДРЖАВНИХ МОИОПОЛА 

Редопни расходн 

A.    JI u ч м и    p a с х O Д и 
254 Личне  припадлсжпостп: 

357 чиновтиса и чнн. приправннка — — 7,974.120.— 
236 званичника ■■ — ч-   — — 3,116.480.— 

19 служитеља _   _   _ _ 202.650.— 
160 дневничара _   _   _ _ 3,023.950.— 
Породични додаци _   _   _ _ 667.800,-            14.985,000,— 

255 Благајницпма за забројанап.е — —   —   — 60.000,— 

Б,   M a т е p и j a л п и   p a c x o д и 
1) Разни материјални расходи 

256 Канцеларијски  трошкоии — — >—   —   —   —■  —   — 300.000.— 
257 Набанка   апарата,   мпструмсната   u   остали   трошкови   за 

одржаиаше хемијскс лабораторнје —   —   ■—   —   — 20.000.— 
258 Опранка,  одржапап.е  и  4iiiiilicit.e   зграла,   резервоара  li 

пинентара  —   — —   —   —i   — —   — — — — 500.0№.— 
259 Огрсв, оснстљељс ,и вода ■ •— —   — — — — 500,000,— 
260 Закуп зграда п земљишта — —   — — — — 1,500,000,— 
261 Одржавање претезннх средстава — — '— —■ — — 460,000,— 

За пренос ' 18,325,000.— 
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Преисто 18,325.000.— 

262 Радма спага ауто-гараже v Београду (22 радника и nio- 
. фсра)   — ____ _____ 070.500.— 

263 ГТутпи   ii   селидбени   трошкопи   као   и   путни   трошкови 
изаслаиика   за   преглед   моиополских   стоваришта   и 
срсских   магаципа  —  —■  —   —   —   —   ■—   —   — 200.000.— 

261   Осшураље СВИХ  мопополских  артикала  (§ 4   Закома  0 
држанипм   моиополмма)     —   ;—   —   —   —   —    •— )150.000.— 

265   Надлице  радннка  ирп   Упраии   и   н.сммм   устапопама   у 
Бсогралу (65 радника и паметтспика) — — — ц 1,798.000.— 

206   Испзпја радпика  сипх мопополскпх  устаноиа  (500 рад- 
ипка пспзиопсра по 300.—■ динара)  и погребшшс — 350.000.— 

267 Издаци за пршен.е дупамских проба no лроссчној učini 
коштап.а ________ 350.000.- 

2) Расходи монопола дунана 
268 Утрошак дуваиа у лпсту ______ 430,000.000.— 
269 Утрошак   екопомског   матсрпјала  — —   —   —   —'  — 32,000.000.^ 
270 Режијски нздаци  ________   —   — 13,550.000.— 
271 Радиа снага код фабфиха дувана —   —   —   —   —   — 64,000.000.— 
272 TpouiKoiiii подпоза, прсиоса, утовара и iiicTouapa дуван- 

ских npepal;ciiiiiia н амбалаже —   —   —   —   —   — 30,000.000.— 
273 Радпа ciiaia код момополскпх стовармшта —   —   —   — 500.000.— 

3)  Расходи монопола солн 
274 Утрошак   соли   м   џакова __-___— 60,000.000.— 
275 Подвоз,  утовар  и  истовар  соли  —   —   —   —   — 80,000.000.— 
276 Набавка И оправка вага, cauapa, ручпих колица п корми 500.000.— 
277 Радна сиага код стовришта (60 радиика no 2.000.— дии.) 720.000.— 

4) Расходи моиопола такссних врсдиости 
278 Утрошак   материјала   за   штаипање  таксенмх   марака   И 

хартнја од вредпости  -- —■   —   —   —   ■—   —   — 6,604.000.— 
279 Рсжмјски издацм  маркарпицс —   —   —   —   — 1,100.000.— 
280 Радиа спага  маркарпицс   (478  радппка  и ламсштспика) 14,153.000.— 
281 Иоштамски трошкови  за пошиљај вредности свима no- 

реским   одсљцмма   у   земљм   —   —   —   —   —   — 1,200.000.— 

5)  Расходи мопопола жижица 
282 Трошкови израде бандерола за жижпце —   —   —   — I     480.000.— 

6) Расходи монопола miiap-iiainipa 

283 Утрошак цигарпапира и екопомског матермјала у фабри- 
кацији цигарпапира ■ —    —   —   —    —   —•   — 9,027.000.-- 

284 Радна  снага радионице  цигарпапира   (108 радника)  — 4,130.000.— 
285 Прснос,   утовар,  лодвоз   и  истовар  цигарпапира   и   ам- 

балаже — ______   —   —   — 1,000.000.-- 

Свега (Гл. 1ХХ11, парт. 254—285)    —   — 771,107.500— 
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ГЛАВА ,XXIII — ДРЖАВНА КЛАСНА ЛУТРИЈА 

1   Редовнн расходи 

A.    JI и ч м и   расходи i 

286 Личие припадлежиости: 
14 чипоипика и чин.  прппраинпка —   —     295.200.— 
9 званичннка — — —   —   —   —   —    121.950.— 
7 служитеља _   _   _   _       86.250.— 503.400.-. 

Б.    M a т с p и j a л н и    расХОДН 
287 OiuiiTii канцеларијски трошкови —   —   —   —   —   — 50.000.— 
288 Поштапско-тслепрафскн   п   телефоиски  трошкоип  —   — 60.000.-~ 
289 Путнп   трошкоии   — ______   _   _ 70.000.->' 
290 Опрапка, одржанан.е  и  чшићење зграда —   —   —   — ;       90.000.— 
291 Oipcu, осветљење, вода и калализација —   —   ■—   —' 105.000.— 
292 Израда срећака, планоиа, лривременш и званичних ли- _ 

ста изнучсиих бројева И добптака срећака —■   —   — 250.000.^ 
293 Набавка  лутријског   прибора — Н-   —   —   —   —   — 20.000.^ 
294 Оргапизација лутријских  послона —   —   —   — 100.000.— 
295 Накнада благајппку  за  забројапан.с —   —   —   —   —' 1.800.— 

Свега (Гл. XXIII, парт. 28(>-295) 1,250.200.— 

РЕКАПИТУЛЛЦИЈЛ 
Глава    XIX — Mi старство   — i _   _   _ '69,398.800.— 
Глава     XX — Поштанска штедионица —   — 7.919.100.— 
Гдава    XXI — Државна   хипотекарна   банка  —   — 17,790.800.-«- 
ГлаваХХИ — Упрана  државнкх   рмонопола   —   — 771,107.500.— 
Глава XXIII — Државна  класна  лутрија  —   —   — 1,250.200.— 

Укуmio VIII раздео   —   —      \   867,406.400.— 

IX РАЗДЕО — МИНИСТАРС1ЂО САОБРАЋАЈА 

ГЛАВА XXIV — МИНИСТАРСТВО 

Редовин расходи 

A.    JI u м u ii    p a c x o д u 

296   Личне  припадлежностп: 
Министар ______ 72.000.— 
77 чиновниха II чпп. приправника —   — 1,580.900.— 

4 званнчника ■— ■—  —   —■   —   —   — 50.600.— 
9 служитеља  __—_   —   —   — 100.400.- 

16 дпмтичара н осталих службеника в. д. 
разврстаних  службспика     —^   —   —   ■— 180.000.— 
Породичнп додаци _   -^   _   _ 70.800.—              2,054.700.— 

За пренос 2,054.700.— 
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Пренето 2,054,700.— 

Б.    M a т с p и j a л li м    p a c х o д И 
297 Вода, огрев,  осветљење, одржавање  и цишћење кан- 

цсларнја     _________   _   _ , 40.000.— 
298 Обрасци,  рачунте  и  административне Kiume,  правил- 

iiiimi, канцелари}ски потроииш матсријал, лптогра- 
фија, китаипање рамих формулара и Kii>nia, одржа- 
вањс намештаја н прибора и осталп иатеријални 
расходи _________ G0.000.-- 

299 Радпа спага: 
8 радпика ______      120.000.— 
Породични додаци —   —   —   — 5.200.— 125.200.— 

300 Службспс  iiointnc  li  часописп, набавка  књига стручне 
садржине,  потта-пско-тслсграфскс, огласис   и  осталс 
таксе ________ 50.000.— 

301 Путии,   поднозпм   и [Сслмдбеии   троткоип,  тршвајске   И       ►. 
остале подиозие карте за iipcnoc службеис поште — 100.000.— 

302 Одржаиаље   аутомобила   — ,—   —   —   —   —   —   — G0.000.— 
303 Капииларијски материјал за нојну делегацију —   —   — 50.000.— 
304 Трошкоии за рспрезснтацију И иаграде особљу саобра- 

ћајиих   установа  за   нарочито 'постигнутс  успехс  — 160.000.— 

~ЈСвега (Гл. XXIV, парт. 296-304)    —   — 2,699.900.— 

ГЛАВА XXV — ГЛАВНА УПРАВА ПОМОРСТВА 

Рсдовии расходм 

A.   JI ii ч п п   расхсди i 

305 Личне  припадлсжпости: 
39 чиновника и 4IIII, цриправника — —     838.000.— 

1 знапичник   —   — Ч—   —   ■—   — —       13.600.— 
2 служитеља _   _   _ _       20.600.— 
Породични додаци _   _   _ 20200^— 892.400.— 

Г>.   МатериЈадни   j)aс хoди 
306 Вода,  огрев,   ociicTfl.eii>e,  одржавање  и чцшћење   кан- 

целаријс    — ________     , 100.000.— 
307 Обрасци,   рачунске  и  адмпиистративпе   књиге,   правил- 

ННЦИ| каицсларијски потротпи материјал, штампаље 
разпих формулара ii кљига, набаика u одржанаи.е ма- 
мештаја И прибора и ОСТВЛИ материјалии расходи — ,100.000.— 

3CS   Радна снага: 
Радпици — ' ________     i 26.400.— 

309 Службене ноанне u часописи, набавка хњига стручне 
спдржиие, поморских карата и пропагаидне литера- 
турс за поморцс, поштапске, тслеграфске, огласис 
и  остале  таксе  -— — —   —   —   —   —   —   —    — 50.000.— 

За прснос 1,168.800.- 
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Пренето 1;16в.800;— 

310    Путнм,   модпозии   и   селидбспи   троткони,   трамкајско   u 
остале подиозне карте за npcuoc службсмс поште — 30.000.— 

' Cucla (1"л. XXV, парт" 305—310) 1,198.800.— 

ГЛАВА  XXVI — УПРАВА  ПОМОРСТВА -   Cl Uli U 

РедОВНИ расходи 

A,    JI И ч н ii    p a c x o Д M 

311 Личне  примадлсжности: 
271 чиновника и чин, приправника —   — 4,377.600.— 
243 званичАнка — _   _   _   _ -2,664.900.— 
121 служитељ ______   1,153.600.— 

25 днеаничара — — •—■ — ■— ■— — 233.000.— 
Породични додацк* _   _   _     680.000.— 9,109.100.- 

312 Награде лекара за санитетски преглед особља п за up- 
uicii.e лучко-сапитетске и истеримарске службе, kao 
и награда иаугичко-тезмшчког особља за полицијскм 
и тсхнички преглод бродоиа п награде фењерџијама 170.000. 

313 Специја.чна  служба 
llpmioc пензионом фомду радника држав- 
пих саобраћајних установа — 
H|iiiii()C болесипчком фонду државног 
обраћајиог особља — —   ■— 

Издржаиаи.е   и   отштета  службсиика 
хонпх породпца у случају удеса 
cpctie npii вршењу службе —   — 50.000.— 247.500.— 

Б.    M a т c [) u j a л u и    p a c x o д и 
314 Вода,  oiiieii,  осветљење,   одржавање   u  чишћење   кан- 

цсларија ________ 100.000.- 
315 Обрасци,   рачупске   и   админпсфатиние   ки.иге,   npaMi.i- 

iinuii, канцеларијски потрошни иатеријал, штампање 
•разпих формулара. графикона, тарифа м књига, одр- 
жаиап.е намсштаја u прибора п сви осталп матсри- 
јални  расходи — — —   —   —   •>—   —   —   —   — 

316 Радпа cnaia: 
Радници, додаци иа породицу п прииос за DCIII ypaii.e 2,400.000. 

317 Службене  iiominc   м   часописи, набавка  кјвигз  стручне 
садржиис,  поштаискс, тслеграфскс,  огласпе и остале 
T;lKL _■ : . 60.000.- 

318 Путни, подиозии и селпдбенп трошкови  и остале  под- 
иознс  карте за   пренос  службспс  поипс —   —   — 400.000. 

319 Kiiipnje зл 3i радс и зсмл.пигга —   —   —   —   — 240.000.- 
320 Разнк материјалпи  расходи    —    —   —   —   —   —   — 200.000. 

Свега (Гл. XXVI, тарт. 311—320) 12,980.000. 

—   — 17.500.— 
mor са- 

—   — 180.000.— 
i - 

ИЛИ   11C- 

—   — 50.000.— 

1,0,000. 
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ГЛАВА XXVII — ГЛАВНА УПРАВА РЕЧНОГ САОТРАЋАЈА 

i Редовин расходн 

A.    Л и ч ii н    p а с х o д и / 

321 Личнс лрииадлсжпости особља Упраис, управне и пср- 
сомалнс службе: 
67 чииовшша и чин. ирииравпмка —   —   1,165.800.—■ 
17 званичника  — — —■   —■   —   —   — 151.700.— 
11 служнтсља _   _   _   _ 100.400.— 
61 дневничар и остали службеници в. д. 

■разнрст-шмх службеиика ■   —   —■ G24.100.— 
Породичпи додаци —   —   —.   —       70.100.— 
Егзекутшиш додатак особљу  капетанпје_   100.000.— 2,212.100.— 

322 Личне  принадлежности хидротехничке службе: 
43 чиновиика и чии. приправника —   — 711.200.— 

9 звампчиика  —  —  —■   —   —■'   —   — 93.500.— 
2 служитеља   —   —• '—   —   —   —   — 20.400.— 

63 дпснипчара, хонорарпих и осталих слу- 
жбеника u. д. разирстаних службсиика — 852.600.— 
Породични додаци —   —   —■   — 50.000.— 
Вгзекутивни  додатак  особл.у теренских 
сскција  50.000.- 1,777.700.- 

323 Личпс   припадлсжиости   особља   машинско- 
бродоградитељске службе: 

72 чиновниха _____ 1,226.300.— 
2 зиаипчпмка  — —    —   —   — 22.900.— 
6 служнтеља — —   —   —   — 68.000.— V 

100 дневничара   и   осталих   службеника 
n. д. разпрстапих службспнка —   —   — 1,484.800.— 
Породичнн додатак —   ■—   —   — 96.700.— 
Егзехутивни додатак особљу бродогради- 
дишта и радионица  160.000.-            3,058.700.- 

324 Личие прииадлежности финанснјско-екоиом- 
ске службс: 
41 чиновнкх — — —   —   —   —   —        ^оеопп" 

2 званичкнка  — —  —   —   —   —   —       «!onn 
3 служнтсља   —  —  —   —   —   —   —       35.200. 

23 дисвипчара    и    осталих    службепика 
в. д. разврстаних службеника -   -   - , ЗЦ-ЈОО.- 0020100- 
Породнчии додаци _    _   _   —_ 1,115.400.— 2,220.100.— 

325 Личпе    припадлежпости    особља   државпог 
речиог бродарства: 
417 чииовника и ЧИН. приправиика — — 7,354.000.— 
723 зваиичника _   _   _ _ 6,044.600.— 

85 служитеља _   _   _   _ — 467.200.—  
За пренос       13,865.800.- 9,268.600. 
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Пренето      13,865.800.— 9,268.000.— 

968 даевничара,   ховорарша  и   осплих 
службсиика   n.   д.   разирстаних   слу^с- 
кика — i _____   —11,209.200.— 
Породични додаци — —   2,480.700.— 
Егзскутшши   додатак,   додатак  ma   imo- 
страистио   и   .укрцашашс   _   _   _   —12,000.000— 39,555.700.— 

326 Прииадлсжпости   особља   ђердапскс   |адми- 
нистрацнје: ' 
67 службеника Лсмократске фсдератинне Југославије 

иа раду при исрдапској адмпппстрацији —   —■   — 1,239.000.—■ 
327 Социјалиа служба: i 

llpnuoc болеспичком фопду државног са- 
обраћајмог  особља —■ —   —■   —   — 200.000.— 

Припос    болеспичком   фопду   JliipeKUiijt 
i   '    рсчпс плонидбс —   —   —   — 800.000.— 

llpnuoc     neiiiiioiroM    фопду    Дирекцмјс 
речис плонндбе ■   —   —   —   — 1,200.000.— 

Личпи  И  породичнн  додаци  пспзионсра - 
речне плоиидбе,  пелзије, личли н иоро- 
■дичпи додаци пспзиопсра бившег орлског 
бродарског  друштва —   —   — 2,400.000.—             4,600.000.— 

Б.    Ma т с p и j a ла! п   ,р a с х o д и 
МатериЈални расходи Управе, управне и персшалне службе 

JI капетаиија 
328 Вола,  огрсв, освстл.с11.е  и чншћси.о  каицсларија —   --• 70.000.— 
329 Обрасци,   рачуцске   и   адмиппстративие   кн.шс,   прапил- 

инци, капцсларијски потрошпи материјал, одржапање 
И иабавка материјала н прибора .и остали материјалпи 

330 Радна снага: 
Радпнци     ———   —   —   —   —   —      144.000.— 
Иородичии додаци — —   —   —   —   — 5.300.— 149.300.— 

331 Службепи лист И часописи, иабаика Kibiira стручне  са- 
држине,  штампање  статистнкс,  поштаиско-тслсграф- 
ско-гелефопске,   огласпе   и   остале   таксе  —   —   — 100.000.— 

332 Путни,  подвозпи   и  .селидбени  трошкови  надзорне  и 
управпс  службе —■  '—   —   —   —   —   —   —   —    • 300.000.   ■ 
Материјалии расходи хндротсхннчке службс 

333 Вода, .огрсв, .ocBeiaieibe н чшпћење канцеларпја '—   — ' 30.000.— 
334 Обрасци,   рачупске И  адмнпистративпс  ки.игс,  каицсла- 

ријски потрошии материјал, набавха цртдћег при- 
бора геодстских ипструмслата и осталн материјалпи 
расходи :_______   —   — 40.000.— 

335 Набавка   гра^евииског   ПОГОНСКОГ  И  осталог   материјала 
за одржаваи.е  H оправку прнсташппта,  бродогради- 
лишта  и  капетапијских,   агепцијскпх   и  бродарадио- 
ничких  зграда — — —   —■   —   —   —   —   —   —'        п 2,000.000.— 

—ЗаПлрТнос- 57,'»2.60а— 
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Пренето 57,562.60^ 

2,800.000.- 
336 Набавка грађевинског,  Логомког и осталог материјала 

sa багсрске радрпс —   —   —   — —   —   — 
337 Набаика ^рађешшског,   погонског  u осталог матсријала 

■за   радове   nabcii.a   потопљспих   објската —   —   — 700.000.— 
338 Набанка грађеиииског,  погонског  п  осталог иатеријала 

за  обележаиаи.с  водених   путсиа  —   — —   —   — 1,000.000.— 
339-   Радпа опага: 

Радаици- — т- 7,500.000.- 
Иороличпп додацк ■—   —   — ,—     200.000.— 
Ha укрцанаи.е .особл.а —   '—   —   —   —     750.000.— 
Прииос  за  ооцијално  осигурање —   — _ 500.000.— 8,950.000.— 

340 Службени лист   и   часописи,  набавха  стручних  књига, 
поштапско-тслсграфско-телсфоискс,  огласпе  и  остале 
т:1КСС _^____    —    _    —    — 20.000.- 

341 Путнм,  поднозии  п сслидбош  трошкони —   —   —   — 150.000. 
Матермјалнп   расходи   ма1111111ско-бродо1'рад11тсл.ске   службс 

342 Омранка и  олржамаи.с  плонмла  СВИХ   врста бродогради- 
лишта, бродарских радпоница, електричних централа, 
локомотивске вуче на Сипском квмалу и пристани-. 
ипшх постројења: 
Вода, огрев осветљење и 'iiuiilieibe к»н- 

целарија —   —   —   —   —      30.000.— 
Обрасци, рачуиско-адмииистратшшс KII>II- 

■IC, потрошпи каицеларпјски матсрпјал, 
одржанаи.е   ламсштаја   и   прибора   и 
остали матсријални расходп —■   —   —       75.000.— 105.000.— 

343 Набанка инвеитара и матсријала за оправке 
и бродоградше (дрнсиа грађа, гвожђе и 
челик сних ирста, разни алат, зејтпи, иа- 
фта, беизип, претплата на електрични no- 
гои  и остали   иатеријални   расходи)   —   —   —   ■— 10,000.000.— 

344 Радна сиага: 
Радаици -15,000.000.- 
Породични   додаци —    —    —      ^•Sl?' tetnnnnn 
Пршос  sa социјално  мигурање  -   -  1,200.000.- „16,700.000.- 

345~II.VTIIII трошковм контроле бродарско-техиичког надзора. 
пријем материјала и иадзор над радовима —   —   — 

Материјални  расходи државног речног бродарства 
346 Вода, огрев, осветлсње и одржанаљс каицеларија —   — 
347 Обрасци,   рачунскс   и  адмипистративис   књиге,   правил- 

иици, капцеларијски потрошнн материјал, одржавање 
ii набавка иамсштаја u прибора и остали канцела-i 
ријскн расходи —■ — —   —   —   —   — . 

348 Иабавка   noroHČKOf  И   осталог  потрошног  материјала — 30,000.000 
349 Службеип лист и часописи, набавка књига стручпс са- 

"држиис, поттанско-телсграфске-телефоискс, огласне 
и остале таксе 

100.000.- 

60.000.- 

300.000.- 
300.000.- 

25.000.- 
350   Путим, подвозни  и  селидбсии  трошкови - —   ~ 100.000.— 

~ За пренос" 128.562.600.— 
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Пренето 128,562.600.— 

351 Закупнииа: 
зграда u магацппа — —   —   —   —■   —      132.000.— 
полошшх објската' _   __   _      3,058.000.— 3,190.000.— 

352 Разне  таксе:  ђердапска,  каналска,  пилотажа,  дезинфек- 
ција плоиних објеката ■—   —   —   —   —   — 1,150.000.—■ 

353 Штампаи.е карата и билста —   —   —   —       — 100. 000.— 
Разни рсдоиип расходм 

354 Закуп зграда  за Гланму  управу  u  капетаније  приста- 
ништа _________ 132.000.— 

355 Трошкови  рдржавања  бродскс  шкрле,   стручних   кур- 
сева и питермата питомаца —   —   —   —   — I.()()().000.— 

356 Манипулативни и остали трошкови ja иршен.е чековме 
службе  код Поштапскс штсдионице — паушалпо — 20.000,— 

Cuera   (|-.i.   XXVII,   napi.  321-356) 131,151.000. 

ГЛАВА XX\III        УПРАВА ДРЖАВНИХ ЖЕЛЕЗНИЦА 

PeflOBHH расходи 

A.    JI u 'i H H    p a C x o Д и i 
357 Личне пршшддежности особља Упраас и oiiiinc службе: 

Глаипа упрана железпица 
27 чткиитка  u мии.  приправника —    — 562.600.— 

4 служитеља   —  —■   —■   —   —   —   — 38.800.— 
2 диетшчара и осталпх службеника n. д. 

разврстаних службеника —   — 20.800.— 
Породични додаии — —   —   —   — 23.400.— 

Упрана жслсзиица — Београд 
164 чиновника и 'nm. приправника —   — 2,829.100.— 

13 аваничника — — —   —   —   —   — 158.400.— 
22 служитеља _____ 250.000.— 
42 днешшчара    п    осталих    службеипка 

u. д. разирстапмх службеника —   — 368.900.— 
Породмчни додаци —   —   —   ■— 134.900.— 

Упрааа  железмица —  Загрсб 
89 чпношшка и чии. припрвннка —   — 1,793.000.— 
29 званичника  325.000.— 

7 служитеља — — —   —   —   —   — 80.000.— 
Дневничара и u. д. разврстаних службе- 

„„ка •  20.000.- 
Породичпи додаиа —■   —    —   — 64.000.— 

Управа желсзиица — Љубљаиа; 
93 чпмсшника и чим. припрапника —   —   1,600.000.— 
18 званичника .   _   _   _   _     216.000.— 

;•„,  npciioc 8,48-1.900. 
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aipeiicTO 8,484.900.— 

7 служитеља _   _   _   _ 80.000.— 
8 дневничара ^i ». д. разврстаннх слу- 
жбеника   _.   —   -.   —   _   —   — 150.000.— 

Породичии додаци — —   —   —   —   — 61.000.— 

Упрапа жслсзпица — Скопљс: 
35 чиношшка и ЧИН, ирипраинмка —   — 595.000.— 

6 знаиичнмка —■ — —   —   —   —   —• 76.000.— 
3 служмтсља —• — —   —   —   —   — 32.000.— 

12 дневничара   и   рсталих   службеника 
ii. д. разврстаних службеника —   — 144.000.— 

Породични додаци —   —   — 16.000.— 

Уирапа желсзппца — Capajciio: 
96 чинотшка м чин. прнаравннка —   — 1,533.400.— 
16 зиапичиика — — ■—   —   —   ■—   — 178.000.— 
21 служитсља _   _   _   _ 205.6000.— 

4 дпешшчара и  службеипка n. д.  раз- 
врстаммх   службсппка  —  —   —   — 36.000.— 

Породичпи   додаци     —   —   —   —   — 131.000.— 

Упраи желсзница — Нови Сад: 
80 чиновннка и чин. ориправника —   — 1,251.500.— 

9 (ваничника — —• —■   —   —   ■—   — 103.200.— 
3 служптсља — — —   —   —   —   — 30.000.— 

30 дисвпичара   и    осталпх    службсиика 
D. д.  разврстапих службсиика —   — 265.200.— 

Породичпи додаци _   _   _   _ 68.000.—            13,447.700.- 

358   Личне  припадлежпости  особља саобраћајне 
службе: 

Глапна   упраиа железппца 
22 чиновника u чин. приправника —   — 427.800.— 
Породичпи додаци —   —   — 27.600.— 

Управа желсзиица — Београд 
2035 чиновника п чип. приправника—   —-27,881.700.— 
3343 вваничника —   —   —   — 32,283.400.—i 

463 служитеља _   _   _   _ 4,000.000.— 
4634 дневничара   и   осталих   службспика 

u. д. разврстаних сдужбевика —   —34,262.600.— 
Породмчии додаци — —   —   —   —   — 9,459.100.— 
Егзекутивни   додатак   —  —   —   —   — 7,200.000.— 

Управа жслезнмца — Загреб 
2133 чиновника и чип. приправника —   —21,600.000.— 
500-1 званичвика — —   —   —   —35,500.000 — 

320 служитеља _   _   _   _ 3,010.000.— 
За .предос     175,682.200.— 13,447.700,- 
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Прснето      175,682.200.- 13,447.700.- 

436 диевпичара   И   осталнх    службеимка 
в. д. разврстаних службеника —   — ^^ '^ ■ 

ч    Породични додаци _   —   —   —Л.ли.иии. 
Егзскутшши   додатак   —  —   —   — лоии.иии. 

Упраиа жедезница — Л>убл.ана 
1470 чииовника п чии. приправника —   —14,400.000.— 
2704 аваничника _   _   —   —16,200.000.— 

165 служитсл.а _   _   —   —   1,600.000.— 
313 днсшшчара   п   осталих   службсиика 

и. д. разпрстаиих службспика —   —   2,4(Х).000.— 
Породнчпн додаци — —   —   —   —   —     800.000.— 
Бгзекутивни   додатак  ■—  —   —   —   — 5,000.000. 

Упрана жслсзмица — Скопљс 
576 чипонммка и чин. припраииика —   —10,667.000.— 
992 званшника _   _   —   —11,904.000.— 
201 служитсља 1,930.000.- 
311 дисшшчара   и   осталих   службспика 

u. д. разврстаних службеника —   — 3,692.000.— 
Породични додаци ■   —   —   —   —  3,389.000. 
Бгзекутивнн  додатак — —  —   —   — 2,400.000. 

I Управа железиица — Сарајево 
987 чипониика и ЧИН, прЖфавНИКа — — 13,944.600.— 

2902 зиапичпнка _   _   _ —26,293.800.— 
317 служитеља  -  3,196.200.- 

1024 дневничара   и   осталих   службмшка 
и. д. разнрстапих службеника — — 9,846.200.— 

Породичии додаци —■ —   —   —   — —  6,829.500.— 
Егзекутивни   додатак   —  —   —   — — 4,000.000.— 

Упрапа железипца — .Иови Сад 
846 чиновника и чин. приправника— —10,435.400.— 

1621 зваиичпика  — : —   ■   ■    — —14,548.700. 
155 служитсља — — —   —   — —   1,255.300 — 

2432 дневничара   н   осталих   службеника 
в. д. разврстаиих службсиика — —21,748.000.-- 

Породични додацп — — — — 2,388.200.— 
Егзекутивпи   додатак _   _ _  3,600.000.— 408,930.100.— 

-359   Личне  прпмадлежпости  особља  службе об- 
iiOBC ii одржавап.а пруга: 

Главиа упраиа железница 
168 чиновннка и чип. приправника —   — 3,092.800.— 

1 звапмчпик —■ —   —   —   —       11.200.— 
5 служитеља — — —   —   —   —   —      47.600.— 

'Залренос        3,151.600.— 422,377.800.- 
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Пренето 3,151.600.—     ,   -122,377.800.— 

93 дневкичара   и   осталих   службеника 
в. ut разврстаних  службеника —■   — 1,099.300.— 

Породични додацп _   _   _   _ 100.300.— 

Упраиа железница — Београд 
400 чиновника и чин, приправника —   — 6,356.200.— 
865 званнчника —   —   —   — 6,932.800.— 

81 служитсља —   —   —   — 70-1.700.— 
725 дневничара   и   осталих   службешка 

u. д.  разирстаипх службеиика —   — 4,952.000.— 
Породичии додаци —   —   —   — 2,601.000.— 
Егзекутпннп   додатак   —   —   —   —   — 400.000.— 

Управа железница — Загреб ■ 
581 чипоипмк и чии. приправника —   — 8,800.000.— 

1254 званичника _   _   _   —10,800.000.— 
101 служптсљ   —  —  —____ 720.000.— 
36 дневимчара,   и   осталих   службеника 

ii. д. разврстаних службеиика —   — 640.000.— 
Породичпи  додацп r—   —    —   — 1,840.000 — 
Егзекутивни додатак —   —   —   —   — 400.000.— 

Упраиа железница — Л>убл>ана 
295 чиновника п 41111. приправника —   — 4,000.000.— 
564 званичника —   —   —   — 4,500.000.— 

11 служмтсља —   —,—   — 160.000.— 
32 дневничара   и   осталих   службеннка 

K. д. разврстаних службеника —   — 640.000.— 
Породичми   додаци — — —   —    —   — 1,360.000.— 
Егзекутивни   аодатак   —  —   —   —   — 300.000.— 

Упоава желсзппца  — Скопљс 
68 чкновника и чии. припрашшка —   — 1,143.000.— 

255 зшпшчммка — — —   —   —   —   — 3,060.000.— 
7 служитеља — —   —   —   — 78.000.— 
9 днсвничара   и   бсталих   службеника 

u. д. разврстаних службеника —   — 180.000.— 
Породичип додаци — —   —   — 446.000.— 
Кгзскутиини  аодатак   —   —   —   —   — 200.000 — 

Упраиа железница — Сарајено v 
190 чиновника и чии. приправника —   — 2.872.000.— 
427 званичника ______ 4,636.200.— 

17 служитсља —   _   _   _   _ 200.800.— 
4 д-невничара   п   осталих   службеника 

». д. разврстаних службеника —   — 50.300.— 
Породични додацм —   _    _    _ 841.600.— 
Егаекутнвни  додатах  —  —   —   —   — 200.000.— 

За лрснос       74,358.800. - 422,377.800.— 
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Препето       74,368.800.- 422,377.800.- 

Управа жслезница — Нови Сад 
188 чиновника и чин'. приправника —   — 2,025.300.— 
441 зиани-чник _____ 3,508.900.— 

41 служитсл. _   _   _   _ 329.300.— 
342 днешшчара    и    осталих    службснпка 

u. д. разврстаних службеннка —   — 2,827.800.— 
ПорОДИЧии додацм —    —    —    — 1,005.900.— 
Егзекутишш додатак —   —   — 240.000.-~            84,234.000.- 

360   Личне  пришдлежиости  особља ■радиоиичкс 
службе: 

Гланиа управа железница 
3 чииопипка и Mini. приправннка —   — 86.400.— 

Породичпи додатак —   —   —   — 2.100.— 

Управа /кслсзпица — Бсоград 
165 чмпонника и чпи. приправника —   — 2,556.200.— 
58 званичлика — — —   —   —   —   — 664.800.— 
13 служитеља _____ 122.100.— 

265 диепиичара    п    осталих    службсиика 
п. д. разврстаних службеника —   — 2,557.800.— 

Породични додацп — —   —   —   —   — 347.700.— 

Управа желсзнпца — Запреб 
192 чиноншгка и чии.  припраншика —■ — 2,908.600.— 
22 зиаммчпика _   _   _   _ 257.200.— 
11  служитеља _   _   _   _ 104.800.— 
5 днешшчара   u   осталих    службсиика 

u. д. разврстаних службепика —   — 73.500.— 
Породичии додаци — — ■—   —   —   — 260.100.— 

Управа железница — Љубљана 
142 чкновника и чин. припранппка —   — 2,368.000.—    N- 
30 »веничника —   —   —   — 300.400.— 
10 служитеља — _   _   _   _ 103.400.— 
5 диевннчара     и   осталнх   службеника 

u. д. разврстаних службсника —   — 73.500.— 
Породичии додаци —   ■—■   —   — 257.700.— 

Управа железница — Сарајево 
146 чиношшка и чпи. прппрашшка —    — 1,952.200.— 

16 знаничмика —    —   —   —   — 183.600.— 
15 служнтеља _   _   _   _ 144.000.— 
67 дпеиннчра    И    осталих    службеника 

H. д. разврстаних службеника —   — 805.000.— 
Породичнн додаци —   —   —   — 236.000.— 

Управа железиица — Нови Сад 
48 чииошшка п чин. приправника —   — 490.680.— 
14 званичмнха — —■ —   —  '—   —   — 105.460.— 

За препос       17,021.440.— 506,611.800.— 
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llpcHcro       17,021.440.— 506,611.800.— 

5 служитеља — — —■   —   —   —   — 36.360.— 
94 дневничара   и   осталих   службсиика 

н. д. разврстаних службеника —   — 742.000.— 
Поррднтаи додаци _   _   _ 76.500.— 17,876.100.— 

361 Лпчис принадлежности електротехиичке службе: / 

Главна управа желемица 
10 чиновшша )i 'nm. приправннка —   — 211.400.— 

Породични додаци —   —   —■   — 7.320.— 
Радиоиице за опраику •гслепрафско-тслсфоп- 

скпх и сигурвосних nocTpojeiba 
12 чиновника и Mini. приправника —  — 116.320.— 
2 звамичника — — .—  —   —   —   ■— 16.580.— 
Служитеља  —  —• —   —   —   —     8.820.— 
22 дневничара   и   осталих    службеиика 

u. д. разнрстапих службеннка —   — 160700.— 
Породични додаци '  —   —   —   — 25.500^ 546.700 — 

362 Личне   принадлежносш   oco6jba   машииске 
службс: 

Упраиа желсзпмца — Бсоград 
64 чипошшка п чии. приправника —   — 1,186.000.— 
12 званичника — ——   —   —   —   — 141.700.— 
4 служитеља  — — —   —   —   —   — 40.200.— 
8 дневничара   и   осталих    службеника 

u. д. разирстаних службепика —   — 81.700.— 
Породични додацп —   —   —   — 59.500.— 

.Управа железница  — Загреб 
69 чиновника н чин. приправника —   — 1.120.000.— 

3 званичннка — — —   —   —   —   — 80.000.— 
3 служитеља   __—   —   —.—   — 64.000.— 
Дневничара и осталих службеника ». д. 

разнрстаних   службсиика   —   —   — 8.000.— 
Породични додаци —   —   —   — 48.000.— 

Управа железпица — ЈБубљана 
57 чиновника н чин. приправннка —   — 1,120.000.—     ^ 
Знапичника .   —   —   —   —   ~ 12.000. 

4 служитеља  — — —   —   —   —   — 36.000.— 
6 днешшчара    и    ■осталих    службепика 
u.   х   разшрстаиих   службеника   —   — 72.000.— 
Породичии додаци —   —   — 40.000.— 

За вр'«Гос 4,109.100.-- 525,034.600. 
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Пренето 4,109.100.-          525,034.600.— 

Упраиа железнкца — Сарајево 
36 чпнопмика м чин. приправника —   — 600.200.— 
Зианичника — — — — — «12.000.— „, 

4 служитеља —■ — —■   —   —■   —   — 42.800.— 
Породичии додаци —   ■—   •—   — 25.500.— 

Управа железница — Нови Сад 
14 чмиошшка и чии. приправниак —   — 207.400.— 
Званичника —   —   —   —   — 8.800.— 

5 днешшчара    ir,   осталнх    службслика 
u. д. разврстаних службеника —   — 58.600.— 

Породични додаци —          —   — 10.600.—             5,075.000.— 

363   Ллчпе припадлсжшости особља коморцијалис 
службс: 

Главна управа железница i 
23 чпновлика и чин. приправншса —   - - 483.000.-- 
Служитеља —■ —   —   —   —   — 10.600.— 
Породичии додацп —   —   —   — 10.600.— 

Управа желсзиица — Београд 
66 чиновника ii чии. прнправоика —   — 1,129.400.— 

3 служнтсља —  —  ——   —   —   — 28.700.— 
4 дпсшшчара    li    ОСТалих    службсника 

и. д. разнрстапмх службепика —   — 42.200.— 
Породичии додаци — —   —   —   —   — 45.700.— 

Упрапа желсзпица ■— Загреб 
66 чиновника п чин, приправника — — 1,000.000.— 
10 званичника — — —   —   —   —   — 80.000.—' 
3 служитеља  —  —   ■—   —   —   —   — 24.000.— 

12 дневничара   и   осталих   службеника 
ii. д. разврстаних службеника —   — 56.000.— 

Породичпп  додаци — —  —   —    —    — 40.000.— 

Упрана жслсзпица — Љубљана 
42 чиновника и чип. приправника —   — 720.000.— 

8 звапичника  —  _—___._ 80.000.— 
5 служитеља —  — —   —   —   —   — 56.000.— 

15 дисшшчара   и   осталих    службслнка 
ii.  д.  разврстапих  службеника —   — 64.000.—■ 

Породични додаци —   —   —   — 120.000.— 

Управа железница — Скопље 
28 чиновника и чин. приправннка —   — 457.000.— 

5 званичника — — —   —   —   —   — 60.000.—■ 
Служитсља — —   —   —   —   — S 12.000.— 

!■ 
За оренос        4,519.200.— 530.109.600.— 
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Преисто 4,519.200.— 530,109.600.- 

22 дневничара     и  осталих   сдужбеника 
п. д. разврстаних службеника —   — 264.000.— 

Породтни додаци ■—   —   —   — 54.000.— 

Упраиа железнкца — Capajeuo , 
40 чиновника и чнн. приправника —   — 697.200.—■ 

9 званичника — _   _   _  _ loo.SOO.-- 
4 служитеља — — —   —   —   —   — 36.300.— 
Породични додацм — —   —   —   —   — 51.000.-— 

Упраиа жслсаиица — Hoiui Сад 
15 чиновннка и чин. приправннка — — 224.000.— 
Званичника —■   —   —   —   —   — 10.300.— 
Служитеља — ■— —   —   —   —   -—   — 9.500.— 
14 дненпичара    и     осталмх    службсппка 

ii. д. разврстаних сдужбеника —  — 136.000.— 
Породмчпи додаци ■—   —   —   — 11.700.—              6,113.700.— 

364   Личпе принадлсжпости особља службс Коп- 
троле прихода: 

Главиа упраиа желсзинца 
75 ЧИИОВНИКа и 'iiui. припраипика —   — 1,321.200.— 

4 знапичмика  —  — —   —   —   —   —■ 43 100.— 
Служитсл.а ____ 10.100.— 
17 дневличара   и   остадих   сдуркбениха 

u. д. разврстаних службеника —   — 201.700.— 
Породичип додаци —   —   —   — 44.700.— 

Управа  жслсзпица — Загрсб 
80 чиновмика и чнн; приправника —   — 1,420.000.— 

8 званичника — — —   —   —   —   — 72.000.— 
7 служмтеља   —  —   —   —   —   —•   ■— 56.000.— 

21 дцевничара   и   осталих    службеника 
в. д.   разврстаимх  службеника '—   — 72.000.— 

Породичпи додаци —   —   —   — 80.000.— 

Упрана железница — Љубљана _ 

65 чнновника II чии. приправника —   — 720.000.— 
7 »ваничника — >— —   —   —   —   — 64.000.— 
6 служитеља _   _   ^-   — 40.000.— 

16 дневничара    и   осталих   службеннка 
н.  д.  разирстаних  службсника —   — 104.000.— 

Породмчпи додаци —   —   —   — 72.000.—  v 

Управа жслсзнпца — Сарајево 
U) чнновника и чин. приправника —   — .   165.200.— 
7 званичника  —  — —   —   —   —   —       58.900.— 
Породичии   ПОДаЦИ —   —   —       20.100.— ^ 

За пренос 4,565.000.- 536,223.300.- 
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Пре«ето 4,565.000.—         536,223^00- 

Уорава желсзница t— Homt Сад 
27 чипоипика и чии. припрашшка —   — 353.900,— 

3 вваничника —■ — —   —   —   —   — 30.600.— 
15 днсвничарЗ    И   (осталих   ^службепика 

н.  д.  разирстаних службсника —   — 176.200.— 
Породичнп додаци — t—   —   —   —   — 28.700.—            j 5,154.400.- 

365   Личне  ирииадлежности особља  фишшсиске 
службе: 

Главна управа железиица 
8 чиновника    —  — —   —   —   —   — 160.000.— 
Породични додаци —   —   —   — 1.050.— 

Управа железница ,— Беопрад 
110 чиношшка п чип. прнправиика —   — 1,849.650.— 

2 звапичника —■ — —   ■—   —■   —   — 25.800.— 
7 служитеља •—■ — —   —   —   —   —■ 71.400.— 

44 дневничара   и   осталих   службсника 
в. д. разврстаипх службеника —   — 474.800.— 

Породтни додаци —   —   —   — 62.700.— 

Управа железница —■ Запр&б 
77 чиновпика и чин. прнправпика —   — 1,312.000.— 

5 зваиичиика  —■ — ■—   —   —   —   — 56.000.— 
3 служитсља  i—■  —  —   •—   —   —   ■— 32.000.— 
4 днсвиичара    И    осталих    службсника 

в. д.  разврстаиих  службелика  —   — 48.000.— 
ПородичнА додацк — i—   ■—   —   —   — 32.000.— 

Управа железница ■— ЈБувљана 
60 чнновника и (чип. приправиика —   — 992.000.— 
12 званичиика  — _____ 144.000.— 
Служитеља —■ — i—   —   —   —   —   — 8.000.— 

4 дневничара    и   , осталих    -службелика 
в.  д.   разврстаиих  службеиика ■—   — 50.000.— 

Породични додацн ■ —   —   —   — 56.000.— 

Управа железиица — Скопље 
27 чиновника и чии. приправшка —   — 404.000.— 
Служитсља _____ 12.000.— 

9 диевиичара    И   кзсталих  .службеаика 
в.  д.   разврстапих  службспика —   — 108.000.— 

Породични додаци —   —   —   — 12.000.— 

Управа жслезинца — Сарајсво 
69 чнповника и чип. прнправннка |—   — 1,080.000.^ 

4 служитеља  —  —  —   —   •—   —   — 35.000.— 
Породичии додаци —   —   —   — 51.000.— 

За прснос 7,077.400.— 541,377.700.— 
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Пренето 7,077.400.—           511377.700.— 

Упрлпа ркелезннца l— Нори Сад 
29 чиновника м чии. притфавника — — 330.200.— 

3 зпаничпика — — — —• •— — .— 30.000.— 
2 сдужитеља _ — —   —   __— 18.000.-- 

30 днсшшчара    и    осталих    службспика 
li.  д.   разнрстанмх   службспика  ■—   — 308.600.— 

Породнчнп додацн ■ _   _   _ 23.400.-- 7,787.600.— 

366   Личие   прмпадлсжпости   особл.а  скопомске 
слухсбе; 

Глаша управа ркелезница 
17 чипоиника и чин,  приправника —   — 354.800.— 
Зиапичпика — — — —   —   ■—   —   — 13.000.— 
Служитеља  — — ^-   —   —   —      — 10.000.— 

2 дисвничара   |ii    осталих    (Службспнка 
в. д. разврстаиих службеника <—   — 23.600.— 

Породичпи додаци —   —   —   — 10.600.— 

Управа желсзпица — Бсоград 
116 чшшшжка it чнн. припраиннка —   — 2,031.200.— 

12 зваиичиика —   —   —   — 124.700.— 
8 службепика • —   —   —   —   — 74.000.— 
30 днсшшчара   и   осталих   службсилка 

п. д. разнрстаних службеиика —   —■ 352.200.— 
Иородпчпи  додаци —  —  —   —   —   — 96.800.— 

Управа  железница — Загрсб 
50 чиповпика .и  чии.  приправника —    — 1,060.000.— 
12 звапичпика  — —  —   —   —   ■—   — 96.000.— 
5 служитсља   — —  —   —   —   ■—   — 48.000.— 
8 днсвничара    ni    осталнх    службеиика 

в.  д. разврстаних   службеиика —   — 48.000.— 
Породичнп додаци —   —   —   ■— 48.000.— 
43 чимовиика и чип. приправника —   — 656.000.— 

7 звапичпика  ■—  — —   —   —   ■—   — 56.000.— 
3 служитеља   —  —  —   —   —   —   — 24.000.— 
5 длсвиичара    л    осталих    службспика 

ii. д. разврстаних службтиха •—. — 32.000.— 
Породични додацн — —   —   —   —   — 32.000.— 

Управа железница — Скопље 
22 чнповиика п чмп. приправника —   — 356.600.— 
U званичника  •— — —   —   —   —   — 132.000.— 

4 сдужитеља — — —   —   —   —■   — 42,000.— 
7 дисвппчара    м    осталих    службеника 

в.  д.   разврстапих  службсиика —   — 84.000.-— 
Породични додаци —■ —   —   —   —   — 256.000.—. 

За пршос 6,052.100.— 5-19,165.300.— 
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Прсието 6,062.100.              549,165.300.— 

Управа желсзиица .— Сарајсво 
72 чииопиика |ii чии. приправника —   — 1,067.200.— 
12 званичника — ——   —   —   —   — 124.500.— 
21 служитеља  — — —  —  —  —  — 194.000.— 
17 лиенничара    и    осталих     службеника 

a. д. разврстаних службшика —   — 172.400.— 
Породичпи додацп —   —   —   '—(    112.700.— 

Управа жслезмица — Honu Сад 
35 чшкзвника и чнн. приправника —   —    563.100.— 
10 званичника —   —   —   _   _ 84.800.- 

2 слу^китсља  r— —  —   ■—   —   —   — 15.100.— 
45 дмешжчара   п    осталпх    службеника 

a. д. разкрстаних службеника |—   — 328.100.— 
Породичии додаци _   —   _   _ 55.300.—              8,779.300.— 

367   Осигурање особља: 
Личме   и   породичпс  репте  железничких 

службепнка оштећсних или унесреће- 
них    при    вршењу   службе,   исплата 
озледа,  исплата  свих додатака желс- 
знпчкпм рштнерима —   —   — 7,000.000.— 

Ilpiinoc   Пенаионом   фопду   раднпка   др- 
■ жашшх саобраћајних устанопа —   — 27,090.000.— 

Принос   Болесничком   фопду   државног 
саобраћајпог   особља    —  —   —   —26,000.000.- 60,000.000.— 

Б.    M a т с p и j a л п и   j) a c х o д и 
Матсријалии трошкони Упраие н опште службс: 

"68   Вода, огрев, осветл>с11.с, одржавање н чи- 
luheibe   капцсларија: 
Главиа   управа   желе^пица     —   —   — 120.000.— 
Управа железница — Београд — —   ■— 50.000.— 
Управја железиица — Загрсб   ;—   —   — 60.000.— 
Управа железнмца — Jby6,T,aiia —  60.000.— 
Управа железница — Скопље   — —■   — 50.000.— 
Управа железпица — Сарајево —  — — 50.000.— 
Управа железшШја — MOBU   Сад   —   — 25.000.—                  415.000.— 

369   Обрасци, рачунске н администрашвне књиге, 
правтишици, канцеларијски потрошни ма- 
тсријал,   лигографија,   штампаље   рг.зних 
Ф<)|)мулара   и   књига,   оддокавање  иаме- 
иггаја   и   прибора   и   остали   материјалпи 
расходи: , 
Главна управа железппца — —   —   — 100.000.— 
Управа железпица — Београд  — —   — 150.000.— 
Управа жслезптџ! —■ Загреб   —■ \—   — 150.000.—      i   ■ 
Упра&а железиица — Љубљана - —  — 150.000.— 

За пренос 550.000.—          618,359.600.— 
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Прелето 550.000.— 618,359.600.— 

Управа жслезпица — Скопље   —' —   90.000.— 
Управа железница — Сарајево •  — 140.000.— 
Управа жслсзппца —• Momi  Сад    — — 100.000.— 880.000.— 

370 №дна слага: 
Наднице радника: 
Главна управа железница —   —   — 

• 
70.000.— 

Управа железпнца — Београд — — — 257.000.— 
Упра»а железница — Загрсб  |—  — — 118.000.— 
Управа железпица — Јђубљаиа —■ — — 105.000.— 
Упрапа желсзница — Скопље  —  ■—■ — 39.000.— 
Упрана железпица   —   Capajcno     — — 102.000.— 
Управа железиица — Нови Сад   — — 20.000.— 

Породичнн додаци; 
Умрава желез11ица[ ;—   (Београд   — —. 2.100.— 
Управа железница.^- Загрсб —   — — 5.000.— 
Управа железница   —   Љубљана   — — 5.000.— 
Упраиа железиица   ■—   Скопље   —   - - 4.200.— 

- Управа жслезпица   —  Capajcno     — — 18.900.— 
Управа жслезиица —  Нови Сад   — — 5.000.— 

Прииос   окружним   уредима   за   ociiryipaibe 
рад.пнка: 
Главна  управа  жслезница — —■   — — 3.000.— 
Упрара жслезшша   —  Београд    — .— 6.200.- 
Управа железница — Загрсб   —   — — 5.200.— 
Управа жслезпица   —  ЈБубљана   — — 4.000.— 
Управа жслезннца   —   Скопље     — — .2.500.— 
Управа железница — Сарајево  — 3.900.— 
Управа жслезиица — Нови  Сад   — — 4.000.— 780.000.— 

371 Службсне новипе, часоппси, лшбавка Kibiira, 
сгручпс  садржимс,  поштаиске,   телсгр; 1ф- 
скс,  огласпе н остале таксе: 
Главиа управа железница —   ■—•   —■ —. 17.700.— 
Управа железница — Београд — — — 10.000.— 
Управа железиица — Загреб  —   — — 10.000.— 
Управа желсзпица   —   ,Љубл>аш   — — 10.000.— 
Управа железннца ■— Скопл.с —   — — 10.000.— 
Управа железпица   —   Сарајсво     — — 10.000.— 
Управа жслезница ■—■ Нови  Сад   —   — 

Путни,   подвозни    И    селпдбеии   трошкови, 
10.000.— 77.700.- 

372 
•црамвајске  и   остале  подвоотс   карте за 
прснос службеие поштс. 
Главпа управа железница —   —   — — 79.000.— 
Управа железпица — Београд —   — — 60.000.— 
Управа железница  — Загреб —   — — 50.000.— 
Управа железница   —   Скопље   —   - - 40.000.— 
Управа желсзница  —  ЈБубљаиа   — — 50.000,- 
Управа жслезиица — Сарајево —   — —. 50.000.— 
Управа железиица Нови  Сад —   —■ — 40.000.— 369.000.— 

i                      За прсиос 620,466.300.— 
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Прснсто 620,460.300.— 

Матсријалпи рпсходи саобраћајне службе 
373 Вода,   orpeu,  оснетљен.е,   одржаиап.с  и .чи- 

шћеи.е   капцеларија: 
Глакиа упрака жслезпнца — — — — 6.000.—■ 
Улрава железпица — Бсоград ■— — — 3,900.000.— 
Управа жилсзиида — Загреб — — — 3,000.000.— 
Управа жслсзЈшца   —  Љубљана — — 2,000.000.— 
Управа железинца — Скопл.с — — — 300.000.— 
Улрава желсзпица  —   Capajeso — — 2i,600.000.— 
Управа железница  —  Новн  Сад — — 2,100.000.—            13,800.000.— 

374 Материјал  за одржаваљс  »озпих  средстава 
у ложиопицама и ложиопичким испоста- 
вама: 
Управа железпица   —   Београд    —   —15,000.000.— 
Управа жслсзммца — Загреб —   —   —  3,500.000.— 
Управа железпица   !—   Jby6a>aiia  —   —  4,500.000.— 
Управа железница — Скопље —■   —   —   4,000.000.— 
Управа жслсзшша   —   Сарајево   —   —^12,000.000.— 
Умрава железиица  —  Нови  Сад  —   —  7,500.000.— 46,500.000.— 

375 Гориви  матсријал -и  иазиво  за локомотиве 
M возпа срсдства: 
Управа железиица   —■  Београд   '— —110,000.000.— 
Управа железиица — Зшреб —   — —115,000.000.— 
Управа железпица  —  Љубл.аиа  — — 75,000.000.— 
Умрава железпмца — Скоиље —   — — 30,000.000.— 
Управа жслезиица   —  Сарајево   — — 80,000.000.— 
Управа железница — Нови Сад   — — 54,000.000.— 464,000.000.— 

376 Материјал sa израду, оправку и одр^ваље 
СВИХ   жслсзнмчкпх   телсграфско-тслсфоп- 
ских постројеља као И осталих слектрпч- 
иих, сигпалмнх и сигурпоспнх, постројеи.а: 
Управа железиица   ■—■   Бсоград  . —   —■     800.000.— 
Управа железница — Загдоб —■   —   —    500.000.— 
Управа железница   —  Љубљана   —   —     500.000.— 
Управа железннца — Скопље —   —   —     750.000.—. 
(Управа жслезиица'  —   Capajeifo   ■—   —   ^,500.000.— 
Управа железница -   Нови   Сад  —   — 400.000— 4,450.000.— 

377 Обрасци, рачунске н алмшшстратмвме кљш е, 
правилници, упутства, графикони и рс- 
дови BO>I£II>C, канцеларијски потрошни 
материјал, штампање разиих формулара 
и Kiiiiira, литографија, одржавање наме- 
штаја м прибора и остали материјални 
расходн: 

Гла.нна   управа   железсиица   —   —   —   — 75.000.'— 
Управа железиица —■ Бсоград —   —   — 1,500.000.— 
Управа железница  —  Загрсб  ■—   —   — 200.000.— 
Упрана железпица   —   Љубл.ана   —   — 150.000.— 

l                                                                ЗалрмЈос 1,925.000.—        1.149,222.300.— 
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Пренето .1,925.000.—       1.149,222.300.— 

Уирава жслезница — Скопље — ,— —     120.000.— 
Управа жслезнмца — Сарајсно      — —   1,500.000.— 
Управа   железница — Нови   сад   — —. 1,500.000.—             5)0-15.000.— 

378 Радла снага; 
Наднице раднша: s 
Упрана железпида — Бееград — —- —60,000.000.— 
Упрана жслсзница — Загреб —   — —25,300.000.— 
Упраиа жслезиица   —  ,ЉубЛ)ана   — —23,000.000.— 
Управа железппца —  Скопље — — — 14,000.000.— 
Упрвва! жслезниид  |—I   Capajcuo   — —30,00O.O00i— 
Упраиа жслсзпица  — Нови  Сад   — —13,600.000.— 
Породични додаци: 
Упрапа желсзпмца   —  (Београд     — —  2,500.000.— 
Управа железница  —  3ai реб  —   — —     670.000.— 
Управа железница   —   Јђубл>ана •—■ —     500.000.— 
Управа железпица —  Скопље — — —     800.000.— 
Управа железннца  — (Сарајево   — •— 4,900.000.— 
Управа железпица — Новп Сад   — —   1,260.000.— 
lipiinoc Окружиом  уреду   за   осигурање ■      , 
радника: i 
Управа желсзпнца   ■—■   Београд     -*- —     400.000.— 
У111)ава железница — Загреб —   — --     200.000.— 
Умрава железница   —  Љубљана   — —     150.000.— 
Управа железница — Скопљс —   — —     398.000.— 
Управа железница   —   Capajeuo    — —     500.000.— 
Управа желез.ш1ца  — Нови  Сад   —   — 60.000.— 178,238.000.— 

379 Службепс новине, часописи, иабавка кљнга 
стручие  садржиие,  поттапске, телеграф- 
ске, огласие и остале таксс: 
Главна управа жедезница —   —   — —       6.000.— 
Управа жедезница   —  Београд      — —       42.000.— 
Упраиа жедезниџа — Загреб ■—   ■— —       40.000.— 
Управа жедезница   —   Љубљапа  — —       20.000.— 
Управа железшша  — Скопље — — —       25.000.— 
Управа   железница   —   Сарајсво   — —       20.000.— 
Управа железнмца —  Нови  Сад    —   — 30.000.— 183.000.— 

380 Путни, подвозни и селцдбени трошкови, 
трамваЈсхе и остале подвозне  карте за 
препос службеис noiinć: 
Главпа   управа   ркелезннца     —   — —       90.000.— 
Управа железница   —■   Београд     — —     600.000.—■ 
Упргвз жслезиица —  Загреб ^   — —     500.000.— 
Управа железница  —  Љубљана   — —    480.000.— 
Управа железница   —   Скопље     — —     400.000.- 
Умрава железница  —  Сарајево     — —     650.000.— 
Уирава железиица  —  Иови Сад   — —     650.000.—              3,370.000.— 

381 Километража саобраћајпог особља: 
Управа железница  — Београд — — —  4,000.000.— 
Управа железипца —  Загрсб  —   — —  4,000.000.- 

За преиос 8,000.000—        1.336,058.300.- 
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382 

383 

384 

385 

386 

Пренсхо 8,000.000. - 1.336,058.300,— 

Упрапа железница   —  Љубљапл   — —  3,000.000.-- 
Упрана железпица   —   Скопље     — —   1,500.000.— 
Управа  желсзимца  —  Сарајево    — — 3,500.000,- 
Управа жслезпмца — HODU Сад   — — 2,000.000,— 18,000.000.-^- 
Матсрмјалии  тршковн  службе  обиоис ;   11 

одржавање пруга 
Вода,  огрев,  ОСВетљење, одржаваље  и 411- . 

шћсљс капцсларија: 
Главна управа железпнца —   —   — —       40.000,— 
Уирана железница  — Бсоград — — —     500.000.— 
Упрана .железница — Загреб —   — —     600.000.— 
Управа жслезпица   —   Л)убл>аиа   — —     400.000.— 
Упрапа желсзиица  — Ског1Л.е    ■  —     125.000.- - 
Управа железница   —   Сарајсво     — —      120.000.-- 
Управа желсзнмца   — Нови Сад   — —     125.000.— 1,910.000.— 

Челик ii гвовдени матсријал ва колосеке 
Управа железпица — Бсоград ■— — ' — 17,000.000.— 
Управа железшша — Загреб —   — —18,000.000.— 
Управа желсзпица   —   Љубљана   — —15,000.000.— 
Упрапа железиица — Скопље •—   — — 12,000.000.— 
Управа железница   —j Сарајеио   — —18,000.000,— 
Управа железница —  Нови Сад   — —12,000.000.— 92,000.000.— 

Прагови, скретничка и мостовска гтрађа: 
Управа жслсзшгца — Београд —   — — 27,000.000.— 
Управа железиица  —  Загреб —   — — 27,000.000.— 
Упраиа железиица   —■  Љубљана   — — 25,000.000.- - 
Управа железпица — Скопљс —   — —  7,500.000.— ■ 

Управа железннца   —   Сарајево   — —  7,500.000,— 
Управа желсзиица  — Нови Сад   — —12,000.000.— 106,000.000.— 

Туцаник, шљунак, камси, шљулкаре и ма- 
тсрмјал за произиодп.у, као м ПОДВОЗНИ 
трошкоии: 
Управа железиица — Београд — —   — 3,000.000.- 
Уирава железница — Загреб  —   —■   — 2,900.000.- 
Управа железиица   —■  Љубљана   ■—   — 2,000.000.- 
Управа железница — Ско11л>е —   -—   — 2,500.000.- 
Управа јкелсзпииа —■ Capajeno —■ —   — 2,500.000.- 
Управа жслсзница —.  Нови Сад   —   — 3,000.000.- 

Обрасци, рачупске и адмииистративие књиге, 
капаеларијски   iiorpouiiiii   материјал,  ли- 
тографпја, штампање разних формулара и 
ки.ига,   одржавање  зграда,  иамсштаја  н 
прибора u остали матсријалми расходи: 
Главпа упраиа железпица —   —   —   —      100.000.- 
Управа железммца — Београд -— —   —  4,800.000.- 
Умрава жслезпица — Загрсб  —■   —   —  3,800.000.- 
Управа железница  — Љубљана  —   —    400.000.- 

За пренос 9,100.000. 

15,900.000.- 

1.569,868.300,- 
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Пренето 9.100.000.-        1.569,868.300.- 
Ч         ' 

Улрава желсзница — Скопље —   — —     250.000.— 
Уираиа жслезиица  —   Сарајеио     — —     200.000.— 
Упраиа желсзиица —  Hoim Сад   —   — 200.000.— 9,750.000.— 

387.>  Надиице радиика: 
Радна снага 
Главаа управа железница —  ■—   — —    240.000.— 
Улрава жедезница — Београд — — —85.000.000.— 
Упрана жслсзница — Загреб ■—   — —84,000.000.— 
Управа жслсзппда — Љубљана    — —■ 40.000.000,— 
Упрана железиица — Скопље —   — —12,000.000.— 
Упраиа желсзница   —   Сарајено    — —36,000.000.— 
Упраиа желсзиица — Hoim Сад   — —40,000.000.— 
Породичпи додацм: 
Гдавна упраиа жслезиица —   —   — —       10.500.— 
Управа железница — Бсоград — — —  9,000.000.— 
Управа железиица —  Загрсб  —   — —  8,000.000.— 
Упрана железница  —■ Љубљана  — — 2,000.000.— 
Умрава жслезпица — Скопље —   — —     491.900.— 
Упрапа жслезница  —   Capajeiio     — — 3,200.000.— 
Управа желсзница — Нови  Сад   — —   1,600.000.— 
Припос  Окружпом   урсду  за  осигураље 
радиика: 
Главма управа железпица —   —   — —       10.000.— 
Управа желсзпица ■—  13соград — — —     490.000.— 
Управа железница — Загреб —■   — —     400.000.— 
Управа железница   —   Љубљана   — —     ЗОО.ООО.— 
Управа железница — Скопље —   — —      150.000.— 
Уп.рава железмица  —■   Сарајево     — —     400.000.— 
Управа железница — Иови  Сад   — — _ 700.000.              323,992.400.— 

388 Службсне   новиис.   набавка   кљига   стручие 
садржине, поштанске, телеграфске, огла- 
ciie и остале таксс: 
Главиа  управа жслезмпца — —   — ■—       20.000.— 
Управа железница — Бсоград — — —       20.000.— 
Управа железнмца — Загреб —   ■— —       20.000.— 
Управа железннца  —   Љубљана   — —      30.000.— 
Управа железпица — Скопље ■—   —■ —       20.000.— 
Управа железница  —   Сарајево    — —        5.000.— 
Управа железница — Нови   Сад   —   — 26.000.— 141.000.— 

389 Иутми,    подвозни   и   селидбсни   трошкови, 
трамвајскс   и  остале   подвозне   картс за 
npciioc службене поште: 
Главиа   управа железпнца — —   — —__ 150.000.— 
Управа железпица — Бсоград — — —     400.000.— 
Управа железница — Загрсб —   — —     180.000.— 
Управа железшша   —  Љубљана   — —     170.000.— 
Управа ЖСЛСЗНИЦа — Скопље —   — —       50.000.— 
Управа железмпца   —   Сарајево     — —      200.000.— 
Уирава железиица  —   Нови  Сад   — —     200.000.—               1,350.000.— 

За пренос   ~ 1.905,101.700. 
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Преието 1.905,101.700.— 

Матсријалпи трошкошг  радионичкс  службе 
390 Вода,  orpcii, ocucTjbcn.e, одржапаи.е  it  чи- 

inheibe капцеларија: 
Глаипа   упрапа  железиица — —   — — 5.000.— 
Управа желеаница — Београд  — t,000.000.— 
Упраиа жслезппца — Загрсб ■—   — — 75.000.— 
Упраиа жслезиица   —■   .Њубљапа  — — 75.000.— 
Упраиа железиица  —  Cajjajeiio      — — 1,000.000.— 
Управа желсзница — Momi  Сад   — — 750.000.—              2,905.000 — 

391 Материјал за оправку и одржапаи.с иозннх 
средстава  у  железничким  радионицама, 
оправка возних средстава и њихових дс- 
лона   код пркватних   предузећа,   као   и 
трошконп превоза: 
Управа жслсзница — БеограД — —   — 50,000.000.— 
Упрана жслезиица  — Загреб —■   —   —38,000.000.— 
Управа железница  —   Љубљаиа  —   —32,000.000.— 
Упраиа жслсзница   —  Сарајепо     —   —«10,000.000.— 
Упраиа железиица — Нови Сад    —   — 10,000.000^— 170,000.000.— 

392 Обрасци, рачунске и административне књиге, 
правилници, канцедаријски пбтрошни ма- 
термјал, ШТашАње  разних формулара  н 
км,ura, одржавање наиештаја и npmopa 
и остал1г иатеријални расходи: 
Главиа удрава железница — —■   —■   — 15.000.— 
Упраиа желсзмица — Београд — —   — 200.000.— 
Упрана ЖСЛСЗНИЦа  —  Загреб  —   —    — 100.000.— 
Упраиа железница   —   ЈБубљана   ^—    — 180.000.— 
Упрапа железнпца   —   Сарајево     —■   — 140.000.— 
Упрана железница — Нови Сад   —   — 100.000.—               735.000.— 

393 Радна снага: 
Наднице радника . 
Управа железница — Београд — — —50,000.000.— 
Управа железница — Загреб — — —38,000.000.—■ 
Упраиа железнмца   —   Љубљана — —36,000.000.— 
Упрапа железмица   —■  Сарајево — —30,000.000.-^ 
Управа железница  — Нови  Сад — —17,000.000.— 
Псфодичпн додаци; 
Упраиа железница  — Београд      —  3,000.000.— 
Управа железпица —  Загреб — — —   1,800.000.— 
Управа железница  —• Љубљша ■— —■  1,800.000.— 
Управа железница   —   Сарајсво ■— —  2,000.000.— 
Управа железница —■ Нови  Сад — —     900.000.— 

Принос  Окружиом  уреду   за   ociirylpaii>e 
радпика: 
Управа жслезница  —  Београд —■ —    —   1,500.000.— 
Управа железница  ■— Загреб  —   —   —     597.800.— 

За mpeiio-c 2Д)97.800.—        2.078,741700.— 
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Прев«10 2,097.800.—        2.078,741.700.— 

Упраиа жслезннца — Љубљапа I— —■ 600.000.— 
Упрапа железиица ■— Capajciio ■— — 604.000.— 
Упраиа железпица — Homi   Сад   —   —     700.000.— 184,501.800.— 

.■394 Службсмс новине, часописи, пабанка књига 
стручне садржипс, поштанске, тслсграф- 
ске, огласис и остале таксе: 
Гдавна 
Управа 
Упрапа 
Упраиа 
Упрана 
Улрава 

упрана железиица —   —   —   - 
желсзмица  — Београд — —   - 
желзпица   —   Загреб   —   —   - 
железпица   —   Јђубљапа   —   - 
железиица   —   Capajciio     —   - 
жслезиица — Нонн  Сад ' —   - 

- 6.000.— 
7.000.— 
3.500,- 
3.500.— 
7.000.— 

- 6.000.- 33.000.— 
^395 Цутиц, подиозиш и селидбепи трошкотк 

трампајскс м остале подпозие картс за 
пренос службене п-оштс: 
Гланпа улрава железница —   — 20.400.— 
Управа   жслсзница   —   Бсоград   —   ■— 100.000.— 
Управа железница —■ Загреб —   —   — 80.000.— 
Управа железпица   —i  ЈБубљана   —   — 60.000.— 
Умраиа жслезиица   —   Capajciio     —   — 60.000.— 
Управа железшша — Homi Сад    —   — 60.000.—                 380.400.— 

Матсријални трошкони елсктротсхпичкс службс 
396   Вода,  orpeu, оснстљсљс, одржавање и чи- 

шћеил калцслармја: 
Главна упраиа жслезпица —   —   —   — 15.000.— 
Радионице за оправку тслстрафско-телс- 
фонских   н   сигуриосипх   постројсп.а   — 90.000.—                 105.000.— 

■397 Материјал за израду, оправку п одржавање 
железшчхих i телсграфско-тслсфопских 
постројсн.а као  л  осталих   слсктричпих, 
оигнаЈШИХ  н оигуржкних   iio'CTpojciiia ■— 750.000.— 

398 Обрасцм, рачунске и адмшшстратиипс KII.HI с, 
правилници, канцеларијски потрошни ма- 
тсријал,   штамгтан.с  разних   формулара  и 
Kii.iira, одржаиап.с памештаја и прибора 
и остали ciiTiiH расходи: 
Главпа управа жслезпица ■—   ■—   —   — 20.000.- - 
Радионице за оправку тслеграфско-тсле- 
фоиских   н   сигурносних   постројси.а  — 15.000.—                  35.000.— 

399 Радна ciiara: 
Надвице радигпка: 
Радионице за оправку телеграфско-тсле- 
фоиских  снгурносних постројеИ)а —   ■— 1,180.000.— 
Иородични   додаци     —   —■   —•   —   — 76.100.— 
IIpiinoc Окружпом  уреду  за осигурање 

радмпка ___!__ 10.000.—              1,266.100.— 

За  прслос 2.2,65,813.000.- 
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Пренсто '2.265,813.000.— 

-400   Службеис НОВКНС И часопнсн, иабапка кн.нга 
стручис садржиие,  поштанске, телеграф- 
ске,  огласнс и остале таксс: 
Глаина упраиа желсзница —■   —   —   —       20.000.— 
Радионица за опраику телсграфско-теле- 
фоНСКИХ   и   сшуриослих   постројси.а   — 6.000.— 26.000.— 

-401   Путпи,   подвозни   и   сслидбепи   туошкови, 
трамвајске  И  остале   подвозпе   карте  за 
пренос nouiTo; 
Главна упраиа желсзинца —   —   ■—   —       50.000.— 
Радионице   sa   оправку   тслсграфско-те- 
дефонсхих м сигурноспих постројен.а —  70.000.— 120.000.— 

Материјални трошкови иашннске службе 
-402   Вода,  orpcu,  осветл1е11>е,  одржавање  И  чи- 

uihcii.e каицеларија: 
Управа железиица — Беог.рад — —   — 30.000.— 
Упрана железница — Загреб —   —   — 30.000.— 
Упрана железница —  Љубљана   i—   ■— 25.000.— 
Упраиа железмииа   —   Capajeuo     —   — 20.000.— 
Упрана желсзиица  — Нови  Сад   —   — _ 20.000^— 125.000.— 

-403 Обрасци, рачупске и админисгратшне кн.иге, 
правилиици, каицеларшјоки 'потроишч ман 
тсријпл, uiraMiiaibe разинх формулара -и 
Kii.iira, одржавање иамештаја и прибора 
m остали стми трашкоии: 
Управа железннца —  Београд — 20.000.- - 
Управа желсзннца —  Загреб —   —   — 20.000.— 
Управа желсзшша   —   Љубљапа   —   — 15.000.— 
Управа железнмца   —   Сарајево     ■—   ■— .20.000^— 
Управа железница — Нови Сад 50.000.— 125.000.- 

•404    Радна cnara; 
Иадницс радника: 
Управа железница — 
Управа железница — 
Управа железннца   — 
Управа железница   —■ 
Породичпи додаци; 
Управа железница — 
Управа желсзница — 
Управа железиица   — 
Управа железница   —   Сарајево b.auu.— 341.100.- 

405   Службспе иовипе, часописи, лабавка Kibiira 
стручне садржине, поштанске, телеграф- 
скс, огласис  И остале таксе: 
Управа железница — Београд , — 7.000.-- 
Управа железиица — Загрсб — R/W> 
Управа желсзпнца   —   Јђубљаиа   —   — 5.000.— 

За пренос "IS.OOO.^       2.266,550.100~ 
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Deoi рад  88.600.— 
Загреб —   — — 100.000.— 
Љубл.ана   ■— — 70.000.— 
Сарајево     — — 50.000.— 

Бсоград   ,  6.200.— 
Загреб  —   — — 11.000.— 
ЈБубљаца   — — 9.000.— 
Сарајево    — — 6.300.— 
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Преието 18.000.- 2.266,550.100.— 

Управа железница  —  Capejeso    —   — 7.000.— 
Управа жслезимца  — Иоии Сад   —■   ■— 6.000.— i       31.000.— 

406   Путии,  подиозим- п  селидбсни трошкоии: 
Упраиа железница — Београд ■   — 50.000.— 
Упрапа желсзиица —  Загреб  —   —   — 30.000.— 
Улрава железница  — Љубљана  —   — 25.000.— 
Утфава жслезиаша  —  Capajeuo  •10.000.— 
Упраиа железница —  Iloitn  Сад   —   — 20.000. - 165.000.— 

Матсријалми   трошкоии   комерцијалне   службс 
407 Вода,   orpeu,   ос1!стл>с11)С,  одржанаи.с  и  чи- 

inheiijc  капцсларија: 
Гдавна управа железница —;  —   —   — 10.000.— 
Упрааа жслезинца —  Београд — —•   — 10.000.— 
Уираиа жслезпнца — Загреб —   —   — 10.000.— 
Упраиа железница   —   Љубљапа  ,—   — 10ЛОО.— 
Упраиа железница — Скопље —   —   — 25.000.— 
Упрана железница   —   Capajeuo    —   ■— 25.000.— 
Упрана железшша --  Нови Сад   —   — 20.000.—                 110.000.— 

408 Обрасди, рачунске м алминистративне књиге, 
праиилинци. каицелармјски потрОШНИ ма- 
тсрмјал, штаипање разних формулара и 
Kihina, графикона, редова вожње и та- 
рифа, одржавање намештаја и прибора 
Н остали ciiTnii расходи: 
Главна управа железиица »-  200.000.— 
Управа железпица —■ Београд — —   — 40.000.- 
Умрана железпица — Загреб —   —   — 40.000.— 
Упраиа железпнца   —   Љубљаиа   —   — 30.000.— 
Управа железпнца — Скопље —   ■—   — 50.000.— 
Упрапа жслСзиица*—   Capajeuo     —   — 10.000.— 
Упрана железнпца —  Houii  Сад   —   — 25.000.—         .      395.000.— 

409 Радна cimi a: 
Надпицс радинка: 
Гдавнв управа жедезница — 31.200.— 
Управа железница — Београд — —   — 72.500.— 
Управа железмица —■ Загреб  ■—   —   — 140.000.— 
Управа железница   —  Љубљана   —    — 40.000.— 
Управа желсзиица — Скопље —   —   — 30.000.-— 
Упрапа железница   —  Сарајево     —   — 56.400.— 
Управа железница — Нови Сад    —   — 200.000.— 
Породични додаци: ' 
Главна управа жедезиица —   —   —   — 3.100.— 
Управа железпица —  Београд — —   — 5.300.— 
Управа железнпца ■— Загреб —   —■   — 5.000.— 
Управа железница  —  Љубљама —   — 5.000.— 
Управа желсзпица   —   Сарајево    —   — 2.100.— 
Управа желсзница — CKOMIC •—   ■—   — 5.000.— 
Управа железница — Нсви  Сад   —   — 21.000.—                616.600.— 

_ За препос ~ 2.267,867.700^- 
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Преието 2.267,867.700.— 

410 Службепс iioiiinie,  часописи, шбанка књига 
стручне садржине, поштшске, телеграф- 
ске, огласис и осталс таксс: 
Глапиа уираиа железница —   —   —   — 15.000.— 
Упрана железница —■ Ссоград — —   — 6.000.— 
Унрана жслезпица — 3aipc6  —   —   — 5.000.— 
Умрапа жсЛезница   —   Љубљаиа   —   — 5.000.— 
Управа жслсзпица — Скопљс —   —   — 4.000.— 
Управа железница  —  Сарајево    ■—   — 2.000.— 
Vupaiia желсзиица  — Иоии  Сад   —   — 6.000.—                  43.000.— 

411 Путни,   под&офш   u   сслилбсии   трошкови, 
трампајске  и   ОСтале   подиозие  карте  за 
прспос службсис  iioiinc: 
Гланпа упраиа жслсзиица —   —   —   — 50.000.— 
Упраиа жслсзмица  —  Бсоград — —   — 150.000.— 
Упрака жслезинца  — Загреб  —    —   — 80.000.— 
Упрана железница   —   Јђубљама   —   — 30.000.— 
Управа железпица — Скопље —   —   — 30.000.— 
Управа железница  —  Capajeso    —   — 50.000.—               ,'„.. 
Управа жслевница - Нови Сад   —   — 30.000.-              420.000.— 

-412   Трошкови н радиа слага за Tupcranaip оагона 
no уговорииа: 
Управа жслсзмица — Београд      — — — 1,000.000.— 
Уераиа жслсзница — Сконље      —• — —■ 30.000.— 
Уцрвва жслсзилца — Нови  Саа — — — 400.000.— 1,430.000 — 

Материјални трошкови службе конкроле прихода 
413 Вода, orpeu, осветљење, одржавање и  чи- 

inheibc канцеларија; 
Глапна  управа  железпица —  —   —   — 75.000.— 
Управа железннца  —  Загреб  —   —   — 5.000.— 
Умрана железпица   —   Љубљама   —   — 3.000.— 
Умрава железшша   —  Homi  Сад   —   — 25.000.—                 108.000.— 

414 ОбЈјасци,   i рачунскс     и    'адмииистратилпе 
Kii.nrc,   оравишифђ    каицсларијскп    по- 
трошии    матсријал,    штампање    разиих 
формулара   и   КЊИГВ,   тарифа   и   графи- 
кома,   одржаван.е   иамештаја   и   прибора 
И остали смтнн  расходи; 
Главна упр^ва жслсзница —   —■   —   — 150.000.— 
Управа железимца  — Загреб  —   —   — 42.000.— 
Управа железимца   —  Љубљана   —   — ' 30.000.   - 
Управа железниЦа — Нови Сад    —   — 49.000.—                271.000.— 

415 Радиа слага: 
Иаднице  радпика: 
Главна управа железиица ■—   —   —   — 80.000.— 
Управа железнииа — Загреб  —   —   — 15.000. 
Улрава жслсзиица   —   Љубљапа   —   — 12.000.— 

"5а пренос 107.000.-       2.270.139.700.— 
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Преието    '      107.000.—        2.270,139.700.- 

Управа железница — Нови  Сад   —   — 50.000.— 
Породичпш додаци; 
Глаина упраиа желсзмица —   —   —   — 2.100.— 
Упрана желсз.11ица — Загрсб  —   —   — ,4.000.— 
Уг.раиа железшша   —   Љубљаиа   —   — 2.000.—                 161.100.— 

416 Службсне iioiniiie и часописи, иабавка 
Kii>nra стручне садржине, поштанске, те- 
лсграфскс, оглаок  И  остале таксе: 
Главна Ijiipaua железпнца ■—' —   —   — 15.000.— 
Управа желешица — Загреб —   —   — 5.000.— 
Упра.иа жслсзиица   —   Љубљанг   —   — 3.000.— 
Уираиа жслсзиица i—  Iloiui  Сад    —   — ' 6.000.—                    29.000.—■ 

■117    Иутип,   лодвозни   л   сслидбсшг   niioiiiKoiuii, 
трамвајске   И ■остале  подиозпс   карте   за , 
пренос  службене попггс: 
Главиа управа желсзпмца —   —   —   — 150.000.— 
Управа железннца — Загрсб   —   —   — 10.000.— 
Уирава жслсзиица   —  Љубљана   —   — 10.000.— 
Управа железница  —  Иови   Сад   —   — 20.000.— 190.000.— 

МамриЈглш . трошкови  фшгаасисие слувкбе 
418   Вода,  огрев, всветљеп.е, одржавање и чи- 

mheihc капцсларија: 
Главпа управа желсзпица —   —   —   — 20.000.— 
Управа жеаезвнца — Бсошрад  20.000.— 
Уирава желсзпица —  Загрсб  —   —   — 30.000.— 
Управа железиица   •—   ЈБубљаиа  i—   — 15.000.— 
Управа железиица — Скопље —   —   — 15.000.— 
Управа •железиица   —■   Сарајсво     —   — 15.000.— 
Управа железннца   —   Нови   Сад   —   — 15.000.—                 130.000.— 

4191 Обрасци, рачунљкс иадашшстрашвне к11*иге> 
прлвилницп, цакцсларијски! потрошни 
матсријал, штампан.с разпих формулара 
и КЊИГа, одржавам.с ламсштаја и -при- 
бора и остали  ситни расходи: 
Главна управа железипца —   —   —   — 50.000.— 
Управа железница — Београд — —   — 50.000.- 
Управа железница  — Загреб —   —   — 50.000.-- 
Управа железннца   —  Љубљана   —   — 20.000.— 
Уирапа жслезница —■ Скопље ■—   —   — 20.000.— 
Управа железница   —   Сарајево    —   ■— 15.000.— 
Управа железница  —  Нови  Сад           — __  20.000.— 225.000.— 

420   Радна снага: 
Надипце  радпика: 
Управа желсзница —■ Београд — —   — 75.000 — 
Управа жслезпнца  — ,3'Т'Рбб —   —   —' 75.000.— 
Управа железннца  —  Љубљана   —   — 55.000.—  

За .пренос 205.000.-       2.270,877.800.— 
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Пренето 205.000—       2.270,877.800.- 

Управа жслсзница — Скопљс —   — — 30.000.— 
Упрана железница  —■  Сарајево    — — 30.000.— 

Породнчни додаци: 
Уцрапа железиица — рсоград — — — 3.200.— 
Упрана жслезница  —  Загреб  —   — — 5.000.— 
Управа железница — Љубљапа   — — 5.000.— 
Упраиа жслезпица — Скопље —   — — 5.000.— 
Упраиа жслсаиица   —  Capajcuo     — — 5.200.—                 288.400.- 

421    Службспе      цоиимс,       часошки,      пабавка 
ки.ига стручпс садржинс,  поштаискс, те- 
лсграфске, огласне и остале таксе: 
Глама уирава железвица — — • —■ -         6.000.— 
Упрапа железнкца —  Беоррад — ■— —       10.000.— 
Управа желсзпица —  Загреб —   — —         6.000.— 
Управа желсзница —  Л)убљаиа   — —         5.000.— 
Управа желеаница — Скопље —   — 10.000.— 
Управа железпица —   Сарајево     — 10.000.— 
Управа желсзпица —  Новн  Сад   т- 6.000.   - 53.000.— 

422 Пупш;,   [подвозипГ  ји   оелидбсии   трошкови, 
трамвајске и остале подвозпе карте за пре- 

НОС службоне поште: 
Главиа управа железница —   — — — 20.000.— 
Управа железиица  — Београд — — ■— 20.000.— » 
Уирава жслезипца — Загреб  — — ■— 20.000.— 
Управа железмнца  —  Љубљана — — 10.000.— 
Управа железница — Скошве — — ' — 20.000.— 
Управа желсзиица   —   Сарајево — — 20.000.— 
Управа железница  -Ј-  Нови Сад — — 20.000.— 130.000.— 

МатериЈални трошкови  екопомскс   службе 
423 Вода,  огрев,  ocBCTJbeibe,  одржаваи.е   и  чи- 

iuheibe капцеларија: 
Главиа упрлва железпица 
Уирава железмица 
Управа железница 
Управа жслезница 
Управа железница 
Управа. жслезиица 
Управ^ желсзпица - -  Нови Сад 300.000.— 450.000.- 

424 Обрасци, рачуиске л адмипистративне КЊИГС, 
правилници, капцеларнјски потрошии ма- 
тсријал, штампање разиих формулара и 
Kibiira, одржавање намсштаја н прнбора 
ii остали ситни расходи: 
Глааиа учтрава жслсзашца   —■ 20.000.— 
Управа железиицл •— Београд ■— —   —     100.000.— 

езница —   —   — — 10.000.— 
— Београд — — — 30.000.— 
— Загреб  —   — ,— 40.000.— 
—  ЈБубљана   i— — 30.000.— 

— Скоиље —   — — 10.000.— 
—  Сарајево     — — 30.000.- 
—  Нови Сад   — — 300.000.— 

За ПрСНОС 120.000.—        2.271,799.200.— 
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Препсто 120.000.—       2.271,799.200.— 

Упраиа железпица —  Загреб ■—   —   — 100.000.— 
Упраиа желешица '— Љубљана   —   — 100.000.— 
Упрана железница — Скопље —   —   — 100.000.— 
Упрана желсзница   —   Сарајсио     —   — 20.000.— 
Упраиа жслсзпица —  Hoiiii  Сад   ■—   — 1,000.000.—              1-140 000  

425 МатерЈгјал за одржава11)е хемиских лабора- 
ториЈЈ-ма, желсзпичких лпампарнја, иоз- 
них   карата и осталнх   предузећа: 

4 26 

■427 

Управа железиица —■ Београд — — — 400.000. 
Умрава железиица — Загрсб — — — 400.000.— 
Управа железница  —  ЈБубљана — — 300.000.— 
yiiliai!a жслезиица   —   Capajcito — — 50.000.— 1,150.000. 

Радпа ciiata:                '       | 
Иадиице  радпика: 
Упраиа железпнца —  Пеоград — — — 450.000,— 
Управа желсзница  — Загреб — — — 401.000 — 
Уирава жслсзница   — |ЈБубл.а11а ,— — 241.000.— 
Управа жслезмица — Скопље — — — 101.000.— 
Упраиа жслезпица   —   Сарајсно — — 804.000.— 
Управа желсзница — Houn  Сад — — 2,502.000.— 
Породичми   додаци; 
Улрава железница — реоград —. — —. 16.800.— 
Управа железннца — Загреб  — — — 30.000.— 
Sjnpaaa желемица  —■ Љубљана — — 30.000.— 
Уцрвва жедеаииоа — Скопље   .   9,000.— 
Управа железцлца   —   Capajciio — — 150.000.— 
Упрана желсзннца — Iloun Сад 

KibJira 

150.000,— 4,884.800. 
Службеие )ioiiiiiiie,  чаоотшси, aiaCaivKa 

стручпс  садржиие,  поштаискс,  тслсг1)а(1)- 
скс, огласне и остаде таксе: 
Гдавва удрава жедезница •—   — — — 10.000.— 
Упраиа железница —  Бсоград — — — 12,000.— 
Управа жедезница - - Загреб — — — 12.000.— r 

Управа железница ■— Л>у6љана .— — 10.00^.— 
Умрава железиица — Ско11л>е — — — 10.000.— 
Управа железница   —   Capajeno — — 10.000.— 
Управа железница  —  Новн Сад — — 2.000,- 66.000. 

428   Путни,  дшдвозии    и   селидбспи   трошкови," 
тра.мвајске и   осталс   подвознс' карте   за 
npcjioc службеис поштс; 
Главна управа желсзпмца —   —   —   — 30.000.— 
Управа железница — Београд -< — 50.000.— 
Управа желсзница —  Загреб —   —   — 100.000.— 
Управа железиица   —  Љубљана   —   — 90.000.— 
Упрапа желсзмнца — Скопље —   —   — 20.000.— 
Управа желсзница   —   Сарајево     —   — 50.000.— 
Управа железннца — Ноаи Сад   —   — 60.000.— 400.000.- 

За јпренос 2.279,740.000." 
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Прс.ието 2579,740.000.— 

^29   Paairu редовнн расходн 
Јапне дажбннс, судски трошкокн,  као и 
нсплатс по рамуипма подних задруга   — 500.000.— 
Кнријс за зграде, локале, мајдаие, земљи- 
шта  и  стат-итгичке   машине • — — 600.000.— 

Накнада штетс иринатиим лицима учиљеис 
им телесном ПОВрвДОН или јсмрћу при 
жслезинчком саобраћају; наинада штете 
за мањке и повреде робс и задоцњсња 
при транспорту жслезнина; иакнада ште- 
тс ирниатпшм авпуша учни.с.ис им услсд 
додира са елсктричним нодонима н код 
прслаза електричиих водова принатних 
прсдузећа прско железннчкнх земљи- 
шта; иакнада матернјалне штстс жслез- 
иичком особљу ii приватШШ лицнма про- 
уз^коиане пожаром од варннца из ло- 
КОКОТИВа, доднра слектричних нодоиа, 
желсзннчким   Шсзгодама   H   удеснма   —     650.000.— 

Саиитстски материјал за прву помоћ j( траи- 
спорт поирс^епнх; накципс л матсријал 
за прсдохрапу (сем дезипфекцнје); као 
н иаграде лекарима за преглсд службе- 
инка  н  за  остале хонорарме  радоие  —■     360.000.— 

Трошкопи    за   одржанаи.с   жслсзпнчкнх i и 
занатских  ^икола  :и   курссва   —   —   —  2,000.000.— 

Трошкопи за штампање н шдавање исдељ- 
•ног И месечиог стручиог лнста И часо- 
писа; награда за t)6pa^iinaibe и штам- 
лање актуслних пита11>а железинчкс слу- 
жбс, као н нсплата хоиорара експертима 
СТручних апкета и , хопорара за екс- 
пертизе —   ■—   —   —   —   —     350.000. 

TpouiKOBii за употребу лтраних кола 1,000.000.— 

Иабанка и одржапан.е кухиљског прибора и 
вашфиица за помоћна рола у сдучају 
удеса и пепогоде као н давање топлих 
мапитака за прсме ведиких мразена же- 
лезпнчком особљу —   —   —   —     600.000. 

Осигураи.с од пожара и другнх цитета — —     100.000.— 

Маннпулатншш   и  осталн ТрОШКОВИ   за   вр- 
lueibc  чековпс службе јПоштанској  штс- 
дионнцн   —   шаушал   _   _   —   —   —     750.000.— 6,910.000.— 

Свега (Гл. XXVIII, napi. 357—429)    -   —       2.286,650.000.— 
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РЕКЛПИТУЛЛЦИЈЛ 

Главџ    XXIV — Министарстао   __   —   —   —   — 2,699.900.— 
Глдва      XXV — Гланпа   управа   шоморстпа   —   —   —■ 1,198.800.— 
Гдава    XXVI — Управа  поморског  саобраћаја   —   —■ 12,986.600.— 
Глава   XXVII — Главна  у.права речиог саобраћаја  — 134,154.600.— 
Глана XXVIII — Упрапа   држапних   жслезница     —   —        2.286,650.000.— 

Укуппо iIX раздсо —   —   —       2.437,689.900.— 

X РАЗДЕО — Л1ИНИСТАРСТВО ИИДУСТРИЈЕ 

ГЛАВА XXIX — МИИИСТАРСТИО 

Редовни расходн 

A.  Л u ч и и   pa с х o д и 

430 Личис  припадлежпости: 

Мшшстар   —  —  —   —   __   —   _       72.000.— 
204 чиновника и чин. приправниха —   — 3,879.800.— 

4 знаничиика —■ ■   —   —   —   —       50.000.— 
17 служитеља r _ '_   _   _   _     205.000 — 
34 хонорарпа службсиика и дпеииичара   1,440.000.— 
Породичви додаци —   —   —   —     158.000.— 5,804.800.— 

Б.    M a т е p и j a a H H    p a c x o д n 

431 Капцсларијски   трошкоии     —   —   —   —   —       —   — 75.000.— 
432 Оправка, одржаиање л чишћење зградс И (инцснтара —     , 50.000.— 
433 Путмн   и   селидбспи   трошкоин     — ■ —■   —   —   —   — 200.000.— 
434 Одржаиање   аутомобила,    кола    и    другнх   јаревоших 

срсдстава   _   __   _   _______ 200.000.— 
435 Поштаиско-тслеграфокл   и   телефошскп   трошкови   — _ 30.000.— 
436 Набавка  штампапих  ствари, образаца, рсњига,  часописа 

И  листова  — — —   —.   —   —   —   —   —   —   .— 50.000.— 
437 Трапспортми трошкови •—   —   —   —■   —■   —   — 20.000.— 
438 TpouiKoiiii  pa  одржавање   курсева  sa (стварање  ишду- 

стрнских  кадрова  ■— —•   —   —   —   —   —   —   — 5,000.000.-- 
439 Трошкови аа одржавање сталннх и покретних нзложби 200.000.— 
440 TpouiKoiiii за оспособл.аваље стручљака у земл>11 и ипо- 

странству    — —■  — —   —   —■   —   —   —   —   — . 500.000.— 
441 Трошкови ,за иадпице  радника  н  за  матсријал   —   — 275.000.— 

Свега   (Гл.   XXIX,  ларт.  430—441)    —   — 12,404.800.- 

Укупио   X  раздсо    —   _^   _.   _   _   _      ,      12,404.800.- 
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XI РЛЗДЕО — МИНИСТЛРСТВО ТРГОВИНЕ 

И СНАБДЕВЛЊА 

ГЛАВА XXX — МИМИСТАРСТВО 

i Редоиии расходн ; 

Л.    JI и ч и ii    p a с х o Д u 

'''12   Личме принадлежности:1 

Мипистар   — _____ 72.000.— 
352 чиновника   h   ЧИН.   припранпика   — 7,492.050.— 

5 зваиичпика —  —  —  —•   •—   —   — 90.600.— 
53 служитеља _   _   _   _ G38.400.— 

156 дпснпичара   и    хопорарпих    службе- 
ника — 3,863.650.— 

Порадапш   додаци   —  212.000.—           ,12,368.700.'- 

• Б,    M a т е p м j a л м ii     p a c x o д м 
443 Канцеларијски трошкови — —   —   —   —   —   —   — 100.000.- 
444 Опрапка, 4iimlieii>e n одржа^ање зграла и инвентара — 100.000.- 
445 Огрец, оснстљеи.е и нода —   —   —   —   —   — 150.000. 
446 Кирије за  комтроле мера __   —   _   —   —   _— 100.000..- 
447 Одржавање аутомобила, кола и других пренозиих срсд- 

става   _—.______   —   —   —   — 115.000.- 
448 Цутли  и сслндбенп  ТрошХОВИ — —   —   —    —   —   — 200.000.- 
449 Транспортпи   трошкони     —   —   —   —   ____ 100.000.- 
450 Поштапско-тслеграфски   и  телсфонски   трошкови  —    —■ ,150.000.- 
451 Ociirypaiba — , _________ |       30.000.- 
452 Набаика   штампапих   ствари  —  образаца,   кљига,  часо- 

писа и лмстова — —   —   — ' —   —   —   —   — — I     ;      30.000.- 
453 Трошкони поштанског и чекоиног рачуиа —   —   — — •       20.000.- 
454 Оправка мрава и лнструмената п набаика нових — — 100.000. 
455 Набавка   жигова   за   иоиосаи.е   мсрпла,  израђевина од 

драгоцсиих  мстала — — —   —■   —   —   —   —   — 150.000.- 
456 За издржавање иеђународног бироа за мере у Иаризу 55.000.- 

Свсга   (Гл.   XXX,   парт.   442—456)    —   — 13,768.700.- 

Укуппо   XI   раздео   —   —   —   _.__ 13,768.700.- 

XII РАЗДЕО - ЛШНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 
fJlABA XXXI — МИНИСГДРСТВО 

Редопии расходи , 

A.    JI И ч п и     p a с х o д и 
457   Личне прииадлежиости: 

Мипистар   —   —  —   —   —   —   __       72.000.— 
112 чимовмика   и   чин.   jipiiiii)aBiiiiKa  i—  2,546.400.— 

За преиос 2,618.400.—  . 

50* 787 



Парт. P A C X 0 Д И Ионос партија 

Препето        2,618.400 — 

39 аваннчвиха     — — — — 478.200.— 
26 оркитсља —  285.600.— 
11 иадничара   —  —  —   _   _    _    _ 143.650.— 
Породнчни додаци —   —   — 111.950.— 3,637.800.— 

Б.    Матернјалнн    расходи 
OmiiTc одељен.с ! 

458 Путни и селидбеии трошкови: 
v Путпи   трошкови   —  —   —   —■   —   —     100.00О.— 

сслидбсни трошковн    — i—   —   —   — 20.000.— 120.000.— 
459 Општп камцеларијски трошкови; 

Мабаика   разиог   каицсларијског   матсри- 
јала и прибора —   —   —   '— 70.000.— 

Набавха  И   штампаље   образаца,   ^љнга, 
часопнса н лист&на — —   —■   —■   —■ 200.000.— 

Поттапско-тслсграфски     и     телефонски 
трошкопн . — 1—' —   —   —   —   — 50.000.—     j     ;     320.000.— 

■460   Одржапан.е    аутомобила,    кола    И    других 
прспозиих   средстапа    —   —   ■—   — ■—   —■   —                  77.200.— 

461 Огрсв, осветљеље л вода ■ —  90.000.— 
Одељеље за аграрпу политику i 

462 За спсцијалнзацнју пољопрнвредиих стручњака у замљп 
и ипостранству —   —   —•■—   —■   —   —   — 200.000.— 

Одељак за ■бил.ну пронзводњу 
463 Устаиовама   за  радку  снагу  око  умножавања  елитног 

семена културног биља —■ —   —   —   —   —   —   —     , 200.000.— 
Одсљсље за сточарство и ветсринарство 

464 За  штампаље једиог  стручиог  ветсрипарског часописа 90.000.— 
Грапнчне ветсрннарске стаиицс 

465 Општи   кшцеларцЈсхи  трошковн .— —   — — — — ,             15.000.— 
466 Огрев   н  осветљеље  —  —   —•  ■—   —   — •— — — ,       30.000.— 
467 Кнрија   за   капцеларнје     —  —   —   —   — — — — 1       20.000.— 

Свега   (Гл.   XXXI,   парт.  457^-467)    —   — 4,800.000.— 

Укупно  XII  раздео —   —   —   —   —   — 4,800.000.- 

XIII РЛЗДЕО — МИНИСТЛРСТВО ШУМАРСТВА 
ГЛАВА XXXII — МИНИСТАРСТВО 

j Редовни расходи 
A.   JI н ч H ii   p a с х о д и 

468   Jlariiic пршвдлежмосто: 
Министар   —■  —  —   —   —   —■   —   •—       72.000.— 
55 чиновника и чнн. приправвика —   — 1,300.800.— 

'За препос 1,372.800.— 
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Пренето 1,372.800 — 

4 зиаимчиика   —  —  —   —    .—   —   .— 56.100.^ 
24 служитеља _____ 282,900.— 
26 дневничара и надничара   —  —   — 372.300.— 
Породични додаци —•—   —   —   —   — 48.300.— 2,132.400.— 

Б.    M a т е p и j a л н it    p a с х o д и 
4fi9   Општи   каицслармјски   трошкопи   —  —   —   —   —   — 15.000.— 
470 Опраика, одржаиаше и чишћење зграде п шшептара: 

а) надиицс  за   34   стална   и   шовреиева 
радника   н   породичн.м   додаци   -~- —     523.600.— 

б) остали   матсријални   расходи    —   —     240.000.— 763.600.— 
471 Orpeu, осветљсп.е  и вода —   —   —   —   —   — 1,558.000.— 
472 Kupnje   и   закупи     —  —    —   —   —   —   —               — ,               6.000.— 
473 Одржаиање   аутомобила,   камиона   »  другмх   прсиозпмх 

средстана   —   —  —   —■   —   —   —   —   —   —   — 45.000.— 
474 Путан и селидбелл тршикоЈШ —■ —   —   — 90.000.— 
475 Фотографски матсријал за пропагаиду —, — — ■— 4.000.— 
470 Поштанско-телсграфски и телсфопски трошкопи — — 102.000.—■ 
477    Набавка   штампаимх   стиари  — (Образаца,   књига,   часо- 

imca it лмстока —   —   —   —   —   —   —   ■— 15.000.— 

Свега  (Гл.  ХХХИ,  парт. 468-477)    —   — 4,731.000.— 

Укупно   ХМ[1   |раздсо     — .    ' 4,731.000.— 

XIV РАЗДЕО — МННИСТЛРСТВО РУДЛРСТВЛ 

ГЛАВА XXXIII — МИНИСТАРСТВО 

Редовнн расходм 

A.    Л li 'i и и     p a с х 0 л H 

478 Лнчпе принадлежпостп: 
Министар —  ____   —  _-- 72.000.— 
98 чнновника и чвн. прилравлика —   — 2,319.600.— 

4 звапичпика   —■  —  —   —   —   —   —' 57.000.— 
17 диепиичара    и    хонорарних    службс- 

ника '—_,___   —   —   _ 283'.200.— 
10 служитеља   — _   _   _   _ 126.000.— 
Породичии додаци .   _   _   _   _ 88.200,—              2,916.000.— 

li.   M a i e p ii j a л ii и    p a c x o д и 
479 Путни, поднозни и седидбени трошкови, паушади као и 

дневницс   за  иадзор .п   прсглед лодручних   устаноиа 250.000.— 
480 Oiimre   канцсларнјскс   потрсбс   —      —•   •—   ■—    —   — 60.000.— 
481 Набавка, оправка  и одржавање  кнвентара, као  и  на- 

бавка  писаћпх   и   рачунских   машмна  —   —   —   — 60.000.— 

За препос " " 3,316.(Х)0.— 
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Прсието 3,316.000.— 

482   Одржавање — снабдевање аутомобила, камиона и дру- 
гих ацгавозних орелога&а • —■ ■  280.000.—• 

■483   Поштаиско-тслсграфски   и  тслефоиски  трошкони —   — .,      100.000.— 
484 Набаика п изданан.е штампаиих ствари, стручних часо- 

■писа и стручис литературс —   —   —   —   — ,     100.000.—■ 
485 Набавка   тнсканица   и   штаипапих   образаца  —   —   — 50.000.— 
486 Радничке иаднице и погодности са социјалним пр,иносом 50.000.— 
487 Кнрпја ea оауамбше собс за шеипај лзаслмтка и ку- 

рира 1>ударско-топ11о11Ичких прсдузсћа и установа — 30.000.— 
488 Довршс1Г.е оправт' ашломљспих апарата1, ШКТаиаЦиЈа 

(електричиих, гасннх и ВОДОВОДНИХ) и пабавкастнари 
за оспособљавап.е лабораторијс Нациопалпог ипсти- 
тута за гориво u руде ■ ■—■   —   —   —   —   — 200.000. 

Свега (Гл. XXXIII, иарт. 478—488)    —   — 4,126.000.— 

/ 

ГЛАВА XXXIV — ЦЕИТРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ДРЖАВ- 
НИХ   РУДАРОКИК   И   ТОПИОМИЧКИК   ПРЕДУЗЕТгА 

Редовпи расходн 
A.    JI и ч и и    p a с х o д u 

489 Личне прииадлежпости: 
21 чиповиика и чип.  прмправника i—   —     498.000.— 
Служител. _____       11.100.— 
Хопорарпи   чииомшк   —  —   —   —   —       19.800.— 
Породичпи додаци —   —   —■   — 29.400.— 558.300.   ■ 

13.    M a т е p li j a a н И    p a c x o д u 
490 Путии, Шодпозпи   н  селидбепи  трошкови,  паушали  као 

ii  дневпице за |надзор  и  прсглсд подручппх  преду- 
зећа   И   установа —  —   —   —   —   —   —   —   — 180.000. 

491 Опште каицеларијске потребе —   —   —   —   — 25.000.— 
492 Иабадка,  поправка  и  одржавање  ипвентара  —   —   — 50.000.— 
493 ОдржаваиЈС и  сна<5и1еваље аутомобила  и камноиа  105.000.— 
494 Поштапско-теле-.рафскп   и  телефопски  трошкови —   — 100.000.— 
495 Радиичкс   падиице .и  погодности  са социјалним  допри- 

иосима ____   —   —   _■   ■   — 50000-— 

Свега  (Гл.. XXXIV, дарт. 489^195)  —  '— 1,068.300.— 

;      .     .       ГЛАВА XXXV — ГЕОЛОШКИ ИНСТИТУТ 
Редовнм расходн 

A.    Л и ч п И    p a с х o Д и 
49G   Лнчнс  припадлсжпости: , 

13 чиповпика и чпп. при.правпика —   —     267.000.— 
Зиапичиик —  — —■   —   —   —   —   —       12.000.— 

За преиос 279.000. 
i- 
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Преието 279.000.- 

Служитсљ _____       12.000.- 
Породичи«   А<Ш1ЦИ ■ ■ 13.700,- 

Б,    M a т е p it j a л n и    расходи 
497 Канцеларијски трошкави — —   —   —   —   —   — - 
498 Опранка, одржаваље,  чишћсљс рграде н кппентара - 
499 Огрев, ос1!етље11,е и иода —   —   —   —   — - 
500 Kupnja   за   зграду   и  градски долриноси —   —    — - 
501 Одржавање иасталациЈе и лабораториЈа г-  — — - 
502 Путми,   подиозни  и  селидбспи трошкоии  — — — - 
503 HoiiiTancKoi,/ггелеграфскотелсфопски   трошкоц)н — - 
50-1 Набанка  штампапнх   стпарп   и  ,4acoiiiica  i—   — — - 

Свега   (Гл.   XXXV,  парт. ,496-^04)  —   - 

304.700.— 

5.000.- 
22,000.- 
20.000.- 
52.400,- 
3.000,- 

100,000,- 
3.000,- 
2.500,- 

512.600.- 

ГЛАВЛ XXXVI — РУДАРСКЕ ШКОЛЕ 

Редовнн расходн 

A.   Ли чни   p a сх о'д и 
505 Личне оринаддежности: 

Рударска ишола у Кшажевцу 
5 чиноипика  > —  —   —   —   —   —   —. '    87,210,- 
2 служлтсља     —  —   —   —   —   —   —        19.380.- 
Днсвиичар —   ___   —   _   —   —       10.710.- 
Породичми  додаци — i— —   —   —   — 9.500.- 

Рударска школа у Цсљу 
10 службеника — _   _   _   _     200.000.- 

Рударска школа у  Вараждину 
.   8 сдужбеаика ■ • —- —     125.000.- 

Рударско-сред1^о111колск11 течај  у Бсограду 
5 службеника  _____   —   —      92.200.- 

Б.   M a т с p и j a л и и   расходи 
Рударска школа  у Књажевцу ' 

506 Путии, подвозни и селидбени трошковн —   — — - 
507 Канцеларијски трошкоин — —   —■   —.—   — —• - 
508 Набавка,   оправка  и одржавање  инвентара ■— — - 
в09    Радничке  наднице ,и   погодпости   — —         — - 
510 Огрео, ооветљеље и вода —■ — ■ - 
511 Издржаиаи^с   учепика    (стипендије)   —   —   —   —   - 
512 Стручне  екскурзпјс  учснпка   и   наставиика    —   —   - 
513 Рударскс  шрочите   припадлежиосги СЛужбеНИКа   —   - 
514 Оправка  ^граде   —   ^—   —   —   —   —   —   —   —   - 

За препос 

544.000,— 

3.000.— 
7,000.— 
5,500,— 
3,000,-- 

41,200,— 
160.000,— 
25.000,— 
12,000.— 
4.600,— 

805.300.— 

791 



Парт. P A C X O Д И Износ партија 

1Прел1сто 805.300.— 

Рударска школа у Цсљу 
515   Путни, подиозпи и -сслидбиш трошкови ■—   —   — — 4.500.— 
51G   Канцсларијски  трошкови   —  — —   —   —   —   — —      , 7.000.— 
517 Иабанка,   опранка   и   одржавање   иинситара   —   — — ■       3.000.— 
518 Радпичкс надпицс и  погодпости —   —   —   —   — — 4.500.— 
519 Огрсп,   осистл.еп.е   m   вода   —   —   —■   —   —   — — i       45.000.—■ 
520 Издржаваље ученпка (стипспдијс) —   —   — — 320.000.— 
521 Стручпс скскурзијс учсиика и ластаииика —   —   — •— 45.000.— 
522 Рударскс иарочнте  прнпадлсжпости службсника  — — 20.000.— 
523 Набавка стручнс литсратуре и  часописа  —   —■   —■ — 5.000.— 

Рударска школа у Вараждииу 
524 Путпк,  подвозни и селидбшн трошковн —   —   — — 3.000.— 
525 Капцсларнјски  трОШКОВН —  —  —   —   —   —   — — 6.000.— 
526 Набавка,   опрапка   и   одржаваи.е   иивсптара   —   — — 1.500.— 
527 Радпмчкс  иадпицс  и  погодпости  —■ —   —   —   — — 3.000.— 
528 Огрев, осветљсље и -вода — —   —   —   —   —   — ■— 40.000.— 
529 Издржаваље   учепмка   (стнп&ндије)     —  —•   —   — — 160.000.— 
530 Стручпс   екскурзијс   учепика  iii  иаставиика    —   — — 25.000»— 
531 Рударске нарочите  принадлежности —   —   —   — —     { 12.000.— 
532 Иабавка стручпе литературе и часописа —   _   _ — 4.000.— 
533 Kupnja  за   школску   зграду    —  —   —   —   —   — — 15.000.— 

Рударско-срсд11,о111колски течај у Бсограду 
534 Kupnja  за  зграду,  осиетљс11.е, orpcu,  вода   n  друго — 24.000.— 
535 Издржаваи.с  учепика   и   псхраиа   особлЈа  иитерлата — 750.000.— 
536 Набавка ипвентарског намсштаја (постеље, ормани, сто- 

лови и клупе за трпезарпју и учпоиицу, каицелариј- 
ски сто n столицс, кухињска nch, кухињски сто, 
орман и сголице, кухиљско посуђе и др., иивентарскс 
потрсбе течаја и имтсрната) —   —   —   — — 250.000.— 

537 Апарат sa   умпожаг.ање  скрипта — —   —   —   — — 50.000.— 
538 Oiiiiirc капцсларијске .потребе —   —   —   — — 6.000.— 

Свега (Гл. XXXVI, парт. 505-538) — — 2,608.800.- 

РЕКАПИТУЛЛЦИЈЛ 
Гдава XXXIII Мшшстарство     —   —   —   —   —   — — 4,126.000.- 
Глава XXXIV Цснтралиа дирекцнја држав.  рударскпх И 

топиоиичких  предузећа — — —   — — 1,068.300.— 
Глава    XXXV — Геолошки   инстнтут   —   —    —   — — 512.600.— 
Глава XXXVI — Рударске  школе _   _   _ _ 2,608.800.— 

Укуппо XIV раздсо —   —   —   —   —— 8,315.700. 
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XV РЛЗДЕО — MHHllCTAI4:TBO КОЛОИИЗЛЦИЈЕ 

ГЛАВА ХХХУИ  — МИНИСТАРСТВО 

Редовни расходи 

Л.    Л м 'i ii И    p a с х o д H 

539 Личмс   ирипадлсжлости; 

Миннстар   —i                         . , — — 72.000.— 
•4G чипонпика и чин. припраииика — — 1,137.000.—   • 

2 зпапичиика  — — —   —   —   — — 28,000.— 
G служнтеља  —  —■   —   —   —   ■— — 72.000.— 
8 днснппчара,   хонорарних   m   контрак- 
туалпих  чипоииика — — —   -— — 140.000.— 

Породични додаци _   _   _ — 73.000.—              1,522.000.— 

Б,    M a T с p и j a л H ii    p a c x o Д И 
540 Капцслармјскм   трошкови  — —■ i—   —   —   —   —   — 150.000.— 
541 Опраика, одржаваље ii  чшпћсље згрвде ai шшеитара ii 

нсплата  .радпс   cnarc   —■   —   —   —■   —   —   —   — 109.800. 
542 Orpcii,   осиетљеп.е и, пода — —   —   —   —   — 180.000. 
543 Одржаваље аутомобила, кола и другнх пре- 

иоаних  средстава  —  ■—   —   —   —. т—   —   — — 200.000.-- 
544 Путпи,   селндбспи   трошкови   —  —   —■   —   —   — — 400.000.-- 
545 Трамспортнн трошкони ; —   —   —   —   — —                  30.000.— 
54G   Поштански, телеграфски  и телефонски трошкови — 100.000.— 
547 Набаика   штампамих   сгиари,  образаца,   стручиик ^њлга, 

часописа   и   лмстоиа     — —   —   —   —   — — — 150.000.— i 

548 Набавка  наиештаја   и  iiiicaliiix  иашина —   — — — 400.000.— 
549 Наб-анка агро-геодетских спрана и матсријала — — — 500.000.— 
550 Трошкови превоза u смсштај насељшика — — — — 500.000.— 

Свсга  (Гљ XXXVII, парт. 539—550) —   — 4,241.800.— 

Укупно  XV   раздсо  - — 4,241.800.— 

XVI РЛЗДЕО — МИНИСТАРСГВО СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 

ГЛАВА  XXXVIII — МИНИСТАРСТВО 

Редовни расходн 

Л.    JI ii ч и и    p a с х o ди 
551 Jlii'inc  принадлсжпости: 

Министар _____       72.000.— 
91  ЧИНОВНИК   и   чин.   приправник   —   — 1,988.000.— 

6 звамичпика  —■ —  —   —   ■—   —   —       75.600.— 
20 служитеља   — _   _   _   _ 232.800.— 
29 днсвпичара .—   —   —   — 384.000.-- 
Породичии додаци ___   _   __       62.000.— 2,814.400.— 

За препос 2,814.400.— 
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i     i Препето 2,814.400.- 

Б.    Материјални    расходи 
552 Канцеларијски  трошкови   — —   —   —   —   —   —   — 30.000.- 
553 Оаравка, олржаиаље и Miiuilieii.c зградс, набаика и одр- 

жавање  инвентара,  оправка инсталација  и  грејање 20.000.- 
554 Огрен,   осистљеље, лода, одржаиан.с   подонодне  инста- 

лације   електрпчне  мреже   и набавка  матсријала — 75.000.- 
555 Одржапан.с аутомобила, кола и других преиозпих срсд- 

става  (набанка беизина,  оправка it купонипа делова 
за лутомобмл  u   2  кампопа)   —   —   —   —   —   — 45.000.- 

556 Путни и селидбспи трошкови —   —   —   —   — <       10.000.- 
557 Путни трошкови око репатријације иаших заробљспнка, 

присплпо одвсдеиих  радпика, иптсрпираца ir другнх 100.000 
558 Транспортаи   трошкови     —  —   —   —   —   —   —   ■— 
559 Поштапско-тслеграфски  и  тслефоиски  трошкови  —   — 
560 Осигуран.с    зградс ■  3.000. 
561 Набавка   ттампаиих  ствари  —  образаца,  ки.нга,  часо- 

писа ii листова —   —   —   —   —   —   —   — 

2,000.000.- 
30.000.- 

10.000. 

Свега (Гл. XXXVIII, парт. 551^561) —   — 5,137.400.- 

ГЛАВА XXXIX ПОМОЋИ, ПОТПОРЕ,  СУБВЕНЦИЈЕ, 
ДОТАЦИЈЕ И ОБАВЕЗЕ 

562 Помоћ неоооцрбљении породицам.а бораца И погншулих 
борзда J. A.; инвалцдима Иародиоослободилачког 
рата и ЊИХОВИМ породицама; ооиођ породица^ жр- 
тава фашистичког терора и других ратом настрадалих 
породица    —  —  —  —   —   -—   —   —   — 

563 Помоћ породицама чији се храниоци шалазе у заробље- 
ништву — —■ — —   —   —   —   —   —   —   —       ' 

564 Приврсмспа   повчаиа   помоћ   пспзиоперима,   уживаоцима 
НарОДНИХ   призпања,   сталне   државпе   помоћи   и   из- 

400,000.000.- 

100,000.000.- 

600,000.000.- 

30,000.000.- 

држанаи.а   — — —   —   •—   —   —   —   — 
565 Ииваладоке   потаоре  И  додаци  — ■ — 180.000.000.- 
566 Издржаваи.с   пезбрпмутс   и  ттомагаи.с  социјалпо  тешко 

угртек&пс деце шал.их бораца J- A., жртава фаши- 
СШЧКОГ терора И жртава ,рат* уопште  

567 Издржавање,   одева11>е  и   исхрана   10.000  питомаца  др- 
жавле дсчје заштите <по гручшим дечјим домовтма 
и концентрисашш дсчјим наосљииа као и њихово 
г11коло|!а11>е ■— —   —   —   —   -—   —   —   — 35,000.000.- 

568 Трошкови pa шбавку домскпх  ипвеитара,  дечјс  одеће, 
веша, обуће, постел.ипе,  учила  п ки.ика  (литературс 
оа  дсчуе  домове  ратае   слрочадаи)  10,000.000.- 

Свега  (Гл.  XXXIX,   парт. 562—568)  —   —        1.355,000.000.— 
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ГЛАВА XL - ДОМ СЈ1ЕПИХ У ЗЕМУИУ 

РСДОВШ расходн       i 

Л.    JI и ч ii ii    p a с х o д 11 

5G9   Личмс принадлежности: 
12 чиновника   —   —   —   — — — — 233.400.— 
2 званпчинха — *— — — 30.600.— 
Породнчни  додаци  — — — 8.400.—                 272.400. 

1Ј.    M a т с p и j a л и И    p a с х o Д И 
570 Каицелармјски  трошкови  — —   —   —   —   —   — 3.000. 
571 Оправка, одржапаљс и чишћење зграда ц иписитара — 60.000.- 
572 Огрев, освстл.с|1>с и вода —   —   —   —   —   —   —   — 30.000.- 
573 Одржаваи.с   камиона,   кола   и  других   прсиозиих   сред- 

'става . 26.000. 
574 Путни И селпдбспи трошкови —   —   —   —   — 7.000.- 
575 'Гранспортпи трошкоии —   —   —   —   —   — 4.000.- 
576 Поштапско-тслсграфско-телсфопски трошкови — —   — 8.000.- 
577 Набавка штампаннх ствари—образаца, књига, часописа и 

листова — — — —   —   —   —   —   —   —   —   — 
578 Иабавка   учила  и другог   школског   матсрпјала   као  И 

Kii.nra  за  бнблиотеку  — —   —   —   —   —   —   — 
579 Иабавка, оправка  и  одржаваље одеће,  обуће  н рубља 

пптомаца    —  — —   —   —   —   —   —   —   —   ' 
580 Набавка потроишог  цатеријала    — —   —   —   —   — ! 30.000, 
581 Потребс радиопица и штампарије —   —   —   — 20.000 
582 Одржавање сксшомијс, иабавка хране за стоку и пчелс 

и iKiTKiiiiaibc Koii>a —   —   —   —   —   —   — 
583 Иабавка лекова и осталог лекарског материјала и олр- 

жава11>с хигијенс пптомаца —   —   —   —   — 
584 Исхрана питомаца 1Гособља —   —   —   —   —   —   — 1,000.000.- 
585 Иадницс радпика « осмгуран.см; 

30 иадничара са осигураи.см и породичним додатком ли.ми.- 

7.800.- 

20.000.- 

400.000.- 

•   9.200.— 

30.000.- 

Свега  (Гл.  XL,  парт 569-585) - - - 2.399.600.- 

РЕКЛПИТУЛЛЦПЈЛ 

Гдава ХХХУЦИ — Миинстарство _ _ _ — 5,137.400.— 

Глава    XXXIX — Помоћи, потпоре  итд. — — — — 1.355,000.000.— 

Глава            XL — Дом слспих у Зсмуиу — — — — 2,399.600.— 

Укупио XVI  раздео —   —   —   —   —   —        1.362,537.000— 
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XVII РЛЗДЕО — МИНИСТАРСТВО ИЛРОДИОГ ЗДРАВЉА 

ГЈ1ЛИЛ XL1 — МИНИСТАРСГВО 

Редоини расходн 

Л.    JI и ч ii и    p a с х o д.и 

586 Jlii'ine прииахтежпости: 

Министар  — — —   —   —   —,—   — 72.000.— 
•11 чииоиинк   м   чип.   приправник  —   — 1,012.400.— 

2 зиаиичиика  —  — —   —   —   —   — 28.200.— 
3 служитеља _   _   _   _ 37.200.— 

53 дпснпичара   л   падипчара     —■   —   — 988.950.— 
Породнчни додаци _   _   _ _ 63.000^—             2,201.750.- 

li.    M a т е p н j a л п и    p a с х o Д И 
587 Каицеларијски   трошкопи  —  —   —   —   —   —   —   — 50.000.- 
588 Ситнс otipauKc, одржавање и чиШћење зграде као и на- 
бавха и одржавање иниентара — —   —   —   —   —   —   — 40.000.- 
589 Огрев, оснетлЈеље и вода, одржанаље водоиодне li слск- 

тричпе кнсталације, набавка иодонодпог м слсктрич- 
ног матсрмјала — — —   —   —   —   —   —   —   — 

590 Одржанаљс аутомобила, кола. и других прсиозних сред- 

591 ГТутни и сслидбсии трошковн — ^   —   —   —   —   — 30.000.- 
592 Транспортпи   трошкоип     —   —   —   —   —   —   —   — 5*?'!     ' 
593 Поштапско-телеграфски и телефоиски трошкови —   — овдл 
594 Осигураљс   зградс   и   имвситара  —   —   —   —   —   — 2.ј00.- 
595 Набавка штампаних ствари,  образаца,  рачупских  адми- 

ШКТратнвних  кљига, часописа и  службспих листова 18.000.- 
59G Иабавка стручпих и мсдицииских кн.ига и часописа, ма- 

теријала за штампан.с часописа „Народпо здравље" 
поопагандног .иатеријала за суабијање заразиих н 
друшх болссти —   —   —   —   —   —   — 80.000.- 

Свега (Гл. XLI, парт. 58&-596) - 2,611.250.- 

75.000.- 

60.000.- 

ГЛАВА  XLII — ПОЛИКЛИИИКЛ МПИИСТЛРСТВЛ 
ИЛРОДНОГ ЗДРАВЉА Д.ФЈ. 

Редовни расходн 

Л.    JI и Ч н н    p a с х o д и 

597   Личне принадлежностјг 
4 чиновннка   — — —   —  —  —  — 91.800. - 

19   днсвиичара и хонорарпих службсника 240.000.— 
Породичми додаци —   —  —  — 4.2000.— 336.000.- 

За прспос 336.000.- 
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Пренето 336.000.— 

Б.  M л т с p и j a л H н    p a c x o д n 
59S   Канцеларијски  трошкопнгкаидсларијски материјал—»бра- 

сци, Kihnrc, часописи и претплата na Службсни лнст 6.000.— 
599 Оправка, одржапан.с л чиш&ење зграде и набавка  ин- 

иситара ________ 10.000.— 
600 Огреи,   oci!CTn)Cii)c    пода,   ВОДОВОДНС   п   каиализациопе 

таксе —■ —   —   —   —   —   —   —   — 50.000.— 
601 Поштапско-тслеграфски  и  телсфомски  трошкови —   — 1.500.— 
602 Иабанка ииструмепата, лскопа, хсмикалија за лаборато- 

рије, матернјала за зубиу ординацију као и завојног 
матернјала — — —   —   —   —   —   —   —   —   — 25.000.— 

603 Иабанка иедициноких шгструмеиата зубне технике, апа- 
рата и лабораторијског намсштаја —   —•   —   —   — 130.000. 

604 Кирнја   н   закуп  —  —   —   —   —   —   —   —   —   — 36.000.— 

Свега (пГтГплрт. 597—604) —   —   — 594.500.— 

ГЛЛВА XLIII — ДРЖЛВНИ ЗЛВОД ЗА ТРАИСФУЗИ.1У 
КРВИ 

Редопин расходн 

A.    JI и ч н н    p a с х o д и 

^05   Личне припадлежпости: 
9 чипопиика   —  —   —   —   —   —   — 190.800.— 
1  знаничиик —■ —. —■   —   —   —   '   — 12.300.— 

47   дненпичара и  иадничара   са  ocirry - 
раљем _____ 770.478.— 

Породичпн додацн _ —   —   —   —   — 7.356.-                980.928.— 

Б. M a т е p и j a л и и p a с х o д и 
606 Путни и сслидбсии трошкопи — —   —   —   —   —   — 5.000.— 
607 Камцсларијски  трошкови  — — ■—   —   —   —   —   — 8.000.— 
608 Одржанаше   зграда,   ипвситара, набавка   тшснтарских 

ствари, тсхпичког матсрнјала за потрсбе радноиица 
и лабораторија, оправка апарата, прнбора н ИНСТру- 
мсната ____   —   —   —   — 100.000.- 

609 Иабавка платаа за мантиле, чаршаве и друго рубл,е за 
лекаре  и  помоћно особљс  као И опранке И  праљс 
рубља  20.000,- 

610 Огрев, оспетљеи.с, пода и друго —■ —   —   —   — 160.000.— 
611 Набавка   матсријала   и   израда   спеиијалинх   сандука   И 

друге амбалаже за траиспорт исконзсрвисапе и KOUI- 
зервисанс крви — —   —■   —   —   —   —   —   — 50.000.— 

612 Иабавка стакларије, хсмикалија, инструмсиата н другог 
потребиог матернјала за продукцију H конзсрвисаи.е 
крви као и набавка и израда гумсис робс —   —   — 80.000.— 

—ЗаТрсжГс- 1.403.928.- 
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Ирснето 1,-103.928.— 

613 Набаикп, опрапка и преправка апарата за стерилизацију 
it   чунаи.с   Konacpitiicaiic   крпи  —  —   —   —   —   — 150.000.—■ 

614 Израда иостројсља за агродукцију обичие и суве плазмс 90.000.— 
615 Поштанско-телсграфскк-тслефопски трошкоии — —   — 10.000.— 
010   Осигурање  зграде и инв&нтара — , —   —   —■   —   — 10.000.— 
617 Награда даиаоцима крнн на имс исхрапе и побољшаи.а 

храпс  ио  узимаи.у   крии  —   —   —   —   —   —   — 3,000.000.— 
618 Издржаиаље аутопарка м погонски матсрмјал —   —   — 50.000.—■ 
619 Набавха  И исхрапа лабораторијских 5i<iiiiOTiiiba    —•   — | 10.000.— 

Свега   (Гл.   XLI1I,   парт.   605—619)   —   — 4,723.928.— 

ГЛАВА XLIV — НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ИНСТИТУТ 
ЗА ХЕМИЈСКР-ФАРМАЦДУТСКУ ПРОИЗВОДЊУ 

Редоши расходи 
A.    Ji ii ч ii и    p a с x o д ii 

620 Личнс припадлежпосги: 
13 i онника    — _   _   _   _ ,293.922.— 

1 служптељ    —    — —   —   —   —   — 414.400.— 
17 дневничара — — —   —   —   —   — -255.200.— 

5 ■стручљака — паушалпа награда од 
1.000.— динара; 1 службсппк са 'Cnc- 
цијалиом .наградом no чл. 9 став 3 
Уредбе o припадлсжпостима; пакнада 
сталпом   особљу  према  чл.  9  стан   2 
исте Урсдбе _   _   _   _ 02.100.—   ' 

ПорОДИЧНИ  додаци  — — —    —    —    — 2.100.—                   (597799 

Б.  M a т с p и j a л u и    p a c x o д и 
621 Капцсларијски  трошкони  — —   —   —   —   —   —   — 10.000.  
622 Опраика, одржаиање и чшићење зграде iii шшситара као 

и  пабапке  нниентарских   стиарп    —   —   —   —   —■ 10.000.  
623 Огрсп,  осветљен>е,  икидустријска  струЈа  и  водоводна 

такса   —   —   ___   —   ___   — — — 80.000.— 
624 Путпи и селидбепн трошкопи —   —   — — —                    5.000.  
625 Трапспортни трошкоии — —   •—   —   — — —                      5.000.  
626 Поштапоко-тслеграфски  и тслсфонскп  трошконн — —                   20.000. ■ 
627 Набаика   штампарских   стиари,   образаца,    кн.ига,   часо- 

писа и листова —   —   —   —   —   —   —   —     , 6.000.— 
628 Изио1)С11.е   моиих   ипсталација,   ситпс   опранкс,   ОПраВКС 

шисталација, апарата, 'прпбора  и  ннструмепата  — — 50.000.— 
629 Набавка платна за иантиле за хемичвре и псжоћно осо- 

бље, ткашше за завесс, Kpii!i и пешкира као н опрапка 
и   npaibc   рубља    ■—  —   —   —   —   —   —   —   — 5.000.— 

630 Набавка   потрошпог    материјала,    набавка    хемикалија, 
стакларије  и  другог  лабораторијског   матсријала  — 70.000.— 

631 Набавка,  одржаван.е   и   исхрана   опптпих   жмвотии.а   - i 5.000.— 

Свега   (Гл.   XL1V,   napi   620—631)   —   — 893.722  
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ГЛАВА XLV — ЕПИДЕМИОЛОШКИ ИИСТИТУТ У 
БЕОГРАДУ 

Рсдовни расходи 
A.    JI И Ч п и    p a с х o д п 

632 Личис  принадлежиости: 
23 чипошшка — —    —   —   —   —   —     448.200.— 

1 зваиичншс — —■   —   —   —   —   —      12.000.— 
1 служитељ  —  —    —   —   —   —   —       11.100.— 

30 диенничара   и   надвичара   са   осигу- 
рап.см      511.300.— 

Породичии. додаци —   —   — .— 21.000.— 1,003.600.— 

Б. M a т с p ii j a л u и   P a c x o д И 
633 Путии  TpouiiKoiiiii ■ 20.000.— 
634 OmiiTii   канцсларијскп   трошкоии  —  —   —■   —   —   — 10.000.— 
635 Одржаваље и оправка аутомобплског возног парка и па- 

бапке погопског материјала —   —■   —   •—    — 50.000.—■ 
636 Orpcii,   осистл.ење,  водоводне   п   капализационс  таксе, 

иабанка водоиодног п елсктричног матерпјала —   — 100.000.— 
637 Иабавка платпа за .маитиле, чарШаве и друго рубље за 

лекарс и /noiMohiio особље каб и   оправка  н inpan.ie 
рубља  20.000.- 

638 Набавка стакленог посуђа,  епрувета и другог матсри- 
јала, «ао и пабавка хсмпкалпја, апарата и ypcl;aja за 
лабораторијски рад —   —   —   —   —   —    — 150.000.— 

639 Набаика И исхрапа лабораториЈимих ж-швотиња —  30.000.— 
640 Поштаиско-телеграфски и телефонски трошкови —   — 6.000.— 

Свега (Гл.  XLV, парт. 632—640) — 1,389.600.— 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
Глава     XL1 — Министарстио  —   —  —   —   —■   —    — 2,611.250.— 
Глава   XL1I — Поликлиника Мин. нар. здравља Д.Ф.Ј. 594.500.— 
Глава XLI1I — Држ. завод за трамсфузију крви — 1,723.928.— 
Глава XLIV — Научно-истражииачки    ИИСТИТут    —   — \       893.722.— 
Глава   XLV — Егшдемиолошкп   ннститут  — —   —   — 1,389.600.— 

Укуппо XVII раздео —   —   — ■ — 10,213.000.— 

XVIII РАЗДЕО — ЛШНИСТАРСТВО    ПОШТЛ,    ТЕЈ1ЕГРЛФЛ 
И ТЕЛЕФОИЛ 

ГЈ1АВА XLVI — МИНИСТАРСТВО 
Редонии расходи 

A.    Л и ч м и    p a с х o д и 
641 Личпс прппадлежпости: ;.<■,, 

■ Мшшстар   — —   —   —   —   —       72.000.— 
201 чиновника и MUH. приправника —   — 4,211.000.— 

За ггренос       4,283.000" 
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Прслето        4,283.000.— 

M звалнчиика —• •— —   —   —   —   — 140.000.— 
43 служитеља — — —   —   —   —   :— 602.000.— 
14 хопорармих чииониика И дисвиичара 336.000.— 

Породичнн додаци _   _   _   — 100.000.— 5,461.000.— 

Б. Материјалн«   р.асхoди 
642   Пупш   и   редкдбени   трошковн  као   и  слу- 

жбсша путола11>а: 
Путаи И сслидбсии трошковн —   —   —       20.000.— 
Службеиа путопаша    _    —   —   —   — 80.000.— 100.000.— 

443   OmiiTc камцсларијскс потребе: 
Набавка    капцеларијског    материјала    И 

прибора, као  н ситни маиппулативии 
трошкови   —   —   —   —   —   —   —       75.000.— 

Штампање разних образаца, тармфа, пра- 
пилпика, књига и другнх иггампафсхих 
послова — — —   —   —   —   —•   —     150.000.— 

Иабавка стручних књчга, ЧЕСОПИСа и ли- 
стова за библиотеку •— • —■   —       10.000.— 

Оправка и одржаваље инвентарских прсд- 
мета,    писаћнх  п   рачупских    машина       30.000.— 

Набав-ка .paaaior лскаросог матсрнјала за 
амбуламту    _   _   —       35.000.- 300.000.— 

644 Освстљен.е,   вода,  капализационе таксс  H  огрсв —   —■ 200.000. 
645 Набавка  потрошмог  матсријала  и  алата  за 

одржаван.с   чистоћс   у   зградама   као   л 
плаћаи.с радие ciiare: > 
За радпу снагу   — '—   —   —   —   —     165.000.— 
За  матсријал _____ 35.000.— 200.000.— 

646 Иабавка службепе одсће и обућс п. т. т. службеницима 2,000.000.— 
647 Прснос поштаиских пошиљака државним, самоуправинм 

И  ириватиим жслезницама — —■   —   —   —   —   — 6,000.000. 
648 Набавка поштаискнх марака и осталнх поштажких вред- 

посница, као н лаграде за израду идсјиих скица — 6,000.000. 
649 Трошковн око превоза « преноса разног државиог ма- 

тс1)11јала 85.000.- 
650   Трошковн за одржаваи.е течајсва за т. т. механичаре — 400.000.- 

Свега   (Гл.   XLVI,   парт.   641-650)   —   — 20,746.000.— 

ГЛАВА  XLVII   — ЛИРЕКЦИЈА  ПОШТА,  ТЕЛЕГРАФА 
И ТЕЛЕФОНА — БЕОГРАД 

Редовни расходи 
A.    Л н ч н и    p a с х o д ii 

651   Лнчие прмиадлсжиосги И породнчии додацн: 
1.617 чнновлика и  mffl.   приправника  —27,511.500.— 

412 зваимчиика   —  — —   —  .—;   —  4,965.500.—  
За преиос       32,477.000.- 
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Премето   .  32,477.000.— 

928 служитеља  —   9,398.600.— 
114 дневничара и  хонорарних службе- 

H„Ka ____   —   —   —   —  1,278.900.— 
131 разрадшк    поштара    — — — 1;847Л0а— 45,001.600.— 

652 Исплата   шаушалних   месечннх   додатака   службсницима 
телсграфско-тслсфоиских тежничииж свмција  900.000.— 

li. M a т c p ii j a л ii и    p a c x o д u 

653 Путни u сслидбсни TpoiiiKoiiii као ili службспа 
путоиаша: 
Пугпи u селидбсии трошковн —   —   —     280.000.— 
Службома путовања     —   —   ■      —   —     120.000.- 400.000.- 

054    Опште каицеларпјске потрсбе: 
Набанка капцеларијског матсријала као и 

ciiTiui   мапипулатитш   трошкони      —      150.000.— 
Штампање   разанх   образаца   и   други 

штампарскп трошкони    — —   —■   —     450.000.— 
Опраика    и    одржавдње    иписнтарских 

предмета,   niicaiiiix    и   рачупских   ма- 
шииа —   —   —   —       50.000.— 650.000.— 

655 Oipcii ca .радпом спагом, осветљење.  вода и  капализа- 
ШОНе та,КСе  2,000.000.- 

656 Набанка потропшог матсријала за чишћење 
зграда   и   iiiuieirr;\pa,   чшићење   дим- 
њаха и нужппка, набавка деаинфекци- 

■опих средстава, набавка материјала и 
исплата радис снаге за •одржапаље чи- 
crolic: 

Радна   снага    ——,_—.—   _—      110.000.— 
Материјал —   —   —   —   —__ 50.000.— 160.000.— 

657 Исплата закупшше за  п. т. т. устапоис и доприпос no 
Уредбн o градском допрпносу за одржанан.е чистоћс 
и трошкови око сеобс нстих —   —   —   —   — 500.000.  

658 Накнада за notiiiiii n прскоцре.мспи рад у по- 
штама, телеграфпма и телефоиима: 
У поштама _______     195.000.— 
У телеграфпма и телефошша —   —   —     900.000.— I 095.000.— 

659 Лпевпице  за  спровод и  контролу   поште  железиицом  и 
другим средствима,  као  и  прснос поштапскпх  iiomii- 
љака сувоземним лпнијама —   —   —   —   —■ 2,000.000.— 

660 Накнада за забројавање поштаиским службеницима на 
новчаним шалтерима, као и благајннцпма и сакупља- 
чнма збириих  пошта  првог  реда —   —   —   ■—   — 80.000.— 

661 Иабавка кола и ручних колица као и плаћања  радне 
ciiare за одржапање н оправку нстмх: 
Радна спага —   —   —   —   —       50.000.— 
Матерпјал ___   —   —       28.000.— 78.000.— 

-    "      За npeaoc 52,864.600.— 
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Ирснето 

662 Maibc   упутраппис   опраике, огрев  и  осиетљење   у  no- 
uiTanoK'.iM пагоиима, исплата иадпица чистамицама u 
мехатгчаршма и одржавањс слоктричног постројсља 
у љима: 
Радна сиага —   —   —   —   —   —       88.300.— 
Материјал _   _   _   _   —      100.000.— 

663 Исплата радпе  спагс у т. т. секцијама око  одржанаи.а 
т. т. лшшја и постројења; у поштаноким аутогара- 
жама ii радионицама; исллата пупшх трошкова за 
слуокбоиа путопања кло н плаћање лреиоза II цревоса 
материјала — — —   —,—   —   —   —   —   —   — 

664 Набавка разног поирошиог и непотрошиог иатеријала за 
одржавање i. т. липија, уређаја и поштаиских ауто- 
гаража; плаћап.с рачупа за ут.рошсиу електрпчпу 
■отрују аи moiroir *1отора у m. т. т. укпановама и урс);а- 
јима; исплата такса и дажбина у вези са шг.бавкама 
за одржа.ваље т. т. и ауто-службе  

52.864J600.— 

188.300.- 

9,000.000. 

700,000. 

Свсга  (Гл.  KLVII,  парт. 651—664)    —   — 62,752.900. 

ГЛАВА XLVI1I  — ДИРККЦИЛА ПОШТЛ, ТЕЛЕГРАФА 
И) ТЕЈШФОНА — ЗАЈТВБ 

A. 

Редоипи расходи 

Л п ч н п    p a с х o д и 

665   Лпчне припадлсжиостл: 
1600 чиновника   и   чип.   приправппка 
471 звапичиика   —■   —   —   —■   — 

1103 служ11тел.а   —   —  —   — 
150 дисвпичара,     хоиорарпих 

пика ii иадиичара 

фб 

067 

068 

- 25,280.000.— 
- 5,200.000.— 

-10,000.1000.— 
службе- 

—    —   1,680.000.— 
444 разредмих    поштара   —   —   —   —   4,980.000.— 
Провндбе, доплатци  и   иировине пензи- 

и   iiounapa   —   —•   —■   —   —       56.500.— 
_   —   —   —  3,872.000.— 

онсра 
Породичпи додаци 

Исплата  паушалиих   месечних  додатака  службевицима 
телеграфоко-тслефонско-тсхиичких   оекција  

Г).  M a т е p ii j a л H и    i) a c х 0 Д и 
Путни и сслидбспи  трошкови   као   п   слу- 
жбсна путован.а: 
Путпи  и  селпдбсмм трошковп — 
Службсиа путовања ■   —   —   —  

OIIIIITC капцсларијскс потребс; 
Иабавка    канцелариАског    материјала    као 

малипулатиин.и   трошкови ' 

520.000.— 
80.000 — 

Л 
и   оити 
190.000.— 

51,068.600.- 

818.000.- 

600.000.- 

За iipeiiiK 190.000.— 52,486.600.- 
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Преисто 190.000. - 52,486.600. - 

Штампан.е    рааиих    образаца    и    ДРУГИ 
штампарски   трошкоии  — —   —   —     490.000.— 

Опраика     ii    одржаиаи.е     иннсптарскпх 
предмета,   писаћик   и   рачупских   ма- 
„„„la    —       20.000.^ 700.000.- 

С69   OrpcB ca радном снагом, осветљсше, пода ii каиализа- 
ционе таксе — —■ —   —   —   —   —   —   —   —   — 2,000.000.— 

С70 Набавка потроппки материјала за чишћење 
зграда и инвевтара, 4iiuilicii.e д11М1иака 
u нужшпса, иабанка дсзипфокцмомих 
средстава, набавка материјала п ис- 
плата радне aiare за о]о>Жавање чи- 
CTohe: 

Радна   снага _____     180.000.— 
МатвриЈал _   _   _   _ 70.000— 250.000 — 

S7l Исилата закуппинс за п. т. т. установс н допрннос no 
Урсдби o градском доприпосу за одржаваше чистоће 
и   rpouiKOBii око ссобе истих _   —   _   —   —   — 900.000.— 

672 Накпада за ноћви И прековремепи рад у мо- 
штама, тслсграфима и телефонима: 
У поштама —      225.000.- 
У тслсграфима И телефолима —   —   —     275.000.— 500.000.— 

673 Днсвнице за спровод и  коитролу  поштс железшшом и 
другим средствима, као И препос поштанских noiim- 
л.ака сувозсмним линијама —   —   —   —   — 2,000.000.— 

С74 Накнада за забројавање поштапскнм службеншвша на 
иовчаним шалтерима као и благајницима и сзкљу- 
чаршма збирних 'поииа ирвог реда ■ — 30.000.— 

675 Набавка кола И ручиих колица као н нла- 
tian.e радпе снаге за одржавање и оорав- 
ку лстих: 
Радна спага —   —   —   —   —      75.000.— 
Матсрнјал • —       45.000.- 120.000.- 

676 Маи.е  упутрашшс  оправкс, огрев   и  освет- 
љење   у  тгоштаноким   вагочтма,   ксплата i , 
надница чистачицама n механичарима н 
одЈМкавање елвктричног постројеља у 
и.има: 
1'адпа сиага  109.000.- 
Матсријал   -,  41.000.- 150.000.- 

677 Исплата радне опаге у  т. т.  секцмјама око одржавања 
т. т. линија И постројеа.а; исилата радие сиаге у по- 
штаноким ауто-гаражама и радионнцама; исплата пут- 
ших т.рош.ко:ва за слуисбеиа шутовања .као и плаћањс 
прсвоза и преиоса матсријала — —   —   —    —. _ 3,000.000.— 

67Н   Набавка  разпог потрошног  и  лспотрошпог   матсрпЈала 
за одржавање т. т. линија, уређаја и поштанских ау- ^ 

За лренос 62,136.600.— 
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Преието 62,136,600,— 

тогаража; плаћање рачува за утрошелгу слсктричеу 
струју и пого« мотора у п, т. т. устанопама и уре- 
ђајпма; исплата такса и дажбппа у ВСЗИ са иабанкама 
за одржавање т. т. и ауто-службе —   —   ■—■   —   — 3,000,000.— 

СвГга (Гл. XLVIII, парт. 665-678) 65,136.600.— 

ГЛАВА XLIX — ДИРЕКЦИЈА ПОШТА, ТЕЛЕГРАФА И 
ТЕЛБФОИА — ЉУБЉАНА 

Редовии расходи 
A,    JI и ч и п    p a с х o д и 

■679   Личне пришадлсжности: 
1017 чиионника   и   чип.   ирипранпшка  — 19,0-11,800.— 
441 звапичиика     —■ ■ ■ — —  5,956,800.— 

539 служитеља — —   — .—  — 6,016.800.— 
75 днспппчара   и   хопорариих   службе- 

иика _____     800,700,— 
Иородпчнп додаци — —   —    —   —   —   1,425,900,— 
260 разредппх  поштара и послопача  као 

И   породичпи   додаци   —  —   —   —  4,225,500,— 37,467,500.— 
680 Исплата   паушалпих   мессчних   додатака   службеимцпма 

телсграф^ко-телсфопоко-техиичких      сек- 
ција —   ___   —   —   —   —   — 222.900.— 

Б. M a т е p и j a л H И    p a c x o Д n 
681 Путпп  ir селмдбеии  трошкови као  n  служ- 

бепа путоваља: 
Пугпи  и ■селидбепи трошкоии  — —   —       85.000.— 
Службена путовап.а —  115.000^ 200.000.— 

682 Опште капцеларијскс потребе: 
Набаика   канцеларијског   иатеријала   као 
и činim маиипулатитт троткони —   —     300.000.— 
Шгампаље разппх образаца и други штам- 
парски трошконп   —   —   —   —   —   —     400.000.— 
Опраика и одржапаље иниеитарскпх пред- 
мета, inicaliiix и рачунских машипа ^   — 50.000.— 750.000.— 

683 Огрсп са .радном онагом, оспстљеље, вода и 
канализациопс   таксе  —    —   —   —   —   —   —   — 480.000.— 

684 Набаика потрошног материјала за чишћење 
зграда и ппнентара, 'inuihcihe димшака н 
нужника;   набавка   дезинфекционих   средстава;  иа- 
бавт материјала и иоплата  радме онаге  за одрлса- 
ваље   чкстоће  — — —   —   —   —   ■—   —   —   — 110.000.— 

685 Исплата  закупиппе за п. т.  т.  устаиове u допринос no 
Урсдби o градском доприиосу за одржавап.е ч11стоће 
u трошкови око сеобе истнх   — —   —   —   —   — 250.000.— 

За преиос 39,480.400.— 
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686 

087 

088 

689 

690 

691 

692 

Пренсто 3^,480.400.— 
Накпада за iioh.nit и прсковремепи рад у поштама, тслс- 

графииа и тедефонима: 
У поштама ______     120.000.— 
У тслсграфнма  и телефонима — —   —     380.000.— 500.000.— 

Диснпице за спронод и  коитролу поште желсзпицом и 
•   другпм срсдстиима, као и прелос поштанских поши- 

л.ака сувоземпим лииијама ■   —   —   —   —:   — 2,000.000.— 
Накнада за забројаиањс  поштамским слу/кбенмцима на 

новчании  шалтерима,   као  и блтајпици.ма  и сакл.у- 
чарима збирних пошта прног реда —   —   —   —   — 20.000.— 

Набавха кола и ручиих колица као и плаћање радне 
снаге за одржлиЈш.е  и  оправку истих — — 150.000.— 

Мање   унутрашп.е   оцрамке,   огрен   и   освстљен.е   у   по- 
штаиским. вагоиима, ксплата надница чисгачицамл и 
мсхаиичарима  u  одржавање  електричиог   постројсља 
у  „.има ________ 20.000.— 

Ипмата раднс  снагс  у т.  т. сскцијама око одржаиања 
т.  т.  лЈипија  И иостројен.а;   нсплага   радне снаге  у 
поштаиским  ауто-гаражама   и  радпопицама;  исплата 
путимх трошкова за  елужбеиа путоваи.а као и пла- 
ћаље  прсвоза   п   црепоса  матсријала —   —   —   — 1,500.000.— 

Набавка   разног   потрошиог   п   иепотрошпог   матсријала 
за   одржавап.е   т.   т.   липмја,   урс1;аја   и   поштаноких 
ауто-гаража;    шлаћаи.е    ра^упа   за   утроомну   елек- 
тричпу сгрују и погои мотора у п. т. т. устаповама 
ii урс^ајима; исплата такса u дажбпна у всзп са па- 
бавкама за одржавг.м.е т. т. и ауто-службе —   —   — 2,500.000.— 

Свега   (Гл.   XL1X,   парт  679—692)   — 46,170.400.— 

693 

094 

ГЛАВА L — ДИРЕКЦИЈА IIOIIITA, ТЕЛЕГРАФА 11 
ТЕЛБФОНА — НОВИ САД 

ВСдовни расходн 

A.    JI ii ч II и    p а с х o д и 
Личне принадлежиостн: 

524 чиновлшка и ЧИН. 'приправника 7,319.550.— 
140 званичвика —   —   —  ■—  1,517.120.— 
433 служитеља    —    —    _   _   _   —  4,003.980.- 
290 дпсвипчара   п    хонорарних    службс- 

кика   —   —   —   —   —   —   —   —   1,790.580.— 
275 уговорпих поштара — . —   —  3,601.380.— 
92 разрсднпх поштара и т. т. отправпика 

иа ралу код дохавних пошта — н-     980.940.— 
Породнчпи   додаци ■ — —     616.450.— 

Исплата  паушалмих   мсссчпих   додатака   службеиицима 
телсграфско-тслсфоиски-тсх.пичких сскцпја —   —   — 

, За npeiioc 

19,892.000.— 

371.700.— 
20,263.700.— 
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Пренето 20,263.700.- 

13. M a т е p и j a л ii и    p a c x o Д n 
695   Путни JI селидбепи трошкопи као и 'службмш путоваља: 

Путпи и селидбени трошкови   —  —   —      30.000.— 
Службсиа путоиаља    —   —   —   —   —       70.000.— 100.000 — 

69G   Опште камцеларијске иотрсбе: 
Набавка  розног канцеларијоког  матери- 

јала као п ситпи машшулатшши тро- 
iiiKoiiii    __    —    —   —   _—       50.000.— 

Шгампаље разних образаца као и други 
штампарскп трошкопи —   —   —   —     100.000.— 

Опраика     "     одржаиап.е     иписптарских 
цредкета,  писаћих  и рачумских  ма- 
шипа     —     _.  —  .—   —   —   —       20.0001.— 170.000,— 

697 Огрси, ca радиом снагом, оспстљсн.с, вода it капализа- 
цпоие таксс    —   —    —■   —   —   —   ;—   —   —   — 750.500.— 

698 Набакка  цотрошног  матсријала   за   чишћеи.с   зграда   И 
шшептара, чишћење лими.ака и иужпика, лабавка 
дсзшк^скционих средстава, иабаика матсријала И 
исплата радие сиаге за одржаваи.с чистоћс: 
Радна oiiara    —   — г   — 100.000.- 
Матсријал _   _   _   _   —   —       40.000.— 140.000.— 

699 Исплата закупииис за п. т. т. устапоие и трошконе око 
сеобе истнх    —   —   —   —   —   —   —   —   —■   — 300,000,— 

700 Накиада за iiolnni н преконрсмснн рад у ПОШТама, телс- 
графима и телефонима; 
У  поштама    —    —    —    —   —   —   —       30.000.— ^пг^п 
у тедеграфииа и тедефспшма   —  —   —    200.000.— 230.oou.-- 

701 Двевтце за оцмвод и 'К01ИТРОЛУ' ооште жедевницш и 
другим средстиима, као « npeiioc поштаиских ттошм- 
љака сувоземпим   липијама    —    —   —   —   — 

702 Накпада  за забројаваи.е  по111танск)1м  службсимцима  на 
новчаиим uKuiTcpiiMa, као н благајпицима И сакл.у- 

■чарима збнршгх пошта првог реда — 
703 Набавка  кола и ручних   колица,  као и  luahait.e  радне 

сиагс  за одржавањс  истих    —    —    —   —   — 
704 Мање уиутрашње оправке, otpes и осветљењ« у по- 

цгганоким вагоиима, иоплата надница чистачицама н 
мехаиичарима  и одржаваи.е електричног постројсм.а 
У нлма:     ■ Гг;тп_ 
Радпа сиага    —   —   —   —   —   —   —       S?-IXJ:' 
Материјал    —    —   —    —    —   —   —      35.000.— 100.000.— 

705 Исплата радне снаге у Г. т. секцијама око одржавања 
т. т. линија и постројсња; нсплата радне снаге у no- 
штамским ауто-гдражама и радиоиицама; исплата пут- 
ипх трошкова за службеиа путоваи.а као и плаћан.е 
превоза   и   npciioca   матсријала    —    _   _   _   — 1,500.000.—- 

За прсиос 24,604.200.- 

1,000.000.- 

40.000. 

100.000, 
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lIpciicTO 24,69-1.200.— 

70G   Набавка разног DOipotUHof И непотрошног магермјала за 
■oApiKaiiiiaibe т. т. лппија ^II отостројеља, >рсђаја и DO- 
штаиских ауто-гаража; плаћаље рачуага за ут.рошену 
електричиу струју за noron мотора у п. т. т. уста- 
новама u уређајима, исплата такса н дажбина у пези 
са   иабаикама   ir   одржава11>ем   TI   T.   и   ауто-службе 750.000.— 

Свега (Гл. L, парт. 693—706   _  —   _   _ 25,444.200.— 

ГЛАВА   LI   -i  ДИРЕКЦИЈА  IIOIUTA,   ТЕЛЕГРАФА   И 
ТЕЛЕФОНА — РИЈЕКА 

Редовни расходн 

A.  JI ii ч и и  p a с х o д и 

707 Ј1ич11; принадлежиости: 
628 чшшииика  и   чин.   ирипраипкка    —■ 10,520.100.— 
160 звапичника    _    _    ____  2,020.600.— 
400 служитеља    —    —    _   _   _   — 3,520.000.— 
40 двевничара, хоиорарпих службевиха и 

падиичара    —    —    —    — .—   —     390.000.— 
174 разредпих   поштара    —    —    —   —  2,350.000.— 
Породични додаци —   —   —   —  2,600.300.— 21,401.000.— 

708 Иоплата  паушалних   месечпих   додатака   службеиицима 
телеграфско-тслефопски-техиичких    сскцнја      —   — 250.800.  

Б.    M a т с p и j a л п И   p a с х o д и 
709 Пугии и сслидбсии трошковн као и службепа путоваи.а: 

Путпи it селидбспи трошкови   —■   —   —■     21.000.— 
Службсиа путован.а    —    —   —   —   —       33.000.— 243.000.— 

710 OnuiTc  капцсларнјокс  потребс: 
Иабапка   разпог   канцсларијског  матсри- 

јала као и ситпи нанипулативаи тро- 
шкови    —    —    —    —    —   —   —      70.000.— 

Штшпање   разних    образаца   и   други 
штампарски трошкови   — —    418.000.— 

Омравка И одржаваљс иивснтарских пред- 
мета, niicaliiix и рачуискнх маииша —       42.000.— 530.000.— 

711 Orpcii  ca радпо.м  спагом,  ocBemeii.c, вода н капализа- 
цмопс таксе   _   _   _ -■.  498.000.- 

712 Набанка  norpouffior   -матсриЈала1  за  4.iiiiiilieibe   зграда   п 
ипвснтара;   чшшћсп.с   димљака   и   лужшим';  вабаока 
дезинфекционих    срсдстава;    иабавка    матерпјала    и 
исшата ратлге снапе за од^жаваље чистоћс: 
Радна снага   —   —   —   —   —   —   —     200.000.— 
Материјал    _    —    __—   —   —     100,000.— 300.000.— 

За преиос 23,222.800.— 
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Пренето 23,2212.800.— 

713 Исплата закуппиис за и. т. т. установе и трошкови око 
сеобе нстих    —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 450.000.— 

714 Наклада за ноћни н прекоиременн рад у по- 
штама,  телсграфииа н телефонима: 
У телсграфпма и т^лсфопима   —   —   —     150.000.— 
У  поштама    __    —    -   —   -   —     250.000,- 400.000.- 

715 Дпешшцц за спровод и  контролу поште железницом И 
другпм средстнима, као И прспос поштапских nouni- 
љака  суиоземпим   лилијама    —    —■    —   —   —   — 1,200.000.— 

716 Накнада за забројавање поштанскии службеницима на 
новчапим шалтерима, као И благајпнцима и сакључа- 
рима збирпнх  iionrra  и држаоних  пошта арвог  реда 10.000.— 

717 Набаика кола н ручишх колица kao и пла- 
tiaii.c радпе ciiare за одржаиаље истих: 
Радпа ciiara    —   —    —   —   —   —   — 37.000.— 
Материјал     —    —    —    —   —   —   — 87.000,— 124.000.— 

718 Мап.с уиутрашње оправке, огрев и освет- 
љење  у  поштвнским   вагонииа, ^1сплата 
наднице чистачицама и мехаиичарнма за 
одржавање   елеистричног   осветљења   у 
љнма: 
Радиа смага    —    —    —    —   —   —   — 7.800 — 

, Материјал    --    —    —    -,-   —__ 32.200.- 40.000.- 
719 Исплата радне снаге у т. т. секцијама око одржавања 

т. т. лишца и 'постројеп.а; иошата фОДНђ шаге у 
поиианским ауто-гаражама и радиопицама; исплата 
путних трошкова за службена путоиаша^ као и пла- 
ћаље препоза и прспоса материјала    —   —   —   — 800.000.— 

720 Набавка  разног потрошног u непотрошиог материјала 
за одржавање т. т. линија и постројења, уређаја и 
поигтанских аугго^гаража; imahaibe ртуаа за утро- 
шену слсктричиу струју И iioro}i мотора у п. r. т. 
устаиовама и уређајима; исплата такса дажбина у 
всзи  са шбавкама  и  одржаваље  т.  т,   ауто-службе    450.000.— 

Свега  (Гл. LI, парт. 707—720)    —   —   — 26,696.800.— 

ГЛАВА  LI I   — ДИРЕКЦИЈА   ПОШТА,  ТЕЛЕГРАФА  И 
ТЕЛЕФОИА — САРАЈЕВО 

Редошш расходи 

A.  Л И ч н и   p a с х o д и 

721    Личне прмпадлежпости: 
527 чишовника U ч\ш. приправншка —   — 9,880.000.— 
148 званпчпика    —    —    —    —    —— 2,055.000.— 
270 служитсља    —    —    —    —    —— 3,098.000,- 

За препос       15,033.000.- 
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Прспето       15,033.000.— 

22 дневничара, хонорариих службеиика 
И иадничара    —    —    —   —   —-   — 282.000>— 

Породични   додацп    —    —    —   —   — 1,050.000.— 
37 разродммх   поштара   са   породичпим 
додацима   _•__   —   —   —   — 830.000.—:            17,195.000.— 

'22   Исплата  паушалних   месечпих   додатака   службмшцима 
тслеграфско-телефопско-тсхничких    сскција     ■—    — 312.100.— 

723 

730 

GOO.OOO.- 

Б.   M a т с [) ii j a л H ii  p a c x o д и 
l.VTini и сслидбепи T'poiiiKonn као и слузкве« 

Ra  1г>'тонан>а: 
lIvriTii и сслидбенп трошкоип   —   —   —       35.000.— 
Службспа путоиаља    _   _   —   —   —       40.000.— 75.000.— 

'21   Отпте камцсларијске потрсбс: 
Иабапка  размог   каицсларијског'  матери- 
јала   као   И   cimim   мапипулатпвии   тро- 
ШК0ВИ _______     100.000.-- 
Штампање   разпих    образаца   н   дручт 

штаишрсдси  трошкови ЗОО.ООО.— 
Оправка, одржавање инвектарсккх пред- 

метв, писаћих и рачуиских машина   —     100.000.-- 500.000.— 
'25   Огреп са радном снагом, осветљење, вода и канализа- 
_ циоме таж-се   —   —   —   —   —   —■ ,—   —   —   — 
'">   Иабаика потрошиог матсријала за чишћеље зграда'ii ini- 

веитара, чишћење димњака и нужника, пабанка дезин- 
фскциоиих  средстава,  набавка матерпјала  п  исилата 
радие   снаге  за  одржаваљс   чистоКе    —   —   —   — 
Радна снага   _   _   ^-   —   —   •      —     140.000 — 
Материјал _   _   _   .      — 40.000.— 180.000.— 

'27    Исплата закуппаис за п. т. т. устапоне н трошкоии око 
сеобе пстих    ____    —    —   —   —   —   —' 600.000.— 

'28   Накнада за иоћип! и прсковремени рад у no- 
штама,  телсграфима  u телефопнма: 
у   поштама    —    —    —    —   —    —■   —      130.000.— 
у телеграфимаи телсфопима    —    —   —     370.000.— 500.000.— 

'*9   Дневнице за спровод и контролу поште жслезпицом и 
другим срсдстиима као И  iipenoc поштаискнх  iiouin- 
љака   сувоземмим   линијама    —   —   —   —.—   — 1,030.000.— 

Нзхнада за вабројавање поштаниош службепицима на 
новчаним шалтерима као И благајиицима и сакл>уча- 

7 рима збирлих u државпих пошта првог рсда   —    — 50.000.— 
'31   На&авка кола и ручних коллца' .као и вааћвље радае 
7 aiarc   за   одржавање   истлх    —   —   —   —   —   — 80.000.—■ 

2 Мање уиутрашље оправке, огрсв н освет- 
љеи.с у поштанским вагонима, и одржа- 
ваи.с електрмчног noctp.ojeiha; псплата 
'Надница чмстачицама  н механичарима: 

За прелос 21,122.400.- 
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Црсието 21,122.400.— 

Радна спага   _    ______       37.000.— 
Материјал -,   —   —   —   —   —   —   —       43.000.— 80.000.— 

733 Исплата радпе  сиагс у т.  т. секцпјама око 
одржавања  т.   т.  лииија  и  nocipojeiba; 
исплата раднс спаге у поштанским ауто- 
гаражама   и .радиопицама;   нсплата  пут- 
:nitx   трошкона   за   службсна   путопања 
жао и плаћање  гфевоза и преноса ма- 
терпјала: 
Радна снага   _   _   —   ^-   —   —   —  2,430.000.— 
Материјал —   —   — 100.000,— 2,530.000.— 

734 Набавка   разпог   потрошиог н  иепотрошиог  материјала O 
за одржавање т. i. лииија и поспројења, ypct>aja u 
поштапскнх ауто-гаража; плаћање рачуна за утро- 
шсну слектричиу струју за логон мотора у <п. т. т. 
устаноиама it уређајнма; нсплата такса « дажбииа у 
вези са иабавкама и одржапаљем т. т. « ауто-службс 800.000.— 

Овега   (Гл.  L1I,  парт. 721—734) —   —   — 24,532.400.— 

ГЛАВА Lili — ДИРЕКЦИЈА ПОШТА, ТЕЈ1ЕПРАФА И ТЕЈШ- 
ФОНА — СКОПЉЕ 

Редовпи расходн 

.A.   Л и ч н и  p a с х o д и 

735 JliiMire 'np.iiiiiajwiCH<jiiolCTir: 

367 чипопппка и чии. припрашпжа —   —  6,070.200.— 
207 »ваничиика     ——   —   —   —   — 2,659.800.— 
277  служптсља      ____   —   —  3,123.000.— 
Породични  додаци      —   —   —   —   —     892.500.— 12,745.500.— 

736 Исплата   паушалних   мессчних   додатака   службенициха 
телеграфоко-телефонских техничких сскција     —   — 353.400.— 

Б.   M a тс p и j a л H«  расходи 
737 Путии u сслидбеин трошковн као И службена 

iivToiiaiha; 
Путпи u сслидбеин трошковн — —   —       20.000.—■   , 
Службсна  путован.а   '—   —   — —■.—.       40.000.— 60.000.— 

738 Ошгпе кашцсларпјоке »потребе: 
Набавка  разиог  канцеларцјшог   матсри>-    ■ 

јала као И ситши машшулатнвии тро- 
ui'K'oiiin   — .____       91.000.— 

Штампање разиих образаца као н други 
разни  штамиарскм  трошковн     —   —■     327.000.- 

За препос     418.000.— 13,158.900.— 
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Преието     418.000— 13Д68.900.— 

Опраика и одржавање шшсптарских прсд- 
мета, писаћих И рачунских машииз — 82.000.— 500.000.— 

739 Огреа   са радном  сиагом,  осиетљеп.с,   вода  И  каиали- 400.000.— 
зационс таксе        —   —   —   —   —■   —   —   —   — 

740 Набавка' потрошног мат&ријала  sa чишћење  зграда  и 
иивентара, чишћење димњака и нужника, набавка 
матђријала   и   исплата   радне  снаге  за   одржавање 
MHCTotie; 
Радиа  снага 20.000.- G0.0O0.- 
Маторијал        !__   —   —   —   —   —       40.000.— 

741 Исплата закуппипе за п. т. т. устапопс И трошкови око 
сеобе истих    —   —   —•   —   —   —   —   —•   :—   — 85.000.— 

742 Иакшада за ноћни и прскоирсменн рад у поштама, тслс- 
графима и телефопима; 
у лоштама      —   —   —   —   ■—   —   —      14.000.— 
у тслеграфима И телсфоиима —   —   —     141.000.— 155.000.— 

743 Дпсшшце за спропод И коитролу поштс железпнцом  и 
другим  срсдстаима као н  прсиос поштаиских nouiii- 
љака 'Суноземпмм  липијама      —   —   —   —   •—   — 500.000.— 

744 Накпада  за  забројаваље  поштанским  службсшишгма па 
новчаним шалтерима иао и благајиицима и сакључа- 
рима збирпих пошта првог рсда    —   —   —   —■   — 15..000.— 

745 Набавка  кола  и   ручпих   колица  као  и чмаћаи.е   радпс 
icnarc . за   одржаоањс  исгшк  —  6.500.— 

746 Мање  упутрашње  оправке,  огрев и осветљење у no- 
unaiicKiiM вагопима, и одржава11.е електричног по- 
стројења; исплата надиица чистачицама и механи- 
ча,р11ма: 

747 Исплата радне  спагс у т. т.  сскцијама око одржаваља 
т. т. лииија и nocipojeiba; исплата радне снаге у 
поштанским ауто-гаражама и радионицама; исплата 
пугних трошкоиа за ■службепа путоваи.а као и пла- 
liaii.c превоза и прсноса материјала; 

'mooo.- 1,000.000.- 
Радна снага 930.000.- 

35.000.— 

Матсријал        —   —   —   —   —   —   - 

748    Набавка   разног   потрошлог  И   пспот.рошпог   матсријала 
за одржавање т. т. лвнија и прстроЈења, уређаја и 
поштапских ауто-гаража; плаћан.е рачуна за утро- 
шсну електричну струју за погол! мотора у п. т. т. 
уЛгаповама и уређајима; исплата такса « дажбина у 
вези са иабавкама и одржаваи.ем т. т. и ауто-службс 1,200.000.— 

Свега (Гл. Lili, парт. 735-748) —   —   — 17,115.400.- 
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ГЛАВА LIV — ДИРЕКЦИЈА ПОШТА, ТЕЛ&ТАФА  11 
ТВЛЕФОНА — СПЛИТ 

РСДОВВИ расходн 

Л. JI ii ч м и p a с х o д и 

749 Личнс прнпадлсжиости: 

350 чииоппика и чин. приправника —   — 5,802.600.— 
.96 авмппника     ______ 1,195.800. ~ 
196 служмтеља      ______ 1,980.200.— 
327 диснничара   и   хонорарннх   службе- 

пика     __   —   __   —   _-- 3,280.900.— 
181 разрсдпих  поштара и  ■пословача  —  2.401.400.— 

с    Поролпчпи   додацм       —   —   —   —   —     950.000.— 
Провилђс умиропл.енмх слапица. н.ихонс 

сиЈХЈчали м удопица и иеизијс разред- 
IIHX поштара    ______     175.500,— 15,789.400. 

750 Мсплата   паушалмих   мессчиих   додатака   службсницима 
тслсграфско-тслсфопских тсхпичкнх  секцнја     —   — 200.000.- 

I>.  M a т е p it j a л }i u  p ac x o д n        ' 
751 Путии и селидбсми трошкоии као и службс- 

на путоваља: 
Путни II сслидбеии трошкови — —   —       35.000.— 
Службсна путонаи.а     —   —   — —   —       48.000.— 

752 Oiiune каацеларнске потребе: 
Иабаика разиог капцслариског матсрпјала 

као н ситни нанИпумтивин T|)OIIIKOIIII     170.000.^ 
Штанпаље раавик образаца као и друш 

штампарскп  трошкови —   —   —   —      195.000.-^ 
Оправка м одржавашс инвсптарских пред- 

мста, писаћих н рачуискмх машнна —       85.000.- 450.000. 
753 Огрсв ca радном снагом. ocucubcibe, вода И 

камализациоис таксе    —   —   —   —   —   —   —   — 300.000.- 
754 Иабавка   потрошног   матсријала   за  4iiiiihcii>e   зградл   и 

инвеитара, 4iiiiilieii.c. лимп.ака и иужника, набаика 
дсзиифскцмоиих средстава, иабавка матсријала И 
исплата радне сиагс за одржаван.е чистоће —   —   — 85.000.— 

755 Исплата закупммие за п. т. т. устаповс и трошковн око 
сеобе истнх    —   —   —   —   —   —   —   ___ 350.000.— 

756 Нантда за шоћил ц шроковремсми ■paj у лоштама', те.те- 
графима  И тслефоиима: 
У nounaua     —   —   —   —   —   —   —      40.000.— 
У тслефафима и тслсфоиима —   —   —     360.000- 100.000.  - 

757 Диевпицс за спровод м  коптролу  поште жслезшшом  " 
лрушм  средстпима   као и   прснос  поштаиских  noimi- 
љака   сувозсмпим   линијама     —   —   —   —   —   — 300.000.— 

83.000.- 

3i преиос 17,957.400. 
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Пренето 17,957.400.- 

758 Накнада за забројавање поштансвим службелицима на 
лончаиим талтсрима «ао и благајницнма и сакл.уча- 

■   рима збириих поштапрног рсда    ■—   —   —   —   —■■ 1().(КК).- 
759 Набавка кола н  ручннх коаица кло и плаћање  радке 

снаге за одржанап.е истих —   —   —   —   —   —   — 30.000.- 
760 Мање уиутрашње опрааке, orpeu и осиетљсљс у поштан- 

. ciciiM пагонима ir одржавање електричног iioCTpojeii>a 
у и.има; и-сплата наднииа чистачицама и механи- 
чарнма: 
Радна опага —_ — — — —.•— 180.000.— 
Материјал        __._--   —   —   — 45.000.— 225.000.- 

761 Исплата радне сиаге у т. т, секција око одржавања т. т. 
липија п постројсп.а; исплата радне cnarc у iiomraii- 
ским ауто-гаражама и јрадионицама; исплата пуших 
трошкова за службена путовања као и плаћање ii|)c- 
воза и npciiDca матернјала —   —   —   —   —   —   — 

762 Набавка  разног  потрмп.ног  и Нвпотрошаог   материЈала 
sa одржавање т. т, лшшја и постројења, уређаја и   ,■ 
поштапских   ауто-гаража;   плаћање  рачуна  за  утро- 
шену електрпчпу  струју  и  погон  мотора. у  п.  т. Т. 
устапопама  и уређајима;  исплата такса И дажбипа у 
исзи са пабаикама н одржапањем т. т. и ауто;Службе       . 217.000.- 

Сиега (Гл. LIV, па.рт. 749—762) — 20,239.400.- 

ГЛАВА  LV  —  ДИРЕКЦИЈА IIOIJITA, ТЕЛЕГРАФА  И 
ТЕЛЕФОНА — ЦЕТИЊЕ 

РедовВИ расходи 

Л.   JI И ч и it   pa C х o д и 

763    Личие пришдлсжности: 

274 чинонпика  и чин.  припрашшка      —  5,558.(КХ).— 
125 звапичиика      __-__   —   —   1,682.000.— 
127 служнтеља      —   —   —   —   —   —   1,427.400.- 
50 дпсшшчара и хоиорарних службсиика     600.000.— 
67 разрсдних   поштара  и   послоиача  —   1,070.400.— 
Породичнн   додаци      _   _   —   —   —     525.000.— 10,802.000 — 

761    Исплата   паушалннх   месечиих   додатака   службепнцима 
телсграфско-телефонскнх  техиичких   секција    —   — 200.000.— 

Б. M a т с ji п j a л и и  p ас х o д п 
765    Путки И селидбеии трошкоии као и службена путопаи.а: 

Путни и селидбспи трошкови —   —   —       90.000. 
Службсиа путоваља    —   —   —   —   —       50.000.— 140.000.— 

"^-За преиос 072027000.— 

873 
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Пренсто 

7G6   OnuiTc капцелариске потрсбе: 
Набавка размог капцслариоког материјала 

iKao И ciiTim 'манипулапшии TpoiUKOBH 180.(ХХ).— 
Штампаи.е разпих образаца и друш ппам- 

парски трошкоин    —   —   —   —       — 200.000.— 
Опраика и одржанан.синпеитдрских прсд- 

мста, iiiicaliiix 11 рачуиских маипша — 70.000.— 
767 Огреи  ca радном  сиагом,  оснстље11>е, пода и каиализа- 

циоис таксс    —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 
768 Иабаика   потрошпог   матернјала   за   чишћење   зграда   и 

пнвситара, чишћењс Димњака и нужника, иабавка 
лезпифекцпопих срсдстапа, лабакка материјала и 
1гсплата радне сиагс за одржаиа(1>е чистоће —   ■—   — 

769 Исплата закупшше за n, т. т. устшове и 1фОШКОВИ око 
ссобе  истих    —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 

770 Иакпада за iiolnin и прскопрсмсни рад у поипама, тслс- 
графима JI тслсфоиима; 
у   поштама      —   —   —   —    —   —   —       45.000.— 
у тслсграфима  и телсфопима —   —   —     305.000.— 

771 Дневнице sa спромд H коитролу поште жслезпицом и 
другим средстнима као и ирсиос иоштапских поши- 
љака суноземиим лмпмјама —   —   —   —   —   _   _ 

772 Накнада за забројавање поштапским  службеиицима na 
•        поичаимм шалтерима као и благајшшима и сакључа- 

рима збирпих пошта и државпих  пошта првог р«ла 
773 Набавка  кола и ручних колица «ао  и плаћање радне 

cnare за одржавање истнх —   —   —   —   —   —   — 
774 Маље унутрашк.с оправкс, orpcu и осистљеи.е у nouiraai- 

•cKiiiAi   вагоппма   ц   оаржаваи.е  слектритиог nocrpojc- 
ii,a   у   п.има;   мсплата   иадница   чисчачицама   п  меха- 
пичарима; 
Радма сиага    —   —   —   —   —   —   —       15.000.— 
МатериЈал      _____        _      20.000.— 

775 Иаплата рааис шагс у т.  т.  сскцијама  OIKO одржавања 
т. т. лиипја н постројен.а; исплата радпс снаге у 
поштанским ауто-гаражама и радионицама; исплата 
путних трошкова за службена путовања као и пла- 
han>e прспоза  и  препоса материјала    —   —   —   — 

776 Набавка  разпог  потрошног   "  нспотрпишог  иатеријала 
за одржаваи.с т. т. лииија и постројеп.а, ypel;aja И 
поштаноких ауто-гаража; tuiahaibe рачуиа за утроше- 
иу слсктрпчпу струју и погон ,\1отора у п. т. т. уста- 

4 ионама и уређајима; исплата такса И дажбина у везм 
са пабанкама п олржг.ван.см т. т. п ауто-^лужбе    — 

Љиос партија 

11.202.000.- 

450.000.- 

300.000. 

85.000. 

300.000. 

350.000. 

160.000.- 

10.000. 

10.000. 

35.(ХХ). - 

800.000.- 

Свсга (Гл. LV, парт. 763—770) 

150.0(К).- 

13,852.800.- 

814 
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РЕКАПИТУЛЛЦИЈА 

Глава    XLV1 — Ммиистарство      _____ 20,746.000.- 
XLVI1 — Дирокцнја  пошта,  тслеграфа  и тс- 

лефоиа,  Београд — — — 62,752.900. 
,,     XLV11I — Дирскција  пошта,  телеграфа и тс- 

лефопа,   Загреб  —   —■   —   — —r 65,13€.600.- 
XLIX — Дирекција пошта,  телеграфа и тс- 

лефона,   Ј1>убл.аиа    —   _   — — 46,170.400.- 
L — Дирекција пошта,  телеграфа  и тс- 

лефоиа,   Мови   Сад   _   _   — _ 25,444.200.- 
LI — Дирскцмја   noiirra,  телсграфа   и тс- 

леграфа   телефома,   1'ијека    — — 26,696.800.- 
,; L1I _ Дпрекција  noiuta,  телеграфа  И тс- 

лефона,   Слрајево      _   _   _ _ 24,532.400. 
LI 11 — Дирекција пошта, телеграфа u тс- 

лефопа,  Скопљс —   —   —■    — — 17,115.400.- 
LIV — Дирекција пошта, телеграфа и те- 

лсфопа,   Сплит    _____ 20,239.400,- 
LV — Дирекција   пошта  телсграфа   И тс- 

лефоиа, Цетиње —   —   —   — — 13,852.800.- 

Укушо XVIII раздео —        322,G|86i90CV 

XIX  РЛЗДЕО _  МИНИСТАРСТВО  ГРАЂЕВИНА 
ГЛАВА LVI — МИИИСТАРСТВО 

Редовни расходн 

A.  Л н ч н н  p a с х o д и 

"7    Личне примадлежпости: 
Мимистар         —   —■   —   —'   —   —   — r    72.000.— 
143 ЧИНОВНИКа и чин. припранпика —   _ 3,436.000.— 

8  служитеља     __   —   —   —   — 100.200.— 
115 дневничара,  хопорарних службеиика 

И  иадпичара      —    —   —■   —   —    — 1,812.000. - 
Породични додаци —   _   _   —   —   • 165.600.—,            5,586.400.- 

77S    припадлежности за 210 надзорпнка путева и 
2.100 путара  30,800.000.- 

Б. M a т е p и j a л п и  p ас х o д и 
77У   За редовно одржавање и уређење зграда општег лр- 

жавЖ)Г  зпачаја      —   —   —   —   —■   —'   — 
'80    Цродужен.е  радова na далсководу Београд — Костолац; 

израда  графо-станица  за   onaj. далвковод;   набавка 
стубова,    изолатора,   алуминијумских    спроводника, 
гвоздених арматура за стубовс,  цемвнта, шодера и 

2,000.000. 

За прсиос Зв,446.400._ 
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742,500.- 

2,000.000.- 

70.000. 

Пренето 38>44&.40(). 

осталог што je у вези са далеконодом; моитажа да- 
леконод.а,   пооравка   оштећсших   делова;   демонтажа 
турбо-агрегата; мабавка потрв&ног грађевшмхог  ма- , 
теријала, плате стручвом и осталом особљу; шодво- 
зиш  и   иренасши  трошконц  И  иабавка  iOUTHor   монта- 92 744 00'I 
51оног материјала '— 

781 ['едоипо одржаиап.с, опранке и набавхе за багср „lloca- 
нииу" м за мсплатс радипка запослеиих na багеру — 

782 Опраика   оштећене   црсдбраис  на  рсци   Гроишици   код 
Крагујснца       —    —    —    —    —   — ч—   —   — — 

783 Исплата награда посматрачима иодомсрмих n кпшомер- пел олп 
нпх  станица   —■   ——   —   ■—   —   —   —   —   — 

784 Набавка капцсларнског матерпјала и прибора за потре- 
бе Мимистарс-гаа грађевина И његове спољпе 1службс 

785 Исгтлата слектрпчне енергије за осветљење н погол ма- 
ШИНСКИХ имсталација: 
штампарије,   хелпографске   радпонмцс   ir   Завода   за 
Hcmmniaii.e   грађевинског   материјала,   као  и  за #п6- 

'правку електрпитих ивсгадациЈа у зграли 'Мшшстар- 
ства rpal;cBiiiia  n за набавку  потребиог с^вктрпчног 
матерпјапа  и  алата  ' 202.000 

786 TpoiiiKoiui  прсвоза и преноса државних пошиљака  као 
и трошкони превоза алата  n  материјала   —   —   — 150.000 

787 OnpaBiKa И олржапаље техничких ииструмемата, алата И 
инвентарских прсдмета; оправка иагацииа Министар- 
ства   грађсиина     —   —    —   ■—   —   —   —   —   — 200.000 

788 Набавка  потрошног  материјала  и  алата за  одржавам.е 
Miicrohc     —   —   —   —■   —   —   ■—   —   —   —   — 

789 Водоводпе   таксс   И   поигтаиако-телсграјфско-телсфопски 
трошкови, као и  тамсе за  мсђутрадске  разговорс — 100.000 

790 Огрсн  са  преносом  n  сечом —   —   —;   —   —   —   —  ' 2(К).000 
791 За редовно одржавање -Завода за испитивање иатери- 

јала, штампарске, литотрафокс, кљигонезачке, хелио- 
графске и фоторадионице и за набавку штампарског, 
литографског, кљпгоиезачког, хслиографског и фото- 
материјала —■ — — —■   —   —■   —   —   —   —   — 

792 За материјал, клмшеа, повез И за стручпу И радпуснагу; 
за  штаммап.е   и   пздавање   стручпих   публикацпја  — 500.000.— 

793 Набавка стручних кљпга, часоппса и службепих листова елплп 
за одељења Милистарства грађевина и бпблиотеку оо.ооо.— 

794 Накмада режиссрима за 3a6pojar.aibc —   —   —   —   — 5.000.— 
795 Путпи, подвозпи u седидбеии трошкоии службспнка Mn- 

Јгнстарства грађевппа и федсралних једипица који пу- 
тују   ради   одржавања  државних   путсва  —   —   — 200.000.-- 

796 За   грађовлиоку   мобилчгзацију  техиичких   стручњака   и 
приватпмх грађсвпнскпх предузећа —   —   — 100.000.- 

797 За оправку оштсћспих  п делимичшо порутсипх  зграда 
општег   држааног   значаја;   обнова   оштећене   нове j 

За цренос 66,848.700.— 

S16 

24.000.- 

150.000. 
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Прсшето 66,8-18.700 — 

зграде Мпиистарства rpa!;cnniiia, Мшшстарства фи- 
iiianciija, Мипистарстиа пол.оприиредс, Мттстарстпа 
шума, iMitiniCTapcTDa руда, Техничког факултета, Паг 
толошког кнститута, Универштета у Dcoi раду и дру- 
шх зграда у замљи —   —   —   —   —   —   •— 26,000.000.— 

798 Погои, одржавање и олравка држаиних путничкш и те- 
рстших аутамобила, моторцикла И бицикла, спих др- 
жавних грађспиискнх машина и грађсвипског при- 
бора* багера', ваљака, дробнлнца, шоишх багсра итд. 
са иабавком погрсбпог погонсхог матсријала, мазпва 
и алата; кирија за радионице; исплата иоде, слек- 
трнчне ciiepinje; иабавка рсзсрвлнх дслова и осталог 
прибора;  платс  радпицима  п   руководиоцпма  па   na- 

депмм машипама — — —   —   —   _   _ 1,000.000.— 

Свсга   (Гл.   LVI,   napo-. 777—798)      —   - 93,848.700.— 

Укуппо  XIX -раздео — —   —   —   —   - 93,848.700.— 

XX РАЗДЕО — МШШСТАРСТВО ИНФОРМАЦИЈА 

ГЛАВА LVI I — МИНИСТАРСТВО 

Редовни расходн 

Л.    JI и ч n и    p a с х o д и 

799 Личне припадлсжностн: 
Минисгар  —  __   -^-   —   —   —   —      72.000.— 

21 чиновпи«   —   —   —   —   —   —   —   —     490.800.— 
2 служитеља   —   —  —   —   —   —   —        25.200.— 

43 дневничара н хонорарних службепика     849.600.— 
Породичии додаци — —   —   —   —   — 15.800.— 1,453.400.— 

Б.   Материјални   расходп 
800 Радпичке падпице са.осигурањем —   —   —   — 39.600.— 
801 Канцеларпјски  тро-ШКОВИ    —■ — —■   —   —   —   —    — 100.000.— 
802 Оправка, одржаваи.с н читћсп.е зграде и иивеитара —  , 40.000.— 
803 Огрев, освстљси.е, сгруја —■ —   —   —   —   —   —   ■— 100.000.— 
804 Кирпја _________ 160.000.— 
805 Одржаваљс   три   аутомобпла  —  —   —   —   —   —   — 50.000.— 
806 Путни п сслидбспп трошкови —   —   —   —   — 37.000.Т- 
807 Поштапско-телеграфскп  и тслефоискп трошкови  —   —■ 50.000.—• 
808 Иабавка  образаца,   кп.ига,   часописа,   диешшх   лпстова, 

брошура   (у   земл.и   и   имостраиству)   —   — i —   — 400.000.— 
809 TpoiuKO'Hii о«о израде билтена за инострану и улутра- 

шњу инфориативну службу   —   —   —   —   —   — 250.000.— 
810 Набавка  апарата,  'пнструмепата и   материјала  за фото- 

секцнју ________ 100.000.— 

За прснос 2,840Л00. 

52  Ст.   белсшке   ЛППОЈ-а 817 
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Пронето 2,840.000.- 

811 Набаака пксаћих машниа н гестетаера  90.000.- 
812 Хонорари  за  повремане  спсцијалне  преводилачке   no 

■слонс ii прскопрсмепи рад у фото-секцнји —   —   — 54.000- 
813 Репрезентативни трошкши —   —   —   —   — 100.000- 

Овсга   (Гл.  LV1I, ларт.  790—813)  3,084.000.— 

ГЛАВА LViIII — ИЗАСЛАЖЛВА ЗА ШТАМИУ У 
ИНОСТРАНСТВУ 

Редовпи расходн 

A.    Лимии     p a с х o д и 

814 Личне црипадлежпости: 
20 чиношпжа ____     533.400.— 
Породнч1гн додаци _   _   _       12.G00.— 546.000.— 

815 Разлика   na   курсу   за   псплату   ллчннх   'принадлсжпости 
особља за штампу у иностранстиу . —   —   ■— 1,043.300.— 

Б.    M a т с p и j a л л li    расходи 
816 Капцеларијски трошкоии — —    —   —   —   —   — — 60.000.— 
817 Путпи ■» селидбени трошкони —   —   —   — — 60.000.— 
818 Поштанско-тспеграфски  и телефонски  трошкови  — —■ 120.000.— 
819 Иабанка књига, часоппса и дневних листова —   — — 120.000.— 
820 TpoiiiKOBii пропаганде у Амсрици —   —   — — 30.000.— 
821 Репрсзентатшши трошкопи —   —   —   — — 90.000.— 
822 Разлиха na курсу за исплату ■матернјалпих расхода иза- 

сланстпа   у  лпостранстиу  —   —•   —   —   ■—   —   — 3,373.700.— 

Свега   (Гл.  LVIH,  парт.  814—822)   — '— 5,443.000.— 

ГЛАВА L1X — ТАНЈУГ 

Редовии расходн 
A.    Л и ч и И    p a с х o д и 

823 Лнчпе припадлежности: 
173 коптрактуалиих и хонорарлнх слу- 

жбсника са социјалним оошурањем 
и осигурањем у случају болести —   —   —   — 5,253.100.— 

Б.    Матернјаллн    расходи 
824 Ошпте капцсларијске потрсбе  и шбанка матаријала  за 

умножаваље —   —   —   —   —   —   — 410.000.— 
828   Огрев _________ 135.000.— 
825 Издаци  за  одржаиаљс  зграде   u   одржаван.е  вошла   са 

погоном _ —   —   —   —   —   _   —   — 100.000.— 

За преиос 5,898,100.— 

S/S 
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Прслето . 5,898.100.— 
826   Стапарина ________ 210.000.— 
°27   Оспстљеи.е и ПОГОН радио-  стшгнце —   —■   —   —   — 60.000.— 
«28   a-peiu   ______             _   _   _   _ 135.000.-, 
829 За  иабаику  једие  радпо-тслеграфске  емисиоис  стапице 

н  други  радио матернјал —   —   —   —   — 350.000.— 
830 За шбаику дпс машиие за умпожаиаљс — — — —> 30.000.— 
°31 За набапку ni!caliiix машима - - — — — — — ■—■ 30.000.— 
"32    За ■претплдту na вес™  Агенцнјс  J'aJTcp,  ЛОПЛЈОН  према 

yrouo'py од 17 ашиомбра 1944  125.200.— 
°33   За рспЈЈезептатиине тЈКЈШКове —  "—   —   ■—   — 30000.— 
°34   Троткоии допионика na страпи И пуши трошкопи —   — 330.000.— 

Сисга (1'л. L1X, парг. 823—834) _   _   — 7,063.300,— 

ГЛАВА LX — РАДИО БЕОГРАД 

Редовнн расходи 

< Л.    JI li ч ir И     ]) a с х o д u 
8t>5   Личне прииадлсжпости: 

440 контрактуалних и хопораЈмшх службспика са со- 
цмјалним   ооигурањем  и осигфрањеи  у случаЈу 
болести _______ 11,272.800.— 

I>.    M ат е ри j a л л п    p a с х o д и 
^б    Иабанка   потрошпог   капцеларијског   матернјала,   штам- 

naiibc образаца,  лабавка тгисаћих  машнпа н машнпа 
аа  умножапање  н  рачуиокнх машина  137.010.— 

"'7   Опраика u одржанаи.е зграда као u одржавање ипвсп- 
Тс-фа __________ 40.000 — 

^s   Огрев, осветљеље u вода ______ 283.790.— 
°39   Kupnje   и  закупи  зграда — —   —   —   —   —   —   — 30.000.— 
°40   Трошковн за оправку и одржавањс аутомобила —   — 150.000.— 
•j'    Путпи и селидбени трошковн — ■—   —   —   — .—   — 25.000.— 
јИ* Поштаиско-тслеграфоки и телсфопски тјгошкони —■ — 94.000.— 
°43   Хопорари за народне псвачс, солисте, арапжере, препи- 

сиваче,   преводиоце,   композиторс   u   неангажовани 
R            апсамбл _________ 590.000.— 
°'*4    Набавка « откуп орксстарских, хорских, камерпих дела, 

нотпс   харшје,   грамофон.   ПЛОЧа,   onipaii-Ka  и  ттревоз 
киструмопата — — — 200.000.— 

°45   Хонорари за кљижевпи прсглед, културпу хрмшку, драм- 
cj<a и мелолрамска дела, хумор и лстопис, као и за 
куповање разних књига и часописа —   —   —■ 220.000.— 

°46   За  разма политпчка И друга  преданап.а,  дменпике,  ча- 
сове   пародног   npociicliiuiaiha   — —   —   —■   —   -— 83.000.— 

847   Одржавање садашњих инсталација радио-стаиице (Бсо- 
град и Земуп)-. —   —   —   —   —   —   —   — 3-10.000.— 

'8   Иагра'дс особљу за прекопремсиш рад —   —   — 534.400.— 

Свега  (Гл.  LX,  парт. 835—848) —   —   — 14,000.000.— 
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РЕКЛПНТУЛЛЦИЈА 
Гдава   LVI1 — Министаджтво _   _   _   _ 3,081.000.— 
Глаиа LVill — Изасламсгво  за  штамш-  у иностранстиу 5,443.000.— 

.        Глава    L1X — Таијуг _!____ 7,063^00.— 
Глава      LX — Радио Београд ________ 14,000.000.— 

Укупно   XX  раздео  —  —   —   —   —   — 29,590.300,— 

XXI РАЗДЕО — МИНИСТАРСТВО  ИЛРОДИЕ ОДБРАНЕ 

ГЛАВА LXI — РАСХОДИ НАРОДНЕ ОДБРАНЕ 

849   Кредит за личнс н матсријалпе потрсбс иародиеодбрапс 4.500,000.000.— 

Cucra  (Гл.  1X1,  парт.  849)  —   — 4.500,000.000,— 

Укупно XXI   раздсо                   —   ■ 4.500,000.000,— 

XXII — ДОТАЦИЈЛ  ФЕДЕРАЛНИМ  ЈЕДИНИЦАМА 
1 И  ОБЛАСТИМА / 

ГЛАВА LX1I — ДОТАЦИЛ' 

850   Дотацијс 'фсдералиим   једипицама  и  областима    —   '—        2.700,000.000.- 

Свега  (1"л. LXII, иарт. 850) —   —   —   — 2.700,000.000.— 

Укупмо XXII раздсо —   • 2.700,000.000.— 

XXIII — БУЏЕТСКИ   РЕЗЕРВИИ  КРЕДИТИ , 

ГЛАВА LX111 — БУЏЕТСКИ РЕЗЕРВНИ КРЕДИТИ 

851 Кредит  за  исдоиол.по предпи^еие  личпс  и  матсријалис 
расходе _________ 20,000.000,— 

852 Кредит за непредвиђене  личис  «  матсријалнс расходс 40,000.000.— 

Свега   (Гл.   LX1II,   парт.   851—852)   —   — 60,000.000.— 

Укушш   XXIII   раздео 60,000.000.-- 

ОПШТА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАСХОДА 

Редовни расходн 
1 |)аз. — Намесппштно,   АВИОЈ   п   тужиоштпа — 32,424.000.- 

11',,    — Претседништао  Министарског  савета — 22,013.000.- 
III ,,    — Мшшстарстно  за конституанту — — — 849.000.- 
IV ,,    — Мкннстарство каострааих послопа — — 40,251.700.- 
V    ,,     — Мшшстарстпо унутрапш.их послоаа — — 3,226.800.- 

VI   ,,    — Министарство аравосуђа — —■ —   — — 7,428.800.- 

За прспос 106,793.300. 
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Преието 106,793.300.- 

- Мипистарстпо 'пјкзсвстс — ■—   —   —   —■ 4,912.500.- 
- Мииистарстно фимансија — —   — 867,466.400.- 
- Мивистарстоо саобрлћаја.-^ —   — 2.437,689.900.- 
- Министарстно ипдустрпјс , —   — 12,401.800.- 
- Мипистарство трговипе   it  снабдеваи.а  — 13,768.700.- 
■ Мшистарствб пољоприиреде —   — 4,800.000.- 
- Министарстао шумарства —   — 4,731.000.- 
- Министарство рударства —   —   — ■ 8,315.700.- 
- Мвнистарстео (колоиизације — — —   — 4,241.800.- 
- Мннистарстио социјалпс политнкс  1.362,537.000.- 
- (Мшшстарство   лародног   здрашља   —   — 10,213.000.- 
- Мипистар.   пошта,   тслсграфа   u   телефона 322,686.900.- 
- Министарство грађевипа — —   — 93,848.700.- 
- Мшшстарство  ипформација — —   —   — 29,590.300.- 
- Мшшстарство народие одбрамс — 4.500,000.000.- 
- Дотација фсдерал. једипицама и областима  ■     2.700,000.000.- 
■■ Буцстски рсзервни кредита —   — 60,000.000.- 

Укуино  расходи _____ 12.544,000.000.- 

VII 
VIII 

IX 
X 

XI 
XII 

XIII 
XIV 
XV 

XVI 
XVII 

XViIl 
XIX 
XX 

XXI 
XXII 

XXIII 
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Б — ПРИХОДИ 

I РАЗДЕО — НЕПОСРЕДНИ ПОРЕЗИ 

ГЛЛВА  I  — ОПШТИ НЕПОСРЕДНИ ПОРЕЗИ 

1 Службспичкп порсз сшезних службсника —   — 100,000.000.— 
2 Друштиспи порез ла добитак савсзних прсдузсћа —   — 10,000.000.— 
3 Порез ла иежеље _______ 2,000.000 — 

Свега (Гл. I, парт. 1—3) —   —   — .—   — 112,000.000.- 

ГЛАВА II — ПОСЕБНИ ПОРЕЗИ 

4 Порез ла оослоави нромет (опшги, скунии и иорсз на 
луксуз)  300,000.000 — 

Свега  (1'л.  II, парт. 4) —   — 300,000.000.— 

РЕКАПИТУЛАЦИЈЛ 

Глапа    I — Oiiiimi непосредии порези —   —    — 112,000.000.- 
Глава II — Посебни  порези — —   _   _   _   _   — 300,000.000.- 

Укупно    I    раздео   —  Нспосредни    порезм 412,000.000.— 

II РАЗДЕО — ПОСРЕДНИ   ПОРЕЗИ 

ГЛАВА III — ПРИХОДИ ОД ТРОШАРИНЕ, ТАКСА И 
ЦАРИИЕ 

5 Трошарииа: 
наплата трошарипе na: шећер, квасац, ranio, штпфит, 
екстракте, внно, ракију, струју, сијалнце, каву, беи- 
зии, уље, пламеле лампе и КОНТролна такса за де- 
натуриса11.е —   —   —   —   —   —   — 549,380.000.— 

6 Таксе: 
продја таксених марака и такссних хартнја (no од- 
битку провизије малопродавцима), иаплата такса У 
готовом повцу (сем таксе пз тдр. бр. 101 опште так- 
cenc тарифе) —— —   -—   —■   —   —   —   — 283,200.000- 

7 Возаринока такса нз тар. 6р. 101 Опште таксенс тарифе 125.100.000.— 
8 Uapiuie  ca  споредпим  царилским дажбипама н  ажијом 60,000.000.— 

Свега (riiTlII, парт. б—8) —   —   —   —       1.017,680.000.— 

Укупио  II  раздсо — Посредни порезн   — 1.017,680.000.— 
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III РАЗДЕО — МОНОПОЛИ 

ГЛЛВЛ IV — ПРИХОДИ УПРАВЕ ДРЖАВИИХ 
МОНОПОЛА 

9 Монопол дуиаиа — no одбитку процеита—   —   —   — 2.(503,811.250.- 
10 Монопол  солп  —  no одбитку цроцспта —   —   —   — 373,775.000.- 
11 ^М-опопол жажица   —   та>кса ■ ■ г; 118,800.000.- 
12 Мопопол umapnaiinpa — no одбнтку процспта — 79,087.500. 
13 МОНОПОД пстролеума — такса —   ■—   —   —   — 31,500.000.- 
14 Нашада трошкова око израде и продаје тамсених аред- 
 __   —   _   —   —   —   — 23,357.000.- пости 

15    I'asmi прпходп —   —   —   —•   ~   —   — 100.000.- 

Свсга (Гл.  IV, парт. 9—15) —   —   —   —        3.230,430.750. 

Укуппо III раздео — Мопополи —   —   —        3.230,430.750. 

IV РЛЗДЕО — ДРЖЛВИЛ   ПРИВРЕДЛ 

ГЛАВЛ V — ПРИХОДИ ПО СТРУЦИ МИНИСТАРСТВА 
УПУТРАИПВИХ IlOaiOBA 

IG   Од продаје путннх нспраиа (пасоша) ^-   —   —   —   — GOO.0O0.— 

Свега  (Гл. V, парт 16) —   —   —   —   — ТГоОО^- 

ГЛАВА VI — ПРИХОДИ ПО СТРУЦИ МИИИСТАРСТВА 
ПРАВОСУБА 

17 Прпходи „Службелог листа": 
Од прстплатс и продаје листа —   —   — 5,000.000.— 
Од огласа  — — —   —   —   —   —   — 500.000.— 
Од   сспарата   (закопп,   уредбс,   праиил- 

Ш1цИ   НТд.) ^.   _   _   _   — 1,400.000.—               G,900.000.— 

Свсга (Гл. VI, парт. 17) —   —   —   —   — 6,900.000.-- 

ГЛАВА VII - ПРИХОДИ ПО СТРУЦИ МИНИСТАРСТВА 
ФИИАНСИЈА 

18 Прпходп Поштавске штедиоппцс: 
Приход од камата _   _   _   —  6,280.000.— 
Прпход  од  проппзпје — —   —   —   —     5^0.1Кл». 

Кж ^.ГхоГ- = =   =   =   =   ^.l.SS- 8,800.000.- 
19 Приходи Државне хипотекарие бапкс ■   ■ ^твллпл- 

20 Приходп Држаппе класие лутрије —   —  8,786.000.— 

Свега (Гл. VII, парт. 18-20) —   —   —   —        "~36,037.650.- 
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21 

22 

ГЛАВА VIII — ПРИХОДИ ПО СТРУЦИ МИНИСТАРСТВА 
САОБРАЋАЈА 

Приходи Гдавве упранс жслсзпнца: 
Од путничког саобраћаја — —   —   — 566,000.000,— 
Од робиог icaoCpaliaja — — —■ 585,000,000.— 
Разин приходи _____    9,000,000,— 1,160,000,000,— 

Приходи Главпс упраис рсчиог саобраћаја: 
Од превоза робс п путвика —   —20,000,000,— 
Од оксплоатацпјс  присташшших постро- 

јења —   —   — '—   —     100,000,-^ 
Од  пристанишпмх такса    —    —   —   —     100.00O,— 
Од елсктричиих  цептрала — —   —   —     100.000.— 
Разни приходп —   —   —   —       10.000.— 20,310,000.— 

26 

Свега  (Гл. VIII, парт. 21—22) — 1.180,310.000.— 

П1АВА IX — ПРИХОДИ 110 СТРУЦИ МИИИСТАРСТВА 
ТРГОВИНЕ II СНАБДЕВАЊА 

23   Приход од жиговине зажнгосање мерила и изра^еиниа 
од драгодсиих мстала —■ —   —   —   —   —   —   —; 

Cuera (Гл, IX, парт. 23) 

ГЛАВА X — ПРИХОДИ ПО СТРУЦИ МИНИСТАРСТВА 
СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 

24   Приходи Дома слепих у Земуиу —   —   —   —   —   — 

Cuera (Гл. X, парт. 24) —   — 

ГЛАВА XI — ПРИХОДИ 110 СТРУЦИ МИНИСТАРСТВА 
ИАРОДИОГ ЗДРАВЉА 

25   Приходи   Завода   за   траисфузију   крпи 
Снсга (Гл. XI, парт. 25) 

ГЛАВА XII — ПРИХОДИ I1Q СГРУЦИ МИИИСТАРСТВА 
ПОШТА,  ТЕЛЕГРАФА  И  ТЕЛЕФОНА 

Приходи потташско-телеграфско-тслсфоиске 
службе: ■     ■   .   ■ 
По поштанској међупародиој радљи — 1,000.000.— 
По тслеграфској ме^у^ародиој ради.п 1,000.000.— 
По тслсфонској. међуиародпој радњи — 100.000.— 
По поштапској упутрашњој радњи — 195,000.000.— 
По телефонокој унутрашп.ој радњи — 100.000.000.— 
По телеграфскај  ушутраши.ој  pa;Libii —   30,000.000.— 
Од  радио  прстплате —   —   —   25,000.000.— 
Од превоза путшжа И пртљага — — 5,000.000.— 
Разпи ciiTiiii ириходп —■   —   —■        500.000.— 

Свсга (Гл. XII, парт, 26) _■__— — 

^,000.000.- 

1,000.000.- 

50.000.— 

50.000.— 

3,500.000.- 

3,500.000.- 

357,600.000. - - 

357,600.000.- 
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ГЛАВА XIII —ПРИХОЛИ IIQ СГРШЛ МИНИСТАРСТВА 
ГРАЂЕВИНА 

^7    Приходи од продаје стручних приручника —   — 500.000,- 

Снега   (I\i.   XIII,  парг.   27)   —   —   —   — 500.000.- 

ГЛАВА XIV —ПРИХОДП IIO СТРУЦИ МИНИСГАРСГВА 
ИНФОРМАЦИЈА 

28 Од  продатих  слмка  у  (|)OT()-CCI<IUIJII  —■   —   —   —   — 50.000.— 
29 Приходи  ,,Taiijyir-a"  — од претплате ш  бплтспе  '180.000.— 

Снсга   (Гл.   XIV,  парт.   28—29)   —   — 530.000.— 

РЕКАЛИТУЛАЦИЈА 

Приходи државпе  прпирсде 
Глаиа     V — Ммимстарство унутрашми  послоиа — — 000.000.- 
Глапа    VI — Минжтарство праврсуђа —   ;—   — 0,900.000.- 
Глава   VII — Мишктарство фннансија ^- 30,037.050.- 
Глава VIII — Министарство  саобраћаја —   —   —   — 1.180,310.000. 
Глава    IX —■ MiiiiiicTapcTiio трговине ii ciia6,aeiiaii>a ■*- 1,000.000.- 
Глава      X — Министарство  соцпјалие  политпке —   — 50.000.- 
Глава    XI —■ МинистаЈКТво народног здравља   —   ■— 3,500.000.- 
Рлава   XII —■ Мшшстар.   пошта,   телсграфа   м   тслсфопа 357.G00.O00.- 
Глава XIII — Мишктарство  гргђеаина    —    —   —   — 500.000.- 
Глава XIV — Министарство информација —■ —   —   — 530.000.- 

Уовупно  IV ~;расЈде(> — Државпа  приврсда   — 1.587,027.650.- 

V РАЗДЕО — ДРЖАВНА  11Р11ВР1-Д11Л  ПРЕДУЗЕЋА 
II ИМАЊА 

ГЛАВЛ  XV — ВИШКОВИ ПРИХОДА  ДРЖАВНИХ 
ИРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА  И  HMAIBA 

30 BiiiiiKOBii прихода држпииих привредних цредузећа и 
ииања, која буџетарају no својим посебнш) буџе- 
тима у смислу чл. 19 Финансијског закопа за период 
јули—децембар 1945  —        3.500,000.000.— 

оГега. (Гл. XV, шрт. 30) 3.500,000.000.- 

Укутмо   V   раздео — Државпа 'прниредна 
орежузећа   и   ниања        3.500,000.000.— 
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VI РАЗДЕО — РАЗНИ ПРИХОДИ 
ГЛАВА XVI — РАЗНИ ПРИХОДИ 

'М   Од   враћеншс   позајмица  —  —   —   —   —   — —   —            90,000.000.- 
,')2    Нспредииђсии и напрсдни приходн —   — —   —               6,801.600.- 

Ciicra   (Гл.   XVI,   парт.  31—32)   — —   —            96,861.600.- 

Укугаш VI раадео —■ Раавн приходц —   — 96,861.600^- 

ОПИПА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА 
0 

I Раздео — Испосредпи   порсзи   — —  —   —   —    — 412,000.000.— 
U Раздео — Посредни порези _   _   _   _ 1.017,680.000.— 

III Раздсо — Монополи   — —    __   —   _._— 3.230,430.750.— 
IV Раздео — Државиа    пр1гореда; ■ ■  1.587,027.650.— 
V Раздео — Дјржавна  привредна   111)едузе11а   и   имаи.а 3,500,000.000.— 

VI Раздео — Разни   прнходн  —  —  —   —   —   —   — 96,861.600.— 

Укупно приходи —,—   —   —■— 9.844,000.000.— 
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ПРЕГЛЕД 
СЛВЕЗНИХ РАСХОДА И ПРИХОДА 

ЗА 
БУЏЕТСКИ ПЕРИОД ЈУЈ1И—ДЕЦЕМБАР 1945 



П P E Г Л E Д 
ДРЖАВНИХ РЛСХ0ДЛ'ЗА ПЕРИОД ЈУЛИ—ДЕЦЕМБАР 1945 

Равдео P A C X O Д И Динара 

1    Памесшшггио, АР.ИОЈ и тужиоштпо —   —   — 32,424.000.— 
II    Претседниигтво   Мшнктарског   саиета  —   —   —   — 22,613.000.— 

III Мшшстарстно  за конституанту — —   —   —г   Ј—■   — 849.000.— 
IV Министарстш)   мпостраппх  послопа  — —   —   —   — 40,251.700.— 
V   Министарство   унуфашњих   послова   —   —   —  — 3,220.800.— 

VI    Министарство  правосуђа    —    -^-   —   —   —   —   — 7,428.800.— 
VII    Ммнистарство просвстс —   —   —   —   —   —■ 4,912.500.— 

VIII   Министарство фипансија: 
Министарство  — _   _   _     69,398.800.— 
Поштанска штедионииа —   —        7,919.100.— 
Државна   хппотскарпа   банка>т-   —      17,790.800.— 
Упраиа   држаиних   монопола   —   -г-    771,107.500.— 
Државна класна лутрија  —   —   —        1,250.200.— 867,466.400.— 

IX   Минжтарство саобраћаја: 
Мшшстарство   —   —   —   —   —   —        2,699.900.— 
Главпа управа поморства —   —   —      14,185.400.— 
Главпа управа  речпог саобраћаја —     134,154.600.— 
Управа  државшх  жслсзпмиа  —   — 2.286,650.000.— 2.437,689.900.— 

X   Мшшстарство ипдустрије — 1 —   —   —   — 12,404.800. 
XI   Министарство трговине и сиабдевања —   —   —   •— 13,768.700. 

.XII    МинистарСТВО пол>опр.11вреде —   —   —   — 4,800.000. 
XIII Миипстарство шумарства —   —   —   —   —i 4,731.000.— 
XIV Мннистарство рударства —■   —   —   —   —   — 8,315.700. 
XV   Министарство колонизације — —   —   —   —   —   — 4,241.800.— 

XVI   Министарство социјалне политике —   —   —   —   — 1.362,537.000.— 
XVII   Министарство народног здравља —   —   —   — 10,213.000.— 

XVIII   Министарство пошта, телеграфа и телефоиа —   —   — 322,686.900.— 
XIX   Мшшстарспн) грађевина —   —   —   —■   —   — 93,848.700.— 
XX   Мимистарство ппформација ■— —   —   —   —   —   — 29,590.300.— 

XXI   Министарство народне одбране —   —   —   — 4.500,000.000.— 
XXII    Дотација фсд. једпнпцама и областпма —   —   — 2.700,000.000.— 
ХХП1.   Буџетски резервки кредити — —   —   —   —■   —   —      60,000.000.— 

Укупно расходи —   — 12.544,000.000.— 
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П P E Г Л E Д 
ДРЖАВНИХ ПРИХОДЛ ЗЛ ПЕРИОД ЈУЛИ—ДЕЦЕМГ>АР 1945 

Рмдео ~ 11 ]> И X O Д И flimuiiia 

1   Henocpcaiiiiiit лорезк: 
Службепнчки порез  — — 100,000.000.— 
ДруштнешГ порез _ _ _ 10,000.000.— 
Порез на нежење —   —   — — — 2,000.000.— 
Порсз   на  пословни   промст — — 300,000.000,—              412,000.000 

11    Посредни порсзи: 
Трошарша _   _   _   _ 549,380.000.— 
Таксе —   —   —   —   — '— 408,300.000.— 
Царнне       60,000.000,— 1,017,680.000 

III Монополи ________ 3.230,430.750 
IV Држаина принрсда: 

Мипистарстио  унутрашњих послопа 600.000.— 
MiiiiiicTapcTiio  праиосуђа: 

Службени лист _   _   _       6,900.000.— 
Министарстио фпиапсија: 

Попггапска  ттсдиопица    — — — 8,800.000.— 
Државпа   хппотекарпа   бапка — — 18,451.650.— 
Држашш   класна  лутрија  — — — 8,786.000.— 

Министарстно саобраћаја: 
Управа  државних  жслезиица  —   — 1.160,000.000.— 
Главма упраиа реч. саобраћаја 20,310.000.— 

Мииистарстио тргоииис н сиабдсваи.а —        1,000.000.— 
ЈМинистарство социјалпс политиме — — 50.000 — 
MtlHIKTapCTBO на-родиог здраиља: 

Завод sa трапсфузију крви — — 3,500.000.— 
ВДим. пошта, телеграфа и телефоиш — 357,600.000.— 
Мшшстарстпо   .npat;eBiiiia —    —   —   — 500.000.— 
Мшшстарство  пнформација    —   —   — 530.000.— 1.587,027.650 

V   Државна привредиа предузећа и пмап.а 
Вишкови прихода —■   —   —   —   —   —   — 3.500,000.(XX) 

VI    Разми приходи _   _   _   -- ,—   —   —   — 96,861.600 

Свега —   —   - 9.844,000.000 

ГЗптак.расходанад.прпходима у пзпосуод 2.700,000.000 
има се покрити из обртпог капитала 
Главие државие благајис. 

Укупно приходи —   —   — 12.544,000.000 
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П P EДЛ ОГ 
АНТИФАШИСТИЧКОГ   СОБРЛЊА  НАРОДНОГ   ОСЛОБОЂЕЉА МА- 
КЕДОИИЈЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ УКАЗА O ПОИМЕНИЧНОЈ АМИЕСТИЈИ 

И ПОМИЛОВАЊУ ОСУЂЕНИКА У МАКЕДОПИЈИ 

Ha оспонаиие na члепот 4 na Рсшснието за Врховното закоиода- 
телно и извршно народно преставителжз тело на Југославија, како 
вреиен opran па врховната народна иласт no Југослаинја и на основание 
на членот 1 и 5 na Закожп за давање ампестпја и помилунање, a no 
предлогот na Президпумот ла Аптпфашпсткото собраппе na пародпото 
ослободуе11.е na Македопија no врска со прославата депот na постаппсто 
na македопскпот парод, Президиумот na Лптпфашнсткото иекје na na- 
родпото ослободуеп.е na Југославпја издава Указ за ампестија и поми- 
лување na следните лица: ' 

1 

Се дана амнестнја na: 

1) Косто Хрпстои Апдоновскп, из Битоља, осуђен од Beha битољ- 
ске војнс области ma 6 годппа тешког присилног рада; 

2) Марнца Велијапова Курчнпова, пз с. Meuinnue, Гостпвар, осу- 
ђепа од Судског neha npn Комапдп града Скопља na C месеци тешког 
присплпог рада; 

3) Иппат Лазарепски из Скопл.а, ocyl;en од Судског већа при Ko- 
Манди мсста Скопл.е, na 2 годипе тешког присилног рада; 

4) Јосиф Канчев Нестсровскп, пз Велеса, ocyi;eii од Војпог суда 
Комапде града Скопље na  1  годппу; 

5) Алексапдар Трајков Смугрепски, пз с. НЖСОДИН, Прилеп, осу- 
ђеп од Boj nor суда подручја Прилеп na 5 година присплпог рада; 

G) Костадпп Нлпјев Дишковски, НЗ Кумапова, ocyl;en од Biuner 
војног 'суда у Смопљу на 5 година тешког присилног рада; 

7) Трајан Мнтев Атапасопскп, из с. Manjiino, Кумапопо, ocyl;en од 
Bniner војпог суда Скопл.-е на 3 годиис прпсилпог рада; 
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8) Днмитар Панков Анчепски, из Скопља, осуђен од Војког суда 
Команде прада Скопља na 2 године тешког присилног рада; 

9) Ннкола Анчев, из Скопља, ocyi)eii од Војног суда Комалде града 
Сколља на 2 године тешког ирнсилпог рада; 

10) Илија Лазарев Бејкоиски, из Бнтоља, осуђен од Dojnor суда 
^8 дивизије на 2 године тешког присилног рада; 

11) Петар Днмитјк)!!  Станкопски,   иа   Битоља,   осу\)сп   од  Војног 
сУда 48 диинзије na 2 годнпе тешиог присилног рада; 

12) Петар Михајлон Дииитровски,  из Битоља,  осуђеи од Војног 
сУДа 48 дивизнје na 2 годнис тешког прнсилног рада; 

13) Лспарух Ка.мчев Ппколопски, нз Прилепа, ocyt)eii од Војпог 
сУда битољске војне области на 10 година тешког присилног рада; 

14) Јовап Трајков Јоваиовскн, из с. Драгуш, Битол., осу1)си од 
Војног суда скопске иојпе ббласгн на 1 годину тешког присилног рада; 

15) Гјорги Јордан Буздерлијев, нз Штипа, осу|>ен од Војног суда 
'^јме области Штип ma G месеци рада; 

16) Али Мустафов Абднјев, из Штииа, ocyt;eii од Војног суда војне 
области у Штп.пу на 2 године принудног рада; 

17) Атапас Днмев Атапасов, нз Шгипа, «cyi;eii од Bojne обласги 
"a 2 годипе припудпог рада; 

18) Злагап Георгијев Митрси, из Сафа, Царево Ссло, ocyt;eii од 
оојног суда војпе области Штил na 3 годипе прииудиог рала; 

19) Димко Хрнстов Штсрјо, нз Софилара, Штип, ocyl;eii од Вој- 
«ог суда војне области Штии иа 3 годипе прннудиог рада; 

20) Ботји Јо^данов Аигело«, из села Kapa, Бугарскђ ocyl;eii ол 
"Ојног суда војне области Штип па 5 ГОДКНа прнпудпог рала; 

21) Велнсо Младено« Петрушевски, из Страцина, Кратоио, осуђен 
0Д Bojnor суда скопске војне области na 3 иесеца прнсилиог рада; 

22) Коста Тассв Наумоиски, из Кпчева, ocyt;eii од Војног суда 
"итољ na 3 године присилног рада; 

23) Круме Љубе Мицкоски, из Кичеиа, осуђ&н од Bojnor суда 
"Итољ па 2 годнне присилног рада; 

24). Јусуф Џеско Ислјам, из Кнчева, oc'yl;en од Bojnor суда Кичево 
"а 4  годипе прнсилног рада; 

25) Душап Кочои Вааивев, из с. Слепче - - Лрнлеп, ocyl;en од 
"ојпог суда Бнтол. na 5 година присилног рада; 

2G) Риза Фари Рамизои, из Скошва, ocyl;eii од Bojnor суда Ко- 
манде града Скопља на 6 иесеци теижог прнсилног рада; 

27) Лазар Рпстов Дпмкои, из с. Орахонап, Велес, ocyl;en од Bojnor 
сУДа Ско.пља na  12 годипа тешког прпсплпог рада; 

28) Стефан Цветков Стојапоскн, пз с. Полчнште, Прплеп, осуђеи 
0Л Судског савета прп Комаиди града Скопл.а na 3 месеца лаког прк- 
сИлиог рада; 

29) Љубеп Трајков Георгијевски, из Пробтптн — Злетово, осуђеп 
1,3 2 месеца присплпог рада; 
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30) Зија Мустафов Чука, из Велеса, осуђен од Војног суда Вслес 
na 3 годнис; 

31) Лелка Ннколова Иванопа, нзСкопља, осуђена од Војпог суда 
скопске војне области na  1  годнпу приснлног рада; 

32) Димнтар Јаиакијен Шемопски, из Кавадара, ocyl)eii од Војиог 
суда 49 дивнзије из Гостивара на 2 годиле тешког ирнснлшог рада; 

33) Милајим Зекнров Ллијов, нз Велвса, осу};ен од Судског савета 
при Комаидн града Скопља na   1  годину твшкбг ирнсилпог рада; 

34) Кирил Драгапов Младепов, из с. Ругиншђ Куманово, ocyl)Cii 
од Кумановског војпог подручја na 1 годиму лаког припудиог рада; 

35) Стојан Тодоров Бојковски, ш с. Стспаицп — Кумаиово, осу- 
l)eii од Судског савета при Ко.мандн града Сколља na 3 годнне тошког 
прнсилпог рада; 

36) BoiiiKo Трајков Христов, нз СкопЛ)а, ocyl;en од Војиог суда 
Комаиде града Скопља на јсдпу годипу тешког рада; 

37) Никола Косов Вас11л.ев, из Слепие, Прилеп, осуђеп од Војиог 
•суда Битољ на 5 година прпснлног ,рада; 

38) Алсксапдар Спасевскн, из с. Дерекарци, Kpima Палаика, осу- 
1>ен од Војпог суда 49 днвизијс na  1  годипу прнсилног рада; 

39) Хрнсто Јоваи Паунчев, нз Охрида, осуђен од Бнтољоког вој- 
вог суда на смрт; 

40) Благоје Пепдев Татарчсв, нз Ресиа, осуђен од Војпог суда 
Комаиде града Битоља na 1 годнпу лаког ириснлиог рада; 

41) Пандо Георгијев Марковски, из с. Групчишта, Морнхово, осу- 
ђен од Војног суда ПрИлеп na 1 годипу присшшог рада; 

42) Мнле Цветков Јаикулоски, из с. Ракитнииа, Крушево, осуђеи 
од Војиог-суда Прилеп на  1 годнну приснлиог рада; 

43) Христо Лазаров Ангелсскн, из Битол.а, осуђси 6д Бнтољског 
војног суда ла  1 годину присплиог рада; 

44) Риза Фаик Сулејмаи, нз с. Обезпик, БнтоЛ), ocy|)eii од Војиог 
суда Витол. na 1 годнпу присилног рада; 

45) Влажо Ефимов Мпколов, из Кочапа, осуђеп од Војног суда 
штипске војие области на 6 годииа тсшког присилпог рада; 

46) Амед Бекир Мемедов, нз Штипа, осуђен од Војпог суда iimni- 
ске војпе областн na 5 годипа тешког прииудног рада; 

47) Мустафа Рнват Мустафов, из С. Пухче, Штип, осуђен од Вој- 
пог суда штипске војпс областн на 10 годииа тешког Ji.piitiuinor рада; 

48) Рејфит Амид Алијов, из с. Пеиуш, Штип, осуђен од Војпог 
суда штипске војне области na 6 годнна тешког прииудног рада; 

49) Јусуф Абис Лимаи, из с. Доброшане, Штнп, осуђон од Војиог 
суда штипске војие области na 5 годпна тешког принудпог рада; 

50) Мумин Јуссп Рушатов, нз села Црвулево, Штип, ocyl;cii од 
Војног суда штипске војне областн ira 6 месеци принудног рада; 

51) Реџеп Елмас Салијсв, иа с. Оргапджа, Дојрап, осуђен од Вој- 
ног суда штнпске војне области na  1  годииу припудиог рада; 
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52) Џафер Лјруш Лбдн, нз ссла Органджа, Дојран, осуђсп од 
15ojiior суда штипске војне области ii;l 1 годииу прнпудног рада; 

53) Љубси Георгнјеи Коцев, из Инјева, Радовишко, ocyi>eii од- 
Војког суда штипске noj ne области на 5 година тешког прниудпог рада; 

54) Tace Гигов Иванов, нз с. Шшжовице; Радовишко, ocyl)eii од 
Војног суда штипске noj ne области na 3 године тешког принудног рада; 

55) Безат Рушвд Скендеров, из с. Шешево, Скопље, .ocyl>en од 
Војпог суда скопске војке области na  1  годипу прнсилнога рада; 

5С) Pajnn Меджп Исаилов, из с, Шпшево, Скопл.е, осуђеп од скоп- 
ci<e Bojne областп na 3 годппе присплпог рада; 

57) Небит Джавид Скендеров, пз Шишева, Скопл.е, осуђен од 
Boj nor суда скопске војпе областп na 3 године приснлпог рада; 

58) Али Емнп Дурак, пз с. Карлабаси — Радовншко, ocyi)en од 
^ojiior суда скопске војнв области na 3 годнне прпсилпог рада; 

59) Лдем Сали Зекпров, пз с. Добри Дол, Гостивар, осуђеп од 
Војног суда војпе областп Скопл.е na 6 MCCCIUI тетког прпснлпог рада; 

60) Кемал Салијев Бећировски, из Тегова, осуђен од Војпог суда 
ПОдручја Прплеп na 5 годипа присилпог рада; 

(i!) Весел Лсап Всселов, пз с. Калнтте, Гостивар, осуђеп од Boj- 
"ог лодручја града Велеса na   1  годину тешког присилног рада; 

G2) Псделко Ник. Дпмовски, из Јанкоец — Ресан, осуђен од Вој- 
Ног суда скопскс noj ne областп na 6 месеци присИЛНОГ рада; 

63) Тодор Пост. Митопски, из Дурачке Реке, Крива Иалапка, осу- 
ben од скопске nojne областп na 6 месецн; 

64) Доце Лпдопопскп, пз с. Старо Нагоричане, Куманово, осуђен 
0Д суда Скопске војне областп na 1 годину; 

65) Никола Iln. Ленков, из с. Мрзсвпп, Ђевђелија, (куђен од Вој- 
ног суда при 50 дивизији na 10 година тешког принудног рада; 

66) Вангел Тал. Кустовс.кп, из с. Круша, Крушевско, осуђен од 
^ојпог суда областп Битољ na  10 годппа присилпог рада; 

67) Мплап Хрничрвсжи, пз Крушева, осуђен од Војпог суда при 
прилепском nojnoM подручју na 4 године присилног рада; 

68) Џемаил Омер Дерфишев, из Теренци — Кочане, осуђен од 
Војиог суда Скопље na 10 година тешког принудног рада; 

69) јусуф Д Амедов, из Штурова, Радовпшко, осуђеп од Војпог 
сУда прп 50 дивизији Струмица na 3 године тешког присилког рада; 

70) Ибрапм A. Јусуфов, из Скопл.а, осуђен од Војпог суда при 
Команди  града  Скопља  na   1   годппу тешког прппудпог рада;   ,_ 

71) Исмапл Џемал Рифатоп, из Штропо, Радовнште, ocyl>en од 
Bojиог суда 50 дивизије na 3 године присилног рада; 

72) Раки lllmi Јакић, из Гракова, Приарен, ocyl;en од Суда скоп- 
С|<е војпе областп na 8 месеци; 

73) Рефк Ш. Осмаиновски, из Пештара — Прнлеп, осуђен од П\т- 
лепског војпог суда na 6 годппа тешког прппудпог рада; 
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74) Етрем Рам. Лумои, из Глумопа, Скопље, осуђен од суда прн 
скопској нојиој области na  1 годину присилног рада; 

75) Славе Мил. Јованов, из Тетоиа, осуђеи од Савета при команди 
града Скопља на  1  годииу приснлиог рада; 

76) Карафпл Ст. Петровски, из Ивена — Прплсп, осуђеи од Војног 
подручја Прилеп на 2 годипе присилног рада; 

77) Беджет Ус. Салиов, пз Терорца, Кочане, ocyl;eii од Војног суда 
50 ДИВИЗИЈе Струмнца na 5 годниа робије и губитак војне и rpal;aiicKe 
части; 

78) Атаиас Haj. Филииоски, пз Подмочана — Pecan, ocyi;eit од 
Војпог суда 49 дивизије иа 5 годнна робије; 

79) Алексапдар С. Илијевски, нз Прилева, осуђен од Савета при 
'максдонској дивнзији КПОЈ-а СкоилјС na 6 месецп присилпога рада и 
губптак војничке и rpal;aiicKc частн; 

80) Коста Ннк. Дииитровски, из Турско - Крушево, осуђен од 
Пјјилспског војиог подручја na 2 године тешког прпсилпог рада; 

81) Мустафа Нур. Арпфов, пз Скопља, ocyl;en од Војпог суда 50 
днвпзпје na  2 годппе тетког прпсплпог  рада; 

82) Али Мем. Чалјалпјев, пз Скопл.а, ocyl;en од Bojnor суда при 
Команди града Скопља na G месеци тешког принудног рада; 

83) Шспф Јаспн Имеров, пз Ашлобасп, Радовпшко, осуђеп од Boj- 
nor суда прн 50 дпвнзпјн Струмпца na 10 годнпа присилног рада п гу- 
битак војничке и гра1;апскс частп; 

84) Рамаз Рамазапои, пз Скопља, осуђен од Bojnor суда прн Ко- 
^ianjui града Скошва  na   1  годипу тстког присилног рада; 

85) Јусуф A. Мустафовод, из Штрава — Радовпште, осуђеп од 
Bojnor суда 50 дивизије na 3 годппе присилног рада; 

80) Мусо М. Асков, пз Џидимуниа — Неготпп, осуђеп од Bojnor 
суда 50 дивизије na 8 година тешког принудног рада; 

87) Бари Ja Мустафов, пз Радовишта, ocyl;en, од Bojnor суда 50 
дивпзнје на 10 годппа тешког прппудпог рада; 

88) Цветап Бл. Мицкоски, пз Белпца, Кпчево, ocyt;en од Суда Boj- 
nor подручја Прнлеп na 10 година тсшког прпсплпог рада; 

89) Благоје Сер. Димов, из Скопл.а, осуђен од Bojnor суда Ко- 
•мапде града Скопља na C месеии> тешког присилног рада; 

90) Леопнд A. Тужаровскп, пз Струмице, осуђен од Вишег војног 
суда iipn Главном штабу Македопије na 10 година тсшког присилног 
рада, губљења војничког и грађанског права и конфискације његове 
пмовппс; 

91) Тодор Б. Стојков, пз Рачунова, Скопље, ocyl;en од Војног 
суда 50 дивизије na 8 година тешког присилног рада; 

92) Кпрпл В. Стојчевски, из Окопља, осуђрн од Bojnor cy;i.a скоп- 
ске војне области na 1 годику тешког присилцог рада; 

93) Прсдраг Јовановић, из Скопља, ocyl;en од Суда команде места 
Скопл.а na 1 годппу тешког присилног рада; 
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94) Фаик Рам. Скеидерои, из с. IJliiincno — Скопље, осуђеи ол 
Војиог суда Скопл.е на  1 годипу принудног рада; 

95) Ибраим A. Демиров, из Дражанци —r Радопиште, осуђеп од 
Војног суда 50 дивизије na 3 годипе тешког прииудног рада; 

96) Jama]) H. Керилов,' из с. Штрана — Радоннште, осуђен од 
Војцог суда 50 дипизијс na 3 године присилпог рада; 

97) То.мо Рист. Кировски, из Стојакоиа — Ђев1;елија, ocyl;eii од 
Војпог суда 50 дивизијс JA иа  10 година тешког прииудиог рада; 

98) Благоје Л. 11111<оловски, пз Прилепа, осуђен од Војног суда 
Кбмаџде Скопља на 4 .мессци присилног рада; 

99) Јусуф Али 1-11ериф, из Нове Мале — Струмица, осуђен од 
^'iiiicr војног суда за Македопију na 5 годпна тешког присилног рада; 

100) Димитар Апостоловски, из Скопл>а, осуђеп од Војног суда 
Комавде града Скопља на 1 годину тешког присилног рада; 

101) Џеладен Абедин, иа с. Белушџне — Крушево, осуђен од 
'"•ојног суда битољске војне обуктсти на  10 година робије. 

II 

Се пренначујс смртна казва во временска na слсдните лица: 

1) Риза Мсрђаи Дслилу из Озорнтита) — Тетово, ocyl;eii од 
"Ојног покретпог суда Групчии na смрт, na казпу од 15 годипа jiiiinciBa 
слободе са принудним радом; 

2) Исламу Зија Усеипову, пз Иловице — Струмица, осуђепом од 
°Ојног суда при војпој областп lilinii na смрт, na казну од 20 година 
"ишења слободе са прппуднпм радом; 

3) Бојдину С. Бимбнлову, пз с. Велмеј — Охрнд, осуђепом од 
"ојпог суда на смрт, na казну од 20 година лпшсп.а слободе са при- 
"УДпим радо.м; 

4) IBone X. Нсчеву, из Битол>а, осуђеном од Војпог суда на смрт, 
1|;| казну од 20 година лишења слободе са принудним радом, 

ili 

Се опростуе цели остаток na неиздржана казна на следните лпца: 

1) Илпја Лазаров Петров, пз Велсса, ocvi^en од Нојпог суда по- 
''4'учја Велеса na 5 годппа прпсплпог рада; 

2) Стојан Ставре Крстевски, нз Подгорци Струга, осу^ен од 
°ојног суда Охрид na 3 године; 

3) Иапде Костов Рплков, из Охрида, ocyl;en од Војнот руда Битољ 
"a 3 годппе тсшког прнсилнбг рада; 

4) Риста Андонов Попов, из села Гриванов'—'Ђевђелија, осуђен 
0Д Војпог суда Струиица na 3 године тешког прпсилпог рада; 
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5) Андои Стефанов Радичев, из Охрида, осуђен од Војног суда ■ 
рнтољ na 1 годииу; 

. ,    6) Јаиче  Станреи   Мартииоп,   из  Охрида,   ocyl;cn   од  Војног   суда 
Битољ на 1 годину присилпог ,рада; 

7) Васил Илијев Аџаларски, из Скопља, ocy|>eii од Војпог суда у 
Скопљу na 8 месеци; 

8) Ордаи Темелков Недеп, из Велеса, осуђен од Војиог с/да по- 
дручја  Велсса  na  5  година  присилног рада; 

9) Кимс Толеи Гриуле^си, из Цареиог Двора, Pecan, осуђси од 
Војпог суда Комапде града Битоља na 5 годмпа присилпог рада; 

10) Аспарух Коцев Бојаџијев, нз Негопша na Вардару, осуђен од 
Biiiner војпог суда na 5 годпна робије; 

11) Стефан Атанасов Релев, из Врбен Леринског, скуђен од 
Boj nor суда б1ггоЛ)Ске uojne областп na 5 годппа робијс; 

12) Стефа« Крстев Стефапои, из с, Поничине — Пловдивско, осу- 
l;en од Војпог суда прп подручју Прилеп na 5 годппа тешког гфИСИЛ- 
ног рада; 

13) Петар Стојановски, пз с, Дреп — Прилеп, ocyi;en од Војпог 
суда na  1 годппу робијс; 

14) Димитар Иванов Путилин, из Жархов Харковског, осуђеп од 
Boj nor суда скопске nojne областп na  1  годппу тсчпког рада; 

15) Cmipo Петрбв Тасевоки, из с. Штрбово — Pecan, осуђеп од 
Суда npii noj noj  области Скошм na  1 .годппу тешког присилног рада; 

16) Крсте Лпдоп Бокалов, из Охрпда, ocyl)cn од Војног суда бп- 
тољске областп na  18 месешг, 

17) Ноче Ппколов Табаков, пз Ресна, осуђен од Војпог суда би- 
' тол>ске војпе областп na   18 месецп присилног рада; 

18) Методп Стојапов Дпков, пз Битол>а, осуђен од Војпог суда 
битол.ске војпе областп  na   15 месеци; 

19) Лазар Стојапов Копчаревски, из с. Мирковцн — Скопље, осу- 
\)сп од Boj nor суда Комапде града Скопља na 1 ГОДИНу тешког прпспл- 
НОГ рада; 

20) Стојилко Цпетко Вучковскп, пз с, Мирковци — Скопл.е, осу- 
ђеп од Судског савета прн Комапдп града Скопл.а na 1 годппу тешког 
пЈтсплпог рада; 

21) Цветап Костадппов Дворчапеп, из Дрорци — Бродско, ocyt)en 
од Војног суда  бптол.ске nojne областп na 2 годппе присилног рада; 

22) Дпмптар Петров Джуров, пз Pecna, ocyl;en од Војпог суда 
бнтољске војпе областп na 2 годппе прпсплпог рада; 

23) Стојап Драгапов Стојапов, из с. Гурково, Ботевградског, осу- 
ђен од Прплепског војпог суда na  1  годппу робпје; 

24) Крсто Димев Лпдопов, пз села Кумарппа — Велес, ocyl;en од 
Војног суда подручја Велес na 5 годппа присилног рада; 
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25) Рефит Батмпи Салиов, из с. Очилари — Вслсс, ocyl;eii од Војиог 
сула скопске војне областн и Војпог суда прн велешком подручју na 
1 годцну присилног рада; 

26) Анастас Боткон Додси, из с. Гиновш) — Крнна Палаика, осу- 
ђеи од Нојпог суда скопске појпс области na C мссецн лаког ирисил- 
НОГ рада; 

27) Сотир Георгијсн Николовски, из с. Доборчапи — Кумапоио, 
осу1;ен од Војпог суда града Кумаиоиа na 6 Mecenu присилног рада; 

28) Јован Симе Јанев, из Бнхач, ocyt>eii од Војног суда у Скопл.у 
"a 6 месеци тешког присилног рада; 

29) Тома Христов Сергијевски, из с. Гупеш — Битољ, ocyl)eii од 
Савета македоиске дивнзнје града Скопља na 10 месеци прпсплпог рада; , 

30) Нпкола Георгпјев Тапевскп, нз ссла Башипо Село, Велес, осу- 
5вн од Bojnor суда Комапде града Скопл.а na 1 годипу тешког прнсил- 
НОГ рада; 

31) Браико Деиков Марков, из с. Обловцн — Куманово, осуђеи 
0Д Суда Bojitor подручја Кумапово na 1 годину тешког присилног рада; 

32) Тома Мнлаиов Христов, из C Ллбаиашког — Кумаиово, осуђен 
0Д Војног суда града Осопља na 1 годину тешког приснлиог рада; 

33) Имер Шабанов Ашнмов, нз с. Дражилова ■— Скопље, осуђеи 
0А Bojnor суда скопске војие области  na трн годиие присилиог рада; 

34) Ллексапдар Трајаиов Лтанасоски, из села Аглац, Битољ, ОСу- 
ђвн од Bojnor суда 49 дивизнје Гостнвар na 3 годппе тешког лрпспл- 
Иог рада; 

35) Тодор Јоакимов Николов, из села Жежлнвова — Кратоп, осу- 
Oen од Bojnor суда скопске војпе областп na 1 годппу приснлпога рада; 

36) Драгап Методпјев Гавриловски, пз Прилепа, осуђен од Bojnor 
9Уда бптолЈСке војне области na 2 године тешког присилног рада; 

37) Момчнло Савов Гавриловпч, пз Крушевца, осуђеп од Судског 
савета Комапде града Скопља na 1 годппу присилнога рада; 

38) Мплап Илијев Шпшковпч, из села Мпрковца — Си. Ипкола, 
0cyl;eii од Bojnor суда скопске војпе областп na 1 годппу прпсплпог 
Рада; 

39) Хрнсто Здравев Савов, пз Тстона, ocyt;en од Bojnor суда скоп- 
ске Bojne областп na  10 годппа тешког лрпсплпога рада; 

40) Григор Јордапов Гпјачсв, из Т)св1;елпје, ocyi>en од Bojnor 
сУда при Команди подручја Струмица, na 2 године тешког присилног 
Рада; 

41) Алексапдар Аврамов Днмптров, пз Пепзе (СССР), ocyl;eii од 
"0jnor суда војпе областп Скопље na 1 годипу тешког присилног рада; 

42) Пешо Мапев Ефремов, пз с. Патетнпе, Св. Никола, ocyt;en од 
"ojnop суда подручја Велес na 1 годину тешког присилног рада; 

43) Паапе Ивапов Трифуновски, из Скопља, осу^ен од Bojnor 
сУда при Комапдп града Скопља na 6 месепп тешког прпснлпог рада; 
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44) Ра.мадан Реџеп Мухарсмов, из села Рашче — Скопље, осуђеи 
од Војпог покретног суда Групчин па 6 месецн присилнога рада; 

45) BcKiih Идриз Бекирои, из села Горње Соларце —■ Тетопо, осу- 
};eii од Војпог покретиог суда Групчин na 2 године присилног рада; 

46) Гаирил Павлов Јаковљев, из Тстсша, осуђен од Војиог покрет- 
ног суда Групчни па 1 годину присилнога рада; 

47) Муредпп Зимбер Весен, из с, Трново, Гостивај), ocyl;en од 
Војног покретног еуда Групчин на 10 година присилнога рада; 

48) Меджит Желаи Зулбер, из с. Милитино — Тетоио, ocyl;en од 
Војпог покретиог суда Групчнн на 10 годииа; 

49) Муарем Лбдул Мехмедоп, из с. ['аппе — Скопље, ocyl;eii од 
Војног иокретиог суда Групчии na  IM; годину тешког присилног рада; 

50) Милајнм Амди Мамудов, чз с. Рашче — Скопље, ocyl;ei( од 
Војног, покретпог суда Групчин na  1 годппу приснлпога рада; 

51) Мехмед Амид Мсхмсдои, из с. Ласкарце — Скопљс, ocyl;cii од 
Војпог покретпог суда Групчии ira 2 годиис приснлиога рада; 

52) Аснб Зилбија Рамаиои, нз с. Рашче — Скопље, ocyt;eii од 
Војпог покретиог суда Групчии na  1  годипу приснлпога рада; 

53) Абдул Сакип Лиманов, пз С€ла Рашче — Скопље, ocy!;eii од 
Војиог покретног суда Групчии na 6 месеии присилиога рада; 

54) LUaiKiip Џаферов Шакироп, из с. Калиигга — Гостнвар, осуђен 
од Војиог суда тшдручја Тетово na 2 годипе тсшког присилиог рада; 

55) Коста Васил Божиноврки, из Тетова, осуђен од Војног суда 
полру,чја Тетово na 1 годииу тешког присилног рада; 

56) Драго Јаневски „Пилмиш", из Тетова, осуђен од Војпог суда 
подручја Тетово на 5 годнна тешког прнснлиог рада; 

57) Петар Днм. Кацевелу, из Скопл.а, осуђен од Војпог суда при 
скопској војној области na 2 годнис прнсилиога рада; 

58) Димитар Димев Папев, из Дојрапа, осуђен од Војног суда 
СКОПСКе војие области на 2 годнне присилнога рада; 

59) Велко Дим. Николић, из Зајечара, осуђен од Скопске војне 
области на 6 година тешког присилиог рада; 

60) Др. Коста Чохаџић, из Ђевђелнје, осуђсн од Војног суда скои- 
ске војне областп na 2 годиие тешког присилпог рада; 

61) Иван Илнјев Костовски, иа Св. Николс, ocyt;eii од Војпог суда 
скопске војне области na 2 годипе тешког прнсилног рада; 

62) Иван Тодоров Снмеоповскн, из Штнпа, осуђен од Војиог суда 
скопске војне обласш na 5 годипа тешког присилног рада; 

63) Днмитар Лазаров Евтимовски, из с Зрповиа — Кочане, осуђсн 
од Војног суда скопске војие области на 4 године тешког присилног 
рада; 

64) Панде Иванов Паидов, из Струмиие, осуђеи од Војиог суда 
скопске војпе  области  иа   15  годипа тешког присилног рада; 
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65) Атанас Георгијси Лтаиасов, из села Турнопа — Струмнца, 
осуђен од Војног суда uojne области Скопља na 5 годииа тешког прн- 
силиог рада; 

66) Лзубо Коцев Пилатов, нз Штииа, ocyl;en од Војпог суда скоп- 
ске Dojile области na 5 годипа тсшког присшшог рада; 

67) Бфтим Симеоиов Димитрои, из Зрновца — Кочаие, осуђен од 
Војног суда скопскс noj ne области на 8 година тсшког приснлног рада; 

68) Драгаи Петров Георгијевски, из с. Прилепсц — Прилеп, осу- 
ђе« од Вбјног суда скопске војпе области иа 3 године тешког прнсил- 
iior рада; 

69) Сотир Димитров Стојаиоиски, из Битоља, о^уђеп од Војиог 
суда скопске војие области на 2 годипе тешког приснлиог рада; 

70) Ј()1)да11 Иачев Апгсловски, ИЗ Брсзова — Крушсвско, осуђен 
од Војпог суда скопске војме области na 8 годниа тешког присилног 
Рада; 

71) Тодор Петров Стојаповски, нз Велсса, осуђеи од Војиог суда 
CKOnCKe војие области na 8 годниа тешког присилног рада; 

72) Тодор Атанасов Джорлески, из Струмице, ocyi;eii од Војпог 
суда скопске војие областп na 2 годиие тешког приснлног рада; 

73) Маке Ангелов Василен, из с. Колеишно — Струмица, осуђеп 
од Војиог суда подручја Струмице na 1 годпиу присилиог рада; 

74) Ннкола Спасов Георгијев, из Новог Села, Струмнца, ocyl;eii од 
Вогјног суда подручја Струмице иа 6 месеии присилпог рада; 

•    75) Днмчо Илијев Станов,  нз с. Макријево — Струмица,  осуђе« 
од Војиог суда подручја Струмиие na 6 месеци прнсилиог рада; 

76) Ламбро Јанков Мурджо, из с. Негарци ■— Ђевђелија, ocyl;cii 
ОД Војпог суда подручја Струмица иа 2 годипе затвора са тешким при- 
Нудним радом; 

77) Анчо Делев Србакои, из с. Крцево —• жнвео у Струмнци, осу- 
ђеп од Војпог суда подручја Струмииа na 8 годниа затвора са тешким 
принудним радом; 

78) Теичо Јоваиов Ангелов, из с. Моравпи — Кукушко, осу1;еи од 
Војпог суда подручја Струмииа na 3 годиие тешког прииудпог рада; 

79) Љубо Атаиасов Стојанов, из с. Борисово — Струмица, осуђсн 
од Војиог суда подручја Струмииа на 6 месеци припудног рада; 

80) KpCTO Ангелов Вртев, из с. Мокријева — .Струмица, осу^си 
од Војног суда подручја Струмица  na  1  годину затвора; 

81) Спасо Митов Србои, из ссла Богданци — Тзевђедијај осуђен 
од Војпог суда na  1 годину прнснлнаг рада; 

82) Котс Пендов Јанкђв, из Моиосиитова -*■ Струмица, осуђен од 
Војпор суда  подручја  Струмица  na  6 месеп.и припудног рада; 

83) Глигор Хр. Лрнаудов, из 'Бев^елнје, осуђсн од Војпог суда 
Подручја Струмнца na  10 годииа затвора; 

84) Паиде П. Заев, нз Велјуса — Струмииа, осуђсн од Војиог 
суда подручја Струмица -na  1 годииу затвора; 
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85) Гоне Иванов Јурчнноп, нз Валаидова, осуђен од Војиог суда 
подручја Струмица на 2 годнне прнснлнога рада; 

86) Јаиуш Пецов Васиљев, нз Костуриа — Струмица, ocyt;eii од 
Војног суда подручја Струмнца на 1 годину прииудпог рада; 

87) То.ма Георгијсв Л\нтушев, из с. Куклиш — Струмица, осуђеи 
од Војпог суда подручја Струмица na  1 годнну принудпог рада; 

88) Димитар Маиев Стојков, нз Коиара — Ст.рума, Струмица, осу- 
l)eii од Војиог суда подручја Струмица na  1  годииу принудног рада; 

89) Илнја Петров Чаидалнјев, из Скакавна — Бугојно, осуђен од 
Војиог суда подручја Струмица на 1 годину затвора са принудшш радом; 

90) Љубси Николов Марческн, нз Прилепа, ocyl;en од Војпог суда 
иодручја Прнлеп на 2 годиие тешког присилног рада; 

91) Тома Л. Леовскиф, из Скопља, осуђен од Војпог/суда СКОПСКОГ 
војпог иодручја na  1 годииу тсшког прнсилног рада;  . 

92) Шошрет Ииана Ллојз, из Марибора, осу1;си од Војпог суда 
Комаиде града Скопља на 4 месеца тешког присилиог рада; 

93) Боја Милана Алексић, из Врањске Бање — Врање, ocyl;eii од 
Војпог суда града Скопља na 6 месеин тешког присилпог рада; 

94) Митре Миланов Котсвскн, нз с. Руорце, Крушевско, осуђеи од 
Војиог суда македоиске дивизнје na 10 мссецн присилиог рада; 

95) Иван Днмнтров Мишов, нз с. Ротово — Бсровско, ocyl)eii од 
Војпог суда 50 дивизије na 10 месецн приснлиог рада; 

96) Јонче Трајаиов Инколовски, из с. Заполжаие — Прилеп, осу- 
\)си ОД Војног суда македоиске дивизије на 10 месеци присилнога рада; 

97) Раметула Исламов Бјуповски, нз Ралштине, Гостивар, осуђен 
од Војиог суда при Команди града Скопља на 1 годниу тешког лрисил- 
пог рада; 

98) Драгн Мнхајлон Симеои, (Чумацури) из села Маловиште — 
Битољ, осуђен од Војиог суда скопске војнеобласти na 8 месеии тешког 
присилног рада; 

99) Паиче Стојанов Кузмановски, из Скопља, осуђси од Војмог 
суда Комаиде града Скопља на 1 годину тешког присилиог рада; 

100) Цветко Колев Мнтев, нз села Дурачка Река — Крива Па- 
ланка, осуђен од Војног суда дииизнје li. O. C. И. O. J. CKOIUBC na 6 
месеци присилнога рада; 

101) Васнл Костов  Грков,  из  села Ратова —  Берово,  осуђсп  од 
"Војпог суда 50 днвизије na  10 месеин приснлнога рада; 

102) НиКОла Ефтимон Петревски, из села Штрбово — Pecan, осу- 
ђен од Војног 'суда града Битоља na 2 годнпе присилног рада; 

103) Славко Саиев Величков, из UJnirta, ocyl;eii од Војпог суда 
iiojiie области Штнп на 2 годнне затвора; 

104) Лавче Лазаров Петров, из Штипа, осу};еи од Војног суда 
војне  области UJimi,  na 3 годиие затвора; 

105) Трајчо Колев Тасов, из Штипа, осуђеп од Војног суда војпе 
областн Штип na 5 годнна затвора; 
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lOG) Илија Алекс. Карагјиозоп, нз Штипа, 'осуђеи од Војиог суда' 
li0jiie области Штип na 2 годнне затвора; 

107) Петар Александроп Голеи, из Штипа, осуђен од Војиог суда 
Il0jiie области Штнп na 2 годипе затвора; 

108) Георги Пстрон Георгијсп, из Радоинша, осуђеи од Војног 
сУла 5 армије Скапље на C месецн приснлног рада; 

109) Коце Стојаион Инсжалијсн, нз Рпдоннша, осуђеп од Војиог 
сУДа 5 армије иа  1 годииу прнсилнога рада; 

110) Кирил Гоцен Маркедијев, из Струмице, осуђеи од Војнрг 
сУДа 5 армије Скопл.е na 2 годипе прнснлног рада; 

111) Јосиф Тодорои Kjoceii, из Струмние, ocyt>cii од Bojuor суда 
0 армије Скопљс na 2 годиис приснлног рада; 

112) Ннкола Калчо Наумоп, из Струмице, ocyl;eii од Bojuor суда 
ч армије Ci<oiui>e na 5 годииа присилног рада; 

113) Витомир Драганоп Нопакопски, из Јужлог Врода, ocyt^eii ОД 
^ојиог суда иојне области Штип na 2 годиие прииудиог рада; 

114) Али Сејда Салијен Јусеииоп, из ссла Вслуса — Струмица, 
0cybcH од Bojuor суда нојпс области Штип на G месеии прниудиог рада; 

115) Илнја Јанкои Темелкоп, из села Конско — Ђсиђелнја, ocyt;cii 
0Д Bojuor суда војке области Штип иа 1 годипу лаког прнсилпог рада; 

116) Глигор Тошеи Дииитров, из Ђеп^слије, ocyt)eii од Војпог 
сУДа иојне области Шгип na 1 годииу принудиог рада; 

117) Димитар Андоп Урумоп, из Радоиишта, ocyl;eii од Bojuor 
сУда noj ne области Штип na 2 године принудног рада; 

118) Тодор Илијеи Јордапои, из Кочана, ocyl;ci[ од Bojuor суда 
"ојие области LIJTIMI na 3 годиие тешког принудног рада; 

119) Коцс Николов Јурухои, из Штипа, осуђен од Штипског суда 
"Рн нојпој области na 2 годиие припудног рада; 

120) Оги.аи Димнтрои Гсоргијев, na Кочана, осу^ен од Bojuor 
сУДа појие области Штип na 3 годипе тешког 'прнпудног ,рада; 

121) Мпто Михајлов Дапдеп, из ссла Карбннци —■ Штип, осуђен 
0Д Bojuor суда војне области Штип иа 2 године тешког припудиог рада; 

122) Демир Амсд Синан, из Хаџи-Реџепли — Штип, осу^си од 
"ојиог суда nojiic областн Штип na три годиие тешког принудног рада; 

123) Амед Снсаиов Иб.ранмов, из Хауи-Рсџепли — Штип, осуђен 
0Д Bojuor суда штипске moj ne области na 3 годппс тсшког приснлиог 
Рада; 

124) Божидар Apcon Димитрон, из села Псача — Крниа Палапка, 
0су1)еи од Bojuor суда штнпске uojne областн na 3 годнне афипудног 
Рада; 

125) Калјош М. Селпја, из Липада Струшка, ocyl;cii од Bojuor 
сУДа Струга na 5 година ћрисилног рада; 

126) LLIajiiri Пемер Карче, из Струге, осуђел од Bojuor суда 
^рид ,iia 5 година приснлиог рада; 
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127) Фејзи X. (Зико) Хода, из Велештн — Струга, осуђсн од 
Војног суда Комапде подручја Охрид на 2 годние рада; 

128) Бниор Џеладин Демнров, из села Додагаце — Струга, осу- 
1;еи од Војиог суда подручја Охрид na 5 година присилиог рада; 

129) Бисмин Асанов Дзиров, из села Мијалци — Скопљс, осуђсп 
од Војпог суда окопске војис области na 5 година тешког прношиог 
рада; 

130) Аки Алн Хаџи, из Битоља, осуђеи од Војиог суда битољскс 
војие области na 2 годипе прнсилно^ рада; 

131) Исеии Бајазит Алнмовскн, из села Рашче — Скопље, осуђсн 
од Bojnor суда скоиске војпс области na 2 тодипе тешког приснлиог 
рада; 

132) Мазим Селнм Арслапои, пз Скопља, осуђеН од Bojnor -суда 
Команде  града  Скопл.а  na   1   годппу тсшког ирпсплпог рада; . 

133) Елваи Абдула Сулејмап, пз Охрпда, осуђеп од Војшог суда 
Охрпд na 4 годипе прпсплпог рада; 

134) Пеџпд Бебп Иазпп, пз с. Грчспца — Скопл.е, ocyl)eii од Boj- 
nor суда Комапдс града Скопља na 5 годппа робпје; 

135) Kacan Садула Гјермап, пз с. Добоијапп — Струга, ocyl;CTi од 
Bojnor суда подручја Струга na 2 годчше тешког присилног рада; 

136) Арпз Сејфула Јусуфои, пз с, Велеште — Струга, осуђсп од 
Bojnor суда Комацде иеста Струга на 3 годнпе присилнаг 'рада; 

137) Нсази Реџеп Јашаров, пз СкоПља, осуђеп од Bojnor суда 
Комапде града Скопља na 3 године тсшког присИлног рада; 

138) Реџеп Ахмедов Садпк, пз Кпчева, осуђсп од Bojnor суда бп- 
тољске Bojne областп na  C годппа присплпога рада; 

139) Рамада.п Абсдпп Селмапов, из с. Зајас — Кнчево, ociyl;cn од 
Bojnor суда подручја Кпчево џа 4 годппе прпсплпога рада; 

140) Бевдет Јусуф Беклр, из C Тујпн — Кпчево, осуђен од Bojnor 
суда битољске војпе областп na 4 годпис тешког прпсплпог рада; 

141) Абедип Алп Сепзои, из с. Трапчшг — Дол. Ресепско, осуђеп 
ОД Bojnor суда Кичево na   10 годипа тешког присилног рада; 

142) Тефик Арслам Шаппов, пз с. Колап — Кпчево, осуђеп од 
Bojnor суда 1{пчево na 3 годипе т-ешког присилпог рада; 

143) Јашар Зпбер Селпмов, пз с. Поповјапе — Кичево, осуђен од 
Bojnor суда Кпчсво na 3 годппе тешког присилног рада; 

144) Фапк Емппов Ајредипов, из с. Дабаијапп — Струга, осуђеп 
од Bojnor суда подручја Охрид na 4, подине присилног рада; 

145) Мплајпп Нуредим Кампл, Из с. Зајас — Кпчево, осуђеп од 
Bojnor суда Кпчево na 8 годппа тешког прпсилпог рада; 

14G) Pci.ien Рамче Мемедовсми, пз с. Лпсичапп — Кпчево, ocyt;cn 
од Bojnor суда Кнчево na 2 годппе прпсплпога рада; 

147) Алија Шакпр Илнјаз, пз Кнчева, ocyl>ei£ од Bojnor суда Ки- 
чево na 2 годпне прпсилпога рада; 
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148) Масуф Рамадаи Сулеј.ман, из с. Бераково ■— Кичсво, осуђен 
од Војиог 'суда Кичево na 2 годиие прпснлнога рада; 

149) Лбдула Ебедии Емииов, из с. Туин — Кичево, осуђен од Вој- 
ног суда Кнчево на 3 годнне; 

150) Куртиш Рамадан Рамадаповски, из с. Зајас — Кнчево, осу- 
ђен од Bojmor суда Кичево на 4 године; 

151) Азиф Сефедии Елезовски, из с. Лисичашн, Кнчаво, осуђен од 
Војног суда Кичево на 2 године; 

152) Шејза Муслин Муфтаровски, из с. Зајас, Кнчево, ооу1;си од 
Војног суда Кнчево na 4 године; 

153) Акиф Мустафа Ајредии, из с Јагол — Доленци — Кнчево, 
осу1;ен na  13 месецн; 

154) Ваико Иванов Андоновски, ив с. Touunme — Крнва Палашка, 
осуђен од Војиог суда скопске војне области на 1 годипу тсшког при- 
силног рада1; 

155) Сулејмаи Изет Мустафовски, из Ирплепа, осуТјен од Салета 
прнлепоког војног подручја  na  2 годиие присилиог рада; 

156) Менегуцо Апдреја Жузеф, из с. Мала Италија, осуђи! од 
Савета војиог суда бнтољске области на 3 годиие тешког приснлиог 
рада; 

157) Димита.р, Георгијевски Пешески, .из Прнлепа, осуђен од Са- 
вета Македопске дивнзнје К. II. A. J. — KI IOJ из Скопл.а иа 10 мессци; 

158) Бајрам Кјазнм Русем, из с. Кишино — Штип, скуђен од Вој- 
iioi- суда подручја Велсс на 2 годние тешког присилног рада; 

159) Благоје Тодор Трпкосски, из Скопл>а, осуђеи од Војног суда 
Скопље на 2 годние тешког присилног рада; 

ICO) Рефи« Касимор. Ајдалов, нз Кумаиоиа ocyl;cii од Скошског 
оавета при Комаидн града Скопља на испраћај у завод на поправљање 
до пунолетства; 

101) Сидик Ејуп Шабаиов, из Скопл.а, осуђеи од Војног суда 
Комашде града Скбпља на 2 године тешког присилног рада; 

162) Цветап Ннколов Баидилов, нз Скопља, осу^си од Судског 
савета Комапдс града Скопља na 3 годнне тешког ггрисилног рада; 

163) Вечо AiiTonoB Паскалиј, из Неапол.а, осуђен од Војиог суда 
битољске области na 21

/4 годнне присилиог рада; 
164) Дуда Алушов, из Скопља, осуђеи од Врјног суда Ко-маидс 

Ј'рада Окошм на  1  годину тешког приоилког рада; 
165) Шефије Бајрам Мустафов, из CKOiuba, осуђеи од Судског 

савета при Комапдн града Скопља na 6 месеци лаког принуднот ,рада; 
166) Петар Трнфуиов Китаиовски, из Охрида, осу^е« од Војиог 

суда 49 дивизије na 2 годиие тешког лрисилног рада; 
167) Петре Михајлов Хрнстовски, из Скопља, ocyl)eii од Војног 

суда KoMaiue града Скапља na 6 месеци тешког ирисилиог рада.; 
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168) Ранм Амдн Рашитон, из Велеса, осуђен од Војпог суда na 1 
годнну тешког присилног рада; 

Ј69) Лазар Ннколоц Наумон, нз Битоља, ocyl;en од Војиог суда 
бнтољске иојне области ina 2 годнне ирпснлног рада; 

170) Гаврил Апрамов Петров, нз с. Moicpcm — Cu. Пнкола, ocyl;en 
од Војпог суда подручја Велес на 2 годнне тешког прнснлиог рада; 

171) Атаиас Костов Наумов, нз с. Жнпојио — Бнтољ, осуђсн од 
Судског савета при Комаиди града Скопља na 3 месеца тешког прнсил- 
лог рада; 

172) Годеици Пауло Апгсло, нз Брсстије — Италија, осуђеи од 
Bojifor суда битољске noj ne .областн na 21/; годипс тешког присплпог 
рада; 

173) Михаил Георгијеи Папсп, из Битоља, ocyl;eii; од Судоког са- 
вета прн Команди града Скопља na 6 месеци тешког прпсилпог рада; 

174) Атапас Славеи Василев, из с. Васиљева — Струмнца, осуђеп 
од Војпог суда 50 дивнзнје Приштнпа, na  7 мссеци присплиога рада; 

175) Апостол Аврамов Петров, из с. Макреш — Св. Никола, осу- 
|)en од Boj nor суда Велес na 2 годипе тешког присилпог рада; 

17G) Дпмче Хр. Малчевски, нз с. Желсгош — Jlcpim, осуђсп од 
Бнтољског војпог суда na 1 годншу лрнсилпога рада; 

177) Ајдар Реџеп Несиповскн, пз с, Капатларцн — Битољ, осуђеп 
од Војпог суда Битољ na 14 месеци тешког рада; 

178) Тодор Ацев Гошсвскп, из с. Карамапа, Бптол., осуђеи од 
Boj nor суда na 1 годипу прнсилпога рада; 

179) Петар Гјелов Стефапопски, из с. Дрепова — Кавадар, осуђеп 
од Војпог суда 49 дивизије na  1 годину присилног рада; 

180) Мплутпп Ивапонски Мировски, иа с. Враждане — Кпчево, 
осуђеп од Војног суда Кичево na 1 годнпу присплпог рада; 

181) Ахпар^ов Иикола Гсоргн, нз Дојрапа, ocyt)en од Bojjpr суда 
штппске војне области na 5 годипа тешког прпсплног ;рада; 

182) Кирнл Георгијсв Апгсловскп, из с. Иикопоље — Битољ, осу- 
1>сп од Битољског војпог суда на 1 годипу дапа присилпог рада; 

183) Михаел Ставрсп Мијаковскп, из Битол.а, ocyl;cn од Војиог 
суда бнтољског ла годипу дана лрнснлпог рада; 

184) Исманл Амед Pumo, из Кичева, осуђсп од Војног суда Бнтол. 
на годипу даиа прпсплпога рада; 

185) Алексо Талев Митрепскн, нз Криво Гаштапн — Крушевско, 
ocyt;ein од Војпог суда Прилеп na годнпу дапа присилнога рада; 

186) Спасе Јовапов Степаповски, пз с. Тополчапи — Прилео, осу- 
l)en од Boj nor суда Прилсп na годипу дана тешког прнсплпог рада; 

187) Апдоп Зафнров Матовски, нз села Добромије -— Бптољ, осу- 
ђен од Војпог суда Бптољ na 16 месеци приснлнога .рада; 

188) Мијалче Коцев Чемков, из Штипа, осу^сп од Војпог суда. 
штппске 'Bojne областп na 3 тоднпе тешког лрисплпог рада; 
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189) Методи Димитров Ефтимо«, нз Радовишта, ocyt;cii од Bmncr 
liojiror суда Скопље na годниу дана тешког прнсилиог рада; 

190) Kupo Тодороп Иванон, нз с. Шипкоиица — Радоинште, осу- 
ђен од Војпог суда цггнпске иојпе областн na 1 годнпу тешког приснл- 
ног рада; 

191) Иваи Серафииов Стојанов, из с. Шшжсжице — Радовиште, 
ооуфен од Вајпог суда штипске војие о'бласти ma 3 године тешког при- 
рилџог рада; 

192) Тодор Писон Васил.сп, из с. Виница — Кочаии, осуђен од 
Војиог суда штипске војне области па 5 година тешког прииудпог рада; 

193) Влаже Данав Димитрон, из Злетоиа, ocyl;eii од Војног СЈГда 
Штнпске војие области na G месеци принудног рала; 

194) Михаило Мишев Тотанов, из Штипа, осуђеи од Bojnor суда 
Штипске војне областн ла 6 мессци прииудног рада; 

195) Трајко Димов Камеичев из Струмние, ocyt;en од Војиог суда 
чодручја Струиице ма 6 мессци лрипудмог рада. 

IV 

Се спнзује казпа па следпите лица: 

а) Осуђспим na дожнвотпу робију претнорепу ПО ч.ч. 10/2 Закоиа 
<з врстама казне од 5 јула 1945 годипе у лшпсње слободе са примудним 
Радом од 20 година, сада се спизујс na лтпеп.е слободе са припудпим 
Радом na 15 rojuma: 

1) Добри Георгијев Иванов, из Hosor Села —■ Штип, осуђен од 
Вишег војпог суда na доживотпу робију; 

2) Трајко Димков Тодорои, из с. Пегрегово — Прилеп, ocyt;cii од 
Вишег Bojnor суда ш доживотиу робију; 

3) PWCT0 Андоиов Иванов, из с. Врајичиио — Ресан, ocyl;eii од 
Bojnor суда битол.ске војне областм na доживотиу робију; 

4) Борис Ефтимов Тодоров, из Битоља, осуђеи од Вишег војног 
сУла Веоград na доживотпу робију; 

5) Глигор Митов Спасов, из Валандова, ocyl;cii од Bojnor суда 
^О дивизије na доживотиу робију; 

б) Ulojmi Билалон Иуредипои, из С. Гргурнице — Тстово, ocyl;eii 
0Д Bojnor суда подручја Тетово na доживотну робију; 

7) Лбас Нуредии Абасов, из Тетова, осуђен од Bojnor 'Суда по- 
ДручЈа Тетово ш дожнвотпу робпју; 

8) Феик Лкпф Ракиф, из с. Доња Баппца — Гостпвар, осуђен од 
Bmner војног суда Београд'na дожпвотпу робпју; 

9) Лбди Усеин Галмја, из Дсбра, ocyl;eii од Bojnor суда Охрид na 
Доасивотну робпју. 
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Ha 10 години: 

10) Абдулах Хамид Абдула, из с. Желјипо — Тетово, осуђиг од 
Војиог иокрешог суда Групчпн na доживотку робнју; 

11) Адем Рушид Аде.мон, нз Bojana — Скопље, ocyl;eii од Војпог 
покретног суда Групчип на доживотни затвор; rf 

12) Бсад Беџет Ајрула,  из с. Д. Jleimmiui — Тетоио,  осуђеи ол 
Војиог покретног суда na доживотии затвор; 

13) Рефит Еднп Куртиш, из с. Bojane — Скопљс, ocyi)eu од Вој- 
пог покретног суда Групчин ка вечиту робију; 

14) Иса Шијаи Аметов, из с. Мнлстано — Тетово, осуђ'ен од Вој- 
пог покретпог суда Групчип na доживотну робију; 

15) Н.мии Нужи Мсрселои, из с. Рашче —■ Скопље, осуђен од Вој- 
ног покретног суда Групчин na доживотни затвор; 

16) Илпја Т. Кацаров,  пз Охрида, осу1>ен од Војиог суда охрпд- 
ског војпог подручја na дожпвотпу робпју; 

17) Ефрем Дим.  Војачеи,  пз  Струмпцс,  осуђсп  од Binner иојпог 
суда JA na дожпвотпу робпју; 

18) Ибрахпм Jon. Ибрахимов, из с. Паланииа — Тетово, осуђен 
од Судског саеета Boj nor суда Групчин na доживотни затвор; 

19) Ариф Муст. Елмазов, нз Bojana —■ Скопљс, ocyl;eir од Војпог 
суда Групчин na дожпвотну робпју. 

Ha 5 години: 
20) Тунир Асан Ulann, из Стрмпица — Тетово, осуђеп од Покрет- 

пог војног суда Групчпп na дожшштпу робпју; 
21) Џемајил Сали Ша.мп,, пз Стрешица — Тетово, осуђен од По- 

кретног војпог суда Групчпп na дожииотпу робију; 

Ha 3 години: 
22) Седп Знбер Ваутов, пз с. Bojan — Скопље, ocyl;en од Bojnor 

покретног суда Групчпп na дожпвотпп затвор; 
23) Али Сали Сулејмапов, из Прсше-ва, осуђеп од Bojnor суда Ко- 

манде града Скопља na 15 година тешког присилног рада, на 5 годпна; 
24) Дпмчо Аптов Димовски, пз Велеса, осуђен од Bojnor суда Ко- 

манде града Скопља na 15 година, na 4 године; 
25) Јордап Трајков Стојаповскп, из Скопља, осуђен од Bojne ко- 

;мапдс града Скопља na 15 година тешког прнсилног рада, na 10 грдина; 
2G) Имер Варушев Имеров, пз Скопља, осуђеп од Вншег војпог 

суда Југословенске ар.мије na 15 годана тешког присилног рада, на 
10 година; 

27) Апатас Нпколов Тапушевскп, нз Веле Цркве — Крушево, осу- 
l;en од Суда npn сколској војпој области na 15 година тешког присил- 
jior рада, na 8 годппа; 
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28) Алн Реџепов Л^устафои, лз с. Ормапли — Дојраи, осуђеи од 
^ојиог суда подручја Струмица na 10 годпна тешког присилиог рада, 
"a 5 годииа; 

29) Кемал Амед Асансш, нз Коџа Муста-Паша (Турска), осуђен 
0Д Суда при Комаиди војпог иодручја Прилеп на 10 годића тешког при- 
силаог рада, сада na 2 годиие; 

30) Азир Бскир Џепаироп из с. Церова — Тетоно, ocyl;cii од Вој- 
Ног суда Комапдс града Скопл.а na 10 година тешког прнснлног рада^ 
Сг1Да иа 8 годииа; • , 

31) Наим Абдп Фазли, из с. Рашче — Скопље, ocyl;eii од Војног 
сУда Комапдс града Скопл.а иа 10 година тешког присилног рада, 'Сада 

■";| 5 година; 
32) Алп Тураи Мустафа, из с. Орианпи — Дојран, осуђен од Суда 

'Ptlie Bojne области код струмичког појпог подручја na 10 годпиа те- 
ШКог прнсилиог рада, сада на 7 годппа; 

33) Спавко Јоиапои IloiioncKn, из Тетова, осуђеи од Војиог суда 
^етона па 12 годппа робије, сада na 3 годнпе; 

34) Џемал Ибраим Муратински, из с. Орманли — Дојраи, осуђеи 
0Д Војиог суда подручја Струмица, па 20 година тсшког присилног 
РаДа, 'сада na 5 годппа; 

35) Петар Кпрплои Шевчепко, ИЗ Красподара, Русија, ocyi)cii од 
°Ој.ног сула Кома«де подручја Стру.мица на 20 година теппсог присил- 
ll01' рада, сада ла 10 годипа; 

36) Мстодпје Крстев Дпмопскн Јанчввски, пз Загорапа — Прплеп, 
0cyl;eii од Binner појпог суда Скопл.с na 20 годппа, сада na 5 годппа; 

37) Mnpco Арптопов Димковскп, пз Криве*Паланке, осуђен од Вој- 
Ногсуда Комапде града Скопља na 20 годипа робије, сада на 10 годипа; 

38) Јапко Ипколов Куртов, из Урошевца, ocyl;eii од Војног суда 
CKorici<e области na  10 голипа присилног рада, сада na 5 голипа; 

39) Јордан Христов Мартиповскп, на Дебра, осуђсп од Boj-nor 
сУда Команде града СколАа на 10 година тешког присилмог рада, сада" 
на 2 годппс; 

40) Вожпдар Павлев Трајковскп, пз с. Врап.ска Ban.a, осуђен ОД 
"Ојиог суда Команде града Скопља, na 15 година тешког ћрисилног 
РаДа, сада na 10 година; 

41)чНикола Стојковскп Чаир Чапеп, из Скапља, осуђен од Војног 
сУда Комапле града Скопл>а na 15 година тешког присилног рада, сада 
на 5 годипа; 

42) Нурсмап Пеџид Атулис, пз с. Bojana, ocyl;en од Војпог по- 
'Фетпор суда Групчпп na 10 година тешког прпсилпог рада, сада на 
2 'одппс; 

43) Меди Муаре.мов Есен, пз с. Рашче — Скопље, ocyl;en од Boj- 
ll(l1' покретног суда Групчпп na 10 годппа прпсплпог рада, сада na 
1 1Ч)дииу; 
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44) Малик Абаз Салнја, из с. Боговиие — Тетово, осуђел од 13ој- 
uor суда подручја Тетопо na 5 годииа тешког приснлног рада, сада на 
2 године; 

45) Иса Асап Трсси, из Тетова, осуђен од Војиог суда' подручја 
Тетово na 7 година тешког лриснлиог рада, сада иа 5 годииа; 

46) Мнлајим Куртиш Иахи, из Гостнвара, ocyi;eii од Војног суда 
подручја Тетово na 7 година приснлпог рада, сада iia 5 годшм; 

47) Осмаи Ејуф Рушитов, из с. Озориште — Teioiio, (>cy|;eii од 
Bojiror суда Тетово на 10 годнна тешког прннудиог рада, сада na 5 
година; 

48) Тајир Усеннов Арифовскн, из с. Леопово — Гостивар, ooyl;eii 
од Војпог суда подручја Тетово ira 10 годииа тешког ирисилпог рада, 
сада на 5 годипа; 

49) lilcan Л\ахмуд Амплов, из с. Србииова ■— Гостивар, ocyl)en од 
Bojiror суда подручја Тстово на 10 годнна тешког присилног рада, сада 
na 5 годнпа; 

50) Џе.мапл Лпмап Сепди, пз с. Радуша — Тетово, осуђел од Вој- 
nor суда подручја Тетово na 15 годппа прнсплпог рада, сада na 10 
година; 

51) Черкез Максуд Бајрамов из с. Стмпппд — Гостнвар, осуђеп 
од Boj nor суда подручја Тетово на 20 годипа тсшког прпсплпог рала, 
сада na 10 годппа; 

52) Назпф Илијаз Назарп, из с. Лссковпк — Корча (Албаппја) 
ocyi;en од Bojnor суда подручја Тетово na 20 годппа тешког присилшог 
рада, сада на 10 година; 

53) LUonn Ш&бш Азировски, пз с. Елезе — Качаппчко, осуђен од 
Впшег војпог суда Беог.рад na 15 годнпа, сада na 10 годппа; 

54) Беџет ^иелим Беџетов, пз с. Рогла — Тстозо, осуђеп од Boj- 
nor 'Суда подручја Тетоио na 20 годппа затвора, сада na  10 годипа; 

55) Златап Манплов Деснч, пз с. Маврово •— Гостпиар, ocyt;en од 
Bojnor суда СКОПСКе војне областп na 8 годппа тсшког пририлног рада, 
сада на 5 годппа; , 

56) Miuioin T. Огњшовик, пз, Галнчпнка, осуђеп од Bojnor суда 
сколске војпе рбласти na 15 година тешког присилног рада, сада на 
10 годппа; 

57) Хрпсто Е, Ризов, из Битоља, осуђеп од Впшег војног суда JA 
na 15 годппа, сада na 10 годипа; 

58) Александар Д. Костов, пз Битоља, ocyf;cii од Впшег војног 
суда JA na  15 годппа робпје, сада na  12 годппа; 

59) др Владпмир Т. Туджаровскп, пз с. ЈВубојпа — Pecan, ocyl;en 
од Bojnor суда Југословепске армпје na 15 годппа, сада na 10 годппа; 

60) др •Копстаптип Робсв, пз Битоља, ocyl;cn од Вишсг војпог 
суда JA na 20 годнпа робпјс, сада na 10 годипа; 

01) Тодор Глигоров Урдовски, 113 Сгрумпце, осу^ен од Скопске 
noj ne области na 7 година тешког прпсплпог рада, сада na 2 годппе; 
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G2) Ибранм Акнф Ракипсш, из с. Веичан — Велес, ocyl;ein од Вишег 
војног •суаа на 10 годииа робнјс, сада ma 5 годииа; 

63) Амет Аки Шабаион, из с. Вежичаиц — Велес, ocyl;eii од Вишег 
ВОјиог суда па 10 годнна робије, сада na 5 годнпа; 

G4) Абис Тајиб Велул, из с. Виниче — Велес, ocyi)eii од Вишег 
Војиог суда на 15 годкна робије, сада na  10 годнна; 

С5) Кирпл .Тодоров (Питачот), ив Велеса, осуђеи од Војног суда 
подручја Велес na 10 годнна присилног рада, сада na 7 годииа; 

66) Доне Рнстов Цунев, пз с. Baiiniiio Село — Велес, осуђсн од 
Војпог суда подручја Велес na 10 година присилиог рада, сада na 
" годнпа; 

67) Петар-Милашкв Бошков, из Велеса, осуђен од Војпог суда ко- 
jV!aiuie Велес na 10 година лрисилног рада, сада na 7 годппа; 

68) Коче Димев Иаупоп, пз Велеса, осуђан од Bojnor суда no- 
лРучја Велес na 15 годппа присилног рада, сада na  10 годппа; 

69) Трајчо Ilerpoit Картузои, И8 Вслсса, 0'Cyt;en ОД Bojnor суда 
подручја Велес na 10 годппа присилног рада, сада na 8 годппа; 

70) Георги Николоа Камсшоп, пз с. Baipouj — Прилоп, осуђен од 
Вишсг војпог суда na 10 годипа робпје, сада на 5 година; 

71) Васпл Ираклпјев Хрпстов, из Битоља, осуђеи од Bojnor суда 
битољск^ Bojne областп na 10 годипа робијс, сада na 8 годппа; 

72) Петар Тапов TatfKOB, ив Ђевђелнје, осуђен од 'Bojnor суда 
"одручја Струмппа na 10 годппа тсшког присилпог рада, сада i:a (i 
година'; 

73) I'copru Дапплов Јакпмовскн, из Прплепа, осуђеп од Скопског 
UoJnor суда 'iia   10  годипа тешког прпсилпог  рада,  сада  na  8  годипа; 

74) Нпкола Кофе Гсоргпјевскн, из Прилепа, осуђеп од Битољског 
вОЈиог суда na 6 годппа прпсплпог рада, сада  na 4 годппе; 

75) Атапас Стојчев Баџуков, пз с. Н. Село — Струмица, осуђеп 
0Д Bojnor суда подручја Струмица na 10 година тешког прпсплпог 
РаЛа, сада na 7 годиш; 

76) Петар Гроздапов Евремов, из Прплепа, ocyt;en од Bojnor суда 
битољске војпс области na 15 година тешкот присилног рада, сада на 
1() lojuina; 

77) Мпле Николов Фплнпов, пз Струиице, осуђеп од Bojnor суда 
"одручја   Струмпце   na   15   годппа   тешког  присплпог   рада,   сада   na   5 
година; 

78) Хрпсто Маумон Ушлппов, ИЗ C Гср.\:ап — Лсрпнско, ocyl;cn 
0Д Bojnor суда битољске војне области na 10 годипа робпје, сада na 
° година; ' 

79) Томо Папдев Ташков, пз Вптоља, ocyl;eii од Bojnor суда скоп- 
Cl<e војпе областп na 10 годипа тешког прпсилпог рада, сада nai 7 годппа; 

80) Добрн Драгољубов Милков, И8 Скопља, осуђеп од Bojnor 
сУда скопске -војпе областп na 8 годипа тешког присилног рада, сада 
lla 5 година; 
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81) Днмко Ристов Аташсопскн, нз с. Речаиа — Бнтол., осуђен од 
Војног суда битољске војие области на 8 годнпа робије, сада на 5 
година; 

82) Кнрнл Харалампи Славјанскн, из Прнлепа, осуђен од Војног 
суда подручја Прилеп na 8 годииа робијс, сада na 5 година; 

83) Фоте CniipoB Фашликов, нз с. Љубојно — Pecan, ocyl;cii од 
Војног суда б11тол>ске војпе области na 15 годипа тсшког приснлног 
рада, сада na 10 годипа; 

84) Аташс Богојев Мнцескн Цанов, нз Прилспа, осуђен од Вншег 
војног суда на 10 годнна робнје, сада na 6 годнна; 

85) Мито Манев Иваповскн, мз Шишовице — Радовиште, осуђен 
од Bnuicr војпог суда на 10 годииа робије, сада na 6 година; 

86) Климе Трнфуиов Китшовски, из Охрида, ocyl;eii од Војног 
суда подручја Охрид na 8 годииа тешког присилиог рада, сада na 5 
годииа; 

87) Петар Јовчев Петрескн, из с. Дреи — Прилеп, осуђсп од Вој- 
ног суда подручја Прилсп на 10 година робије, сада на 7 годииа; ' 

88) Никола Кочов Василев, нз с. Слепче — Прилеп, осуј^еи од 
Војиог суда бнтољске војне области na 6 годииа тешког присшшог 
рада, сада na 2 године; 

89) Методн Георги Петрески, из с. Вранче — Прилеп, осуђсн од 
Војног суда бнтољскс војие области na 10 годииа лрнснлпога рада, 
сада «а 5 годииа; 

90) Георги Спиров Шердепков, из Љубојпа — Рссан, осуђси од 
Бнтољског војног суда na 15 годнна робије, сада иа 10 годниа; 

91) Петар Христов Талев, из Прнлспа, осуфеи од Biniier војног 
суда na 20 годииа робије, сада на 18 годииа; 

92) Fleiaip Николов Гииов, из Битоља, ocyl;eii од Вишег војиог 
суда па 20 годипа робије, сада па 15 година; 

93) Миле Трајчов Берибок, из с. Подмочана — Прсспаиско, осу- 
ђеп од Војног суда битољске војие областн иа 20 годииа робије, сада 
до 15 годииа; 

94) Методнје Костов Јаиескн, из села Тројаи — Прилсп, осуђеп 
од Војног суда Прнлеп na 20 годииа робнје, сада на 15 годнна; 

95) Илија Бошков Аигелов, из с. Дрсн — Прилеп, осуђеш од Вој- 
ног суда подручја Прилеп na 10 годииа робије, сада «а 5 годниа; 

96) Коста Васнљев Паидев, из с. Мапаститово,'Струмнца, осуђеи 
од Војног суда подручја Стру.мица на 10 година тешког присилиог рада, 
сада на 5 година; 

97) Душан Милаиов Иваное, из Прилепа, осуј>еи од Војног суда 
области Бнтољ na 7 година тешког прнсилпог рада, сада ла 3 године;, 

98) Кочо Аидрејсв Влкаиов, нз села СмиЈвева — Битољ, осуђен 
од БнтолјСКог војиог суда, na 10 година тешког прнсилног рада, сада 
na 5 година; 
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99) Николд Мншев Камеиаров, из Охрида, осуђеи од Војиог суда 
бнтољске војне области na 8 година робије, сада на 5 годниа; 

100) Трајко Павлов Цнлаковски, из Вслеса, осуђеи од Војиог суда 
Коианде града Скопља ш 8 годнна тешког прнсилног рада, сада1 на 5 
■"одииа. 

101) Петрс Димко Кодинсц, из Прнлепа, осу^н од Војног суда 
Чрилсп на 8 годииа робије, сада на 5 година; 

102) Спиро Филипов TouicB, нз Прилспа, ocyl)cii од Војиог суда 
Пјхшсп na 12 годнна робије, сада na 8 годииа; 

103) Cnmpo Костов, из Прилспа, ocyl;eu од Војиог суда 'битоЛ)Ске 
"ojire области na 11 годипа робијс, сада na 8 година; 

104) Панче Иванов Гулсв, из Велеса, ocyi;en од Bojuor суда по- 
дРучја Вслес na 10 годипа, сада na 6 годипа; 

105) Владиммр Џсладип Иаумои, из Охрпда, ocy|>eit од Војпог 
сУДа битољске војпе областн na  18 годнна робнје, сада na 13 годипа; 

106) Вапгел Стеф. Каралашоскн, пз с. Љубојке — Pecan, ocyl;cn 
0Д Boj nor оуда војпе области IJIITOJI. na 20 годипа робијс, сада na 
^5 годпка; 

107) Cmieon Јовапов Алексоски, из с. Бунеш ■— Злетово, ocyl;cii 
0Д Вишег nojnor суда }ia 15 годппа робмје, сада na 15 годипа тешког 
"Рисилпог .рада; 

108) Георги Днмов Здравевскп, из Кумапова, ocyt;eii од Bmner 
појног суда na 15 годнпа тешкога рада, сада «3 12 годипа; 

109) Трајко Стојков Лопарски, пз Кумапова, осуђеп од Војпог 
сУда подручја Кумапоио na 15 годипа тетког присилпог рада, сада na 
'0 година; 

110) Велика Прозданова Шомоиа, m с Полчишге — Прнлоп, осу- 
ђепа од Bojuor суда Прилсп на  10 година рада, сада na 5 годппа; 

111) Томо Трајков Гинов, пз Вптол.а, осуђеп о^ Бптољског војпог 
сУда na 10 годнна тешког прнсплпог рада, сада na 5 годипа; 

112) Павле Панев Паневски, из Штипа, осуђеп од Bojnor суда Ко- 
манде града Скопл.а na 10 годппа тешхог присилпог рада, сада na 8 
ГоДина; 

113) Коло Папдев Црпгаров, пз с. Кукиш, Струмииа, ocyl;en од 
"ojnor суда Струмши na 10 годппа тешког прпсплпог рада, сада na 
° годнпа; 

114) Георгп Нашкрв, ИЗ с. Сопотске — Pecan, осуђеп од Bnincr 
вОјног суда na  10 годппа робпје, сада na 8 годипа; 

115) Нестор Трпков Гаврнлов, нз села Броштица Дебар, осуђен 
0Д Bojnor суда скопске војпе областп na 10 годипа тсшког приснлпог 
РаДа, сада na 5 годнпа; 

11C) Борпс Дапдиловскп Ефтпмов, пз Струге, ocyl)eir од Bojnor 
сУДа Охрид na 10 годппа тешког присплпог рада, сада na 8 годшна;     • 
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117) Атанас Даме Самарџиовскн, нз с. Зороше, Прилеп, осуђен 
од Војиог суда подручја Прилел na 10 година присилног рада, сада 
na 7 годнна; 

118) Лазар ЦБетаиом Лазаровски, кз Крушева, осуђен ол Bojuoi 
суда иојне области Скопл.с na  10 годппа тешког прпсилиог рада, сада 
на 8 година; 

119) Стефаи Танчеп Јанков, из с. Хотиво — Си. Врашко, осуђен 
од Војног суда Битољ на 10 година робије, сада на 8 гадина!; 

120) Папдо Ташсв Петров, из Битоља, ооуђен од Војног суда би- 
тол>ске nojiic области na  10 годипа робијс, сада na 6 годпна; 

121) PiicTo Стојкоп Апостоловски, пз с. Тополпппе, Гроцко, осу- 
l;en од Војпог суда Кпчеио na 10 годипа робпЈ'с, сада на.5 годппа;; 

122) Љубен Георгијев Андрев, пз села Белпце — Кнчено, осуђеп 
од Бнтолдаког iuojnor суда на 15 година, сада na 10 година; 

123) Hano Ипапоп Шумаптен, из ссла Рудппка — Велсс, ocyl;en 
од Bojnor суда подручја Вслес na 7 година прпсплнога рада, сада na 
5 годнпа; , 

124) Радуле Радеи Радепои, пз села Дорбеш — Гиљаие, ocyl;eii 
од Bojnor суда скопске иојис областп na 8 годппа робпје, сада na fi 
годипа; 

125) Kupo Tacen TOMO, из Штипа, осуђен од Bojnor суда Команде 
града Скопља на 8 годппа робпје, сада na 4 годппе; 

126) Јопан Цеков Георгпјевски, из села Дреи i— ПрплсЛ, ocyl)eii 
од Bojnor суда Прилеп na 10 годппа робпје, сада na 5 годппа; 

127) Никола Трнфун Ситниковски, пз с. Горенца — Охрид, осу 
ђеп од Bojnor суда Охрпд na 10 годппа тешког присшшог рада, сада 
na 7 годнна; 

128) Мплап Јордапов Атапасов, пз с. Подлсс — Велес, ocvl^cn од 
Bnniei- ВОЈНОГ суда на 20 годнпа робијс, сада на 10 годппа; 

129) Димче Јовапов Најдовоки, из Прплепа, осуђен од Bojnor суда 
подручја Прплеп на 15 годппа робије, сада na TO годппа; 

130) Ката Петрова Ilon-Матеиа, пз Ђевђелије, осуђена1 од Bojnor 
суда подручја Струиица na 6 годипа тсшког присилНОГ рада, сада na 
2 годппе; 

131) Благоје Илијеи Трпевскп, из Прилепа, ocyl;en од Bojnor суда 
бптолЈСке војие областп na 6 годипа присилнога рада, сада na 5 годппа; 

132) Трајче Рпстев Мптревскп, из с. Белушина — Кпчево, ocyl;en 
од Битолуског Bojinor суда иа 6 година тешког присилног рада, сада на 
5 година; 

133) Рпсто Глигоров Стојаповскп, из Прнлепа, осуђеп од Bojnor 
суда Битољ na 6 годппа робпје, сада na 4 године; 

134) Апостол Марков Мптрсв, из села Сер.мсппп — Ђев^слија, 
ocyl)en од Bojnor суда подручја Струмппа na 10 годппа тешког прпсил- 
nor рада, сада na 8 година; 
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135) Митре Силијап Стојаиопски (Локонски) из с. Злети — Охрид, 
"суђсн од Војног суда охридског »ојиог подручја na 10 годииа робије, 
^ада на 6 годпна; 

136) Захари Велко Иванов, из Бајлова — Софиско, ocyl;eii од 
Ввшег liojnor суда na 20 година робије, сада na 10 година; 

137) Михаил Т. Михаилои, из Видина — Бугарска, осуђеи од Вн- 
lier нојпог суда Југослопенске а^мије na 20 годипа робије, сада na 
*0 година; 

138) Григор Христон Милчанов, из Прилепа, ocyl;eii на 15 година, 
;| сада иа 5 година; 

139) Гиорги Карев, из Крушева, осуђен од Вишег војпог суда na 
',Г) годипа,  a  сада  na  5 годипа; 

140) Димитар Атанасов Димовски, из Берова^ осуђен од Војпог 
сУДа скопске Бојпе области na 7 година тешког приоилног рада, сада 
"a 2 године; 

, Hl) Папче Илијев Ефтимовсии, пз Зрновца - - Кочане, осуђен од 
"ојпог суда скопске војне области na 10 година тстког присилног рада, 
сада na' 5 година; 

142) 1<11|)<11л Minon Врдаровски, иа Струмице, осуђен од Војпог 
сУДа| скопске бојпс областп na 12 годппа тешког прпсилног рада, сада 
ll;i 8 година; 

143) Крсто May.\ioii Димов, из Велеста — Охрид, ocyt;en од Војиог 
сУДа скопске uojne областп na 15 година тешког прнсилиог рада, сада 
"a  10 годппа; 

144) Л^плаи Гошон Хрпстоп, нз Трботиииппе — Царево Село, осу- 
ђен од Војпог суда скопске војпе областп na 10 година тстког присил- 
ll0i' рада, сада na 5 годипа; 

145) Георгпјс Јефтимов Јанакијевски, из с. Jlcpa — Битол), ocyt;cii 
0Д Војпог суда скопске нојпе областп na 15 годппа, сада na 10 годппа; 

146) Стојап Мпхајлоп Козаров, из lilrinia, осу^еп од Војпог суда 
c,;oiicKe војпе областп na 15 годппа тешког присилпог рада, сада 'Ha 
5 'одцна; 

147) Борис Лео Ристов, пз Богдапца —■ Ђсвђелија, осу1;ен од Вој- 
ног суда подручја Струмииа na 10 годиназатвора са тешким принудним 
Радом, сада на 3 године; ,, 

148) Илмја Томев Илијсв, пз с. Серменлн — Ђсмфелпја, ocyl;cii 
0Д Војпог суда подручја Стру.мпца na 10 годппа затиора ii тешког при- 
"Удиог рада, сада na 2 годиие; 

149) Петар P.ncTOB Решков, из с. Богдамци — Ђев^рлија1, осујјсм 
0Д Boj nor суда подЈјучја Струмппа na 10 годппа заггвора са тешким 
"Рпиудпим радом, сада na 2 годппе; 

150) Кирпл Ристов ToniKOB, из Ђевђелиј«, ocyt;en од Војпог суда 
"одручја Стру.мпп.а па 10 година затвора са тешким прннудним радом, 
СаДа на 2 године; 

853 



151) Георги JleiiOB Христои, из с. БОГД&НЦИ — Ђсвђелнја, ocyl;en 
од Војног суда подручја Струмнца на 15 година затвора са тешкнм при- 
иудннм радом, сада на 5 годнна; v 

152) Стојан Илијсв Стојилков, нз с. Брајлова — Струмииа, осу- 
};eii од Војног суда 50 дивизијс ла 10 годнна тешког присилног рада, 
сада na 3 год11Ј1е; 

153) Никола CimpoB Тасев, из Битоља осуђеп од Војног суда Ко- 
маиде града Скопља на 10 годипа, сада на 5 годнна; 

; 154) Алекснје Алексапдровић Молчашов, из Поточиие (СССР), 
осуђен од Војпог суда војие области Штип na 6 годииа тсшког npir- 
пудпог рада, сада на 4 године; 

155) Рнста Апостолов Рпбаров, из Штипа, 0'cyl;cn од Bojitor суда 
војпс областп Штип иа 5 годииа робнје, сада на 2 године; 

156) Владимир Славхов Маисв, из Штппа, осуђеи од Војног суда 
војие областн Штнп на 10 годипа прпнудног рада, сада на 2 годпие; 

157) Ииап Георгнјов Хрнстов, из Д. Трогирци — Штип, ocyl)eii 
од Војиог суда војне области Штип na 5 годпиа, сада na 3 годипе; 

158) Рпсто Кприлов Иванов Шпшков, пз Радовиша, осуђен од Вој- 
ног суда војне области Штпп на  10 годипа, 'сада na 3 годипе; 

159) Јарпп Ај. Амзи, из Рашче ■— Скопље, ocyl/cii од Војиог суда 
Комапде града Скопља на 10 год1ша робпје, сада na 8 годипа; 

1G0) Џеладин Мамутов Јусуфов, из с. Калниште — Струга, осу- 
l;en од струшког војпог суда na 7 годппа тешмог прпсилпог рада, сада 
на 2 годппе; 

161) Караман Б. Лабуптптс, из Лабупншта — Струга, ocyl;cii од 
Војиог суда комапдс Охрпд na G годипа присилпог рада, сада na 3 
годкне; 

1C2) Негри М. Хасапов, из Струге, осуђеи од Војпог суда Струта 
na 8 годппа тешког прпснлног рада, сада на 4 годнпс; 

U)3) Муртезан Д. Шате, из Струге, осуђеп од Војног суда Охрид 
на 8 годнна прпсилног рада, сада na 4 годппе; 

164) Шефкст Вебп Неџит, пз с. Грчец —■ Скопље, осуђен од Вој- 
пог суда при Командп града Скопља na 8 годппа прпсилпог рада, сада 
na 4 године; 

165) Демир Ас Агуш, ii3 Сервспдикаме — Струмпца, ocyl)cii од 
Boj nor суда Струмнца «а 10 годппа тсшког прпсплпог рада, сада na 
5 годнпа; 

166) Илијаз Д. Рамаи, пз Раоче — Скопље, ocyl)on од Bojnor суда 
Скопље na 20 годипа твшког прпсплпог рада, сада na 15 годнпа; 

167) Сабрп Муслн Мемедов, пз Си. Пстке — Скошве, осуђен од 
Скопског војпог суда na 20 годипа теписог [фИСИЛНОГ рада, сада na 
10 годипа; 

168) Кемал Усеип Селпмовски, из Прилепа, ocyl;en од Biniier вој- 
ног суда na 8 годппа робпје, сада na 4 годппе; 
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169) Лиишн Риза Лнманоп, нз Охрида, осуђеи од ВоЈиог суда по- 
Дручја Битољ rta 16 година тешког присилног рада, сада на 2 годиис; 

170) Незнр Бећнр Белул, нз с. Лабутшпе — Струга, ocyt;eii од 
"ојног суда подручја Струга на 6 година тешког прнсилног рада, сада 
Иа 2 године; 

171) Дервиш Сеадии Џемаилов, из с .Шутоно, Кнчепо, осуђен од 
"ОЈНОг суда подручја Кичево, na 6 годипа прнсилног рада, сада иа 
3 годипе; 

172) Демир Лбдула Емии, из с. Шутсшо — Кичепо, осуђен од 
"ojnor суда подручја Кичепо, иа 6 годипа присилпог рада, сада на 3 
године; 

173) Ахмед Исеин Халим, нз с. Туии, Кпчсио, ocy|)eir од Војиог 
сУда КичевО па 6 годипа тешног присилиог рада, сада na- 3 голипе; 

174) Калјош Селиман Бајршов, из с. Јагол — Кичспо, ocyl)eir од 
DOjiHor суда Кичеео на 6 годииа присилног рада, сада na 3 годипс; 

175) Мустафа Реши Зејпула, из с. Tononjaiie — Кичево, ocyi)eir 
0Д Војпог суда Кичетш na 6 годипа присилног рада, сада na 3 годиие; 

176) Барнја Бакар Ссјдинопски, на C Јаблапицс, Струга, осуђси 
0Д Bojiior суда подручја Охрнд на 8 годииа присилног |рада, сада на 
2 подние; 

177) Раммз Јашар Имеров, из Кичева, ocyl;en од Војног суда 
Бнтољ na 7 годииа тешког приснлног' рада, сада na 4 године; 

178) Фаик Лбедмм Реџеп, из с. Старојец — Кичево, осуђси од 
"ојиог суда Кичсио на 7 година гешког присшшог рада, сада на 2 
годиис; 

179) Ферид Назифа Абедим, из Кпчеиа, ocyt;eii од Војног суда 
Кичево na 7 година присилнога рада, сада на 3 године; 

180) Рамиз Зплбер Вели, из с. Јагол — Кичево, ocyl;eii од Војиог 
сУДа Кнчево na 10 година робије, сада na 5 годииа; 

181) Реџеп Осмаи Османов, из Кнчспа, ocyl)en од Војиог суда Ки- 
,1еио на 8 годниа присилног рада, сада na 4 годппе; 

182) Емчо Селпм Усепнон, из Кичеиа, осуђен од Војног суда Ки- 
'•ево на 15 годппа робпје, сада na 10 годипа; 

183) Тефнк Али Арслаповски, нз Кичева, ocyt;eii од Војпог суда 
Кичево na 7 годнпа, сада na 4 године; 

184) Вакман Мпфтар Рушпд, из с. Лапкшг Дол ■— Кичево, ocyl;eii 
0А Boj nor суда подручја Кнчево na 8 годппа, сада na 4 годппе; 

185) Сафедин Хасупои Садиков, пз с. Хралчин Дол — Кпчево, 
0сУђеп од Војпог суда Кичево na 8 годнпа'робије, сада na 4 годипе; 

186) Назпм Адем Далип, из С. Грешница — Кпчеио, ocyl;en од Вој- 
ll01" суда Тетоио na 8 година тешког прпсплпог рада, сада na 5 годппа; 

187) Камбер Џемаил Зилбер, из C Трапчин Дол — Кпчево, осуђен 
0Д Boj nor суда Кичево na 8 година тешког присилног рада, сада na 
^ год11|Пе; 
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188) Ллим Ллимов Алимоп, нз Трапчин Дола — Кичепо, осуђеи од 
Пупомојигиштва Озне Кичево na 10 година тешког приснлног рада, сада 
на 5 година; 

189) Даут Етен Ада, ло с. Белешта — Струга, ocyl;eii од Војног 
суда подручја Струга na  10 годииа присилиог рада, сада fta^ 2 годиие; 

190) HamiiT Ислијам Усенп, из с Шуто — Кичево, осуђеи од Вој- 
пог суда подручја Кичево na 10 година тешког присплпог рада, сада 
na 5 годнпа-, 

191) Исеип Мустафа Исеинов, из Кинева, осуђен од Војиог суда 
подручја Кнчено, na  15 година присилног рада, сада na 10 годипа; 

192) Бекир Хасап Муарем, пз Зајаса, Кичево, ocyl;en од Војног 
суда подручја Кнчево на 15 годппа тешког присилног рада, сала na 
5 годипа; 

193) Муарем Шаип Рушан, из с. Зајаса — Кичеио, ocyt;en од 
Boj nor суда подручја Кичсио na 15 година прпсплпога рада, сада na 
10 годипа; 

194) Шемо Далјап Мерко, из с. Фртч)во — Струга, ocyi)en од Вој- 
ног суда Струга na 15 годипа прпсплпог рада, сада na 5 годппа; 

195) Хусејии Дсстапов Арслап, пз с. Далагаште— Струшко, осу- 
ђен од Војпогсуда Охрпд na 15 годппа прнсилпог рада, сада na 5 годппа; 

190) Џафер Ајдар Џаферов, из с. Зајаса — Кичево, ооуђеп од 
Bojnor суда Кпчево na  15 година присилног рада,  сада na   10 годппа; 

197) Камбер Рајпф Камберовскп, пз с. Челопек — Кнчево, ocyt)en 
од Bojnor суда подручја Кичево на 20 годппа прпсплпог рада, сада na 
10 година; 

198) llcenn Елез Рахмап, из с, Берикоео — Кичево, осуђеп од 
Bojnor суда подручја Кпчсно na 20 годппа присплпог рада, сада na 
10 годппа;. 

199) Мустафа Адема Мерко, na с. Радовпштс — Струга, ocyl;en 
од Bojnor суда Охрпд на 20 годппа присилног рада, сада на 10 годппа; 

200) Имер Исмапла Бплбпл, из Кпчева, ocyl;en од Bojnor суда Ки- 
чево na 6 годппа, сада na 2 годнне; 

201) Сефедпп Демпр Фејзо пз с. Јагол — Кпчево, осуђеп од Boj- 
nor суда подручја Кичево na 12 годппа тешког прпсплпог рада, сада 
na 8 година; 

202) Халпл Абдн Дервишов, из с. Црвппе — Кичево, ocyt)en од 
Bojnor суда Кпчево na 12 годппа тешког прпсплпог рада, сада na (i 
годипа; 

203)_ Тефик Вапт Илијаз, ИЗ ({ичева, осуђен од Bojnor оуда Ки- 
чево na 12 годппа присплпог рада, сада na 6 година; 

204) Амед Јусуфов, из Шумена (Бугарска), осуђен од Судског 
савета при Комапдп места града Скопља na 10 годипа тсшког прпсплпог 
рада, сада na 5 годппа; 
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205) Нестор Димитрои Стојаиопски, из Пехчева, осуђен од Војног 
Помретног суда I македонске кољичке бригаде у Скопљу na 7 година 
TeniKor присилног рада, сада na 3 годипс; 

206) Јопап Гјошоп Брчкои, иа Велеса, осуђе« од Комаиде града 
Скопља na 8 годииа тешког присилиог рада, сада na 1 годину; 

207) Јусуф Адем Јусуфон, пз Скопља, осуђвн од Bojnor'суда Ко- 
мааде града Скопља na 8 годипа тешког присилног рада, сада na 4 
'одппе; 

208) Дончо Арсов Јордапов, из Кратова, оауђеи од Судокаг савета 
"рн Комапдп града Скопља na 8 година тешког ггрисилног рада, сада 
на 4 подике; 

209) Милан Михаилов I4nanoii, пз Соротова — Русија, осуђеи од 
Судског сапета npn Комапдп ррада Скопл.а na 8 годипа тсшког прпснл- 
ЧОГ рада, сада na 2 године; 

210) Камбер Халил Усспп, из с. Стропаиишта Кичево, осуђен 
,la 8 годппа TMUkor ирпсплпог рада, сада na 2 годинб; 

211) Стојко Нешов Соколов, из с. Кучевишта — Скопл.с, осуђен 
0Д Bojiror суда Команде града Скопља na 8 година тешког присилног 
Рада, сада na 2 годппе; 

212) Павле Митев Јаибв, из Штипа, осуђен од Вишег војнбг суда 
Usera при главном штабу за Македо«ију на 10 година тешког присил- 
Uoi' рада, сада na 5 голипа; 

213) Благоје Ивапон Младепон, из Скопл.а, осуђен од Војног суда 
скопоке liojnc областп на 10 година тсшког присилног рада, сада na 
* годппе; 

214) Димитар Николсш Сппроп, из Скопља, осуђеп од Војиог суда 
скопске uojne областп na 10 годииа тешког присилног рада, сада на 
5 годнпа; 

215) Рушид Ч. Азимов, из Приштине, осуђен од Војног суда Ko- 
MaiWe града Скопл.а na 10 година тсшког прпсилпог 'рада, сада na 3 
roAiine; 

216) Алил Усекнов Елијазов, нз с. Отушпште — Тетоио, осуђеп 
0Д Во|пог суда Комапде подручја Струмипа na 10 годипа тетког при- 
силног рада, сада na 2 године; 

217) Никола 1'лигирог, Дедински, m Радовишта, осуђен од Војног 
сУда 50 дивизмје na 10 година присилног рада, сада на 2 годппе; 

218) Стојап Тодоров Стојанои, из с. Муршпа — Струмип.а, осу- 
jeii од Bojnor суда 50 дивизије града Приштине na 15 годкна тешког 
"Р^сплног рада, сала  na  5 годппа; 

219) Зипул Нбрапм Рамадап, пз с. Струже — Призрен, осуђен од 
eToi!CKor војног подручја na  15 година гешког присилног рада, сада 

'l;i 5 годппа; 
220) Димче Хрпстоп Днмптроп, пз Тетоиа, ocyt;cn од Судског са- 

iera npn Комапдп града Сколља na 13 година feuikor присилног рада, 
СаДа na 5 годппа; 
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221) Александар Апдоиов Стојановски, из Битоља, осуђен од Вој- 
ног суда 49 дшшзије Гостнпар na 6 година робије, сада na 3 годиие; 

222) Методије Сланев Мицескн, из с. Српцн — Битољ, осуђен 
■од Вишег војиог суда na 15 година робије, сада на 5 годииа; 

223) Мирков Ванчов Кокароскн, нз Битоља, осуђен од Вншег 
војиог суда на  15 година робпјс, сада па 5 година; 

224) Коста Памчев Тодоровски, нз Скопља, ocyi;cir од Војног суда 
при Комаиди града Скопље na 15 годииа робије, сада ira 5 годппа; 

225) Александар Наумон Басилконскн, из с. Јаиковци — Pecan, 
осуђен од Војног суда Битољ на 6' година присилног рада, сада na 2 
годиис; 

226) Петар Днмков Нацев „Цудуло", иа Штипа, осуђеи од Вој- 
iior суда штипске војие области na 6 годпиа тешког припудиог рада, 
сада na 3 годиие; 

227) Митко Наумов Гардајжиски, из Штлпа, осуђси од Војног 
суда штипске војне области на 6 годнна тешког припудног рада, сада 
на годииу дана; 

228) Блаже Васиљсв Диченскп, из с. Десова, Прилеп, ocyl;cii од 
Мрилепског иојпог суда па  15 годипа, сада ma; 10 годипа; 

229) Али Мустафа Бминов, из с. Градец — Кочанс, ocyl)cii од 
Bojtfor суда штипскс војне области иа 15 годииа тсшког шринудпог 
рада, сада на 2 годиие; 

230) Мишс Лазаров Стојаиов, из с. Прссека, Кочане, осуђеп од 
Bojnoi' суда штипске војне области на 10 година робије, сада na 1 
годину; 

231) Методн Иванов Апгелои, пз Драгобраштс — Кочаие, осуђеп 
од Вишсг војног суда Скопл.с na  15 годппа робпје, сада na 2 годипе; 

232) Атанас Миколов Филов, из Новог Села — Кочапе, осуђеп 
од Вишег Hojnor суда Скопље на 20 годппа робпје, сада na 3 године; 

233) Ге.орги Лазаров Костадппои, из с. Војиславци — Радовиште, 
ocyl;eii од Вишег иојпог суда Скопд.е na 15 годпиа робије, сада иа 
2 годипе; 

234) Пе1груш Божипов Милепков, из с. Бели — Кочапе, ocyl;en од 
Војпог суда штппске војпе области na 15 годипа ])o6iijc, сада на 2 
године; 

235) Иваш Трепдо-в Димитровски, из с. Бели— Кочапс, осуђен ОД 
Boj nor суда штипске војпе областп na 15 годппа робпјс, сада na 2 
годипе; 

23G) Рамадаи A. Исмаплопскн, пз Пештерева — Прилеп, осуђеп 
■од Савета војпог подручја Прилеп na G годппа тешког прнсилног рада, 
сада ma годину дапа; 

237) Шериф М. Acanou, из Штурова'— Радовпште, ocyt)en од 
Вишсг војпог суда CKOIIJBC na 20 годппа тешког прпсплпог рада и 
трајно губљење војпичких n грађансктс права и конфискацију ииовине, 
сада на 2 годппе; 
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238) Сулејмаи A\. Лукареи, из Бистренца — Неготин, ocyl)cn од 
'^ојног суда 50 дивизиј« на 15 годииа робије, сада на 2 године; 

239) Мурат М>ур. Ллнјо!!, нз Радонитта, ocyl;cii од Војпог суда 
50 дипизије Струмииа  na   10 годнна тепжог прпсилиог  рада,  сада  na 
2 годиие; 

240) Усеи Хасап Шабапон, из Плапуша — Валандоио, ocyf;eii од 
Boj'nor суда 50 дивизијс Струмица na 10 годииа тешког приснлиог рада, 
губљење појпичкнх и грађанских npaua, сада на 2 годиис; 

241) Jejo Ал. Лаггивов, из с. Бжтринци — Неготнн, осуђен од 
Суда скопске војне области na 15 годнпа, сада na 5 годппа; 

242) Сабит Јус. Зембплои, .из IJerpiinn — Гостпвар, осуђеп од 
"ojinor суда Комапде града na 15 годппа прнснлпог рада, сада na го- 
Дипу дана; 

243) Алпја Исм. Фереджоски, пз Дссова — Прплел, ocyl;cn од 
"ој-иог суда областн Битољ na 12 година тетког прпсплпог рада, сада 
Ва годппу дана; 

244) Ибрапм Сел.мап Герапов, пз с. Долпп Дпсап — Пеготпп, осу- 
!)en од Војпог суда велешког војпог подручја na 3 године тешког iipn- 
силног рада, сада na 2 године; 

245) Ах.мед Усенп Мамутов, пз с. Кочппара — Велсс, ocyl;cn од 
Војног суда лодручја Велес na 3 годппе тешког прпсплпог рада, сада 
Иа годппу дапа; 

246) Фадпл Мамут Алилоо, пз Велеса, осуђен од Војпог суда no- 
^ручја Велес na 5 годппа прпсилпог рада, сада на" 2 годнпи; 

247) Мпкола Коцев Колев, из с. Митаковап. — Бугарска, ocyi)en 
0Д Boj nor суда подручја Велес na 5 годппа прппудпог рада, сада na 
'' године; 

248) Гоче Ипколов Хрпсгои, \\з Велеса, осуђен од Boj nor суда 
"одручја Велес na 5 голипа прпсплпог рада, сада на 3 годппе; 

249) Кочо Лазаров Трепчев, пз Велеса, осу1;сп од Војпог суда 
иодруцја Велес na 5 годипа присилног рада, сада на 2 године; 

250) Јовапче Тапев Јапков, иа Ирешева — Велес, осуђеп од Вишег 
BojiHor суда Скопл.е na 5 годппа лрпсплпог рада, сада na 3 годппе; 

251) Лазар Атапасов Лазаров, из с, Мировца — Ђевђслпја, ocyl)en 
(
0Д Војног суда Струмппа na ner годнпа тешког npncn.inor рада, сада na 
3 године; 

252) Митре Јаковчс Гагаре, пз с. Впшлес ■— Струга, осу1)еп од 
"()јпог суда комапдс подручја Охрпд na 5 година прпсплпог рада, сада 
lla 3 годппе; 

253) Михаил Нпк. TomoBCKii, пз Ирнлепа, ocyl;en од Bojnor суда 
"одручја Прилеп na 3 године робије, сада на 2 године; 

254) Лазар Павлов Нпколовскп, пз Гпљапа, ocyl)en од Bojnor суда 
"Ри Ко.мапди града Скопља na 5 годппа тешког прнсплпог рада, сада 
1,а 2 годипе; 
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255) Асан Билалов Фазли.јоп, из с. Матејче — Куманопо, осуђен 
од Војног суда Кумаионо на 5 годима тетког прнсилчшг рада, сада na 
3 годнне; 

256) Коста Георгијеи Калпакои, из Прилепа, осуђен од Војног 
суда   бнтољске   нојне   области   на1  5   годииа   присилпог   рада,  .сада   na 
4 годнпе; 

257) Апгсл Тасев Димитрон, из Иикулаиа — Кумаионо, осуђеи од 
Војиог суда подручја Кумапово на 4 године тетког присилног рада, 
сада на 3 године; 

258) Спасија Велкоиа Тотевска, из Прилета, осуђеиа од Војпог 
суда подручја Прилоп na 5 годипа тсшког пршсилног рада, сада na 
3 годиис; 

259) Паум Јосиф Токбоиски, из Охрида, ocyi;cii од Bojiror суда 
подручја Охрид Џп  10 годипа робије, сада na  fi годипа; 

260) Михаил Крстен Франгои, ив Битоља, осуђен од Bmuer иојног 
суда JA na 5 годипа робпјс, сада na 3 годиие; 

261) Мирослав Живков Арсои, m Скопља, осуђсп од Војиог суда 
Команде града Сколља на 3 године тешког присилног рада, сада  на 
1 годину; 

262) Милаи Јордаиов Гажовски, m с. Кучсвиште, Скопл.е, осуђеи 
од Скшкког војиог суда na 5 годпиа тешког ирисилног рада, сада  na 
2 године; 

263) Алексаидар  Бојка  Урдароски,   пз  Чучев —  Скопл.с,   ocyt;cii 
од Војног суда скопс1<е iBOJne области  иа  5  годпна тстког присилног ( 

рада, сада na 2 годиие; 
264) Борис Крстсв Николовски, из Куманова, осуђеи од Војпог 

суда подручја Кумапово na 3 године тешког присилно)   рада, сада на 
2 године; 

265) Upaiciiija Васиљев Зози, из Битоља, осуђен од Бојног суда 
битољске области na 4 годнпе тешког принудног рада, сада na 2 годипе; 

266) Ивап Мпце.в Велковскп, пз Скопл.а, ocyl;eii од Војпог суда 
Комапдс грала СкопЛ)а na 3 године тешког присилног рада, сада na 
1  годину; 

267) Тодор Михајлов Мицсв, из Кратова, осуђен ид Војнбг суд;|    ' 
сксмкке војне области на 5 гошна присилнаг рада, сада na IM; годииу! _ 

268) AIIIHM Акпф Амедов, из Битоља, ocytjcn од Војпог суда Кс 
мапде града Скопља na 5 година тешког прпсплпог рада, сада na - 
године; 

269) Ибрахпм Емпп Мусли, из с, Желејино — Тетово, осуђен 0-!I 

Boj nor покретног суда Групчнн na 5 година тешког присилног рад". 
сада na 1  годппу; 

270) Акпф Алпја Акпфп, пз с. Слатише — Тстово, осу1)е.н од Boj- 
ног суда подручја Тегово na 5 година тешког присилнаг рада, сада li:1 

3 годппе; 
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271) Спди Џафсрои Шакиров, из с. Калшптс — Гоствар, осуђеи 
0Д Војпог суда подручја Тетопо na 5 годииа тешког прнсилног рада, 
сада на 4 годиие; 

272) Рсфит Јазпм Селманои, из с. Раиам — Гостивар, осуђси од 
'^ојиог •суда подручја Тетоно на 5 годипа присилног рада,' сада иа 
3 године; 

273) Фитап Селмаи Зенделон, из C Србииопо — Гостипар, осу- 
ђен од Војног суда подручја Тетово на 4 године лаког присилног рада, 
СаДа na 2 године; 

274) Али Рајиф, n:i Тстова, осуђен од Војиог суда подручја Те- 
тово на 5 година тешког присилног рада, сада на 1 годину; 

275) Boja Марков Кликовац, из с. Подгорица — Подгорнчко, осу- 
»&Н од Bojuoir суда скоискс isojne областп na 5 годииа тсшке робпје, 
СаДа на 2 године; 

276) Милс Дим. Jonaiioiuili, из Скопља, ocyl;eii од Војиог суда 
сКОпске војпе области ма 5 годииа тешког присмлиог рада, сада иа 
3 године; 

277) Кирил Димитров Крашчеиски, из Струмице, ocyl;cn од Вој- 
"()|' суда ciKoiicKc Dojile области на 5 годипа тешког прнснлног рада, сада 
"а 3 годшне; 

278) Гоне Костадинок Кљоконалиси, из Валапдова, осуђеи од Вој- 
»'or суда подручја Струмица na 4 године приснлиог рада, сада na једну 
ГоДИ11у; 

279) Васил. Тодоров Имколов, Чарлаков, из с. Пирава — Дојраи, 
0сУ1)ек од Војиог суда подручја Струмица иа 3 годипс -.-аишра са тс- 
UlKt!M прииуднпм радом, сада na 1 годину; 

280) Георги Ташков Коцев, из Ђевђелије, ocyl;eii од Војног суда 
ПоДРУчја Струмица na 5 годппа затвора са тешким припудиим радо.м, 
СаДа на 2 године; 

281) Брркс Паидсв Сандев, из Струмице, осуђен од Војног суда 
'одручја Стру.мица na 4 године затвора са тсшким принудни« радом, 
сЗДа на годппу даиа; 

282) Сулејмаи М. Сулејман, из Габрава — Царево Село, осуђен 
0',^ Војпог суда 50 дпвпзпје na 5 година тешког присилпог рада, сада 

'll 2 годи,не; 
283) Енвер Дж. Демиров,  из Долпо Гожде — Струшка, осуђен 

°Д Bojnor суда  Охрпд na 5 година теШког присилног рада,  сада  na 
2 Гпп  годц ne: 

284) Меди  Зубер Ибрапм,  из  с,  Корошчпшчо — Струга,  осуђен 
: Скопског војпог суда na 5 годппа тешког присилног рада,  сада  na 

цине; 
285) Џемаил Шабап Исеин, из с Туин, Кичево, осуђен од Bojnor 

'2 године; 
 "J        ...V-i.lUIMi       u-...^..,      ,..»....,       ..ч       ~. -  .. ,        ,        --j-,—.       _„ j  

уДа подручја Кпчеио na 5 годипа тешког присдашог рада, сада na 3 
l().'Uuie; 
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286) Ибрахнм Хасан Ибрахимов, из с Челолек — Кичсво, осуђсн 
од Војног суда шодручја Кичеоо на 5 годииа прнсилног рада, сада на 
2 годнпе; 

287) Сабрн Бећир Мустафоп, нз с. Берикопо — Кичево, осуђек 
од Војног суда Кичепо на 5 годниа, сада ла 2 годиие; 

288) Рамазан Мехмед Далипи, из с. Зајас — Кнчсво, ocyt;eii од. 
Војиог суда подручја Кичеио na 5 годшиа приснлиог рада, сада na 
2 годнис; 

289) Калјош Реџеп Азнзошич, из с. Жубрииа, Кнче-во, осуђеи од 
Војног суда Кнчеио na 5 годииа тсшког прнсилиог рада, сада na 2 
годнне; 

290) Рамадана Али Деде, m с. Тралчио — Кнчево, ocyl;cii од Вој- 
ног суда Кнчево на 5 годииа тешког присилног рада, сада na 3 годппе; 

291) Рамазап Ибрапм Мемедовски, пз Кичеиа, осуђеп од Војног 
оуда подручја Кпчево na 5 годппа прнсплног рада, сада na 2 годипс; 

292) Сефер Рамо Беппов, пз с. Бероко — Кпчево, осуђеп од Вој- 
ног суда Кпчево na 5 година прнсилног рада, сада na 2 годнпс; 

293) Алпјаз Зуле Зпберов, пз с. Лпспчапп, Кичеио, осуђсп од 
Boj nor суда Кпчево ка 5 годнпа, сада на 2 годппе; 

294) Благојс Марков Костовскп, нз с. Сојатларцп — Велсс, осу- 
ђен од Војпог суда Скопл^е na 4 годипе тешког присплпог рада, сада 
na 1  годнпу; 

295) Абуш Аџн Али, нз Тетова, осуђен од Тетовског војног no- 
дручја na 3 годппе лаког прпснлпог рада, сада na   1  годппу; 

296) Владо Нахов Георгпјев, пз Дојрапа, осуђеп од Војпог суда 
CKOiicKc noj ne областн na 3 годппс тешког ирисплпог рада, сада na 
2 годппс; ' 

297) Ристо Марков Лазаров, пз Штппа, ocyl;cn од Boj nor суда 
Комапдс  града  Скопља  na  3   годппе тешког шрпсплпог рада,   сала   na 
1 годппу; 

298) Димптар Коцев Мицпјапов, из lllriina, ocyl;eii од Ко.мапде 
града Скопља na 3 годппе тешког присплпог рада, сада на 1% годппу; 

299) Атапас Стојапов Цековскп, из с. Боровишта — Крива Па- 
лапка, ocyl;en од Савета кумаповског војпог подручја na 3 годппе 
тешког присилног рада, сада na  1  годнпу; 

300) Шукрп Корамап Мехмедов, из Скопл.а, ocyl)Cii од Војног суда 
Комапде  града  Скопља  na  4   годнпе тешког  прпсплпог  рада,  сада ла 
2 годппе; 

301) Кнрпл Стојапов Апчев, пз Скопља, ocyi)en од Војпог суда 
скопске војне областн na 5 годппа тешког присилног рада, a сада na 
1 годппу; 

302) Стојче Мнлапов Арсовскп, иа с. Раиковец — Крпва Палалка, 
осуђеп од Војпог суда Кумапова na 5 годппа тешког прнсилпог рада; 

303) Атаиас Георгпјсв Иваповскн, пз Бптоља, ocyl;cn од Бптољ- 
ског војпог суда na 4 годппе присилпог рада, сада na 2 годппс; 
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304) Шакнр Таиров, из Битоља, ocyi;en од Војног суда на 3 го- 
Дине прнсилиог рада, сада na  1 годнпу; 

305) Мстодн КолароБ, из Бнтоља, осуђси од Војиог суда! Битол. 
"a 3 годнпе присилиог рада, сада на  1  годипу; 

306) Стојан Васиљеа Аиостолои, из Кочапа, ooyl)cit од Војпог 
сУДа штнпске војие областн na 3 године тсшког прнснлног рада, сада 
на 1 годнну; 

307) Никифор Koues Дивиџијев, n:i Штипа, осуђеи од Војног 
сУда штнпске војне области na1 3 годнпе тешког присшшог рада, сада 
Ha 1 годнпу; 

308) Goive Слаие Ефтимов Илијси „Цијак", из Кочапа, ocyt;eii од 
оојиог суда при штипској нојиој области, na 5 годниа тешког припуд- 
НОГ рада, сада па 1 годииу; 

309) Шанп Арслам Шернф, из Скопља, ocyi;eii од Војпог суда 
'^омавде града Скопља na 3 године тсшког присилног рада, сада на 
1 годину; 

310) Елсз Мер. Милаиои, из llJniiiena — Скопљс, ocyt;eii од Војиог 
сУДа скопске области иа 3 годинс, сада на 1 годину; 

311) Низет Неам Елии, нз Шишепа —^Скопл.е, осуђси од Вишег 
сУДа скопске војие области na 3 годнне тешког присилпог рада, слда 
"a 1 годину; 

312) Гафур Нур Лиман, из Шишеиа — Скопл.е, осуђен од Војиог 
сУДа скопске области na 3 годнне присилног рада, сада na 1 годниу; 

313) Ариф Лсаи Вминов, из Шншева — Скопље, ocyl;eii од Војиог 
сУДа скопске војие области на 3 годнне тешког присилног рада, сада 
Ha 2 годние; 

314) Божндар Ли. Трајковскн, из Скопл.а, осуђсн од Команде 
гРа.да Скопља на 3 године тешког присилног рада, сада na 2  годике; 

315) Јакуп Ус. Идризовски, нз Пештерова — Прнлеп, осуђен од 
"ојног подручја Црилеп на 3 годнпе присилног рада, сада na 1 годину; 

316) Ирфаи Б. Амедовски, из Пештерова — Прилсп, осуђси од 
"0Jiior шодручја Прилвп на 4 године прнсилиог рада, сада na 1 годину; 

317) Елијас Ади Елијасов, пз Тетова, o.cyt;eii од Савста војног 
1оДручја града Прилепа na 5 година приснлпог рада, сада na  1 годипу; 

318) Павле Ил. Епжекчсв, из Богдаиаца — Ђевђелија, ocyl;cn од 
оманде  подручја  Струмица  na  5  годипа принудног рада,  сада  иа   1 

''одииу; 
319) Јашар Муарем Алијев, из Скопл.а, ocyl;eii од Војпог суда 

'P'i Комаиди града Скопља na 5 годипа присилног рада, сада ma 2 годппе; 
320) Муфтар An. Усировски, из Пагароша — Скопљс, ocy|)cii од 

0ЈНог суда при Комапдн града Скопл.а na  1  годппу присилпог рада, 
СаДа na 6 иесеци; 

321) Радивоје С. Бијасовић, пз Бужпповца — Прешево, осуђеп 
'Д Суда скопске војне областп na 1 годнпу, сада na 6 месецк; 
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322) Шсфкет Јуз Рнзои, мз Скопл.а, осу|;ен од Војиог суда Ко- 
Јмаиде града ma 18 несеци тешког прнсилног рада, сада na 1 годниу; 

323) Каиила Зиб Таиров, из Скопл.а, ocy!)eii од Војпог суда Ко- 
манде града Скопља на 18 месеци тешког пржилног рада, сада на 1 
годину; 

32'1) Mcrap Ал, Стојановски, из Реска, осу1)ен од Војиог суда 
скопске војне области на 8 месеии тешког присилног рада, сада na 
6 меоеии; 

325) Бекташ Л. Мамудо«, пз с. Миже Поле — Витил., ocyl;i.'ii од 
Војпог суда Внтол. na 2 годиие присплног рада, сада на 1 годнну; 

326) Алексаидар Г. Дрвенковски, ИЗ С. Трпкона — Бнтол., ocyl;eii 
од Витол.с.ког војиог'Суда na 1 годииу присилпог рада, сада na C мссеци; 

327) Мустафа Ибраим Асановски, пз Битоља, осу)>ен од Војпог 
■суда на 18 иесеци пржилнога 1)ада, сада на 1 годипу; 

328) Паско Слапои Срезоп, из Pecna, осуђен од Војпог суда Внтољ 
na 15 Mccen.ii лрпсилпога рада, сада na 10 мссецп; 

329) Владпмир Сотпрон Малппчев, из Pecna, ocyi)en од Војпог суда 
Битољ na 2 године присилнога рада, сада na 1 годину; 

330) Трајко Георгпјсп Иаумои, иа Прилепа, ()oyt;en од Bojnor суда 
штшгске Hojne областп na 2 годнпе тешког прпсплпог рада, сада на 
1 годину; 

331) Панте Грпгорок Попон, пз Mini)ainiinaii.ai — Беропо, ocyl)eii 
од Bojnor суда штипске nojine областп na 2 годппе принудног рада, 
сада na  1  годппу; 

332) Ворис Ивамов Калајџпскп, иа села Mmpainniinn — Берово, 
осуђен од Bojnor суда штипске nojne областп na 2 године припудпог 
рада, сада na   1 ■годппу; 

333) Стојап Спироо Митровски, иа Битоља, ocyl;en од Вптол.ске 
појпе областп na 15 месецп прпсплпог рада, сада na 1 годппу; 

334) Гаирпло Жарков Чосоиик, пз Скопл>а, ocyt;en од Суда ко- 
мапде града Скопља na 2 године, садл na  1 годппу; 

335) Мпто TOMOU Хорпзопопскп, из Струмице, ocyl;ch од Штаба 
дивизиј« народне одбране Скопље на 1 годину тешког присилног рада, 
сада na (i месецп; 

336) Адпм Раси.м Ксрпм, из Бптоља, ocyt;en од Bojnor суда бптол>- 
ске nojne области na 2 годппе присилног рада, сада na  1 годппу; 

337) Славко Михалоскп, пз Скопл.а, ocyl;eii од Bojnor суда Ко- 
мапде града Скопља na 2 године тешког присилног рада, сада na 1 
годину; 

338) Лазо Миланов Наумов, пз Градска — Ка-вадар, осуђен од 
Bojnor суда 41 дппизије Струмппа na 2 годппе тешког прпсилпог рада, 
сада na 1 годппу; 

339) Дпмитар Николов Пачалпја, пз Вптоља, ocyl;en од Bojnor 
суда 49 дтшзпје Гостпнар na 21

/1> годпие тешког присилпог рада, сада 
na  1 годипу; 
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340) Славко Паиден Аидопоиски, из Ресна, о<;уђе)1 од Сплета ма- 
кедонске дквизије КИОЈ нз Скопља на 15 цесеци присилиог рада, сада 
"n  1 годину; 

341) Стеван Горгијео Христопски, из Битоља, осуђеи од Војног 
сУДа бнтолЈСкс bojne областн на 2 годинс тешког присилиог рада, сада 
иа 1 годану; 

342) Димче II. Стојковски, из Скопља, осуђеи од Судског санета 
Комаиде града Скопл.а на 1 годииу тешког прнсилиог рада, сада na 
6 месеци; 

343) Илија Савдов Аитоноб, нз Радоиишта, о.суђен од Војиог суда 
5 армнје Скопље na 2 годиие присилиог рада, сада na 1 годипу; 

344) Арслаи Усеин Арсланои, из Штипа, ocyl;eir од Војпог суда 
l!0jiie области Штии na 2 годние прииудиог рада, сада na 6 мссеци; 

345) Мпхалчо Счанкои Кангалбв, пз LlJrima, осуј^сп од Bojnor суда 
Штппске uojne области ma 2 годппе припудпог рада, сада na 1  годипу; 

346) Л\смед Мемедов Лрифов, нз с. Муратли — Штпп, осуђен од 
"ojnor суда uojne обласги Ттип na  1 годппу припудпо!   рада, сада на 
6 месецп; 

347) Сулејмап Мемсд Мамудо«, пз Прпалпја — Штнп, ocyl;en од 
Војног суда штипске uojne области na 1 годппу, сада na G месеци; 

348) Ниази Ибрапмои Абдијев, из Градеца — Кочапе, осуђсп од 
"ојног суда Штпп na 2 годипе .припудпог рада, дапа са 1 годипу; 

349) Acan Усеин Acan, пз Ралапја —■ Штпп, осуђен од Војног 
сУДа војпе области Штнл na 2 годппе припудпог рада, сада на 1 годипу; 

350) Де.мир Омапои Ибраимоп, из Мпчска, Шгпп, ocyI;cn ОД 13ojiior 
£УДа uojne областн у Штнпу na 5 годипа тешког прппудпог рада, сада 
"з 3 годипе; 

351) Цветап Блажо Петревски, ИЗ Внтоља, осуђеп од Bojnor суда 
""тољске uojne областп na 2 године тешког принудног рада, сада- na 

1 годнпу; 
352) Радисам Jouanou Манчич; пз Ilpncjana — Пирот, ocyt;en од 

Чокрстпог војног суда Скопље na 2 годипе тешког лрипудпог рада, 
СаДа na 1 годину; 

353) Столе Вогдапои Стајтградскп, пз с. Стари Град, Велес ocyl)en 
ол- Bojnor суда подручја Велес na \Уг годппу тешког прпсплпог рада,' 
Сала na <Ј месеци; 

354) Назпф Изет Алијои, ИЗ Тетоиа, ocyI;en од Bojnor суда no- 
■''•■Ручја Тетоно na 2 годипе затвора, сада na  1 годппу; 

355) Зејпула Мустафа Селмап, И8 с. Рашна — Скопл.е, осуђен од 
°ојног шокретпог суда Грулчпп na 1 годину гешког присшгаог рада, 
СаДа na G месеци; 

35G) Џавид Исмапл Шабапои, пз с. Рашче — Скошие, ocvljen од 
"Ојног тшкретпог суда Групчпп na 1 годкну прпсилпог рада, сада na 
,(i месецп; 
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357) Мсфанд Аснп Мамудов, из с. Копалпнце ■—- Скопл.е, ocyl)cit 
од Војног покретиог суда Групчнн na 1 годнну тешког прнсллиог рада, 
сада na 6 месеци; 

358) Асим Целадим Белулои, из с. Рашче — Сколл.е, осуђси од 
Војног покретног суда Групчин na 1 годину тешког присилиог рада, 
сада iia 6 месеци; 

359) Зеиула Мустафа Сулејмаиов, из с. Радуша —■ Скопље, осу- 
ђеи од Војног локретиог суда Групчнн na 2 годипе тстког лрисилиог 
рада, ■сада na 1 годину; 

360) Лазар Гктро« Лукароиски, нз Велеса, осу1)ен од Војибг суда 
скопоке војпе областп na 2 годннс присилиога рада, сада иа 1 годину; 

361) Стефаи Јопанов Васотоп, нз Вслеса, осуђеи од Војиог суда 
смопске војие областп Савета прн комаиди велсшког подручја1 на 1 ro- 
дину тешког присилног рада, сада на1 6 месеци; 

362) Иикола Петров Мнтковски, из Велеса, ocyi)cir од Војпог суда 
скопске војне области na 2 годние присилног рада, сада na  1  годипу; 

363) Дпмптар Борисава Георгијевич, из с. Гори.а Преспица, Про- 
купље, Србија осуђеи од Војног суда Комаиде града Скопља ва 2 го- 
дипс тешког присилног рада, сада na l1/; годину; 

364) TOMO- Петрон Мишовски, из Тетова, осуђен од Војиог суда 
Команде града Скопља na 2 годипе тсшког присплпог рада, сада na 
1 годипу; 

365) Дража Прока Поповпч, из Прокулља^ Србија, ocyl>en од Вој- 
пог суда Комапде града Скопља na 2 годнпе тешког лрисплпог рада, 
сада na 6 месеци; 

366) Вмапусл Димитар Бојаџијс«, пз Скопља, ocy1)eii од Војпог 
суда града Скопља na 2 годипе тешког присплпог рада, сада na 1 годппу; 

367) Копстантип Георгмјевич Пшич, пз Севастопоља (CCCF'), осу- 
ђеп од Војпог суда Комапде града Скопља na 1 годипу тсшког присил- 
ног рада, сада na 9 месеци; 

368) Трајчо Јапко СерафимОбСКИ, из Скоиља, осуђоп од Војпог 
суда Комапде града Скопља na 2 годипе тешког присилног рада, сада 
na 1 годнпу; 

369) Лазар Серафпмов Буцески, из Галичпика, осуђеп од Војпог 
суда Комапде града Скопља na 1 годнпу тешког присплпог рада, сада 
na 6 месепн; 

370) Абас Јакуп Саднковскп, иа с. Ларце — Ci<oiui.e, ocy}>cn од 
Војпог суда iipn Комапдп града Скопља na 2 годипе тешког присплног 
рада, сада na 1 годипу; 

371) Сапд Кијаплов Шаиновски, чз Лесковпа, осуђсп од Судског 
савета прн Коиацци града Скопља na 1 годнпу тешког присилпог рада, 
сада na 6 месецп; 

372) Стефап Петров Јакимовскп, пз с. Отишић — Синиско, ocyl;en 
од Војпог суда скопске војпе областп na  1 годппу, сада na 6 месецн; 
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373) Димитар Мнлеи Лидоновскн, нЗ с. Ротено — Берово, осуђеи 
0Д Савета македоиске лнвнзнје КИОЈ Скопље na 15 мосешг прнснлиог 
Рала, сада na 9 месеци; 

374) Тодор Петрсж Коргои, из Велсса, ocy|)cii од Вслсшког иојпог 
подруЧја Iia 2 годиие прнсилиога рада, сада на 1 годипу; 

375) Алексо Стефапоп Тужароискн, m с. Ујугојпо — Преспапско, 
0cy|)eii од Bojnor суда Битол. на 2 годиие присилиога рада, сада na 
1 годицу; 

37G) Стојко Додсн Бојкопски, из с. А^ирконцп — Скопљс, осуј^сп 
0Д Комапдс града Скопља na 2 годппе тсшког ирисилпог рада, сада na 
1 годнну; 

377) Садик Касуи Фаик, нз с, Трапчин Дол — Кичсио, осуђсн од 
оојног суда подручја Кичена na 4:1/а ГОДИНе тсшког прнснлпог рада, 
сада na 2 годппе; 

378) Јунуа Шабап Фаиров, нз с. Богдапцп — Ђевђелија, осуђеп 
0Д Bojnor суда подручја Охрнд na 3 годипе тешког присилног рада, 
СаДа na 2 годнпс. 

За опија помилуиапп no onoj Указ којп псговрсмепо rn обвакја и 
Указот na Презнднумот na Лптифашпстко^о пскје na пародпото осло- 
бодуеп.е na Југослаппја за општата а^шестпја и помилукање од 3 август 
'945 годппа важи само едпо снизуење na казпата, било од овој Указ 
било од општиот Указ, и това опова које за осудепиот е  поповолпо. 

Презнднумот na Аптпфапшсткото собраље 
na народното ослоболуе11.е na Максдопнја 

С&кретар Цратседатсл 
Б. Сшфов, с. р. Мстодпја Апдопоп-Чепто, с. р. 
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PREDLOG 
ZAKONA O REGUUSANJU PLATNOG PROMETA SA INOSTRAN- 

STVOM (DEVIZNI ZAKON) 

Osnovne odredbe 

Član 1 
Celokupni platni promet sa inoetranstvom, kao i svi poslovi U 

zemlji i u odnosu na inostranstvo koji mogu da imaju uticaja na razvoj 
platnog bilansa našo zemljo i na modunarodnu vrednost domače valute 
(devizni poslovi), podleže kontroli saveznog Ministra finansija (devizna 
kontrola). 

Član '2 
Kontroli podleže prvenstveno sledeči poslovi: 
a) celokupan promet u zemlji i sa inostranstvom: stranim valu- 

tama, potraživanjima i dugovanjima u stranoj valuti i ostalim vredno- 
stima kojo glase na stranu valutu; 

b) celokupan promet sa inostranstvom: u domačem novcu, .potra- 
živanjima i dugovanjima u domačem novcu i ostalim vrednostima koje 
glaso na domaču valutu; 

v) celokupan promet sa inostrancima u zemlji koji ima za posle- 
dicu promenu u imovinskim odnosima :zmedu našo zemljo i ino- 
stranstva; i 

g) celokupan promet, u zemlji i sa inostranstvom, plemenitim me- 
talima (zlato i platina sa platinskom grupom: osmium, iridium, pala- 
dium, rutenium, rodium) u kovanom obliku, polugama, poluprerade- 
vinama, kao i u stanju u kome se ovi metali dobijaju u proizvodnji. 

Član 3 
Pod prometom u smislu člana  1 i 2 ovoga Zakona podrazumeva 

se, pored prenošenja vrednosti i metala i plaćanja, takodo i osnivanje, 
ukidanje i menjanje obaveza i stvarnib prava na vrednostima i meta- 
lima, kao i promena imalaca odnosnili prava i obaveza. 
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Član 4 

Svi pravni poslovi kojima so bar jedna stranka obavezuje na 
radnje te čl. 1 i 2 ovoga Zakona nisu pravovaljani ako nije izdato odo- 
brenje u smislu deviznih propisa za slučajeve koji su istim predvideni. 

Član 5 

Zabranjeno je zaključivanje svih poslova u zemlji kojima bi &c 
■ z nos obaveze u domaćem novcu vezivao za zlato ili neku stranu valutu. 

Devizne vlasti i devizni organi 

Član 6 

1) Savezni Ministar finansija kao vrhovna devizna vlast vrši de- 
v'znu kontrolu preko: Bankovno-valutnog odcljenja saveznog Mini- 
starstva finansija, Upravo spoljne trgovino i Narodne banko kao de- 
VjZnih vlasti, i preko lica koja dobijaju naročito ovlašćenje, kao de- 
viznih organa. 

2) Razgraničenje nadležnosti između deviznih vlasti u pogledu 
^provođenja devizne kontrole reguliše savezni Ministar finansija bilo 
Pravilnikom iz člana 25 ovog Zakona, bilo zasebnim rešenjima. 

Član 7 
1) Poslove, koji podleže deviznoj kontroli u smislu ovoga Zakona, 

niogu obavljati samo ona lica i ustanovo koje dobiju za to bilo gene- 
ralno ovlašćenje, bilo konkretno odobrenje, od nadležnih deviznih vlasti, 
Ukoliko obavljanje tih poslova nije dozvoljeno samim deviznim рго- 
P'siina. 

2) Savezni Ministar finansija može i samo obavljanje pojedmih 
vrsta deviznih poslova staviti ц isključivu nadležnost pojedinih deviznih 
vlasti. 

3) Narodna banka, u svojstvu devizno vlasti, može 'zdavati ovla- 
sćcnja pojedinim licima, ustanovama i zavodima, kao [»moćnim devi- 
znim organima, kako za obavljanje izvesnih deviznih poslova, tako i 
za vršenje .pojedinih radnj' devizne kontrole. 

Član 8 

Narodna banka može po ovlašćenju saveznog Mmistra finansija da 
u svakom momentu zahteva od svih imalaca u zemlji da joj ponude 
Па otkup sve količine deviza (bez obzira da li su u obliku potraživanja 
u stranoj valuti, u obliku čekova, menica ' si.), valuta, stranih vredno- 
sti i plemenitih metala. Za slučaj reflektiranja na otkup Narodna banka 
određuje uslove. 
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Član 9 
Pri donošenju pojedinih odluka nadležno devizne vlasti dužne su 

da vodo računa kako o celokupnoeti .pojedine privredno grane, tako i 
o svima licima, ustanovama i preduzeć'ma koja učestvuju u odnosnoj 
privrednoj grani. Isto tako dužno su da vode računa i o interesima i 
privrednom kapacitetu pojedmih federalnih jedinica. 

Član 10 
Devizne vlasti i devizni organi nisu odgovorni za štetu koja  bi 

mogla nastati strankama donošenjem odluka u smislu deviznih propisa. 

Član 11 
Devizne vlasti i devizni organi su ovlašćeni da po pribavljanju sa- 

glasnosti saveznog Ministra finansija naplaćuju od stranaka naknadu 
ка troškove u vezi sa sprovodenjem kontrole u smislu ovoga Zakona, i 
to u obliku naknade za stvarno troškove, pristojbo, takse i provizije. 

Opšte odredbe 

Član 12 
1) Pod devizama u smislu deviznih propisa podrazumcvaju se sva 

potraživanja u inostranstvu po bilo kome osnovu, u bilo kojoj valut', 
bez obzira na načm raspolaganja (čekovima,, menicama, uputnicama, 
kablogramima, nalozima, telefonskim nalozima i si.). 

2) Pod' valutama u smislu deviznih propisa podrazumevaju se sve 
vrsto efektivnog stranog novca. 

Član 13 
1) Pod inostrancima u smislu ovoga Zakona podrazumevaju se sva 

fiz'čka i pravna lica sa stalnim mostom boravka ili sedištem u inostran- 
stvu, bez obzira na državljanstvo fizičkih lica i na vlasništvo preduzeća. 

2) Pod domaćim licima podrazumevaju so sva fizička i pravna 
lica sa stalnim mostom boravka ili sedištem u zemlji, bez obzira na 
državljanstvo fizičkih lica i na vlasništvo preduzeća. 

3) U spornim slučajevima rešavaće Bankovno-valutno odeljenjc 
saveznog Ministarstva finansija da li će se izvesno lice smatrati ino- 
strancem ili domaćim licem u smislu ovoga Zakona. 

Član 14 
Pod deviznim propisima podrazumevaju se: odredbe ovoga Za- 

kona, odredbe Pravilnika za izvršenje ovoga Zakona, rešenjo saveznog 
Ministra finansija doneto na osnovu ovoga Zakona, svi propisi o nad- 
zoru uvoza i izvoza koje donosi: savezni Ministar trgovine i snabde- 
vanja, kao i svo one odredbo iz sporazuma sa inostranstvom koje so 
odnose na platni promet. 

870 



Kaznene odredbe 

Član 15 Član 15 
1) Svako ncpridržavanje, izbegavanjo, izigravanje i kršcnjo de- 

viznih propisa kažnjivo je kao devizni prekržaj, ukoliko ne potpada pod 
^dar nekog drugog islrožeg kaznenog propisa. 

2) Pokušaj deviznog prekršaja je kažnjiv. 

Član 16 
1) Kazne za devizne prekršaje su: 

1. novčana kazna do 1,000.000.— dinara; 
2. konfiskovanje stvari Цј vrednosti koje su predmet deviznog 

P'^kršaja, u celosti ili delimično; 
3. oduzimanje prava na pribavljanje odobrenja za obavljanje 

^а koga deviznog posla, bilo za izvesno vreme bilo trajno. 
Ove kazne mogu se izricati i kumulativno. 
2) Kazne izriče savezni Ministar finansija. 

Član 17 
1) Za devizne prekršaje mogu biti kažnjeni ne samo preduzeća, 

7'dnje i ustanove, za čiji je račun delo izvršeno ili pokušano, već i sva 
'iea koja su kao njihovi zastupnici ili za njihov račun sudelovala u 
Nedozvoljenoj radnji. 

2) Za novčano kazne izrečene protiv nekog preduzeća, radnje ili 
Ustanove odgovaraju njihovi sopstvenici, kao i sva ostala lica koja 
Sarantuju za obaveze preduzeća, radnje ili ustanove u granicama nji- 
hove garancije. 

Član 18 
1) Devizni  prekršaji zastarevaju za   10 godina. 
2) Zastarevanje deviznih prekršaja ne teče dok se vodi postupak 

'zbog istog dela pred drugom vlašću (čl. 22 st. 2). 

Član 19 
_ Devizne vlasti i devizni organi navedeni u stavu 1 čl. 6 ovoga 
^акопа, kao i svi organi saveznog i zemaljskih ministarstava finan- 
Sl'Ja dužni su da, za slučaj saznanja nepridržavanja, izbegavanja, izi- 
Kravanja ili kršenja deviznih propisa, takve slučajeve bez odlaganja 
Pr'javo Bankovno-valutnom odeljenju saveznog Ministarstva finansija. 

Član 20 
Isledenje deviznih prekršaja vrši Bankovno-valutno odeljenje sa- 

veznog Ministarstva finansija, a kaznu izriče savezni Mmistar finansija. 
укоЦко se u toku isledenja utvrdi da delo pretstavlja teže krivično 
^о, kažnjivo po nekom drugom kaznenom propisu, savezni Ministar 
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finansija će sva islcdna akta dostaviti vlasti nadležnoj za .postupak zbog- 

takvog krivičnog dela. 

Član 21 

Javni tužilac i svaka druga vlast, kad povede postupak protiv 
■nekog lica zbog krivičnog dela učinjenog povredom deviznih propisa, 
obavestiće o tome neodložno Bankovno-valutno odeljenje saveznog 
Ministarstva finansija. Po traženju saveznog Ministra finansija dosta- 
viće mu na uvid i sva isledna akta. Savezni Min'star finansija ima pravo 
staviti predlogo nadležnoj vlast' u pogledu isledenja i optužbo. 

Član 22 

1) Narodni sud i svaka druga vlast kada izreče presudu protiv 
nekog lica optuženog zbog dela počinjenog povredom deviznih propisa, 
dostaviće prepis presude Bankovno-valutnom odeljenju saveznog Mini- 
starstva finansija. 

2) Лко narodni sud ili neka druga vlast, u slučajevima iz pret- 
hodnog stava, oslobodi pojedino lice, savezni Ministar finansija može 
ipak povesti postupak zbog deviznog prekršaja ili neurednosti. 

Član 23 
1) Savezni Ministar finansija u vršenju devizno kontrole kazniće 

za neurednost disciplinskom novčanom kaznom do dinara1 100.000.— 
lica i ustanove koji; 

1. neuredno vode propisane knjige i  arlnvu; 
2. ne izvršuju naređenja ili se ne pridržavaju uputstava izdatih 

na osnovu deviznih propisa; 
3. neuredno dostavljaju izveštaje koji se od njih traže u vezi 

sa njihovim deviznim poslovima. 
2) Devizno vlasti i devizni organi navedeni u stavu 1 čl. 6 ovoga 

Zakona, kao i svi organi saveznog i zemaljskih ministarstava finansija 
dužni su da, za slučaj saznanja o postojanju nekog od ovih dela, takve 
slučajeve bez odlaganja prijavo Bankovno-valutnom odeljenju saveznog 
Ministarstva finansija. 

Član 24 
1) Novčano kazno izrečeno u smislu tač. 1 čl. 16, disciplinsko nov- 

čane kazno izrečeno u smislu čl. 23, kao i stvari i vrednosti konfisko- 
van'o u smislu tač. 2 čl. 16, polažu so na »Račun saveznog Ministarstva 
finansija za sprovodenjo devizne kontrole« kod Narodne banke. 

2) Ovim Računom raspolaže savezni Ministar finansija za pokriće 
svih troškova u vezi sa sprovodenjem devizne kontrole. 
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Završne odredbe 

Član 25 
Blizo propise za izvršenje ovoga Zakona donosiće savezni Mini- 

star finansija pravilnikom i rešenjima, a po saslušanju Narodne banke. 

Član 26 
Ovaj Zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu De- 

mokratske federativne Jugoslavije«. 

OBRAZLOŽENJE 
PREDLOGA  DEVIZNOG ZAKONA 

I. Ovaj Zakon ima karakter okvirnog zakona,, na osnovu koga će 
so doneti pravilnik o njegovom izvršenju, koji će materiju devizne kon- 
trolo- detaljnije regulisati. Zakonom se: 

1) označava svrha kojoj devizni propisi imaju da služe; 
2) utvrđuju pojedine grupe poslova koji podleže deviznoj kon- 

troli, prema opštim karkteristikama za pojedinu grupu; 
3) u opštim linijama karaklcrišo devizna kontrola i devizno vlasti; 
4) dofinišu izvesni opšti pojmovi u smislu intencija deviznog za- 

konodavca; 
5) daje deviznim vlastima zakonsko ovlašćenje za izvesne radnje; i 
6) donose oni propise koji kao osnovi važe za čitavo devizno 

zakonodavstvo. 
II. Ovaj Zakon je devizni zakon. Kao takav obazire se samo na 

platni promet sa inostranstvom i na radnje koje utiču na međunarodnu 
vrednost domaće valute. Zato u ovaj Zakon ne ulazi: 

1) nikakav propis koji se odnosi na čuvanje domaće vrednosti 
novca (njegove kupovno snage); 

2) nikakav propis koji se odnosi na trgovinsku politiku; i 
3) nikakav propis koji se odnosi na druga ograničenja u prometu 

sa inostranstvom a koja nisu diktirana deviznim obzirima (na pr. za- 
brana da inostranci st'ču nepokretnino u zemlji). 

Napomene k  pojedinim  članovima  zakona 
Uz član 1 

Dosada devizni propisi nisu davali opšti pojam poslova koji podloži 
deviznoj kontroli. To je potpuno razumljivo, pošto su devizni propisi 
protstavljali jednu novu pravnu materiju koju jo trebalo kodifikovatr. 
Karakteristika svih zakona koji po prvi put rogulišu neku materiju je 
"jihova konkretnost, tj. nabrajanje pojedinih slučajeva1 umesto davanja 
opštih normi. Takvo nabrajanje, međutim, iako neizbežno u ranom sta- 
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dijumu pojedinog zakonodavstva, pretstavlja veliki nedostatak. Uko- 
liko je, naime, nabrajanje taksativno ne mogu se predvideti svi slu- 
čajevi koji se u praksi mogu da pojave, a ako je egzemplikativno, nedo- 
staje opšta karakteristika po kojoj bi se moglo ustanoviti koji od nena- 
brojenih poslova imaju takode da so podvrgnu kontroli. Danas, poŠto 
jo već veliki broj država izdao devizne propise i poŠto je materija i 
teoriski u izvesnoj meri obrađena, nameće se potreba da se, u cilju 
preciznog fiksiranja svih deviznih poslova, pronađe i zakonski formu- 
iišo njihova opšta karakteristika. Prema ovom članu opšta karakteri- 
stika deviznih propisa leži u njihovom mogućem efektu na bilans pla- 
kanja i na međunarodnu vrednost domaće valute. Time je istovre- 
meno označena i svrha kojoj devizni propisi Imaju da služe. 

Uz član 2 
U ovom članu predviđaju so 4 grupo poslova, koji so bez daljega 

smatraju deviznim propisima i prema tome potpadaju pod deviznu 
kontrolu. Pošto su to grupo zakonom predvidene, nije dozvoljeno do- 
kazivanje da noki od poslova koji jo ovim članom obuhvaćen nije de- 
vizni posao u smislu ovog Zakona. Izgleda da su ovim grupama obu- 
hvaćeni svi mogući devizni poslovi, ah ukoliko bi se ipak u praksi pojavio 
neki posao koji u ovim grupama no bi bio predviden, on će so ipak 
smatrati deviznim poslom ako ispunjava elemente iz čl. 1 ovoga Za- 
kona. — Specijalno treba napomenuti da so prema tačci g) ovoga 
Zakona srebro no smatra plemenitim metalom. Razlog tome leži u či- 
njenici što jo srebro skoro u čitavom svetu domonetizirano i što mu jo 
cena već decenijama u opadanju. Osmi toga cena bi mu još više pala, 
kad bi SAD napustile, politiku održavanja njegovo cene. Srebro se 
smatra robom. S drugo strano, u plemenito metalo treba ubrojiti ; pla- 
tinu s platinsk<i*Ji grupom metala, ne toliko s razloga što u nekim 
zemljama služi kao pokriće novčaničnog opticaja, koliko zbog toga što 
n malim količinama pretstavlja veliku vrednost i prema tome jo veoma 
povoljno za transport kapitala. Osim toga, u većini inostranih deviznih 
zakonodavstava platina podloži deviznoj kontroli. 

Uz član 3 
Pošto je u čl. 1 i 2 reč o prometu raznim vrodnostima i u novcu, 

U ovom se članu tačno formulišc šta se ima smatrati pod rečju »pro- 
met«. Pri tomo jo pojam prometa uzet u najširem smislu. 

Uz član 4 
Ovaj propis jo potreban, da bi so izbegli međunarodni sporovi koji 

bi mogli nastati usled zahteva inostrane stranko na ispunjenje zaklju- 
čenog pravnog posla ma da no postoji potrebno odobrenje naših de- 
viznih vlasti. Ali to ne znači da so, ako jo jedna strana dolozno ili 
kulpozno postupila, ne može tražiti naknada štete. 
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Uz član 5 
Zabranjena jo tzv. zlatna klauzula. Sve obavezo u zemlji moraju 

glasiti na domaću valutu i njihova sadržina može biti određena samo 
U domaćoj valuti. Vezivanje za zlato ili neku drugu stranu valutu obara 
poverenje u domaći novac, prema tome je štetno za njegovu vrednofct 
i gcneralrio se zabranjuje. 

Uz član 6 
Da bi se devizna kontrola mogla jednoobrazno vršiti na čitavoj 

teritoriji naše zemljo i na čitavom deviznom sektoru, potrebno jo usta- 
noviti jedinstvenu deviznu vrhovnu vlast. To je Ministar finansija. 
U vršenju vrhovne devizne vlasti sve ostale devizne vlasti i devizni 
organi podvrgnuti su kao takvi Ministru finansija, i onda kada sama 
Ustanova spada u resor nekog drugog ministra. ' 

Uz član 7 
U stavovima  l)  i 2) daju so opSti principi u pogledu obavljanja 

deviznih poslova na osnovu generalnih ovlašćenja i konkretnih odo- 
'brenja. 

Uz član 8 
Ovim so članom daje ovlašćenjo Narodnoj banci da, na zahtev sa- 

veznog Ministra finansija, može u slučaju potrebo otkupljivati valuto, 
plemenito motale i inostrana potraživanja od privatnika, kojima se u 
tom slučaju stavlja u dužnost da to vrednosti ponudo na otkup. 

Uz član 9 
Ovim so članom propisuju smernico po kojima so imaju donositi 

Pojedino odluko pri vršenju devizno kontrole. Pre svega, treba voditJ 
^aCuna o interesima celokupno narodno privredo, kao i o intresima 
P^'edinih pripadnika raznih privrednih grana. Osim toga, u federativnoj 
državi moraju pojedino federalno jedinice doprinoti svoj deo u ostva- 
^Пји zajedničkih interesa. Pošto su pojedino federalno jedinice razli- 
c'tog privrednog kapaciteta, moraju privredno jače da pomognu pp- 
vrcdno slabije odnosno da relativno više doprinesu zajedničkim troško- 
vima i zajedničkim interesima. Propisom da so pri donošenju odluka 
jnia vodUi računa no samo o interesima već i o privrednom kapacitetu 
Pojedinih federalnih jedinica želi se to načelo ostvariti i u deviznom 
^ktoru. 

Uz član 10 
Devizna vlast i devizni organi no mogu biti pozvani na odgovor- 

nost za štetu koja nastano za stranko uslod donošenja odluka u sndslu 
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deviznih propisa. To se svakako odnosi samo na odluke donet© u smislu, 
deviznih propisa, ali, naravno, ne i na ono slučajeve kada devizne vlasti 
donesu neku odluku u očitoj protivrečnosti sa deviznim propisima. 

Uz član 11 
Zakonsko ovlašćenje dev'znim vlastima i deviznim organima da 

mogu naplaćivati svojo stvarne troškove I ostalo pristojbe u vezi sa 
vršenjem devizne kontrole. 

Uz član 12 
Ovaj član dajo definicije deviza i valuta u smislu u kojem se ovi 

pojmovi danas u nauci i u praksi shvataju, a koji su po deviznim pro- 
pisima jedino merodavni. 

Uz član 13 
Kod određivanja pojma inostranca odnosno domaćih lica nije sa 

deviznog gledišta važno pravno već faktično stanje. Prema tome, za te 
pojmove važna je činjenica mesto gde lica ili ustanove o kojoj je reč 
ima svoj delokrug rfda odnosno gde to lice boravi, odnosno gdo usta- 
nova ima svojo sedilte. Definicija u ovom članu odgovara pojmu ino- 
stranca odnosno domaćeg Hca koji je u deviznom zakonodavstvu već 
ustaljen. U spornim slučajevima je odluka u tom pogledu rezervisana 
za Ministra finansija kao vrhovnu deviznu vlast. 

Kaznene odluke 

U pogledu kaznenih odredaba ovaj Zakon se osniva na sledećim 
principima: 

1) Kao devizni prekršaj, kažnjiv od strano Ministra finansija 
kaznama predvidenim u Cl. 16) ovoga Zakona, smatra so svaka po- 
vreda doviznih propisa, ukoliko nije a) kažnjiva po nekom drugom 
strožijem kaznenom propisu; ili b) kažnjiva kao neurednost disciplin- 
skom kaznom u smislu Cl. 23 ovoga Zakona. 

2) Kažnjivost se proteže na sva lica koja svesno sudeluju u ne- 
dozvoljenoj radnji, a materijalna odgovornost na sva lica koja i uko- 
liko odgovaraju za obavezo kažnjenog lica. 

3) Predviđa se uska saradnja između Ministra finansija, njegovih 
deviznih organa i svih ostalih vlasti u pogledu sprečavanja i kažnja- 
vanja deviznih krivaca. 

4) Novčano kazno kao i konfiskovane vrednosti imaju da služe 
poboljšanju i proširenju devizno kontrole i zato se polažu na specijalni 
račun Ministarstva finansija. 

16  nivpusta   1945   godino Ministar Hnansije 
Boagrad SrRten Žujović, s. T. 
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PREDLOG 
'     ZAKONA O RASPOLAGANJU DRŽAVNIM PRIHODIMA 

Chm 1 
Svi  prihodi od  javnih  dažbina,  državnih  prcduzeća  i  imanja su 

■državni'. 

Član 2 
1) Narodni odbori ncposrdno raspolažu odobrenim mesnim porc- 

zinia. Mesni .porez pripada narodnom odboru na čijoj teritoriji poreski 
obveznik ima svoj domicil. 

2) Narodni odbori pojedinih gradova mogu izuzetno naplaćivati i 
gradsku trošarinu, čijim prihodima oni neposredno raspolažu. Koji će 
gradovi moći uvoditi trošarinu odredićo zemaljska vlada u saglasnosti 
ба saveznim Ministrom finansija. 

Član 'f 
Zemljo neposredno raspolažu prihodima od neposrednih poreza kao 

1 jednim delom prihoda od poreza na promet i taksa naplaćenih na nji- 
novoj   teritoriji   koji   će   se   svako   godino   procentualno   određivati 
budžetom. 

Član 4 
Prihodima od svih ostalih dažbina raspolaže nadležni savezni organ. 

Član 5 
Prihodima od državnih preduzeća i imanja  neposredno raspolažu 

0П€ državno'organizaciono jedinice pod čijom se upravom one nalaze. 

Član 6 
Raspolaganje prihodima po ovom Zakonu može se vrš'ti samo u 

■granicama odobrenog budžeta odnosne organizacione jedinice. 

Član 7 
Ovaj Zakon stupa na snagu  I  januara  1946 godine. 
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OBRAZLOŽENJE 
PREDLOGA ZAKONA O RASPOLAGANJU  DRŽAVNIM 

PRIHODIMA 

Cilj jo Predloga zakona o raspolaganju državnim prihodima da 
so postave osnovni principi učešća u državnim prihodima od strane 
saveza, zemalja i narodnih odbora. 

Pošto Demokratska federativna Jugoslavija polazi od načela fede- 
racije kao jedno od osnovnih tekovina narodnooslobodilačke borbe, 
zemljo i narodni odbori imaju izvesnu finansisku samostalnost. Ta fi- 
nansiska samostalnost ogleda so u prepuštanju ubiranja i slobodnom 
raspolaganju prihodima od neposrednih poreza — za zemlje, i ubiranju 
mesnih poreza —■ za narodno odbore. 

Ovakav sistem imaće vrlo povoljne posledice na duh i inicijativu 
zemalja, pošto će one navići na to da poboljšanje svoga finansiskog 
položaja traže u potpunom — maksimalnom ubiranju prihoda njima 
na raspoloženje dat'h. 

Ipak je uspostavljen izvestan korektiv u slučaju, da prihodi ze- 
malja od neposrednih poreza nisu dovoljni za pokriće njihovih potreba. 
Taj jo korektiv u procentualnom učešću u jednom delu prihoda od 
poreza na promet i taksa. 

Određivanje visine učešća vrši se preko budžeta. Time je dana 
jednovremeno mogućnost za uporedenjo zemaljskih rashoda i davanje 
dotacije, tj. određivanje visine učešća. Praktično to znači da se raspo- 
laganje ubranim prihodima možp vršiti samo u granicama predloženog 
budžeta. Лко bi nastupio slučaj da ubrani prihodi premašuju rashode 
budžetom odobrene to bi imalo za posledicu ne samo uskraćivanje 
dotacijo nego i predaju viškova savezu da bi oni poslužili zadovoljenju 
•saveznih ili potreba zemalja ekonomski slabijih. Tako bi se omogućilo 
uspostavljanje principa ravnomerne raspodele državnih prihoda sa stal- 
nom težnjom da se ekonomski slabijim zemljama pruži više sredstava 
'kako bi ono mogle ostvariti postavljene zadatke obnove i ekonomskog 
pojačanja uopšte. 

1C  avgusta   1945   god&ie Ministar finarusija 

Sreten Žujović, s. г. 
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PREDLOG 
ZAKONA O TAKSAMA 

Član 1 
1) U korist državo naplaćuju so takse: 

1. na sve ipismono pretstavko i prilogo uz njih upućene orga- 
nima državno vlasti. Državna privredna preduzeća so no smatraju kao- 
organi vlasti u smislu ovog Zakona; 

2. na sva pismena svedočanstva i uverenja kojima se, bilo od 
strane organa državno vlasti bilo od privatnih lica, potvrđuju kakvo 
osobino, odnosi ili okolnost'; 

3. na sve ostalo predvideno u tarifi ovog Zakona. 
2) Na svedočanstva j uverenja koja izdaju privatna lica takso se 

plaćaju samo u slučaju kad se upotrebo pred organima državno vlasti, 
' to u visini odgovarajućih taksa koje se plaćaju za svedočanstva i 
uverenja izdata od organa državno vlasti. 

Član 2 
Visina  takso   određena je u tarifi   koja čini sastavni   deo ovog. 

Zakona. 

Član 3 
1) Ako pretstavka sadrži više predmeta koji izazivaju različito po- 

stupke plaća so onoliko taksa koliko ima predmeta. Kad jedna pret- 
stavka sadrži jedan predmet, a .podnose je više iica, plaća so jedna 
^aksa. 

2) Kad organ vlasti izdajo jedno uveronjo o višo osobina, odnosa 
'li okolnosti plaća so jedna taksa. 

Član 4 
U ispravama kojo so 'zdaju bez naplato takse, mora so označiti 

Па čije se traženje i u kome cilju izdaju, kao i da so no smoju upotre- 
biti u drugo svrhe. 
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Oslobođenja 

Član 5 
Od plaćanja takse oslobodavaju &c: 
1) državna nadlc.šlva i ustanovo (ali ne i državna privredna prc- 

duzeća); 
2) diplomatski i konsularni pretstavnici stranih država u diplomat- 

skim i konsularnim poslovima po uzajamnostii; 
3) siromašna lica, tj. lica koja ne plaćaju više od 60.— dinara 

godišnje neposrednog poreza; 
4) vojni obveznici u svim stvarima koje proističu 'z vojne dužnosti; 
5) invalidi u svim stvarima koje su u vezi sa Invalidskim prima- 

njima. '. •'  r   ! 

Član 6 
Taksa se no plaća u sledećim predmetima: 
1) na pretstavke podnete u javnom interesu; 
2) na uverenja o siromaštvu; 
3) na klauzule izvrsnosti na presudama i rešenjima; 
4) na sva akta i  procesne radnje vezane za regulisanje službe- 

ničkog statusa aktivnih državnih službenika i regulisanjo penzija; 
6) na sve pretstavke kojima se traži povraćaj naplaćenih dažbina, 

ukoliko se zahtev pokaže kao osnovan; 
6) na  ispravke neurednih  administrativnih  i sudskih odluka,  kao 

i na pretstavke upućene u ovom smislu; 
7) na remenja i uverenja kojima se priznaje ili potvrđuje stručno 

znanje ili kvalifikacije. 

Naplata takse 

Član 7 
Naplata takso vrši se unapred, i to u taksenim markama. Miirstai 

finansija možo propisati otstupanja od ovo odredbe. 

Član 8 
Plaćanje takse unazad vrši se samo u slučaju iz tač. 5 čl. 6 ovog 

Zakona. 
Član 9 

U slučaju da pismena koja podlože plaćanju takse po ovom Zakonu 
stignu organima vlasti putem pošto bez takso ili sa nedovoljnom taksom 
pozvaćo se podnosilac da plati odnosno doplati taksu u roku od 15 dana 
računajući od dana uručenja poziva. Ako podnosilac po'ovome no 
postupi smatraćo se da pismeno nijo ni podneo.- 

Član 10 
Prilikom  izdavanja   ша   kakvog  pismena  ili  vršenja  ma  kakvog 

posla ili potvrde, svi organi državno vlasti dužni su označiti iznos takse 
i tarifni broj po kome se ona naplaćuje. 
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Zastarelost 

Član 11 
Naplata   takso kao i pravo povraćaja  višo naplaćeno takso no 

Zastareva. » 
Taksene vrednosti 

Član 12 
Državi pripada isključivo pravo izrado i prodajo taksenih maraka 

1 ostalih taksenih vrednosti. 

Taksene krivice i kazne 

Član 13 
Lico kojo pravi ili protura lažno takseno marko i ostaki taksono 

Vr<2dnoeti, kaznićo so po propisima Krivičnog zakona kao i falsifikator 
novca. 

Član 14 
l-ico kojo upotrebi ili proturi ,vcć poništeno ili upotrebijeno takseno 

'Чагко i ostalo takseno vrednosti kaznićo so lišenjem slobodo od 30 dana 
^0 1 godino i novčanom kaznom od 500.—■ do 20.000.— dinara. 

Član 15     ., 
.      Pokušaj dola iz Cl. 13 i 14 ovog Zakona kaznićo so istom kaznom 
kao i svršeno delo. ■   , 

Član 16 
Lico kojo prodajo taksene marko i ostalo takseno vrednosti  po 

Višoj ceni  od propisano,  kaznićo so novčano od 250.— do 5.000.— 
dinara. 

Član 17 
Lico kojo neovlašćeno prodajo takseno marko ili ostalo takseno 

y_rcdnosti kao i ono lice kojo te marke ili vrednosti kupnjo od neovla- 
sconog lica, kaznićo so novčano od 100.— do 1.000.— dinara. 

Član 18 
. . Ako lica (lek'ari, veterinari, inžinjeri itd.) koja su specijalnim pro- 

P'sinia ovlašćena na izdavanje uverenja koja nemaju karakter javno 
'sPravo u cilju upotrebo pred državnim vlastima, ova izdaju bez naplato 
'9kso kaznićo so novčanom kaznom od 250.— do 1.000.— dinara. 

Član 19 
Državni službenik kaznićo so: 
1) ako neposredno primi netaksiranu ili nedovoljno taksiranu pret^ 

8lavku od 100.— do 1.000. —dinara; 
7     2) ako no dozvoli uvid u akta radi kontrolo naplato takse po ovom 
4a,«>nu od 200.— do 2.000.— dinara; 

SO CT. бслсшкс ABHOJ-a 881 



3) državni službenik koji postupi protivno či. 4 ovog Zakona od 
100.— do 1.000.— dinara. 

Kaznom iz tač. 1 kaznićc so državni službenik koji nctaksiranc ili 
nedovoljno taksirane poštom primljeno pretstavke ne vrati na taksi- 
ranje odnosno dotaksiranje. 

Član 20 
Ko upotrebi od takso oslobođenu ispravu u drugu svrbu a ne onu 

radi koje jo izdata, kazniće so novčano od 100.— do 1.000,— dinara. 

Član 21 
Za donošenje odluka u prvom stcpenu po krivicama iz čl. 13 nadle- 

žan je narodni okružni sud; za krivice iz čl. 14 do 18 nadležan je u 
prvom stepenu sreski narodni sud mesta domicila lica koje je delo 
učinilo. Za krivice iz čl. 19 st. 1) nadležan je neposredni starešina izvr- 
šioca dola. Za krivice iz čl. 19 st. 2) nadležan je organ koji je nadležan 
da naredi reviziju. Za krivice iz čl. 20 nadležna je vlast kod koje je 
isprava upotrebljcna. 

Povraćaj takse 

Član 22 
Lice koje je platilo veću taksu od propisane ima pravo povraćaja. 

Molba za povraćaj podnosi so onom državnom organu kod koga je 
taksa plaćena, a odluku donosi Okružni narodni odbor odnosno gde 
nema okruga zemaljsko Ministarstvo finansija odnosno Oblasni (Glavni) 
narodni odbor. Лко jo taksa plaćena kod Okružnog narodnog odbora, 
odluku donosi zemaljsko Ministarstvo finansija odnosno Oblasni (Glavni) 
narodni odbor. 

Žalbe 

Član 23 
Na odluko narodnih sudova može se izjaviti žalba u roku od 30 

dana od dana saopštenja odluke po propisima krivično-sudskog po- 
stupka; na rešenja narodnih odbora može so u roku od 30 dana od 
dana saopštenja izjaviti žalba nadležnom višem narodnom odboru 
odnosno zemaljskom Ministarstvu finansija ili Oblasnom narodnom 
odboru. 

Prelazne i završne odredbe 

Član 24 
1) Dok Ministar finansija ne doneso potrebne propiso za izvršenje 

ovog Zakona, upolrebljavaćo se dosadašnje taksene marke i ostale tak- 
sene vrednosti. 
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2) Isto tako ostaju do donošenja odgovarajućih novih propisa na 
snazi i propisi o lepljenju, poništavanju i zameni tak&en'h maraka i 
ostalih taksenih vrednosti kao i ostali propisi tehnike prodaje u vezi 
sa taksenim markama i taksenim vrednostima. 

Član 25 
Na sve započeto postupke o taksenim krivicama primonićo se do 

njihovog okončanja dosadašnji propisi. 

С1ал 26 
Do dalje odredbo primenjivaće diplomatska i konsularna zastupni- 

štva u inostranstvu Uredbu o konsularnim taksama od 21 decembra 
1940 godino (»Službeno novine« br. 301 od 28 decembra 1940 godino), 
ukoliko nijo izmenjena tarifnim brojem 10 do 12 ovog Zakona. 

Član 27, 
Savezni  Ministar   finansija donosićo   objašnjenja  i  uputstva  za 

izvršenje i jednoobraznu primenu ovog Zakona koja su obavezna za 
sve organe državno vlasti. 

Član 28 
Pravilnik   za   izvršenje  ovog   Zakona   doneče  savezni   Ministar 

finansija. 

Član 29 
Ovaj Zakon stupa na snagu  1  januara  1946 godine. 

DRUGI DEO 

TAKSENA TARIFA 

1 Pretstavkc 

Tar. br.  1 Dinara 
Na sve pretstavke za koje nijo drukčije propisano 

plaća se ■ —  10.— 
Tar. br. 2 
Na pretstavke kojima se traži dozvola za oenivanjc 

'ndustriskog preduzeča plaća, so  100.— 
Tar. br. 3 
Na pretstavke u vezi sa carinjenjem plaća se: 

1) za carinsku (opštu) prijavu ■ б.— 
2) za stovarnico: 

a) za denčanu robu; 
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— do 11 kolota '  3.— 
— od 11 do 50 ko'.eta  10.— 
— preko 50 koleta •'—— — 20.— 

b) za vagonsku robu: 
— do 10.000 kg. ;  10.— 
— za svakih daljih   1.000 kilograma — — 1.— 

Таг. br. 4 
Na pretstavke za prijem u državljanstvo Demokratske 

federativno Jugoslavijo plaća se- ■  200.— 
Таг. br. 5 
Na svo žalbo protiv rešenja državnih upravnih organa 

plaća so —  60.— 

11 Prilozi 

Таг. br. (> 
Na svo prilogo uz pretstavko i žalbe, ukoliko inače 

nisu taksirano, plaća so ■  5.— 

. III Formalna rešenja 

Tar. br. 7 
Na sva rešenja za koja nije drukčije propisano plaća so 30.— 
Tar. br. 8 
Na rešenja o kazni za povredu administrativnih za- 

kona i zakonskih propisa plaća se —■  100.— 
Tar. br. 9 
Na  rešenja o .prijemu  u državljanstvo ili otpustu Iz 

državljanstva plaća so ;  1.500.— 
Tar. br. 10 
Na pasošo za putovanje u inostranstvo plaća se: 

1) za vreme do (i meseci — . 50.— 
2) za vreme preko 6 meseci do 12 meseci  200.— 
3) za vremo preko 1 godine — 400.— 
4) za vanevropske državo ■  800.— 
5) za drugo putne isprave u graničnim obla§tima 

sa važnošću najviše do 30 dana  30.— 
Tar. br.  11 
Za izdavanje, produžavanje i obnavljanje pasoša ju- 

goslovenskih državljana u inoslranstvu od strano konsu- 
larnili pretstavništava plaća se: 

1) za vremo do 6 meseci  50.— 
2) za vremo preko 6 meseci do 12 meseci  200.— 

884 ■    л 



Dinara 
3) za vrcmo preko 1 godine  400.—■ 
4) za vanovropske države  800.— 

Tar. br. 12 
Za vizu pasoša plaća se: 

1) za ju<joslovensko državljane  10.— 
2) za strane državljane: 

a) za prolazim vizu ■ 20.— 
b) za ulaznu vizu —• ■ . 100.— 

Napomena I — 
Strani državljani koji putuju u Jugoslaviju na poziv naših državnih 

vlasti no plaćaju taksu za vizu. 
Napomena II — . 
Na nevizirano pasoše stranih državljana naplaćivaćo so dvostruka 

taksa iz tač. 2 ovog tarifnog broja. 

Napomena III — 
Ako vlasti jedne inostrano državo prilikom davanja  vize pasoša 

našim državljanima naplaćuju kakvo specijalne takso pored, taksa za 
vizo, naše ćo vlasti od državljana to države porod propisano takso za " 
vizu naplaćivati i odgovarajuće specijalno takse u istom iznosu u kome 
ко ono naplaćuju od naših državljana. 

* Tar. br. 14 
Na odobrenje za promonu imena i prezimena plaća se: 

a) samo imena  ili  prezimena — — — — — — 100.— 
b) imena i prezimena zajedno  150.— 

Tar. br.  15 v , 
Na lovačko karte plaća se: 

a) ako so Jovi bez psa ■  50.— 
b) ako so lovi sa jednim psom ili više pasa  70.—• 

Tar. br.  16 
Na godišnji, oružni list za svaki komad oružja plaća so 50.—■ 
Na trajni oružni list — 200.— 
Tar, br.  17 
Na rešenjo o promonii pravnog položaja mesta (sela, 

Varošice, grada) plaća se — — ■  7.000.— 
Tar. br. 18 
Na rešenjo o administrativnom obezbedenju na novac 

1 pokretnosti plaća so  60.— 
Tar. br. 19 
Na rcšojijo o određivanju izbornih sudija i voštaka od 

strano državnih organa plaća se — 50.— 
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: .    Tar. br. 20 

Na rešenjc kojima se dajo ovlašccnje za obavljanj'e 
radnje plaća se: 

1) za trgovačko i zanatsko radnjo: 
a) za trgovačko radnjo na veliko: 

— u mcstima preko 50.000 stanovnika    — 1.000.— 
— u mostima do 50.000 stanovnika — — 500.— 

b) za  trgovačko   radnjo   na   malo i   zanatske 
radnjo sa stalnim scdištima: 
—• u  mostima preko 50.000 stanovnika  — 500.— 
— u mcstima do 50.000 stanovnika — — 300.— 

v) za   trgovačko   radnje   na   malo i   zanatske 
radnjo sa nestalnim sedLštem ■— ■— — •— 300.— 

g) za agentursko, komisiono radnjo i trgovačka 
zastupništva i ostale posredničko radnje — 1.000.— 

d) za  otpremnička   (špoditerska)   produzeća   —■ 1.000.— 
d) za kočijašo i taljigašo  300.— 

2) za građevinsko radnjo  1.000.— 
3) za industrisko radnje ■  1.500.— 

Napomena: 
Za ovlašćenjo otvaranja pomoćnog lokala plaća so ista taksa kao 

i za glavnu radnju. 
Tar. br. 21 
Na rešenje kojim se daje dozvola za obavljanje radnje, plaća se: 

1) za proizvodnju veStačkih mineralnih voda  2.000.— 
2) za ugostiteljsko radnje: 

a) za restorane u kojima se ne toči alkoholno pićo 2.000.— 
b) za restorane sa pićem, kalane, krčme, bifea 3.000.— 
v) hotele u  mestima do 50.000 stanovnika    — 1.000.— 

— hotele u mestima preko 50.000 stanovnika 2.500.— 
g) barove  7;000.— 
d) mlekare i radnje u kojima se toči samo čaj 

i kafa  500.— 
3) za zavode za opkladu  5.000.— 
4) za preduzeća za provoz putnika i robe: 

a) autobuska — 500.— 
b) auto-taksi ■  250.— 
v) fijakeriska —  100.— 
g) za privatne železnice  2.000.— 
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5) za plovno objekte: 

a) za rečne i jezerske putničko i mošovito bro- 
dove: 
— do 200 konjskih snaga '       500.— 
— preko 200 konjskih snaga    —  1.000.— 

b) za ročno i jezerske teretno brodove: 
— šlepovi do 300 tona  1.200.— 
— preko 300 tona  3.000.— 
— dereglijo do 100 tona  • 300.— 
— dereglijo preko 100 tona  l.OOt).— 

v) za morsko putničko brodove: 
— putnički brodovi do 500 k. s. ,— 1.000.— 
—. putnički brodovi od 500 do 1000 k. s. — 3.000.— 
— putnički brodovi od 1500 do 5000 k. s. — 6.000.— 
— putnički brodovi preko 5000 k. s. — — 10.000.— 

g) za morsko teretno brodove: 
— teretni brodovi do 500 tona  1.000.— 
— teretni brodovi od 500 do 2000 tona — 3.000.— 
— teretni brodovi odi 2000 do 5000 tona — 6.000.— 
— teretni brodovi preko 5000 tona  10.000 — 

d) skelo • — ■ ■ — 200.— 
6) za dimničare  250.— 
7) za preduzeća za čišćenje: 

a) jama i kanala —■  100.— 
b) za dezinsekciju i dezinfekciju ■—■ — 200.— 

8) za starinarnico ■ 300.-— 
9) za trgovačko radnje sa oružjem, municijom i 

eksplozivom, kao i za zanatsko radnjo koje 
proizvode oružje,  municiju  ili  eksploziv — —■ 400.— 

10) za otvaranje, prenos ili izdavanje pod zakup apo- 
teke i drogerije ■  500.— 

11) za proizvodnju farmaceutskih preparata > 2.000.— 
12) za  maloprodavco monopolskih  predmeta — — 100.— 
13) za proizvodnju električno energijo ■  200.— 
14) za  obavljanje  bankarskih   i  menjačkih  poslova 3.000.— 
15) za založne i aukciono zavode  3.000.— 
16) za informaciono biroe  5.000.— 
17) za putničko i turističke agencijo ■— 1.O00.— 
18) za  biroe   za   posredovanjo   kupoprodajo   nepo- 

kretnosti —  3.000.— 
19) za bioskopo' — 1.000.— 
20) za carinsko posrednike ■ —■ 2.000.— 
21) za obavljanje fabričke proizvodnjo  10.000.— 
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Tar. br. 22 
Na reSenja o odobrenju pravila (statuta) akcionar- 

skih društava plaća so  1.000.— 
Tar. br. 23 
Na rešenja za dozvolu istraživanja ili vađenja ruda 

plaća &c: 
1) za istraživanje: 

a) prosto — •— 500.— 
b) isključivo ■ ■  1.000.— 

2) za vađenje  1.000.— 
Tar. br. 24 
Na rc.šenjfl kojima so odobrava eksploatacija mine- 

ralnih voda plaća Se :  1.000.-— 
Tar. br. 25 
Na rešenja kojima se odobrava podizanje građevina 

plaća so: 
1) za zgrado za stanovanje i poslovne prostorije: 

— U  mestima' do  10.000 stanovnika — — — 50.— 
—■ u mestima preko 10.000 stanovnika do 50.000 

stanovnika ■  100.— 
— u  mestima  preko 50.000 stanovnika — — , 200.— 

2) za zanatsko radionico: 
—■ u  mestima do 50.000 stanovnika •— —■ —■ 100.— 
— u  mestima  preko 50.000 stanovnika — — 200.— 

3) za fabričke zgrado '■  1.000.— 
Napomena uz tač. 3 

■ Ova se taksa plaća  za svaku dozvolu  kojom so odobrava podi- 
zanje jednog  fabričkog  preduzeća  bez obzira  na  broj  objekata  koji 
sačinjavaju to preduzeće. 

Tar. br. 26 
Na rešenja kojima so odobrava podizanje hidro- 

tehničkih postrojenja u cilju koriščenja vodnih snaga 
plaća se: 

1) za postrojenja na potocima  50.— 
2) za postrojenja na planinskim rekama  100.— 
3) za postrojenja na plovnim de'ovima roka , 2.000.— 

-   Tar. br. 27 
Na rešenja u vezi sa carinjenjem plaća se: 

1) za propratnicu ili uputnicu  5.—. 
2) za sprovodnicu koja prati domaću robu: 

a) za denčane pošiljko ■  4.— 
b) za vagonsku  robu — 20.— 



Dinara 
3) za carinsku deklaraciju: 

a) usmenu 1  10.— 
b) svaku drugu •  20.— 
v) umetak deklaracijo ■ — — ■—■ — — 10.— 

4) za svaki prenos tovamog lista ■  20.— 
5) za svako odobrenje promeno namero mesta ca- 

rinjenja, za svaku promenu —■ ■  20.— 
(i) za produženje roka iz tač. 5  20.— 
7) za odobrenje da se mogu uzeti ugledi robe ■— 10.— 
8) za   odobrenje   prethodnog   pregleda   (otvaranje 

koleta) — : — 20 — 
9) za sva druga   odobrenja   koja  izdaju   carinsko 

vlasti : —- — .. 50.— 

Tar. br. 28 
Na  rešenja  kojima se odobrava  otvaranje  carinskih 

skladišta i smestišta plaća se: 
a) za slobodna carinska  t ostala skladišta    — 5.000.— 
b) za privatna  carinska  i ostala  skladišta     — 2.000.— 

Tar. br. 29 
Na   rešenja   za  dozvolu   provoza   monopolskih   pred- 

meta kroz zemlju plaća se: 
1) do 1000 kg. '  20.— 
2) preko 1000 kg. za svaku dalju 1000 kg. po — 9   

IV Sveđodžbe i uverenja 

Tar. br. 30 
Na  sve   sveđodžbe  i   uverenja   koja   državni organi 

izdaju građanima, a kojima se potvrđuju kakve osobine, 
odnosi    ili    okolnosti,    ukoliko   nije   drukčije   propisano, 
plaća se  30.— 

Tar. br. 31 
Na uverenja o državljanstvu, plaća se  100.-— 

Tar. br. 32 
Na uverenja 6 svojini i zdravlju stoke (stočni pasoši), 

bez obzira na to da li će stoka biti u prometu u zemlji 
ili u inostranstvu, plaća se: 

1) za sitnu stoku po komadu  1.— 
2) za krupnu stoku po komadu  5.— 
3) za  prenos sopstvenosti  na  kupca  plaća se ista 

taksa kao i taksa iz tač. 1 i 2, prema vrsti stoke. 
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Tar. br. 33 Dinara 
Na uvercnja u vezi sa robom plaća so: 

1) za uverenjo o poreklu etrano robe —■  20.— 
2) za uverenjo o vrednosti, količini i kakvoći robe 

prema carinskim dokumentima: 
a) na osnovu dokumenata iz tekuće godino — 25.— 
b) na osnovu dokumenata iz raniijih godina — 100.—■ 

3) za uveronja o zdravstvenosti robe —  20.— 
*, 

V Overe, prepisi i prevodi 
Tar. br. 34 
Za overu svih isprava plaća se: 

— za prvi tabak ■ 10.— 
— za svaki dalji tabak — ■— ■ — —■ 5.— 

Napomena: 
Лко so overava više primoraka isto ispravo onda so na prvi pri- 

merak plaća taksa iz ovog tarifnog broja, a za svaki dalji primerak 
po 10.— dinara od jednog primerka, bez obzira na broj strana. 

Tar. br. 36 
Za overu provoda plaća se:    , 

1) za provod sa jednog evropskog na jedan od 
službenih jezika Demokratsko federativno Jugo- 
slavije: . 
— do 100 reči originala • ■  40.— 
— za svaku dalju reč preko 100 roči  0.25 

2) za provod sa jednog vanevropskog jezika na 
jedan od službenih jezika Demokratsko federa- 
tivno Jugoslavije: 
— do 100 reči originala  80.— 
— za svaku dalju reč preko 100 reči  0.50 

3) za provod sa jednog od službenih jezika Demo- 
kratsko federativne Jugoslavije na jedan evrop- 
ski jezik: 
—-do 100 roči originala  80.— 
— za svaku dalju reč preko 100 roči ■ — 0.50 

4) za  prevod  sa  jednog  od službenih  jezika  Demo- 
kratsko federativno Jugoslavijo na  jedan  van- 
evropski jezik: 

— do 100 reči originala — ■ — 100.— 
—za svaku dalju reč preko 100 reči  0.75 

5) za provod sa jednog evropskog jezika na jedan 
drugi evropski jezik: 
— do 100 reči originala —■  100.— 
— za svaku dalju reč preko 100 roči  0.75 
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6) za prevodi sa jednog evropskog jezika na jedan 

vanevropski: 
— do 100 recr originala  120.— 
— za svaku dalju rcč preko 100 reći  1.— 

7) za prevod sa jednog vanveropskog jezika na 
drugi vanevropski jezik: 
— do 100 reč' originala — 200.— 
za svaku dalju reč preko 100 reči  1.25 

Tar. I)i". 36 
Za overu procone imanja plaća se ■  50.— 
Tar. br. 37 
Za overu svih -poslovnih knjiga (trgovačkih, bankar- 

skih i sličnih) plaća se od svakog lista ■— "■ 0.50 
I    Napomena: 

Od ovo takse so oslobađaju knjigo koje privatna lica vode isklju- 
čivo zbog potreba državno administracije (trošarinski dnevnik, knjiga 
prometnog poreza, knjiga prometa deviza i valuta i slično). 

'    Tar. br. 38 
Za overu kopiranog plana kod organa državnih vlasti 

kad to kopiranje traže privatna lica plaća se ■ — 100.— 
Tar. br. 39 
Za overu ugovora plaća se: • 

1) novo sklopljenih ili izmen jenih  100.— 
2) produženih .— 50.— 

Tar. br. 40 
Za overu heliografskog plana (crteža) sa. platna od 

kvadratnog metra plaća se — ;  20.— 
Tar. br. 41 
Za prepise službenih akata ili dokumenata koji se vrše 

11 državnim nadleštvima: 
1) kad ih vršo privatna lica od polutahaka originala 2.— 
2) kad ih vršo organi državno vlasti, od polutabaka 

originala  10.— 
3) kad organi državne vlasti vrše prepis akata ili 

dokumenata na stranom jeziku, od polutabaka 
originala — ■— 20.— 

Tar. br. 42 
Za prevode koje vrše organi državno vlasti plaća so 

^0% više od predvideno odgovarajuće takso iz Tar. br. 35. 

VI Razno 
Tar. br. 43 
Za razmatranje akata plaća so samo taksa iz 

Tar. br. 1. 
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Tar. br. 44 
Za sastav privatnih isprava kod državnih vlasti 

plaća so: 
1) za punomocja •  50.— 
2) za ostalo ugovore  — — 100.— 
3) za testamente: 

a) sastavljno u nadleštvu —■ 150.— 
b) sastavljeno van nadlcštva ; 300.— 

4) za inventare, od polutaibaka  25/— 
5) za ostalo ispravo ■ — 30.— 

Tar. br. 45 
Za čuvanje testamenta ili kodicila plaća se  100.— 
Tar. br.'46 
Za otvaranje i obznanu testamenta plaća se -  40.— 
Tar. br. 47 
Za čuvanje (depozit) novca, stvari i hartija od vredno- 

sti  koje  privatna  lica daju  državnim  vlastima,  plaća  se 
godišnje od svakih  započetih   100.— dinara  vrednosti  — 1.—- 

Napomena I —• 
Лко so vrednost stvari ne može po njihovoj prirodi lačno oceniti, 

ona će se proceniti od strane veštaka o trošku deponenta. 

Napomena II — 
Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se za prvu godinu unapred, 

a za ostalo godino prilikom podizanja depozita. Započela godina ra- 
čuna se kao cela. U slučaju prenosa depozita iz jedne državne vkase 
U drugu plaća so za prenos iznos jednogodišnje tpksc. 

Napomena III — 
Ova se taksa ne plaća na depozite koji se polažu na zahtev držav- 

nih vlasti, ukoliko se o roku podignu. 
Tar. br. 48 
Za stručni pregled i dozvolu puštanja u rad mašinskih, električnih, 

elektro-mašinskih i plinskih postrojenja namenjenih javnoj upotrebi i 
instalacija  koje podleže  pregledu  po postojećim  propisima, plaća se: 

1) od  instalisanih bruto konjskih snaga ili kilovat- 
ampera: 
a) do 100 — ■  150.— 
b) od 100 do 1.000 —  300.— 
v) preko 1.000 ■  500.- 

2) od  instalisanih  bruto  amper-časova  kapaciteta: 
a) do 100 — i ■  120.— 
b) preko 100  250 — 
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3) od započetih i postavljenih kilometara vodovoda: 

a) do 10 km.  —  100.— 
b) preko 10 km.  — ; — 200.— 

4) od InstalisanOg kotla koji potpada pod režim re- 
dovnog pregleda parnih kotlova  150.— 

Tar. br. 49 
Za pregled mosta za podizanje građevina ili postro- 

jenja plaća se • — 200 — 
Tar. br. 50 
Za pregled celih zgrada ili pojedinih prostorija u cilju 

davanja odobrenja za upotrebu plaća se: 
— do 5 prostorija  100.— 
— od 6 do 20 prostorija  200.— 
— preko 20 prostorija ■  500.— 

Tar. br. 51 
Za svdki izlazak organa državne vlasti van kancela- 

rije po zahtevi] privatno stranke, bez obzira na broj organa,. 
Za svaki izlazak plaća se ■ ■  100.— 

Tar. br. 52 
Za  opomenu  kojom  so  neko poziva  da  plati   taksu 

^oju je bio dužan da plati i bez opomene, plaća se — ■— 10.— 
Tar. br. 53 
Za poresku opomenu plaća se • '■  10.— 
Tar. br. 54 
Za popis u egzekutivnom postupku od polutabakn 

plaća se - — • — 20.— 
Tar. br. 55 
Za zapisnik licitacijo,koja se vrši po zahtevu privatne 

&tranke od polutabaka plaća se-  10.— 
Tar. br. 56 
Za privatna saopštenja preko državnog organa (do- 

bošem itd.) plaća so ■— • ■ — ■—■ 30.— 

OBRAZLOŽENJE 
PREDLOGA ZAKONA O TAKSAMA 

Takseni sistem koji je bio u važnosti u bivšoj Jugoslaviji imao je 
Ogroman broj nedostataka koji su ga činili apsolutno nepodobnim za 
prinicnu u našoj novoj državi. 
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Složenost i nepreglednost kojima se ovaj sistem odlikovao 'mali 
su za neizbežnu posledicu onemogućavanje pravilne praktične primene. 
U moru propisa i tarifnih brojeva, neprekidno tokom vremena dopu- 
njavamh, menjanih i ukidanih, bez ikakvog plana, i na dolivat, nisu se 
mogli snać' ne samo pojedinci — takseni obveznici nego ni admini- 
strativni organi. 

Za istorijski razvoj taksenog sistema bivše Jugoslavije od bitne 
je važnosti stalno potencirana težnja za povećanjem prihoda. Svaka 
iole veća potreba države za novčanim sredstvima imala je kao neizbežnu 
posledicu uvođenja novih taksa ili povećanje već postojećih stavova. 

Pred ciljem da se za državu ubere prihod padali su svi ostali 
obziri bilo da su ovi socijalni ili privredni uopšte. Najmanje je vodeno 
računa o socijalnom momentu. Teško je bila pogođena zdravstvena 
služba koja za široko narodne mase ima lako ogroman značaj. Uvo- 
đenjem školarine i raznih taksa na diplome ili školska svedočanstva 
praktično je ograničeno toliko proklamovano pravo u bivšoj Jugosla- 
viji, da je sticanjo znanja omogućeno i dostupno bez razlike svakome. 

Pri izradi projekta Zakona o taksama za polaznu tačku uzeto je 
njegovo formalno i sadržinsko uprošćenje, a zatim strogo je vodeno 
računa da se uvedu što socijalnije odredbe. 

Formalno uprošćenje ima za cilj da omogući lako i brzo snala- 
ženje u ovoj materiji, na suprot stanju u bivšoj Jugoslaviji. To je 
nesumnjivo postignuto preciznom i jasnom formulacijom predmeta 
taksiranja, a zatim i uprošćenjem samo taksene tehnike. 

U sadržinskom pogledu za uprošćenje je od bitnog značaja pri- 
roda novih taksa. 

Osnovno obeležje pojma takse je stvarna naknada za uslugu koju 
država čini pojedincima. Prema tome sama taksa pretstavlja protiv- 
vrednost radu uloženom od strano organa državne vlasti da bi se 
usluga učinila. U slučaju da ta naknada premaša vrednost uloženog 
rada ona gubi svojo svojstvo takse i postaje porez. 

Da bi se sadržinsko uprošćenje dos'.cdno sprovelo, vršeno je izdva- 
janje iz dosadašnjeg Zakona o taksama onih taksa, koje imaju karak- 
ter pravih naknada, tj. koje su po svojoj prirodi čiste takse. Samo su 
to takso unete u predloženi projekat, pošto su učinjene sve nužne 
ispravke koje zahteva njihova primena u našoj novoj državi. 

Jedan deo preostalih taksa potpuno je ukinut, pošto njihovo dalje 
postojanje nema nikakvo ekonomsko i socijalno opravdanje, a samim 
ukidanjem izvršilo bi se znatno uprošćenje taksenog sistema bez 
krnjenja fiskalnog dejstva. 

U taksenom sistemu bivše Jugoslavijo postojao je jedan veliki 
deo dažbina (fiskalno najjači) koje su po svojoj prirodi i načinu fiskal- 
nog dejstva prometni porezi ilj pak neposredni porezi. 
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Prilikom pomcnutog klasificiranja taksa saobraćajni .porezi, koji 
su imali u taksonom sistemu bivšo Jugoslavijo vid taksa, izdvojeni su 
i uključeni1 u poreze ла promet, da bi so time .postiglo njihovo spajanje 
sa jednorodnom vrstom dažbina. 

Nasledna taksa iz starog taksenog sistema koja ima apsolutni 
karakter neposrednih ^poreza uključena jo u sistem neposrednih poreza 
Demokratsko federativne Jugoslavije. 

U pogledu taksenih krivica novčano kazno za prekršaj taksenih 
propisa određeno su u utvrđenim iznosima, a no .procentualno. 

Rukovodcćii so pri izradi projekta Zakona o taksama istaknutim 
principima formalnog i sadržinskog uprošćenja taksenog sistema kao 
' težnjom za demokratizacijom novih odredaba, učinjen jo znatan na- 
predak u ovoj materiji. 

16  dvgustfl   1045   godiilne Mmfetar fiinarasija 

Sreten Žujović, s. r. 

t 
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C- 

П P E Д Л O Г 

ЗАК0ИА O ИЗМЕПИ ТАЧКЕ 5 ЧЛАИЛ 30 ЗАКОИА O КОИФИСКАЦИЈИ 
ИМОВИНЕ И O ИЗВРШЕЊУ КОНФИСКАЦИЈЕ 

Члан 1 
Члаи 30 тачка 5 Закоиа o коифискацнјн имопнпс и o изпршељу 

конфискације мења се и гласи: 
„Комисије су дужис свршити сав свој посао најдаље до 15 новем- 

<5ра 1945 годиие". 

Члан 2 
'    Ouaj Закои ступа na сиагу кад се објаии у „Службсиом лнсту Де- 

мократске федеративне Југославије". 

O li P A 3 Л O >К Е Њ Е 

ПРЕДЛОГА  ЗАКОПА  O   ИЗМЕНИ  ТАЧКЕ  5  ЧЛАНА  30  ЗАКОИА  O 
КОНФИСКАЦИЈИ ИМОВИИЕ И O ИЗВРШЕЊУ КОИФИСКАЦИЈЕ 

По ст. 1 чл. 30 Закопа o конфискацији имошше и o кавршењу 
коифискацнје од 9 маја 1945 године, одлуку o коифискациј" имовине 
Њемачког Рајха и љегових држављана, као и <> имовини лица њемачке 
народиости која долази под удар конфискацијс у омпслу тач. 1 п 2 
Одлуке АВНОЈ-а од 21 нов&мбра 1944 године, допоси котарска коми- 
сија од три лнца, a no точ. 5 истог члаиа one комисије бнле су дужнс 
да cupnie onaj посао најдал.с до 15 септембра 1945 годиие. 

Met;yTiiM, како one комиспје iiche моћи да запршс свој посао до 
15 септембра 1945 годнис, потрсбно je измијеиити точ. 5 чл. 30 поме- 
нутог закопа у тм сммслу што he се рок, у коме су комисијс дужие 
да снрше спој  посао, продужити до   15 иоисмбра   1945 годние. 

4 септемвра 1945 годнпе Министар правосуђа 
београд Фране Фрол, с. р. 
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PREDLOG 
ZAKONA O DRŽAVNOM  BUDŽETU  DEMOKRATSKO 

FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE 

I 

Član   1 

1) U Demokratskoj federativnoj Jugoslaviji- postojo savezni, ze- 
maljski i budžeti narodnih odbora. 

2) Svaki od ovih budžeta sastoji se iz dva dela, i to Fmansiskog 
zakona i predračuna rashoda i prihoda. 

3) Svi rashodi i prihodi kako savezni tako i zemaljski, kao i rashodi 
1 Prihodi narodnih odbora, ma po komo osnovu postojali v ma kakve 
Vrsto bili, moraju se imeti ц predračun rashoda i prihoda odgovarajućeg 
"Udžeta u bruto iznosu. 

Član 2 
Predviđanja u budžetu nVoraju biti stvarna. 

Član 3 
Opšti državni budžet objavlj'vaće se u »Službenom listu Demo- 

kratske federativno Jugoslavije«, a zbirni budžeti zemalja u njihovim 
tužbenim listovima. 

Član 4 
Savezna vlada, zemaljske vlado i svi narodni odbori sastavljaju 

&Voje predlogo budžeta saglasno odredbama čl.  1, 2 i 3 ovog Zakona. 

II 

Član 5 
,      1) Mesni narodni odbor sastavlja svoj detaljan predlog budžeta ' 
ostavlja ga na ocenu Srcskom narodnom odboru. 
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2) Finansiski rukovodilac Sreskog narodnog odbora ceni podnet' 
mu predlog i &a svojim primedbama, kao i odgovorom mesnog na- 
rodnog odbora, podnosi Izvršnom odboru Sreskog narodnog odbora 
na odluku. 

Član 6 
1) Izvršni odbor Sreskog narodnog odbora sastavlja detaljan pre- 

dlog budžeta1 Sreskog narodnog odbora, a zatim i predlog zbirnog bu- 
džeta za svoj srez i dostavlja ih Okružnom narodnom odboru. 

2) Zbirni budžet Sreskog narodnog odbora sačinjavaju: detaljan 
predlog budžeta Sreskog narodnog odbora ! sumarni predloži budžeta 
mesnih narodnih odbora pojedinačno. 

Član 7 
Finansiski rukovodilac   Okružnog   narodnog  odbora ceni podneti 

predlog budžeta Sreskog narodnog odbora i sa svojim primedbama kao 
i  odgovorom  Sreskog   narodnog   odbora  podnosi    Izvršnom   odboru 
Okružnog narodnog odbora na odluku. 

Član 8      " 
1) Izvršni odbor Okružnog narodnog odbora sastavlja svoj deta- 

ljan predlog budžeta, a zatim i predlog zbirnog budžeta svoga okruga. 
2) Zbirni budžet Okružnog narodnog odbora sačinjavaju: detaljan 

predlog budžeta Okružnog narodnog odbora i sumarni predloži zbirnih 
budžeta pojedinih sreskih i mesnih narodnih odbora. 

3) Ovako sastavljeni predlog zbirnog budžeta Okružnog narodnog 
odbora dostavlja Izvršni odbor Okružnog narodnog odbora zemaljskom 
Ministru finansija. 

4) Zemaljski Ministar finansija ceni predlog budžeta Okružnog 
narodnog odbora i sa svojini primedbama kao i odgovorom Okružnog 
narodnog odbora podnosi zemaljskoj vladi na, odluku. 

Član 9 
1) Zemaljski Ministar linansija sastavlja detaljan predlog budžeta 

zemaljske vlade a zatim i zemaljski zbirni budžet. 
2) Zemaljski zbirni budžet sačinjavaju: detaljni predlog budžeta 

zemaljsko vlado i sumarni predloži zbirnih budžeta njoj podređenih na- 
rodnih odbora. 

3) Ovaj predlog zbirnog budžeta zemaljska vlada podnosi saveznom 
Ministru finansija. 

Član 10 
Savezni Ministar finansija ceni predlog budžeta zemaljske vlade i 

sa svojim primedbama kao i odgovorom zemaljsko vlade podnos' sa- 
veznoj vladi na odluku. 
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Član 11 
1) Savezni Ministar finansija sastavlja detaljan predlog saveznog1 

budžeta, a zatim i predlog opšteg državnog budžeta. 
2) Predlog opšteg državnog budžeta sačinjavaju: detaljni predlog 

saveznog budžeta i sumarni predloži zbirnih zemaljskih budžeta. 

Član 12 
Ovako sastavljen predlog opšteg državnog budžeta savezm Mini- 

star finansija podnosii saveznoj vladi, koja ga pretresa i kao svoj pre- 
dlog upućuje na ozakonjenje saveznom  zakonodavnom organu. 

član 13 
Po ozakonjenju savezni zakonodavni organ vraća opšti državni 

budžet saveznom Ministru finansija na dalji postupak. 

Član 14 
Savezni Ministar finansija   'zdvaja iz opšteg   državnog   budžeta 

Predloge zbirnih budžeta pojedinib zemalja i dostavlja  ili zemaljskim 
'ninistrima finansija. 

Član 16 
Zemaljski  ministar   finansija podnosi   detaljno razrađen   predlog 

budžeta zemaljske vlade i zbirne budžete okružnih  narodnih odbora 
zemaljskom zakonodavnom organu na ozakonjenje. 

Član 16 
Po -ozakonjenju zemaljski Ministar finansija izdvaja iz zemaljskog 

zbirnog budžeta budžete okružnih narodnib odbora i upućuje ih finansi- 
s'<im rukovodiocima okružnih narodnih odbora. 

Član 17 
1) Finansiski rukovodilac Okružnog narodnog odbora podnosi de- 

taljno razrađen predlog budžeta Okružnog narodnog odbora i zbirne 
budžete sreskih narodnih odbora skupštini Okružnog narodnog odbora 
"a odobrenje. 

2) Po odobrenju finansiski rukovodilac Okružnog narodnog odbora 
'zdvaja iz predloga zbirnog budžeta Okružnog narodnog odbora pre- 
dlogo zbirnih budžeta pojedinih sreskih narodnih odbora i dostavlja ih 
"nansiskim rukovodiocima sreskih narodnih odbora. 

Član 18 
1) Finansiski  rukovodilac  Sreskog  narodnog odbora  podnosi  dc- 

t;iljno razrađen predlog budžeta Sreskog narodnog odbora kao i su- 
marne predlogo budžeta mesnih narodnih odbora Sreskom narodnom 
vihoru na odobrenje. 
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2) Po odobrenju finansiski rukovodilac Srcskog narodnog odbora 
izdvaja iz predloga zbirnog budžeta Sreskog narodnog odbora sumarne 
predlogo budžeta mesnih narodnih odbora i dostavlja njima na detaljnu 
razradu i izvršenje. 

Član 19 
1) Mesni, sreski i okružni predlog sumarnih budžeta sadrži podelu 

rashoda po službama a u okviru svake službo podelu rashoda na: lične, 
materijalno i rashode obnove. 

2) Sumarni predlog saveznog i zemaljskog budžeta sadrži pregled 
rashoda po resorima, a u okviru svakog resora podelu rashoda na: 
lične, materijalno i rashode obnove. 

3) U sumarni predlog budžeta prihodi se unoso po vrstama. 

III 

Član 20 
1) Državna privredna preduzeća podnose detaljno predloge svojih 

budžeta finansiskom rukovodiocu onog narodnog odbora odnosno vlade 
pod čijim so neposrednim rukovodstvom nalaze. 

2) Na osnovu ovako podnetih predloga finansiskih rukovodilaca 
narodni odbor odnosno vlada unosi u svoj predlog budžeta samo višak 
prihoda odnosno rashoda svakog preduzeća. 

3) Zemaljski Ministar finansija doslaviće sa zbirnim budžetom 
svojo zemlje sve detaljne predloge budžeta državnih privrednih predu- 
zeća sa njegove teritorije som preduzeća koja su neposredno pod sa- 
veznom upravom. Tako isto postupaće i savezna ministarstva u pogledu 
državnih preduzeća koja stojo pod njihovom neposrednom upravom ili 
nadzorom. 

Član 21 
1) Kod sastava i odobrenja budžeta gradskih narodnih odbora sa 

rangom sreskog narodnog odbora i budžeta rejonskih narodnih odbora 
postupaće so kao kod sastava i odobrenja budžeta sreskih narodnih 
odbora. 

2) Kod sastava i odobrenja budžeta gradskih narodnih odbora koji 
imaju rang okružnog narodnog odbora postupaće se kao kod sastava 
i odobrenja budžeta okružnih narodnih odbora. 

3) Oblasni (glavni) narodni odbor u pogledu sastava i odobrenja 
budžeta u odnosu na okružni narodni odbor vrši funkciju zemaljske 
vlade, a u odnosu na zemaljsku vladu nalazi se u položaju okružnog 
narodnog odbora. 

Član 22 
Budžetska godina počinje 1  januara a završava se 31 decembra. 
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Član 23 
U slučaju da zakonodavni organ no bude mogao da blagovromeno 

odobri predlog budžeta, savezna vlada može istekli budžet produžavali 
tromesečno, a najviše četiri puta. 

Član 24 
1) Savezna vlada na predlog saveznog Ministra finansija propi- 

saće rokove za podnošenje i odobrenje pojedinih budžeta. 
2) Narodni odbor koji u propisanom roku ne podnese svoj predlog 

budžeta, no ulazi svojim prihodima i rashodima u opšti državni budžet. 
U ovom slučaju narodni odbor će se finansirati na način koji odredi 
Zemaljski Ministar finansija. 

Član 25 
1) Po izvršenju budžeta sastaviće se završni račun'. 
2) Postupak za sastav i razrešenjo završnog računa propisačc se 

Posebno. 

Član 26 
i) Ovlašćuje se savezni' Ministar finansija da  propisuje uputslva 

za izvršenje ovog Zakona. 
2) Dok so ne donese novi Zakon o državnom računovodstvu pri- 

•^cnjivaće se dosadanji propisi o državnom računovodstvu. 
3) Ovlašćuje se savezni Mmistar finansija da privremeno, dok to 

Prilike zahtevaju, može skratit' postupak podnošenja budžeta po ovom 
Zakonu. 

Član 27 
Ovaj Zakon stupa na snagu danom obnarodovanja u »Službenom 

listu Demokratske federativne Jugoslavije«. 

OBRAZLOŽENJE 
pREDLOGA ZAKONA O DRŽAVNOM BUDŽETU  DEMOKRATSKE 

FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE 

Predloženi Zakon o budžetu Demokratske federativne Jugoslavije 
^0di računa o osnovnim političkim načelima na kojima počiva nova 
^OSlav'ja — o federativnom uređenju i o vršenju vlasti od strane 
"rokih narodnih masa. Sprovodeći dosledno ova načela od momenta 
Ostava do ozakonjenja budžeta svih narodnih vlasti, vodilo se računa 
Mome da sama procedura sastava i odobrenja budžeta bude Sto upro- 
■Sconija i bez nepotrebnog odugovlačenja. 
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Da bi uccšco širokih narodnih masa došlo do što potpunijeg izra- 
žaja u vršenju vlasti i da bi ono imale što više inicijativo za obnovu i 
izgradnju naše nove države, novi budžetski sistem predviđa da svaki 
narodni odbor (mesni, sreski, okružni i oblasni) sastavlja svoj predlog 
budžeta s obzirom na funkcije koje mu se postavljaju. Na ovaj način, 
kako prilikom sastava tako i prilikom odobrenja budžeta, narodnim, 
masama se daje mogućnost da kroz svoj bud'žet predvide i ostvare sve 
one lokalne potrebe koje im se u toku izgradnje naše novo države 
nameću. 

Ovako sastavljeni projekat budžeta mesni narodni odbor dostavlja 
sreskom narodnom odboru na ocenu koji ga unosi sa svojim budžetom 
u zbirni budžet sreskog narodnog odbora i dostavlja na ocenu okru- 
žnom narodnom odboru, a ovaj dalje U zbirnom budžetu (globalnim 
sumama) preko zemaljskog budžeta sve do saveznog zakonodavnog 
tela. Zakonodavno telo (savezno) odobrava samo globalne sume ze- 
maljskih budžeta i budžeta narodnih odbora. Ovi se budžeti zatim vra- 
ćaju na detaljnu razradu (prema granama uprave) odgovarajućim ze- 
maljskim vladama i narodnim odborima. Prema tome, budžet okružnog 
ili sreskog narodnog odbora postajo punovažan tek onda kada ga 
odnosni narodni odbor detaljno razradi i okružna ili sreska skupština 
pretrese ■ ^dobn-. 

Kako se iz goro izloženog vidi vršenje vlast' od strano narodnih 
masa dolazi .ponovo do punog izražaja prilikom pretresa v odobra- 
vanja budžeta u Skupštini:. Ova struktura državnog budžeta jasno poka- 
zuje istinski demokratizam novo Jugoslavije koji preko stopenastog 
sistema narodnih odbora izražava načelo učešća širokih narodnih masa 
u svim poslovima državno uprave. 

Deljenjem budžetskog sistema, u novom projektu zakona na odvo- 
jene beočuge, tj. posebno budžete (savezne, zemaljske i narodnih odbora) 
i priznavanjem pojedinim oblicima budžeta samostalnih izvora prihoda 
i objekata finansiranja dosledno je sproveden princip federativnog ure- 
đenja našo nove države. Sem toga, savezni zakonodavni organ, u kome 
su zastupljene sve federalno jedinice prilikom pretresa opšteg državnog 
budžeta, donosi konačnu odluku o sumarnim budžetima zemalja uko- 
liko savezna vlada otstupi od predloženih budžeta zemaljskih vlada. 

Da bi so ubrzao postupak prilikom sastava i odobravanja budžeta 
predvideno jo da o stavljenim primedbama na predloge budžeta nižoste- 
ponih narodnih odbora rešavaju narodni odbori višeg stepena. Prema 
tome, ove primedbe kao ni primedbe zemaljske vlado na budžete 
okružnih narodnih odbora ne dolaze na razmatranje i rešavanje sa- 
veznom zakonodavnom telu već samo definitivni predloži budžeta ze- 
maljskih vlada i njihovih zbirnih budžeta. 

Na ovaj je način .postupak kod sastava i odobrenja budžeta mnogo 
uprošćen i istaknuto načelo federativnog uređenja, pošto se svi pro- 
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blemi, koji so tiču samo jedne federalno jedinice, rošavaju u okviru 
njenih narodnih vlasti. 

Zbirn' budžeti zemalja ulaze u opšU državni budžet u globalnim 
iznosima. Po ozakonjenju opšteg državnog budžeta od strane saveznog 
zakonodavnog organa, izdvajaju se zbirni budžeti zemalja i/dostavljaju 
odnosnim zemaljskim ministrima finansija koji detaljno razrađuju svoje 
budžete i zajedno sa zbirnim budžetima oblasnih (okružnih) narodnih 
odbora podnose zemaljskom pretstavničkom telu na ozakonjenje. Isti 
jo postupak i prilikom vraćanja budžeta od strane zemaljskog ministra 
finansija narodnim odborima. 

Kako su zbirni budžeti odobreni od strano saveznog zakonodavnog 
organa u globalnim sumama, to iste zemaljsko vlado odnosno narodni 
odbori moraju da detaljno razrade, prema granama uprave, a u okviru 
odobreno globalno sume. Prema tome, zemaljska vlada odnosno na- 
rodni odbori sami raspoređuju na pojedine grano upravo potrebne kre- 
dite. Ovako detaljno razrađen budžet zemaljska vlada odnosno narodni 
odbor iznosi na pretres i odobrenje svojoj skupštini. Iz ovoga so vid5 

ponovno učešće širokih narodnih masa u raspodeh potrebnih suma na 
ono svrhe za koje široki narodni slojevi smatraju da su najhitnije i 
najpotrebnije. 

ИЗ avgusta ЛбЧб god. 
Beograd Ministar finanetja 

Srcteii Žujović, s. r. 
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PREDLOG 
ZAKONA O  UREĐENJU  I DELOVANJU  KREDITNOG SISTEMA 

GLAVA I 

UVODNA ODREDBA 

Član  1 
Kreditni  aparat Demokratsko federativne Jugoslavije sačinjavaju 

državna (savezna, zemaljska i mesna), zadružna i privatna bankarska 
i osiguravajuća preduzeća. 

GLAVA 11 

OSNOVNI' ODREDBE 

Koncentracija novčanili sredstava 

Član 2 
Prilikom osnivanja odnosno davanja odobrenja za osnivanje kre- 

ditnih preduzeća vodice se prvenstveno računa o tome da se obrazuje 
mali broj finansisk« snažnih kreditnih preduzeća. 

Specijalizacija kreditnih ustanova 

Član 3 
Kreditne  ustanove,  naročito državne, obrazovaće se  tako da se 

one specijalizuju za kreditiranje pojedinih privrednih grana, s tim da 
se prvenstveno vodi; računa o propisima prethodnog člana. 

Maksimalno IskorlSćavakije slobodnih sredstava 
Član 4 

1) Da bi se slobodna narodna novčana sredstva uložila u kred'tm 
aparat mogla do krajnjo mere iskoristiti za kreditiranje države I na- 
rodne privrede, ceo kreditni aparat biće organizovan kao jedinstvena 
celina. 
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2) Narodna banka kao i zemaljske banko za kratkoročni kredit 
dužno su da putem odobravanja kredita krcditirm ustanovama obezbede 
njihovu likvidnost. • 

v 

Koncentracija i ckonomisanje dugoročnim sredstvima 

član 5 
i) Dugoročna novčana sredstva mogu se upotrebljavati samo za 

dugoročna kreditiranja i; plasmane (naročilo za potrebe investicija). 
2) Savezni Ministar finansija ćo svojim rešenjima utvrditi koja se 

sredstva imaju smatrati dugoročnim. 
3) Shodnim merama će se sprovesti da so dugoročna sredstva 

ulažu u dugoročno plasmane i naročito da se koncentrišu u novčanim 
Ustanovama za dugoročni kredit, odnosno ulože u dugoročne državne 
;И državom garantovane hartijo od vrednosti. 

Negovanje štednje i plaćanja bez upotrebe gotovine 

Član 6 
1) Negovanju i širenju smisla za štednju u svima vidovima ima 

se posvetiti stalna briga. 
2) U cilju ekonomisanja novčanim sredstvima u opticaju, a radi 

čuvanja vrednosti nacionalne valute kao i lakšeg obezbedenja likvidno- 
sti kreditnog aparata, vršiče se, gde god' je to moguće, plaćanje bez 
upotrebe gotovine. 

Utvrđivanje kreditnog plana 

Član 7 
1) Da bi so mogle pravilno zadovoljiti potrebe države i narodne 

Privredo za kreditom, savezni Ministar finansija će, po odobrenju, sa 
Pretsednikom Privrednog saveta utvrđivati kreditni plan za određeni 
period vremena. 

2) Kreditni plan so Ima zasnivati na podacima dobivenim stati- 
stičkom službom o stanju slobodnib i o prilivu novih novčanih sred- 
stava u kreditnom aparatu, kao i na podacima o potrebama za kred'- 
'k>m državo i pojedinih privrednih grana dobivenim preko Privrednog 
saveta od saveznih ministarstava i zemaljskih vlada. 

3) Plan će so izrađivali prema ročnosti potrebnih kredita i raspo- 
loživih sredstava. U cilju izvršenja kreditnog plana, u njemu ćo so utvr- 
đivati preko kojih će se kreditnih ustanova vršili prikupljanje sredstava 
j kreditovanjc. 

4) Ukoliko kred;lna sredstva prikupljena na teritoriji jedno fede- 
ralne jedinice prelaze potrebo te jedinice određene planom, višak će se 
VPelrebili na podmirenje kreditnih potreba finansiski slabijih federalnih 
.iedinica. # 
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Savetodavni kreditni odbor 

^lan 8 
1) Kao svoj savetodavni organ po svima pitanjima kreditne poli- 

tike, naročito po pitanjima u vezi sa utvrđivanjem kreditnog plana, 
savozni Ministar finansija co pri saveznom Ministarstvu finansija obra- 
zovati Savetodavni kreditni odbor. 

2) Za članovo Savetodavnog kreditnog-odbora savezni Ministar 
finansija će postavili lica stručna u kreditnim pitanjima, prvenstveno 
pretstavnike državnih bankarskih društava. 

3) Savetodavni kreditni odbor radićo j)od pretsedništvom načel- 
nika Bankovno-valutnog odeljenja saveznog Ministarstva finansija. 
Blizo odredbe o delokrugu, o njegovom sastavu i o postupku po kome 
ćo raditi, propisaćo savezni Ministar finansija. 

GLAVA III 

UREĐENJE KREDITNOG APARATA 

A.   Državni    sektor 

a) Savezne kreditne ustanove 

Član 9 
1) Savezno kreditno ustanove su: 
Narodna banka; 
Poštanska štedionica; 
Državna hipotekama banka; 
Zadružna i poljoprivredna banka; 
Industriska banka Jugoslavije; 
Zanatska banka; 
Državni zavod za osiguranje i reosiguranje; i 
Državni osiguravajući zavod. 
2) Postojećo savezno kreditne ustanove mogu se ukidati ili spajati 

a novo osnivati zakonom, na predlog saveznog Ministra finansija. 

Narodna banka 

Član 10 •      . 
1) Delokrug Narodno banke jo naročito: 
a) da čuva vrednost domaće valute; 
b) da izdaje novčanice; 
v) da prima uloge na žiro ili tekućo račune sa isplatom na zahtev 

Ili sa otkazom, kao i na blagajničke zapise; 
g) da kupnjo i prodajo zlato, devizo i strane valute; 
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d) da organizujo platni promet u zemlji i sa inostranstvom; 
d) .da budo obračunsko središte za platni promet; 
e) da stavlja u promet državni kovani novac; 
ž) da vrzi blagajničku službu za državu; 
z) da odobrava kratkoročno kredite saveznim i zemaljskim ban- ч 

kama kao i saveznom Mimstarstvu finansija; 
i) da koncentrišo slobodna kratkoročna novčana sredstva iz do- 

maćeg kreditnog aparata; i 
j) da se stara o likvidnosti domaćeg kreditnog aparata?. 
2) Osmi preko svojih filijala, Narodna banka ćo po potrebi poslo- 

vati i preko zemaljskih ustanova za kratkoročni kredit. 

Poštanska štedionica 

Član 11 ч 
1) Dclokrug Poštansko štedionice je naročito: 
a) da organizujo i prikuplja narodno uštede; 
b) da prima uloge na čekovno račune; 
v) da organizujo platni (isplatni i virmanski) promet putem po- 

štanskih ustanova u zemlji i u inoetranstvu; 
g) da vrši blagajničku službu za državu; 
d) da za račun države vrši službu po državnim zajmovima; 
d) da lombarduje državno hartije od vrednosti i varante domaćih 

javnih skladišta; 
c) da eskontujo kratkoročne državne hartijo od vrednosti kupone i 

izvučene haftije od vrednosti; i 
ž) da kupuje i prodajo za svoj račun državne hartije od vrednosti. 
2) Poštanska štedionica ćo viškove sredstava koji prelaze potrebe 

njeno blagajničko službe ulagati u savezne i zemaljsko banke po utvr- 
đenoj srazmeri za kratkoročno i dugoročno plasiranje za svaku vrstu 
svog pasivnog posla (čl. 5). 

3) Pojedino poslove iz si. 1) ovoga člana obavljaće za Poštansku 
.štedionicu pored njenih filijala, svo poštanske ustanove u zemlji. 

Državna hipotekama banka 

Član 12 
1) Delokrug Državne hipotekarno banke je naročito: 
a) da koncentrišo dugoročna sredstva u zemlji, naročito javne 

fondove, određene delovo poslovnih rezervi osiguravajućih preduzeća 
i ustanova socijalnog osiguranja i određeno dolove uloga na štednju 
i ostalih depozita kod drugih novčanih zavoda (čl. 5), kao i sudske i 
administrativno depozite i pupiine uloge; 

b) da izdajo založnico i obveznice; 
v) da prima uloge; 
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g) da odobrava dugoročne, naročito investicione zajmove (kao 
što su: za kreditiranje privatne građevinske delatnosti, državnih — sa- 
veznih, zemaljskih i komunalnih ■—■ investicionih radova, zatim •— u 
saradnji sa Industriskom bankom Jugoslavije — industriskih i rudarskih 
investicija, kao i plovnih objekata); i 

d) da odobrava dopunsko kratkoročne zajmove dužnicima koje 
dugoročno kreditujc, naročito gradovima. 

2) Državna hipotekama banka čo viškove svojih kratkoročnih 
sredstava ulagati u Narodnu banku, odnosno druge savezne i zemaljske 
banko za kratkoročni kredit, a viškove dugoročnih sredstava u dugo- 
ročno hartijo od vrednosti. 

' 3) Savezni Ministar finansija može, izuzetno od tač. 4) stav 1 
ovoga člana poveriti rukovanje pojedinih javnih fondova namenjenih 
posebnim privrednim granama onim saveznim novčanim ustanovama 
kojo su specijalizovane za kreditiranje odnosne privredne grane. 

Zadružna i poljoprivredna  banka 

Član  13 
Dosadašnja Privilegovana agrarna banka pretvara se u Zadružnu 

•i poljoprivrednu banku. Njen delokrug jo naročito: 
a) da kreditujo zemljoradničku i gradsku zadružnu privredu, poljo- 

privredu uopšle i ustanove kojo rade sa poljoprivredom; i 
b) da sakuplja novčana sredstva, prvenstveno iz zadružnog i po- 

ljoprivrednog sektora privrede. 

Industriska banka Jugoslavije 

Član  14 
Delokrug Industriske banke Jugoslavije je naročito: 
a) da kreditujo industriju i rudarstvo; 
b) da kreditujo savezna trgovačka preduzeća koja rado sa indu- 

strijom i rudarstvom; i 
v) da sakuplja novčana sredstva, prvenstveno' iz industriskog i 

rudarskog sektora privrede. 

Zanatska banka 

Član 15 
Delokrug Zanatsko banke jo naročito: 
a) da kredituje zanatstvo, prvenstveno preko zadruga, i 
b) da sakuplja novčana sredstva, prvenstveno iz zanatskog sek- 

tora privrede. 
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Državni osiguravajući zavod 

Član 16 
1) Dclokrug Državnog osiguravajućeg zavoda je naročito: 
a) da osigurava protiv požara i drugih rizika svu državnu i ostalu 

javnopravnu imovinu; 
b) da sprovodi sva obavezna osiguranja, osim socijalnog (rad- 

ničko-namešteničkog), kao i da vrši ostala osiguranja protiv svih vrsta 
rizika; i 

v) da vrši reosiguranje .po svima poslovima osiguranja. 
2) Državni osiguravajući zavod će dugoročna sredstva iz svojih 

tehničkih i ostalih rezervi ulagati prvenstveno u Državnu hipotekarnu 
banku odnosno u dugoročne hartije od vrednosti (čl. 5). 

Organizacija saveznih kreditnih ustanova 

Član 17 
1) Sve članove rukovodstava saveznih kreditnih ustanova, čiji je 

sopstvenik u potpunosti država, postavlja savezni Ministar finansija 
prema propisima o njihovom uređenju. Kod saveznih kreditnih usta- 
nova, čiji je delimični sopstvenik država, savezni Ministar finansija 
Postavlja one članove rukovodstava koji prctstavljaju deo glavnico 
koji pripada državi i državnim ustanovama. 

2) Kreditno ustanove mogu po potrebi, a prema svome delokrugu, 
osnivati filijale, vodeći računa da se ne osnivaju izlišne poslovne jedi- 
nico kojo poskupljuju režiju. Gde je god moguće, savezne kreditne 
Ustanovo će se služiti za svojo poslove mrežom filijala zemaljskih kre- 
ditnih ustanova i mesnim kreditnim ustanovama. Osnivanje i ukidanje 
filijala podJeži saglasnosti saveznog Ministra finansija, ukoliko zakon- 
skim propisima nije drukčije određeno. 

3) Savezno kreditne ustanovo preuzećo svojo filijale koje su pod 
okupacijom 'bilo otcepljenc od centrala. Neprijateljsko kreditno usta- 
novo i ustanovo osnovano pod okupacijom likvidiraćo se na način koji 
Propige savezni Ministar finansija. 

b) Zemaljske kreditne ustanove 
Član l.S 

Zemaljsko kreditno ustanovo su one u kojima u potpunosti ili de- 
^niično učestvuje federalna jedinica ili autonomna oblast, a od opšteg 
■s4 značaja za tu jedinicu ili oblast. 

Član 19 
Zemaljsko kreditno ustanovo sa kratkoročnog tipa. Njihov zadatak 

J0 da zadovoljavaju ono kreditno potrebo kojo ne pokrivaju specijalno 
S£>vozno kreditno ustanove. Njihov dclokrug je naročito: 
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a) da prikupljaju kratkoročna (javna i privatna) novčana sredstva; 
na svom području; 

b) da organizuju platni promet na svom području; 
v) da kratkoročno kredituju promet dobara i drugo privredne de- 

tatnosti lokalnog karaktera; 
g) da kredituju i da budu finansiska centrala za privatne i mesne 

novčane zavode svojo federalne jedinice ili autonomne oblasti; 
d) da kratkoročno kredituju federalnu jedinicu ili autonomnu 

oblast i područje narodno vlasti; 
d) da Vrše dužnost područnih organa Narodne banke; i 
e) da vršo u komisiji postavo specijalnih saveznih kreditnih 

ustanova. 
Član 20 

1) Zemaljske kreditno ustanovo mogu se osnovati samo uz sa- 
glasnost saveznog Ministra finansija, sa delokrugom i uređenjem sa 
kojim so on saglasi. U jednoj federalnoj jedinici postoji po pravilu 
samo jedna zemaljska kreditna ustanova. U autonomnim oblastima 
možo so po potrebi osnovati posebna zemaljska kreditna ustanova. 
Zemaljsko kreditno ustanove izgradiće najširu mrežu filijala. 

2) Sve članove rukovodstava zemaljskih kreditnih ustanova, u 
kojima učestvuje u potpunosti federalna jedinica ili autonomna oblast, 
postavlja zemaljski Mirtistar finansija prcrria propisima o njlhovohl 
uređenju. Kod zemaljskih kreditnih ustanova, u kojima delimično uče- 
stvuje federalna jedinica ili autonomna oblast, zemaljski Ministar fi- 
nansija postavlja one članove rukovodstava koji predstavljaju dco 
glavnico kojim  upravlja  federalna  jedinica  ili autonomna oblast. 

3) Savezni Ministar finansija vrši nadzor nad radom ovih usta- 
nova preko svog delegata. 

v) Mesne kreditne ustanove 

•    Član 21 
Mesno .kreditno ustanovo (gradsko štedionice, komunalne banke) 

su ono u kojima u potpunosti ili pretežno učestvuje gradski ili mesni 
narodni odbor. 

Član 22 
1) Delokrug  mesnih  kreditnih  ustanova   je naročito: 
a) da organizuju narodnu štednju i prikupljaju uštede; 
b) da koncentrišu slobodna kratkoročna sredstva mesnih nadle- 

štava i preduzeća; 
v) da kredituju građane svog mesta; 
g) da kredUuju kratkoročno svoj narodni odbor; i 
d) da za svoj narodni odbor vrše blagajničku službu i sve ban- 

karsko poslove. 
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2) Mesne kreditne ustanove oslanjaju se u svom kratkoročnom 
poslovanju na zemaljsku kreditnu ustanovu, a u svom dugoročnom 
poslovanju na najbližu filijalu Državne hipotekarne banke. 

Član 23 

1) Mesne kreditne ustanove mogu se osnivati samo uz saglasnost 
zemaljskog Ministra finansija, sa delokrugom i uređenjem sa kojim se 
on saglasi. 

2) Sve članove rukovodstava mesnih kreditnih ustanova u kojima 
učestvuje u potpunosti gradski ili mesni narodni odbor, posta.vlja ovaj 
odbor, prema propisima o njihovom uređenju. Kod mesnih kreditnih 
ustanova u kojima delimično učestvuje gradski ili mesni narodni odbor, 
ovaj odbor postavlja ono članove rukovodstava koji prelstavljaju deo 
glavnico kojim upravlja odbor. 

3) Nadzor nad ovim ustanovama vrši zemaljski Ministar finansija 
preko svog delegata. 

B.   Za d г u ž n i    sektor 

Član 24 
1) Zadružne kreditne ustanovo su kreditne i osiguravajuće zadruge 

kdo i njihovi poslovni savezi. 
2) Zadatak zadružnih kreditnih ustanova je da putem saradnje i 

uzajamnosti zadovoljavaju kreditne potrebo svih vrsta zadruga i nji- 
hovih članova koje bi se, usled svoje osobenosti, težo zadovoljile preko 
ostalih sektora kreditnog aparata, ili specijalne kreditne potrebe osta- 
№ zanimanja (profesija). 

Član 25 
1) Delokrug kreditnili  zadruga  je naročito: 
a) da puteni zadružnih udda i prikupljanja ušteda stvaraju sred- 

stva za rad; 
b) da puteni obrazovanja zadružnih fondova stvaraju kolektivni 

kapital; i 
v) da svojini članovima odobravaju zajmove. 
2) Zadružno kreditne ustanove dobijaju, na osnovu kolektivne kre- 

ditne sposobnosti svojih zadrugara, dopunska sredstva za rad iz javno- 
pravnog kreditnog sektora, puteni kredita od Zadružne i poljoprivredne 
banko i Zanatsko banke. 

3) Zadružno kreditne ustanove poveravaće viškove sredstava Za- 
družnoj i poljoprivrednoj banci odnosno Zanatskoj banci. 

Član 26 
1) Delokrug osiguravajućih zadruga je da osiguravaju svoje čla- 

nove i njihovu imovinu. 
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2) Osiguravajuće zadrugo dužne su da dugoročna sredstva iz svo- 
jih tehničkih i ostalih rezervi ulažu, pored dozvoljenih plasmana (na 
primer u zgrade), prvenstveno u najbližu filijalu Državne hipotekarne 
banke odnosno u dugoročne hartije od vrednosti (čl. 5). 

Član 27 
Zadružno kreditne ustanovo će se organizovati tako, da budu pro- 

storno što bliže svojim zadrugarima, a da budu lako finansiski snažne 
da mogu zadovoljavati kreditno potrebo svojih članova i sebi obezbe- 
diti stručnu radnu snagu. 

V.   P r i v a t ni    sektor 

Član 28 ч 
1) Privatno kreditno ustanovo su  banko i osiguravajuća predu- 

zeća kojima su sopstvenici u potpunosti privatna lica, kao i one kojima 
su sopstvenici delimično privatna lica, a nisu savezno (čl. 9), zemalj- 
sko (čl. 18), ni mesno državno kreditno ustanovo (čl. 21). 

2) Inostrano kreditno ustanovo (banke, osiguravajuća preduzeća 
i si.) koje rado u našoj državi smatraju se privatnim kreditnim usta- 
novama u smislu ovog Zakona, bez obzira ko im je sopstvenik. 

Član 29 
Delokrug privatnih banaka  jo naročito: 
a) da sakupljaju slobodna  novčana sredstva;  i 
b) da kredituju privredu, a naročilo privatnu. 

Član 30 
1) Privatno banko mogu raditi samo ako imaju dozvolu za rad 

saveznog Ministra finansija. Ovo isto važi i za njihove filijale. 
2) Dozvolo za rad postojećih privatnih banaka imaju se revidi- 

rati, s tim da se dozvoli rad samo onim ustanovama koje mogu korisno 
da posluže narodnoj privredi. 

3) Merama kojima se regiiliše rad privatnih kreditnih ustanova 
imaju se obezbediti interesi narodne privrede, države, ulagača, ostalih 
poverilaca i akcionara. 

GLAVA IV 
ZAVRŠNE-ODREDBE 

Član 31 
1) Sprovodcnjo ovog Zakona stavlja so u dužnost saveznom Mi- 

nistru finansija. Mero u ovom cilju, kao i u cilju pravilnog poslovanja 
i uprošćenja rada kreditnog aparata i uređenja i poboljšanja prilika u 
oblasti kredita i osiguranja propisivaće savezni Ministar finansija svo- 
jim rošenjima. 
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2) Savezni Ministar fmansija možo svojini rešenjinia oviašćenja 
iz prethodnog stava prenositi na zemaljske min'stro finansija, o<tredii- 
jući pri lom obim prenesene vlasti. 

Član 32 
1) Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaju važiti svi propis' 

koji su s njim u suprotnosti. 
2) Postojeći pravni propis' o uređenju državnih (saveznih, zemalj- 

skih i mesnih) kreditnih novčanih ustanova ostaju na snazi, ukoliko 
nisu u suprotnosti sa propisima ovog Zakona. 

Član 33 
Obavezna tumačenja propisa ovog Zakona daje savezni Ministar 

f'nansija. 

Član 34 
Ovaj Zakon stupa na snagu kad so objavi u »Službenom listu De- 

mokratske federativne Jugoslavije«. 

OBRAZLOŽENJE 
PREDLOGA ZAKONA O UREĐENJU  I DELOVANJU  KREDITNOG 

SISTEMA 

Naš kreditni sistem nije bio do sada planski uređen da bi mogao u 
potpunosti s uspehom da odgovara potrebama za obnovom države ; 

Izgradnjom privrede, kao ni da obezbedi interese ulagača. Naš kredilm 
aparat koji obuhvata državna, zadružna i privatna bankarska i osigu- 
ravajuća preduzeća, nije bio, s jedne strane, dovoljno specijalizovan, 
tako da je u njemu dolazilo do nepotrebne konkurencije i trvenja, a 
s drugo strane nije 1);о dovoljno povezan čak ni sa Narodnom bankomv 
da bi se novčana srodstva, poverona njemu mogla do najviše mogućo 
niero iskoristiti. Posebno pak nije postojao nikakav pa ni najskromniji 
kreditni plan po kome bi so racionalno upotrcbUa narodna novčana sred- 
stva za zadovoljenje kreditnih potreba za obnovu državo i izgradnju 
Povredo. 

Predlog zakona obuhvata uglavnom okvirni plan uređenja i delo- ' 
Vanja kreditnog sistema. Predlog zakona propisuje podelu rada između 
Pojedinih kreditnih sektora kao i između saveznih, zemaljskih i mesnih 
kreditnih ustanova   u državnom sektoru. 

Prilikom izgradnjo sistema državnog bankarstva plan ido za tim 
da so u postojećem sistemu koji so zasmva na specijalnim saveznim 
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bankama no vršo volikc perturbacije, nego da so njihov dclokrug 
ostrijo razgraniči1 da bi so izbogli nesporazumi medu bankama, a s drugo 
strano, da so ono u cilju fmansisko saradnjo čvršćo povežu modusobno> 
a naročito sa Narodnom bankom. U ovom sistemu: 

Narodna banka ima vodeću ulogu. Ona prestajo da direktno kro- 
dit'ra produzeća, u čomu jo u ranijim vremenima činila mnogo gre- 
šaka, nego, pored čuvara nacionalno valuto i organizatora platnog 
prometa u zemlji i sa inostranstvom, postajo bankar državo i velikih 
saveznih i zemaljskih banaka; 

Poštanska štedionica uz pomoć svih pošta u zemlji kao svojih 
organa organizujo p!atn! promet,, skuplja narodnu štednju, plasira dr- 
žavno hartijo od vrednosti  i vrši službu  po njima; 

Državna hipotekama banka ograničava se na dugoročni (inve- 
sticioni) kredit, ali ga upotpunjujo novim vrstama (na pnmcr, na po- 
morsku hipoteku i na industriska i rudarska postrojenja) i u njoj so 
usretsreduju  viškovi dugoročnih  sredstava; 

dosadašnja Privilegovana agrarna banka pretvara se u Zadružnu 
i poljoprivrednu banku, sa zadatkom da kredituje poljoprivredu i zc- 
mljoradničko i  varoško zadrugarstvo; 

Zanatska banka kredituje zanatstvo kao važnu granu prerađi- 
vačko privrede, naročito u jugoistočnim našim krajevima, i to prven- 
stveno preko zadruga; 

nova Industriska banka Jugoslavije kredituje industriju i rudarstvo; 
sistem saveznih kreditnih ustanova upotpunjuje Državn' osigura- 

vajući zavod koji ima U prvom redu da osigurava svu državnu .mio- 
vinu i organizujo druga obavezna osiguranja, som socijalnog (radnič- 
kog i namešteničkog), i ostala opšta korisna os'guranja. 

Pored sistema saveznih kreditrrh ustanova, predlog zakona pred- 
viđa izgradnju sistema zemaljskih kreditnih ustanova koje igraju važnu 
ulogu, preko' gusto mrežo filijala, u organizovanju platnog prometa, 
skupljanja uloga i kratkoročnog kreditovanja prometa dobara i drugih 
privrednih grana lokalnog značaja. One vršo i dužnost područnih organa 
Narodno banke, naročito time što kredituju mesne državno banko (do- 
sadašnje opštinsko štedionice) i privatno banke. 

U planu organizacijo kreditnog sistema opredeljena je uloga i 
organizacija mesnih državnih banaka (štedionica) koje »postaju lokalno 
banko za to mesto, kreditnih zadruga, da bi se otstranilo greške pro- 
šlosti i privatnih kreditnih ustanova kojo imaju prvenstveno da kredi- 
tuju privatnu inicijativu. Važna jo odredba plana o pročišćavanju pr;- 
vatnog bankarstva i kreditnog zadrugarstva, tako da ostanu u životu 
samo ono privatne banko koje mogu korisno da posluže narodnoj 
privredi. 

Predlog zakona utvrđuje načela kojima so ima. rukovoditi ure- 
đenje i delovanje   kreditnog s'stema. Cilj je ovih   načela   racionalna 
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izgradnja kreditnog aparata, koncentracija i maksimalno fskonšccnjb 
novčanih sredstava u kreditnom aparatu, koncentracija i ekonomisanjo 
dugoročnim sredstvima, pravilno zadovoljenje zemaljskih i lokalnih 
kreditnih .potreba i izrada kreditnog plana. Izrada kreditnog plana [ma 
za cilj da so raspoloživa novčana sredstva n jednom periodu vremena 
najracionalnije upotrebo za pokriće potreba za kreditom u cilju izvo- 
đenja privrednog i drugih državnih planova. 

Najzad, predlog zakona osniva Savetodavni kreditni odbor kao 
Savetodavni organ saveznog Ministra finansija po svima pitanjima 
kreditno politike, a naročito po pitanjima koja su u vezi sa utvrđivanjem 
kreditnog plana. 

Predlog zakona dajo ovlašćenjo saveznom Ministru finansija da 
svojim reSenjima sprovodi ovaj zakon i donosi mero u cilju pravilnog 
delovanja kreditnog aparata kao i u cilju poboljšanja prilika na po- 
dručju kredita i osiguranja. Savezni ministar može ovo ovlašćenjo pro- 
nositi na zemaljsko ministre finansija. 

16 avgusta   19-15 godine 
Beograd Ministar finans-ij*! 

Sreleii Žujovic, s. г. 
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MINISTARSTVO  FINANSIJA 
BUMOKRATSKE    FEDERATIVNE    JUGOSLAVIJE 

K-abinet 
Br.   184 

12  oktobra   19-115  -godm-e 
Dcogr.nd 

PRETSEDNIŠTVU  PRIVREMENE NARODNE SKUPŠTINE 

Boog rad 

U prilogu so dostavljaju projekti: 
1) Zakona o neposrednim porezima sa obrazloženjem; 
2) Zakona o regulisanju predratnih obaveza sa obrazloženjem i 
3) Zakona o valorizaciji sa obrazloženjem, 

s molbom da so uzmu u pretres od strane Privremene narodne skup- 
štino i ozakone. 

I. Uvođenje u život Zakona o neposrednim porezima skopčano jo 
sa prethodnim trajnijim pripremama oko izgrađivanja novog poreskog 
sistema neposrednih poreza kao jedno jedinstvene celine. 

To 'pripremo obuhvataju u prvom redu osposobljenje stručnog П- 
nansiskog kadra za primenu novog Zakona o neposrednim porezima, 
a zatim i izmeno u samoj tehnici1 poreske administracije, izmeno kojo 
6U nužna  posledica  promeno dosadašnjeg poreskog sistema. 

Ovi razlozi diktuju potrebu hitnog rada s obzirom na to da zakon 
prema st. (1) člana 72 stupa na snagu 1 januara 1946 godine, to se 
stoga moli Privremena narodna skupština za hitnost postupka u smislu 
člana  16 poslovnika od 8 avgusta  1945 godino. 

II. U istoj mori potrebna je hitnost postupka za Projckat zakona 
o regulisanju predratnih obaveza, kao i za Projckat zakona o valo- 
rizaciji. 

III. Koristeći ovu priliku skreće so pažnja Privremenoj narodnoj 
skupštini, da su od strano saveznog Mimstarstva finansija pod Br. 156 
od 16 avgusta 1945 godiijo dostavljeni radi ozakonjenja: Predlog za- 
kona o budžetu Demokratsko federativno Jugoslavijo i Predlog zakona 
o uređenju i delovanju kreditnog sistema, ali da njihovo ozakonjenje 
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još nijo sprovedcno. Pošto- so u domenu javnih finansija oseća velika 
praznina usled nedostatka ovih zakona čija jo važnost, kao osnovnih 
zakona pravilnog državnog gazdovanja i državnog kreditnog sistema, 
veoma velika, moli so Privremena narodna skupština, da ih uzme u 
pretres i ozakoni. 

Smrt fašizmu — Sloboda narodu! 

Ministar finansija 
Srelen Žujović, s. г. 

PREDLOG 
ZAKONA O  NEPOSREDNIM  POREZIMA 

I    GLAVA 

UVODNE ODREDBE 

Član 1 
Na području Demokratske federativno Jugoslavije postoje s'.cdeć' 

neposredni porezi: 
porez na dohodak, i 
porez na nasleda i poklone. » 

Član 2 
Porez na dohodak so deli prema načinu razreza i naplate na četiri 

grupe: 
I — porez koji so odbija prilikom isplate odnosno obračuna pri- 

hoda (porez po odbitku); 
II — porez koji se razrezujo bez prijavo (porez po oceni bez, 

prijave); 
III — porez koji so   plaća  u  перготспјсгкмп   iznosu   (porez po 

fiksnom stavu); 
IV — porez koji so razrezujo .prema prijavama poreskih obveznika 

(porez po prijavi). 

član 3 
1) Poreska obaveza jo opšta. 
2) Sva lica (fizička i pravna) plaćaju ovo poreze ukoliko nisu za- 

konom oslobođena. 
3) Državna  preduzeća smatraju se svako za sebe kao poseban 

Poreski obveznik. 
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Član   1 
1) Porcska obaveza poč'njo danom otpočinjanja privredno dclat- 

nosti početka vršenja zanimanja, odnosno danom sticanja imovinskih 
predmeta ili prava, a prestaje onog dana kad je poreski obveznik umro, 
prestao da obavlja privrednu de!atnosl, prestao da vrši zanimanje ili 
otuđio odnosno izgubio imovmski predmet ili prava. Kod pravnog lica 
porcska obaveza prestajV danom prestanka njegovog postojanja. 

2) Privredna dclatnost, odnosno vršenje zanimanja smatraju se 
otpočetnim, kad je posao stvarno započeo. 

3) Svi poreski obveznici dužni su najdalje za petnaest dana od 
dana početka odnosno prestanka poresko obaveze o lome podneti pri- 
javu nadležnom poreskom organu. Od loga se izuzimaju poreski obve- 
znici za pnhode iz I grupe. O smrti poreskog obveznika izvestiće po- 
reski odcljak mesni narodni odl>or nadležan po domicilu umrloga. 

1) Porez na dohodak razrezuje se fizičkim licima na ukupan iznos 
njihovih prihoda sa teritorije jedne federalne jedimce, ukoliko ovim 
Zakonom nije drukčije propisano. 

2) Pravnim licima porez so razrezuje na sve njihove prihode sa 
teritorije cele države. 

Član 6 
1) Лко domaći poreski .obveznik 'ma prihode i Iz inostranstva, 

plaća ovaj porez i na te prihode, sem u slučaju ako dokaže da je na 
te prihode plaćen odgovarajući neposredni porez u inostranstvu. 

2) Лко lice iz inostranstva ima prihode sa teritorije Demokratsko 
federativne Jugoslavije, plaća ovaj porez samo na te prihode. 

Član 7 *> 
1) Rokovi određeni po ovom Zakonu obavezni su za svakoga i 

ne mogu se produžavati. Svako prekoračenje povlači zakonske posle- 
dice. Izuzetno neće povlačiti zakonske posledice prekoračenje koje ne 
prelazi petnaest dana, ako se opravda osobito važnim razlozima; ovo 
ne važi za čl. 14 st. 2); čl. 48; čl. 53 i 51. 65. 

2) Finansiski organi narodne vlasti mogu u postupku po ovom Za- 
konu da oci.cdo rokove koji ćo biti obavezni za sva lica i narodne vlasti. 

3) l J rokove se ne ubrajaju dani prenosa poštom. Ako poslednji 
dan roka padne u nedelju ili na praznični dan kad nadleštva ne rade, 
rok se produžava do prvog narednog radnog dana. 

Član 8 
Pri proračunavanju poreza po ovom Zakonu, razmolci do 50 para 

no uzimaju se u obzir, a preko 50 para zaokružuju se na ceo dinar. 
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II   GLAVA 

POREZ NA DOHODAK 

I   Grupa 

Porez po odbitku 

Član 9 
Porez po odbitku naplaćuje &o prilikom isplata ili obračuna pri- 

hoda, bez podnošenja poresko prijave, a plaćaju g^ radnici i namešte- 
nici na prihod iz odnosa službe; lica koja primaju honorare, nagrado i 
slično zai umetničke, naučne, stručno i drugo poslovo; sopstvenici uloga 
na štednju (po knjižicama, tekućim računima i slično), hartija od vred- 
nosti i udela na prihodo odi uloga, hartija od vrednosti i udela.    • 

Član 10 
Poresku osnovicu obveznika I grupo čine: 

1) kod radnika i nameštenika, prihodi u novcu i u naturi koji 
potica iz odnosa službe. U slučaju ,da jedno lico ima prihode iz više 
odnosa službe, ovi so prihodi no sabiraju već svaki od njih prclstavlja 
pore&ku osnovicu za sebe; 

2) kod lica koja primaju honorare, nagrado i slično ■— honorar 
odnosno nagrada; 

3) kod sopstvenika uloga na štednju, hartija od vrednosti i udela 
— prihodi od uloga na štednju, hartija od vrednosti i udela. Prihodi od 
svakog uloga, odnosno od svake hartijo od vrednosti, odnosno od sva- 
kog udela čino posebnu poresku osnovicu. 

Član 11 
Od poreza na prikod iz odnosa službo oslobađaju se: 
1) po načelu reciprociteta diplomatski zastupnici stranih država i 

druga lica kojima po nfedunarodnom pravu pripada ekstcritorijalnost, 
njihovi činovnici i nameštenici, kao i ostala lica kojima na osnovu me- 
đunarodnog ugovora ili po medunarodno-pravnim načelima pripada 
pravo na oslobođenje, ukoliko su oni strani državljani; 

2) daći u pogledu svoga prihoda od poučavanja. 

Član 12 
1) Porez se razrezujo prema skali a po mesečnom, nedeljnom 

odnosno dnevnom prihodu. Kod prihoda koji nisu određeni na mesec 
odnosno nedelju, već za koje drugo vreme, porez se obračunava.sraz- 
Шегпо mesečnom ili nedeljnom iznosu računajući nedelju u 6 dana, 
mesec U 25 dana i godinu u 300 dana. 
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2) Ako prihod nije određen po vremenu (akordna plata, plata od 
komada i slično) preračunava se prihod' na iznos kojii će prosečno 
pasti ili obično pada na dan, ncdclju i mesec. 

Član 13 
Poslodavci i lica koja vrše isplato prinadležnosti, honorara ili obra- 

čune prihoda od uloga, hartija od vrednosti i udela dužna su obusta- 
viti porez po skali iz čl. 49 ovog Zakona prilikom isplate prinadležno- 
sti, honorara ili isplato odnosno obračuna prihoda od uloga, hartija od 
vrednosti i udela. 

Čten 14 
Lica iz čl. 13 ovog Zakona koja obustavljaju porez prilikom isplato 

odnosno obračuna, dužna su u roku od 15 dana po isteku meseca u 
kome su isplata odnosno obračuni izvršeni položiti obustavljeni porez 
državnoj blagajni. 

Član 15 
1) Лко radnici, nameštenici i lica koja primaju honorare, nagrado 

i slično imaju prihode i iz drugih izvora, dužni su podneti poresku pri- 
javu. U tom slučaju svi se prihodi sabiraju ujedno i oporezuju na način 
propisan za IV grupu a po stopama II skale čl. 49. Izuzetno, ako su 
prihodi van odnosa službo obveznika h tač. 1 čl. 10 ovoga Zakona, 
a koji se ne porezuju na način predviden u čl. 9, manji od 50% njiho- 
vih prihoda iz odnosa službe — sabiraju se ujedno i oporezuju po stopi 
I skalo čl. 49. 

2) Ako sopstvenici uloga na štednju kod kreditnih ustanova imaju 
prihode i iz drugih izvora, dužni su podneti poresku prijavu salno za 
to druge prihode i oni se no sabiraju sa prihodima od Uh uloga na 
štednju. 

3) Sva ostala lica pomenuta u čl. 9 ovoga Za.kona ako imaju 
prihode i iz drugih izvora dužna su podneti poresku prijavu. U tom 
slučaju svi se prihodi sabiraju ujedno i oporezuju na način prepisan 
za IV grupu, a po stopama II skale čl, '49 ovog Zakona. 

4) I u ovim slučajevima će se za prihode iz čl. 10 ovoga Zakona 
vršiti odbijanja poreza na način predviden u tom članu, ali će se ovako 
naplaćeni  porez odbiti obvezniku  od  poreza  razrezanog po stopama 
II skale čl. 49 na njegov celokupan prihod. 

II    Grupa 
Porez po oceni bez prijave 

Član 16 
1) Porez po oceni bez prijavo plaćaju zemljoradnici koji so bavo 

poljoprivredom sami ili-uz pomoć tuđe radne snage. 
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2) Pod zemljoradnikom u smislu prethodnog stava podiraziumeva,- 
s^ svako ono lice kome je glavno zanimanje poljoprivreda. 

3) Zemljoradnička <кса ispod 18 godina starosti i zemljoradnice 
trajno nesposobni za privređivanje spadaju u ovu grupu i u slučaju 
kada se sami ne bave poljoprivredom. 

Član 17 
1) Porcsku osnovicu obveznika iz II grupe čine prihodi od poljo- 

privrede. 
2) Pri izračunavanju prihoda od poljoprivredo pore&ka komisija 

PolaiZiićo od utvrđenog .katastarskog čistog prihoda koji može smanjiti 
odnosno povećati u slučaju da je stvarni prihod obveznika prema do- 
stavljenim joj podacima, manji odnosno veći najmanje za 20% od 
njegovog katastarskog čistog prihoda utvrđenog prema Uredbi o delo-, 
krugu i načinu rada komisijo za utvrđivanje prihoda od zemljišta kao 
I o izvršenju popisa zemljišta u krajevima gde još nisu izrađeni kata- 
starski podaci od 9 maja 1928 godine. 

3) Ako zemljoradnici imaju prihode kao članovi narodnih odbora,. 
0vi se prihodi ne sabiraju sa ostalim njihovim prihodima, već se za- 
sebno porezuju na način predviden za I grupu. 

Član 18 
1) Ako obveznici iz čl. 10 ovog Zakona imaju prihode i iz drugih 

izvora sem prihoda od poljoprivrede, izuzev prihoda od uloga na štednju 
kod kreditnih ustanova dužni su podneti poresku prijavu. U tome slu- 
čaju svi se prihodi sabiraju ujedno i oporezuju na način propisan za 
grupu IV. 

2) Isto tako su i uživaoci i zakupci poljoprivrednih imanja dužni 
^џ prijave nadležnom poreskom odeljku postojanje prava uživanja 
odnosno zakupnog odnosa. Prijava mora sadržati: oznaiai katastarsko 
jedinice, vrednost i rok trajanja prava uživanja, odnosno listove i rok 
bajanja zakupnog odnosa. Prijava mora biti podneta najkasnije li 
roku od 15 dana od dana preuzimanja poljoprivrednog dobra. 

III   Grupa 

Porez po fiksnom stavu 

Član 19 
Porez po fiksnom stavu plaćaju: 
1) kućni pomoćnici; 
2) lica koja no obavljaju privrednu delatnost u stalnom .lokalu ili 

na stalnoj pijačnoj tezgi, već na javnim mestima ili po kućama, (no- 
vaci, testeraši, torbari, ulični prodavci itd.), i 
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3) putujući agenti i trgovački putnici, ukoliko nemaju stalnu po- 
slovnu prostoriju u kom slučaju se oporezuju na način propisan za 
grupu IV. 

Član 20 
1) Porez po fiksnom stavu plaća se pro početka zanimanja i to: 

ako zanimanje počinje u prvoj polovini godine u celom godišnjem 
iznosu, a ako zanimanje počinje u drugoj polovini godine, u polugo- 

■dišnjem iznosu. 
2) Ako obveznici iz ove grupe imaju druge prihode dužni su 

podneti poresku prijavu. U tom slučaju svi se prihodi sabiraju ujedno 
i oporezuju na nrčin propisan za grupu IV. Obaveza prijavo ne po- 
stoji ako obveznici iz ove grupe imaju pored prihoda na koji plaćaju 
porez po fiksnom slavu još samo prihode od uloga na štednju kod 
kreditnih ustanova. 

IV   Grupa 

Porez po prijavi 

, Član 21 
Porez po prijavi plaćaju sva fizička i pravna lica koja obavljaju 

izvesnu privrednu delatnost ili vršo samostalno zanimanje u cilju sti- 
canja prihoda ili imaju prihode od imovinskih predmeta ili prava, uko- 
liko se no radi o prihodima ili licma koja se oporezuju po grupama 
I do III. 

Član 22 
1) Poresku osnovicu obveznika iz IV grupe čine njihovi ukupni 

prihodi sem prihoda od kamata na štedno uloge kod kreditnih ustanova. 
2) Izuzetno od propisa prednjeg stava, dužna su pravna lica oba,- 

vezna na, javno polaganje računa u svojoj prijavi da navedu i sve 
svojo prihode od uloga na štednju. Ovi će se prihodi sabrali, sa ostalim 
prihodima i zajedno oporezovati. 

Član 23 
1) Porez po ovoj grupi no plaćaju ustanove koje vrše javnu 

službu, bez obzira da U imaju dobiti 11' no. Koje će se ustanovo smatrati 
ustanovama koje vrše ja.vnu službu, propisaćc Savezna vlada na pre- 
dlog saveznog Ministra finansija. 

2) Prihodi od zgrada stranih država u kojima su smoštena njihova 
diplomatska i konsularna pretstavništva oslobođeni su od plaćanja po- 
reza pod uslovom reciprociteta. 
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III GLAVA 

POREZ NA NASLEDA I POKLONE 

Član 24 
1) Porez na nasleda i poklone plaćaju naslednici, legatori i lica. 

kojima se pokloni čine, prema vrednosti nasleda, legata ili -poklona, 
stepenu srodstva i visini poreskog zaduženja primaoca nasleda,, legata 
il' poklona u trenutku smrti ostavioca odnosno davanja poklona. 

2) Ovaj se porez plaća na celokupnu vrednost nasleda, legata, i 
poklona po odbitku dugova koji ih terete, a J>laća se i na nasleda, legate 
i poklone iz inostranstva ukoliko na njih već tamo nije plaćen odgo- 
varajući porez. 

3) Strane« koji primaju naslede ili-poklone u našoj zemlji, plaćaju 
ovaj porez kao i naši državljani, sem u slučaju da naši državljani u 
njihovoj zemlji ovaj porez no plaćaju. 

Član 25" 
Žena i deca boraca poginulih u narodno-oslobodilačkoj borbi pla- 

ćaju 50% od stopo poreza na nasleda propisana u čl. 51 ovoga Zakona. 

Član 2G 
Vrednost nasleda, legata ili poklona utvrđuje se prema vremenu 

smrti ostavioca, odnosno prema vremenu kad je poklon učinjen. Ako 
je prijem  nasleda, legata ili poklona  uslovljen, vrednost so određuje 
prema vremenu u kome je uslov ispunjen. % 

Član 27 
1) Ako je predmet nasleda, lega.ta ili poklona opterećen pravom 

plodouživanja, naslednik imovino plaća porez na njenu čislu vrednost 
po prestanku pomenutog prava drugih lica, dok uživalac plaća na ime 
poreza, kad je uživanje doživotno: 

a) jednu polovinu ako je uživalac star do 50 godina; 
b) jednu trećinu ako je uživalac star preko 50 do 60 godina; 
v) jednu petinu ako jo uživalac star preko 60 godina. 
Ovaj će porez uživalac platiti prema porezu koji bi platio da jo 

naslednik imanja dobijenog na uživanje. Ženo za uživanje muževlje- 
vog imanja ne plaćaju ovaj porez ako je vrednost imanja manja od 
50.000.— dinara. 

2) Kad jo uživanje ograničeno na izvesno vreme, onda se uzima 
da poreska osnovica za svaku godinu uživanja iznosi 5% vrednosti 
Imanja koje se uživa, s tim da poreska osnovica ne može preći 100% 
vrednosti imanja bez obzira,, na predvideno trajanje uživanja. 

3) Vrednost nasleda koje je opterećeno pravom plodouživanja 
određuje se u trenutku kada ga je naslednik u celini ili delimično pri- 
mio na potpuno raspolaganje. 

923 



Član 28 
1) Mesni narodni odbor izveštava o smrti svakoga, lica srcskt 

narodni sud i sreski narodni odbor. Mesni narodni odbor vrši' popis i 
procenu zaostavštino umrlih lica i dostavlja sreskom narodnom sudu 
i sreskom narodnom odboru. 

2) Sreski narodni odbor obrazuje komisiju od tri lica koja co 
iizv.šiti konačnu procenu zaosta.vštino i rezultat proceno dostaviti sre- 
skom narodnom sudu, koji ćo po raspravi zaostavštine ustupiti pred- 
met sreskom narodnom odboru radi razreza poreze. 

Član 29 
Ovaj so porez plaća u roku od 30 dana po saopštenju razreza. 

Član 30 
U slučaju poklona medu živima, lice koje poklon primi i lice koje 

poklon daje, dužni su o poklonu podnoti prijavu u roku od 30 dana 
sreskom narodnom odboru nadležnom po mestu domicila lica koje 
poklon prima. Sreski narodni odbor proverice prijavljenu vrednost 
pokkma i po potrebi izvršiti procenu. 

IV GLAVA 

POSTUPAK ZA RAZREZ I NAPLATU 

a) Porcska osnovica 

Član 31 
1) Poresku osnovicu IV grupo jedne poreske godine čine prihodi 

stečeni u toj godini. 
2) Poreska godina so poklapa sa kalendarskom. Kod onih pore- 

skih obveznika kod kojih so poslovna godina no poklapa sa, kalendar- 
skom, poresku osnovicu čini prihod one poslovne godino koja se zavr- 
šava u toj poreskoj godini. 

Član 32 
Prihodi koji čine poresku osnovicu grupo IV dobijaju se kad se 

od bruto prihoda pojedinih izvoda odbiju dozvoljeni odbici (čl. 33 i 34). 
Kao godišnji bruto prihod smatra se: 
1) kod nepokretnih i pokretnih predmeta, stvarno izdatih pod 

zakup (kiriju, najam) iznos zakupnine dodajući mu sve ostale naknade 
ma u kom vidu bilo koje je zakupac na osnovu zakupa dužan činiti 
zakupodavcu; 

2) kod zgrada koje obveznik sam iskorišćava ili daje na upotrebu 
drugom besplaitno 'ili ispod stvarne vrednosti, stvarna godišnja za- 
kupna   vrednost.   Od   ovoga se izuzimaju   poslovne   prostorije   koje 
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obveznik upotrebljava za obavljanje svojo privredne delatnosti, kao ii 
zgrado zemljoradnika kojo on sam upotrebljava; 

3) kod radnji, preduzeća i slobodnih zanimanja, godišnji bruto 
prihod iz tih izvora. 

Član 33 
U cilju utvrđivanja čistog prihoda raznih izvora priznaju se sledeči 

odbici od bruto prihoda: 
1) kod imovinskih predmeta koji so izdaju pod zakup ili se upo- 

tfobljavaju za sopstvenu upotrebu: troškovi održanja, uprave i amor- 
i'zacije; • 

2) kod radnji, preduzeća i slobodnih zanimanja: 
a) zakupnina za lokal; 
b) plato i nadnico u novcu i naturi radnika i nameštenika; 
v) kamato dugova koji terete posao; 
g) otpisi odnosno dotacijo fondovima na ime amortizacije pred- 

jneta koji služe za obavljanje privredno delatnosti poreskog obveznika, 
kao što su zgrade, strojevi, mrtvi inventar itd. Sem toga dozvoljava se 
kod rudarskih preduzeća amortizacija troškova istraživanja srazmerno 
količini godišnje izvađeno rude prema celokupnoj količini otkrivene 
rude; 

d) otpisi ili- dotacije fondovima za pokriće sumnjivih ili nenapla- 
t'vih vpotraživanja; u slučaju naplato otpisanih potraživanja operezaće 
&0 oni kao prihod u godini, naplate; 

d) plaćeni posredni porezi, takse, doprinosi za osiguranje name- 
štenika u granicama zakonske obaveze, premije za osiguranje zgrade, 
radnje, robo i strojeva i ostale obavezne dažbine; 

0) prihodi iz inostranstva pod uslovima predvidenim u čl. 6 ovoga 
zakona; 

ž) oporezani dobitak prenet iz prethodno poslovne godine; 
z) kod osiguravajućih preduzeća ona SUITI a koja je stavljena u 

Premiake rezervo po pojedinim granama; osiguranja, kao i kamato takvih 
rezervnih fondova sve dok se to sumo ne upotrebe za druge poelovne 
svrhe; 

i) svaki gubitak i izdatak stavljen na teret već oporezanog fonda; 
j) svi izdaci koji su služili sticanju prihoda. 

Član 34 
Ne mogu se kao odbici po čl. 33 ovog Zakona priznati: 
1) sumo upotrebljeno iz tekućih prihoda za povećanje preduzeća 

* radnje, za povećanje poslovnog kapitala Hi za izravnan je dugova; 
2) plaćeni ili rezervisani neposredni i mesni porezi za svoj ili tud 

■^cun (npr.: za svojo radnike i nameštenike); 
3) troškovi kućanstva poreskog obveznika ma u kom obliku; 
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4) kamato па  celokupan  uloženi sopstveni  kapital; 
5) gubici iz prethodnih poslovnih godina,; 
6) naknado ili koristi kojo pravna lica, ma u kom vidu isplaćuju 

osnivačima i drugim članovima u korist njihovu ili njihovih porodca ih 
njihovih preduzeća; 

7) tantijeme, dnevnico i druge slično nagrado članovima uprav- 
nog i nadzornog odhora, kao i nougovoreno tantijemo ostalih službe- 
nika preduzeća; 

8) svi ostali izdaci i gubici koji nisu u vezi sa poslovanjem. 

Član 35 
Prilikom utvrđivanja poreske osnovico priznaju so sledečo olakšice: 
1) kod poreekih obveznika čija požeška osnovica no prelazi 

60.000.— dinara umanjujo se poreska osnovica za svako maloletno 
dote za 5%; 

2) kod zemljišnih zajednica (seoskih, opštinskih, plemenskih i slič- 
nih), umanjujo se poreska osnovica za 30%; 

3) kod lica preko 60 godina starosti umanjujo so pogreška osno- 
vica za 10% ako ona ne prelazi 60.000.— dinara godišnje. 

Član 36 
Poresko prijave podnose: 
1) obveznici' iz čl. 9 ovog Zakona, ako imaju i drugo 'prihodo koji 

se no oporezuju na način predviden za I grupu; 
2) obveznici II grupe ako sem prihoda od poljoprivredo imaju i 

druge prihode, izuzev za prihode od uloga na štednju kod kreditnih 
ustanova; 

3) obveznici iz IV grupe za sve svoje prihode izuzev za prihode. 
od uloga na štednju kod kreditnih ustanova; pravna lica moraju U 
svojim prijavama iskazati i svoje prihode od uloga na štednju kod: 

kreditnih ustanova. 

'Član 37 
1) Poreski obveznici koji su '.užni da vodo poslovne knjige oba- 

vezni su da uz prijavu podnesu bilans i račun dobitka i gubitka. 
2) Pravna lica koja likvidiraju dužna su podneti likvidacioni bilans. 

Član 38 
1) Poreska prijava se predajo po opštem javnom pozivu i u roku 

u njemu predviđenom,*koji no može biti kraći od 30 ili duži od 60 dana- 
Rok predajo u javnom pozivu određuje zemaljski ministar finansija- 

2) Pravna lica kojima so razrez vrši po bilansu, dužna su podnetf 
prijavu u roku od 60 dana po svršetku poslovno godine. 
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Član 39 
1) Porcska &c prijava podnosi nadležnom narodnom odboru nepo- 

sredno ili preko mesnog narodnog odbora, koji je dužan datii potvrdu. 
0 podnetoj prijavi. 

2) Poreski obveznici, fizička lica, koja imaju izvore prihoda na 
teritoriji više sreskih narodnih odbora isto federalne jedinice, naznačićo 
Ц svojoj prijavi srestom naiodnom odboru svoga mesta domicila 
izvore prihoda i sa teritorije drugih srezova. 

3) Ostalim sreskim narodnim odborima prijaviće oni samo prihode 
s3 teritorije odnosnog sreza UZ naznačenje mesta domicila. 

4) Poreski obveznik koji ima prihode sa teritorije federahie jedi- 
Г1'се u kojoj nema domicila, podnosi prijavu sreskom narodnom odboru 
1,8 ^'.Км' teritoriji ima izvor prihoda. Лко ima izvore prihoda na terito- 
r'ji više sreskih narodnih odbora federalne jedinice u kojoj nema svog 
domicila, podnećo prijavu sreskom narodnom odboru one federalne 
Jedinice na čijoj teritoriji ima najveći izvor prihoda-, a u svemu osta- 
lom postupiće analogno odredbama tač. 2 i 3 ovoga člana. ^ 

5) Pravna lica obavezna na javno polaganje računa naznačiće u 
Svojoj prijavi nadležnom narodnom odboru prihode sa teritorije cele 
države. 

6) Nepismeni ili nedovoljno pismeni poreski obveznici, ako nisu 
obavezni da vode trgovačko knjige, mogu prijavu podneti i usmeno 
^od nadležnog narodnog odbora, o čemu će se sastaviti zapisnik. 1 o- 
Ovako podnetoj poreskoj prijavi dužan je narodni odbor dati potvrdu. 

Član 40 
Лко poreski obveznik no podnese poresku prijavu u propisanom 

rol<u', poreska osnovica će se utvrditi i bez prijave. 

Član 41 
Sva nadlestva, ustanove i privatna lica, koja raspolažu podacima 

Potrebnim za utvrđivanje poreskih osnovica, dužni su na zahtev na- 
dležnog narodnog odbora dati te podatke. 

Član 42 
1) Poreske osnovice onih obveznika koji su dužni da podnose .pri- 

jave utvrđuju poreske komisije i to: 
a) za fizička lica komisije pri sreskim narodnim odborima, a 
b) za pravna lica komisije pri okružnim narodnim odborima odno- 

?,По pri sreskim narodnim odborima u zemljama koje nemaju okruge. 
^fiialjsko ministarstvo finansija može odrediti da jedna komisija bude 
ria<iležna za obveznike — pravna Иса sa' teritorije više okruga odnosno 
Rezova. 
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2) Porosko komisijo so sastojo od pretsednika i četiri člana. Prel- 
fiednik komisijo jo član sreskog odnosno okružnog narodnog odbora 
koji rukovodi finansiskim pcslovima. toga odbora. Od ostala četiri 
člana komisijo pri sroskom narodnom odboru najmanje dvojica moraju 
biti iz mosta poreskog obveznika čija se porcska osnovica utvrđuje, 
a najmanje jedan član iz privredne grano toga obveznika. 

3) Članovo komisijo postavlja odnosno smenjujo izvršni odbor 
onoga narodnog odbora pri komo komisija radi. 

4) Pretsedmika u otsustvu zamenjuje član odbora koga izabere 
sreski odnosno okružni narodni odbor. 

5) Komisiju u radu pomaže stručni referent koga odredi okružni 
narodni odbor, za komisijo pri sreskim narodnim odborima, odnosno 
Zemaljsko Ministarstvo fmansija, za komisijo pri okružnim narodnim 
odborima. Stručni referent jo dužan za svaki konkretni slučaj da 
podnese referat. 

6) Mesna nadležnost komisije utvrđuje so prema me&tu domicila 
poreskog obveznika, odnosno za pravna lica, prema mestu sedišta 
uprave. 

7) Članovi komisijo pro početka  rada  polažu zakletvu. 
8 Funkcija članova poreske komisije je počasna građanska du- 

žnost. Izuzetno može zemaljski ministar finansija da odredi dnevnico 
kao naknadu učinjenih troškova odnosno izgubljenog prihoda. 

• Član 43 
Kod poreskih o-bveznika grupo II i IV koji no podnose bilanse po- 

reska komisija utvrđuje osnovicu po svom slobodnom uverenju uzi- 
majući u obzir prijavu i prikupljene podatke. Kod lica. koja su dužna 
da vodo poslovne knjigo komisija će ceniti istinitost bilansa i prema 
nađenom stvarnom stanju utvrditi poresku osnovicu. Poreski obveznei 
moraju biti obavešteni o danu rasprave i mogu učestvovati u raspravi 
o svom predmetu. 

Član 44 
Rešenja komisijo o visini poreske osnovico moraju biti obrazlo- 

žena u zapisniku. 
Član 45 

1) U slučaju da jedan poreski obveznik ima izvore prihoda na 
teritoriji više srezova, poreske komisije za to srezovo daće izvoštaj O 
visini prihoda sa svojih teritorija i dostaviti ih poreskoj komisiji mesta 
domicila poreskog obveznika. Ova komisija utvrdiće ukupnu poresku 
osnovicu svih izvora prihoda tog poreskog obveznika. 

2) Ako poreski obveznik — fizičko lice — ima izvore prihoda na 
teritoriji više srezova federalno jedinice u kojoj se ne nalazi njegov 
domicil, poreske komisijo za srezovo u kojima &© prema prijavi nalaze 
manji izvori prihoda, dostaviće izvoštaj o visini prihoda sa svojih teri- 
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torija porcskoj komisiji sreza u komo se nalazi glavni izvor prihoda, 
koja će utvrditi ukupnu porosku osnovicu tog poreskog obveznika u 
toj federalnoj jedinici. 

Član 46 
1) Razvrstavanje poreskih obveznika po grupama, kao i razrez 

Po osnovicama koje je utvrdila komisija, vrši finansisko odcljenje ili 
finansiski otsek narodnog odbora mesta domicila porcskog'obveznika, 
odnosno mesta glavnog izvora prihoda u slučajevima oporezivanja 
Prihoda u federalnoj jedinici u kojoj se ne nalazi domicil poreskog 
^veznika. 

2) Kod radnika,, nameštenika i lica koja primaju honorare, na- 
grado 1 slično za umetničke, naučne, stručne i druge poslove, a koji 
imaju prihode i van odnosa službe kao i kod fizičkih i pravnih lica 
obaveznih na javno polaganje računa odbiće se od razrezanog poreza 
Vec plaćeni porez na prihod iz odnosa službe, od honorara odnosno od 
u'oga, hartija od vrednosti i udela. 

Član 47 
1) Do razreza poreza grupa 11 i IV za tekuću godinu poreski 

obveznik plaća akontaciju prema zaduženju za prethodnu godinu. 
2) Kod novih poreskih obveznika, dok se ne izvrši prvi razrez, 

visinu akontacijo određuje finansisko odeljenje odnosno finansiski otsek 
nadležnog narodnog odbora. 

dan 48 
1) Po utvrđenoj poreskoj osnovici i visini razreza poreza po pri- 

javi dostavlja se poreskom obvezniku izveštaj. 
2) Obveznicima II grupe, koji no podnose prijavu saopštava se 

r9zrez putem stavljanja rasporeda na uvid za vreme od 30 dana. 
3) Obveznicima IV grupe, kojima se razrez vrši na osnovu bi- 

'ansa, izdajo se posebno rešenje o razrezu. 

b) Porcske stope 

Član 49 
Poresko stopo grupa. I, II I IV poreza iznose: 

I Za pl.UD, uadnice |] ^a sve 03talo 
l'orcska osnovica honorare i uloge,                prihode 

(u hiljadama) ч» itednla               (u procentima) 
  (u ргссмшша)  

Do                            I 12 
preko        1—2 12,5 

2-4 13, 
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1'огезка oanovica 
(u hiljadama) 

1 Za plate, nadulce, 
honorare i UIOKO 

ua žtednju 
(u proceutima) 

II Za sve oatale 
prihode 

(u procentima) 

4 — (i 2,5 13,5 
6 — 8 14 
8- 12 14,5 

12 — 15 2,6 15 
15 — 18 2,8 16 
18 — 21 3 17 
21 — 24 3,5 18 
24 — 3b 4 19 
30 — 36 4,5 
36 — 42 5 20 
42 — 48 5,5 
48 — 54 6 21 
54 — 60 6,5 22 
60 — 66 7 
66 — 72 7,5 
72 — 78 8 
78 — 84 8,5 23 
84 — 90 9 
90 — 96 9,5 
96 — 102 10 
102 — 108 10,5 24 
108 — 111 11 
114 — 120 11,5 

„   120 - 
^26 — 

126 12 
132 12,5 - 

132 — 138 13 25 
138 — 144 13,5 26 
144 — 150 14 
150 — 156 14,5 • 
156 — 162 15 27 
162 — 168 15,5 
168 — 174 16 
174 — 180 16,5 
180 — 186 ■ 17 20 
186 — 192 17,5 
192 — 198 18. 
198 — 204 18,5 
204 — 210 19 
210 — 216 19,5 32 
216 — 225 
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I Za plate, nadnice, 7I r. . 
Рогезка osnovica hooorare i uloge "    ° «7* 0      ' 

(u hiljadama) nu štednju (    proceutima) 
(u proce itiina) >    • ' 

225 —    300 
300 — 500 20 
500 — 1000 35 
1000 — 3000 

preko      3000 

Član 50 
Porezi za 111 grupu (čl. 19 —■ fiksni stavovi) iznose: 
1) za kućno pomoćnike: 400.— dinara godišnje; 
2) za lica koja no obavljaju privrednu deiatnoet u stalnom lokalu 

•li na stalnoj pijačnoj tezgi već na javnim mestima ili po kućama (no- 
sač', testeraši, torbari, ulični prodavci itd.): 300.—■ dinara godišnje; 

3) za putujuće agente i trgovačko putnike: 2.400.— dinara. 

Član 51 
Stope   poreza   na  nasleda  i роМопв   iznose:  (V'deti   tabele na 

str. 932 i 933), 
Ako su bea iz kategorije II do VI živela u porodičnoj :'.i privrednoj 

zajednici sa umrlim, plaćaju porez po prvoj nižoj kategoriji od one 
koju b' inače platila. Ako su deca (I kategorija) živela u zajednici sa 
l'mrlim, smanjuje im se poreska stopa za 10%. 

Član 52 
Kod primeno skalo iz čl. 49 i 51 ovoga Zakona, porez po višoj 

stopi no možo biti veći od poreza po najbližoj nižoj stopi uvećanog 
razlikom poresko osnovice zbog koje bi se primenila V'ša stopa. 

v)  Postupak za naplatu poreza 

Član 53 
1) Akotancijo poreza II grupe dospevaju za plaćanje u dva jed- 

naka godišnja obroka: 1 avgusta i 1 novembra, a moraju se platiti U 
roku od 30 dana po dospelosti. 

2) Akontacijo poreze IV grupe dospevaju za plaćanje u četiri 
jednaka godišnja obroka: 1 januara, 1 aprila, 1 jula i 1 oktobra, a mo- 
raju so platit' u roku od 30 dana po dospelosti. 

3) Poreski obveznici koji plaćaju akontaciju po čl. 47 oVog Za- 
kona kao i poreski obveznici koji plaćaju razliku između razrezanog 
Poreza i plaćenih akontacija, dužm su platiti naknadno razrezani porez: 
■odnosno razliku u roku od 30 dana po propisano izvršemmi eaopštenjiu 

Sp4 
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Član 54 
1) Na iznose poreza i akontacije koje nisu plaćene U roku, raču- 

naćo se godišnja kamata u iznosu 6%. 
2) Više plaćeni porez vraća se, po podnctoj molbi porcskom ob- 

vezniku. 

Član 55 
1) Redovnu naplatu poreza grupa II do IV vrši sreski narodni 

odbor preko mesnih narodnih odbora. Porez se može platiti putem 
čekovnih računa kod Poštanske štedionice .i njenih filijala. 

2) Лко poreski obveznik ne plati porez blagovremeno, može se 
naplata izvršiti prinudnim putem iz pokretnosti od strane sreskih na- 
rodnih odbora preko mesnih narodnih odbora, a Iz nepokretnosti preko 
sudova za naplatu stvarno učinjenih troškova. 

dan 56 
1) U postupku za prinudnu naplatu poreza postoje tri procesno 

radnjo: 
a) opomena (opšta ili pojedinačna pismena), 
b) popis, i 
v) prodaja. 
2) Između svako od ovih radnji mora proteći najmanje osam dana. 

Član 57 
1) U opravdanim slučajevima može se dozvoliti poček. 
2) Odobreni poček no oslobađa od plaćanja kamata zbog odoc- 

n jen ja. 

V GLAVA 

SANKCIJI- ZA POVREDU OVOG ZAKONA 

Član 58 
1) Poreski obveznik koji u roku određenom ovim zakonom ne 

podnese poresku prijavu ili ne pruži poreske podatke po zahtevu fiiHiii- 
siskih organa naredne vlasti, kazniće se novčano od 50.— do 5.000.— 
dinara. 

2) Poreski obveznik koji u prijavi ne navede podatke označene u 
članu 22, 37 i 39 ovoga Zakona, kazniće se novčanom kaznom od 50.— 
do 5.000.— dinara. 

3) Ko u stvarima tuđih poreza ne pruži potrebne podatke koje je 
dužan pružiti po ovom Zakonu, kazniće so novčanom kaznom od 500.— 
do 5.000.— dinara. 

4) Kaznu iz prethodnih stavova odmerava finansiski o^rgan državno 
vlasti kome se prijava podnosi odnosno koji podatke traži. 
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Član 59 
1) Лко fizička ili pravna lica koja su dužna dal pnlikom isplate 

•Odnosno obračuna prihoda obustavo porez, no obustave porez lili ga 
obustavo a no prodadu blagovremeno, kaznićo se novčano od 100.— do 
10.000,— dinara. 

2) Kaznu izriče nadležni sroski narodni odbor. 

Član 60 
1) Lice koje kao kućni pomoćnik ne plati porez pre stupanja n 

službu, ikaznićo se, pored naknadno plaćenog poreza, sa  150.-- din. 
2) Poslodavac koji primi kao kućnog pomoćnika lice koje nije 

Platilo porez po grupi III, kazniće se sa 150.— dinara. 
3) Kazne izriče nadležni sreski narodni odbor. 

Član" 61 
1) Za delo poreske utaje kazniće se lice ikoje u stvarima sop&tve- 

nc>g poreza ili као^ zastupnik drugoga podnese odnosno pruži lažne ili 
^poipuno podatke (u prijavi ili van nje), u nameri da izbegne plaćanje 
Izreza u celini ili delimično. 

2) Za delo iz prednjeg stava kazniće se poreski obveznik, fizičko 
"i pravno lice novčanom kaznom od 5.000.— do 500.000.— dinara. 

3) Zastupnici fizičkih ili pravnih lica kazniće se za delo iz prednjeg 
st;iva novčanom kaznom od 1.0O0.— do 50.000.— d'iiara, pored obvez- 
п':1<а koji se kažnjava po stavu 2). 

4) U naročito teškim slučajevima kazniće se fizička lica iz st. 2 i 3 
J li.šcnjem slobode od jednog meseca do jedne godino uz gubitak poli- 
"čkih i pojedinih građanskih prava za vreme izdržavanja kazne. 

5) Za izricanje kazno po odredbama ovoga člana nadležan je na- 
rodni okružni sud O'bveznikovog domicila. 

Član 62 
Prethodna izviđanja po delu iz čl. 60 ovoga Zakona vrši narodni 

odbor nadležan za razrez poreza. 

VI GLAVA 

JEMSTVO 

Član 63 
ri/.ička i pravna lica koja su po ovom Zakonu dužna da odbijaju 

Porez prilikom isplate odnosno obračuna prihoda, jemče za taj porez. 

Član 64 
.       1) Država ima na dospeli porez prvenstveno pravo naplate iz ce- 
okupne imovino i prihoda poreskog obveznika za vreme od pet godina 
Po dospelosti. 

2) Prilikom prenosa imovine dužan je prenosilac imovine da podr 
Чеве uvercnje o plaćenom porezu na dohodak. 
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VII GLAVA 

2ALBE 

Član 65 
1) Protiv svili prvostepenih rešenja donetih po ovom Zakonu ima 

mesta žalbi u roku cxi 30 dana po njihovom saopšlcnju, i to samo jodnoj 
višoj instanci. Ovu žalbu mo^u podneti ne samo [loreski obveznici, nef^o 
i poroski referent. 

2) Protiv prvostepenih reSenja nižih narodnih odbora podnose se 
žalbe višem narodnom odboru. Proliv Tešenja okružnog narodnog od- 
bora žalbe so podnose zemaljskom ministru finansija odnosno oblasnom 
(pokrajinskom) narodnom odboru. 

3) Protiv prvostepenih rešenja, donetih od strano i>oreske komisijo 
pri sreskom narodnom odboru, žalbo se podnose poreskim komisijama 
pri okružnim narodnim odborima. Protiv prvostepenih rešenja pore- 
skih komisija pri okružnim narodnim odborima, žalbe se podnoso po- 
reskoj komisiji pri zemaljskom ministarstvu finansija, odnosno oblas- 
nom narodnom odboru. 

4) Komisija pri zemaljskom ministarstvu finansija odnosno pri 
oblasnom narodnom odboru sastoji se od pet članova koje bira zemalj- 
ska narodna vlada odnosno izvršni oblasni odbor. Referenta postavlja 
zemaljski ministar finansija, odnosno pretsednik oblasnog odbora. 

Član 66 
U pogledu žalbi1 kao i postupka kod narodnih sudova uopšte kad 

donoso odluke po krivicama iz ovog Zakona, važi sudski krivični po- 
stupak. 

VIII GLAVA 

ZASTARELOST 

Član 67 

1) Pravo državo na razrez i naplatu poreza i na izricanje i izvr- 
šenje kazni po ovom zakonu ne zastareva. 

2) Isto tako no zastareva ni pravo porestog obveznika na povra- 
ćaj poreza koji nije dužan da plati. 

3) Pravosnažan, a nepravilno izvršen, razrez poreza može se iz- 
meniti u roku od tri godine od dana saopštenja u korist ili na štetu 
poreskog obveznika. 
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IX GLAVA 

MESNI POREZI 

Član 68 
1) Na neposredne poreze po ovom Zakonu jedino so mogu, uz 

^'giasriost saveznog ministra finansija naplaćivali mesni porezi narod- 
'"'i odbora samo do ukupne visine od najviše  100%  poreskih stopa. 

2) Na porez od prihoda iz st. 1) čl. 10 Zakona, na porez od .uloga 
"9 štednju kao« i na porez na nasleda i poklone no mogu so naplaćivati 
•"kakvJ mesni porezi. 

X G L A V A 

PRELAZNA NAREĐENJA 

CIan 69 
1) Danom stupanja na snagu o^vog Zakona prestaju da važe sva 

Izreska oslobođenja ma koje vrste bila. 
.      2) Za obveznike kojima će se razrez poreza za 1945 godinu izvr- 
'и po ovom Zakonu, ukidanje oslobođenja važi -i za 1945 godinu. 

XI GLAV A 

ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 70 
Bliže odredbe o izvršenju ovoga Zakona propisaće savezni mini- 

ч1аг finansija Pravilnikom. 

Član'?] 
Ovlašćuje se savezni ministar finansija da izdajo uputstva 7.a pri- 

ncnu ovog Zakona. 

Član 72 
1) Ovaj Zakon stnpa na snagu 1 januara 1946 godine. 

,      2) Razrezani porezi  po starom  Zakonu o noposrednim  porezima 
o, , J45 godinu otpisaće se, a uplaćene sume po tim razrezima uraču- 

co se u nplatu poreza razrezanog po ovom Zakonu. 
I      3) Uplato poreza  obveznika  iz prethodnog stava  ovog člana  na 
_в poreskog zaduženja za   1945 godinu, smatraju se kao akontacijo 

r<;za razrezanih po ovom Zakonu, 
j^.   4) Propisi- ovog Zakona primenjivaćo se i' na ostavino po kojima 

1° doneta pravosnažna odluka. 
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OBRAZLOŽENJE 
PREDLOGA  ZAKONA  O  NEPOSREDNIM  POREZIMA 

Poireski sistem staro Jugoslavijo koji j© odgovarao interesima 
reakcionarno vladajućo ikirke, imao je siodećo osnovno karakteristike: 
opšto otsustvo ravnomcirnosti poroskih opterećenja (otsustvo oporezi- 
vanja ukupnog dohotka i sistem, proporcionalnih stopa); potpomaganje 
težnjo za ikoncontracijom privatnog kapitala (najbolje izraženo u dru- 
štvenom porezu); povlašćivanjem kapitala (oslobođenjem mnogih ka- 
mata, slabo opterećivanje rente i olakšanje za novopodignuto zgrade) 
i velika nepreglednost i složenost sistema usled čega je bio slabo pri- 
menjivan od poroskih organa. 

U novom Predlogu zakona, o neposrednim porezima došle su do 
izražaja slodeć© novine: 'demokratizacija razreza i naplate: poreza iz- 
ražena u 'učešću širokih narodnih masa u raspodeli doprinosa za izgra- 
đivanje J obnovu naše nove države; ravnomernost u vidu O'porezivanja 
dohotka, tj. ukupnih prihoda poreskih obveznika i brisanje razlike u 
poreskoni opterećenju raznih oblika kapitala. 

Jedna od najvažnijih odlika novog poreskog sistema je nčešće ši- 
rokih narodnih masa u razrezu i naplati poreza. Umesto ranijih pore- 
skih uprava, koje nisu imalo nikakvo veze sa narodom već služilo inte- 
resima vladajućo klike, sada razrez i naplatu poreza vrši sam narod 
preko sreskih odnosno mesnih narodnih odbora, dakle organa izabranih 
neposredno od' naroda a koji potiču iz isto sredine u kojoj' primenjuju 
poreske zakone. Na ovaj način, narodni odbori ponikli iz naroda pozna- 
vajući mesne prilike i ekonomsku snagu pojedinaca moći će najpra- 
vilnije i najbolje na pojedince rnspodeliti izdatke za podmirenje opšt:h 
državnih pogreba. 

Druga osobina novog poreskog sistema je ravnomerno raspore- 
đivanje poreskog doprinosa na svakog pojedinca. Ovaj zahtev se naj- 
bolje ispunjava zavođenjem poreza na dohodak kao jedinstvenog po- 
reskog oblika, jer se kod njega mogu u potpunosti uzeli u obzir kako 
objektivni tako i subjektivni elementi koji određuju poresku snagu po- 
reskih obveznika. Polazeći od ove postavke, novi Zakon o neposrednim 
porezima mesto objektivnih poreza uvodi sistem subjektivnih poreza U 
obliku poreza na dohodak. 

U novom projektu zakona porez na dohodak se prema načinu raz- 
reza i naplate deli na četiri podvrste (grupe): 1) porez po odbitku, 2) 
porez po oceni bez prijave, 3) porez po fiksnom stavu i 4) porez po 
prijav'. 

Prva grupa, obuhvata porez na plate i nadnice 'kao i na prihode od 
uloga na štednju i hartija od vrednosti koji se odbija prilikom isplato 
ili obračuna ovih primanja. Na taj nač'n naplata poreza postaje vrlo 
Jaka  i ugodna  no samo za poreske obveznike nego i  za  finansiske 
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0rgano narodno vJasti. Ovaj način naplato doduše formalno otstupa 
^ načela oporezivanja ukupnih prihoda (tj. dohotka) poreskih obvez- 
JJ'Ka, međutim, u stvarnosti je to otstupanje znatno manje. Pre svega 
kod većino radnika i nameštenika njihova plata obično pretstavlja je- 
*nd ili bar daleko najveći izvor prihoda, tako da porez na to prihode u 
s'vari pretstavlja iporez na njihov dohodak. S druge strane, ako službe- 
P'k ili primalac kamata ili prihoda od hartija od vrednosti ima prihode 
1 п 'drugih izvora (na рг. od kuće) on je dužan da podnese prijavu o 
sojini ukupnim prihodima i u 'tome slučaju dolazi i formalno do potpuno 
P'imene načela porezivanja dohotka. 

Izruga grupa je izdvojena kao samostalna iz tega razloga što se. 
iiSied slabe pismenosti i skoro potpunog odsustva svake .kalkulacije 
Kod zeiTdjo.radn:ika nije mogao zasada ршпелШ sistem individualnih po- 
reskih prijava jer bi on u ogromnoj meri komplikovao poreski postu- 
P'1^- Najpro zbog samog ogromnog broja tih prijava (kojih bi bilo 
Preko četiri тШопа) a zatim i zbog toga što bi većina tih prijava, usled 

-■"icdovoljne pismenosti zemljoradnika, bila 'nepotpuna i nepropisna tako, 
Ga bi postupak njihovog ispravljanja bio teži i skuplji nego ma koji drugi 
nričiin procono njihovih prihoda. Pored toga, kada bi se i za zemljorad- 
П1'<о primio sistem prijava kao pravilo, oni bi, usied nedovoljne pisme- 
nosti, vrlo često bili ostavljeni na milost i nemilost piskarala. 

Zbog toga su ostale samo dve mogućnosti: ili da se ocena prihoda 
Zemljoradnika ostavi narodnim odborima, ле vezujući ih ni za kakvu 
Pazui i'i da se bar za polaznu tačku te ocene uzme postojeći utvrđeni 
katastarski čist prihod. Prvi način nije celishodan zato, što bi on mo- 
gao dovesti do velike nejednakosti u oceni tih prihoda u raznim sre- 
^vima a pogotovu u raznim zemljama Jugoslavije. U cilju postizavanja 
sto veće jednoobraznosti razreza poreza, nužno je imali bar zajedničkii 
Polaznu tačku i za danas je to jedino katastarski čist prihod. Međutim, 
POŠto je on već u velikoj meri zastareo ori nije izabran za glavno merilo 
dohotka zemljoradnika, već samo za роИагпц tačku od koje poreske 
komisije pri sreskfon narodnim odborima mogu otstupiti na vise ili na 
"iže ako stvarni prihod zemljoradnika otstupa od utvrđenog katastar- 
^og čistog prihoda. Pošto će se postojeći katastar u dogledno vreme 
rovidirati otpašće nezgodne strano starog katastra. 

I pored nedostataka ovog .načina razrezivanja poreza i ovde je na 
'^lo oporezivanja dohotka u osnovi očuvano samo sa tom razlikom. 
s'0_so ukupni prihodi zemljoradnika ne ustanovljavaju neposredno i 
Periodično ла osnovu njihovih poreskih prijava, već odjednom za duži 
Period vremena ukoliko stvarna otstupanja na više ili na niže nisu 
Zri3tnija, u kom slučaju poreske komisije .imaju mogućnost da povise ili 
snize utvrđeni katastarski čist prihod. 

Treća grupa jedina; bitno otstupa od načela oporezivanja dohotka, 
J^r predviđa utvrđene iznose poreza za pojedine kategorije zanimanja, 
^2 obzira na stvarnu  visinu prihoda lica  tih  kategorija. Ovo olstu- 
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panje jo učinjeno zato što so u ovoj grupi radi o licima čija su zani- 
manja nestalna i čiji so prihodi vrlo teško mogd ustanoviti (nosači, tor- 
bari itd.) tako, da se iz razloga uštede u poreskoj administraciji i upro- 
šćenja poreskog sistema, izuzetno prihvatilo načelo oporezivanja do- 
hotka tih lica na osnovu sasvim grubih pretpostavki u verovatnoj 
visini njihovih dohodaka. Uostalom, broj poreskih obveznika ovo grupo 
kao i njihova poreska snaga vrlo su mali tako, da to niukoliko ne 
utiče na ravncnicmost colog sistema poreza na dohodak. 

Četvrta grupa je u najvećoj mogućoj mori izgrađena po načelu 
porozivanja dohotka i počiva na individualnim prijavama požeških ob- 
veznika i<ojo moraju da-obuhvato njihove ukupne prihode. 

Nova klasifikacija pojedinih grupa poreza na dohodak-prema 1жИ* 
vidualnoij požeškoj snazi poreskih obveznika zahtevala je i патоСИе 
izmene u tehnici oporezivanja. To se naročito vidi kod određivanja 
nadležnosti narodnih odbora koji vršo zaduženje. Svakog poreskog ob- 
veznika vodi kao svoga poreskog dužnika. Jedan određeni narodni od- 
bor (odnosno finansisko odeljenjo toga odbora). To' je 'narodni odbor 
njegovog domicila. Ako jedan poreski obveznik ima poreske objekte 
i u mestima van mesta njegovog domicila, narodni odbori tih mesta 
dostavljače narodnom odboru njegovog domicila podatke o njihovim 
pojedinačnim prihodima na osnovu kojih će narodni odbori mesta do- 
micila izračunavati poresku osnovicu toga poreskog obveznika prema 
njegovim ukupnim prihodima. 

Ovaj predlog predviđa i znatno izmeno U vrsti i visini poreskih 
stopa. Za porez na dohodak predvidene su dve vrste poreskih stepa: 
jedna 'koja važi za prihode od plata i nadnica, a druga za sve ostalo 
prihode som prihoda lica iz grupe III, koja plaćaju fiksne stavove. Ovo 
je uč'njeno zato što između plata i nadnica, sa jedne, i svih ostal'h pri- 
hoda, sa drugo strane, postoji ta bitna razlika da su prihodi cd plata i 
nadnica uvek u potpunosti poznaii finansiskim organima narodne vlasti 
i da jo ovde isključeno svako prikrivanje prihoda, dok je ono kod svih 
ostalih vrsta prihoda il manjoj ili većoj meri neotklonjiva pojava. Usled 
toga bi jednaka poreska stopa za sve vrste prihoda stvarno značila veću 
poresku stopu za prihode od plata i nadnica, tako da baš ravnomemost 
oporezivanja raznih vrsta prihoda zahteva nejednake poreske stope za 
prihode od plata i nadnica, s jedne, i ostale prihode, s druge strane. 

Pored toga prihodi radnika i namešten'ka su najvećim delom nc- 
fundirani, tj. potiču samo od ličnog rada a ne od imovine dok bstai! 
prihodi poUou, ako ne isključivo a ono velikim delom od imovine (fa- 
brike, trgovine, zgrade itd.). Ta činjenica opravdava slabije oporezi- 
vanje prihoda od plata i nadnica .u poiredenju sa ostalim vrstama 
pphoda. 

Kod poreza na dohodak nisu predviđena; nikakva oslobođenja mini- 
muma egzistencije iz sledečih razloga: 
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Na prvom nic&tu, ako se odrecU.nizak minimum (na pr. 1.000 dinara 
"ic&cčno, odnosno 12.000 dinara godišnje), praktično dejstvo ovakvog 
^lobodcnja bico beznačajno, jer, imajući U vidu plansku socijalnu p> 
'iuku naše države, broj lica sa prihodima koji bi bili niži od toga niini- 
""inia, biće neznatan. 

Лко bi se, međutim, ovaj minimum osetno povisio (na pr., na 2.000 
dinara mesečno odnosno 24.000 dinara godišnje), imalo bi to vrlo пр- 
Povoljno posledice na državne finansije, jer u tu kategoriju prihoda 
r0'azi oko 99% zemljoradnika i (po slobodnoj oceni) oko 30% radnika 
' "^nieštenika i ostalih poreskih obveznika. Л to bi za državu pret- 
8tavljato gubitak od verovatno oko 40% nkupnih prihoda od nepo- 
Sr«dnili poreza. 

Kod poreza na nasleda i poklone zavedena je jedna novina koje u 
0voni irenutku nema u stranim zakonodavstvima, naime da se, sem 
Prema vrednosti nasleda i stepenu srodstva poreska stopa menja i prema 
Visini neposrednog poreza koji plaća naslednik. Pošto se naime od 
^hvatanja da nije pravično da dva lica istog stepena: srodstva (na pr. 
"^ brata), koji nasleduju isto delove pokojnikove zaostavštine (na pr, 
P10 jednu polovinu), ali čija je materijalna obezbedenost nejednaka (na 
'Pr- prvi brat je radnik sa 3.000 dinara mesečne plate a drugi trgovac 
sa mesečnim prihodima od 10.000 dinara), plate istu poresku stopu na 
^iasledeni deo. Zato ovaj predlog predviđa da stopa poreza na nasleda 
'^tovremeno zavisi od triju činilaca: od vrednosti nasledene imovine, od 
stepena srodstva i od imućnosti naslednika. 

Kod poreza na nasleda i poklone predviđena je još i ta novina da 
e poreska stopa jedne kategorije srodstva smanjuje na visinu prve niže 

kategorije u slučajevima kada je naslednik živeo u porodičnoj ih pri- 
Vr^dnoj zajednici sa umrlim. Ako je na primer brat (četvrta kategorija 
rodstva)   živeo  u  porodičnoj  zajednici  sa   umrlim, p'.aliće porez  na 

j^aslede po stopi prve niže kategorije (dakle, po stopi za pretke u prvoj 
'niji — treća kategorija), a ne .po stopi četvrte kategorije. 

Na kraju treba još istaći promene u visini novčanih kazni predvi- 
ЈтоПв u ovom predlogu. U starom Zakonu o neposrednim porezima nov- 
c_ane. kazne su n najvećem broju slučajeva bile primenljive prema veli- 
c'ni krivčeve poreske osnovice, tako da novčane kazne ustvari nisu 

^0 kazne već posebni fevori  fiskalnih   prihoda  za državu.   U   ovom 
v^dlogu je to izmenjeno i kazne su određene samom fiksnim iznosima, 
( aklo u vidu prave sankcije za učinjeno delo, jer se težina krivičnog 
c'a^no menja promenom poreske osnovice poreskog krivca. Time je 

!l0vcana  kazna prestala  biti  izvor  prihoda  za državu  i  prekinuta  je 
J^dna praksa koja je u osnovi samo škodila ugledu države; jer država 

" nemorala pojedinaca ne sme načiniti izvor prihoda za sebe. 
12 oktobra  1945 god. Ministar finarasija 

Beograd Srelen Žujović, s.  r. 
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ПРЕДЛОГ 
ЗАКОПЛ O ПРЛВИМА ГРАЂЛИА КОД ВОЈНИХ СУДОВА 

ПРЕТСЕДНИШТВУ ПРИВРЕМЕНЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ДФЈ- 

1) е o г p a Д 
Народни посланик др Драгић А\. Јоксииовић прс- 
длаже Закон o правима грађана код војних су* 
дова, 

Ilaj.'ieiniie  молим  Претседништво  Привреиене  народне  скупштин* 
ДФЈ да доиссе следећи 

3 A K O H 
O ПРАВИМА ГРАЂАМА КОД ВОЈИИХ СУДОВА 

Члаи  1 
Сваки грађаниНј који je у времену од 29 децембра 1942 год. ДО' 

данас правоснажно осуђен од стране војних судопа, има право да разма- 
тра спнсе своје кривице, да исте no cisojoj вољи преписује и да препис 
добије кад год ra затражи. 

Члан 2 
Архивар Војпог суда нли његов заменик дужан je у свдко доба 

канцеларијског рада,   бсз икаквог припита или претходног   одо<5рен»а 
било кога претпостанл.сиог oprana, при.миги молбу ropibe садржине,. 
исту одмах завести у деловрдни протокол и подносиоцу молбе нздати 
кратку потирду, у којој ће стојати иие и презиме молиоиа, пумера п 
датум деломодиог  протокола. 

Члап 3 
Чим предњу иогирду изда, архнвар или iberon 'заменик одлазн код 

секретара суда или његопог заминика н реферишему o подиетој молби.- 
Сикретар или његоп замепик дужаи je одмах o сиему упозиати прст 
седника суда или њсгоног заменика, a затим странку обамсстити да ли 
lic њеном молбсиом тражењу бити удопоЛ)е11о одмах или у току сутра* 
ШН>ег дана. 
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Члан 4 

Претседник Војног суда или његов заиеник дужан je: 1) да осу-; 
рбном стзби на pacrioflaraii>e сне списе његове криииае истога дапа, када 
Је поднета молба за pasuaipaibe и преписивање спнса, a најдаље сутра; 

) да у нстом року осуђеио.м изда оверени нли обичаи прсгшс пресудс,. 
ai<o je осуђеин својом иолбом тражио само препис прссуде. 

Члан 5 

' оре паведеиа npaua нмају ис само ocyi>eiin иего и њихови иај- 
ближи сродници (жеиа, деца, родител.и, браћа, ссстре) a сем тога н 
■Двокати са уредним луџоиоћијем, које може бити издато било од 
0сУ5еног било од iberoite пајблпже родбине. 

Члап (i 

Грађанима, који су од стране војних судова осуђени на било какву 
Ka:!|iy, признаје се право на обнбву суђења. Молбе за обнову cyl;eii.a 
Сматрају сс као најхитнији предмети. Исте се одмах узимају.у поступак 
i морају се окоичати најдаље за петпаест даиа од дана примљен« молбе. 
фотиву одлуке Војног суда no onoj правној ствари постоји npauo- 

^албц na врховни суд дотичне федералне јединице у року од осам дана 
•Ч дана уручеие одлукс. II[)ii oonoim суђеп.а странка иоже имаги за- 

^'Упиика из редова адвоката. Cyl;eii.e je јавно и врши се no прописима 
^аконика o кривичном поступку од 16 фебруара 1929 год. 

Члап 7 

Молбе осуђепих за амнестију или помнловање, које се подпосе na 
Clloiiy Закопа o даван.у а.миестије или помилован.а („Службеии лист" 
^ б јула 1945 г.) дужни су војни судови са цишљењеМ казпеиог за- 

'0да, где осуђени издржава казну, и својим предлогом спровести преко 
""истарства правосуђа Претседништву Принремене народпе скупштипе 

1аЈДаље за десет дана од дана прнјема молбе. 

Члан 8 

" року за тридесет даиа од даиа ступања  na снагу овога закона 
Ј УЖнц су војпи судови ирегледати све предМете ocyi;eiiiix и no свако.м 
федмету донети одлуку o примени прописа Закона o врстама казни 
\>|Службени лист"  од   10 јула   1945  г.).   Одлуке  o  општој   амнестнјн 
"'Ua која су у чотпнчкнм једииипама Драже Мпханловића учествовала 

и их помагала („Службени лист" од 1 фебруара  1945 г.) и Указа o 
иитој    амнестији   и   помиловању    („Службепи   лист"   од 5 августа 
*б г.). Образложење сваке опакве одлуке мора битн ommtpiio и те- 

' >Л)Ио,  бсз  обзира  na  то да  ли  у  копкрешом  случају  има   или   пе.ма 
Ста прнменп наведених прописа. 
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Ове се одлуке за пет дана по протеку горе наведеног рока морају 
уручити ocyt;ciiiiM, који се у року од петнаесг дана од дана уручене 
одлуке  могу  жалити  прхопном  суду  дотнчие  федералнс једппиие. 

Жалбу могу поднсти и пуиомоћпицн бсуђених лииа. 

Члан 9 

За непоступање no прописима овога закона одговорна лииа биће 
кажњсна казнама из чл. 1 Закона o врстама казни. 

Казне нзрнче дисциплинско веће при Министарству иародне 
одбрапе, против чијс одлуке постоји право жалбе на Врховни суд до- 
тичне федералие једииице. Казиа се мора изрећи најдал.е за петиаест 
дапа од дана примљеног тужбеног захтена. 

Члан 10 
Сне радње (потирде и друго) и crni поднесци (-молбе, жалбе и томе 

слнчно) no опом закону ne подлеже никаквој таксн. 

Члан 11 
Под изразом  ,,гра1>ани",   „страике"  и   „осуђени"   из  онога  закона 

разу.меју се искључиво нспојпа лица. 

Члаи 12 
Onaj   закои  ступа  na  сиагу  када  се  објаии  у  „Службепом  листу 

Демократске федерапшне Југослаиијс". 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
ПРЕДЛОГА ЗАКОНА O ПРАВИМА ГРАЂАИА КОД ВОЈИИХ СУДОВА 

Од дана ослобо1)ења до даиас војни судонн изрекли су иеликн броЈ 
нресуда, засиинајући исте на прописнма чл. 13 и 14 Уредбе o војНИМ 
судовнма од 24 маја 1944 г. 

Позната je ствар да je положај оптужепих пред војним судовима 
био врло тежак: cyi;eit.e je било тајио, оптужпица je читапа тек na 
лретресу, приступ адвокатима био je забрањеи, пресуде нису уручИ" 
ваие, право жалбе ннјс постојало —, једиом речи, прано одбранс Је 
било ограиичено и сужено. 

Поступајући no проппснма Закоиа o даввњу аинестије и помнло- 
Baiba, осуђени личпо или преко своје родбиие, тражилп су преписе пре- 
суда ради лакшег састава молбн за амнестнју нли помиловање, али су 
од овог тражеп.а редовно одбнјаии. 

Пошто je рат окончан ne само у нашој земљн него и у иелом свету, 
то  прапосиажно   окопчанн   предмети   пред  војним   судовнма  не  могу 
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врстстављати тајпу нн за кога, a најмање за непосредно ваинтересоване 
странке и њихову родбину, 

Када су у цил.у нормализације наших прилика допети закоии, 
одлуке ii укази, којима се казне нз основа укидале или у зиатној мерн 
0лакшавале, појаииле се жалбе и приговори да војни судонн нерадо и 
T^iiiKo поступају no тим закоинма, одлукама и указима, као и да осу- 
ђеним грађанима yci<paliyjy нужна обавештења у овом правцу. 

AKO би Иретссдништпо Приирсмеие пародпе скушптиие у смнслу 
Чл. 61 пословника поступило састапу једне стручис анкете са задатком 
Да испита поступање иојинх судоиа no стнаримз које су садржане у 
Иредњем законСКОМ предлогу, дубоко сам упереи да би иаиодн овог 
^бразложења билн потпуно потвр1>ени. 

Зато сам и побуђен да предложим горе наведени закон, којнм сс 
Регулншу npaisa грађапа одпосно невојних лнца код војпнх судоиа 

Надам се да he Претседништво, ne чекајући ново s^ce/iaibe, у сми- 
слу iiocrojcliiiK пролиса н овлашћења, само донетн rope предложени 
закои, којн je всома актуелаи н хнтаи. 

9  септембра   19-15  годиис 
у Београду др Aparuh  M. ЈоксимовнН,  с.  p. 

иародпн посланик пл Пеограда 
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ПРЕДЛОГ 
ЗАКОИА  O  НАРОДНИМ  1>ИБЛИОТЕКАМА 

ПРЕТСЕДНИШТВУ ПРИВРЕМЕНЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ДФЈ 
Б с o r p a д 

Народпи посланик др Драгић М. Јоксимовил 
подиоси законски предлог o народним библио- 
текама. 

Молим Прстселшиитио Иршфемепе народпе скупштиие да што СКО- 
рије доиесе следећи 

3 A K O H 
O  НАРОДНИМ БИБЛИОТЕКАМА 

Члан 1 
У цил.у иародпог просвећивања свако место у Дсмократској феде- 

ратипиој Југославији преко 500 пореских глаиа дужио je основати на- 
родиу библиотеку најдаље за три иесеца од дана ступања на снагу 
оиога закона. 

Члан 2 
Поред библиотеке ocnouahc се no могућстиу и чнтаоинца, која ti^ 

преко часописа п диепних листова тако1;е угииатм na просвећивање 
народа, 

Члан 3 
Свакн грађанпн n грађанка има праио да се бссплатно служн књи- 

гама нз бнблиотеке. Ono исто праио имају грађани и грађанке обли- 
жп.их места, у којима ие постојн народиа библиотска. 

Члаи 4 

Иако пародпс бпблнотекс служе искључиво културпо-просиетиим 
циљевима, могу стицати материјална права и стварати обавезе, 
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Члан 5 
Грађани, i^oju су навршили 20 година, a ннсу старији од 40 година, 

иорају бити редовни чланови народне библиотеке са обавезом ла пла- 
"аЈУ један дипар месечио na нме члаиског улога. 

dm остали грађанп дотнчиог места преко 40 година старости, који 
Се Добровољно обаиежу да плаћају једап дниар мессчпо na име члап- 
ског улога, сматрају сс такође као редовни чланови- 

Члански улог мора се платити одједном за целу годину, и то у 
времену од 1 до 15 јануара сваке године. 

Напред наведено важи у свему и за грађане оближњих мањих 
Места која псмају сиоју народну библпотеку. 

Члап G 
Органи народне библиотеке су скупштина, управни одбор, надзорни 

''Дбор, благајник и секретар. 

Члаи 7 
Скупштине су рсдоине и ванредне. 
Редовне скупштине држе се сваке године на даи 1 јануара у 9 сати 

'jPe подне, a ванредне скулштине сазивају се према потреби. 
Скупштипу чине редовнн чланоии. 

Члап 8 
Управни одбор састоји сс од 10 чланова, које бнра редовна скуп- 

чтина. 
Изабраии чланоии састају се пепосрсдпо иза запршетка скупппнме: 

и бирају између себе лретседника, потпретседника и благајника. 
Секретар народне библиотеке je секретар упрапног одбора. 
Управни одбор са секретаром управља народном библиотеком. 

Члап i) 
.      Надзорни   одбор  од  5   члапоиа   бира  такође   рсдонпа   скупштина. 
"им-се скупштина заврши, изабрапи чланови бирају претседника и сс- 
кРетара надзорпог одбора. Надзорни одбор коитролише упрашш одбор' 
" води надзор мад цслокупиим радо.м народне библиотеке. 

Члаи 10 
Секрстар иародпе библиотске je no прапилу учитељ ocnomie школе 

У месту библиотеке, кога именује федерално Министарство просвете 
'а предлог управитеља исте школе. 

Изузетно може бити секретар библиотеке и неко друго лиие нз 
'^ста, које одреди Мпнистарстио просиете na папред пзложепп пачпп. 

Упраиптел.п основних школа дужпп су горн>и предлог учинити у 
Ремену од 15 до 31 децембра сваке годипе, a Миннстарство просвете". 

'Мепује  секретаре  народних библиотека  пајдаље до   15 Јапуара. 
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Члаи  11 
Поред секретарске дужности у управном одбору секретар иародие 

библнотеке  iipniii  дужност  библиотекара,  обавља   целокупиу  преписку 
ii upiini сне бстале послове, који су нужни за унапређење народне 
библиотеке у сваком погледу. 

Члан12 
AKO народна библиотска нема свога властнтог служптел^а, опда he 

се једап служигељ основие школе, кога одредн упрапител) нсте школс, 
старати o чистоћи и уредности како nonepene му школе тако и народне 
библиотеке. 

Члаи  13 
Дужиост члаиова упраипог п надзбрног одбора je иочасиа. 
Секрстар библиотскс има прапо па паграду од најмање 600 динар* 

месечно, коју исплаћује федералио Министарство просвстс из државне 
касе. Оиа сс награда исплаћује сскретару сваког месеца уз нсплату, 
припадајуће му учнтел.ске плате. 

Школскн служитељ, којн се стара o чистоћи и уредностн бнблчо-^ 
теке, има право na додатак уз наплату у изиосу од 300 днпара који МУ 
се редонио сваког месецз нсплаћује из државпс касе. 

Члаи 14 
Месин  народпи   одбори   (опппипе)    дужпн   су  уисти  у  ГОДИШН»И 

буџет нздатке за огрев, осветлеЈБе н кнрију за зграду народие библио- 
теке свога места. 

Члан 15 
Народна библиотека дужна je у иремену од 15 дсцембра до 31 лс 

цсмбра саставити буџет прихода n расхода sa ИДућу годипу И подиети 
га редовпој скупштнпн na одобреп.е. 

Завршпи рачун прнхода и расхода sa протеклу годину састаиЛ>а 
се иајдалЈе до 15 јануара. 

Члаи  16 
Народне библиотеке снабдева књигама оделеЈве за иародио пр0' 

свећивање федералног министарства просвете бссплатно. 
Сем тога поменуто оделење за пародпо просвећивање дужно Је 

најдаље за шест месеци од дана ступања na снагу овог закоиа органн* 
водати нарочито покретне библиотеке, које hc naJMaibc четнрн ПУ1" 
годишље бесплатно снабдевати народне бпблиотеке оним кн>игам»1 
којима дотична библнотека ие располажс. 

Уколико се народпс бпблнотеке овнм путем не буду спабделе Д0' 
воллшм бројем књига, секретар библиотеке споразумио са управНИИ 
одбором може набављати књнге код државиих и приватних књижара и3 

средставз библиотечног буџета. 
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Члаи 17 
Снако федсралио Министарство проспете дужио je старати ое, да 

IIOApy4iio му оделеље за пародио просвећивање редоипо сваке године 
сЧабдепа  иародис  библиотеке довољним бројем књига  п да  се ва raj 
чИљ обезбсде у буџоту што ueha повчаиа средстиа. 

Члан  18 

dio народне библиотеке стоје под надзором федералног Мипнстар- 
c'rila просвете, који поред осталог има право и дужност да преко наро- 
■нтих спојих изасланика врши ревизију наррдних библиотека најмање два 
"Ута годишње. Ревизија мора бнтн савесна и темељна, Извештај o ре- 
вУлтату ревизије подноси се Мниистарстпу просвете и надзорном одбору 
"ародне библнотеке. Упранпн одбор пародне библиотеке са секретаром 
•"Ужаи je поступити no свима примедбама ревизије, 

Члан   19 
Свака народна бнблиотека најдаље за пет година од дапа ступања 

"a снагу овога закона мора имати своју властиту зграду са потребним 
"амештајем. 

Подизање зграде и набавка иамештаја iipnui се из државних сред- 
Става одиоспо нз дугорочиог зајма који су федералие владе дужне 
искључ1шо за onaj циљ закључити најдаље за две годнне од дана сту- 
riaiba na снагу овог закоиа. 

Половипу изнбса ануитета за подигнуту зграду и набавку наме- 
^тзја сиосн држава, a друга половина пада na терет бу^ета дотичне 
"Пштине односно месног народног одб()])а. 

Поред просторија за библиотеку и читаонииу свака зграда народне 
""блнотеке мора нматн и пристојаи стаи за секретара бнблпотскс. 

Члап 20 
Федсралие владе дужпе су најмање једаред годишње o државиом 

TPoiui<y држати једномесечпе курсевс ради спре.мап.а секретара » би- 
"лнотекара за народпс библиотеке. 

Члаи 2.1 
Саиезно  Миимстарство  просвете  дужно   je   одмах  no   ступап.у   на 

снагу опога захона почети са издавањем јсдиог часописа, који ће бити 
чскл.учиио   посвећен   оснивању,   деловању  и  унапређвњу   народних 
библиотека. 

ч лап 22 
Свако федералпо министарство просвете дужпо je 11ајлал>е за три 

■^сеца од дана ступања на снагу овога закопа прописати детал.ма упут- 
^ва, уредбе, правилнике и томе слично за извршење овога закона. 
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Члаи 23 
Onaj   се   закоп    ис   односи   na   паролие    библиотеке    у   Београду, 

Скопљу,   Нишу,   Крагујеицу,   Цетињу,   Сарајеиу,   Загребу,   Јђубл.аии, 
Новом Саду и Суботиии. 

Члан 24 
Onaj закоп ступа na снагу дапо.м објапе у „Службепом лнсту Де- 

мократске федеративне Југославије". 

O Б P A 3 JI O Ж Е Њ Е 
ПРЕДЛОГА ЗАКОИА O НАРОДНИМ БИБЛИОТЕКАМА 

Оснивање и рад народних библиотека били су досад везани искљу 
■шво за припатну иницијативу, услед чега бнблиотеке у највећеи броју 
случајена нити су бнле дуга века пнти су дале неке нарочите резултате. 
Оинм разлогом дајс се објасиити чињенииа да пародие библиотекс не 
лостоје im у Miioni.M варошима, a o селима и да ne говорим. 

Народне библиотеке су, ме1;утим, у погледу народног пр0СвећиваН>3 
■гако важие устапопе да се без п.их ne може и не сме замислити пи- 
једно nehe иесто у iianioj држави, 

Горе иаиедспи мој закоиски предлбг има за циљ да, користећи У 
пуној мерн приватну иницијативу, ангажује за решавање one крупне 
стварн како општину тако и државу, јер само комбипопаиа сарадн>а 
приватне ишџхијативе, ошптине односно месних народних одбора и 
лржапе може народпи.м библиотекама 'обезбсдити дуг жииот и омогу" 
Junu плодан проснетни рад. 

Дал.е обележје мога закоиског предлога састоји се у томе што су 
народне библиотеке обавезне просветне установе, што je чланство У 
ibuMa такође обавезно и што je у њиховом управљању спроведен ДР" 
жаини  надзор a  самоупрании  iipiuiiuni остао  потпуно  сачуиап. 

Дубоко сам yiie])cii да иародие библиотеке могу испунити сноју 
лросветну мисију једино na тај начии, ако се оргаиизују и буду финан- 
сиране као што je то у горњем мом законском предлогу предвиђено. 

Зато се надам да he Претседнииггво Привремене народне скулштине 
поздранитн с.\:у ствар и учинити све mro до п.ега стоји да означеии мој 
законски предлог nno upe постане закои. 

21  ссптембра 19-15 годипс 
у Београду др Драгић М. Јоксимовић, С.  l'- 

народни послапик из Београда 
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ПРЕДЛОГ 
ЗАКОНА  O ПЕТОГОДИШ№ЕМ ПЛЛПУ ОБИОВЕ И  ИЗГРАДЉЕ 

ДЕМОКРАТСКЕ ФЕДЕРАТИВПЕ ЈУГОСЛЛВИЈЕ 

ПРЕТСЕДНИШТВУ ПРИВРЕМЕНЕ НАРОДНЕ. СКУПШТИНЕ ДФЈ 
Б с o г p a д 

Народни посланик др Драш!! М. Јоксииовић 
подносн закоискн предлог o петогрдишњем плаиу 
обпове и изградње Демократске федеративне Ју- 
гославије, 

Молнм Претседништво Привремене народне скупштине да у пај- 
КоРијсм року донесе следећи 

3 A K O II 
0 петогодишњем плаиу OUIIOBE и изградње демократске 

федеративие југославије 

Члан 1 
Федералне иладе дужие су до 31  децембра  1945 г. израдити пла- 

п^ ибнове и изградње целокупног државног и народног живота на 
0Ј0Ј територији за петогодишњи период који почиње 1 јула 1946 г. 

3 8авршава се 30 јуна 1951 г. 

Члаи 2 
Означени петогодишњи планови садржаваће привредне, финаћси- 

к^. станбене, културне и друге мере, које се у ипл.у обнове и нзградње 
0Јвдине федералне јединице Mopaj'v v TOKV иет година предузети и 

0кончати. 

Члан  3 

■     Петогодишњи планови сваке федералне једкмице имају се до 15 
"Уара 1946 r. поднети савезној влади. 

951 



Члан 4 
Савезна илада па основу добивених планова саставља петогодишњи 

план обиопе и изградње за целу земл.у и подноси га савезној Мародној 
скупштини na одобреп.с до 31 марта 1946 г. 

Члап 5 

Сапезиа Народиа скупштина дужпа je предњи петогоднши.и план 
у целости или са изменама н допунама усвојити до 30 јуиа 194C г. 

Краткоће радн Закон o петогодитљем плапу обпопс и изградн.е 
Демократске федеративне ЈугославијЧ' знаће се: Закои o петогодиит.ем 
држаииом плаиу. 

Члан (i 
Када санезна Народпа скупштина буде озпачени петогодишњи план 

примила, исти се може мен.ати н допуњавати гамо са њеним одобрењем. 

Члаи 7 

Савезна влада дужпа je до 31 октобра 1945 г. издатп упутсгва 
федералпим владама за састав н израду петогодишљих плапопа, na 
основу којих су федералие пладс дужпе израдити допуњеиа упутства 
и иста доставити народним властима и подручним установаиа до 15 
новембра  1945 г. 

Члаи 8 
Федералпе владс дужис су своје петогодитп.е планове (чл. 1 овогз 

закона) отштампатн у посебпу кп.игу у 50.000 примерака до 15 фе- 
бруара 194G г., a савезиа влада дужна je свој петогодишњи план (чл. 4 
овога закона) отштампатн у посебпу књигу у 100.000 примерака до 15 
апрнла 1946 г. 

Један део штампапих књига разделиће се установама и јавним 
радницима бесплатно, a други део уступиће се књижарама радц сло- 
бодпе продаје  no  синжеиој  učini. 

Члап 9 

Сваки jaiiiin радник n грађанин, a исто тако и свака установа има 
право н моралиу дужпост да сапезпој Пародиој скупштинк најдаље до 
15 јуна 1946 г. подпесс CBOJe мшшвеље и предлог за пзмену и допуну 
петогодниш^г плана. 

Члан  10 

Савезиа влада дужпа je одмах no ступању na спагу овога закопа 
почетн са нздаван.ем месечног часописа који he бити иосвећеп inira- 
њима и проблемима означеног петогодишњег плапа. 
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Члан 11 
У савезној Народној скупштини оспопаће се стални скупштински 

0лбор од десст пародиих послаиика са задатко.м да контролише изир- 
11^њс ncTorojuiiiiiber плапа. 

Члан  12 
Радовииа na извођењу петогодишњег плана руководиће нарочито 

0Деле11,е при Претседништву савезне владе, које he се основати одмах 
110 сту11ан.у на снагу овога закона. 

Члан  13 
Прн претседништву сваке федералне владе има се основати оде- 

^ihc за територију дотнчпе федералие јединице, које почиње са радом 
1 јула 1946 г. 

Члаи  14 
Оиај закон ступа na сиагу даном објаис у „Службеном лнсту". 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
ПРЕДЛОГА ЗАКОНА O ПЕТОГОДИШЊЕМ ПЛАИУ ОБНОВЕ И 
ИЗГРАДЊЕ ДЕМОКРАТСКЕ  ФЕДЕРАТИВНЕ  ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Hama порушена, 110пал.сна и ратом уназађена држапа захтеиа како 
0Д власти   тако   и од грађанства   огр&мне   iiaiioi)c у циљу   обнове и 
"згрдп.е. 

Да би обнова и изградња биле ефикасне, нужно je унапред утвр- 
ДИТи, mra сс и na којн начии у блиској будућности има радитн и урадити. 

Када се то буде смишљено утврдило, онда he ene снаге и државне 
1 Приватне бнтн усмереие нсто.ме цил>у, услед чега he н резултати бити 
чознтишшји и сигурнији. 

Лко се ona ствар будс пра-вилно схватила н теиељно извела, nama 
"РНсава доћи he знатно раније неголи иначе до cisoje обнове, до свог 
"чра, процвата и благоста11.а. 

Обзу 

ИЈ€. 

1 октобра 19-15 годинс 
у Београду Др   Драгић   М.   ЈоКСИИОвић,   С.   р. 

народни посланих из Бсограда 
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DEMOKRATSKA   FEDERATIVNA  JUGOSLAVIJA 

MINISTARSTVO SOOIJALINE POLITIKE 
Odoljenijo   za   uređenje   radmčMh   odnosa 

5  soci'ja'.TK)   osiguiranjo 
IVBr. ЗШ'4 

33 dktobm   1945 godine 
Beograd 

-     PRETSEDNIŠTVU   PRIVREMENE  NARODNE  SKUPŠTINE 

Beograd 

Podnosim Predlog zakocia o izmenama i dopunama Zakona o rad- 
ničkim povercnicima Privremenoj narodnoj skupštini radi ozakonjenja, 
s obrazloženjem. 

U smislu čl. 35 Poslovnika AVNOJ-a, tražim hitnost za ovaj 
predlog. 

Prema ovome, moj zahtev hitnosti po predlogu Glavnog odbora 
Jedinstvenih sindikata radnika i nameštenika Jugoelavije za ove izmene 
I dopune, koji sam Privremenoj narodnoj sktipštini uputio 10 o. m. pod 
IVBr. 2911, bespredmetan je. 

Smrt fašizmu — Sloboda narodu! 

Ministar  socijauno ршПке 
dr. Л. Kržišnlk, s. r. 

PREDLOG 
2AK0NA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNIČKIM 

POVCRENICIMA OD 23 JULA 1945 GODINE 

Član 1 
Čl. 1 Zakona o radničkim poverenicima od 23 jula 1945 godure 

menja so i glasi: 
»U svima (privatnim, zadružnim i državnim preduzećima, nadle- 

štvima, ustanovama i organizacijama, u kojima jo zaposleno najmanje 
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fx>t  radnika,  nameštcnika  i službenika,  biraju so poverenici  radnika, 
nameštenika i službenika (radnički poverenici).« 

Član 2 
Stav 1 čl. 3 menja se i glasi; 
»Zadatak jo radničkih povercnika: 
a) da rado na zaštiti socijalnih, ekonomskih i kulturnih interesa 

radnika, nameštenika i službenika; 
b) da pomažu u unapređenju rada i radne discipline u preduzećima, 

nadleštvima i ustanovama; 
v) da vrše kontrofal proizvodnje i izvršavanja plana u preduze- 

ćima izuzev vojnih preduzeća, odnosno privatnih preduzeća ili dolova 
privatnih preduzeća koja  rade isključivo za vojsku; 

g) da pomažu nadležnim vlastima u kontroli izvršenja zakona, 
uredaba i naredaba vlasti.« 

Tač. 5 st. 2 istog člana menja se i glasi: 
»5) da upravama preduzeća daju svoje mišljenje o primanju i 

otpuštanju radnika i nameštenika i da vode evidenciju o nesrečnim 
slučajevima u preduzećima i o tome redovno izveštavaju nadležnu 
vlast.« 

Član 3 
Član 12 se briše, a član 13 postaje član 12 i glasi: 
»Za postupak po krivičnim deliina i/, čl. II ovog Zakona nadležni 

su narodni sreski sudovi.« 
Član 4 

članovi 14, 15, 16 i 17 postaju članovi 13, 14, 15 i 16. 

Član 5 
Ovaj Zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu De- 

mokratske federativne Jugoslavije«. 

OBRAZLOŽENJE 
PREDLOGA  ZAKONA  O  IZMENAMA  i  DOPUNAMA ZAKONA  0 

RADNIČKIM P0VERENIC1MA OD 23 JULA  1945 GODINE 
• 

Pretsedništvo Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugosla- 
vije donelo je Zakon o radničkim povernicima obelodanjen u »Službe- 
nom listu Demokratske federativne Jugoslavije« br. 34 od 31 jula 
1945 godine. 

Prilikom donošenja Zakona o radničkim poverenicima odbačene su 
bitno odredbo iz čl. 1 i čl. 3 projekta spomenutog zakona, a mimo pro- 

955 



jckta predviden jo član 12 sa kaznenim odredbama za radničke pove- 
renikc. 

Tekst čl. 1 Zakona o radničkim poverenicima doslovno glasi: 
»U svima privatnim, zadružnim i državnim prcduzećmia, u kojima 

jo zaposleno najmanje 5 radnika i nameštenika biraju so povcreriici 
radnika i nameštenika (radnički povorenici).« 

U ovoj stilizaciji zakona izostavljen je čiitav niz ustanova i orga- 
nizacija i državnih nadleštava, koje po propisu zakona nisu obuhva- 
ćene, radnici, nameštenici i službenica ovih ustanova, organizacija i 

■nadleštava no bi ima'.! pravo da biraju svojo poverenike, iako njihov 
službeni odnos ima da so regulišo putem kolektivnih ugovora i pravil- 
nika. Timo bi so prema njima učinila očita nepravda, jer hl oni ostali 
bez svojih zakonski Izabranih poverendka, koji po propisima zakona 
imaju pravo i dužnost da štito njihova ekonomska i socijalna prava; 
da; ih u slučaju radnih sporova protstavljaju i da j>rcduzimaju odgova- 
rajuće intervencijo kod uprava preduzeća i nadležne državno vJasti. 
Treba imati u vidu da sindikalnim organizacijama nije nigde omogu- 
ćeno delovanje, pa prema tome no vidimo razloge da so to no dozvoli 
i radničkim poverenicima u okviču Zakona o radničkim poverenicima 
i pravima koja im on pruža. 

Imajući u vidu da postojeći Zakon o radničkim poverenicima 
stvarno ograničava pravo radnika, nameštenika i službenika da biraju 
svojo povereniko iako za to ne postoje nikakvi važni razlozi. Glavni 
odbor Jedinstvenih sindikata radnika: i nameštenika Jugoslavije pre- 
dlaže, da se propisi Cl. 1 spomenutog zakona prošire na sve ustanovo I 
organizacije. Prihvatanjem predloženog teksta u čl. 1 biće ispravljen 
važan nedostatak Zakona o radničkiim poverenicima i voliikoin broju 
radnika i nameštenika i državnih službenika biće omogućeno, da na 
izborima slobodnom  voljom   biraju svojo zakonsko pretstavniko. 

U čl. 3 donesenog Zakona o radničkim poverenicima. izvršena su 
ograničenja zadataka radničkih poverenika, tako da su prava i dužno- 
sti poverenika svedena na najnižu granicu tj. na ulogu posrednika i 
intervencioni&ta. Za proširenje prava radničkih poverenika u predu- 
zoću i protiv ograničenja tih prava, radnička 'klasa bodla so jo za svo 
vi etno poslanka bivšo Jugoslavije. To рга\ч> osporavano je radničkim 
povorenicima po reakcionarnim režimima koji su uglavnom štitili inte- 
rese krupnih kapitalista i onemogućavali na svakom koraku borbu 
radničko klaso za njena socijalna, ekonomska i kulturna ^pra.va. 

Naša nova narodna država, koju radnici i nameštenici neizmerno 
vole, čiju ekonomsku snagu fizičkim i duševnim radom uzdižu, nema 
razloga da ostaje pri starim ograničenjima prava radničkih poverenika 
u preduzećima. Radi toga predlažemo, da so čl. 3 menja i da so pravo 
izabranih radničkih poverenika proširi na sudotovanjo u organizaciji, 
unapređenju i kontroli proizvodnje u preduzećima. 
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U čl. 3 jo jasno izneseno kakvu ulogu radnički poverenici treba 
da imaju. Po tački 1 čl. 3 radničkim .poverenicima SQ omogućuje zaštita 
socijalnih i ekonomskih interesa radnika u svmia preduzcćima, usta- 
novama i organizacijama. U tač. 2 čl. 3 daje so službenicima, mogućnosit 
da preko svojih izabranih predstavnika pomažu u organizaciji i iinapro- 
dcnju rada ustanova. Službenici ćo preko svojih izabranih pretstavnika 
moći uticati na razvoj rada u ustanovama i otklanjati sve ono, što h' 
moglo štetno uticati u radu naših nstanova. 

Po tač. 3 čl. 3 radničkim poverenicima so pruža mogućnost da 
mogu SLidelovati u organizaciji i amapredenju rada u preduzcćima. 
Tač. 4 čl. 3 omogućuje radničkoj klasi da može preko svojih radničkih 
poverenika sudolovati u kontroli proizvodnje u preduzcćima, ал ipak 
sa ograničenjem na preduzeća koja rado isključivo za vojsku. Glavni 
odbor smatra da ovako postavljen čl. 3 pruža mogućnost radničkim 
poverenicima tj. radničkoj klasi da uzme punog učešća u radu predu- 
геса, a prema tome i na obnovi naše zemlje. 

Prigovor koji nam je stavljen od Pretsedništva Vlade DFJ na 
prvobitni naš predlog izmene zakona mi smo uvažili i izbegli smo onu 
stilizaciju čl. 1 u kojem je stajalo ograničenje za zakonodavnu I izvršnu 
vlast. Mi smo uvažili njihovo razloge, da je danas nemoguće raščlaniti 
koje su vlast' izvršne, a koje nisu. 

U ovoj dopuni radnici i nameštenicr videće oživotvorenje svojih 
zahteva u kojima dolaze do izražaja i njihova prava, a ne samo dužnosti 
u preduzcćima. To će radnicima, namoštenicima i službenicima dati 
novi potstrck za .pojačan rad i udarništvo na radu u njihovu korist i u 
korist čitave narodne zajednice. 

Kada bude radničkim povernicima stavljeno u dužnost da pomažu 
— sudeluju u organizaciji, unapređenju i kontroli proizvodnje, nameće 
se prirodna potreba da oni s upravama preduzeća rešavaju pitanja 
primanja i otpuštanja radnika iz preduzeća, nstanovama preko per- 
sonalnih komisija, jer od toga zavisi u velikoj meri kako će teći pro- 
izvodnja i 'ii kojoj meri će biti udovoljene potrebe privrede i. potrebe 
socijalne zaštite radnika. 

Možda ee neprijatelji radničke klase nastojati da prikažu ovo pravo 
radničkih poverenika kao uplitanje u prava vlasništva. To, međutim, 
ne stoji. Radnički poverenici stvarno će se brinuti za unapređenje pro- 
izvodnje u interesu preduzeća, radnika i države. 

Cl. 12 Zakona o radničkim poverenicima propisuje kažnjavanje rad- 
ničkih poverenika. Držimo da taj član treba sasvim da izostane i da 
so uopšte u zakon no unosi i to iz razloga, što su radnički poverenici 
po opštim kaznenim propisima podvrgnuti krivičnoj odgovornosti kao 
i svi drugi građani. Ako radnički poverenici nepravilno vrše svoju du- 
žnost i provode sabotažu, njih ćo presuditi sami radnici na osnovu 
svoga zdravog političkog kriterija, što omogućava i propis čl. 6 tač. 3 
Zakona o radničkim poverenicima. 
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Radnici i nameStenid godinama su so boril' protiv kažnjavanja 
radničkih povcrenika, smatrajući, da su radnički povereraci njihovi iza- 
brani pretstavnici u pr«iuzeću l kada se radničke povereinikc pojodi- 
načno kažnjava, time so posredno 'kažnjava odi radin kolektiv uposlen 
u preduzeću. Sigurno je i to, da će radnici iz svoje sredine birati naj- 
vrednije i najsposobnije drugove, ljude koji su svojim radom dali do- 
kaza da vo'le našu novu državu i koji smatraju čašću rad na njenoj 
obnovi. 

Iz navodnih razloga treba predložene dopune i izmene Zakona 
o radničkim poverenicima prihvatHi i na taj način omogućiti da so 
u preduzećima, ustanovama i nadleštvima konačno uspostavi važan 
pomoćni O'rgan države i sindikata. 

23 okiobra 1945 g. 
Đecgrad Mirastar socijatno .pooitike 

dr. Л. Kržišnik, s. r. 
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MINISTARSTVO   NARODNE   ODBRANE 
Pr.Pov.br. 814 
■1 oktobra 1946 

Beograd 

PRETSEDNIŠTVU  PRIVREMENE  NARODNE SKUPŠTINE 
Beograd 

LI vezi Zakona o demobilzaciji starijih godišta, žena i branilaca od 
19 Jula o. g. 

p redi a ž em 
1) Da so član 2 zakona na kraju dopuni novini stavom: 
»U nesposobne zadrugare 111 članove porodice računaju se još i 

ona Jica, bez obzira na godine starosti, koja budu na specijalnom voj- 
nom lckarskom pregledu ocenjena za nesposobna za rad i pavredivanje. 
Žena sa dvoje ili više dece, koja još nisu navršila deset godina starostj, 
računa se također u nesposobne zadrugare bez obzira na njene godine 
života«. 

2) Da se čl. 4 tač. a) zakona potpuno izmeni i da glasi: 
»Oficirima koji su stupili u Jugostovensku armiju  1941 i 1942 go- 

dine, kod demobilizacije isplatiće se suma u iznosu čelvorostrukih me- 
sečnih prinadležncsti pos'ednjeg položaja, koji su zauzimali u J. A. 

Oficirima koji su stupili u J. Л. 1943 godine isplatiće se suma u 
iznosu trostrukih mesečnih prinadležnosti, a koji su stupili 1944 godine 
do zaključno 15 septembra, suma u iznosu dvostrukih mesečnih prina- 
dležnosti pos'.cdnjeg poJožaja koji su zauzimali u J. Л.« 

3) Da se čl. 4 tač. b) izmeni tato, da glasi: 
»Podoficirima koji se nalaze u J. A, od 1941 godine i 1942 godine, 

isplatiće se kod demobilizacije Din. 10.000.—, podoficirima iz 1943 
godine Din. 5.000.—, a podoficirima koji su stupili u Armiju do za- 
ključno 15 septembra 1944 godine Din. 2.500.—. 

Borcima koji se nalaze n J. A. od 1941 i 1942 godine, kod demo- 
bilizacije isplatiće se Din. 8.000.—, borcima od 1943 godine Din. 
3.000.—, a borcima koji su stupili u Armiji do. zaključno 15 septembra 
1944 godine Din.  1.500.—« 

959 



4) Da so tač. v) čl. 4 temeni tako, da glasi: 
»Borcima, podoficirima i oficirima koji su stupili u Armiju posle 

15 septembra 1944 godine, na imo putnog troSka isplatiti Din. 500.—, 
a onima koji su stupili 1945 godine na ime putnog troška Din. 250.—« 

5) Da se u Zakon o demobilizaciji u čl. 4 unese ova dopuna: 
»Pravo na korišćenjo ove pomoći' nemaju oni oficiri koji se iz voj- 

ske demobilišu na traženje državnih ustanova, radi preuzimanja u dr- 
žavnom aparatu određenih funkcija, koje su im već unapred obezbe- 
dene.« 

6) Izmeno pod 2—5 ne bi imale povratno dejstvo, 'tj. ne bi se odno- 
site na ranije regulisane slučajeve.« 

Molim Pretsedništvo Privremeno narodne skupštino da ovaj pre- 
■dlog uzme u što hitnije irazmatranjo i da doneso potrebnu odluku. 

Prilog: Predlog zakona. 

Smrt fašizmu — Sloboda narodu! 

PretscdnJk MOiretepsikog savet* 
li Minislar jKirodne odbrane 

M;ir.šal  Jugoslavije 

J. B. Tito, s. r. 

PREDLOG 
ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEMOBILIZA- 
CIJI STARIJIH GODIŠTA OBVEZNIKA, ŽENA I HRANILACA U 
JUGOSLOVENSKOJ ARMIJI I MORNARICI OD 19 JULA 1945 GOD. 

Član 1 
U čl. 2 Zakona na kraju dodati nov stav koji da glasi: 
»U nesposobno zadrugare ili članove porodice računaju se još i 

■ona lica, bez obzira na godine starosti, koja budu na specijalnom vojnom 
iekarskom pregledu ocenjena za nesposobna za rad i privređivanje. 
Žena sa dvoje ili više dece, koja još nisu navršila 10 godina starosti, 
računa se također u nesposobne zadrugare, bez obzira na njeno godino 
života«. 

Član 2 
U čl. 4 tač. a) menja se i glasi: 
»Oficirima koji su stupili u Jugoslovensku armiju 1941 i 1942 go- 

dine, kod demobilizacijo isplatićo se suma u iznosu četvorostrukih me- 
sečnih prinadležnosti poslednjeg položaja koji su zauzimali u J. Л. Ofi- 
cirima koji su stupili u J. Л.  1943 godine ispJatiće so suma u iznosu 
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trostrukih mesečnih prinadležnoisti, a koji su stupili 1^44 godine do za- 
ključTio 15 septembra, suma u iznosu dvostrukih mesečnih prinadlcžnostl 
poslednjeg položaja koji su zauzimali u J. Л.« 

Tač. b) 51. 4 menja so i glasi: 
»Podoficirima koji so nalaze u Ј.Л. od 1941 i 1942 godine isplatićo 

&Q 'kod demobilizacije Din. 10.000.—, podoficirima iz 1943 godine Din. 
5.000.—, a podoficirima koji su stupili a Armiju do zaključno 15 sep- 
tembra 1944 godino Din. 2.500.—. Borcima koji se nalaze u J. Л. od 
1941 i 1942 godine kod demobilizacije isplatiće se Din. 8.000.—, bor- 
cima od 1943 godine Din. 3.000.—, a borcima koji su stupili u Armiju' 
do zaključno 15 septembra 1944 godine Din. 1.500.'—« 

Tač. v) čl. 4 menja se i glasi: 
»Borcima, podoficirima i oficirima koji su stupili u Armiju pošlo 

15 septembra 1944 godine, na ime putnog troška isplatiti Din. 500.—, 
a onima koji su stupili  1945 godine na ime putnog troška Din. 250.— 

Dodajo se-nov a tačka g) koja glasi: 
»Pravo na koriščenje ovo pomoći nemaju oni oficiri koji se iz 

vojsko demobilišu na traženje državnih ustanova, radi preuziimanja u 
državnom aparatu određenih funkcija, koje su ini već unapred 
obezbodeno.« ■ • 

'    Član 3 
Ovo izmene i dopuno no odnose se na ranijo regulisane slučajeve. 

Član 4 
Ovaj Zakon slupa na snagu kad so objavi u »Službenom listu De- 

mokratske federativne Jugoslavije«. 

OBRAZLOŽENJE 
PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA 1 DOPUNAMA ZAKONA O 
DEMOBILIZACIJI STARIJIH GODIŠTA OBVEZNIKA, ŽENA I HRA- 
NILACA U JUGOSLOVENSKOJ ARMIJI I MORNARICI OD 19 JULA 

1945 GODINE 

Ad 1) Članom 2 zakona priznavalo se svojstvo branioca ograni- 
čenom broju lica, koja se nalaze u Jugoslovenskoj anmji i mornarici, 
jer su kao nesposobni zadrugari i\\ članovi porodice računati samo 
muški članovi ispod navršenih 17 i preko navršenih 55 godina i ženskinjo 
ispod navršenih 18 i preko navršenih 45 godina. Da bi se pomogao veći 
broj porodica siromašnih obveznika, koji se nalaze u Jugoslovenskoj 
armiji i mornarici, priznajući im svojstva branioca, proširen je pojam 
ko so ima smatrati nesposobnim zadrugarom. Prema predloženoj do- 
ipuni čl. 2 zakona moći će da bude domobi'.isan i onaj obveznik siro- 
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maznog stanja, koji je svoju zadrugu ili porodicu izdržavao isključivo 
svojim iradom dli zaradom,   a koji u zadruzi ima: 

— članovo zadrugo ili porodico bez obzira na godino starosti ne- 
sposobno za rad i privrodivanjo, Sto treba da budo ufvrdeno na spcci- 
jalnom vojnom lckarskom pregledu; 

— ženu sa dvojo ili više deco koja još nisu navršila 10 godina 
staro'St'. 

Ad 2) a) Član 4 Zakona o demobilizaciji nepravilno postavlja pi- 
tanje isplate, jer ovu veže za datum proizvodstva u oficirski čin. Po- 
znato jo da usled specifičnib usiova razvoja naše Armije proizvodstva. 
U oficirsko činove nisu redovno ni postupno tekla, tako da mnogi oficir; 
uotpšto nisu dobili čin na vreme, ili nisu počeli sa istim činom, iako 
danas imaju istovetno funkcije. 

Na pr.: od 2 majora komandanta brigade jedan jo dobio prvi čin 
poručnika 1943 godino i do danas napredovao do majora, dok je drugi 
prvi put pro'izvcdcn u čin majora ove godine. 

Po čl. 4 Zakona o demobilizaciji veličina isplate jednog, mnogo bi 
se razlikovala od veličino isplato drugog. 

b) Ova odredba zakona i suviše komplikujo izračunava.ijc 
pomoći, pošto istu veže za Funkcije na kojima su oficiri bili u roku 
NOV. Treba imati u vidu da nema mogućnosti da se za svakog oficira 
izračunava točno vremo ko'je je proveo na pojedinim funkcijama, da јч 
bilo takvih funkcija kojih nema u sadašnjoj sistematizaciji te da ima 
mnogo oficira koji su dobili u toku borbe specijalne zadatke za rad iz- 
van vojske i kojima treba i to vreme uračunati u službu u Armiji. 

Ad 3) Formulacija u zakonu nije konkretna, jer ne govori o tomo 
da li treba podoficirima isplatiti podoficirske prinadlcžnosti od dana 
stupanja u Armiju, ili od dana proizvođenja u podoficirski čin. Ako bi 
so postupilo po prvom tumačenju, onda bi podoficirima pripala nesra- 
zmorno velika suma, i to bi nesumnjivo pretstavljalo velilvo opterećenje 
za budžet. S drugo strano, ako bi se postupilo po drugom tumačenju. 
nastaju slično teškoćo i nepravilnosti kod sadašnje primene čl. 4 tač. a) 
zakona. 

Novi predlog uprošćava ovo izračunavanje, a u pogledu novčanog 
efekta odgovara realnim potrebama i mogućnostima. 

Ad 5) Ova dopuna bila je nužna iz razloga, što je osnovna suština 
Zakona o demobilizaciji ukazivanjem pomoći demobilisanim, u cilju 
olakšanja njihovog zbrinjavanja do novog zaposlenja. S obzirom na 
izloženo, onim oficirima koji se demobilišu na traženje državnih organa, 
tj. za koje jo izvesno unapred da 'maju obezbedenu službu u državnom 
aparatu, no treba isplatiti ovu pomoć, osim njihovih redovnih mesečnih 
prinadležnosti. 

Prelsednik   M'inistanko-fj   savetn 
i  Mirastar шгсхЈпе odbrane 

Maršal Jugoslavije 
J. B. Tito, s. r. 
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MINISTARSTVO   NARODNE   ODBRANE 
DEMOKRATSKE   PtDERATlVNIi   JUGOSLAVIJE 

Mob ili Sziadsko odo'1 jfinje 
Pov.Mob.Br. 305 
23-Х-1946   god. 

Beogirad 

PRETSEDNISTVU  PRIVREMENE  NARODNE SKUPŠTINE 
DEMOKRATSKE FEDERATIVNI: JUGOSLAVIJE 

U priilogu dostavljam 4 primerka Predloga zakona o demobilizaciji 
najmlađih godišta i drugo partije starijih godišta obveznika, branilaca. 
I svih žena iz Jugoslovenske armije i mornadce s molbom da se stavi, 
na dnevni red zasedanja Pretsedništva Privremene naredno skupštine 
Demokratsko federativno Jugoslavije, koje počinje na. dan 26 oktobra 
1945 godine. 

Smrt fašizmu — Sloboda narodu! 
Preitscdmjk Mfatotansfcog savelta. 

i Minisitar 'narodne odbrane 
Maijal   Ju^os'.avijii 
J. B. Tito, s. r. 

PREDLOG 
ZAKONA   O   DEMOBILIZACIJI NAJMLAĐIH   GODIŠTA   I   DRUGE 
PARTIJE  STARIJIM  GODIŠTA OBVEZNIKA,   MRANILACA  I  SVIIt. 

ŽENA  IZ JUGOSLOVENSKE  ARMIJE I MORNARICE 

Član 1 
Iz Jugoslovenske armijo i Mornarico imaju se otpustiti: 
Л) Odmah po objavi ovoga Zakona pa do 15 novembra 1945 godine: 
1. — Svi borci rođeni 1928 godino i mladi; 
2. — Podoficir} i oficiri rođeni 1928 godine i mladi, ukoliko SU 

daći srednjih i njima ravnih škola, a žele da budu otpušteni radi pro- 
duženja školovanja. 
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Licima pod 1. i 2. uračunali vreme provedeno u Jugoslovenskoj 
armiji i Mornarici u vreme služenja obaveznog vojnog roka, koji će 
biti naknadno zakonski .predviden, s lim da razliku, ukoliko bude posto- 
jala, nadosluže -kada bude rcgrutovano njihovo godište. 

B) U vremenu od 15 novembra do 31 decembra 1945 godine: 
1. — Svi borci i podoficiri rođeni 1919 godino i stariji; 
2. —■ Sve žene (borci, podoficiri i oficiri); 
3. — Oni oficiri,  čije demobilisanje dozvoljavaju  potrebe službe. 

Član 2 
Od odredaba ,pod 61. 1 izuzimaju se i to: 
a) specijalisti (muškarci i žene), koji su u Jugoslovenskoj armiji 

Ги Mornarici neophodno potrebni a nisu branioci, s tim da se oni, koji 
su služili u Jugoslovenskoj armiji i Mornarici dve godino i više, pre- 
vedu u radnike sa odgovarajućom platom; 

b) lica (muška i ženska) koja žele da ostanu u Jugoslovenskoj 
armiji i Mornarici, a ocenjena su da imaju uslova za .korisno vršenje 
izvesnih vojnih dužnosti; 

v) sva lica, koja su na službi u Korpusu narodne odbrane Jugo- 
slavije. 

Član 3 
Na demobilisane po ovom Zakonu imaju   se   u   svemu   primeniti 

odredbe čl. 3, 4, 5, 6, 7 i 8 Zakona o demobilizaciji starijih godišta 
obveznika, žena i branilaca u Jugoslovenskoj armiji i MornaricJ od 19 
jula 1945 godine. 

Član 4 
Odredbo čl. 3, 4, 5, 6, 7 i 8 Zakona o demobilizaciji starijih godišta 

obveznika, žena i branilaca u Jugostovenskoj armiji i Mornarici od 19 
jula 1945 godine imaju se primeniti na niže navedene obveznike borce 
i rukovodioce, bez obzira na godine starosti, koji so otpuštaju iz Jugo- 
slovensko armijo i Mornarice, i to: 

a) privremeno i stalno nesposobne za vojnu službu; 
b) strane državljane, koji se repatriraju u njihovu otadžbinu; 
v) lica otpuštena po naređenjima Ministarstva narodne odbrane 

kao neophodni stručnjaci za. obnovu zemlje. 
Odredbe ovog člana odnose se i na lica označena pod a) b) i v), 

boja su otpuštena iz Jugoslovenske armije i Mornarico u vremenu 
od 1 maja 1945 godine do objave ovog Zakona. 

Član 5 
Čl. 2 Zakona  o demobilizaciji starijih  godišta obveznika,  žena  i 

hranilaca u Jugoslovenskoj armiji i ■Mornarici od  19 jula  1945 godine 
ima se i nadalje primenjivati. 
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Način i rok podnošenja molbi za priznavanje hranilačkc pogod- 
nosti, kao j za otpuštanje obveznika branilaca, propisace Ministarstvo 
narodne odbrane. j 

Član 6 
Bliže odredbe za sprovodenje ovog Zakona propisace Ministarstvo 

narodne odbrane. 
Član 7 

Ovaj  Zakon stupa  na  snagu  kad se objavi  u  »Službenom  listu 
Demokratske federativne Jugoslavije«. 

OBRAZLOŽENJE 
PREDLOGA ZAKONA O DEMOBILIZACIJI NAJMLAĐIH  GODIŠTA 
I DRUGE PARTIJE STARIJIH GODIŠTA OBVEZNIKA, IIRANILACA 

I SVIH ŽENA IZ JUGOSLOVENSKE ARMIJE I MORNARICE 

Demobilizacija novih kontingenata obveznika je nov dokaz miro- 
ijubivo'Sti naše države u spoljnopolitičkim odnosima, a ujedno čvrstine 

ii sigurnosti našeg unutrašnjeg poretka. 
Ad čl. 1) Pošto demobilizacija zbog saobraćajnih prilika i potrebo 

socijalnog zbrinjavanja demo'bilisanih ne može da se vrši odjednom, to 
je predvideno' da se otpuštanje vrši u 2 ešalona. 

Prva ešalon, koji b)! se otpustio iz Armije u vremenu od objave 
zakona do 15 novembra, obuhvata demobilizaciju najmlađih godišta tj. 
mladića starih 17 godina i mladih, tako da bi im se pružila prilika pro- 
duženja školovanja. Pošto su ovi mladići učestvovali u ralu, iako nisu 
bili u vojnoj obavezi, predvideno je da će im se vreme provedeno u 
Armiji i Mornarici računati u obavezni rok službe, koji će biti naknadno 
zakonski propisan. Razliku, ukoliko bude postojala, imaće.da nadosJuže 
kada bude regrutovano njihovo godište. 

Drugi ešalon obuhvata obveznike koji imaju 26 godina i više. Scrn 
toga obuhvata i sve žene pošto su bite dosada izuzete one koje su na 
službi u stalnim sanitetskim ustanovama i rukovodioci. 

Demobilizacija oficšra zasada se ne može još vršiti po jednom 
opštem pravilu, već jo predvideno' da će se otpuštanje njihovo vršiti 
ukoliko to potrebe službe budu dozvoljavale. 

Ad čl. 2) Od demobilizacije su izuzeli: 
a) specijalisti, ukottko nisu branioci, koji su Armiji i Mornarici 

neophodno potrebni. Ovaj (izuzetak je morao da bude učinjen pošto so 
oseća vrlo veliki nedostatak, na pr., šofera, mehaničara, sanitetskog i 
veterinarskog osoblja itd.; 
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Тз) izuzetak da mogu ц Armiji i Mornarioi da se zadrže oni koji 
So želo, a pokažu odgovarajuću sposobnost, učinjen je prvenstveno iz 
razloga socijalnog zbrinjavanja obveznika. 

-Ad čl. 3) U odredbama predvideno je da će novi demobilisani u 
[pogledu materijalnog i socijalnog obezbedenja biti izjednačeni sa onim 
;koj.i su demobilisani po zakonu od 19 jula o. g. 

Ad čl. 4) Pošto so iz Armijo i Mornarice otpušta i izvestan broj 
Hica koja ne pripadaju godištima na, koja se odnosi zakon, ali se otpu- 
■štaju kao stalno i privremeno nesposobni, strani državljani, koji odlaze 
ai svoju otadžbinu, kao i oni koji se demobilišu kao 'neophodni: stručnjaci 
-u cilju obnove zemlje, to je bilo potrebno da se i na njih prošire odredbe 
Zakona o demobilizaciji, koje regulišu njihovo materijalno i socijalno 
fobež bede nje. 

Najzad, ovde je predvideno da pravo na materijalne prinadiležnoetf 
cimaju i ona lica, koja su demobilisana pre ovoga zakona. 

-Ad čl. 5) Pošto je Zakon o demobilizaciji od 19 jula predvideo da 
<бе demobilizacija, u njemu predvidenih kategorija obveznika, ima izvr- 
šiti u roku od 2 meseca, to je bilo potrebno da se predvidi dalje otpu- 
štanje branilaca. Ovo naročito zbog toga što su odredbe za priznavanje 
Ihrahilačkog svojstva proširene Predlogom zakona o izmenama i dopu- 
inama ,'Zakona o demobilizaciji1 od 19 jula (čl. 2). 

9» 



MINISTARSTVO PROSVETE 
DEMOKRATSKE   FEDERATIVNE   JUGOSLAVIJE 

Br. 3882 
б septembra 19-15 g. 

Beograd 

PRETSEDNISTVU  PRIVREMENE NARODNE SKUPŠTINE 
Beograd 

U prilogu dostavljamo Vam-predloge zakona s obrazloženjima, 
i to: 

1) o sedmogodišnjem osnovnom školovanju i 
2) o ukidanju građanskih škola. 
Zakon o sedmogodišnjem osnovnom školovanju osnov je celog 

■ novog školskog sistema, koji ima da se zavede u našoj školi. O njego- 
vom donošenju ovisi izradba Zakona o osnovnim, srednjim i ostalim 
školama, te izradba nastavnog plana i programa za ove škole. Kako 
školska godina počinje u svim federalnim jedinicama sredinom sep- 
tembra to one požuruju donošenje odluke o osmogodišnjem osnovnom 
školovanju, što je bilo formulirano na zasedanju Prosvetnog saveta 
Ministarstva prosvete DFJ. Isto tako potrebno je da se definitivno za- 
konski reši pitanje ukidanja građanskih škola, pošto je ovo ukidanje u 
praksi već svuda provedeno. 

Molimo da priložene zakone — kao hitne uzmete u razmatranje. 
Smrt fašizmu — Sloboda narodu! 

Ministar prosvete 
Vladislav Ribnikar, s. r. 

PREDLOG 
ZAKONA  O Sl:DA\OGODIŠNJEM  OSNOVNOM  ŠKOLOVANJU 

Član 1 
Na teritoriji Demokratsko federativne Jugoslavije uvodi se osnovno 

sedmogodišnje školovanje za svu decu oba pola. 
Školska obaveza počinje sa sedmom godinom i traje do petnaeste 

godine starosti. J 
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Član 2 
Narodno skupštine (Veća, Sabor, Svet, Sobranje) doneče zakone 

za ostvarenje odredaba ovog Zakona. 
Član 3 

Ovaj Zakon stupa na,snagu kad se objavi u »Službenom listu De- 
mokratsko federativne Jugoslavije«. 

OBRAZLOŽENJE 
PREDLOGA  ZAKONA  O  SEDMOGODIŠNJEM  OSNOVNOM 

.ŠKOLOVANJU 

Sedmogodišnje osnovno školovanje lUvodi so s ovih razloga: 
1) Za vreme predaprilske Jugoslavije deca su, iako je postojao 

Zakon o osmogodiišnjcm školovanju, pohađala samo 4 razreda osnovne 
škole. Praksa je pokazala da su se kroz takvo školovanje stvarali polu- 
analfabcti. Dele je izašlo iz školo sa 11 godina starosti, u godinama 
kad mu jo škola najpotrebnija: Prepušteno samom sobi izgubilo je vezu 
sa školom i knjigom te jo malo po malo zaboravilo i ono što je naučilo 
u osnovnog školi. Sedmogodišnjim školovanjem dete ostaje u školi baš 
onda kad ulazi li najintenzivniji duševni i telesni razvoj. U tom vre- 
menu putem sedmogodišnjeg školovanja ono dobiva zao'kruženo naučno 
znanje koje mu omogućuje da pravilno shvati prirodne i društvene 
pojave. Na taj način imaćo jasno naučno poglede na svet i znače da 
zauzme određen živoilni stav na društveno zbivanje. 

Iz sedmogodišnjeg školovanja moči čc da produži dalje školovanje 
u višoj srednjoj i stručnim školama sva deca, koja imadu volje i spo- 
sobnosti. Tim se omogučujo škotovanje deci najširih narodnih slojeva. 

2) Naš je narod već tokom пабе Narodnooslobodilačke borbe, kao 
i poele O'SiO'bodenja pokazao težnju za slicanjem znanja i proširivanjem 
obrazovanja. Obnavljanje ško'.a po<stavio je narod medu prve probleme 
obnovo zemlje. To se vidi iz loga što jo u bivšoj Jugoslaviji bilo 9.169 
osnovnih škola, a danas ih imade 9:327, što znači za 158 više. Naro- 
čito je važno istaknuti da je Crna Gora, koja jo najviše stradala od 
okupatora, otvorila 126 škola više nego što je bilo u predaprUskoj 
Jugoslaviji. 

3) Sedmogodišnje školovanje provodiče se u 4 razreda osnovne i 
3 razreda niže srednje školo (gimnazijo). Zbog materijalnih poteškoća, 
a naročito zbog pomanjkanja stručnog kadra neće se moći da otvore 
svagde trorazredno niže srednje škole, već će so stvarati Irc'razrodno 
više osnovne škole, u kojima će učitelji osnovnih škola Izvoditi skraćen 
5 zaokružen program niže srednje škole. Deca će moči da predu iz više 
osnovne školo — polaganjem dopunskog ispita —U odgovarajući razred 
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srednjo školo ili stručne škole. Više osnovno škole .privremenog su ka- 
raktera, te će se malo ,po majo pretvoriti u niže srednje škotle. U mno- 
gim me&tima ostaće samo 4 razreda osnovne škole, jer nećo biti mo- 
guće stvoriti ni višu osnovnu školu. Sposobnoj ded iz tili Škola omo- 
gućiće se da u drugim mestima gde postoje srednje školo rfastavc dalje 
obrazovanje. 

4) Hitnost za donošenje ovog zakona tražimo zato što školska 
godina ipočinjo sredinom septembra te federalnei jedinice požuruju ro- 
šenjo o sedmogodišnjem školovanju pre početka školske godine. Sed- 
mogodišnje škovovanjo jo oenov za izraelu zakona o osnovnim, sred- 
njim i1 drugim školama, to za izradu nastavnog plana i programa za 
sve školo. Osim toga treba izraditi plan i program za skraćeno školo- 
vanje boraca, invalida i ostalih koji su zaostali u osnovnom školovanju, 
kojiproblem treba hitno rešiti- U nekim federalnim jedinicama postoji 
osmogodišnje školovanje (Slovenija), a u nekim krajevima šestogo- 
dišnjo (Vojvodina, Dalmacija), to treba da se pro početka školske go- 
dino to škode prilagode novom Školskom sistemu. 

AVinisitar prosvete 
Vladlslav Rlbnlkar, s. r. 
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PREDLOG 
ZAKONA O UKIDANJU GRAĐANSKIH ŠKOLA 

Član 1   , 
Građansko školo so ukidaju. 

član 2 
Dosadašnje! građanske školo pretvaraj'u so u niže gimnazije. 

Član 3 
Ministarstva prosvcto federalnih jedinica, odnosno narodni odbori1 

autonomnih oblasti iprove.šće odmah ovaj Zakon na svom području. 

Član 4 
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objavo u »Službenom listu De- 

mokratsko federativno Jugoslavije«. 

OBRAZLOŽENJE 
PREDLOGA ZAKONA O UKIDANJU GRAĐANSKIH ŠKOLA 

Odredbama o građanskim školama izncto je da će učonici dobit' 
■obrazovanje »opsežnijo . . . nego im ga mogu dati više narodne škole«, 
a imaju opremiti učenike za srednje stručno škole. 

Međutim, ovaj cilj, najpre, ostao jo većinom promašen, jer školska 
omladina građanskih škola nijo bila u mogućnosti, i iz materijalnih 
razloga, da to smernico ostvari. 

Svršeni učenici građanskih škola nisu so .prihvatali praktičkih 
zvanja, za koja, uostalom, u školi nisu ni dobili noku čvršću osnovu, a 
nisu ni nastavljali školovanjo u srednjim stručnim školama. Oni su 
čokali godinama da dobiju kakvo zaposlenje 'kao mali činovnici, pi- 
sari itd. Na tome so većinom svršavalo školovanjo omladino građanskih 
škola. 
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Osim toga, učenicima ovih škola bila su kroz dugi niz godina za- 
tvorena vrata za ulazak u koju drugu Školu, a u prvom redu za ulazak 
U srednje Skote i njima slične, osim onog malog broja stručnih škola, 
udaljenih od boraviiišta i na retko razasutih po zemlji. Mogao je učenik 
pokazati u toku školovanja znatne sposobnosti ili pak naklonosti za 
drukčiji posao nego ga predviđa ova uredba, njemu se mije omoguća- 
vao prelazak na srednju školu, i daljni nastavak studija za ovog.uče- 
nika bio je zatvoren. Iako građanske škole »imaju rang niže srednje 
škole«, za prelazak u srednje škole nije učenicima, pa nf onim najbo-' 
ijim, ništa priznavano od ovog školovanja n građanskim školama. 

I, najzad, i lo je najvažnije, ulaskom u ovu školu učenik je, zbog 
navedenih razloga, već odredio zvanje, a da li je učenik sposoban u 
tim godinama da se opredeljuje za praktično znanje, suvišno je go- 
voriti. 

Zakonom je predviđeno da će se građanske škole otvarati »prven- 
stveno u gradovima i me&tima sa gušćim naseljem«. Ali ustvari ove 
škole su tako otvarane da privuku seljačku i radničku decu i da istaknu 
socijalnu diferencijaciju medu omladinom, pa im sprečavale moguć- 
nost da do'du do srednjih škola, koje bi im otvarale mogućnost za uni- 
verzitete i visoke škole. Ono su bile razasute po većipi varošicama, za- 
nemareno i oskudne, sa slabim pomoćnim sredstvima. Ono nisu uživale 
ni deo one pomoći, koje su imale srednje škole, pristupačne građanskom 
staležu, a ni ugled u narodu. Zbog toga pogotovu nije ni čudno da je u 
našim višim srednjim'školama postojao onaj veliki nesrazmer između 
seljačko i iradničkc dece i dece drugih staleža. 

Moramo imati u vidu da je četvorogodišnje školovanje naše dece 
u osnovnim školama bilo nedovoljno da deca steknu osnovna znanja. 
To š'kolovanje treba proširiti tako da deca steknu opšte obrazovanje i 
razviju urođeno sposobnosti. I to tada kada učenik stekne osnovno 
opšte obrazovanje i bude u mogućnosti da so opredeljuje za praktično 
zvanje, treba preći1 na stručno obrazovanje i biranje pasla. 

Zbog svega toga nameće se kao osnovna potreba da se građanske 
školo ukinu i pretovre u niže gimnazije u skladu sa principom jedno- 
stavne srednje škole. 

Hitnost ovog zakonskog predloga nameće se iz ovih razloga: 
Činjenično navedeno stanje nužno traži ukidanje građanskih škola 

a zakonska odluka nameće se kao vrlo hitna u času kad se nalazimo na 
početku nove školsko godine, pogotovu što je to pitanje tako raznoliko 
•rešeno na našem državnom području. Neke su zemaljske vlasti još u 
toku borbe ukinule građanske škole, druge su ukinule posle borbe a 
neke su još uvek u stavu iščekivanja. 

Mmii-slar tpros'vetc 

Vlad. Ribnlkar, s. r. 

971 



DEMOKRATSKA   FEDERATIVNA   JUGOSLAVIJA 

MiIiNiISTARSTVO SOCIJALNE POLITJiKE    . 
0<к'1јепјо 7.л  uređen je radnih odnosa 

i  socfja'.tio  osiiguiriiinjti 
IV Вг. 2908 

13 oktobra   1SH5 godijne 
Beograd 

PRETSEDMSTVU PRIVREMENE NARODNE SKUPŠTINE 
Beograd 

Dostavljam u prilogu Nacrl zakona o uređenju sudova socijalnog 
osiguranja i Vrhovnog suda socijalnog osiguranja s molbcm da se isti 
uzme u postupak kao hitan i da se donese što ,pre s obzirom na to da 
ima prilično nerejenih sporova iz ranijeg poslovanja ustanova socijal- 
nog osiguranja kao i s obzirom na to da so novi sporovi dnevno po- 
javljuju. 

Napominjem, da jo ovaj nacrt izrađen sporazumno sa Ministar- 
stvom pravosuđa DFJ. 

Donošenjem O'vog zdkona biće izvršen član 9 Zakona o sprovo- 
denju socijalnog osiguranja na području Demokratske federativne Ju- 
goslavije, po kojem se osnivaju u sediStu svako filijalo zemaljskog za- 
voda za socijalno osiguranje sudovi sooijalnog osiguranja za područje 
dotične filijale. Ovi sudovi rešavaće sporove koji su ranije rešavani u 
sedištima bivših okružnih ur-eda za osiguranje .radnika, sudovi radničkog 
osiguranja, izabrani sudovi u sedištima bivših penzionih zavoda za slu- 
žbenike, sudovi rudarskog osiguranja u sedištima bivših glavnih bratin- 
skih blagajni itd. Po istom članu 9 poni. zakona osniva se u sedištu 
Središnjeg zavoda za socijalno osiguranje Vrhovni sud socijalnog osi- 
guranja za područje cele države. Ranije je poslove vrhovnog suda rad- 
ničkog osiguranja obavljao Sto sedmorice u Zagrebu, a kasnije i jedno- 
odcljcnje Kasacionog suda u Beogradu. Od oslobođenja na ovamo svi 
ovi sudovi nisu poslovali tako, da je nastao priličan zastoj u poslovanju. 

Predmetni nacrt zakona ne otstupa od načela na kojima počiva 
Zakon o uređenju narodnih sudova. Član 13 trebalo je uneti usled toga, 
jer je ranije takve sporove rešavao Državni savet koji više no postoji. 
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Kada Središnji zavod za socijalno osiguranje .preuzme Pcnziski fond 
radnika državnih saobraćajnih ustanova, što će verovatno biti izvršeno 
sa 1 januarom 1946 godine, — postade ovaj propis bespredmetan za 
sporove nastale posle 1. I. 1946 g. Pošto u nekim federalnim jedinicama,- 
kao na primer u Crnoj Gori, nisu obrazovane filijale Zemaljskog za- 

. voda, s obzirom na mati broj osiguranika, unet je član 14, da se U 
takvim slučajevima sud socijalnog osiguranja obrazuje kod Zemaljskog 
zavoda sa nadležnošću za celo područje Zemaljskog zavoda tj. za colo 
područje federalne jedinice. 

S O'bzirom na to da je dosada na osnovu Zakona o sprovodenju 
socijalnog osiguranjr izvršeno stapanje ustanova bivšeg Središnjeg za- 
voda za osiguranje radnika, Glavnib bratinskih blagajna i Penzionih 
zavoda za službenike, dok je stapanje ostalih ustanova socijalnog osi- 
guranja u toku, doneta je U čl. 15 odredba da Ministar pravosuđa u 
sporazumu sa Ministrom socijalne politike DFJ daje .potrebna uputstva 
u vezi sa sprovodenjem ovog zakona. Ovo ovlaSćenje potrebno je radi 
toga, jer jo nemoguće u samom zakonu resiti sve slučajeve ikoji će se 
pojavili za vreme .prelaznog -perioda postepenog utapanja svih ustanova 
socijalnog osiguranja u Središnji zavod za socijalo osiguranje. 

Smrt fašizmu — Sloboda narodu! 

MJnisiter socijaune poHi'ke 
dr. Anton Kržišnik, s. r. 

PREDLOG 
ZAKONA O  UREĐENJU  SUDOVA SOCIJLNOG OSIGURANJA I 

VRHOVNOG  SUDA  SOCIJALNOG OSIGURANJA' 

I OPŠTA NAREĐENJA 

Član  1 
Zakonom o sprovodenju socijalnog osiguranja na području Demo- 

kratske Federativne Jugoslavije osnovani sudovi socijalnog osiguranja 
i Vrhovni sud socijalnog osiguranja specijalni su sudovi u smislu čl. 1 
stav 2 Zakona o uređenju narodnih sudova. 

Član 2 
Ti su sudovi isključivo nadležrii za suđenje o zahlevima osiguranika 

i njihovih pravno ovlaštenih srodnika protiv nosioca socijalnog osigu- 
ranja, koji izviru iz odnosa osiguranja. 

Sporove o postojanju srodstva rešava redovni narodni sud. 
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II SUDOVI SOCIJALNOG OSIGURANJA 

Član 3 
Sudovi socijalnog osiguranja sude u sporovima-iz socijalnog osigu- 

ranja (čl. 2) u prvom stepenu. 

Oni sude u veću od pretsednika odnosno zamenika pretsednika i 
dva •prisuditclja. 

Suđenje je javno. Sud može isključiti javnost kad to zahtevaju 
obziri javnog reda i poretka. 

Član 4 
Sudovi socijalnog osiguranja obrazovaće se kod Okružnih sudova 

na čijim se područjima nalaze sedišta filijala Zemaljskih zavoda za so- 
cijalno osiguranje. 

Pretsednika i zamenika pretsednika suda socijalnog osiguranja 
postavlja na tri godine Ministar pravosuđa federalne jedinice odnosno 
Pretscdništvo Narodne skupštine Vojvodine iz redova izabranih saidija 
dotičnog Oikružnog suda vodeći kod toga računa o stručnoj pravno) 
spremi sudija. 

Sudiji kome prestane redovna služba kod Okružnog suda рге isteka 
tog roka .prestaje i dužnost u Sudu socijalnog osiguranja. 

Prctsednik Okružnog suda može Pretsedni-ku Suda socijalnog osi- 
guranja poveriti i redovne sudske poslove Okružnog suda, ako to nje- 
gova zaposlenost u Sudu socijalnog osiguranja dopušta. 

Član б 
Prisuditelje poziva na suđenje pretsednik Suda socijalnog osigu- 

ranja iz redova prisuditelja Okružnog suda po .unapred usta novi jenom 
redu i topo mogućnosti iz redova osiguranika. 

Prisuditelja koji se bez dovoljno razloga ne odazove porivu na su- 
đenje kazniće pretsednik novčano do 500.— din. a i na naknadu tro- 
škova koje je svojim izostankom proaizrokovao'. Protiv odluke o kazni 
nema žalbe, do'k protiv odluke o naknadi troškova ima osuđeni pravo 
žalbo na Vrhovni sud socijalnog osiguranja u roku od 15 dana. 

Član G 
Administrativne poslove Suda socijalnog osiguranja vrši adminii- 

strativno' osoblje Okružnog suda pod nadzorom pretsednika Suda soci- 
jalnog osiguranja. 

Sudovi socijalnog osiguranja'imaju svoje posebno delovodne p;o- 
to'kole, registre i .pečate. 
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III VRHOVNI SUD SOCIJALNOG OSIGURANJA 

Član 7 ■    . ' 
Vrhovni sud socijalnog osiguranja rcšava o sporovima iz soci- 

jalnog osiguranja (čl. 3) povodom žalbi stranaka, kao i povodom nad- 
zornih žalbi Javnog tužioca federalnih jedinica odnosno autonomno 
pokrajine Vojvodino protiv pravosnažnih osuda i drugih odluka Suda 
socijalnog osiguranja. Vrhovni sud socijalnog osiguranja može svojom 
odlukom prvostepenu osudu odnosno odluku potvrditi, ukinuti ili: pre- 
inačiti. 

Vrhovnom sudu pripada pravo nadzora nad radom sviju sudova 
socijalnog osiguranja. Nadzor nad radom Vrhovnog suda socijalnoga 
osiguranja vrši njegov Pretsednik. 

Član 8 
Nadzorno žalbo Javnog tužioca Demokratsko Federativno Jugosla- 

vijo protiv osuda i drugih odluka Vrhovnog suda socijalnog osiguranja 
režava Vrhovni sud Demokratske Federativne Jugoslavije na svojoj 
opštoj sodnici. 

član 9 
* Vrhovni sud socijalnog osiguranja sastoji so iz pretsednika i naj- 
manje pet sudija. Sprečenog pretsednika zamenjuje u njegovim dužno- 
stima sudija koga za to odredi pretsednik. Vrhovni sud socijalnog 
osiguranja ima osim toga potreban broj sekretara i potrebno admini- 
strativno osoblje. 

Broj sudija i sekretara kao i administrativnog osoblja određuje 
Ministar pravosuđa Demokratsko Federativne Jugoslavije. 

■ t ■ Član 10 
Pretsednika i sudijo Vrhovnog suda socijalnog osiguranja bira 

Privremena Narodna skupština na pet godina. Ona ih može i pre isteka 
tog roka opozvati ako za to postoje zakonski razlozi. 

Izabrano može biti svako ■lico koje ima biračko pra^o, no kod izbora 
treba voditi računa o potrebnoj pravnoj stručnoj spremi kandidata. 

Sekretare i administrativno osoblje imenuje Ministar pravosuđa 
Demokratsko Federativno Jugoslavije. Sekretari moraju imati svršeni 
pravni fakultet. 

Član 11 
Vrhovni sud socijalnog osiguranja sudi u veću od pretsednika, od- 

nosno njegovog zamenika i dvojice sudija. - 
Pravilnik o unutrašnjem poslovanju Vrhovnog siuda socijalnog 

osiguranja propisuje Pretsednik uz odobrenje Ministra pravosuđa De- 
mokratske Federativne Jugoslavije. 
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IV TROŠKOVI POSTUPKA 

Član 12 
Troškove sudskog postupka sudova socijalnog osiguranja snosi 

•snosilac socijalnog osiguranja izuzev u s-jučaju a'ko Sud nade da su 
troškovi nastali obesnim postupkom tužioca. 

Troškovi nastali sudolovanjem veštaka pozvatih na naročiti zahtev 
tužioca kao i pravozastupničke troškove tužioca snosi uvek stranka 
koja jo u sporu pod legla. 

Troškove nastale sudelovanjem veštaka pozvatih na naročiti zahtev 
nosioca socijalnog osiguranja kao i troškove koji nastanu iz zastupanja 
nosioca socijalnog osiguranja snosi uvek snosilac socijalnog osiguranja. 

V PRELAZNA 1 ZAVRŠNA NAREĐENJA 

Oslobođenje od taksa 

Član 13 
Do preuzimanja penziskog fonda radnika državnih saobraćajnih 

ustanova (čl. 117 Pravilnika o radnicima državnih saobraćajnih ustanova 
od 24 juna 1939 god.) po Središnjem zavodu za socijalno osiguranje 
rešavaće po tužbama iz čl. 149 stava 3 pomemitog Pravilnika Vrhovni 
sud socijalnog osiguranja. 

Član 14 
U fedcralnun jedinicama, u kojima još nisu osnovane filijale ze- 

maljskog zavoda za socijalno osiguranje, obrazovaće se Sud socijalnog 
osiguranja u sedištu Zemaljskog zavoda sa nadležnošću za celo područje 
Zemaljskog zavoda. 

Član 15 
Ovlašćuje se Ministar pravosuđa Demokratske Federativne Jugo- 

slavije, da u sporazumu sa Ministrom socijalne politike Demokratske 
Federativne Jugoslavije Uredbom .propiše propise o postupku pred su- 
dovima socijalnog osiguranja kao i da daje -potrebna uputstva u veži 
sa sprovodenjem ovoga Zakona. 

Član 16 
Sudovi- po ovom Zakonu imaju se obrazovati najdalje u roku od 

30 dana po njegovom stupanju na snagu. 

Član 17 
Ovaj zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu Demo- 

kratske Fcdenativne Jugoslavije«. Tim danom prestaju važiti svi pravni 
propisi koji su u protivnosti sa odredbama ovog Zakona. 
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PREDLOG 
ZAKONA O KONVENCIJI O OČUVANJU PRAVA NA PENZIJU 
RADNIKA KOJI MIGRIRAJU, KOJA JE NA OSNOVU ČL. 389 VER- 
SAJSKOG UGOVORA O MIRU OD 28 JUNA 191!) GODINE DONE- 
SENA NA XIX ZASEDANJU KONPERENCUE MEĐUNARODNE 

ORGANIZACIJE RADA ODRŽANOM  U  ŽENEVI  1935 GODINE 

§1 
Odobrava  so  i  dobiva  zakonsku  snagu  Konvencija  o  očuvanju 

prava na penziju radnika koji migriraju. 

Francuski merodavni tekst i njegov prevori glase: 

CONVENTION 

conecrnant rćtablissemcnt d'un re- 
g:mo International do conserva- 
tion <les droils dans l'assurancc 
invalidite-vieillesse-decčs. 

La Conferenco generale de l'Or- 
ganisation Internationale du Tra- 
vail, 

Convoqueo a Gcnevo par lo Con- 
scil d'administratio'n du Burcau 
International du Travail, et s'y 
ctant reunie le 4 juin 1935 on sa 
d:x-nouviemo sesslon, 

Apres avoir dec'de d'adopter 
diverses propositions rcla.tives a 
la conservation, au profit des tra- 
vailleurs qui transferont leur resi- 
denco d'un pays a un autro, des 
droUs cn cours d'acquisit:0'n et des 

KONVENCIJA 

koja   so odnosi na   ustanovljenje 
međunarodnog uređenja očuvanja 
prava u os'guranju za slučaj iz- 
nemoglosti, starosti i smrti. 

Opšta konferencija Međunarod- 
no organizacije rada, 

sazvana u Ženevi od Upravnog 
odbora Međunarodnog biroa rada 
i sastavši se tamo 4 jur:a 1935 g. 
U svome XIX zasedanju, 

po.što je odlučila da usvoji razne 
predloge, koji se odnose na oču- 
vanje prava koja su u toku sti- 
canja kao i već stečenih prava u 
osiguranju za iznemoglost, starost 
i smrt, u korist radnika koji bo- 
rave čas  u  jednoj  čas  u   drugoj 
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droits acquis dans l'assurance in- 
validitć-vieillcsse-deces, qu<istion 

qui conslituo le prcmior point a 
l'ordre du jour de la sc&sion, 

Apres a.voir decide quo ces pro- 
positions prondrai-ent la formo d'un 
projct de convention internati- 
onal. 
adopte, co vingt-deuxiemo jour de 
juin mil neuf cent trente-cinq, lo 
projet de convention ci-aprčs qui 
sera denomme Convention sur la 
conservation dee dro'ts a pension 
des migrants, 1935: 

Partio I. 
Etablisscment   d'un regimc Inter- 

national 

Article 1. 
1. II est etabli entre Mcmbres 

do l'Organisation Internationale du 
Travail un regime de conserva- 
tion des droits en cours d'acquisi- 
tion et des droits acquis aupres 
des institutions d'assuranco-inval'- 
dite obligatoire, d'assurance-vicil- 
lesso obligatoire, ou d'assurance- 
decčs obligatoire (appellees dans 
la suite:   institution   d'assurance). 

2. Chaquo foits quc, dans les 
parties II, III, IV ct V de la pre- 
sen te convention, il est fait men- 
tion des Membres, cette oxpres- 
sion ne vise quo les Membres do 
l'Organisation internationalo du 
Travail lies par la ipresente con- 
vent'on. 

Partio II. 
Conservation des droits en cours 

d'acquisition 

Articlo 2. 
1. Pour   les   personnes,   qucI!o 

quo eoit  leur  nationaliić,  qui ont 

državi,    pitanje   koje    čini    prvu 
tačku dnevnog reda zasedanja, 

pošto je odlucda da. ovi predloži 
dobiju oblik jednog projekta me- 
đunarodne konvencije, 

usvaja, danas 22 juna 1935 g., 
ovaj projekait konvencijo koja će 
se zvat' Konvencija o očuvanju 
prava na penziju radnika kojii mi- 
grira ju, 1935 g.: 

Prvi odcljak 
Ustanovljenje međunarodnog 

uređenja 

Član 1 
1. Između članova Međunarod- 

no organ'zacije rada uvodi se jed- 
no uređenje očuvanja prava koja 
su u toku sticanja, kao i već ste- 
čenih prava kod ustanova oba- 
veznog osiguranja za slučaj izne- 
moglosti, starost' i smrU (nazvane 
ubuduće: ustanove osiguranja). 

2. Gdo god su u odcljcima II, 
III, IV i V ovo konvencijo spome- 
nuli članovi, ovaj izraz odnosi se 
samo na članove Međunarodne 
organizacijo rada koji su vezani 
ovom  konvencijom. 

Drugi odeljak 
Očuvanje prava koja su u toku 

sticanja 

С1ап 2 
1. U pogledu lica, bez obzira na 

njihovu nacionalnost, koja su bila 
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ete affiliees a dcs institutions d'as- 
suranco de deux ou plusiours 
Membres, les periodes d'assurance 
sont total'secs par chacuno des 
institutions intercsseos, commc il 
est dit ci-apres. 

2. Pour le maintien dcs droits 
en cours d'acciuisition, sont totali- 
secs: 

a) les pćriodcs do cotisalion; 
1)) les periodes qu;, sans avoir 

donne licu a cotisation, maintien- 
nent les drods selon la legislation 
sous laqucl!o eiles ont cte aceom- 
piies; 

c) les periodes pendant lesquel- 
les une prestation on especes est 
scrvic par rassuranco invalidite- 
vieillesso d'n autre Membre; 

d) !es per'odes pendant lesquel- 
les une prestation en especes ost 
sorvic par uno aiilro braneho d'as- 
surance socialo d'un autre Mem- 
bre, pour autant qu'uno prestation 
corrospondanto makiUendrait les 
droits on cours d'acquisition selon 
la legislation propre do l'institu- 
tion qui procedc a la lotalisation. 

3. En ce qui coneorno: 
I) l'accomplissement du stage 

(delai minimum d'assujott'sse- 
ment) ou la justification du nom- 
bro do cotisations oxige pour 
avoir droit aux avantagos parti- 
culiers (minima garantis); 

II) lo couvromont des droits; 
III) lo droit a l'assuranco facul- 

t a ti ves; 
IV) lo droit aux traitements et 

soins mć(licaux; 
sont totalisees: 

a) los periodes do cotisation; 
b) los periodes qui, sans avoir 

donne lieu a cotisation, ontront on 

osigurana kod ustanova osigura- 
nja dvaju ili više članova, vreme 
osiguranja sabira so od svake za- 
intorosovano ustanove osiguranja, 
kao što je to dalje izloženo. 

2. Za očuvanje prava koja su 
u itoku slicajija, sabiraju se: 

a) vreme uplaćivanja  prinosa; 
b) vreme za koje se ne uplaćuje 

prinos, '3. koje čuva prava po za- 
konodavstvu po kome j o ispu- 
njeno; 

c) vreme za koje je osiguranje 
za iznemoglost i starost jednog 
drugog člana pružilo novčanu 
potporu; 

d) vremo za koje je pružila 
jodna druga grana socijalnog osi- 
guranja jednog drugog člana nov- 
čanu potporu, ukoCiko odgovara- 
juća potpora čuva prava koja su 
u toku sticanja po zakonodavstvu 
ono ustanove koja vrši sabiranje. 

3. Što se tiče: 
1) ispunjenja staža (minimuma 

prinosnog vremena) ili opravdanja 
broja uplata koje so zabteva pa 
da so slekno pravo na naročito 
koristi (garantovani minimum); 

11) oživljavanja prava; 
П1) prava na dobrovoljno osi- 

guranje; 
IV) prava na lcčonje :i lekarsku 

negu; 
sabiraju se: 

a) vreme uplaćivanja prinosa; 
b) vremo za koje so ne uplaću- 

je,  a koje ulazi u  račun za ispu- 

979 



compto pour l'acconiplisscment du 
stago tant selon la legislation sous 
laqucllo elks ont ćte accomplics 
quo sclon la legislation proprc dc 
rinstilutioii qul procčdo a la tola- 
lisation. 

4. Toutefois, lorsquo la legisla- 
tion de l'un des Mcmbres subor- 
<io>nno certams avantages a la con- 
dition quc les periodes aicnl ćte 
aceomplics dans urje profcssion 
soumlso a im regimo d'a&surance 
special, no sont totalisees, аих 
cffots indlques aux paragraphos 2 
et 3, que les periodes acconiplies 
sous le regime d'assurance spe- 
cial corrcspondant d'autres Mem- 
bres. Si l'un des Membres no pos- 
sede pas, pour la profossion, de 
regime d'assurance special, sont 
totalisees les periodes aceomplies 
dans iadito profession, sous le re- 
gimo d'assurance qui lui est appli- 
cable, 

5. Les periodes do cotisation et 
les periodes assimilees, aceom- 
plies simultanement aupres des 
institutions do deux ou plusieurs 
Membres, ne comptent qu'ime fois 
еп vuo do la tot a lisa l ion. 

njenje staža, kako' ix> zakonodav- 
stvu po kome je ono ispunjeno, 
tako i po zakonodavstvu ustanovo 
koja vrši sabiranje. 

4. Međutim, kad zakonodav- 
stvo jednog od članova uslovJjava 
izvesno koristi time da jo ispunje- 
no izvesno vreme u jednoj profe- 
siji koja potpada, pod jedno spe- 
cijalno uređenje osiguranja, sabi- 
та se u smislu tač. 2 i 3 samo 
vremo ispunjeno u odgovaraju- 
ćem specijalnom uređenju osigu- 
ranja drugih članova. Лко jedan 
od članova nema za jednu profe- 
siju specijalno uređenje osigura- 
nja, ^abira so vreme ispunjeno u 
dotičnoj profesiji po uređenju osi- 
guranja koje se na nju prime- 
njujc. 

5. Vremo uplaćivanja prinosa i 
vremo ovomo izjednačeno, .ispu- 
njeno jednovremeno kod' ustano- 
va dvaju ili više članova-, računa 
so sđmo jedanput pri sabiranju. 

Articlc 3. 
1. Chaque institution d'assuran- 

ce au regard de laquelle le rcque- 
rant remplit les condit'ons d'attri- 
bution, compte tenu de la totalite 
des periodes d'assurance, calcule 
d'apres la legislation qui lui est 
applicable le montanl de la pre- 
st a t ion. 

2. Les prestations ou ćlements 
de prestations varialles avec le 
temps passć cn assurancc, et qui 
sont fixes exclusivement en foneti- 

Član 3 
1. Svaka ustanova osiguranja 

prema kojoj molilac ispunjava 
uslove za dodcljivanje .potpore, 
obračunava iznos potporo po za- 
konodavstvu koje važi za nju, vo- 
deći računa o ukupnom vremenu 
osiguranja. 

t 

2. !:otpore Ш dolovi potpora 
kojo zaviso od vremena provede- 
nog u osiguranju i kojo su utvr- 
đeno isključivo u  vezi sa  vreme- 

9H0 



on dcs periodcs accomplies sous 
la legislation propres. de l'institu- 
tion debitrice, ne subissent pas <lc 
red uc t ion. 

3. Les prestations ou elements 
de prestations fixes indepcndain- 
menl du tcmps passe cn assuran- 
co ct consistant on ime sommc 
Пхо ou cn un pourccntago du sa- 
lairo assure ou on multiplo de la 
cotisation тоусппе, peuvent etrc 
reduits au prorata do la duree des 
periodes entrant en comptc pom- 
it' calcul des prestations d'aprSs 
la legislation do i'institution (k'lii- 
trice, par rapport a la <lureo to- 
tale dcs periodcs entrant on comp- 
lo ponr le calcul des prestations 
d'apres los legislations de toutes 
!es institutions intercssees. 

i. Les "dispositions dcs para- 
graphes 2 ot 3 s'appliquent aux 
subsidcs, majorations ou fractiens 
de pensions payables sur les fonds 
publics. 

5, La repartiiion dcs frais de 
traitements ct de soins medicaux 
n'est pas regic par la presente 
convention. 

Articlo 4. 
Lorsquc les periodcs d'assuran- 

co accomplies aupres des institu- 
tions d'assurance d'un Menibre 
n'atteignent pas, dans l'onsemble, 
vingt-six seniaincs do cotisation, 
cllcs peuvent no pas donner licu a 
prestations do la part do I'institu- 
tion ou des institutions aupres 
desquellcs cllcs ont ete accom- 
plies. Les pćriodes qui n'ont pas 
donne licu a prestations n'impli- 
quont do reduetion, au sens de 
l'article 3, paragrapho 3, de la 
part d'aucuno dcs autres institu- 
tions intcrc&sees. 

nom ispunjenim po zakonodavstvu 
one ustanove koja je dužnik, ne 
smanjuju se. 

3. Potporo ili delovi potpora 
kojo su utvrđeno nezavisno od 
vremena provedenog u osigu.-;i- 
ranju, i kojo se sastoji u jednoj 
stalnoj sumi li u jednom procentu 
obezbedene nadnico ili u vi.šostn'- 
koj prosečnoj uplati prinosa mogu 
da budu smanjeno srazmerno tra- 
janju vremena kojo ulazi u račun 
pri obračunavanju potpora po za- 
konodavstvu ustanovo koja j^ 
dužnik, u vezi sa ukupnim traja- 
njem vremena koje ulazi u račun 
za obračunavanje potpora po za- 
konodavstvima svih zainteresova- 
nih ustanova. 

.4. Odredbe tač. 2 i 3 primenjujn 
se i na pomoći, povećanja ili do- 
love penzija koje so plaćaju iz 
javndi sredstava. 

5. Raspodela troškova za leče- 
nje ' lekarsku nogu nije uređena 
ovom  konvencijom. 

Član 4 
Kad ispunjeno vreme osigura- 

nja kod ustanova osiguranja jod- 
nog člana no dostigne ukupno 26 
nedelja plaćanja prinosa, ono ne 
mora da daje pravo na potpore 
od strane ustanovo ili više ustano- 
va kod kojih jo ispunjeno. Vreme 
kojo ne daje pravo na potporu ne 
povlači smanjenje u smVm čl. 3 
tač. 3 od strano nijedno od zain- 
teresovanih ustanova. 
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Articlo 5. 
1. Si te 'beineficiaire admis a 

prcstations par les institutions 
d'assurancc d'au moins dcux 
Mcmbros peut a defaut do la рге- 
scnto convontion, prctendro pour 
les seutes periodcs accomplies 
aupres d'unc mćmo institutions, a 
ime prestation superieuro au total 
des prcstations resultant <le l'appli- 
cation do l'articlo 3, i'1 a droit, de 
la part de cctto institution, a un 
complemciiit egal  a  la difference. 

2. Lors(|u'un co'inplement est 
du par plusieurs institutions, le 
benćficiairo a droit au compk'- 
ment te plus elcve, la chargo diulit 
complernent ctant repartie entrc 
les institutions proportioninellement 
au complernent que chacuno d'el- 
les aurait du servir. 

Artic'.e 6. 
11 pourra etro prevu par accord 

entro les Membres interesses: 
a) un mode de calcul des prc- 

stations qui differe des regles de 
l'articlo 3, mais qui donno un rc- 
sultat au moins equivalent, dans 
l'cnsemble, a celui qui scrait ob- 
ičnu par I'application dudit arti- 
clo, pourvu qu'il soit garanti, dans 
chaquo cas, un total do prcsta- 
tions egal a Ja prestation la plus 
eleveo qui resulterait des seulcs 
pćriodcs accomplies aupres d'unc 
memo institution d'assurancc; 

b) la faculte, pour l'institution 
d'assuranco de l'un des Membres, 
do se liberer envers l'assure et ses 
ayants droit, par te versemeni a 
l'institution do l'autro Membro a 
laquello l'assure est desoTinais af- 
filić, du capital  representatif des 

Član 5 
1. Лко uživalac koji ima pravo 

na 'primanje potporo kod ustano- 
va osiguranja od strano najmanje 
dvaju članova, može, u nedostat- 
ku ovo konvencije, da polaže pra- 
vo samo za vremo ispunjeno kod 
jedno isto ustanovo na potporu 
veću od ukupnih potpora koje pro- 
ističu prknenom čl. 3, on ima 
prava od strano ovo ustanovo na 
jedan dodatak koji odgovara ra- 
zlici. 

2. Kad jedan dodatak duguje 
više ustanova, uživaJac ima prava 
na najveći dodatak, i teret ovoga 
dodatka so doli između ustanova, 
srazmerno dodatku koji svaka od! 

njih treba da pruži. 

ČJan 6 
Sporazumom između zaintereso- 

vanih članova može se predvideti: 
a) nač:in obračunavanja potpo- 

ra koji so razlikuje od .postavlje- 
nih pravila u čl. 3, ali koji daje 
rezultat koji ukupno odgovara 
najmanje onome koji bi bio po- 
stignut primenom dotičnog člana, 
pod u slovom da se. garantu je u 
svakom slučaju ukupna potpora 
koja odgovara najvećoj potpori 
koja bi proisticala iz samog vre- 
mena ispunjenog kod jedno iste 
ustanove osiguranja; 

i)) pravo za ustanovu osigura- 
nja jednog od članova, da so oslo- 
bodi prema osiguramku i njego- 
vim pravnim uživaocima, plaća- 
njem ustanovi drugog člana kome 
osiguranik ubuduće pripada, kapi- 
tala, koji pretstavlja prava u toku 
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droits on cours (l'acquisiition au 
moment du depart do l'assure, si 
toutcfois cotto derniero institution 
у consent ct s'cngago a affccter le 
capital a la couverturo d-cs droits; 

c) la lirnitation du total des рге- 
stations accordecs par les institu- 
tions d'assuranico des Membres au 
montant do la prestation qui) se- 
rait duo, sur la baso do la totalile 
des periodes entrant en compto, 
par I'institution dont la legislation 
est la plus fa.vorable. 

Articlo 7. 
Lc requeirant peut no presenter 

sa demando do prcsfations qu,2 
uno sculo des instJtutions d'assu- 
ranco auxquoIles il a ele affilie. 
Cotto derniero saisit des autres 
institutions mdkjueee <lans la de- 
mando. 

Articlo 8. 
Pour convertir unc sommo ех- 

primeo dans la monnaio d'un au- 
tro Membre, rinslitution d'assu- 
галсо saisio d'uno demando do 
prestations adopto lo report cx\~ 
stant entro les deux monnaies au 
premier jour du trimestro civil au 
cours duquel la demando a ete 
presenteo, a la Bourso pnincipalc 
du Mcmbro dans la monnaio du- 
quel la sommo est exprimeo. Tou- 
tcfois, uno autre metbodo do con- 
version pourra etro provuo par 
aceord entro les Membres inte- 
ressees. 

Articlo 9. 
Tout Membro peut no pas appli- 

(jner les dispositions do cetto par- 
. tie do la presento convontion dans 
ses   rapports    a veo   un   Membre 

sticanja u trenutku odlaska osi- 
g'liranika, ipod uslovom da ova po- 
slednja iistanova osiguranja na to 
pristane i da so obavezuje da upo- 
trebi kapital na pokrićo prava; 

c) ogramčenjo ukupnih potpo- 
ra koje pružaju ustanove osigu- 
ranja članova, ma iznos potpore, 
koja bi so dugovala na osnovu 
colokupnog vremena kojo ulazi u 
račun od strano ustanovo čije je 
•zakonodavstvo najpovoljnije. 

Član 7 
Molil ac može da podnese svoj 

zahtev za primajijo potporo samo 
jednoj od ustanova osiguranja 
kojoj jo pripadao. Ova poslednja 
dostavlja taj zahtev ostalim usta- 
novama koje su u njemu ozna- 
čene. 

Član 8 
Ustanova osiguranja kojoj jo 

podnet zahtev za potporu, usvaja 
kod pretvaranja suma izraženih 
u moneti jednog drugog člana'od- 
nos koji postoji između dvaju mo- 
neta na prvi dan 'kalendarskog 
tromesečja u toku koga je zahtev 
podnet na glavnoj borzi člana u 
čijoj jo moneti suma izražena. 
MeduUm, sporazumom između 
zaintoresovanih članova možo da 
bude predviden i jedan drugi na- 
čin preračunavanja. 

Član 9 
Svaki član no mora da primeni 

odredbo ovog odeljka ovo konven- 
cijo u svojim odnosima sa članom, 
čije zakonodavstvo no obezbeđuje 
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dont la legislation no couvro pas 
le risquo au titro duqucl une pre- 
station cst dcmandec. 

rfeik zbog koga jo polpora zatra- 
žena. 

Parlio III. 
Conservation des  droits  acquis 

Ađitide 10. 
1. Les personnes qui ont ete 

affUićes i une institution d'assu- 
ranec do l'un dos Mcmbrcs, ainsi 
quo kurs ayants droit, i)enćficicnt 
do rintegralite des prcstalions ac- 
quises cn vertu do lour assurancc: 

a) si ollcs resklcjit sur lo lorri- 
tolre d'un Membre, qucllo quo soit 
leur nationalite; 

b) si clles sont des rcssortis- 
sants d'un Membre, quol quo eolt 
lo licn do leur rosidenco. 

2. Toutefois, les subsldes, majo- 
rations ou fractions dc pensions, 
payalbles sur 'Ics fonds publics, 
peuvent ne pas etro vorses lorsqu' 
il s'agit do personnes qui no sonl 
pas des ressortissants d'un Mem- 
bre. 

3. D'autrcs paru, pendant une 
periodo do cinq ans a partir do 
l'ontreo en vigueur initiale do la 
presento convention tout Mem'- 
bre pourra iresorver lo versement 
des subsides, majorations ou frac- 
tions do pensions, payables sur 
les fonds publics, aux ressortis- 
sants des Mcmbres avec losquels 
il en aura convenu par aceord 
cornplementaire. 

Articlo 11. 
1. No   peuvent   etro   rachetees, 

par   lo   vorsement   d'uno  sommo 
inferiouro a Jeur capital constitu- 

Trcd odeljak 

Očuvanje stcčcnili prava 

Član  10 
1. Lica koja su bila osigurana 

kod ustanovo osiguranja jednog 
od članova, kao i njihovi pravni 
uživaoci, uživaju u potpunosti pot- 
poro stečeno po tom osiguranju: 

a) ako borave na teritoriji jed- 
nog člana bez obzira na njihovu 
nacionalnost; 

b) ako su pripadn'ci jednog 
člana, bez obzira na njihovo me- 
sto boravka. 

2. Međutim dodaci, povećanja 
ili dolovi penzija koj; se plaćaju 
'iZ javnih sredstava ne moraju se 
isplaćivati kad su u pitanju lica 
koja rusu pripadnici jednog člana. 

3. Isto tako, za vreme od pet 
godina počev od prvobitnog stu- 
panja na snagu ovo konvencije, 
svak' član može da rezervišo pla- 
ćanje pomoći, povećanja ili do- 
lova penzijo koji so plaćaju iz jav- 
nih sredstava za pripadnike čla- 
nova sa. kojima bi to bilo ugovo- 
reno naknadnim sporazumom. 

Član  11 
1.  No  mogu so otkupiti,  ispla- 

tom jedno sumo koja jo niža  od 
njihovog osnovnog kapitala, pen- 
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lif, les pcnsions donl lc hi'neficc 
ost conserve • par applicalion do 
l'artlcte 10. 

2. Toutcfois, l'institution d'as- 
uranco debilrico peiil rachcler, 
nioyonnaiit paicmcnt d'uno som- 
me (k'U'rminćo par la' legblation 
qui Ini est appLkable, les pcnsions 
dont lc montant mensucl est dc 
faiblo inipo'rtancc. La sommo ver- 
see ne peuit etro rediiitc du fait 
tlo Ja residenco a l'etrancer. 

zije cijo jo uživanje očuvano pn- 
menom člana  10. 

2. Međutim, ustanova osigura- 
nja koja je dužnik može da otku- 
pi, isplaćivanjem sumo određene 
po zakonodavstvu koje za nju 
važi, 'penzijo čiji je mesečni iznos 
neznatan. Isplaćena suma ne mo- 
že biti smanjena usled boravka u 
inostranstvu. 

Articte 12. 
1. Les clauses de redudion ou 

de suspension prcvues par la legi- 
slation d'mi Membre, en cas de 
cumul avec   d'autres   prestaiions 
d'assurance sociale ou du fait de 
l'exerciro d'mi emplo« impl)iquaint 
i'obiigation d'assurance, sont op- 
posables aux bćneficiaires de la 
prćsente convention, meme s'il 
s'agit de prestations acquises sous 
un regimo d'assurance d'un autre 
Membre, оц d'un cmploi ехегсе 
sur lo tcrritO'ire d'un autre Mem- 
hre. 

2. Toutefois, les clauses de re- 
duetion ou de suspens'on prcvues 
en cas do cumul des prestations 
attribuab'.es au fitre au nifime 
ris(|ue ne sont pas applicablcs aux 
prestations acquiscs conforme- 
ment a la deuxieme partie de la 
presente convention. 

Član  12 ' 
1. Odredbe o smanjivanju ili 

mirovanju, koje SU predvidene U 
zakonodavstvu jednog člana u 
slučaju kumulacije sa drugim pri- 
manjima potpora i/, socijalnog 
osiguranja, ili usled obavljanja 
jednog zaposlenja koje nameće 
obavezu osiguranja, v< že i za uži- 
vaoce ove konvencije, čak i kad 
su u pitanju primanja potpora ste- 
čena po osiguranju jednog dru- 
gog člana, ili jednog zaposlenja 
obavljenog na terito, ijj drugog 
člana. 

2. Međutim, odredb) o smanji- 
vanju ili mirovanju piedvideno u 
slučaju kumuliranja uživanja pot- 
pora kojo se daju usled' jednog 
istog rizika, no primep.juju se na 
potporo stečeno saobrazno dru- 
gom odcljku ove konvencije. 

Article 13. 
L'insUtution d'assurance debi- 

trice do prestations, en application 
de la presente convention, pout 
so liberer dans la monnaie de son 
pays cnvers les benefidaires des 
prestaiions. 

Član 13 
Ustanova osiguranja koja je 

dužnik za davanja potpore, može 
se pri primeni ove konvencije 
oslobodit' svoje obavezo u moneti 
svojo zemljo prema uživaocima 
istih. 
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Partio IV. 
Entr'aide administrative 

Arllolo 14. 
. 1. Les autorites ainsi que les 

Instituitions d'assurance des Mom- 
brcs so pretent nuitudlcment icurs 
bctns offkes, dans la memo mcsu- 
ro que s'il s'agissait de .l'app'.ica- 
tion cio lcur ргорге legislatlon 
d'assurance socialc. Ellcs prece- 
dent notammcnl aux verifications 
et enqu6tes ainsfi qu'aux expc:rti- 
ses medicalcs necessaiTcs on vtic 
d'ćtablir, sur demando d'uno insti- 
tution <le tomt Membre, si les be- 
neficaires de prcstalions a la 

■charge de cctte institntion  rem- 
plisscnt . les   conditions у donnant 
droit. 

2. Tant que les Me m b res mte- 
rcsses n'en conviennent pas au- 
tremcnt, les frais do l'entr'aide a 
romboursos sont determines par 
lo tari! do l'.instiilu'tion ou autorite 
qul a prete ses bons offices; a de- 
faut de tarif, les depenses effecti- 
ves sont a rembourscr. 

Articlo 15. 
Lo benefice des exemptions de 

taxes, prevu par la legislatdon de 
l'un4 des Membres pour les pieces 
a iproduiro аих autorites ou insti- 
tutions d'assuranco e&t etendu aux 
pieces corresjiondantes a produire, 
on application do la presente соп- 
vention, aux autorites ou institu- 
tions d'assuranco do tout autrc 
Membre. 

Articlo   16. 
Avec l'assentimend. des  autori- 

tes    contrales    competentes    des 

Četvrti  odeljak 
Međusobna  administrativna 

pomoć 

Član 14 
1. Vlasti, kao i ustanovo osigu- 

ranja članova pružaju jedna dru- 
goj uzajamno uslugo u istoj mori, 
kao što to сшо kod primene nji- 
hovog sopstvenog zakonodavstva 
o socijalnom osiguranju. One na- 
ročito na zahtev ustanova svakog 
člana pristupaju proveravanjima 
j anketama, kao i lekarskim eks- 
pertizama potrebnim za utvrđiva- 
nje da li uživaoc' potpora na te- 
ret ove ustanovo ispunjavaju 
uslovo koji un na to daju pravo. 

2. Svo dotle dok zainteresovani 
članovi no ugovore drugojačijc, 
troškovi za međusobnu pomoć, 
koji treba da so nadoknade, odre- 
đuju se po tarifi ustanovo ili vla- 
sti koja jo pružila svojo usluge; 
u nedostatku tarifo isplaćuju so 
samo efektivni troškovi. 

Član 15 
Oslobođenje od taksa, koje 

predviđa zakonodavstvo jednog 
od članova, za dokumenta koja 
se podnose vlastima ili ustano- 
vama osiguranja., odnosi so i na 
odgovarajuća dokumenta koja se 

■podnose pri pri m eni ove konven- 
cije, vlastima il« ustanovama osi- 
guranja svakog člana. 

Član 16 
Sa  pristankom   nadležnih   cen- 

tralnih vlasti zainteresovanih čla- 
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Mcmbres intcrcsses, Pinstitution 
d'assuranoe debitrice dcs prcsta- 
tion peut, Iorsqu€ lo bLMieficiairc 
rć&klo sur lo tenritoiro d'un autrc 
Merobre, cliargcr du scrvicc dcs 
prcstations rinstitution d'assuran- 
ce competento selon lo Jiou do .re- 
sidcnce du beneficiairo, dans los 
conditions fixecs par ententa avec 

nova, ustanova osiguranja koja 
jo dužiuk za pružanjo potpora 
može, kad uživalac boravi na te- 
ritoriji jednog drugog čla-na, da 
preneso davanja potpora na usta- 
novu osiguranja nadležnu za me- 
sto boravka uživaoca, pod uslovi- 
ma koji ćo so sporazumno između 
njih utvfdUi. 

Partio V. 

Effcts du regime inlcmational 

Arliclo 17. 
Tout Mcmbio qui, a la dato de 

Sa ratification do la presento con- 
vention, n'aurak pas eneoro in- 
Slitu^ un dcs TĆgirues ci-aprčs, 
S'engage a etablir dans les douzo 
niois suivant sa ratification: 

a) soit, pour la plus grando 
Partio dcs salairićs dcs entrepri- 
^cs industrieliles ot commerciales, 
чпс assuranco Obligatoiro donnant 
droit a pension a soixanto-cinq 
ans a u plus tard; 

b) soit, pour uno partio sub- 
stantiollo des salakles dcs ontre- 
Priscs industriclles et commercia- 
les, orno assuranco obligatoiro cou- 
Vrarrt les risques mvaJiditć-vieil- 
lcsse-dćces. 

Articlo 18. 
1. Tout Mcmbro assimilo a sos 

propres natlonaux les rcssortis- 
sants do tout autro Membre, tant 
P^ur l'assujcttissomenl a il'assu- 
ranco obligatoiro quo pour les 
pfestations d'assurancc, у compris 
'cs subsidcs, majorations ou frac- 
fons do pejisions, paya,blcs sur 
■es fonde publlcs. 

Peti odeljak 
Posledice međunarodnog uieđenja 

Član 17 
Svaki član, koji na dan njego- 

vo ratifikacijo ovo konvontijo no 
bude još zaveo jedan od niže na- 
vedenih uređenja, obavezujo so da 
uvede u toku od 12 meseci posle 
njegovo ratifikacijo: 

a) bilo jedno obavezno osigu- 
ranje koje dajo pravo na penziju 
po navršetku najvi.šo 65 godina 
starosti, za najveći dec osoblja 
industrijskih i trgovačkih predu- 
zeća; 

b) bilo jedno obavezno osigu- 
ranje protiv fizika iznemoglosti, 
starost' i smrti, za znatan deo za- 
poslenog osoblja u industrijskim 
i  trgovačkim produzećima. 

Član 18 
1. Svaki član izjednačujo pri- 

padnike svakog drugog člana sa 
svojim građanima, kako u pogle- 
du obaveze osiguranja d ako i u 
pogledu uživanja potpora i.i osi- 
guranja, uključujući ovdo i pomo- 
ći, povećanja ili ddovo penzija, 
koji so plaćaju i/, javnih sred- 
stava. 
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2. Toulcfois, tout Mcmbro pout 
rescrver a scs nalionaux les bene- 
fices des subsidos, majorations ou 
lract;ons de pensrons, payables 
sur los fonds publics ct attribua- 
bles exclusiivcmciil аих assures 
ayarit depassć un ccrta;n ago ati 
moniont de la mise en vigueuir do 
la legislation d'assurance obliga- 
toirc. 

Artiolo  19. 
Les Membres peuvent deroger 

a la presenite co^.^cntion par voie 
de Iraitć particulier, sans'affecter 
les droits cl obligations des Mem- 
bres elrangers au traite, et sous 
reserve de regler d'U'ne maniere 
positivo la conservation des droits 
on coinrs d'acquis:tion et des droits 
acquis, et cc'.a dans des conditi- 
ons, dans J'onsemble, au nioins 
aussi favorables quo celles рге- 
vues par la  presento convention. 

Articio 20. 
1. Pour. assester les Membres 

dans ГаррИсаИоп, de la presente 
convention, «1 est creć, auprčs du 
Bureau . intornatfonal du Travail' 
une Commission composee d'un 
delćgue par Mcmbre ainsi que dc 
trois personnes designćes respec- 
tivemenl par les representants au 
Conseil d'admin'stration du Bu- 
reau des gouvernements, des cm- 
ploycurs. et des travaiileurs. La 
Commission etablit son reglement. 

2. Sur demande d'un ou de plu- 
sieurs Membres interesses, la 
Commission irecomande, cn s'in- 
spirant des principes el du but de 
la presente convention, les tnoda- 
lites d'application de ccllc-ci. 

2. Međutim, svaki član može 
da rezerviše za svojo građane 
uživanje pomoći, povećanja ili de- 
lovo penzija koji se plaćaju ria 
teret 'javnih sredstava i koji se 
daju isključivo osiguramcima koji 
su prešlii izvesno doba starosti u 
trenutku stupanja na snagu zako- 
nodavstva b obaveznom osigu- 
ranju. 

Član  1!) 
Clanov' mogu da otstupo od ove 

konvencijo putom naročitog ugo- 
vora, bez povrede prava i obave- 
za članova koji nisu vezani tim 
ugovoirom i pod usk>vom da uro- 
de na jedan pozitivan način oču- 
vanje prava koja su u toku stica- 
пја kao i stečena prava, i to pod 
uslovima ukupno uzev, najmanje 
toliko povoljnim, kao što su oni 
predvideni ovom konvencijom. 

Član 20 
1. Radi ukazivanja pomoći čla- 

novima pri primenjivanju ove 
konvencije, obrazovana je u Me- 
đunarodnom birou i ada komisija, 
sastavljena Od po jednog delegata 
za svakog člana, kao i od tri 
lica koja ćo respektivno imenovati 
pretstavnici vlada, poslodavaca i 
radnika u upravnom odboru Me- 
đunarodnog .biroa rada. Komisija 
donosi svoj poslovnik. 

2. Na traženje jednog ili više 
zainteresovanih članova komisija, 
nadahnuta načelima I ciljem ove 
konvencije, preporučuje način nje- 
no primene. 
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Artide 21. 
1. Les pensions поп nquidćcs 

ou suspenckics aintcr^curement a 
l'cntreo cn vigueur de la prescntc 
convenlioii, cn ra:son do la rćsi- 
dence des intercsses a l'clrangcr, 
doivent ćtre liguidćes on !o &er- 
vice do tcllcs ipensions rcpris on 
appjic&tion de la preselite con- 
venlion, 'Ct cola a i)art:'r de soii 
entreo on vigueur pour lo Mond)re 
inlćresse. 

2. Pour l'applicalion de la pre- 
sonte convontion, 11 doit etro tonu 
conupte des periodes d'assuranco 
anterieuros a son entreo on vi- 
gueur, s'il cut ete tenu compto do 
ces periodes au cas ou la pre- 
senle cornontion aurait ote on vi- 
gueur au cours do leur accomplis- 
sement. 

'S. Les dro'ts liqui(les anterieu- 
remont a l'cntreo cn vigueur <lc 
la presento convention doivent 
etro revises sur demando do l'in- 
terosse, a moins quo ces <1гог115 
n'aient fait l'objet d'un reglement 
cn capital. La rovision no donnc 
Heu au paioment d'arreragcs 
pour la periodo anter'eure a Гсп- 
tree .on vigueur do la presento 
convention pour lc Membro inte- 
rosse. 

Arliclo 22. 
1. La denonciation par un Mem- 

Lre de La ipresento convention 
n'affecto pas Jes obligations des 
institutions d'assuranco qu: rc!e- 
vent do ce Membro, tant que ces 
obligations provicnnent do riscjues 
realises avant que la denonciation 
ail pris effet. 

Les droits on cours d'acquisi- 
tion,   maintenus   cn  vertu   de la 

Član 21 
1. Penzijo nelikvidirano ili obu- 

stavljeno pro stupanja na snagu 
ove konvencije, usled boravka za- 
interesovanih u inostranstvu, li- 
kvidiraćo se, odnosno isplata ta- 
kvih penzija produžićo se priine- 
nom ovo konvencije, i to od dana 
njenog stupanja na snagu u po- 
gledu  zainteresovanog člana. 

2. Pri' priineni ovo konvencije 
vodico se računa o vremenu osi- 
guranja pro njenog stupanja na 
snagu, koliko bi so o ovom vre- 
menu vodilo računa U slučaju da 
jo ova konvencija bila stupila na 
snagu u toku njegovog ispunjenja. 

3. Prava likvidirana pro stupa- 
nja na snagu ovo konvencijo re- 
vidiraćo so na traženje zaintere- 
sovamb, sem ako ova prava nisu 
već bila predmet isplato otpravni- 
no u jednom iznosu. Rcviz.ija ne 
dajo pravo ni na kakvu isplatu za 
unatrag ili na isplatu zaostataka 
za vremo pro stupanja na snagu 
ovo konvencije u pogledu zainte- 
resovanog flana. 

Član 22 
1. Otkaz ove konvencijo od stra- 

no jednog člana no oslobađa usta- 
novu osiguranja ovoga člana od 
obaveza, ukoliko ovo obavezo pro- 
ističu iz rizika koi su se dogodili 
prc nego što je otkaz postao pu- 
novažan. 

2. Prava u toku sticanja, saču- 
vana na osnovu ovo konvencijo. 

<)S<) 



pre&ento convcntion, ne s'etoig- 
nont ipas par l'effot de sa denon- 
ciation; leur maintioni ulteriouir 
est detemme, pour la periode po 
steriouro a Ja dato a laqudle la 
presento convcntion cesse d'etre 
cn vigueur, par la legislation p^o- 
pro do J'institution mterefisec. 

Pairtic  VI. 

Dispositions finales 

Antiiclo 23. 
Les fatifications officicllcs de la 

presente convenition eeront com- 
muniquaes au Sccretaire general 
de la Societć des Nations et par 
lui enregistrecs. 

Articlo 24. 
1. La prćscnto convcntion ne 

liora que les Mcmbres de J'Orga- 
nisa,tion mternaiionale du Travail 

■dont la ratificalion aura ete cnre- 
gistree par le Seoretaire general. 

2. Elle entrera en vigueur douze 
mois apres que les iratifications 
do deux Mcmbres auront ete enre- 
gistrees ipar le Secretaire general. 

3. Par la suite, cetto convcntion 
entrera en vigueur pour chaquc 
Mcmbre douze mois a,pres lia date 
ou sa Tatification aura ete enre- 
gistree. 

Article 25. 
Aussitot que les ratifications de 

deux Mcmbres do TOrganisation 
mternationalo du Travail auront 
ete enregistrecs, lo Sccretaire ge- 
neral do la Societć des Na- 
tions notifiera ce faiit a tous les 
Mcmbres de rOrganisatkm inter- 
na t iona lo du Travail. 11 leur no- 
tificra  egalement Peiircgistrement 

no gaso se punovažnošću njenog 
otkaza; njihovo docnijo očuvanje 
određeno je za vreme posle datu- 
ma kada ova .konvencija prestaje 
da bude u važnosti, zakonodav- 
stvom zainteresovane ustanove. 

Sesti odeljak 
Završne odredbe 

Član 23 
Zvanično. ratifikacijo   ovo kon- 

vencije dostaviće se Generalnom 
sekretaru Društva naroda i on će 
ih TCgistrovati. 

Član 24 
1. Ova konvencija obavcziivaće 

samo članove Međunarodne orga- 
nizacijo rada čija ćo ratifikacija 
biti TOgistrovana od strano Gene- 
ralnog sekretara. 

2. Ona ćo stupiti na snagu 12 
meseci pošto ratifikacijo dvojice 
članova budu registrovane od 
strane Generalnog sekretara. 

3. Prema tome, ол/а konvencija 
stupico na snagu za svakog čla- 
na 12 meseci posle datuma kada 
njegova ratifikacija budo regi- 
strovana. 

Član 25 , 
Čim ratifikacije dvojice članova 

Međunarodno organizacije rada 
budu registrovane. Generalni se- 
kretar Društva naroda saopštićo 
ovo svima članovima Međunarod- 
ne organizacije rada. On će im 
saopštiti takodo i registrovanjc ra- 
tifikacija, koje će mu docm'je biti 

990 



des iratifications qul lui seront 
ultericurcnicnl comrminiciućes par 
tous  autres Mcnibrcs <lc l'Orga- 
nisation. 

Articlo 26. 
1. Tout Membrc ayant ralifie 

'•a presento convcntion peut la de- 
попсег a l'expiratioii d'uno perio- 
de do cinfl annecs apres la date 
do la mise cn vigucur initialo do 
'a convcntion, par im acte com- 
'iiunicjue au Secretairo general do 
la Societe des Nations, ct par ini 
enregistre. La dononciation ne 
prendra, offet qu'uno annec apres 
avoir ete cnregistrec. 

2. Tout Membrc ayant ratifie 
'a presento convcntion qui, dans 
'e delai d'uno anneo apros l,expi'- 
ration de la periodo de cmq annecs 
"lontionneo au paragrapho prć- 
pedent, no [era pas usago do la 
'aculte do dćnonciation prevuc 
Par lo preselit articlo šora lie pour 
цпо nouvcllo periodo do cmq 
annees, ct, par la suite, pourra 
dćnonccr la presento convcntion 
a l'expiration do cliaquo periode 
^le cinq annees dans los conditions 
Prevucs au presemt artide. 

Articlo 27. 
A l'oKpiration do cliaquo periodo 

ве cinq annees a compter do l'en- 
^гео cn vigueur do la presentc 
Convo.ntion, le Conscil d'admini, 
S'tration du Burcau intornational 
"U Travail dovra presentor a la 
Conferonco generale un rai)port 
Sur il'app'.ication do la presento 
convcntion et decidera a'il у a 

•c,u d'insoriro a l'ordro du jour de 
'a Conferenco la questlon de sa 
revision totale ou partielle. 

dostavljeno od strano svili ostalih 
članova organizacije. 

Član 2G 
i. Svaki član koji budo ratifi- 

kovao ovu konvenciju može je ot- 
kazati po isteku vremena od 5 
godina posle datuma njonog prvo- 
bitnog stupanja na snagu, i to 
jednini aktom dostavljenim Gene- 
ralnom sekretaru Društva naroda 
i od njega registrovanim. Otkaz 
ćo postati punovažan tek posle 
godinu dana pošto bude registro- 
van. 

2. Svaki član koji je ratifikovao 
ovu konvenciju i koji se u roku 
od godinu dana po isteku vreme- 
na od 5 godina, spomenutog u 
prednjem stavu, no bi koristio 
otkazom predvidonim ovim čla- 
nom, obvezuje se za novi period 
od 5 godina, i posle toga moći če- 
da otkaže ovu konvenciju po iste- 
ku svakog perioda od б godina, 
pod uslovima predvidenim u ovom 
članu. 

Član 27 
Po isteku svakog perioda od pet 

godina, računajući od stupanja na 
snagu ovo konvencijo, Upravni 
odbor Međunarodnog biroa rada 
biće dužan da podnese Opštoj kon- 
ferenciji izvoštaj o primeni ove 
konvencijo i odlučiće da li ima mo- 
sta da stavi na dnevni red kon- 
ferencije pitanje njeno dcliinične 
ili  potpuno revizijo. 
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Antici«  28. 
• 1. Au Qas ofi la Confercnce 

adopteraii (uno nouvclle convcntion 
portant Tevision totalo ou par- 
ticllo do la iprescmto convendion, et 
a moims quo la nouvcllo convcn- 
tion ne disposo autromcnt; 

a) la ralificatioii par im Mcm- 
bro do la nouvclle convention por- 
tant revision entraincrait <le plein 
droit, (honobstant l'article 26 bi- 
dcssns, <k'iionciatioin imniediatc de 
la prć.sonle co^nvcntion, souš re- 
servo (|uo la nouvelle convention 
portanl rovision soit cntTće сп 
vlgueur; 

b) a parlir de la date de Геп- 
trće en vigucur de la nouvelle соп- 
ventjon portant rcvision, la prć- 
sente convention ccsscrait d'etre 
O'uverte a la 'ratification des Mom- 
bres. 

2. La presente convention de- 
mourcrait en tout cas en v'^neur 
dans sa formo et teneur pour kvs 
Membres qui l'auraient ratiflee et 
qui ne ratificraient pas la conven- 
tion portant rcvision. 

Arliclu 29. 
Les textes   fran^ais   et  anglais 

■de  la  presente convention  feront 
foi l'un et l'autre. 

Član 28 
1. U slučaju da konferencija 

usvoji novu konvenciju o dclimič- 
пој ili potpunoj reviziji ove kon- 
vencije, d ukokko nova konvenci- 
ja ne predviđa drugojačije: 

a) ratifikacija od sirane jednog 
člana novo konvencije, o reviziji1 

povilači punovažno, i pored napred 
navedenog člana 26, odmah otkaz 
ovo konvencije, pod rezervom da 
je nova konvencija o reviziji stu- 
pila na snagu; 

b) počev od datuma stupanja 
na snagu nove konvencijo o revi- 
ziji, ova konvencija prestaje da 
bude otvorena za ratifikovanjc 
članova. 

2. Ova konvencija ostaje u sva- 
kom siučaju na snazi u svojoj 
formi i sadr/Jm za članove koji je 
budu ratifikovali, a koji no hi ra- 
tifikovali konvenciju o reviziji. 

Član 29 
Francuski   i   engleski   tekstovi 

ove konvencije punO'Važni su i je- 
dan i drugi. 

§2 

Ovaj zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu De- 
mokratsko federativne Jugoslavije« i pojto bude izvršena ratifikacija 
konvencije. 
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П P E Д Л O Г 
ЗЛКОПА O СЛОБОДИ ОД СТРАХА 

ПРЕТСЕДНИШТВУ ПРИВРЕМЕНЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ДФЈ 
Б e o г p a д 

Народни   посланик   др   ДрагиК   М.   Јоксимовић 
предлаже доношење Закоиа o слободи од страха. 

Часг ми je Предложити Претссдишптну Ирииремеие народие скуи- 
lUTHiie да у најкраћен року доиесе 

3 A K O II 
O СЛОБОДИ ОД СТРАХА 

Члан  1 
Спаки поступак oprana  народних власти,  нојскс  и устаиоиа ДФЈ, 

■<оји има карактер застрашивања народа или садржи riperii,y гра^анима, 
да ODU протин своје воље пешто чнне илн ne чиие, претстапља кривично 
дело протни слободе од страха. 

Члан 2 
Opranu  пародинх властп,  војске и устапова ДФЈ, КОЈИ се огреше 

о  liponrice  оиога Закона,  казниће се  припудпим  радом са jmuieiMii 
слободе. 

Члаи 3 
Нарочито he се тешко казнитн onaj ко преди.е кривичио дело учини 

за време од дапа, када Указ o расписиваљу избора народних послапика 
за Уставотворпу скупштнпу буде објављен у „Службеном листу Д'1'Ј" 
na до даиа када се ови нзбори сврше. 

Члаи 4 
Дела из овога Закона суде срески народни судођи, који иресуду 

доиосе и исту уручују како оптужеиом тако и тужиоцу у року од три 
Даиа no примљеиој тужби. Ko пресудом .није задовољап, има право жа- 
литн се Ilaдлeжllo^I о^ружиом народиом суду у даљем року од три дана. 
Окружнн иародии суд дужан je доиети одлуку no жалби пајдаље за 
три дапа. 
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Члан 5 
Onaj Закои ступа na снагу даном објапе у „Службсиом листу Де- 

мократскс федеративне Југослаиије". 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
ПРЕДЛОГА ЗАКОНА O СЛОБОДИ ОД СТРАХА 

Споразум Националног комнтета ослобођеља Југослаиије н Кра- 
љевске југословепске владе од 1 понембра 1944 г. (,,Службени лист 
ДФЈ" од 9 марта 1945 г.) налаже повој влади да објавн декларацнју 
којом he  слобода  од страха  битн  нарочито  иаглашеиа   н гарашована. 

Протнвпо овом споразуму, у декларацнјн владе од 9 марта т. г. 
слобода од страха ne само што ннје иаглашсна н гарантоваиа, nero 
уопште mije нн помепута. 

Трећем заседању АВНОЈ-а, односпо Прнвремеие народне скупштнне, 
која je свој рад лочела 7 августа a завршила 26 августа т. r.,. није 
предложен ннједан закон, који би регулнсао ову важну правну мате- 
рнју. Из уиутрашп.остн земље, међутнм, стнжу извештајн, којн ме уве- 
равају да ДОНОШење закоиа o слободи од страха прстставља преку и 
насушну потребу. 

Пошто je Привремеиа пародиа скупштниа Указом од 26 августа т. г. 
закључена, услед чега je неиогуће да се o предњем закону решава у 
скупштипском пленуму, то na осиову чл. 4 Одлуке Другог заседања 
Анхнфашнстнчког већа народног ослобо1)е11,а Југославнје o врхонном 
закоподавпом и извршном претставпнчком телу Југославије предлажем 
и молим: да Претседииштпо Приврсмене иародне СКупштлне, иакои са- 
слушаља Закомодавног одбора, само доиесе горе наведеин закон што 
пре и да ra најхитније објавн како преко „Службеног листа ДФЈ" тако 
и путем нарочитих плаката. 

29 а&густа 1945 годкие 
' - у Београду др Драгић М. Јоксимовић,  с.   р. 

народни послалгак из Београда 
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МИИИСТЛРСТВО 
IIOIllTA, ТЕЛЕГРАФА И ТЕЛЕФОНА 

Dp. 12219 
20 ссптембра  1945 годипс 

Београд 

ПРЕТСЕДИИШТВУ ПРИВРЕМЕНЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
Б с o г p a д 

У прилогу достанљам Прсдлог закоиа o поштапско-тслеграфско- 
телефонскнм таксама с образложењем, с молбом да сс нсти no пропи- 
саиом поступку озакони. 

Како je miraibc регулисан>а предмстпих такса од велнког и хнтног 
значаја за птт струку и држапие фниалснје, молнм да се доиесе одлука 
no хнтпом поступку. 

Смрт фашнзму — Слобода народу! 

Заступник Мипистра 
пошта, телсграфа   и   тслефоиа 

Мшнстар   саобраћаја, 
, Тодор Вујасиновн!), с. р. 

П P Е Д Л O Г 
ЗАКОИА O  ПОШТАНСКО-ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОПСКИМ ТАКСАМА 

Члан i 
Спе услуге које upuie лоште, телеграфн и телефонн у Демократ- 

ској ^'едератипиој Југославији, као n cue радп.е које су с тии услу- 
гама у непооредпој везн, подлеже плаћаи.у такса, прштсаиих Поштап- 
ско-телеграфско-тслефоиском таксеиом тарнфом. 

Услуге н радп.с нз предљег стапа не подлеже плаћању такса no 
Закопу o таксама, сем случаја да je то изречно одре^ено Поштаиско- 
телеграфско-телефанском таксеиом тарифом. 
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Члап 2 
Поштанско-телеграфско-телефоиску таксену тарифу прописује Ми- 

иистар пошта, тслсграфа и тслефоиа, у сгшразуму с Министром фн- 
нансија. 

Изузетпо од олрсдбе прегходног стапа, ннје потрсбан споразум 
с Мииистром финансија за измене и допуне такса у неђународнои сао- 
браћају, уколнко се такне измеис и ДОПуне јапл.ају као последица 
измене еквипалепта динара преиа златиом франку нлн измеие прапца 
ynyhiiiiaiba. Одлуку o такпим изменама и допунама доиоси Министар 
иошта, телеграфа и телсфоиа, одпоспо орган којега on на то овласти. 

Члап 3 
Поштанско-телеграфскогтелбфонске таксе наплаНују сс употребом 

вредносних образапа (вредносница), лепљењем поштанских иарака, 
употребом машина за фраикођање или у готоиом нрвцу. 

Правилницима за вршење поштанске, телеграфске и телефоиске 
службе или засебнин решењима пролисује се на који се од наведених 
начина ирши паплата таксе за поједине услуге и paflibc иа чл. 1 овог 
Закопа, као н да лн he се такса наплатнги upe, у току или после извр- 
mene услуге одиосно рад1ве. 

За неподмирене таксе одговара поштапско-телеграфско-тслефои- 
ској улрави пошиљалац одиосио корнсник услуге или радње из члапа 1 
овог Закопа. Исто тако оиа лица имају право na поираћај више пла- 
hene таксе. Ближе одрсдбе o томс проппсују се правилипиима o no- 
штаиској, тслсграфској и гелефопској служби. 

Кад у с.мислу пошталскнх пршшса каква пошиљка буде продана 
или na други начни уиовчспа, поштанско-телеграфско-телефопска управа 
hc од добивсие своте најлре наплатити неподмирени износ такса. 

Наплату неподиирених такса врше opranu поштанско-телеграфско- 
телефонске управс нли пре.ма погреби, opranu пародпе власти скзеку- 
тивпнм лутем. 

Члан 4 
Поштанрке иарке и вредноснице издаје Мнннстар пошта, телс- 

графа и телсфопа, који прописује н њнхов облик, боју и врсту хартнјс. 
Пушта}ве поштанских марака и врешносница у течај н повлачење из 

течаја мора да буде благовремепо објавл.еио у „Службспом листу Де- 
иократске федеративпе Југославнје". 

Ннкб ne сме продаватн лоштапске марке и врсдиоснние no скупљој 
дспи од one која je na ibn.via озпачепа1. 

ОвлашНепп продавцп потшапскпх марака n вредпоспица добпјају 
провнзнју, коју одре1;ује Мипистар nonrra, телеграфа n телефопа a 
која ne може да буде већа од Ђ%. Ова провизија исплаћује се у no- 
uiTancKHir маркама. 
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Члаи 5 
Изузетно од прописа чл. 1 овог Закона, ослоба1;ају сс од luialiaiba 

пои^анско-телсграфско-телефонских такса: 
1) Поттаиско-телеграфско-тслсфоиске устаиове, за one ирсте по- 

ппаискнх пољишака и тедографских и телефонских прикључака, a за 
телсграфска и телефоиска саопштеља само у грапицама телеграфског и 
телсфоиског пранилиика; 

2) Изаслани оргаим поштапско-телеграфско-телефоиских уста.иова 
за cne врсте поштанскнх пошиљака и тслеграфских и телефонскнх 
саопштсп.а које упућују својим установама и сви.м осталим државни.м 
властима н устаиовама; 

3) Bojne власти, за поштаиске иошилже н телеграфска и телефои- 
ска саопштеља које ynyhyjy за време рата и мобилизације; 

4) Црвени крст (Главпи и подручии одбори) за телеграфска саол- 
uireiba, обична писма и дописпнце које упућују за вре.ме рата н моби- 
лизације; 

5) Ратни заробљениии за све врсте поттансктс пошиљака; 
G) Сва лнца за cue врсте поштапских поишљака које упућују рат- 

пим заробљепицима; и 
7) Службеинп.и поштапско-телеграфско-телефоиске струке, за те- 

лефонске таксе само уколико по ваокећи« прописима нмају службени 
телефон. 

Члан (i 
Ослобо1;е11,а од Јшштанско-телсграфско-телефоиских такса у ме1;у- 

народиом саобраћају регулшиу се копвспп.пјама, угодбама, праиилпи- 
Цина и споразумима са страиим поипанско-тслеграс^ско-телефопским 
управама. 

Члаи 7 
Ослобо1;е11.а из тач. 3, 4, 5 и G члапа 5 ne важе: 
1) у меспом поштанском и телеграфском саобраНају, нзузевшн по- 

штакске пошил.кс и телеграфска саолштења за ишре доставно no- 
дручјс; и 

2) за робпе огледе, хнтпе поштанскс лошил.ке, откупне пошил.ке, 
пошил.ке с повратницом и телеграфске ушутнице. 

Члаи 8 
Све власти, установе и лица ослобођека од плаћања поштанско- 

телеграфско-телефопских такса, дужиа су стараги се да се ова повла- 
стица ne злоунотребљава. Злоупотребе кажњавају се no важећим 
прописима. 
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Члаи 9 
Обавеза плаћша  поштаиско-телеграфско-гелефонских такса,  про- 

писака у чл. 1 овог Закона, важн и за саобраћајне (железпнчке, речис, 
поморскс и др.) установе, као и за Поштанску штедношшу, уколико се 
спсцнјалннм споразумима o узајамним услугама ne одреди друкчнје. 

Члап 10 
Ступаљем на онагу овог Закона престаје важнти Уредба Принредног 

савета o плаћан>у поштанскмх такса од  17 априла  1945 г., као и свн 
остали прописи који су у 'Супротиости са његовим одредбама. 

Члаи 11 
Овај Закол ступа на снагу к'ад се објави у „Службеиом лнсту". 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
ПРЕДЛОГА ЗАКОНЛ O ПОтТЛИСКО-ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОМСКИМ 

ТАКСАМА 

Одредбс o иоштапско-телсграфско-телефонским таксама садржане 
су сада делом у Уредби o плаћању поштапских такса, коју je донео 
Привредни савет 17 апрнла т. г., a делом у предратном Закону o пошуи, 
телсграфу « телефопу. Саме таксс пак пропнсаие су у Пошгаиској та- 
рифи, Телсграфској тарифи и Телсфоиској тарифн. Сем тога no овом 
лредмету има олредаба и у поједишш правилиицима за поштаиску, тс- 
леграфску и телефоиску службу. 

Систем овако Met;yco6iio повезаннх лрописа наслеђен je од erapt 
Југославије и у првом времеиу после ослобођења mije било техинчке 
ИОгућиости да се тај систем нзменн. Сада, ло завршетку рата, када се 
прилике све више пормализују, створенн су услови за целисходно уре- 
1)ење питања поштанскогтелеграфско-телефонских такса. 

Налазнм да предње niiraibe треба решнтн na слнчан пачни на који 
je pciueiio питаље општнх фшшпспскнх такса. To гледиште заступл.епо 
je у приложеио.м законском пројекту. Ирема томе сам Закои садржи 
повезане и прецизне ociioime олредбе o плаћаљу поштанско-телеграф- 
ско-телефонских такса, o изузетном ослобођеп.у од такса и o поштан- 
скнм маркама, a једипствена пошгаиско-телеграфско-телефоиска таксена 
тарнфа има да пропише саме таксе, како one у упутрапш.ем тако н оне 
у ме^уиародном саобраћају. 

Пгг таксену тарифу треба да пропнсује, као и досада, Министар 
пошта, телеграфа и телефопа у споразуму с Мнннстром фипанснја. 
Тако се ради и у другнм државама. Исто тако, за измепс и допуне по- 
требан je споразум с Министром финансија. Међутим, у међународном 
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саобраћају, нарочито за поштааске пакете и за телеграфска и телефон- 
ска саопштења, таксе су подложне врло честим нзменама, услед измене 
екпивалента златног франка и услед промене правца упућнвања, na 
се за овакве случајеве одре1;ује, да није потребан споразум с Миии- 

■ стром фниансија. Ни раније се такав споразум није тражио, јер се ту 
ire ради o нсчсму што би било од значаја са гледишта тарифске поли- 
тике или привредиих државних иптереса, него просто o прерачунавању 
no курсу n no дужнии релацнје, у чеиу сс све птт управе имају прк- 
лагоднти иормама међупародиих птт коивепцнја, споразума итд. 

Код овог законског пројекта треба да се нстакне усвојени приицнп 
опште обавезе плаћања услуга које чини птт "управа. Општнм плаћа- 
њем такса омогућава rce рациоиално буџечирање поштанско-телеграф- 
ско-телефонске струке и онемогућавају се злоупотребс у Kopiiiiilieiby 
ослобођења. Принцнп општег плаћања такса усвојен je и у другим 
струкама .наше државне управе; тако и птт управа luraha све услуге 
које joj чини Државна штампарија, Државла маркарница итд. Ослобо- 
ђења од такса, како се предшфају овим пројекгом, мииималиа су, a 
диктоваиа извесннм разлозима државиог и јавиог нитореса н прсузе- 
тим међуиародним обавезама. Стојим »a гледишту, да ne треба дозво- 
лити н.икакво nponinpeibe предвн^еиих ослобо1)ења, јер би то ишло na 
штету државпе касе и доброг фуикциопнсаља птт службе. Мс1)утим, 
ако би се, из разлога уједпостављеЈва адмнпнстраиије и олакшаља ра- 
■чунског послова1ва, указала потреба iipe6iijanva међусобпих услуга са 
устаповама које су no природи посла уско везане са птт устаповама, 
дата je могућпост закључнвања спеп.ијалпих споразума. 

Исто тако треба истакпути прнпцпп, да услуге и радн.е птт струке 
потпадају таксирању само no птт таксепој тарнфи, уколнко су те 
услуге и радп.е везапе искључиво за птт мапипулацнју. Тако п.пр. 
поштапско пупомоћје има да се таксира поштанском a ne финанснском 
таксом, као досада, j ep ono служи лсклЈучиво за пспоруку паштапских 
пошиљака н извап лтт струке се пигде ne појавл.ује. Сличап je случај 
са дозволом за продају поштапских марака, тражењем npoinica теле- 
грама итд. 

C обзпром na паведепе разлоге молим Претседпиштво, да прнло- 
Жени пројект изволи озакопнти и то no хитпом поступку, noiino je 
peiueibe пптаља уређења птт   такса врло хитно. 

Заступпик Мниистра 
20 септембра 1945 годнне пошта, тсле.графа   И   телефоиа 

Београд Министар саобраћаја,   • 
Тодор Вујасиновић, с. р. 
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П P E Д Л O Г 
ЗАКОНА O РЕГУЛИСАЊУ ПРЕДРАТНИХ ОБАВЕЗА 

Члан 1 
(1) Обанезе   иасталс у старим   југословенскнм   дииарима   до    18 

априла  1941 годнне закључно, уколико су пеизмиреие до ступаља  na 
снагу   ouor   Закока,   ииају сс  обрануиати   no   сразмери   10 (десет) 
старих југословенских динара равно 1 (једаи) дшгар Демократске Фе- 
дсративие Југославпје. 

(2) Уколико су онс обапезс услсд npoiinca донетих под окупаип- 
јом npcTBopeire у одговарајућу окупациску валуту, имају се прерачу- 
нати у старн југословепскн динар ло курсу no коме су у 1941 годинн 
нопчанице старог југословепског днпара замењепс за окупацнске пов- 
чанице, na потом обрачунати no сразиери пз предњег става. 

(3) Код обавеза код којнх je у времепу од 18 априла 1941 године 
до ступап.а na спагу Закона1 o курсевима за повлачеп.с окупацпских 
повчаница н o регулисаљу обавеза за подручје na коме се налави место 
плаћања, 5ило прои&нај узнма сс као обавеза настала до 18 априла 
1941 годппе закључпо, пајнпжн салдо у пстом врсмепу. 

Члан 2 
Изузетпо од прописа првог става члапа 1 овог Закопа, улозп na 

штедп.у no шедппм књижицама којп у времспу од 18 апрпла 1941 ro- 
дине до ослобођсп.а нису повсћавапп повим улатвем обрачупаће се: 

а) нзносн до 25.000.— старих југословенскнх днпара no сразмери 
5 (пст) старнх југословеискпх дипара = 1 (једап) дпиар Демократске 
Фсдератнвпе Југославије; 

б) уколико су улозп Bchn од 25.000.— старпх југословеискпх Ди- 
napa, вишак сс пма обрачунатн no сразмерп из првог става члапа 1 овог 
Закона. 

Чла1г 3 
(1)  Од предратппх потра>1:нва11.а обрачупатп no проппспма члана 

1  и 2 овог Закона не врше се ннкакви одбитци. 

7000 



(2)  Овим потражшгаљем код новчаних завода може се располагато 
no проиисима које издаје сапезии Мипистар фииансија. 

Члан 4 
Новчанице старог југословеиског динара које су биле saKOKCKO 

средство плаћаља на дан 18 априла 1941 годиие замењују се за дикар 
ДФЈ no курсу из члапа 1 овог Закоиа. Ове повчашице имају се депоио- 
вати код порсских одељеп^а1 среских и градскнх пародпнх одбора, пошта 
и филијала савсзпих и земаљских државпнх новчаних завода у року од 
10 дапа no ступап.у na спагу овог Закона. Исплата депоповашгх новча- 
ница извртиНс се у року од 3 месеца од ступања na спагу овог Закоиа. 

Члап 5 
(1) Државии дугови у обвезиииама, изузетпо од прописа npitor 

става члапа   1  овог Закоиа, обрачукаће с.е: 
а) Износн до 50.000.— номипалиих старих југословсиских дннара 

no сразмерп 5 (пет) старих југословепских дииара == 1 (јсдап) динар 
Демократске Федеративне Југославије; 

б) Уколнко једно лице нма државпих обиезпица у већсм укупком 
помнпалиом нзносу, вишак нзиад 50.000.— номиналпнх старих југосло- 
венских дииара обрачунаНе се no сразмерн из првог става члаиа 1 овог 
Закока. 

(2) Начин кљижења у вези са прнмеиом прописа овог члапа про- 
iincalic савезпи Мпнистар фипаиснја. 

Члаи G 
Повратна прим*н»а у старим југословенским динарима која прои« 

стичу из судских одлука или поравнања закључених пред судом no 
предметима алиментације сматрају се као да су одрс1)С11а у ДФЈ дипа- 
рима у нстом изпосу. Овај износ може бнтн измењен споразумом стра- 
нака или судском одлуком na тражење јсдпе од заиитсресовапих 
странака. 

Члаи 7 
(1) Пензија коју, no уговору или судској одлуцп, службодаваи 

плаћа свом бквшем службепику односно члановима његове породице, 
има се обрачулати на основу средњих принадлежности no прописпма 
Уредбе o рсгулпсању падппца n плата радпика и памештеппка у др- 
жавпо-прпиредппм и приватпим предузећима, приватним устаиовама и 
организацијама („Службснн лист Демократске Федсратнвие Југосла- 
пије" број 24 од 21 априла 1945 годнне) за оиу групу у коју спала 
зваи.е које je тај  службеник имао у трепутку пензиописања. 

(2) Мезадовол,1га страиа може се користитн прописом члапа 23 
Уредбе o регулнсању иадиииа и плата радпика H памеипепика у др- 
жавко-привредним и прииатни.м предузећима, приватним установама и 
оргаиизацнјама. 
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Члан 8 
(1) Обавезе из основа осигурања живота имају се обрачуиати na 

■основу HSHOCa иамепске ИМОВИНС добијеиог валорнзациЈом no Закону 
o валорнзацпјн и обрачуиом тштраживања и обавеза no овом Закоиу И 
Закону o курсевима за повлачеље окупацнских .повчаинца и o рсгулнсању 
обавезЗт с тнм да се one од II.HX које одговарају премијама плаћеним у 
вреневу од 18 априда 1941 годнне до ступан.а na спагу Закопа o кур- 
севима за повлачење окупациских новчашша и o регулисаку обавеза 
обрачупају по курсу замепе окупацпског повца у дипаре Демократске 
Федератнвпе Југославије. Код обрачупа се памепска пмовппа свих оси- 
гуравајућих предузећа има сматратн као једпа једнпствепа памепска 
HMOBiuia, тако да се обавезе из осиова осигурања жив.ота обрачунају no 
истом курсу код свих осигуравајућих предузећа. Вишак код појединих 
осигуравајућих предузећа употребпће се, н то без нкакие пакпаде, na 
iioKpnhe иањка код осталих, преко Државне хипотекарпе бапке, као 
обрачупског места. 

(2) Зајмови no полицаиа осшурања живота и.мају се обрачунати 
no истој сразмери као и обавезе из оспова опих оснгураи.а na подлози 
којнх су тн зајмови одобрепн. 

(3) Блнже одредбе за пзвршење npoiinca овог члана пздаће савсзни 
MirmiCTap фипанспја. 

Члап 9   , 
(1) Обавеае самосталпог пепзиопог фопда који mije постао оде- 

jbeibe одпоспо opran Средшпњег завода за соцнјалпо осигураље према 
његовт! члановииа одкосно члановииа оородице ових, ииају се обра- 
чупатн no сразмерп између изпоса целокуппе чистс нмовипе таквог 
фопда добијепог валоризашгјом no Закопу o валорнзацији и обрачупом 
његовнх потражпвања n обанеза no овом Закопу и Закопу o курсевима 
за повлачеп.е окупацискпх повчапнца и o регулнсању обавеза, .према 
1тоследп>ој кп.ижпој вредпости те имовпне upe ступаља на снагу Закона 

■о курсевпма за повлачеп,е окупацнскпх повчапица и o регулисању 
обавеза. 

(2) Ma исти начип нмају се обрачупати и обавезе хумаипх оснгу- 
равајућих устапова према њихошш члаповима. 

(3) Уколнко no цзвршеној валорпзацијн и обрачупу п>еговнх no- 
траживап.а n обавеза приходи једпог пепзпопог фоида одпоспо једпе 
хумане оспгуравајуће устапове ne би били довољпн за нзвршење оба- 
веза yTBpl;eiinx у првом одпоспо другом ставу овог члапа, такав пен- 
зпони фопд одпоспо таква хумапа осигуравајућа устапова дужни су 
да у року од 3 мссеца no ступању на снагу овог Закона пзвесте o томс 
савезио Мпппстарстно фипапспја, подпосе1и1 му na одобрен.е образло- 
жени плап o cananujn или ревизнј'И висине пензија односно износа 
обавеза. 
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Члаи 10 
Пропнси oiior Закоиа nehe се примењивати na обаиезе устаноиа 

социјалиог оснгура11.а према н.иховим осигураиицнма односио корнсни- 
цнма, na плате и пензије држаипих службсника и службеиика бинших 
самоупрашшх тела, односно na плате и пензије ариватних службеника 
изузев ОНИХ na које се одпосе прописи члапа 7 и члана 9 овог Закона, 
инти на обавезе које пронстичу нз уговора o закулу стаибених и ио- 
словних просторија, a sa чије су регулисање већ донети-или he бити 
доиетн посебии закоискн прописи. 

Члан 11 
У .случају да би лоједиио предузеће, пошто се у везн са заменом 

окупацнског новца свн деловн његове имовннс обрачуиају у ДФЈ л11" 
nape no односним прописи.ма, постало пасивно a ne постојп могуНпосг 
за покриће иањка вллоризацијом no члапу 4 Закопа o валоризацији, 
дужпо je да o томе без одлагаља, a пајкасппје до 30 апрпла 194G 
годппе, обавестн земаљско Миинстарство фнпапспја. Зсмаљско Мини- 
старство фппапсија he, у сагласиости са Савезнн.м Мипистарстном фи- 
иапсија, донети одлуку o иачину caiiamije или o ликвндацијн таквог 
предузеНа. 

Члан 12 
Спа правна и физичка лнца, као и државне устапове, којн се сма- 

трају ouuelieiiiiM применом прописа овог Закопа могу свој оштетни 
захтев гтријавити у облнку parne штете у року којн he савезпн Мнни- 
стар финаксија одреднтн у сагласиосги са Државиом комнсијом за 
ратну штету. 

Чла.н 13 
Обавсзпо тумачеље и упутства за извршеље овог Закона даје Са- 

везин Миинстар фииапснја. 

Члан 14 
Овај  Закои ступа  na  спагу када  се  објави  у  „Службеном листу 

Демократске  Федеративпе Југославпје". 

O Б P Л 3 JI O Ж Е Њ Е 
ПРЕДЛОГЛ ЗАКОИЛ O РЕГУЛИСАИ>У  П1>ЕД1>АТНИХ ОБЛВЕЗЛ 

Закони o курсевима за ловлачен.е окупацискнх новчаница н o регу- 
Jiiican,y обавсза обухватнли су све обпвезе иастале у времену од 18 
априла 1941 године до ступања Ha сиагу Закоиа o курсевима за свако 
новчано полручје.  Свакн  од ових закоиа  садржавао je  пропис  којим 
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je за предрптне обапсзе, тј. обавсзе насталс у старим југослопепским 
дннарнма до  18 априла  1941  годнне, проглашсн мораториум. 

Укидап.е овог мораториума са истонремешш допошењем прописа 
o рсгулнсаљу пЈ^едратних обавеза претставља хнтап задатак којн се 
мора решити у најскорије нреме. Регулисање предратиих обавеза осо- 
бнто je хнтно због тога што ирииредна предузећа не могу поставл>ати 
своје калкулацнје, као н због тога што се услед пеодре1)еиог положаја 
предратпих обавеза не може утврднти ратна добит сваког поједнног 
предузећа. Осии овог, неодре^еност у овом сектору има за последицу 
нејасио стање код иовчаиих завода, јер omi имају оснм ратннх н пред- 
ратна пограживаи.а и дуговања, од којнх су ратпа већ прерачунага у 
дшгар ДФЈ док су предратпа још увек под режимом мораториума. 

Најважиије питање у овој иатерији јесте питање курса no комс се 
предрагне обавезе имају измиривати у ДФЈ дипајтма. Ово тштаље бнло 
je могуће решити na два начина: нзједиачеп.ем предратиих обавеза са 
ратни.м обавезама, што бн значило да један дуг од исте внсиие у 61IBIUHM 
југословсиским динарп.ма н.ма бити исплаћен различигим нзносима Jl^'J 
динара, веК према томе на ком je повчаиом подручју ои настао, ■— и 
утврђива11>ем јединствепог курса за претвараи.о прелратпих обавсза у 
Д<1>Ј динаре, тако да се дугован.е исте виснпе »a целој територнјн Југо- 
славије има измирити једпаки.м изпосима дниара ЈХФЈ. Да би се избегла 
иеједнакост у третирап.у појсдипих подручјл, a пошто се -овде ради o 
иовчапим одиосима изражспмм у предратним југословеискнм дииарима, 
са једиаком вредношћу за иелу државпу територију, o одпоснма који 
КИСу претрпели пикакву промсну у току рата и ОКупације, стало сс na 
гледиште да за регулисање предратиих обавеза има бити утврђем једни- 
ствсн курс за целу земљу. 

Висипа јединственог курса имала бн се утврдити водећи рачуиа о. 
ошитем осирлмашењу каше земље услед кога су дужпицн дошлн у да- 
лско гори положај no завршетку рата и окупаиијс од onor уочи рата 
и окупације; o вероватној инфлацији и опадап.у куповне снаге бившег 
југословепског дииара који би наступилн и да1 није било окупације 
Југославије; o чињеници да je велики број дужника исплатио своје 
обавезе за време окупацпје у окупациској валуги тако да се за пред- 
ратне дужннке који нису имали могућиости да отплате своје дугове у 
току окупације сада има утврдитп такав курс којп их nehc ставити у 
горн положај од дужника који су за време окупацнје отплатили своје 
дугове; o положају у којн би доспели новчанн заводн код којих углав- 
ном предратпа дуговаи.а превазилазе и.нхова прсдратиа пограживан.а, 
ако бн се утврдио висок курс за'регулнсање предратних обавеза и, 
најзад, o обавезн државе no основу упутрашњсг државног дуга која се 
има с.маљити у нстом одиосу у ко.ме буде утвр1;ен Kyi)c за регулнсан.е 
предратиих обавеза. 

HMajyliii у виду све пзложене чињенице, курс за регулисање пред- 
ратиих обавеза утврђеи je na 10 (десет) бивших југословеиских динара 

1004 



1 динар ДФЈ. Овако утвр^сн курс нзазиаће најмање ноних иоремећаја 
у нашој тешк,о оштећеној прнвредн. Примеиом предложеиог курса сва- 
како he бити оштећен великн број поједниаца у иашој земљи, a иаро- 
чнто оинх из категорнјс поверилаиа no предратним обавезама. A\eljy- 
тим, морало се афвепствено водити рачуиа o чшвепици да привреда као 
целниа ne буде оштећеиа примепом таквог курса за регулисање пред- 
ратиих обавеза које би задовољило повериоие, али које ne би омогу- 
ћило даљи песметапи ток жнвота. Морало се водити рачуиа o томе да 
иитерес паше данашње ирнвреде која je у сваком случају вшпе дужиик 
него поверилш, стоји изиад mnepeca појединаца. Mama привреда у 
ста1ву у коме je данас, као н лица која су у њој упосле.иа ne могу 
подиети знатно веће oriTepeheibe примеиом иитег курса од нредви^епог 
оптерећења које he настати примеиом иредложеног курса. Прилико.м 
утвр1;ива11.а курса имали су се у вмду највише новчано и привредно 
иајразннјенији делови иаше земл^е: Хрватска, Србија и Словеиија, — 
тако да je курс за регулисање предратпих обавеза оиај који he баш ua 
ови.м деловима изазвати Пајмање поремећаја. 

Разматрајући питање ревизије раздужен.а нзвршепих за време 
окуиације, стало се на гледиште да je ова ревизија углавном иепотребиа 
пошто предложени курс nehe ставнтн у мпого гори положај предратне 
дужшже којн нису за време рата отплатнли своје дугове од дужиика 
који су то учииили. Овде се водило рачуна н o томе да постојн огро- 
ман број случајеиа извршених раздуже1ва, o томе да би сваки случај 
захтевао ннднвндуални поступак и да су у највећеи броју случајева 
уништене исправе o дугу као и брисани терети стављени у вези са 
задужеи.ем. 

Предложенн курс изазваће свакако велике лро.мене код новчаиих 
завода, због тога што су њнхова предратпа потраживања CMaibiiBana, 
док су иредратиа дуговања остала углавном иста. По извршеиом пре- 
рачуиавању у ДФЈ дниаре мпоги од ових иовчаинх завода mocrahe ла- 
сивип, те he морати uhu у лнквндаинју. Овде he се, ме^утим, махом 
вероватио радити o новчаинм заводима којн и нису ималн услова за 
здраво послован.е, те he се њиховим уклањањеи умногоме уклонитн 
И неоргализоваиост са пашег креднтпог тржишта. 

Предложепи курс за регулнса1ве предратиих обавеза значи бол.е 
третирање ових обавеза од ратних на подручјнма: куис, иеначке марке 
и Недићевог динара; на подручју пенгс ои значи подједиако третирање 
предратпих и ратннх обавеза, док na подручјима италијаиске лире, бу- 
гарског лева и албанског фрапка он зиачи rope третнраи.е предратних 
обавеза од ратпих. Оваквом решењу морало се прнступити, j ep би 
npmiena таквог курса који бн и за подручја лире, лева и фраика зна- 
чио боље третнраље прсдратннх обавеза од ратних, имала врло тешке 
последице no подручја куне и Недићевог динара, o којнма се у овом 
погледу као o привредно и иовчаио развијеинјнм мора ВОДИТИ внше 
рачуиа. 
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Гледиште јединственог курса застулале су све институцнје које су 
достапиле споје иишљење Мииистарству фипаксија: Народна банка, 
Државна хипотекарпа башса и Поштапска ипедионнца, a од федералпнх 
јединица исто тако све one које су no овом питаљу дале своје мншљење: 
Мшшстарство финансија Хрватске, Миннстарство фниаисија Словеннје 
и Повереништво финансија Војводине. Ha гледншту предложене виснне 
курсл стајале су Народна башса, Државна хипотекарна бапка н Повс- 
реништво финадсија Војводипс; Мнннстарство фннансија Хрватске тра- 
жило je још ннжи курс од предложеног, a Мипистарство финанснја Dio- 
веиије тражило je нешто јач(1 курс (за 1,4%). Поштаиска штедноиица 
тражнла je курс ал парн или два пута слабији од њега. 

Од предложепог курса који има начелно важити за све предратне 
обавезе у закопском лредлогу предвифено je нсколнко изузетака. Ти 
изузеци одлосе се првеиствеио ma ситне улоге на штедн>у, na ситне 
имаоце државпих хартнја од вредпостн, кло и .na обавезе из оспова али- 
ментације, пепзија које службодавпн (плаћају својим бившпм службепи- 
цима, обавезе самосталпнх леизнопих фоидова, обавезе хумапих оснгу- 
равајућих устаповл и обавезе нз оспова оснгурап.а живота. Свн ови 
изузеци прописапи су нз специјалннх разлога повољнијег трстнрап.а 
социјалпо слабнјнх или због тога што дужницн располажу већим имо- 
виискнм фондом који може подпетн веће оптереће1ве од опште предло- 
жспог оптерећења. 

Код улога na штедњу и државпкх хартија од вредпости водило се 
рачупа o креднтпо-политнчким разлозима, o интересима пеговаља др- 
жавиог кредита и улагаља у новчане заводе. Код осигуравајућнх пре- 
дузећа имала се у виду чињеинца да т.зв. паменска имовииа, с обзиром 
ча њену величнпу, дозвољава повољније третнраи.е оснгураника од 
осталих поверилаца. 

12 октобра 1945 годинс Минчстар фниаисмја. 
Београд Сретен Жујовнћ, с. р. 
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ПРЕДЛОГ 
ЗАКОНА O ВАЛОРИЗАЦИЈИ 

Члан  1 

Спа предузећа обавезна на јавно полагање рачуна и друга преду- 
већа обавсзиа na ио\)ење пословпих кп.ига дужиа су да no прописима 
овог Закона валоризују све своје инвестиције као што су: непокрет- 
ностн, иашкне и иашинска постројења, уређајн сваке врстс, алатн, 
живн н мртвн ипвептар, копцеснје, патеити, лицеице n слична  права. 

Члан 2 

(1) Предратне ипвестицнје из чл. 1 овог Закопа и фондови који. 
служе за амортизацију ових инвестација валоризују се из старнх југо- 
словенских дииара у динаре ДФЈ  ал пари. 

(2) Валорнзацнја опнх ипвестнцнја одиосно фондова врши се 
ирема књижпом стап.у на даи 18 априла 1941 годиие. Ако су кн.ижие 
вродности ових инвесхиција одпоспо фоидова прерачуиате у току оку- 
пације у окупациску валуту, имају сс upe валоризације вратити у старе 
југословепске дннаре no курсу no коме су биле прерачупате из.старнх 
Југословшскнх дннара у окушациску валуту. 

(3) Уколнко су у времеиу од 18 априла 1941 годике до дана сту- 
паља на спагу овог Закопа фопдовнма који служе за амортизацију 
ових инвестиција дотираие амортизацноне квоте, има се валорнзоваии 
изпос ових фопдова са стањем на даи 18 априла 1941 годипе повећати 
за амортнзацнопе квоте које отпадају na ове нпвестииије за помепуто 
време, с тим да 'ce ове квотс обрачутају «а основу валоризованпх 
вредпости ових инвестииија у истом постугасу у коме су ове ипвестп- 
ције бнле амортизоване. 

(4) Уколшсо су no овнм И11вестип.ијама цршепе амортизапије у 
времену од 18 ашрила 1941 годиие до дана ступан.а ua снагу овог За- 
копа пепосредпим смаљељем кљижног износа, валоризовапи нзпос сма- 
п.ује се за одговарајући постотак амортизације. 
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Члаи 3 
(1) Инвестиције  из чл.   1   овог Закона  које  су  књижене  после 

18 априла 1941 годиие валоризују се у дипаре ДФЈ у оиим износима 
који бн одговарали ЊИХОВОЈ вредиостн у старнм југослоненским дина- 
рпма у премену од 1 јаиуара до 18 апрнла, 1941 годиие. 

(2) Уколико су вршене амортизацпје опнх ннвестиција, палоризо- 
вани износ ипвестиција се сман.ујс за одговарајући постотак аморти- 
зацнје ако je амортизаинја нзвршеиа иепосредннм сма1вењем књижног 
пзноса; ако je, мс^ушм, амортизација извршена путем дотирап.а амор- 
тизациоиом фопду, овај фоид се нма повећати за амортнзацноне квоте 
које отладају на,ове иниестип.ијс, с тим да се ове квоте обрачупавају 
на осиову валоризоваинх вредности OB1IX ипвестиција у нстом лостотку 
у коме су ове ипвестнцнје бнле амортизовапе. 

(3) Предлог за валоризацију пр пролисииа овог члана подноси 
земаљском Мипистарству финансија предузеКс које je сопственЈУ 
односних иивестиција, дајући при том потребна образложова н доказе. 
Одлуку o износу у коме се ове инвестиције валоризују доиоси земаљ- 
СКИ Мииистар фкншнсијд no саслушању комнсије за валоризапију, која 
се има образоватп прп сваком миинстарству фипансија. 

Члан 4 
(1) Уколико би поједино предузвће, пошто се у вези са замеиом 

окупацнског иовца сви деловн његове нмовиие обрачуиају у дииаре 
ДФЈ no односшш прописпма, доспело према бнлансу у положај Да je 
паснвпо, док je стварпа вредпост његовпх предратппх ипвестиција у 
времепу од 1 јапуара до 18 априла 1941 годиие била већа од изиоса 
добијеиог валоризацијом no чл. 2 овог Закопа, то предузеће може 
поднети земаЛ)С1<ом Л\11т1старству финансија предлог, дајући потрсбпа 
образложеп.а и доказе, да се такве његове ннцестнцнје валорнзују до 
износа њихове стварпе вредности у том времсну. Одлуку o пзиосу у 
коме се ове инвестпције валорпзују допоси земаљски Мнпистар фннан- 
сија no саслушаљу комнсије за валоризапију при земаљском Мннистар- 
ству фнпапспја. 

(2) Осигуравајуће предузеће које у памепској имоинпи има инве- 
стиције чија je стварпа вредпост у времепу од 1 јапуара до 18 априла 
1941 годпие била Beha од износа добнјепог валорнзацпјом no чл. 2 
овог Закопа, дужио je да такав случај пријавн слвезном Мнпистарству 
фипапснја, дајући при TOi\i све потребпе податке. Одлуку o нзпосу у 
коме се ове ппвестицнје валоризују допосн савезпн Л\и11нстар фннан- 
оија no Саслушању комнсије за валорнзацнју npn савезпом Мнпнстар- 
ству фипапснја. 

(3) Савезпп Мипистар фннансија може и без иријаве осигурава- 
јућег дредузећа допетн одлуку o валорнзапији таквнх нпвестиција до 
износа 11.ихове ствлрпе вредпостн у помепутом времепу, a no саслуша1ву 
КОМИСИЈе за валоризацију при савезноМ Мииистарству фнпапсија. 
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Члаи 5 
(1) Износн налорнзованих иивестиција из чл. 1 овог Закопа нзра- 

жени у дииарима ДФЈ, ne смеју бити иећи од нзноса садашње стиарие 
вредности оинх инвестииија, уколико су one постале неупотребљиве 
или мање употребљиве услед onnchen.a пасталнх ратпим операцнјама 
спаке прстс пли услед изменс екопомских услова. 

2) Поступак за утвр^ивање сиањења вредности инвестиција no 
цредњем ставу овог члапа у свему je једнак постуику из чл. 3 — ст. (3) 
односио из чл. 4 — ст. (2) овог Закона. 

Члан 6 
(1) Вишкови који се појавс при ciipoBo|)eii.y валоризацнје имају 

се употребити првенствено за покриће пословншс губитака и свнх ман.- 
кова који се поклжу у билапсу noiino се у вези са замеиом окупацн- 
ског новца свн делови имовиие обрачунају у дииаре ДФЈ no одпосним 
прописима. Евентуални вишак преко овога има се употрсбитн на повс- 
haibe осиовие главиице прсдузећа из чл. 1 овог Закона до ibeiior поми- 
иалног изиоса na дан 18 априла 1941 годппе, na затим, код предузећа 
обавезинх на јавпо полагање рачупа, н na iiOBehaii.e резервпих фоидова 
овнх. предузеНа до ЊИХОВОГ помипалиог нзиоса на исти даи. 

(2) Ова повећа1ва главнице ne подлежу плаНању таксе, a износи 
вишкова употребл.епи на повећање главнице и фопдова no пЈ^едњем 
ставу овог члапа ne опорезују се. 

Члап 7 
(1) Изузсшо од чл. 6 овог Закона, вишкови којн се појаве ПрИ 

слровођењу валоризације пнвестиција из чл. 1 овог Закопа код оснгу- 
равајућих предузећа ииају се, уколико су саставни део наменске имо- 
uime, употребити искл.учпво na повећање математичких резервн обра- 
зовапих до 18 априла 1941 годппе и резервн за исллату иасталнх a me- 
ликвцдираних штета no осигурањииа жнвота закл>ученим до 18 апрнлл 
1941 ГОДИНС. Изпосп вншкова употребл.епи na ово ловеКање ire опоре- 
зују се. 

(2) Блнже одредбе за извршење пропнса овога члапа издаће са- 
везни Миппстар финансија. 

Члап 8 
(1) Валоризација no прописииа овог Закопа нма се извршити naj- 

каспије до 31 децембра 1945 годнпе. 
(2) Уколнко се валорпзација вртии no чл. 3 нли чл. 4 овог Зак.опа, 

савезни Министар (l)1,liai|C11Ja може одредити и дужн рок. 

Члан 9 
(1) За прекршаје одпоспо |цеизвршење пролиса овог Закопа казниће 

се повчапо до пзпоса који ne можс прећн висипу вредпости ипвести- 
ција иредузсћа. 
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(2) Казнс изрнче оно Мипнстарстпо финансија које je иадлежно 
за прииену прописа за чији се прекршај одиосио исизиршеље кажљаиа. 

(3) Изиосн наплаћених новчаних казни уносе се у фопд за обпову 
земље и no.Moh пострадалим крајевииа, 

Члаи 10 , . 
Обавезио тумачење и упутстпа за изпршеи.е прописа овог Закона 

даје сапсзии Министар фппаиспја. 

Члан 11 
Onaj Закои ступа на снагу кад се објави у „Службеном лнсту Де- 

иократске Федеративне Јутославије". 

O Б P A 3 JI O >К Е Њ Е 
ПРЕДЛОГА ЗАКОИА O ВАЛОРИЗАЦИЈИ 

Замеио.м југословенских дипара у окупациопу валуту и девалваци- 
jo.v те палуте сиедепи су И8Н0СИ са којима су киуижсис иииестицнје 
привредних предузећа у тој мерн, да би биланси, састављени na базн 
тнх прокњижених износа, дапали потпуно нереалну слику друштвеног 
стања с једне стране, док бп амортизапије инвестиција no тим изио- 
сима биле cacmiM Недовољне да покрију стварно умањење ii)iixone 
Бредиости услед употребс. Из тих разлога IIOTI)C6II() je допетн закоп 
o вршељу беспореске палоризације тих иивестиција. 

Закопскп  пројекат предвијја  четири  врсте  валоризације. 
Прва валоризација cć одпоси na предратпс пивестицнје и one се 

имају валорпзовати na износ no коме су књижепс пред рат рачупајући 
једап југословспскп дипар за једап динар Д^^. 

Друга валорпзација има за предмет окупациске ипвсстицнје, које 
се имају валорпзоватп до uene тнх ипвестпц.1|ја која je бнла пред рат. 

По Tpehoj врсти валоризације валоризују се предратпе ипвестиције 
na ncrn начин као и окупацнске, ако бп нпаче предузеће нмало бплапс 
којп бн показивао припмдпу пасивиост услед тога што би сс валориза- 
цијом ал пари добилп нзпоси КСПОД стварпе вредпостп ипвестипија. 

Најзад, четврта врста валоризације се примеи.ује na .памепску имо- 
вину оснгуравајућнх друштава која се спршшди као у другом и трећем 
случају, тј. до вредпостп нпвестиција пред рат. У ово.м случају се 
отступа од прнпципа валоризовап>а предратпих ппвестпцпја ал парн, 
јер се желп утврдпти стварпа вредпост тих ппвестпција да бп се опда 
могла .пзвршпти na тој оспови н валорпзација осигурапих сума. 

У свима случајеви.ма, у којпма се палоризаиија ne врши лппеарпо, 
свођељем na предратпе нзпосе, закоп предвн1;а да се валорпзација има 
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npiiiirrii на основу одлуке земаљског Мииистра фииансија, a no прет- 
ходном слслушању Ко.мпсије која се има образопати у циљу да КОН- 
тролише поступак утвр^ивања лредратних цепа  ипиестнцнја. 

rioiino се може леситн да je стнариа предиост инвестиција у трс- 
путку налоризацнје мања од предратног изиоса no коме je пмвестиција 
nošena у књнгама, одпосно од цена које су биле пред par, закои пред- 
виђа да у том случају валоризовани изпос ne може бити иећп од те 
стварне вредности. Ma тај начин се избегава опасност да се валориао- 
ипп.ем noneha књижна иредпост преко стварне вредности. 

llouno no правилу код прпирсдпих предузећа капитал и резерве 
предузећа су уложепи у шшестпцмје, док се обртни капитал добија 
крсдитом, ro и вишак који се добнје валоризовањем предратних инве- 
стиција мма да се употребн na повећан.е девалвпрапог капитала n ре- 
зерви до предратпе micnne. Па како то повпшсп.е капитала и резерви 
не пронстиче mi из каквих добптн, neh само из прерачуиаваља од девал- 
виране окупацнопе валуте na предратни динар односно na дкнар ДФЈ 
то je разумљиво да то повећање капптала и резерви no иоже подле- 
жати опорезивању нити плаћању такси. 

Мннистар фииаиснја 
Срстеи  ЖуЈовић,  с   i). 
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ПРЕДЛОГ 
ЗАКОНА O УПОСЛЕЉУ ОТПУШТЕИИХ И  HA РАСПОЛОЖЕЊЕ 
СТАВЉЕНИХ   ДРЖАВПИХ  И  САЛШУПРАВМИХ   СЛУЖБЕНИКА 

ПРЕТСЕДНИШТВУ ПРИВРЕМЕ НЛРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

Б е o г p a ж 

_ Народпн посланнк др Драгић М. JOKCIIMOUMII пре- 
длаже Закои o упослсљу отпуштеиих н na располо- 
жење стављеиих државиих и саиоуправних слу- 
жбеиика. 

Молнм Прстссдниипио да доиссс слсдсћи 

3 A K O И 
O УПОСЛЕЊУ ОТПУШТЕНИХ И HA РАСПОЛОЖЕЊЕ СТАВЉЕНИХ 

ДРЖАВНИХ  И  САЛШУПРАВНИХ СЛУЖБЕНИКА 

Члан 1 
CDH држанпн н самоуправнн службеиици нзиад пет година службе, 

који су за времс од 20 октобра 1944 r. до дана ступања na снагу овога 
Закоиа отпуштенн илн na расположење стављени, имају право да буду 
упослени код државиих устаиова илн установа под државиим надзором 
иајдаље за тридесет даиа од дана ступања на сиагу овог Закоиа. 

Члаи 2 
Право na упослен.е немају само omi државпн и самоуправии слу- 

жбеницИ) којн се налазе под осудом нлн je против II.IIX до дана ступања 
na c)iary oiiora Закона поведена крнвична нстрага. 

Члап 3 
Снаком државном н самоуправиом службсиику,  КОЈИ у озиачеиом 

року ne буде упослен, дужна je држава нсплаћиватн све док ne буде 
упослеп 2.400.— дипара месечпо као новчану ПОМОћ. 
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Лко je нзвестаи службешж под осудом илн под истрагом онда ite- 
гова породииа и.ма upaiso na половину и.егових прннадлежности. 

Члаи 4 
O нзвршеи.у опога Закона crapahe се споразумно Мипистар прапде 

И Мнинстар фииаисија Демократске Федеративке Југосланије. 

Члан 5 
Владе федералних јсдниица дужие су у року од 15 дана прописати 

урсдбе за нзпршсље овога Закоиа на тернторији својих јединнца. 

, Члаи G 
Ouaj Закон ступа на сиагу даиом објаве у „Службеном листу". 

O Б P A 3 Л O Ж Е Њ Е 
ПРЕДЛОГА ЗАКОНА O УПОСЛЕЊУ ОТПУШТЕНИХ И HA РАСПОЛО- 
ЖЕЊЕ СТАВЉЕНИХ ДРЖАВНИХ И САМОУПРАВНИХ СЛУЖБЕНИКА 

Ннје ми тачно познат број отпуштсиих и на расположси.е ставл>с- 
иих држаниих и самоуправиих службеинка, алн верујсм да je истн 
врло висок. 

Знам само позитивно да број отпуштених и na расположсп.е став- 
љеинх судија и судских чиновника na територији Србије изпоси ништа 
iiaibe него 1240. Колико би sa обпову n нзградн.у name зсмл.е зиачило 
упослење огромпог броја отпуипеиих и на расположеп.е стављеннх 
држаипих и самоулравних службеинка, нарочнто судија и судских чи- 
Новника, mije нужпо иарочнто истицатн и подвлачитп. 

Moje je увереп)е да би упослењем озиачеиих службеника отпали 
многи прнгоБори, који се данас чине државној администрацији у по- 
гледу  H.ene  стручности  и   експедитивнрсти. 

Сем tora п обзирн социјалие правнчиости захтевају да људи, који 
су свој живот посветили државној и самоуправној служби, буду на 
улици, често без икаквих средстава за живот. 

Зато сматра.м да je rope иаведепн Закоиски предлог умесан и пот- 
пупо оправдан. 

др Драгпћ  М. ЈбксимОВИћ,  с.   р. 
народми послаиик из Београда 
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ПРЕДЛОГ 
ЗАКОНА O РАЗРЕЗУ ПОРЕЗЛ ЗЛ  1945 И   1946 ГОДИНУ 

ПРЕТСЕДНИШТВУ  ПРИВРЕМЕМЕ  НАРОДНЕ  СКУГПИТИНЕ 

Б е o г p a д 

Народин  послапик др Драгић  М.  Јоксииовић  пре- 
длаже Закои o разрезу порезе за 1945 и 1946 год. 

Молнм Претседништво да доиесе 
3 A K O II 

O РАЗРЕЗУ ПОРЕЗА ЗА 1945 И  1946 ГОДИИУ 

Члаи   1 
Ниједан порески обиезник ne може сс зл' 1945 и  1946 r. опорезо- 

вати  neiiOM  порезо.м  ii  осталим  државним  и  самоупранпнм дажбииама 
од оннх које су му биле разрезапе пре 6 априла 1941 годиис. 

Члаи 2 
Разрез  порезе   и   осталих  државних   и   самоупрапиих  дажбипа   за 

1945 н 1946 г. na радње и предузећа, која су основаиа за прсме од 6 
апрнла 1941 до 20 октобра  1944 r., пе може бити nehn од разриза na 
сличне радње и предузсНа у 1940 г. 

Члап 3 
Овај Закон ступа у ЖИВОТ даном објаве у „Службеиом листу". 

O Б P A 3 JI O >К Е Њ Е 
ПРЕДЛОГА ЗАКОНА O РАЗРЕЗУ ПОРЕЗА ЗА  1945 И  1946 ГОДИПУ 

Ноторна je стнар да трговци и привредниии уопште услед исмања 
робе н других разлога iipane данас иесраиљсио мап.и обрг неголн 'iipe 
6 апрнла 1941 г. 
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Исто тако je ноторпа стнар да су трошкови за одржавање зграда 
у исправном стању лалеко иадмашили предратпе трошкоие. 

Ma да све ово ушућује на закључак да je чнст прнход од радња, 
iipejiy3elia ii зграда зиатпо сман.еп, ипак су пореске пластн у последње 
преме резале тако внсоке порезе, да исте грађани могу платнти само 
из iiMOHiiiie a никако из прихода. 

1 lomio ju ona и оиакиа пракса порескнх luiacin нелогичиа, нсоправ- 
дана II катастрофалпа, јер пореске обпезиике гоии дирекшо у ЛИКВИ* 
дацмју пореских објеката, сиатрао сам за пужно да подиесем rope на- 
ведени законски 111)едлог. 

др Драгић М. JoKciiMouiih, с. ]). 
иародии послапик пз Бсограда 

1015 



МИНИСТАРСЛВО <1>ИНЛНОИЈА 
ДЕМОКРАТСКВ   ФЕДЕРЛТИПНЕ   ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Кабинет 
Gp.   185 

18 о«то<Јра 1945 године 
Београд 

ПРЕТСЕДНИШТВУ  ПРИВРЕМЕНЕ  НАРОДНЕ  СКУПШТИНЕ 

Б е o г p a д 

У прилогу сс доставља прсдлог Закопа o коиачиој ликвидацијн 
аемљорадничких дугова с мблбом да се узме у прстрсс од стране При- 
времеие Народие скутитиие Демократске Федеративне ЈугославиЈе к 
озаконн. 

I —■ Предлог Закопа o конвчној ликвидацији земљорадничких ду- 
гова претставља једиу у низу прсдвиђепих мера за потпуно рсгули- 
сање предратинх обавеза, те je овако посматран саставпи-део ОДНОСНО 
допупа прсдлога Закоиа o регулисаи.у предратиих обавеза. 

Расправа оис материје чзискујс хитно penieiBC и њему се мора 
приступити без одлагап.а. 

II —■ Нерегулисони зеиљораднички дугови у великој су мерн отс- 
жавалн креднтиу способност земл.орадпика. Данас, кад се приступз 
обнови и изградњи неле зе.мље повчано ос11особл>ење земљорадпика 
једио je од виталних пнтаи>а приврсдс. Отуда je економски значај Пре- 
длога у толнко nehii што he се кредитна способпост земљорадника no 
извршеној ликвидацији старнх дуговаља знатно повећати и ставити na 
здраиу основу. 

Са разлога иавсдеиих под I и II, да би сс што хигиије и потпуио 
расправило отворсно пнтап.е предратних обапеза и пружила зе.мл.о- 
радпицима — као радном дслу nauicr парода, здрава основа кредши- 
рања, молите се за хитност поступка у смислу чл. 16 Послониика од 
8 августа 1945 године. 

Смрт фашнзму — Слобода пароду! 

Мннистар фииапснја 
Сретси  Жујовић,  с  р. 
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П P E Д Л O Г 
ЗАКОПА O  КОИАЧИОЈ  ЛИКВИДАЦИЈИ  ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ 

ДУГОВА 

Члап 1 
Гасе се у потпуностн земљорадничкн дугови na које се одиоси 

Уредба o ликиидацији зсмљорадничких дугова од 26 септембра 1936 
годнпе a чијн нзиос утпр1;си na основу исти Уредбе no нзиршспом сма- 
iben.y mije, у погледу једпог дужника, прелазпо 5.000.— старпх југо- 
словенских динара. 

Члав 2 
(1) Гасе се у потпупостп n бсз обзпра na п.пхов изпос ЗСИЉО- 

радппчки дуговп na које се одпосн Уредба o лпквидацпји земљорад- 
ппчкпх дугова од 26 септембра 1936 годппе: 

1) ако je дужпик активно учествовао у цародпоослободплачкој 
борбп, пли 

2) ако je дужник НЛИ којн од члапова његбве породице: 
а) пзгубпо жппот у народпоослободплачкој борбп, 
б) пзгубио жпвот, као борац југословепске војске или као гра-- 

ђанско лице, услед ратних дога1;аја, и то од дана напада непријатеља 
до 18 априла 1941 годппе закључно, нлп 

в) нзгубпо жпвот услед фашпстнчког терора окупатора или 
љеговпх доиаћих помагача, нлн 

г) пзгубно живот у непријатсљском заробљеништву. 
(2) Члаповима породице пз тачке 2) ст. (1) сматрају се брачни 

лруг, родитељи, деца n упуци дужппка, под условом да су до 6 априла 
1941 године с њим жнвели у нстој кућној заједници. 

(3) Kao доказ да дужиик испуњава који од услоиа пз ст. (1) 
служн исправа југослопеиске армије или увереље }1адлежних иародпих 
власти. 

Члаи 3 
1) Гасе се у потпуиости дуговн опих земл.орадипка који пису 

обухваћени прописима чл. 1 n 2 овог Закоиа ако су услед ратпих дога- 
ђаја Или непријатељске окупацпје претрпели штету у тој мери да имсу 
у иогућности да плате свој дуг, a помагали су иародпоослободилачку 
борбу било na који начин. 

2) Делимичпо се race дугови оних земл.орадпцка којн пису обу- 
хваћенн прописнма чл. 1 и 2 овог Закопа ако су услед ратпнх догађаја 
или непријатељске окупације претрпелн извесну штету али су и поред 
tora у могућиости да плате један део свог дуга, a помагали су народпо- 
ослободилачку борбу бнло па којн начип. 
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Члан 4 
Осталн земљорадиици којн нису обухваКенн пропнснма чл. 1, 2 и 3 

■опог Закопа платиће своје дугове у потпунрсти. 

Члан 5 

1) Да ли дужник зсмл.орадпик испуњаиа који од услова нз чл. 2 
■овог Закона утврђује својо.м одлуком срсски одиосно градскн (реонски) 
народии одбор надлежан за дужиика. 

Да лн дужннк зенљорадник испуњава којн од услова нз чл. 2 овог 
Закона утвр1;ујс својом одлуком срески одиосио градски (реоиски) 
народни одбор иадлежан за дужиика. 

2) Имовио стање дужпика зем.-ворадиика из чл. 3 овог Закона 
утнрђује својом одлуком срескн одиоспо градски (реоиски) народни 
одбор надлежаи за дужпикп. Оиај одбор доиоси и одлуку да лн се до- 
тични луг гаси у потлуности или делииично н уколико, или се има да 
плати у потпуностн. У поступку Д0110111е11)а ових одлука,- одбор се служи 
и пзвештајима н подацима надлежног меспог 11а1)0Д11ог одбора. 

3) Против одлуке среског односно градског (рсоиског) иародиог 
одбора ii3 ст. (1) и (2) може се дужшпс земљорадник жалнтн надле- 
жиом окружио.м народиом одбору у року од 30 дана од дана саопштен.а 
одлукс.  Оллука  окружиог пародиог одбора je нзвршна. 

4) Дужпик земл.оралиик чији се дуг по прописима овог Закопа ne 
гаси у потпуности, обаисзан je да на познв среског одиосно градског 
(pcoiicKor) народног одбора свој дуг плати у износу који je утврђен 
одлуком нз ст. (1) и (2) одиосно (3), н то у року од шест месеци од 
прпјема познва, без додатка пкаквих камата. 

5) Послове из овога члапа среског одпоспо градског (реонског) 
и окружпог пародпог одбора обавл>а посебиа ко.мисија од тјји члана 
код сваког од ових одбора. 

Члаи (i 
Даном ступања na снагу овог Закопа обустављају се код судова 

сии недовршени поступш покренути no Урелби o ликвидацији земљо- 
радиичких дугова ол 26 септембра 1936 годиие, a нови се код судона 
не могу Biime покретатп. Судови he све несвршеме предмете прсдатн 
веропнику a ако je овај која од устанопа нз чл. 7 ст. 1 Уредбе o лн- 
квилацнји земл.оралничких дугова од 26 септембра 1936 голипе (нов* 
чани заводн и задружне оргаппзацнје наведене у том члапу) Привиле- 
гованој аграрној банци (Дирекшф) за ликвидацију земљорадничких 
дугова). BcpoimnK односно Привилегована аграрна банке (Дирекција 
за ликвидацмју земл.орадничких дугова) улутиКе их надлежним сре- 
скнм одпоспо градски.м (рсоиским) иародпи.м одборима na поступак 
no чл. 5. 
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Члаи 7 
1) Устаиопе из чл. 7 ст. (1) Уредбе o ликиидацнјн зсмл.орадшп- 

ких дугопа од 26 септембра 1936 годиис, (иовчапн заиодн и задру>1П1е 
организације наведене у том члану) могу Привилегованој апрарној 
банцк (Дирекцијн за ликпндаиију земљорадннчкнх дугоиа) nonouo 
предатн своја потраживања Koja je Привилсгопаиа аграрпа баика одбнла 
Да при.мн због мањтшстн или зато што je оспорила важност илн iicupaii- 
ност дужникових шаиода, пајдоцпије у року од трн месеиа no ступан.у 
Ha снагу овог Закоиа. Потраживања, која' се у овом року ne предају 
Привилегованој аграрној бапин или их ona на основу прописа Уредбе 
o' лнкиидацији земљоратничких дугова :не прими, race се. 

2) Обрачупима којс Прииилегоиапа аграрпа баика (Дирекцнја за 
ликвидацију земљорадничких дугова) no новопреузетим дуговима на 
ст. i) достани дужницима односно уртановама из чл. 7 ст. 1) Уредбе 
<> ликппдацнјн земљорадиичких дугопа, дужници могу пригонарати у 
погледу тачности у року од три месеца, a установе у року од два Me- 
cena од дапа пријсма обрачуна. 

3) Пртшлсгована ai'papna банка (Дирекнија за ликвидацију зе- 
мљорадничктс дугона) вршиће исплату потраживања установа из чл. 7 
ст. (1) Уредбе o ликвидацији зешсорадннчких дугова у готову само у 
грапнцама нзпоса наплаћеиих no земљорадничким дуговима, и то првен- 
ствепо задружним организацијама, a за остатак lie савезпо Мипистар- 
cTiso финансија преко Привилегбване аграрне банке (Дирекоије за ли- 
квидацију земл.орадипчких дугова) пздати 3% обвезнице, с амортиза- 
UHoiniM роком од највише десет годипа. 

4) Овлашћује се Привилегована аграрна банка (Дирекција за ли- 
квидацпју земљорадничких дугова) да рекопструкцију износа потра- 
Живања задруга и задружних савеза пасталих no Уредбп o ликвидацији 
земљорадпичких дугова може извршнтн ка основу изпоса 2>% држаипих 
обвезпица за ликвидацију земљорадничких дугова издатих нли одобре- 
пих задругама и задружним савезима. 

Члан 8 
1) Смап.сња од 25% извршена у смислу чл, 9 Уредбе o ликвида- 

Цији зеиљорадничких дугова од 26 септембра 1936 године падају на 
терет установа из чл. 7 ст. (1) исте Уредбе (новчапи заводн и задружпе 
организације наведене у то.м члану). 

2) Савезни Министар финансија иоже установама нз чл. 7 ст. (1) 
Уредбе o ликвидацији земл>орад11ич1<их дугова, за које утврди да би 
услед измирења ових смањења дошао у питање њихов даљи опстанак 
a љпхово деловап.е je no iberonoj onenii и у општепародном иптересу, 
чокрптн делп.мичпо или у потпупости овај губитак ?>% обвезпнцама 
из чл. 7 став (3) овог Закопа. 
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Члан 9 
Сви прописн Урсдбе o ликнидацнји земл.орадпнчкнх дугова од 26 

селтембра  1936 годнне ^који су у супротаости са ирописнма овог За- 
коиа престају да важс. 

Члап 10 
Целокупаи   поступак   код  народних   одбора   no   оиом  Закоиу  и 

исправе које се издају ради извршења овог Закона ослобађају се свих 
такса. 

Члан 11 
Обавезпа тумачења  и упутства за  извршеље  овог Закона  издаје 

Савезин Мииистар финансија. 

Члаи 12 
Овај Закон ступа na сиагу кад се објави у „Службенои лнсту Де- 

мократске  Федератнвме  Југославије". 

O Б P A 3 Л O Ж Е Њ Е 
ПРЕДЛОГА ЗАКОИА O КОНАЧНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ 

ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ДУГОВА 

Након избијања аграрне кризе 1925 године покушавало се разнии 
мерама да се олакша тешко стање земљорадника у које су запали услед 
дугова. Кад разне предузете полумере иису дале жељене резултатс, 
држава je доиела 26 септембра 1936 годиие Урсдбу o ликвидацији 
вемљорадничких дугова. Поменутом уредбом ставила je држава у 
дужност Пр11вилегова}1ој аграриој баин.п да за рачун државе спроведе 
лнквилацнју вемљорадничких дугова код свнх кредџтних установа у 
земљн. За ликвидаиију земљорадничких дугова' прнватним лицима 
предвиђен je у Уредбн засебаи поступак, који je практнчно значно бри- 
сање тих дугова. 

Су.ма зеиљорадничких дугова које je Привилегована аграрна банка 
преузела на осмову Урсдбе o лпквпдаиијн зе.мл.орадпичких дугова од 
26 септембра 1936 годнне нзносила je након извршеног смаљења пред- 
внђеиог поменутои Уредбом једну и no мнлијарду. Ta je сума требала 
бити исллаћеиа у 14 годишљих анунтета који су укупио износили око 
две милијардс дннара. До рата наплатила je Пршшлеговапа аграриа 
баика na целој држаикој терпторији око 400 милиоиа дииара. За време 
окупацнје наплаћено je у Србпји п Бапату даллшх 250 иилиона дппара, 
a у осталим крајевима око 140 милиоиа. Према то.ме сгшлаћеио je до 
сада свега око 800 мнлиона дииара, што зиачи да земљораднички ду- 
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гови које je Привилегована аграрна банка преузела 1936 годиие износе 
jom окр 1,2 милијарде дииара. 

Земљорадинчкн дугопн које je Припилсговаиа аграриа баика преу- 
зела no помепутој Уредби угланном су малн н ретко прелазе суму од 
10.000 днпара, сем- na подручју Војнодипе и Слоиепачке. Међутии И 
omi псћн дуговн добрнм делом су већ нлн исплаћепн (Војиодниа) или 
стплатама сведени na маље од полоинне. 

Према Уредбн o лнкиидацији земл.орадннчких дугопа овај посао 
<5и се нмао обављати до 1950 годиие, a услед тога што за време четнри 
ратне годиме мпогн земљорадници нису билн у иогућности да Г1ла11ају 
своје оброке, овај рок би се морао продужити. После доношења Закоиа 
o регулисан.у предратиих обавеза остацн дуга највсћег дела дужиика 
Привилеговане аграрие бапке биће тако мали да се nehe исллаћивати 
банчина режија. 

Сем тога услед ратпих прилика 1941—1945 године миогн су зе- 
мл.орадпици због губитка пмовиие, здравља н живота члаиова својнх 
породпца толико страдали, да нису у могућности да одговоре ни својим 
свакодневним обавезама акамоли дл врате старе дугове. Међутим, 
другп, чији су жнвотн и нмања остала поштеђеиа, сада су, услед скока 
цена пољопривредшпс производа, у иајповолгнијем положају да своје 
старе дугове одмах нзмирс. Сем тога треба и дужиицима и земл>орад- 
ници.ма учеспицима у народпоослободилачкој борбн датп стварпо прм- 
знаље за нлпсове жртве подиете за народно ослобођсњс. Ono су разлози 
којн налажу да се питаи.е земљорадничких дугова одмах и без одла- 
гања коиачио лнквпднра. И у ту сврху се предлаже овај Закон. 

Законски иројскат прсдви1;а да се сви дугови пошто je извршено 
снањење no Уредби o лнквидаинјн зе.мљорадиичкнх дуЈ-ова до износа 
од 5.000 старих југословеискнх дипара race, затнм да се race дугови, 
без обзира иа ИЗНОС, земл.арадпика ако су дужници земљорадницН 
учествовали у иародпоослободплачкој борби одпоспо ако су omi илн 
чланови њихове уже лородице који су до рата жнзелн с њииа у кућ.ној 
заједиици изгубили животс услед рата (као војници бивше Југосло« 
вепске војске или као грађаиска лниа за време ратних догађајл у 
апрнлу 1941 године, као жртве фашистичког терора или као зајк)- 
бл.еници). 

Пројект предвиђа упрошћен поступак и са кратким роковима. 
Поступак воде срески односпо градскн (реопски) одбори који су тери- 
торнјалпо блнски дужпику. Незадовољаи дужник има право апелата у 
једиом кратком року na окружпи иародпи одбор, Чија je одлука 
извршна. Дужник je обавезап да плати повоутврђеин остатак дуга у 
року од шест месеци од прије.ма позива да то учипи. 

Пошто he народни одборн утвр1;нватн могућност дужпнка да плате 
дуг, обустављају се код судова сви иедовршепн поступци покреиути 
no Уредбн o ликвндацији земљорадничкнх дугова. 
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У цил.у брзог ликвидирања дугоиа који су предати Припилегова- 
ној arpapuoj бани.н утврђује се кратак рок у коме кредитне устамоис 
могу Привилеговакој аграрној банци поново поднети своја потражи- 
вања које je банка услед маиљшшсти раиије одбила. Затнм се утвр1;ују 
кратки рокпии за пригбворе од стране дужника и кредитпих устаиог.а 
no новопреузетим дуговима, Коначно се одрс1;ује приближно тачан 
начин (помоћу нздатнх 3% обпсзница) утврђивања односа између При- 
вилегопане аграрне банке и ^адружних установа sa случај да су и код 
н.их као код баике изгореле или уништеие у току para књиге it 
документа. 

Предлог Закона скраћује време исплате дуга Дирекције за ликии- 
дацију земљорадничких дугова кредитиим устаноиама, пошто омогуНује 
држапи да их, у оскудиии ирилина готовине од дужиика земљорадника, 
може измирити 3 "J обпезпипама. Затим укнда обанезу државе да ПО- 
крије вишак губитка који проистиче из отпиоа земљорадничких дугова 
ако on прелази резерве и пола главниие, ако омогућује да савезпи Mn- 
ннстар финансија може прсузети na држапу путем 3% обвсзннца дели- 
иично или у целости onaj губитак, ако je установа од опште користи. 
Оиде се нарочито помишља ла задруге. 

Мииистар финаасија 
Срстсн  Жујовић,  с.  р. 
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ПРЕТСЕДНИШТВО 
АНТИФЛШИСП1ЧКОГ ВЕЋА ИЛРОДМОГ ОСЛОБОЂЕЊА 

ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Иретссдиик 
др Иваи Рибар 

Потпретседници 
Moma Ппјаде Антун Аугустинчић Јоснп Рус 

Динитар Влахов Марко Вујачић 

Секретар 
Miijie Перуничић 

Чланови 
Јоснп Броз Тнто 

и :;    C p б и j е 
CnaceiiHJa I>a6oBiili, Милаи Беловуковић-Дева, Сретеп Жујовић, Мом- 
чнло Марковић, др Благоје UciiiKomiti, Коча Поповић, Алексаидар Ран- 
Koniiii,   Владнслав   Pii6iini<api   Петар   Стамболић,   Лука   CTCUHII,   Влада 

Зечевић 

и з X ]) и a т с к е 
др Владпмир Бакарић, Фране Фрол, Фрањо Гажи, др Јаков Гргурић, 
др Павле rpcropiili, Маца Гржсти!), Ивап Крајачић, Панао Крце, Вицко 
Крстуловић, Филнп Лакуш, др Љубо Леонтић, Владимир Пазор, Сганко 
Опачић-Ћаница, др Раде Прибићевић, др Јосип Смодлаха, др Златан 

Сремец, Андрија Хсбрапг 

И з    C л 6 и е ii И j е 
Јакоб АвшиЧ| Франце Бевк, Јосип Впдмар, Јоснп Јерас, Едвард Кардељ, 

Борис Кндрнч, Франц Лескошек, др Метод Микуж, Tone Фајфар 

И з    Б o с п е    ii    X е p п. u г o и и и с 
др Васо Бутозан, Осман KapaGeroBiili, др Војислав Кецмановп!!, Хуспнја 

Курт, Ђуро Пуцар-Стари 
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ii з    M a к e д o н n j e 
Методија Андоноп-Ченто, М11хајло Апостолскн, Баис Андрејев-Ропката, 

Лазар Колишевски 

и з    Ц p н с    Г o p с 
Мнлован Ђнлас, др Нико Миљанић 

Н 3      В O j Б O Д II II C 

Инкола Груловп!), Ппкола Петровн11 

н з   C a п џ a к a 
Сретсн Вукосавл.еви11, прота Јевстатцје Караматцјевић, Boja Лековић, 

Мнле Перувичић 

ЗАКОМОДАВНИ ОДБОР 
АНТИФАШИСТИЧКОГ  ВЕЋА  НАРОДНОГ  ОСЛОБОЂЕЊА 

ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Прстседиик 
Moma Пнјаде 

Члаиови 
Јоснп Рус, Марко Вујачић, Мнле Перуннчнћ, Петар СтамболнН, Днмитар 

Влахов, Јакоб Авишч, Коча rionoBHli, Boja JleKoniili, Фплип Лакуш 

АДМИИИСТРАТИВИИ ОДБОР 
АНТИФАШИСТИЧКОГ  ВЕЋА  НАРОДНОГ  ОСЛОБОЂЕЊА 

ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Прстседиик 
Момчнло MapKoBuh 

Члаиови: 
Јосмп Рус Јакоб Авшич 
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ОДБОР ЗА МОЛБЕ И ЖАЛБЕ 

Момчило Марковић        Јосип Јерас        Марко Вујачић 

ИМУНИТЕТНО-МАНДАТНИ ОДБОР 

■прота Јевстатије Караматијевић Јосип Рус Фнлип Лакуш    ' 

ОДВОР  ЗА  ПРОШИРЕЊЕ  АВНОЈ-а 

Моша Пнјаде, Едвард Кардељ, др Павле Грсгорнћ, Фране Фрол, др Раде 
llpiifinliennli,   Марко Вујачић,   Милован   Ђилас,   Алексаидар Ранковић, 

Родол.уб Чолаковић, Бане Аидрејев, Ннкола Петровнћ, Андрнја 
Хебранг 
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ВЕЋНИЦИ 
АНТИФАШИСТИЧКОГ ВЕЋА НАРОДНОГ ОСЛОБОЂЕЊА 

ЈУГОСЈ1АВИЈЕ 

ИЗ СРБИЈЕ 

АидреЈевић Кун Ђорђе 
Андрић Ратомир 
АнтуновиК Риста 

- Бабовнћ Спасснија 
Uaioimli Bojim 
Бсловуковић Мнлан-Дева 
Богавац Благоје 
Божовић Никола 
Бошковић Милаи 

Васиљсвић >kiiBaii 

Грковић Радовап 
ГрујиК Радован 

ДамјановиН Божндарка- Кика 
Девеџић Душан , 
Деднјср Владимнр 
Димитријеимћ Милорад-Мнкан 
Дулић др Војислав 

Ђорђсвић Драгослад 
Ђурнћ Љубодраг 
Ђурић Момчнло 
Буровић Михаило 

Жујовии Срстен 

Зечевић  Влада 

ИлиК Павле . 

ЈоваиовиК Љубисав 
Joiiaiiomili  Радивоје-Брадоња 
JoBaiioBiilt Радош 
Јова)10вић Живко 
Јосиповић Србол>уб 

Крстић Бошко 
Крстић Ратко 
KpcTHh Светозар 

Лучић Мнхаило 

МарковиК Момчило i 

Мијушковић Радован 
Милатовић Л\нлорад 
Милојевић Милоје 
Л\илосављевнћ Љубинка 
Милосављевић Милосав 
Микић Мнлош 
Митровић-Ђнлас  Митра 
Мундрић Петар 
Мутаповић Драгослав 

НедељковиН др Душан 
Недељковић Раја 
Нешковић др Благоје 
Ннколић Драгољуб 
Николић Жнвојин 

ПенезцЋ Слободаи 
Петровић Душан 
Петровнћ Слободап 
Петровић CpeliKo 
Пеши11 Видоје 
Пијаде Моша 
Поповић Добривоје 
rionoBHli Коча 
Поповић Милентије 

Радић Војислав 
Радовић Момчмло 
РадосављевнК Добривоје 
Ранковић Алексаидар 
Рнбар др Иван 
Рибникар Владислав 
Ристић Милан 

СавиН Животнје 
CaBiili Павле 
Сммл.апиК Mii.ian 
Солдатови!! Стојадни 
СбфијаинК Ратко 
Стамболић Петар 
Стамковић др Сиииша 
Стевић Лука 
Стефановић Риста 
Стефаиовић Свстислав 
Стојановић Браиа 
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Татарац Свстнслав 
Тодоровии Л^нјалко 
Тодоровић Радомир 
TpaJKOBnh Александар 

Трифуновић Светнслав 

Урошевнћ Срсдоје 

ЦиетковиК Витомнр 

ИЗ ХРВАТОКВ 

Антолковић Јоснп 
Аугустипчнћ Лнтун 

m 
Бакарић др Вдаднмир 
Балаш Борис 
Балеп Шиме 
I>ap6apnli Иваи 
luvimiiili Л^арко 
Берус Лнка 
Бнбер Јосип 
Болт Иван 
I>(iii;miiil. Лпдрнја 
Бркнћ Душап 
Брозшш iiioK. Никола 
Бубаш Лндрсј 
Буљан Вице 

Видовић Никода 
Вркл.аи Аптс 
Вукелић Сава 

Гажн Фрањо 
Гнздић Драго 
ПргурНћ ДР Јаков 
ГрсгориК др Павле 
Гржстић Mana 
Губеровпћ Никола 

Дстопи Л1арјан 
Драушннк Јурица 

Ђарнћ Љубан 

Жаико др МНДОШ 
Жнгић Радс 

Зечевнћ Стево 
Зштарнћ Браико 

llncKOBiili др Младен 

Јакша Урош 
Joitaimlt Ђоко 

Косовац Вујо 
КовачиК Љубнца 
Kpaja'inli  lliuin 
Крапжелић Иван, 
Крце Павао 

05" 

Крстуловић Внцко 
КршуА Л\ате 
Кукоч Ивица 

Лакуш <1>ил11п 
JleoiiTnli др ЈБубо 
Лнвада Дуциш 

Мраз <l>paii.o 
Мразовић Карло 

Назор Владимнр 
Николиш др Гојко 

Опачић-Ћаннца Стапко 

ПавиК Jamci) 
IIcimoBiili Ката 
Половић Марко 
Почуча Л^нле 
Првчић Стјепан 
Прибићевић др Раде 

Раковац Јоаким 
Румбак Иван 

Смодлака др Jociin 
Сокол Вид 
Сремец др Златап 
Срсмец Иада 
СпиОШОВИћ Atapnjaii 

Тил.ак Ђуро 
Туђман Стјепан 

Фрол Фраие 

Хсбрапг Лпдрија 

Цазн Јосип 
Церовац Литун 
Цетима Јоснп 
Цетушић Милева 
Чали!! Душан 

Шаламон Стјспап 
lUaiunh Јефто 
Шкарс Стапко 
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ИЗ  СЛОВЕНШЕ 

Авшич Јакоб 

Беблер др Ллеш 
Бевк Францс 
Брецсљ др Маријан 

Вавпетич др Владо 
Видмар Јосип 
Вилфаи др Јоже 
Випотник Албин 

Земљак Јоже 

Иванчич Марија 

Јакац Божидар 
Јерас Јоснп 

Кавчич Стане 
Кардељ Едвард 
Кндрич Борис 
Коцбек Едвард 
Крајгер Борнс 
Крижишинк др Лнтон 
Крмсљ Макс 

Лсскошск Франц 

( 

Бабић Анто 
Бабић Љубо 
Бсгић Јуре   ■ 
Бјелица Јаико 
Бркнћ Хасан 
Брстииа Душаи 
Бутозан др Васо 

Веиновић Светозар 
Вујасиновић Тодор 
Вукић Свето 
Вулнн Сава 

Грк Душан 

Даннловнћ Угљеша 
Дошен Илнја 
Дугоњић Рато 

Тјукановнћ Перо 

Ераковнћ Симо 

Јокнћ Шпнро 

Лубеј Франце 
Луначек др Павсл 

Мачск Иван 
Микуш др Метод 

Немец Мпаи 
Новак Иван 

Пенда Јожс 
Полич Зоран 

Рупена-Осодиик Mapa 
Рус Јосип 

Светек Франце 
Семич Стане-Даки 
Станте Петер 

Фајфар Тоне 

Хрнбар Јанез 

Шкерл Франц 
Шиудерл др Макс 
Шландер-Марипко Mtma 

ИЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Карабеговић   Осман 
Ксцмаиовић др Војислав 
Ковачевић Митар 
Крндија Драго 
Куленовић Скендер 
Курт Хуснија 

Лушћ Симо 

ЛјУЈиН Bojo 

MajKiili Коста 
Л^аксумић Омер 
Манџић Пашага 
Марић Игљат 
Мастидовић Новак 
Медаи Саво 
МиЈвГОВић Цвијетнн 
Мнкулнћ Јуре 

Нииковић Дмнтар 

Њсжић Вид 
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Омановић Хамдија 
ОсмиК Омср 

Перковић Миле 
Пецић Енвср 
Побрић Едхсм 
Прибићсвмћ Лазо 
Пуцар Ђуро-Стари 

Caitiih Бранко 
Čamili Саво 
Снмовић Лука 
Солдат Мнтар 
Суботић Т. Митар 

Тафро Дсрвиш 

Ћсмерлић Хамдија 

ФилиповнК Сулсјмаи 

Хоџић Мујо 
Хумо Авдо 

Чамо др Едхем 
Чолакови!! Родољуб 

Шегрт Владо 
Шиљеговић Вошко 
Шкопдрм!! Михајло 

ИЗ  МАКЕДОНИЈ1-: 

Аголн Кемал 
Андонов Методија-Ченто 
Андрсјев Бане-Роиката 
Апостолскн Мнхаило 

Бајалски Ристо 
Влажсискн ипж. ЈордаЕ! 
Гзогдапои Петар 
Врајовски Страхнл 
Брашнаров  Панко 

Веслнсвскн Наум 
Влахов Диммтар 
Вражалски И. Никола 

Гиноскн Лазар 
Глигоров Кипо 

Калајџијсв Лазо 
Колишевскн Лазар 
Кутурец Тома 

Малески Владо 
Марковскн Венко 
Л^илошсвскн Тнхомир 

Мнљовскн Киро 
Ali'iH'icii Имкола 
Мицев др Ннкола 

Иаумовскм  Иаум 
Нацева Mapa 
Ношпал Тоде 

Пструшева Олга 
Пирузс Пстар 
Полежипоски др Владнмир 
Поп-Андонов Епаминонд 

Соколов ннж. Лазар 
Стојанов  Тодор Звсзди 

Темелкоски Ворко-Љнљакот 
Тренескн Злато 

Узуиовски  Цветко 

Цветаиов Трајко 

Чаловска Љидош 
Чукалоскн Вангсл 
Чучков Емаиуел 

г / 

ИЗ ЦШЕ ШРЕ И БОКЕ 

Бјсладинови!! др Бошко Јоваповић Лрсо 
Kpctajnli Перо 
Ala.immili  Папто 
MapKOBiili  Блажо 
Alii.i.ainih др Иико 

Даннловић Станко Оровић Саво 
Помнвода Крсто 

Ђилас Миловаи Радовн!! Јоксим 
Зоговић Радовап Симоновић Јагош 

Вујачић Марко 
ВукмановмК   Спетозар-Тсмпо 

Грбнћ Мнханло 

ДаннловнК Стан 
Дапчсвнћ Пско 
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Лларги!! Јудита 

Всселинов Јопаи 

Груловић AtiHM 
Груловић Никола 

Давидовић Радомир 

ВукосапљевиК Сретеи 

Добрашиновић Мнлојс 

ИвовиК Душаи 

JaKHh Велимир 

Караматијсви|| Јевстатије 
Кнежевии Никица 

№ ВОЈВОдаНЕ 

Јовамовић Исо 

Краус др Хербсрт 

Пстровић инж. Микола 
rionoBiili Јован 

Ш САНЏАКА 

Лековнћ Boja 

Мирковнћ Јосо 

Перуничић Миле 

Ћуковић Стево 

Хаџи-Смајиловнћ Мухамед 

Бсриша Рнфат 

Гаши Аљуш 

Ђаковнћ Спасоје 

Јовичевић Павле 

Крнезиу Хасаи 

Милковић Мито 
Мугоша Душан 

СА KOCOBIA И МЕТОХИЈЕ 

Нимшш  Џавид 

FlaJKOBirti Ђоко 

ФилнповнК Крсто 

Хоџа Мехмсд 
Хоџа Фадил 

Чакнћ Бошко 

Шаћири Исмст 
Шукрнја Алн 

ЧЛАНОВИ ПРОШИРЕНОГ ABHOJ-a 

Аидопов Сима 
Арапђеловн!! Риста 

Бабић Антуц 
Баиди!! Ивац 
Баобалић Божо 
Белић др Алсксандар 
Бсширов ДинитриЈе 
Hopiili Ф1ЈаЈ1.о 
BopoBHli Јован 
Бошковић др Дуда 
Брајкови|| Богомнр 

Васиљевић Душа1с 
Влајковнћ др Мнлорад 
ВоЈковић Томо 
Вуковнћ Јосип-Ђидо 

Гажн ннж. Фраљо 
Гашпарац, Јурај 
Г"рол Милан 

Днвац Нсдељко 
Днвић Милош 
Днммтријсвнћ Спасоје 
Дукамац Савко 
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Ђермавовић Живота 
'bonoBnh Никола 
Ђуровнћ Далнло 

Ерор Симо 

Живковнћ др Светнслав 
Жижа др Алсксандар 
Жугић Трипко 
Жуњевга др Кврло 
Златарић Јсрко 

Ивановић Слободан 
Или!! Драгољуб 
Илић ЛТнлмвоје 

Лаковл.евић МШШДИН 
ЈаковљевнЈ! др Стсваи 
ЈаичиковиК Томо 
JcBTiili Радован 
Јефтнћ Витомир 
ЈоваиовиН др Драгољуб 
ЈовановиК Јоваи 
.lomili Жмвојин 
JoKCUMOBHli др Драгић 

Кацлсровн!! Трнша 
KoKaiioBiili Рајко 
KocanoBnh Сава 
Костсв Михаило 
Костић Коста 
Коце Јурај 
Коизман дп Хинко 
KbyiiHli до Снмеон 

МавоЈловић Радмнла 
MapBnnoBiih Лите 
Л^арковнћ Ллсксаидар 
Марушнћ др Драго 
Микулнчии др BmtKo 
Милетић Дане 
Милнвојевић Јоза 
Мндошевић Душаи 
Митровић Радмило 
Московљевић др Л\нлош 

Новак др Внктор 

Папа Андрија 
ПавловнМ Лндрнја 
ПавиМ Јефта 
Павлови)! Косан-Брђански 
Петровић Нилко 
Поповић Душаи 
Поповић C Милан 
llonoimh Петроннје 
Поцриић Павао 

Продамовић Диоинсије 
ПродаиопнК Драгољуб 
Продановнћ М. Јаша 

Радека проф. Милац 
Раденковић др Ђорђе 
PaifKOBHli Драгутиц 
[»схороии!! Иваи 
PvcKomil! Мато 

Сала.ј Ђуро 
Снгурн.ак Иваи 
CHMIIII I.o;i;im 
Симић Владимир 
CIIMHI) Станоје 
Сној Франц 
Cnacnli Часлан 
CnacoBnh др Божндар 
Срдови)! Никола 
Стаиисављсви!! Мита 
Ставковић др Ђуро 
CTaiiE(0[inti Светолик 
Стефановић Лазар 
СтојаповнК Илнја 
Стојнљковпћ Радмнло 
Стовшћ Стамепко 
СучиК Мартии 

Тодороии)! Радомнр 
ToMaiucBnli Добросав 
ToMnli Ллекса 
Траидафнлови!) Љубомир 
Трнфуиовнћ Младен 
Туцовн!! Владимир 

Ћипнко  Инко 

Ћнрић Милојко 

VpoiiieBHli Мнладиц 

Фнлаковнћ Имро 

Хајдуковић др Станко 
Хећимовић Грга 

Царевнћ Мнлош 
Цвјетојевић др Ннкола 

Чичсвн!* Димнтрије 
Чубридовић др Бршшо 
Чубрнловнћ др Васо 

Шарац др Заим 
(IlKtUHUU Дане 
ВЈтсфаиац lluan 
Штјрциц Иван 
ШубгашА др Ивш 
Шутеј др Јурај 
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■   . ■:, ;'u; врховни суд •;      i 

',  JI;'.'     демократске федеративне југославије 

-       ■   ! Прстссдиик 
Живко Јовановић 

Члаиови: 

мр Душаи Арнери, др Марнјан Дсренчш«, Мнлонан КрџиИк, Петар Пирузе, 
Петар PajViKolttifi, Ннкола Стшгкопнћ, Александар Тодоровић, др Теодор 

Тоииншек, др Звонииир Шврљуга 

ЈАВНИ ТУЖ.ИЛАЦ 

ДЕМОКРАТСКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

др Јоже Вилфан 
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NAPOMENE 

PRVA SEDMICA PRETSEDNISTVA AVNOJ-a od 10 novembra 1944 god. 
priiTcdona je za Štampu .po zapteldku sodnico, izvoJtaju' »Politike« (br. 111в21 od 
И0-Х1-1944 god.) i boleškamn sa 'zasedanja Velike antifašisličke &kup5Une narodnog 
eelollx>dcnja Srbijo <9—12-Х1-1944 god.). 

ORUGA SBDN'ICA PRETSEOiNUŠTVA AVNOJ-a od 2V novembra 1ЗД4 god. 
priređena je za štampui 'po zapisniku scdnLce, izvoSlaju »Politike« (br. 1T829 od 
22-Х1-194-1 god.) i materijalima' sa te scdniee koji se ovde prvi put objavljuju. 
Nažalost, primedbe maršala Tita i govori održani na ovoj sednici nisu bili zabeleženi. 

TREĆA SEDNICA PRETSEDNISTVA AVNOJ-a od 1 februara 1945 god. 
obrađena je po zapisniku i dokumentima iz arhiva Povercništva pravosuđa NKOJ-a, 
Pretsedništva NKOJ-a, poŠto govori u diskusiji nisu sačuvani, jer bclelške nisu vodene. 
Nedostaje diskusija o Projektu odluke o osnivanju Vrhovnog suda DFJ t Predlogu 
odluke o ustanovljenju1 i nadležnosti Javnog tužioš'tva DFJ. Govor A. Hebranga 
uzet je iz adiive »Službenog vista FNRJ« kome je bio upućen s tim do se objavi kao 
predgovor separatu »Odluke o jednoobraznom računovodstvu«. Međutim, do toga 
nije došlo pošto je u ^Komisiji za privrednu obnovu pri Privrednom savettt napisan 
drugi opširniji i stručniji predgovor. 

ČETVRTA SEDNICA (PRETSEDNISTVA AVNOJ-a od 3 februara 1945 god. 
obrađeno Je po zapisniku, dokumentima iz arhiva iNKOJ-a, AVNOJ-a, Poveieniš-tva 
pravosuđa i belojkama SI. 'Nešovića. 

PETA SEDNICA PRETSEDNISTVA AVNOJ-a od 24 februara 1945 god. 
priređena je za štampu po zapisniku sednice, dokumentima iz arhive  AVNOJ-a. 

ZAJEDNIČKA SEDNICA PRETSEDNTŠTVA AVNOJ-a I NACIONALNOG 
KOMITETA OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE od G marta 1945 god. sređena je 
za štampu po izveštaju objavljenom u »Politici« (br. Ш01в od 7-IIM946 god.) koji 
je redaktor ove knjige objavio na osnovu kazivanja. VI. Ribriikara. Govori maršala 
Tita i dr Ribara dati su po originalnim rukopielma. 

ŠESTA SEDNICA PRETSEDNISTVA AVNOJ-a od 7 marta 1945 god. sređena 
je po izveštaju »Politike« (br. 11919 od 8 marta 1945 god.) i beleškama SI. Nešovića. 

SEDMA SEDNICA PRETSEDNISTVA AVNOJ-a od 7 marta 1945 god. sređena 
je za štampu po zapisniku, dokumentima iz arhive AVNOJ-a i »Službenog lista FNRJ« 
i beleškama SI. Nešovića. 

OSMA SEDNICA PRETSEDNISTVA AVNOJ-a od 31 marta 1946 god. sređena 
je na osnovu zapisnika, dokumenata iz arhiva Ministanstva za Konstituantu, Mini- 
starstva pravosuđa i beležaka SI. Nešovića. Originalni rukopis Projekta upu stva 
o obrazovanju   vlada  fcdera'nih  jedinica  sačuvao  je  Frane  Frol,  a  definitivni  loks- 
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M. Perimiicic. .—■ jPrecUoc'cokone o .promcni naziva građanskih vlasci, fcoji jo prvo 
Wo stavljen a potom skimi't e dnevnog reda, nije pronađen u korijenim arliivama 
t.Tko da taj materijal nedostaje ovo) sednici. 

DEVETA SEDMICA jPRETSBDNISTVA AViNOJ-a od 5 aprila 1<M5 god. 
sređena je po zapisniku i dokumentima' iz arhiva Preteedništva AVNOJ-a, Mini- 
starstva finansijai 1 na osnovu originalnih' niikopisa koje je safuvao SI. Ne.šovflć. 
(Ekspozie Ministra finansija povodom pretresa Predloga1 zakona o budžetu za period 
april—juni 1946 god. prvi put se objavljuje U ovoj ^knjizi, poš'to je u svoje vreme, 
posle usvajanja budžeta u Pretsedmgtv.u AViNOJ-a, obusfavljieno objavljivanje u 

■dnevnoj Štampi izvoda i;/, ekspozea 1 diskusije). Od materijala ovo sednico nedostaje 
Predlog zakona o povlačenju1 potvrda izdatili na zamenjene okuipaeiske novčanico 
i o uređenju vezanih računa. Ovaj projokat zakona bio je, U doba kadi jo stavljen 
na dnevni1 red, vrlo poverljive prirode tako da: se o njemu nije diskutovalo ni ui 
Zakonodavnom odboru. Cim je projekat skinut s dnevnoga reda i pitanje dono^enjai 
ovog zakona odloženo, predlog je Ministar finansija povukao itako da nije zadržan 
ni u jednoj arhivi koja je 'korlščena pri obradi ove knjigv. 

DESETA SEDiMCA PRETSEDNIISTVA AVNOJ-a od' 6 april* 1945 god. 
priređena jo po zapisniku; dokumentima iz arhiva Miriietanstva pravosuđa1, Pret- 
sedništva AViNOJ-a i Zakonodavnog odbora AViNOJ-o, Ministarstva га 'KonstituantU' 
t belejkama SI. Nešovića. U 'pogledu Projekta гакопа o povlačenju 'potvrda' izdatih 
na povučeno okupacisko novčanice i o uređenju vezanih fačuna, ikoji jo na- ovoj 
sednici skinut s dnevnog reda, vidi prethodnu, napomenu. Ovaji jo projekat .docnije 
iznesen na dnevni, red Protsedništva AViNIOJ-a, ali potpuno prerađen. Taj je doku- 
OTBMt unesen u 'knjigu. , 

'KOMEMOJUTIVNA SEĐNICA iPRETSEDNISTVA AVNOJ-a od 14 aprila 
1945 god. sređena po stenografskim beleijkama. Stenogrami govora Milana Grola 
i Svetozara Vukmanovića-Tcmpa nisu sačuvani tako da su dati samo u izvodu koje 
je donela »Politika« фг. Il!l954 od 15 aprila 1915 god.). 

JEDANAESTA SBDN'ICA PiRETSEDNIŠTVA AVNOJ-a od 23 aprila 1945 god. 
l>riredena je za štampu po nepotpunim stenografskim ibološkama, ''zapisniku, doku- 
mentima iz arhiva Ministarstva pravosuđa, Protsedništva NKOJ-a i iPretscdnišilva 
AVNOJ-a i po boleSkama SI. Nešovića. 

DVANAESTA SEDNICA iPRETSEDNUŠTVA AVNOJ-a od 2 maja 1945 god. 
obrađena je po izapisniku, dokumeirtima iz arhiva Ministarstva pravosuđa i Mini- 
stanstva za Konstituantu; od stenograma sačuvani su samo oni koji se odnose na 
diskusiju. 

TRLNAESTA SEDNICA PRETSEDINŠTVA AVNOJ-a od 24 maja 4945 god. 
sređena jo po zapisniku, dokumentima iz arhiva Ministarstva pravosuđa. Zakono- 
davnog saveta Vlade DPJ, Zakonodavnog odbora AVNOJ-a i Pretscdništva AVNOJ-a 
i po beloškama SI. Nešovića.  ( 

ČETRNAESTA SEDNICA PRETSEDNISTVA AVNOJ-a od 7 juna 1945 god. 
prirođena je za štampu po zapisniku, stenografskim Ijoloikama, dokumentima iz arhiva 
Ministarstva za ^Konstituantu, Protsedništva AVNOJ-a, Stenografskog biroa Narodne 
s-kupštine PN'RJ i po beloškama M. Peruniči'ća, vodenim na samoj sednici. Predlog 
zakona o ikursevima okupaciskih novčanica na područjima na kojima nije izvršena 
zamena okupaciskih novčanica,, koji- je povučen, nije pronađen ni u jednoj pregle- 
danoj arhivi. 

PETNAESTA SEDNICA PRETSEDNISTVA AVNOJ-a od 8 juna 1945 god. 
priređena' je iza štampu po zapisniku, dokumentima iz arhiva PretsedniStva AVNOJ-a, 
Zakonodavnog odbora AVNOJ-a, Ministarstva finansija. Ministarstva pravosuđa i na 
osnovu boležaka SI. 'Nešovića. 
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SESNAESTiA SEDNICA BRETSEDNiKTVA AViNOJ-a od' 9 juna 1945 god. 
■sređena je po slenogrammia i z.apieniiku, dokurnen-tima iz arhive Ministarstva pravo- 
suđa i zapisnika Zakonodavnog odbora. Materijal ove sednicc upotpunjen je i doku- 
menltima iz Jičnc arhive dr Zla'tana Sremca, Govori u diskusiji o i\. 28, 29 i 30 
Prediloga zakona o konfiskaciji imovino i o izvršenju' konfiskacije 1 o Predlogu zakona 

■0 medicmskim 'Školama nisu sačuvani. 

SBDAMiN'AESTA SEDNICA (VANREĐNA) PRETSEDNIŠTVA AViNO'J-a od 
10 juna 1945 god. sredina je po stenogramima i beteSkama SI. Nošovića. 

OSAMNAESTA SEONaCA PRETSEDNIIŠTVA AViNOJ-a od 21 juna 1945 god. 
eredena je. po stenogramima, dokuiinen'tima iz arhive AViNOJ-a i bekđkama SI. 
Nosovi ča. 

DEVETNAESTA SEDMICA PRETSEDNKTVA AVNOJ-a od 5 jula 1945 god. 
sređena je po zapisniku, dokumentima iz anhiva Zakonodavnog saveta Vlade iDFJ, 
Zakonodavnog odbora AVNOJ-a, Miinistarstva pravosuđa; govor Mošo Pijade, izve- 
stioca Zakonodavnog odbora, unesen' je iz 'knjige »Izabrani govori j članci«, str. 
32—3G; govori' održani' u diskusiji dati1 su po beleSkama SI. Nošoviča i izveštajui 
»Politiike« (br. 12025 od 6 jula 1945 god.), osim u načelnoj diskusiji o Predlogu 
■zakona o rešavanju radnih sporova, jer ti govori nisu sačuvani. 

DVADESETA SEDNICA (PiRETSEDNIIiŠTVA AVNOJ-a od 19 jula 1946 god. 
priređena po stcnografekim beleSkama i zapisniku sednice, a prilozi' su uzeti iz arhive 
Zakonodavnog odbora AVNOJ-a. 

DVADESETPRVA SEDNICA PRETSEDNIŠTVA AVNOJ-a od 23 jula 1945 
god. sređena po sitcnografskim beleSkama, zapisnikui, dokumentima iz arhiva Mini- 
staretva pravoeuda. Zakonodavnog saveta Vlade DPJ, Zakonodavnog odbora 
AVNOJ-a, Stcnografskog biroa Narodno skupštine 'PNRJ i po be&Skama SI. Nošovića. 

DVADESETDR'UGA SEDNICA PRETSEDNIŠTVA AVNOJ-a od 30 jula 1945 
Rod. sređena po zapisniku', dokumentima iz arhive AVNOJ-a, Ministarstva finansija 
I originalnih rukopisa ekspozea Sr. Žujovića i obrazloženja dr O. iBlagojeviča i na 
'Osnovu zapisnika sednice Zakonodavnog odbora AVNOJ-a od 30 jula 1945 god. 
i  izveštaja objavljenih u  »Borbi« i »Politici«  (br, 112048 od 2 avgusta  1945 god.). 

iDVAOESETTREĆA SEDNICA PRETSEDNIŠTVA AVNOJ-a od' 3 avgusta 
'945 god. sređena je po stenograifskim beleškama i zapisniku sednice. 

DVADESETČETVRTA SEDNICA PRETSEDNIŠTVA AVNOJ-a od' 7 avgusta 
1945 god. sređena po zapisniku i dokumentima iz arhive PrctsedniStva AVNOJ-a 

'• beleškama M. Peruničića, Frana Frola i SI. Nešovića. 

DVADESETPETA SEDNICA PRETSEDNIŠTVA PRIVREMENE NARODNE 
SKUPŠTINE od' 13 avgusta 1945 god. priređena je po zapisniku i beleškama SI. 
Nfešovića. Govori u diskusiji o molbama za pomilovanje Vojislava iLukačevića i dr. 
nisu sačuvani. 

OVADESETSBSTA SEDNICA PiRETSEDNISTVA PRIVREMENE NARODNE 
SKUPŠTINE od 31 avgusta 1945 god. priređena po stenografsikim beleškama. 

DVADESETSEĐMA SEDNICA PRETSEDNIŠTVA PRIVREMENE NARODNE 
SKUPŠTINE od '21 septembra 1945 god. priređena po stenografskim beleškama i 
dokumentima iz arhive Pretsedn'ištva i Zakonodavnog odbora Privremene narodne 
6l<upštine. iNedosiajo .tekst iPredloga zakona o izboru narodne vlasti koji je podneo 
dr Dragič Joksimović. • 

DVADESETOSMA SEDNICA PRETSEDNIŠTVA PRIVREMENE iNARODNE 
SKUPSTIlNE od 11 septembra 1Шб god. sređena je po stenogrniskim beleškama 
' dokumentima iz arhive Prctscdništva i Zakonodavnog odbora Privremene narodne 
skupštine. 
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OVADESETDEVETA SBDNICA iPRETSEDNISTVA PiRIViREMENE NA- 
RODNE SKUPSTIiNE od 2G oktobra 1945 god. /priređena Je po stcncgrafskim ibele- 
škama i dokumentima iz arhiva PretsednBtva i Zakonodavnog odbora Privremene 
narodne skupStme j Stenografskog Мгоз Narodno skupj'tine EiNlR'J. 

TRIDESETA SEDNiICA PRETSEDNJŠTVA iPRIVREMENE NAlRODNE 
SKUPŠTINE od 37 oktobra 1946 'god. priređena je po stenograifskim beleškaima i 
dokumentima iz arhive Preteedništva Privremene narodne skupJtine, Zakonodavnog' 
odbora i Stcnografskog biroa Narodne skupštine PNRJ. iNedostaje tekst Predloga 
zakona o autonomiji- i nezavisnosti 'koji je podneo dr Oraigić Joksimović. 

Neznatna otetupanja koja pa^toje između zakonskih 'tekstova 'koji su1 usvojeni 
na eednieama AViNOJ-a i Pretsedništva iPrivremenc narodne skupštine i onih koji 
su objavljeni u »Službenom listu DFJ« pretstavljaju izmene i dopune koje je izvnšila 
redakokma 'komisija PretsedniiStva AVi.NOJ-a i ]PretsedniStva Privremene narodne 
skupštine. 

Za Prot!scdra5tvo-i stalne odbore (str. 1023—1026) važe ove napomene: 

Pretsedništvo Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije izabnamo 
je n.a Drugom.zasedanju Antifašistiokog voća narodnog oslobođenja Jugoslavije 29 
novembra 19413 godine u Jajou, a'.i je sastav Pretsedništvai unekoliko menjnn. Ovde 
je dato stanje na dan 23 aprila 194^ godine. Do il februara 1945 godine Sekretar 
PretsediiLStva AntifaSisti'čikog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije bio je Rodo-- 
ljub Čolaković, 'kada mu je uvažena ostavka ibog odlasika na drugu dužnost, a za 
sckretaina je izabran Mile Pcruničić, koji je tada ušao i u PretsedraiStvo AVNOJ-a- 
Na tirećoj scdniei Privremene narodne skupštiriie od 9 avgusta ili945 godiine iza- 
bremo je novo Pretsedništvo. (Vidi etenografs'ke baloSke Trećeg zasedanja AViNOJ-a- 
i Privremeno narodne sknpStline — str. 676). 

Pretsedništvo AVNOJ-a izabralo je prvi put Zakonodavni odbor na svojoj 
tednici od 3 februara 1945 'godino 'i imao je sa pretsednikom uikupno 7 članova. 
Na sednici od 31 marta izabnam jo novi Zakonodavni odbor. Odbor jo ponovo na 
XVIII sednici proširen. Ovde je dato stanje na dan 21  juna ,1945 godine. 

Zakonodavni i ostali stalni odbori izabrani posle pretvaranja AVNOJ-a u Pri-- 
vremenu narodnu skupštinu objavljeni su u stenografskim belešikama III zasedanja 
AVNOJ-a i Privremeno narodne skupštine (str. S76). 

Administrativni odbor AVNOJ-a prvi put je Izabran na dan 31 marta a zatim 
je ponovo biran na sednici  Pretsedništva  AVNOJ-a od SI  juna 1945 godine. 

Odbor za molbe i žalbe, Imunitetno-mandalni odbor i Odbor -za proširenje 
AVNOJ-a dati su prema stanju na dan 31  marta  1945 godine. 

Spisaik većnika AVNOJ-a (str. 1026—1031) dat jo prema stanju na dan 124 fe- 
bruara 1943 godine, spiisak većnika sa 'Kosova i Metohije prema stanju na dan'. 
23 jula, a spisak članova proširenog AVNOJ-a prema stanju na dan 7 avgust* 
1945 godine. 

■ 

c 

: 
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Strana 

Napomena izdavača     —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 3 

PRETSEDNIŠTVO ANTIFAŠISTIČKOG  VEĆA 

NARODNOG OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE 

PRVA  SEDNICA — 19  NOVEAUSRA   1944 

Pre dnevnog reda: 
1 — Utvrđivanje  dnevnog   reda   —   —    —    —   —   —   — 7 

"hevnired: 
1 — Pretrce i usvajanje predloga Velike antifašietifike narodno- 

'^'Obodilačke skupštine Srbije o dodeJjivanju Ordena narodnog heroja 
MarSalu Jugoslavije Josipu  Brozu Titu —   —   —   —   —   —   — 7—10 

Govomici:  sekretar   'Rodoljub   Čolakovie   —   —   —   —   —       ■ 7,   10 
pretsednik dr Ivan Ribar —   —   —   ■—   —   — 9 

DRUGA SEDNICA — 21   NOVEMBRA  1944 

Pre dnevnog reda: ^, 
1 — Utvrđivanje  dnevnog   reda   —    —   —    —   —   —    — 11 

^nevni  red: 
(l' — Pretres i usvajanje Predloga odluke o opštoj amnestiji 

ИСа koja su u četničkim jedinicama Draže Mihailovića učestvovala ili 
[}1 pomagala ili su učestvovala u jedinicama hrvatskog ili slovenačkog 
domobranstva  —   —   —   _   —   __   —   _   —   ___ 11—17 

Govorraci:   sokretar  Rodoljub   Colaković    — — —   — — 11' 
Pretsednik NKOJ-a MarJal Jugoslavije Josip Broz 

Tito    —   —   —   —   —   — — —   — — 12 
Po veren Sk  za sudstvo Frane  Frol —• —   — — 16 
Moša Pijade  —   —   —   —   — — —   — — 1C 
dr  Rado  Pribićcvić      —   —    —■ — —■  — — 17 
Đuro  Pucar  — —   —   —   — — —   — — 17 
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2 — Pretres i usvajanje iPrcdloga odluke o prelazu u dr&ivnu 
svojinu neprijateljske imovine, o državnoj upravi nad imovinom 
neprisutnih lica i o sekvestru nad imovinom koju su okupatorske 
vlasti prisilno  otuđile  —   ■—   —   —   —   —   —   —   —   —   — 

Govornici:  sekretar Rodoljub   Colaković    —   —   —   —   — 
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TREĆA SEDNICA — 1  FEBRUARA 1945 

Рге dnevnog reda: 
1 — Utvrđivanje dnevnog reda   —   —   —   —■   —   —    — 

Dnevni  red: 
111 — Pretres Predloga odluke o ukidanju i nevažnosti svih 

pravnih propisa donetih od strane okupatora i njihovih porrwgača 
za vreme okupacije; o važnosti odluka koje su za 'to vreme donete; 
o likidanju pravnih propisa koji su bili na snazi u itasu neprijateljske 
okupadje Jugoslavije    —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 

Govornici:   Poverenik  za sudstvo Ргале Рто! —   —   —•   —■ 
2 — Pretres Predloga odluke o osnivanju Vrhovnog suda DFJ 
Govornici:  Poverenik  za sudstvo Frane Frol —   —   —   — 

Poverenik  saobraćaja  Srcten  Žujović   —   —   — 

3 — Pretres i usvajanje Predloga odluke o ustanovljenju i 
nadležnosti   Javnog   -tužioca   Dt\J     —   —   —   —   •—   —   —   — 

Govornici: Poverenik za sudstvo Frane Frol — — — — 
Predlog da se izabere stalan Zakonodavni odbor AVNOJ-a — 
Govornici:  Poverenik  za sudstvo Frane Frol —   —   —   — 

4 — Pretres i usvajanje Predloga odluke o ukidanju Pove- 
reništva ishrane      —   —   —   —   —   —■   —   —   —   —   —   — 

Govornici:  sckretair  Rodoljub   Colaković    —   —   —   —   — 

б — Pretres i usvajanje Predloga odluke o osnivanju Povere- 
niStva   industrije     —    —   —   —    —   —    —   —   —   —    —    — 

Govornici:  sekretar Rodoljub   Colaković    —   —   —   —   — 

6 — Pretres i usvajanje Predloga odluke o osnivanju Pove- 
rcništva 'trgovine i snabdevanja —   —   —   —   —   —   —   —   —     "^ 

Govornici:  sekretar  Rodoljub  Colaković    —   —   —   —   — 

7 — Pretres i usvajanje Predloga odluke o imenovanju inž. 
Nikole Retrovića za Povenenika  trgovine  i  snabdevanja  —   —   — 

Govornici: sekretar Rodoljub   Colaković    —   —   —   —   — 

8 — Pretres i usvajanje Predloga odluke o imenovanju Andrije 
Hcbranga za Poverenika industrije —   —   —   —   —   —   —•   — 

Govornici:  sekretar  Rodoljub   Colaković    —   —   —   —   — 

9 — Pretres i usvajanje predloga odluke o uvođenju jedno- 
obraznog   računovodstva   i  o   jednoobraznom   računovodstvu   —    —■ 

Govornici:   Poverenik   industrije  Andrija  Hebrang ■—    —    — 
Ostavka  Rodoljuba   čolakovića1  na  položaj sekretara  i  izbor 

Milo Peruničića na njegovo mesto —   —   —   —   —   •—   —   — 

21 

22—2S 
22,   27 
28—30 

Зв- 
30 

3(У~ЗЛ 
30 
38 
33 

3^-34 
аз 

34-3& 
■м 

35 
35 

36 
36 

3I&-37 
36 

37-3» 
37 

38-39 
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Govornici; Rodoljub    Čolakovic     —   —   —   —   — 
Potprctsedni'k MK'OJ-a Edvard Kardelj — 

Usvajanje predloga o osnivanju  Stenografskog biroa 
Govornici:   Rodoljub    Colaković    —   —   —   — , — 
Izbor nedakcione   komisije      —   —   —■   ■—   —   — 
Govornici;   Poverenik   za  sudstvo  Frane  Frol  —   — 
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ČETVRTA SEDNICA — 3 FEBRUARA 19-15 

Pre dnevnog reda: t 

1 — Utvrđivanje dnevnog  reda .—   —   —   ■—   —   —   — 40' 

Dnevni   red: 
1 — Usvajfliijie   izv^šta>a   redakcione   komisije  o   predlozima 

odluka  ca   rcrojle  sednice  —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 41—43- 
Govornici:   izvestilac  Rodoljub  Čoiakovic  —   —   —   —   — 41 

2 — Usvaijanje predloga odluka: 
a) o ukidanju i nevažnosti svili pravnih propisa donotih od 

strano okupatora i njihovih pomagača za vreme okupacije; o važnosti 
odluka ikoje su ze to v-reme donete; o ukidanju pravnili propisa 'koji 
su bili na snazi u času neprijateljske okupacije —■   —   —■   —   — 43—415 

Govornici:  izvcstilac  iRodoljub   Colaković   —   —   —   —   —' 4đ 
b) o osnivanju Vrhovnog 6uda DFJ —   —   —   —   —   — 46—4G' 
Govornici:   izvestitac  iRodoljub   Colaković   —   —   —   —   — 45 
v) o 'ustanovljenju  i nadležnosti Javnog lužioeft DFJ —   — 46—47 
Govornici:   izvesti'.ac  'Rodoljub   Colaković   —   —   —    ■—   — 46 
3 — Pretres i usvajanje predloga odluka: 
a) o imenovanju Javnog tužioca DFJ —   —   —   —   —   — 47—48 
Govornici:   Rodoljub   Colaković              —    —    —   —   — 47 
b) o, imenovanju Pretsednika Vrhovnog suda DFJ — — — 48—49 
Govornici:  'Petar  Stamlbolic   —   —   —   —   —   ■—   .—   — 48 
4 — Izbor Zakonodavnog odbora —■ — . — — — — — 49 
Govornici: Potpretsednik 'NlKOJ-a Edvard Kardelj — — — 49 
jPredlog  dr  Ljube  Leontića  da se  izradi projekat  odluke o 

ukidanju   privafno-pravnih   ugovore   sklopljenih   M   vreme  neprija- 
teljsikc  okupacije    —    —   —   —   —■   —    —    —■   —■' —    —   — 50 

Govornici:  dr Ljubo Lcontić —   —   —   —   —   — . —   — 50 
'Poverenik  za sudstvo Frnnc  Frol  —   —   —    — 50 

PETA SEDNICA — 24 FEBRUARA  1945 
Pre dnevnog reda: 

1 — Utvrđivanje  dnevnog  reda   —   —    —   —   — — 

Dnevni   red: 
1 — Popuna ■upražnjenih mesta članova AVNOJ-a — — 
Govornici:  sekretar Mile Peruničić      —   —   —   — — 

Mo.ša Pijade —   ■—   —   —   —   —   — — 
Frane   Frol 

51 

61—53 
51.   53 

52 
52 
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2 — IteSavanje o рИвпји statuLi Sandžaka     — — — — 53—56 
GovomkJ:  iMa&i РЈјччЛе —   —   —   —   —   — — — — 53,  55 

Могко   Vujačić     —   —   —   ■—   — — — — &* 
Srefen  Žujović      —   —   ____— — — — 54 
Rodoljub  Cokiković      —   —   —   — — — — 54 
Potpretsednilc NKOJ-a Edvard Kardelj — — — 54,  56 
Sretcn  Vukosavljević —   —   —   — — — — 35 
dr Rade PiiUćevK     —   —   —   — — — — 64 
Andrija  Hebrang —   —   —   —   — — — — 56 

Saopi-tenje da su Savez  jevrcjskliv verskih opšlina i Srpsko- 
jevrejska vere-ka opiilina u Beogradu podnv'i ipismeni iprcdlog 2a regu- 
аИОЈе 'pitatija -nepokrelne i pokretne imovine Ikako prisutnili,  tako 
i oteu'tnili Jevreja —   —   —   ■—   —   —   —   —   —   —   —   — 56—57 

Govornici:   Moja (Pijndc  —    —   —   —   — ^-    —   —   — 56 
Predlog   Vlade   Zečcvićp   0   odlikovanju1   MariOTa   Jugoslavije 

Josipa Broza Titai, ilanova Pretscdništva AVfNOJ-a i članova NKOJ-a 
i usvajanje ovog predloga —■   —   —   —   —   —   —   —   —   — 57 

Govornici:   Vlada   Zečević      — * —   —   —   —   —   —   — 57 
Ritanje sekretara Mila Peruniirca o izboru članova AVKOJ-a 58—59 
Govornici:  sekretar Mile Peruničit      —   —   —   —   —   — 55 

Potprelsednik iNiKOJ-a Edvard Kardelj —   —, — 59 
, Mo&» Pijade —   —   —   —   —   —   —   —   — . 59 

ZAJEDNIČKA   SEDNICA   PRETSEDNIŠTVA   AVNOJ-a 
I NACIONALNOG KOMITETA — 6 MARTA  1945 

Dnevni  red: 
l' — Ostavka' Nacionalnog   komiicta  oslobođenja   Jugoslavije 60—63 

Govornici:  Pietsednik    :NKOJ-a    MarJal    Jugoslavije    Josip 
Broz. Tito ____   —   —   —   —   — 6в 

-     Pretsednik AVNOJ-a dr Ivan iRiibar      _   —   — 62 

ŠESTA SEDNICA — 7 MARTA 1945 

Pre dnevnog reda: 
1 — Utvrđivanje  dnevnog   reda   —   —   —   —   —   —   — 64 

Dnevnired: 
1 — 'Čitanje Ukaza o obrazovanju privremene narodne  vlade 64—65 
Govornici: eekreiat1 Mile Peruničić    —   —   —   —   —   — 64 
2 — Polaganje  zakletve  članova  nove   viadc  —   —   —   — 65—66 

SEDMA SEDNICA — 7 MARTA  1945 

Pre dnevnog reda: 

I — Utvrđivanje  dnevnog /eda ■—   —   —   —   —   —   — 

/040 

67 



I) ne v ni  red: 
■,/'.■    (l' — PrctiTvs  i   usvajanje  Predloga   zakona  o  ukidanju  il.  5, 
.Tj,' 7. i 8 Odluke o vrhovnom  zakorKxiavnom  i izvršnom  narodnom 
pretsfevničkom telu Jugaslavije i Nacionalnom komitetu oslobođenja 
Jugoslavije  kao -privnernenitn   organima   vrhovne   narodne   vkist:  U 
Jugoslaviji za  vreme iNar<xinooslobodila5kog rata      —   —   —   — 

Govornici:  Moša   Pijade —' —   —   —   —   —   —   —   — 
-Potiprctsednik  Ministarskog eaveta  i Ministar  za 

Konstituantu Edvard  Kardelj      —   —    —    — 
sekretar Mile РепшШс     —   —   ■—   —   —   — 

*ir2 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o raspuštanju Nacio- 
ra',TK>g  komiteta  Jugoslavije      —   —   —   —■   —   —   —   —   — 

. Govornici:  sekretar Milo Peruničić     —   —   —   —   —   — 
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671-4» 
67 

68 

69 
69 

OSMA  SEDNICA — 31   MARTA  1945 

Pre dnevnog reda: 
[$$i\ — Utvrđivanje  dnevnog  reda  —   —   —   —   —   —   — 70 

2 — Čitanje i  usvajanje zapisnika sednice od 7 marta 1946 
godine       _   —   ________   —   _   —   — 71 

;-'.'S — Saopštenje da je dr Ante Mandić naamenovan za name- 
enika i na taj način prestao biti Man Pretsedništva AVNOJ-a —   •— 71 

■%<-4 —■ Usvajanje predloga ZAViNOBIH-a da se Muhamed Sudžu-k 
teključt iz Preteedništva AVMOJ-a __   —   ____— 71 

. v,    5 — Rešavanje    o   pitanju    da    11    sednicama    Pretsedništva 
AViNOJ-a mogu prisustvovati i ministri —   —   —   —   —   —   — 71—72 

''Govornici:   Rodoljub   Čolaković     —   —■ ■—   —   —    ■—   — 71 
Vlada   Zočević      __   _   _____ 71 
MoSa  Pijade —   —   —    ■—    —    —    —   —   — 71 
Ministar pravosuđa  Franc Frol      —   —   —   — 72 

'.■  ■ 

Dnevni   red: 
I 1 — Pretres  Predloga  zakona o ukidanju  Glavne kontrole — 72—73 

/^'•Govornici:   Ministar  pravosuđa  Frane  Frol      —   —   —   — 72 

■/^' 2 — Pretres Predloga uputstva o osnovnim načelima za obra- 
zovanje vlada federalnih jedinica federativne Jugoslavije —   —   — 73—'76 

""Govornici:   Moša  Pijade —   —   —   —   —   —   —   —   — 73,   75 
Frane  Frol    —_   —   ___   —   _   _ 75.  76 
Vlada   Zečevič      ________ 76 
Srelen  Žujović      —   —   —   —   —   —   —   — 76 
dr Zlatan Sremec —   —   —   —   —   —   —   — 76 

/J 3 — Pretres Predloga zakona o postupanju sa imovinom koju 
su:;"60pstvenici  morali   napustiti   u   toku  okupacije   i   imovinom   koja 

',;*^т ^е'oduzeta od okupatora i njihovih pomagača —   —   —   —   — 76—80 
'  , '.   Govornici:   dr   Rade   Pribićević'      —    —   —   —    —    —   — 76 

izvestilac   Moša   Pijade      —    —■   —   —    —   — 77 
Sretcn  Vukosavljević —   —   —   —   —■   —   — 78 
Jakob  Av'iič  —   —   —   —   —   —   —   —   — 78. 
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dr Ljubo LconUc —   — 
-Rodoljub Čolnković      — 

\zhor etfllnili odbora AViN'OJ-a      — 
Govornici:   protstdnik dr Ivan  Ribar 

DEVETA SEDNICA — 5 APRILA  1945 

Pre dnevnog reda: 
1 —■ Cilanjie i usvajanj-e zapisnika sednioc od 31 marta 

1945  g<x!inc    —   —   —   —   —   .—   —   —   —   —   —   —   — 

2 — Utvrđivanje  dnevnog  reda   —   —   —   —   —   —   — 

3 — Usvajanjo traženo hitnosti za Predlog zakona o dopuni 
Odluke o rukovođenju: medicinskom proizvodnjom i za |Predloig zakona 
o stavljanju na raspoloženje evega medicinskog osoblja —   —   — 

4 — Usvajanje definitivnog teksta Predloga uputstva o osnov- 
nim načelima za obrazovanje vlada federalnih jedinica .Demokratske 
federativne Jugoslavije —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 

Govornici:     izvestilac Мо?а Pijade     —   —   —   —   —   — 

D n e v n i   г e d : 

1 —■ Pretres i usvajanje Predloga zakona o iKontrolno-račun- 
sko) komisiji    —   —   —   —■   —■   —   —   —   •—   —   —   —   — 

Govornici:   izvestilac   Moša   Pijade      —   —   —   —   —   — 

2 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o državnom pečatu 
Govornici:   izvestilac  MoJa   Pijade      —   —   —   —   —   — 

3 — Pretres i usvajanjv Predloga zakona o povlačenju i 
zameni   okupaciskih   novčanica   —    —    —   —   —    —    —   —   — 

Govornici: izvestilac Moša Pijade —■ — — — — — 
Ministar finansija Sreten Žujovič — — — — 
Ministar industrije  Andrija  Hebrang    —   —   — 

4 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o kursevima za 
povlačenje okupaciskih novčanica i o regulisanju obaveza —   —    — 

Govornici:   izvestilac  tMoša   Pijade      —   —   —   —   —   — 
AMnistar finansija Sreten  Zujović  —   —   —   — 

5 — Pretres Predloga zakona o povlačenju potvrda izdatih na 
povučene okupaciske novčanice i o uređenju vezanih računa —   — 

Govornici: izvestilac Moša Pijade —- — — ■— — — 
Ministar industrije Andrija Hebrang — — — 
Ministar finansija  Sreten  Žujovič  —   —   —   — 

6 ■— Pretres i usvajanje Predloga finansiskog zakona -o držav- 
nom budžetu rashoda i prihoda za ibudžetski period april—juni 
1945 godine    —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 

Govornici:   izvestilac   Moša   Pijade —   — — — — — 
Ministar -finansija  Sneten Zujović — — — — 
Đuro Pucar    —   —   — —   — — — — — 
dr Niko Miljanič —   — —   — — —■ — — 
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•7 — Predlog da se skine S dnevnog reda /Predlog zakona o 
[Državnog komisiji   za 'ratnu' ■Stetu   —   —   —   —   —   —   —   — 

Govornici:   Potpretsednik  iMinistariskog  saveta  i   Ministar  za 
Konstiiuantu  Edvard   Kardelj    —   —   —   — 

8 — Pretres Predloga zakona o oduzimanju ratne dobiti stečene 
Iza   vreme  neprijaiteljskv okupacije  —   —   —   —   —•, —   —   ■— 

Govornici:   Ministar pravosuđa  Frano  Frol      — '—,   —   — 

d — Pretres Predloga zakona o dopuni Odluke o rulkovodenju 
nediciuskom proizvodnjom —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 

Govornici:  Ministar  narednog  zdravlja dr  Z'atan Srernec — 

Ministar  industrije   Andrija   Hcbrang    —  —  — 
Potpretsednik MinistarskO'g saveta Edvard Kardelj 

10 — Pretres  Predloga zakona o stavljanjiu  na -raspoložienje 
svega medicinskog osoblja —   —   —   —   —   —   —   —   ■—   — 

Govornici:   Ministar narodnog  zdravlja dr Zlatan Sremec — 
Mo.ša pijade —    —   —    —   -—   —   —   —  -т— 
dr Niko Miljanić   —   —   —   —    —   —■   —   — 
Ministar   industrije   Andrija   Hebrang   —   ■—   — 
Potpretsednik Ministarskog saveta Edvard Kardelj 
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138-140 
139, мо 

1139 
140 

140—143 
140, 143 

142 
143 
148 
143 

DESETA SEDNICA — 0 APRILA  1945 

'rc dnevnog reda: 
U' — Čitanje    i    usvajanje    zapisnika    sednice    od    5    aprila 

|945 .godine    —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 141—145 
Govornici:   Mrfša Pijado —   —   —   —   —   —   —   —   — 144 

2 — Utvrđivanje dnevnog rK;da    —   —-   —   —   —   —   — 145 

ne v п i   red: 
1 — Pretres Predloga zakona o povlačenju potvrda izdatih na 

|ovučene okupadske novčanice i o uređenju vezanih računa —   — 145 
Govornici:   izvestilac   MoJa   Pijade      —    ■—   —   —   —   — 145 

Ministar •finansija  Sreten  Zujović —   —   —   — ИЗ- 
2 — Pretres Predloga zakona o oduzimanju .ratne dobiti     — 14G 

Govornici:   Ministar   industrije   Andrija   Hebrang   —   —   — 14б- 

3 — Pretres i usvajanje Predloga za'kona o građanskoj mobi- 
[zaciji sveg  medicinskog osoblja      —   —    —   —   —    —   —    — 146—i!5'J 

Govornici:   izvestilac   Moša   Pijade       —   —   ■—   —   —    ■— Кб—14t> 
Ministar narodnog  zdravlja dr  Zlatan  Sremec —      M6. 149, 150 
Ministar   industrije   Andrija   Hebrang   —   —   — 146, 149 
Ministar unutra ž njih poslova Vlada Zečevrć1 —   — 147, 149 
Ministar finansija Sreten Žujović  —   —   —   — 147, 149 
dr  Niko Miljanić —   —   —   —    —   —   —    — 147, 149 
Ministar pravosuđa  Frane  Frol      —   —   —   •— 148 
Ministar za  Hrvatsku  dr Pavle  Gregorić —   — lW9 
Mihajlo  Apostolski      —   —   —   —   ■—   —   — 149 
sekretar Mile Peruničić      —    —    — 151 
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4 — Pretres Predloga zakona o dopuni Odlukie o -rukovođenju 
medic i ns kom proizvodnjom1 —   —   —   —   -^-   —   ■—   —   —   —. 

Govornici:  izvestilac   MoJa   Pijode      —   —■   —   —   —   — 

Stran a-^ 

15»; 
163"^ 

KO\\EMORATIVNA SEDNICA — 14 APRILA 1945. 

Dnevni  red: 
1 — Odavanje poŠte preminulom pretsedniku Sjedinjenih Ame- 

ffičkih Država Franklinu Delano 'Ruzveltu      —   —   —   —   —   ■— 

Govornici: pretsedavajući Antun Augustinčić — — — — 
Potpretsednik Ministarskog eaveta Mikin Gro! — 
general-major  Svetozar  Vukmanović    —•   —   — 

154—165 
154 
155 
156 

JEDANAESTA SEDNICA — 23 APRILA  1945 

Prc dnevnog reda: 
1 — Čitanje i usvajanje zapisnika sednice od 6 aprila 19-15 

godino       —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 
Govornici:   Moša Pijade —   —   —   —   —   —   —   —   — 

2 — Utvrđivanje dnevnog reda    —   —   —   —■   —   —   — 

3 — Odolbrenje Odluke o podeli Ministarstva poljoprivrede i 
Šumarstva federalne Srbije na Ministarstvo poljoprivrede i Ministar- 
stvo  šumarstva      —   —   —   —   —   —   —   •—   —   —   —   — 

Dnevni  red: 
1 — Pretres Predloga zakona o oduzimanju ratne dobiti ste- 

čene za vreme neprijateljeke okupacije i usvajanje hitnosti za Predlog 
zakona o suzibijanju nedozvoljene Spekulacijo i privredno sabotaže — 

Govornici:  Minisiar industrije Andrija Hebrang      —   —   — 

2 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o stavljanju držav- 
nog pečate na zakone i o čuvanju zakona donetih od AntifaJistitkog 
veća narodnog oslobođenja Jugoslavije —   —   —   —   —   —   — 

Govornici:   izvestilac   Moša  Pijade      __   -^   _   —   .—   — 

3 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o ukidanju Vrhov- 
nog državnog pravobranioijtva, državnih pravobranioštava, Vrhovnog 
državnog tužioštva,  viših državnih  tužioštava i državnih  tužiaitava 

Govornici:  izvestilac   Moša  Pijade      —   —   —   —   —   —• 
Ministar  pravosuđa  Frane  Frol      —   —   —   — 

4 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o ukidanju Držav- 
nog saveta i  upravnih sudova —   —   —   —   —   —   —   —   — 

Govornici:   izvestilac  Moša   Pijade      —   —   —   —   ■—   — 
Ministar pravosuđa Frane  Frol      —   —   —   — 

5 — Pretres Predloga zakona o postupanju sa imovinom lica 
koja su žrtvo fašističkog terora okupatora, odnosno njegovih 
pomaga&a —  —   —  —   —   __   —   —   —  —   —   —   — 

Govcrnici:   Moša Pijade  —   —■   —   —   —   —   —   —   — 

156 

156—157;;: 

169 

157—16« 
167' 

1(И—165; 

164, ItiS 

105-167 ' 
165, 167- 

166. 

168—170j 

168,   IGSr 
168 

170 - ''.: 
170 :.■:... 
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G — Pretres i usvajanje Predloga zakona o suizlbijanju ncdo- 

avoljeno špekulacije i .privredne sabotaže —   —   —   —   —   —   — 170—^Ш 
Govomid:  Ministar   industrije   Andrija   Hebrang   —   —   —    170, 172—176, 

179—183, 185, 
186,   188, 189 

Mlinistar  pravosuđa   Frane  Fnol   —   —   —   —   11170, 172i,   173, 
176, 178—185, 

i 187, 188 
MoJa Pijade  —   —   —    —    —    —    —   __    171—173, 175. 

176,   178, 180, 
184,   18G, 188 

' dr 'Rade   Pribićeviv      —    —    —   —   —    _   _ 171, 175, 
181, 186 

Ministar za Crnu Goru Milovan Di!as —   —   —     171, 181, 185 
dr  Ljubo Leontić _   —   —   _   —   _    —    —      172, 176, 181 
Jakob  Avšič —   —   —   —   —   —   —.____ 172 
sekretar   Mile   Peruničić   —   —   —   ■—   —   — 173,   176, 

11:77—182, 
187—189 

Ministar kolonizacije Sreten Vukosavljević —   —     175, 179, 186 
Momčilo Marković —    —   —   —   —    ___ 176, 182 
Ministar rudarstva Bane Andrejev ■—   —   —   — 181 
Josip Jeras    —   —■   —   —   —   —   —   —   — 187 

DVANAESTA SEDN1CA — 2 MAJA 1945 

Pre dnevnog reda: 
1 — Čitanje   i   usvajanje   zapisnika   sednice   od'   23   aprila 

1945  godine    •—   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 
2 — Pitanje  potpnctsedruka  Mc>še   Pijade   upućeno   Ministru 

jKnita, telegrafa i 'telefona povodom uvođenja novih poštanskih tarifa 
Govornici:  Ministar industrije Andrija Uebrang      —   —   — 

3 — Pitanje Jakoba Avšiča povodom povećanih cena tramvaj- 
*kih  karata      —   —   —■   —   —   —   —   —   —■   —   —   —   —■ 

Govornici:   Ministar industrije Andrija Hebrang      —   —   — 

4 — Utvrđivanje dnevnog reda   —   —   —   —   —   —   — 

Dnevni  red: 
/l1 — Pretres Predloga zakona o izmenama i dopunama propisa 

♦ razrezu i naplati poreza —   —   —   —   —   —- —   —■ — — 
Govornici:  potpretsednik Moša Pijade —   —   —   — — — 

Marko Vujačić      —    —    —   —   —   — — ■— 
Ministar industrije Andrija Hctrang     — — — 
Ministar kolonizacije Sreten Vukosavljević — — 
Ministar pravosuđa  Frane Frol      —   — — — 
Jakob  Avšič —   —   —   —   —   —   — — — 

2 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o izmenama j dopu- 
■onta propisa o taiksama      —   —   —   —   —   —   —•   —   —■   — 

Govornici:  potpretsednik Moša Pijade —   —   —   —   —   — 
МИе  Peruničić      —   —   —   —   —   ■—   —   — 
Ministair industrije Andrija Hebrang     —   —   — 

190 

190—191 
190 

191 
191 
191 

191L—198 
191 
197 

197, 198 
197 
198 
198 

198—202 
108 
201 
201 
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3 — ^rctros i usvajnnjc Predloga zakona o izmenama i dopu- • 

nama propisa o državnoj trošarini —   —   —   —   —   —   —    — '202—204 
Govornici:  potprcts-cdniik Mo.ša Pijade —   —   —   —   —   — %'202 

Ministar industrijo Andrija H-ebrang     —   —   — 201 
Ministar kolonizacijo Srctcn Vukosavljević —   — 204 
sekretar Mile Peruniičić     —   —   —   —   —   — 204 

4 — Pretree i usvajanje Predloga zakona o sprovodenju soci- 
jalnog osiguranja na .području  Demokratske federativne Jugoslavije 20+—220 

Govornici:  Ministar socijalno politike  dr  Anton  Kržižnik  — 204, 216, 
aie, 21» 

sekretar Mile Peruničić     —   —   —   —   —   — 218, 21G, 
217, 2110 

dr  Niko Miljanić —   —   —   —   —   —   —   — 215 
Ministar industrije Andrija Hebrang      —    —   — 217, 218 
Ministar (pravosuđa Frane Frol      —   —   —   —     217, 218, 219 
Ministar narodnog  zdravlja dr  Zlatan 'Sremec  — 217 

TRINAESTA SEDMICA _ 24 MAJA 1945 

Pre dnevnog reda: 
1 — Čitanje  i   usvajanje zapisnika sednice  od   2  maja   1946 

godino       ——'—   —   —   —   —   —   —   —   _—    —   _ 223 

2 — Usvajanje hitnosti za Predlog zakona o građanskoj mobi- 
lizaciji etručno-toliničkiJi lica na teritoriji Demokratske federativno 
Jugoslavije       —   —   —   ___—_   —   —   _   —   _ 223—224 

Govornici:  Ministar pravosuđa  Frane   Firol      — —   —   — 223 

3 — Imenovanje   pretsednika   i   članova   Kontrolno-računsko 
komisije     —   —   —   —   —   —   —   —   —   _   _   —   _   — 224 

4 — Utvrđivanje dnevnog reda    —   —   —   —   —   —   — 224—225 

Dnevni   red: 
i 

11 — Pretres   i   usvajanje  Predloga  zakona  o  postupanju  sa 
imovinom  koju su  sopstvenici  morali  napustiti  u   toku okupacije  i 
imovinom   koja   im   je   oduzeta   od   strane   okupatora   i   njetgovih 
pomagača  —   —   —    —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 225—240 

Govornici:   izvostiiae   Moša  Pijado      —   —   —   —   —   — 225, 230—232, 
235, 230 

Sneten  Vukosavljević  —   _    —    —   —   —   _ 230, 232, 233 
Bane   Andrejev     —   —   —   —   —   —   —   — 230, 231 
Vlada  Ze'čević      —   —   —   —   —   —   —   — 232 
Marko Vujačić      —    —    —    —    —    —    —   — 233 
Ministar za Srbiju Јл-а Prodanović —   —   —   — 203 
Potprelsednik Minislarskoig eaveat  Milan Grol  — 233 
Jakob  Avšič  —   —   —   —   —   —    —   —   — 233 
Frane  Frol    —   —   —   —   —   —   —   —   — 234, 235 
dr   Blagojo  iNeJković   —    —   —    —   —   —   — 234 
inž.   iNikola   Petrovič   —    —    —   —    —   —   — •   .           235 

2 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o oduzimanju ratne 
dobiti stečene za vreme neprijateljsko okupacije —   —   —   —   — 240—230 
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Govornici: izvcstilac  Мсвв Pijade      _   —   ___—     2-10,246—250 

Marko Vujačić      _   _   ______ 244, 24G 
iBane   Andrejev    •—   —   —   —   —   —   —   — 244 
Potprctsednfk Ministarskog eaveta Milan Grol •— 245 
Ministar za Srbiju Jaša Prodaiiović —   —   —   — 245 
iVladislav   Ribnikar      _______ ^16, 248 
dr  niagoje .Neš'ković  _______ '    247, 248 
Frane iFro!     _   —   _____-_—     247, 248, 249 
Mile PfnmH&č      —   —   —   —   ____ 248 
Vlada Zečević       ________ 249 

13 — Pretres  i usvajanje Predloga zakona o zaštiti  narodnih 
dobara i njihovom upravljanju —   —   —   —   —   —   —   —   — 2SO—2&4 

Govornici: izvcstilac   MoSa. Pijade      —   —   —   —   —   — 250, 25-5, 
257—260 

Sreten  Vukosavljević —   —   —   —   —   —   — 2&4, 257 
inž.   Nikola  Petrovič   —   —   —   —   —   —   — 264 
Potprctscdnik  Ministarskog saveta Milan Grol — 255 
Ministar poljoprivrede dг Vaso Čubrilović •—   — 265 
Ministar za Srbiju Jaia Prodanović —    —   —   — 266 
Ministar pravosuđa  Frane Frol      —   —   —   — 25G—259 
dir  Blagoje iNdSković  —   —   —   —   —   —   — 257, 269 
Josip  iRus      _________     257, 258, 2G0 
Mile  Peruničić      ________ 250, 260 

4 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o zabrani izazivanja 
nacionalne, rasne i verske mržnje i razdora —   —   —   —   —   — 265—267 

Govornici:  izvestilac  Moša Pijade      —   —   —   —   —   — 265 
Josip Rus      _   —   —   —   —   _   —   —   _ 267 

5 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o građanskoj mobi- 
lizaciji   veterinara   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 267—275 

Govornici:   Ministar poljoprivrede dr Vaso Čubrilović  —   — 267, 272 
izvcstilac  Moša Pijade      —   —   —   —   —   —     269, 272, 27;j 
Vlada  Zečević      —   —   —   —   —   —   —   — 270 
Potprctscdnik  Ministarskog saveta Milan Grol — 270 
Jakob Avšič —   —   -^   —   —   —   —   —   — 271 
Mile  Peruničić      —   —   —   _____ 272, 273 

6 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o pribiranju, čuvanju 
i raspodeli 'knjiga i drugih iailturno-naučnih i umetničkih predmeta 
koji su postali državna svojina prema Odluci AVNOJ-a od 21 novem- 
bra  1&44  godine    —   —   —   _   —   —   ______ 275—277 

Govornici:  Ministar  prosvete   Vladislav   Pfbnikar  —   —   — 276,  277 
iizvestiiac  Mc>ša  Pijade      —   —   —   —   —   — 275,  '277 

7 — Pretres Predloga za tumačenje tačke 2 ičlana  1  Odluke 
AVNOJ-a od 21 novembra 1944 godine —   —   —   —   —   —   — 277 

Govornici:   Franc   Frol     ■—   —   —   —   —   —   —   —   — 277 

8 — jPrctres Predloga zakona o građanskoj mobilizaciji 
stručno-tehničkih lica na teritoriji Demokratske federativne Jugo- 
slavije       _____■_________    .        277—282 

Govornici:   Ministar pravosuđa  Franc  Frol      ■—   —   —   —     277, 280, 282 
Marko   Vujačić     —   —    _____   — 279 
dr  Blaigoje  NeSković  ____   —   —   _ 280 
Potprctscdnik Ministarskog saveta Milan Grol — 281 

1047 



Strana 
Ministar za Srbiju Ja&i Prodanović      —   •—   — 281 
Ministar poljoprivrede dr Vaso Cubrilović ■—   —• 281 
Jakob  Avšič —   —   —   —   —   —   —   —   — 281 
MoJa Pijade —   —   —   —   —   —   —   —   — 282 
inž.   Nikola Pctrović  —   —   —   —   —   —   — 282 

ČETRNAESTA SEDNICA — 7 JUNA 1»45 

Pre dnevnog reda: 
1 — Čitanje   i    usvajanje   zapisnika   sednico   od   34    maju 

KM5 godine    —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 283—284 
Govornici:   Moša  Pijade —   —■   —   —   —   —   ■—   —   — 283 
2 —■ Utvrđivanje dnevnog reda   —   —   —   —   —   —   — 28-1 

Dnevni  red: 
1 ■— Pretres i usvajanje Predloga zakona o osnivanju Fonda 

za obnovu zemlje i ;pomoc postradaiini krajevima —   —   —   —   — 284—290 
Govomki:   izvestilac   Moša  Pijado      —   —   —   —   —   — 28-1, 287—289 

■poverenik Vlade dr Obren  Blagojcvić —■   —   — 285 
2 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o isplati potvrda 

izdatih za dclimićno zamenjene okupaciske novčanice i o raspolaganju 
'potraživanja na  vezanim  računima —   —   —   —■   —   —   —   '•— 290'—I3P4 

Govornici:   izvestilac  Mo5a   Pijado      —   —   —   —.   —   — 290, 297—299 
Ministar finansija  Srelen  Žujović —   —   —   —• 295, '2197 
Andrija Hebrang —   —   —   —   —   —   —   — ч  296, 298 
Jakob Avšič —   —   —   —   —   —   —   —   — 296 
poverenik Vlado dr Obren Blagojcvić —   —   — 296, 297, 29!) 
inž.   Nikola  Pctrović  —   —   —■   —   —   —   — 298 

3 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o kursevima za 
povlačenje okupaciskih novčanica i o regulisanju obaveza na području 
Bosne  i  Hercegovine    —   —   —   —   _    —   —   —   —   —   — 304—620 

Govornici:   izvestilac   MoJa pijade      —   —   —   —   —   — 304, 313—318 
■poverenik Vlade dr Obren Blagojević —   —   — 307, 314, 317 
Marko Vujačić      —   —   —    —   —    —   —   —■ 310 
Antun  Augustinčić      —   —   —   —   —   —   •— 3IiI 

■   dr   Zlatan   Sremec       ■—   —   —   —   —•   —    — 3111 

Potpretsednik Ministarskog saveta Edvard Kardelj 311, 314 
Ministar  finansija Sreten  Zujović ■—   —   —   — 312—3)7 
dr  Pavle  Grcgorić      —   —   —   —   —   —   — 312, 314 
Đuro  Pucar —   —   —   —   —   —   —   —   — 312, 314, 315 
Jakob  Avšič —   —   —   —   —   —   —   —   — 313 
Andrija Hebrang —   —   —   —   —   —   —   — 313—315, 317 

4 — Pretres Predloga zdkona o konfiskaciji imovine i o izvr- 
Senjo konfiskacije —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 320—302 

Govornici:  Ministar  finansija Sreten  2uijović  —   —   —   — 320—322 
Moša Pijade —   —   —   —   —   —   —   —   — 321 

PETNAESTA SEDNICA — 8 JUNA 1945 

Pre dnevnog reda: 
1 — Saopitenjo da je Prctsednik Ministarskog saveta DFJ 

dostavio Pret&cdniijtvu AViNOJ-a na ratifikaciju  Ugovor o prijatelj- 
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sivu,   uzajamnoj ipomoći   i poslcratnoi earodnji  između JugosLivijo 
i SSSR-fl, zaključen U Moskvi M' oprilai 1949 godine — —   —   — 

2 — Utvrđivanje dnevnog reda    —   —   —   — —   —   — 

Dnevni  red: 

1 — Pretres Predloga zakona o ikonfekaciji imovino i o izvr- 
šenju konfiskacije —   —   •—   ■—   —   —   —   —   ■—■ —   —   — 

Govoniioi:  a'zveisitiflac   МоЈд   iPijiade   —   —   — —   —   — 
Ministar   industrije   Andrija   Hebrang —   —   — 

Ministar pravosuđa Frane  Fro!     .— 

dr Rade Pribicević      —   —   —   —   — — — 
Vidko (Kretulović —   —   —   —   —   — — — 
Rodoljub   Colaković     —    —   —    »—   — — — 
Đuro |Puicar  —   —■   —   —   —   —   — — — 
Miic  Peruničić      —   —   —   —   —■   — — —■ 
Ministar kolonizacije Sreten Vukosavljević — — 
Ministar  trg.  i snabdevanja inž. Nikola Petrovih 

Utvrđivanje dnevnog reda za narednu sednicu —   — — — 

Sirana 

323- 

323- 

3123—344 
; 3214, 32&-^344 
327, 330, 334, 
330, 338, 
340—3412, 344 
328, 329,  33U 
332, 334—33G,. 
308, 340 

328- 
330, 331 

330 , 330, 342 
331, 342 
335, 337 

343- 
344 
344 

ŠESNAESTA SEDNICA — '9 JUNA  1945 

Pre dnevnog reda: 
1 — Čitanje i usvajanje zapisnika sednice od 8 juna 

19-15   godine    —   —   —   —   —   —   —   —   ■—   —   —   —   — 

Dnevni  red: 
1 ■— Nastavak pretresa i usvajanje Predloga zakona o 'konfi- 

skaciji imovine i o izvršenju konfiskacije     —   —   —■   —■   —   — 
Govornici:   izvestilac   Moša   Pijade      —   ■—   —   —   —■   —     345, 

2 — Pretres Predloga zakona o stavljanju viših medicinskih 
škola pod nadzor i rukovodstvo Ministairstva narodnog zdravlja UFJ 
i federalnih ministarstava narodnog zdravlja —   —   —    —   —   — 

Govornici:  Ministar narodnog  zdravlja dr  Zlatan Srcmec — 

3 —■ Pretres i usvajanje Predloga zakona o ordenima i meda- 
Ijiima Demokratske federativne Jugoslavije —■   —   —   —   —   —■ 

Govornici:   Moša   Pijade  —   —   —   —   —   —   —   —   — 
Utvrđivanje dnevnog reda, za narednu sednicu —•   —  

345 

345—349 
346, 347 

349—354 
349, 354 

354—357 
354, esr 

357" 

SEDAMNAESTA  SEDNICA 

Pre dnevnog reda: 

10  JUNA   1945 

1 Utvrđivanje kvoruma 359 
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Dnevni  red: 
1 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o Ugovoru1 o prija- 

teljstvu, uzaijamnoj ipomooi i posleratnoj saradnji između Jugoslavije 
i Saveza Sovjetekih Socijalistitkih Republika, zaključenom u Moskvi 
JI  aprila  Ш4б godinie —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 

Govornici:   izvcstilac   Moja   Pijadc      —   —   —   ■—   —   — 
iPretsednik   Ministarskog   saveta  Maršal   Jugosla- 

vije Josip Broz Tito     —   —   —   —   —   — 
Marko Vujačić      —   —   —   —   —   —   —   — 
dr SinKa Stanković    —   —   —   —   —   — -— 
Franjo Gazi   —   —   —   —   —   -—   —   —   — 
Josip   Vidmar        —   —   —   —   —   —   —   — 
dr Vojislav  Kecmanović    —   —   —   —   —   — 
Metodija   Andonov-Ccnto  —   —   —   —   —■   — 
inž.  M'ihailo  Đurovic  —   —   —   —   —   —■   — 

• Vicko Krstulović —   —   —   —   —   —   —   — 

Strana 

359--377 
359 

365 
3G7 
369 
370 
371 

. 373 
374 
375 
376 

OSAMNAESTA SEDNICA — 21  JUNA 1945 

Prc dnevnog reda: 
Г — Čitanje i usvajanje zapisnika sednice od 9 juna 

1945  godine    —   —   —   —   —   __   —   ___   —   — 379 

2 — Utvrđivanje dnevnog reda    —   —   —   ■—   —   —   — 379 

D n e v n i  r e d : 
1 — Pretres  i  usvajanje Predloga .zakona o .kursevima  za 

povlačenjie okupaciskih novčanica i o regulisanju obaveza na području 
Hrvatske  —   —   _   —   —   —   —   —   —   ___   —   — 379—384 

■   Govornici:   izvcstilac   Moša   Pijade       —   —■   —    —    —•   — 380,   38-4 
Ministar industrije Andrija Hobrang     —   —   — .            384 
Ministar finansija Sretcn  Zujovič  —   —   —   — 384 

2 — Pretres i usvajanje jPredloga zakona o kurscvima za 
povlačenje lirs'kih bonova i okupaciskih novčanica i o regulisanju 
obaveza   na   novoninim   područjima   italijanske  lire,  nemačke marke 
i  penge  (Slovenija)      —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 385—3SG 

Govornici:   izvesiilac   Moja   Р1јчк1е       —    —   —   —    —   — 385 
Usvajanje hitnosti za Predlog zakona o stavljanju viših imedi- 

cinskih škola pod nadzor i rukovodstvo Ministarstva narodnog zdravlja 
DFJ i federalnih ministarstava narodnog zdravija i za Predlog zaikona 
o uređenju Kancelarije Kraljevskog namesmšitva —   —   —■   —   — 386—387 

3 — Pretres i usvajanje Predtaga zakona, o rukovodstvu i 
nadzoru nad medicinskim i farmaceutskim fakuileiima i stručnim 
•zdravstvenim  školama   —   —   —   —   —   —   —   —   ■—   —   — 387—388 

Govornici:   izvcstilac   Moša   Pijadc       —    —    —    —" —   — 387,   388 

4 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o uređenju Kance- 
larije Kraljevsikog namesništva —   —   —   —   —   —   —   —   — 388—394 

Govornici:   tzvestilac   Moša  Pijade      __   —   —   —   —    388, 391—304 
Ministar  finansija  Sreten  Žujović  —   —   —   — 392,  393 

5 — Izbor   novih   članova   Zakonodavnog   i .Administrativnog 
odbora       ________________ 394 
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Govornici:  Mo5a  Pijadc  —   —   —   —     -   —   —   —   — 394 
G — Izbor članova Vrhovnog suda  DFJ    _   —   _   —   — 394—395 
Govornici:   Mo'a Pijadc —   —   —   —     -   —   —   —   — 394 

DEVETNAESTA SEDNICA — 5 JULA 1945 

Pre dnevnog reda: 
1 — Čitanje    i    usvajanje    zapisnika    scdnicc    od    21    juna 

1945  godine    —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 396 
2 — Utvrđivanje dnevnog reda    —    —   —   —   —   —   — 396 

Dhevnlred: 
1 — Pretres i usvajanje predloga zakona o davanju amnestije 

i pomilovanja —   —   —   —   —   —   —           —   —   —   —   — 396—401 
Govornici:   izvestilac   MoJa   Pijade      —   —   —   —   —   — 397,   401 

eekretar  Mile  РегипкНс    —   —   —   ___ 400,  401 
2 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o re'šavanju radnih 

sporova     —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 402—412 
Govornici:   izvestilac   MoJa   Pijade      —   —   —   —   —   — 402, 406—4№2 

Ministar socijalne politike dr   Anton  KržiiJnik  ■— 403, 407, 409 
sekretar  Mile   Peruničić     —   —    —   —   —    — 405—412 
Ministar industrije Andrija Hebrang     —•   —   — 406,  4110 
Ministar pravosuđa  Franc  Frol      —   —    —   — 406, 40&—410 

3 — Pretres i usvajanje Predloga  zakona o izradi štambilja, 
pečata  i žigova      —    —   —    —   —   —    —    —    —   —    —    — 412—418 

Govornici:   izvestilac  Moša Pijade      —   —   —   —   —   — 412, 4IC, 417 
Ministar unutraišnjih poslova Vlada Zečevič —   — 414', 416 
Ministar pravosuđa Frane Frol      ■—   —   —   — 415, 417 
Ministar ;za Srbiju Jaja Prodanović —   —    —    — 415, 416 
Marko Vujačić       —   —   —   —   —   —   —   — 415 
seikretar Mile Peruničić      —   —   —   —   —   — 416 

4 — Pretres i usvajanja Piredloga zakona o vrstama kazni — 418—429 
Govornici:   izvestilac Moša Pijade ■—    —    —   —   —    —   — 418, 420, 429 

Ministar pravosuđa Frane Frol      —   —   —   — 421, 425, 
427, 42« 

sekretar Mile Peruničić      —   —   —   —   —   — 425, 427, 428 
Ministar za Srbiju Jaša Prodanović —   —   —   — 426 
Marko  Vujačić      —    —    —   —    —   —    —    — '427 

DVADESETA SEDNICA — 19 JULA  1945 

Рге dnevnog reda: 
1 — Čitanje    i   usvajanje    zapisnika   eednice    od    21'   juna 

1945 godine     __   —   —   —   ____   —   —   __ 430 
2 — Utvrđivanje dnevnog reda    —   —   —   —   —   —   — -430—431 

Dnevni   red: 
1 — Pretres i usvajanje predloga zakona o demobilizaciji sta- 

rijih godišta obveznika, žena i hranilaca u Jugoslovenskoj vojno] sili 431—435 
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Govornici:   izvestilac   Mosa   Pijade      —   —   —   —   —   —    4'31, 433—435 

Ministar  finansija Sretcn  2ujović —   —   —   — 435 

DVADESETPRVA SEDN1CA — 23 JULA 1945 

Рге dnevnog reda: 
I1 — Citanjo   i   usvajanje   rapisnika    ecdnkc    od    19    jula 

1046 godine     —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —, 43& 

2 — Usvajanje predloga Ministra industrije i iPrctscdnika Pri- 
vrednog savcta Andrije Ilcbranga o odlikovanjima za uspcšnu orga- 
nizaciju i izvođenje poslova prolećne s'etvo na području Vojvodine — 436—437 

Govornici:   Ministar industrije Andrija Hcbrang     —   —   — 437 

3 — Usvajanje predloga pretsednika dr Ivana iRibara da se 
Ministar industrije  Andrija  Ilebrang odlikuje Ordenom   zasluge za 
narod I reda     —   —   —   —   —   —   —   —■   —   —   —   —   — 437 

4 — SaopSlcnje rezolucije Oblasne narodne skupštine Kosova 
i Metohije o priključenju Kosova i Metohije federalnoj. Srbiji —    — 437—439 

Govornici:  sekretar Mile Pcrumčvć     —   —   —   —   —   — 433 

5 — SaopStcnje   o   izboru   članova   AVNOJ-a   sa   Kosov^   i 
Mtlohije   —   —   ___   —   —   —   —   —   _   —   —   — 439—440 

0 — Utvrđivanje dnevnog reda    —   —   —   —   —   —   — 440 

Dnevnired: 
1 — Pretres  i   usvajanje Predloga  zakona   o  povlačcnjui   iz 

opticaja   metalnog   okupaciskog   novca   —   —   —   —   —   —   — 440—442 
Govornici:   izvestilac   MoSa   Pijade      —   —   —   —   —   — 440,   442 

povererak  Vlade dr Obren Blagojcvić —   —   — 441,  442 

2 — Pretres  i  usvajanje Predloga zakona o  kovanju sitnog 
novca  DFJ      __   —   _   —   ____   —   _   —   — 442—446 

Govornici:   izvestilac   Mo5a   Pijade      —   _   _    _   —   — 443,   445 
pov<ercnik  Vlade dr Obrcn  Blagojcvic —   —   — 445 

3 — .Pretres i usvajanje Predloga zakona o stavljanju plovnih 
objekata, brodogradilišta, luka i pristaništa na moru pod upravu 
Ministarstva  saobročaja   DiFJ   —   —   —   —   —   —■   —   —   — 446—454 

Govornici:   izvestilac   Moša  Pijade      —   —   —   —   —   — 446,  454 
Ministar saobraćaja Todor Vujasinovic —   —   — 450 

4 — Pretres Predloga zakona o izmeni člana 1 Zakona o 
ukidanju Vrhovnog državnog pravobranilstva, državnih pravobranio- 

■štava.   Vrhovnog   državnog   tužioštva,   viših   državnih   lužioštava   i 
državnih tužioitava od 23 aprila 1945 godine —   —   —   —    —    — 454—458 

Govornici:   izvestilac   Moša-  Pijade      —   —   —   —   —   — 455,  467 
Ministar pravosuđa Franc Frol      ■—   —   —   — 456 

6 — Pretres i usvajanje Predloga -zakona o radničkim pove- 
renicima    —   —   ___   —   —   __   —   —   _   —   —   — 458—478. 

Govornki:   izvestilac  Moša Pijade      —   —   —   —   —   —   458, 470—'470,. 
474—478 

Ministar socijalne politike dr  Anton  Kržišnik  —   467,  475,  477" 
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Ministar industrije Andrija Hobrang     —   —   — 4G7, 471^—473, 

476. 477 
Ministar za Srbiju Jaiša Prodanović —    —    —    — 409 
Ministar rudarstva Bene Andrejev —   —   —   ■— 470 
Metodija   Andonov-Cento  —   —   —   —   —   — 470 
Mile  Peruntćlć      —   —   —   —   —   —   —   — 476 
Ministar pravosuđa Frane Frol      —   —   —   — 476—478 

6 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o organizaciji poljo- 
privredne majinske službe —   —   —   —   —   —■. ■—   —   —   —• 478—4^84 

Govornici:  izvesHLac  MoSa  Pijade      —   —   —   —   —   — 478, 482—48-4 
Ministar poljoprivrede dr  Vaso  Čubri'lović  —   — 481—41S3 
Ministar pravosuđa  Frane Frol      —   —   —   — 483 

7 — Pretres i usvajanje Predloga -zakona o zašUti spomenika 
kulture i prirodnja5kih retkosti DFJ —   —   _   —   ______ 4^1—1#9 

Govornici:  izvcstiiac   Moša Pijade      —   —   —   —   —   — 484,   4Ш 
Ministar   prosvete   Vladislav  iRibnikar   —   —   — A83 

DVADESETDRUGA SEDMICA — 30 JULA 1945 

Рге dnevnog reda: 
'l' — Čitanje i usvajanje zapisnika sednice od 23 jula 

1Ш5   godine    —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —. 

2 — Usvajanjie hitnosti iza Predlog zaikona o izmeni iti. 9 
Zakona o demobilizaciji starijih godišta obveznika, žena i hranilaca 
u Jugoslovenskoj armiji j mornarici —   —   —   —   —   —   —.   —. 

3 — Utvrđivanje dnevnog reda    —   —    —   —   —   —   — 

490 

-490 

491 

Dnevni  red 

1 — Pretres i usvajanje Predloga budžeta DFJ za' .period 
juli—decembar 1945 i Predloga finansiskog zakona za, budžetski 
period  juli—decembar  1945 godine ■—   —   —   —   —   —   —   — 

Govornici:   potpretsednik Moja Pijade —   —   —   —   — — 
poverenik  Vlade dr Obrcn  Blagojević —■   — — 
Ministar  finansija Sreten Žujović —   —   — — 
Ministar 'trg. i snabdevanja inž. 'Nikola Petrovič — 
iMinistor  poljoprivrede dr  Vaso  Cubrilović  — — 
Ministar narodnog  zdravlja dr  Zlatari  Sremcc — 
Ministar  informacija  Sava  Kosanović  —   — —■ 

■Ministar unutrašnjih poslova Vlada Zečević — — 
Marko Vujačić      —   —   —   —   —   —•   — — 
Ministar građevina Stevo Zečević —   —   — — 
Ministar  socijalne politike  dr   Anton   Kržišnik — 
sekretar Milo Peruničić      —   —   —   —   — — 

2 — Pretres i usvajanje .Predloga zakona o izmeni čl. 9 
Zakona o demobilizaciji stenjih godišta obveznika, žena i hranuaca 
u Jugoslovenskoj armiji i mornarici —   —   —   —   —   —   —   — 

Govornici:  sekretar Mile Pcruiiičič      —   —   —   —   —   — 

491—518 

491',  509 
482, 510 

493 
606 
607 
508 
503 
508 
509 
509 
509 
510 

518 
5Ш 
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DVADESETTREĆA SEDMICA — 3 AVGUSTA 1945 

Рге dnevnog reda: 

li — Čitanje i usvajanje zapisnika scdnice oiđ 30 jula 
1945  godine    —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 519 

2 —■ Usvajanje predloga Pretsednika 'Ministarskog saveta 
Maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita o opitoj amnestiji L ipomilo- 
vanju^ i Predloga Prctsedništva ASNOM-a da se ipovodom proslavo 
Ilindena, prema spisku, pomiluje izvestan broj osuđenika u Makedoniji! 519—520 

Govornici:  sekretar  Mile  Peruničić    —   —   —   —   —   — 520,  522 
izvestilac   MoJa Pijade      —   —   —   —   —   — 522,  528 
Ministar pravosuđa Frane  Frol      —   —   —   — 520,   528 
Marko Vujačić     —   —   _   _   ._   _   —   __ 52G 
Josip Jeras    —   —   —   —   —   ■—   —   —   — 527 
Sreten Vukosavljevic —   —   —   —   —   —   — 527 

3 — Utvrđivanje dnevnog reda    —   —   —   —   —   —   — 529 

Dnevni   red: 

il' — Pretres i usvajanje Predloga zakona o zastupanju nadle- 
štava, ustanova, preduzeća   i organizacija  javnog  karaktera —   — 529—532 

Govornici:  sekretar Mile Peruničić      —   —   —   —   —   — 529,  53il 
Ministar pravosuđa Frane Frol      —■   —   —   — 530,   532 
izvestilac   MoJa  Pijade      —   —   —   —   —   — 531 

Izmena dnevnog  neda      —   —   —   —   —   —   —   —   — БЗХ 
2 — Pretres i usvajanje Predloga za autentično 'tumačenje 

pojedinih članova, stavova i tačaika Zakona o konfiskaciji i o sprovo- 
denju 'konfiskacije —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 532—536 

Govornici:   izvestilac   Moja  Pijade      ■—   —   —   —   —   ■— 5312 
Ministar  pravosuđa Frane Froi      —   —   —   — 535 

3 — Pretires i usvajanje Predloga zakona o reJavanju nere- 
šenih predmeta invalida iz ranijih ratova —   —   —   —   —   ■—   — 536—641! 

Govornici:  izvestilac   Moša  Pijade      —   —   —   —   ■—   — 53C,  540 
Ministar socijalne  politike  dr  Anton  iKržišnik   — 538 
sekretar Mile Peruničić'     —   —   —   —   —   — 540,   541 

4 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o državnim poljo- 
privrednim   dobrima      —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 541—546 

Govornici:  sekretar Mile Peruničić      —   —   —   ■—   —   — 542,   545 
izvestilac  Moša Pijade      —   —   —   —   —   — 514 
Ministar poljoprivrede dr Vaso Cubrilović —   — 544,  546 

5 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o reviziji dodelji- 
vanja  zcimlje  kolonistima  i  agrarnim  interesentima u •Makedoniji  i 
u 'Kosovsiko-mctohiskoj oblasti —   —   —   —   —   —   —   —   — 546—553 

Govornici:  sekretar iMile Peruničić      —   —   —   —   —   — 546,   552 
izvestilac  MoJa Pijade      ___   —   —   _    548, 551,   552 

Ministar kolonizacije Sreten Vukosavljević —   •— 549,   552 
Vlada   Zečević      _-_   —   _   —   _   —   — 55» 
Marko Vujačić      ____   —   _   —   — 550» 
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DVADESETČETVRTA  SEDNICA  —  7  AVGUSTA  1945 

Ргс dnevnog reda: 
1 — Utvrđivanje dnevnog reda    —   —   —           —   —   — 554 

Dnevni  red: 
l' — Pretres i usvajanje izvej-taja Prcteedniištva AVNOJ-a 

o radu između  Drugog  i Trećeg zasedanja  AVNOJ-a,  koji  će ee 
podneti  na Trećem  zasedanju AVNOJ-a      —   —   —   —   —   — 5311—555 

Govornici:   izveslilac  Moša  Pijade      ■—   —   —   —   —   — 555 

2 — Pretres   i   usvajanja predloga Ministra  ta  Konstituantu 
o iprdširenju AViNOJ-a —   _   —   .      _______ 555—5C2 

Govornici:   izvestilac   MoJa   Pijade       —■    — 555 
Rodoljub  Colaković      —    —    ■—    —   —   —    — 559 
Ministar  za  Konstituantu   Edvard   Kardelj —   — 559,  561 
Franjo  Gazi   —   —   —   —   —   —   —■   —   — 561 
Ante Vrkljan —■   —   —.—   —   —   —   —   —    .,:■ 561 
Vlada   Zećević      —   —   —   —                  —   — 561 
Marko Vujačić      —    —   —    —    —    —    —    — 562 
sekretar Мке Poruničić      — 562 

PRCTSEDNIŠTVO 
PRIVREMENE  NARODNE SKUPŠTINE 

DVADESETPETA SEDNICA — 13  AVGUSTA  1945 

Ргс dnevnog reda: 
1 — Usvajanje predloga  da se obe'.cžavanje   sednica  rednim 

brojem nastavi .kao i dosada    ,—   ■—   —   —   —   —   —   —   — 565 

2 — Čitanje   i   usvajanje   zapisnika   sednice   cd   7   avgusta 
1945   godine    —_   —   —   _   —   —   ______ 565 

Dnevni   red: 
1 — Rc.šavnje po .molbama na. smrt osudenili —   —   —   — 566 
Utvrđivanje dnevnog reda -za narednu sednicu —   —   —   — 566 

DVADESETŠESTA   SEDNICA   —   31   AVGUSTA   1945 

Pre dnevnog reda: 
1 — Usvajanje Ukaza o raspisu izbora za Ustavotvornu 

skupštinu (Saveznu skupštinu i Skup.štinu naroda) prema predlogu 
Pretsedn'ika    Ministarskog    saveta     Maršala    Jugoslavije.   .Josipa 
Broza   Tito    ■—'—   —   _   —   —   _______ 567—569 

Govornici:  sekretar Mile Pcruničić      —   —   —   —   — • — 567,   569 

2 — Usvajanje   odgovora   Prelscdnfštvu    Narodne    skupštine 
Srbije .povodom pl'tanja za osnivanje novi'i ministarstava —   —.   — 569—570 
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3 — Saopštcnje  da Je   narodni  poslanik  Jefrcm  iPostovmcki 

ipodnco predio^  za grupisanjo I ikolonizaciju  u Srczu  kul&kom svih 
JRusina koji živo u Jugoslaviji —   —   —   —   ■—   —   —   —   — 670 

Govornici:   Moia iPijcdc  ■—   —   —   —    —   —    —    —   — 570 
Mile Pcrunvčic      —   —   —   —   —   —   —   — 670' 

4 — Utvrđivanje dnevnog reda    —   —   —   —   —   —   — 570 

Dnevni  red: 
1 — Pretres  i   usvajanje  Predloga   zakona  o  izmeni   Zakona 

-o davanju amnestije i pomilovanja —   —   —   —   —   —   —   — 571 
Govornici:  sekretar Mile Peruničić      —   —   —   —   —■   — 671 
Utvrđivanje kvoruma      —   ■—   —   —   ■—   —   —   —   — 571—572 
Utvrđivanje dnevnog reda za narednu sednicu —   —   —   —■ 572 

DVADESETSEDMA  SEDNICA — 2 SEPTEMBRA  1945 

Pre dnevnog reda: 
1 — Čitanje   i   usvajanje   zapisnika   eednice  od   31'  avgusta 

IMS  godine    __   —   —   —   _   —   —   —   —   ___ 6(73 

2 — Saopštenje da je narodni poslanik dr Dragić Joksimović 
podneo Pircdlog zakona o izborima narodnih vlasti     —   —   —   — 573 

3 — Usvajanje Predloga odluke o imenovanju Savezne izlbornc 
komisije   —    —   —   —   —   —   —   —   —   __   _   ___ 573—574 

Govornici:  sekretar Milo Peruničić      —   —   —   —   —   — 573 

Dnevni  red: 
1 ■—Pretres i usvajanje Predloga zakona o regulisanju platnog 

prometa sa inostranstvom  (licvizni  zakon) ■—   —   —   —   —   — 575—590 
Govornici:   zamenik  izvestioca iKiro Gligorov —   —   —.   — 575 

Ministar iinansija Sreten  Žujovic —•   •—   —   — 576,  57в 
Tripko 2ugić —   —,   —   —   —   —   —   —   — 577 

2 — Pretres   i   usvajanje   Predioga   zakona   o   raspolaganju 
■državnim  prihodima      —   —   —   —   —   —   —   ____ 580—588 

Govornici:   zamenik   izvestioca 'Kiro  Gligorov   •—   —   —   •— 580 
Ministar  Iinansija Sreten Žujović —   -—   —   —    582, 686,  587 
Tripko Zugić' —   —   —   —   —   —   —   —   — 586 
Ministar za Srbiju Ja:ša Prodanović —   —   —   — 586,  587 

3 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o 'taksama —   — 588—ШЗ 
Govornici:  izvestiiac  Kiro  Gligorov    —   ■—   —   —   —■   — 588,  бШ 

Ministar Iinansija Sreten 2ujović  —   —   —■   — 590,  692 
Tripko  Žugić        —   —   —   —   —   —   —   — 591 
dr  Miloš Moskovljević      —   —   ■—   —   —   — 592 

DVADESETOSMA  SEDNICA —  11   SEPTEMBRA  1945 

Pre dnevnog reda: 
1 — Čitanje  i   usvajanje   zapisnika  sodnice  od- 2  septembra 

1945  godine    —   —   _   —   —   __   —   _   —   —   __ 594 
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Молимо да  се upe употребс књиге исправе  овс штампарске 
грешке: 

иа стр. 15, 16ред одозго, уместо народних ставити ненародних 
иа стр. 65, 18 ред одозго, уместо Кардеља стапнти Коцбека 
на стр. 444, 9 ред одозго, у.мссто Дозиољепо ставити 

Допуштено 
na ci p. 4-17, 9 ред одоздо, иза речи успсишпјег додати 

одвијања 
na стр, 448,  16 ред одоздо, уместо речн сопстистпса ставити 

са coiicTiiCiiuuiiMa 
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