
USTAVOTVORNA    SKUPŠTINA 

ZASEDANJE 
USTAVOTVORNE  SKUPŠTINE 

29 novembar 1945 — / februar 1946 godine 

STENOGRAFSKF.     BELEŠKE 

BEOGRAD 





USTAVOTVORNA    SKUPŠTINA 

ZASEDANJE 
USTAVOTVORNE  SKUPŠTINE 

29 novembar 1945 — / februar 1946 godine 

STENOGRAFSKE     BELEŠKE 

BEOGRAD 



657 
ш     I   I 

P14.    .   ffO 
Jić 

IZDANJE 
PREZIDIJUMA    NARODNE     SKUPŠTINE     KNRJ 



SAVEZNA  SKUPŠTINA 

Prva prethodna sednica 
(29 novembra 1945) 

Početak u 0,35 časova. 

Pri ulasku u dvoranu, članove Savezne vlade na čelu sa pret- 
sednikom Ministarskog saveta maršalom Jugoslavije Josipom 
Brozom Titom i prctsednika Privremene narodne skupštine 
dr Ivana Ribara sa sekretarom Milom Peruničićem narodni po- 
slanici  dočekuju stoječi i pozdravljaju burnim aplauzom. 

Pretsedavali: pretsednik Privremene narodne skupštine 
dr Ivan Ribar (Izborni srez Šibenik, NR Hrvatska) i po godinama 
najstariji narodni poslanik Antun-Tuna Babić (Izborni srez Žu- 
panja, NR Hrvatska). 

Pretsednik Privremene narodne skupštine dr Ivan Ribar: 
Gospodo narodni poslanici, u ime Privremene narodne skupštine 
otvaram ovaj prethodni sastanak. Molim sekretara da pročita 
Ukaz o sazivanju Ustavotvorne skupštine. 

Sekretar Privremene narodne skupštine Mile Peruničić 
(Izborni srez Bijelo Polje, NR Crna Gora) čita: 

U K A Z 

Na predlog Prctsednika Savezne vlade, a na osnovu člana 
7 Zakona o Ustavotvornoj skupštini od 21 avgusta 1945 godine, 
Pretsedništvo Privremene narodne skupštine Demokratske Fe- 
derativne Jugoslavije rešilo je i rešava: 



Ustavotvorna skupština koja će se izabrati na izborima 
dana 11 novembra 1945 ^odnie saziva se u zasedanje zia\ dan 
29 novembra 1945 godine u Beogradu po odredbama Zakona 
o Ustavotvornoj skupštini. 

27 oktobra 1945 godine 
U  Beogradu 

Pretsedništvo Privremene narodne skupštine 
Demokratske Federativne Jugoslavije 

Sekretar Pretsednik 
Omer Gluliić, s. r. dr Ivan Ribar, s. r. 

Pretsednik Privremene narodne skupštine: Culi ste ukaz. 
U ime Pretsedništva Privremene narodne skupštine objavljujem 
da je zasedanje Ustavotvorne skupštftie otvoreno u smislu 
Zakona o Ustavotvornoj skupštini. Pozivam najstarijeg člana 
ovoga doma da izvoli preuzeti pretsedavanje. Najstariji je po- 
slanik drug Tuna Babić. (Uz burno odobravanje svih narodnih 
poslanika najstariji poslanik Tuna Babić zauzima pretsedničko 
mesto). 

Privremeni pretsednik Antun-Tuna Babić: Drugovi i go- 
spodo narodni poslanici, mi smo se danas ovdje sastali na jedan 
i inače istoriski znamenit dan. Cas prije bili smo u kazalištu 
gdje smo gledali dramu o borbi našeg naroda u prošlosti; gle- 
dali smo dramu o Matiji Gubecu, čija nas borba potsjeća na 
našu skorašnju borbu. Ali naš današnji Matija Gubec, koji nas 
je kroz teško vrijeme borbe slavno vodio, naš ljubljeni maršal 
Tito... (Buran aplauz i usklici: Živeo!) bio je sa snagom svoga 
naroda mnogo bolje sreće od onoga ranijega pa je i svoju borbu 
završio pobjedom. 

A ja, dragi drugovi i gospodo narodni poslanici, u svome 
životu, iako sam dosta star, nijesam dočekao srećniji momenat 
od ovoga današnjeg, kad treba da damo našoj državi nov život 
i da odredimo jedno novo "državno uređenje koje će donijeti 
sreću našim narodima — da stvorimo Republiku. (Živo odo- 
bravanje). 

Mi se danas nalazimo u jednoj istoriskdj noći koja će u 
istoriji biti zapisana zlatnim slovima, u noći kada za nas po- 
činje nov život slobode, bez svih onih .ranijih ugnjetača koji su 
živeli o tuđem trudu i kruhu — kao što smo maločas gledali 
u kazalištu. 



Na vas, drugovi, apelujem da budemo vrijedni i svjesni 
naših zadataka, jer ćemo imati mnogo da radimo u našoj Repu- 
blici, da učinimo sve što možemo da našem narodu bude bolje 
nego što mu je bilo ranije. To mu od srca i želimo. (Živo odo- 
bravanje). 

A sada treba da izaberemo tri privremena sekretara i ja 
vam predlažem ove drugove: Aleksandra Sevica, Miloša Minića 
i Marka Belinića. 

Prima li Skupština predložene kandidate? (Prima). Ogla- 
šujem da su imenovani drugovi narodni poslanici izabrani za 
privremene sekretare. (Izabrani sekretari zauzimaju svoja 
mesta). 

A sada treba da izaberemo Verifikacioni odbor koji će 
imati da izvrši pregled punomoćija: (Glasovi: Predložite kaiuli- 
dacionu listu). 

Predlažem da izaberemo za članove Verit'ikacionog odbora 
Savezne skupštine Ustavotvorne skupštine narodne poslanike: 
Vladimira Sirnica, Životu Đermanovića, dr Miloša Moskovlje- 
vića. Vladu Zečevića, Momčila Markovića. Doku Pajkovića, Jo- 
vana Veselinova, Stanka Canicu-Opačića, dr Aleksandra Žižu, 
Vicka Krstulovića, Ante Vrkljana, dr Marijana Brecelja, Franca- 
Žigu Kimovca, Zorana Polica, Ljubča Arsova, Cvetku N'ikolova- 
Uzunovskog, Boška Siljegovića, Osmaiui Karbegovića, Novaka 
Mastilovića i Veljka Zekovića. 

Prima li Skupština predloženi Verifikacioni odbor? (Prima). 
Pošto ga Skupština prima, objavljujem da su gospoda narodni 
poslanici, čija sam imena pročitao, izbrani u Verifikacioni 
odbor. 

Pozivam sada gospodu narodne poslanike da predaju sekre- 
taru Skupštine svoja punomoćija. Oni poslanici koji su izabrani 
na više mesta, predaće sva svoja punomoćija i izjavu koji man- 
dat zadržavaju. 

Pretsjednik će pozvati Verifikacioni odbor da se konsti- 
tuiše. preuzme sav materijal o izvršenim izborima narodnih 
poslanika za Saveznnu skupštinu i odmah uzme u razmatranje 
verifikaciju poslaničkih mandata. 

Molim sekretara Miloša Minića da izvrši prozivku gospode 
narodnih poslanika, a gospodu narodne poslanike molim da 
redom po prozivci predaju sekretaru svoja punomoćija, kako bi 
rad tekao što brže. 

Privremeni sekretar Miloš Minić (Izborni srez Ijuhićki, 
NR Srbija) proziva narodne poslanike Savezne skupštine i oni 



redom, po prozivci, prilaze sekretaru i predaju svoja punomo- 
ćija. Kada je bio prozvan maršal Jugoslavije Josip Broz Titp 
i prišao sekretaru da mu preda svoja punomoćija, svi su ga 
narodni poslanici burno i oduševljeno pozdravili. 

(Posle prozivke) 

Privremeni pretsednik: Molim gospodu poslanike, ako neko 
nije prozvan, neka se javi. (Niko se ne javlja). Onda molim 
sekretara da pročita imena poslanika koji su izabrani na više 
mjesta, da se izjasne koji će mandat zadržati, a koji će ustupiti 
svome zamjeniku. 

Privremeni sekretar proziva poslanike koji su izabrani na 
više mesta, da se izjasne koji mandat zadržavaju. 

Vladimir Bakarić zadržava mandat za grad Zagreb, IV 
rej on; 

iMarko Belinić zadržava mandat za grad Zagreb, III rejon; 
Dušan Brkić zadržava Slatinu, a odriče se Orahovice u ko- 

rist Josipa Mesića; 
Maršal Jugoslavije Josip Broz Tito zadržava mandat kao 

nosilac Savezne liste. Ustupa mandat u VII rejonu grada Beo- 
grada dr Blagoju Neškoviću; u IV rejonu grada Zagreba Vladi- 
miru Bakariću; u I rejonu grada Ljubljane Borisu Kidriču; u 
I rejonu grada Skoplja, Lazaru KoliSevskom; u Izbornom 
okrugu Bihać, Izborni srez Drvar — Bos. Grahovo, Gjuri Pu- 
caru-Starom i u Izbornom okrugu Cetinje, za Izborni srez 
cetinjsko-danilovgradski ustupa mandat Blažu Jovanoviću. 

Jovan Veselinov zadržava mandat za Novi Sad, II rejon, a 
u Srezu Novi Bečej ustupa svome zameniku; 

Vukmanović Svetozar-Tempo zadržava mandat za Sicz 
barsko-ulcinjski, a u kumanovskom ustupa svom zameiriku; 

Franjo Gazi zadržava mandat za Srez Vrbovec; 
Sreten Žujović zadržava mandat za grad Beograd, II rejon. 

a ustupa Srez mladenovački; 
dr Vojislav Kecmanović zadržava mandat za grad Sara- 

jevo, II rejon, a ustupa Srez bijeljinski; 
LakuS Filip zadržava mandat za Srez zagrebački; 
Aleksandar Ranković zadržava mandat za grad Beograd, 

VI rejon, a u Srezu novosadskom ustupa zameniku Svetom;r-.i 
N'ešiću; 



dr Ivan Ribar zadržava mandat za Izborni srez sibenički, 
a odriče se mandata u korist svojih zamenika u Izbornom 
Okrugu novosadskom. Karlovcima i Jajcu; 

dr Zlatan Sremec zadržava Izborni srez vinkovački; 
Andrija llebrang zadržava mandat za grad Zagreb, V rejon. 
Privremeni pretsednik: Pošto su zastupnici predali puno- 

moćija i posto su zastupnici koji su izabrani na više mjesta 
izjavili koje su mandate zadržali, a kojih su se odrekli u korist 
svojih zamjenika, ja pozivam izabrani Verifikacioni odbor da 
se konstituiše, da primi izborni materijal i počne odmah sa 
verif|kacijpm. 

Pošto smo, evo, izvršili važan posao predaje lista, to da- 
našnju istorisku sjednicu zaključujem. 

Iduća sjednica, koju će, po Zakonu o Ustavotvornoj skup- 
štini, sazvati pismenim putem pretsjednik Verifikacionog odbora, 
održaće se danas u 1 sat po podne. 

(Sednica je zaključena u 1,35 časova). 





СКУПШТИНА  НАРОДА 

Прва претходна седница 
(29 иовембра 1945) 

Почетак у 0,15 часова. 

Претседавалн: потпретседник Привремене народне скуп- 
штнне ДФЈ Марко Вујачић (ИР Црна Гора) н no годинама 
најстаријн народни посланнк Јаша Проданови!! (ИР Србија). 

Потпретседник Привремене народне скупштнне ДФЛ 
Марко Вујачић: Другови и господо народни посланнци, 
отварам прву претходну седницу Скупшгини парода Уста- 
вотворие скупштине и молим друга секрегара Привремсне 
народне скупштине да изволи прочитати Указ o ртварашу 
заседања. 

Секретар Привремене народне скупштине Омер Глухиђ 
(Избории срсз Зворник, НР Босиа u Хсрцсгонииа) чпта: 

У K A 3 
Ha лредлог Претседника Савезне владе, a на основу 

члана 7 Закона o Уставотворној скуишгннн од 21 августа 
1945 године, Претседништво Привремене народне скуп- 
штине Демокрагскс Фодсративис Југославије решпло je н 
решава: 

Уставотворна скупштина која he се изабрагн na избо- 
рима дана II новембра 1945 године сазива се у заседање 
на дан 29 новембра 1945 године у Бсограду, по одредбама 
Закона o Усгавотворној  скупшгини. 

27 октоора  1945 године 
у Београду 

Претседппштво   Привремене  народне  скупштине 
Демократске Федератпвне .1угославн,је 

Секретар ' Претсиник 
Омер Глухић, с. р. др И. Рнбар, с. р. 



Потпретседнпк   Привремене  народне   скупштине:   Дру- 
гови, сада ће.мо изабрати најстаријег посланика no годи- 
нама да претседава седниЦи. Утврдили смо да je најстарији 
друг министар Јаша Продановић. Молим друга Продано- 
вића да заузме место претседавајућег у смислу члана 11 
Закона o Уставотворној скулштини. (Аплауз). 

Прнвремени претседиик Јаша М. Продановић; Господо 
и госпође народни посланици, захваљујући својнм годинама 
пала ми je у лео и дужност и част да прегседавам овој 
првој седннци Скупшгине ларода. Прогнвно je парламен- 
тарно.м ооичају да привремени претседник држи ма какав 
говор, na liv само pehu: желим да ii:mi рад буде сложан и 
срећан. 

Сада треба да изаберемо три привремена секретара. 
To се иоже обавитп илп акламацијом или поимснично. 
(Скулштина решава да се избОр изврши акламацијст). Мма 
ЛИ ко предлог? 

Бане Андрејев i I!P Македоиија): Ла има.м прод.мог. За 
приврвмене секрет^ре предлажем Милапа Поповнћа, Ми- 
хаила ГрбиКа и Јоснпа Јераса. 

Привременп претседник: Прима ли Скуиштина предло- 
жене другове за секретаре? (Аплауз и узвици: Прима!) 

Сада ћемо извршити избор Верификационог одбора 6'Д 
20 чланова, у смислу члана |fi Звкопа o Уставотворнпј 
скупштини. To се .може извраигги или акламацнјо.м или no 
предлогу. Има ли ко какав предлог o томе? Има реч Бане 
Андрејев. 

Бане Андрејев: Другови, предлажем да се за чланове 
Всрифнкационог одбора изаберу ови другови народни по- 
сланици: 1) Добривоје Радосаил.евић, 2) Нинко ПетровиН, 
3) Радмнла Манојлови^ 4) Косан Павловић, 5) Фране Фрол. 
6) др Павле Грегорић, 7) др Јосип Хрнчевић, 8) Богдан 
Орешчанин, 9) Ладо Амброжнч, 10) Франце Лубеј, 11) Ли- 
лија Шентјурц, 12) Рато Лугоњнћ, 13) др Бранко Чубрнло- 
внћ, 14) Флорнјан Сучић, 15) Скендер Куленовнћ, 16) Љуба 
.Мо.мч)1ловић, 17) Алн Шукри, 18) Кирнл Мнл.овскп, 19) Нафн 
Латиф Сулејмановски и 20) Мнтар Бакић. 

Привременн претседник: Прнма ли Скупшгнна предло- 
жене кандидате за чланове Вернфнкационог одбора? 
(Аплауз и узвици: Прима!) Објав.т.ујем да су предчожени 
посланици, чнја су имена прочитана, пзабранн једногласно 
за чланове  Верификационог  одбора. 

10 



Сада би гребало ла се господа изабранн чланови Вери- 
фикацноног одбора одвоје v неку посебну салу и да се 
конституишу. 

Док се Вернфикациони одбОр Koiiciinvimie, моли.м 
секретара Милана ПоповнКа да нзврши прозивку, a прозване 
народне посланнке да предају овде своја пуномоћија. 

Прнвремени секретар Милан Поиовпћ (ИР Србија) врши 
прозивку народних посланика ради предаје пуномоћија. 

(Лосле пр зивке) 
Привременн претседннк: Констатујем да je, према извр- 

шеној прозивци и предаји уверења издатих од изборних 
комисија, присутно 160, a да je предато 165 .уверења- 
пуномоћија. 

Молим секретара да прочита акт Претседника Привре- 
мене народне скупштине којим се доставља изве-штај Са- 
везне изборне комисије o резултатима избора народних 
посланика за Скупштину нарида. 

Привременн секретар (чита): 

ПРЕТСНДНПШТВО ПРИВРЕМЕНЕ  НАРОДНЕ  СКУПШТИНЕ 
ДЕМОКРАТСКЕ   ФЕДЕРАТИВНК   ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Бр, .3111/45 

СКУПШТИНИ   НАРОДА  УСТАВОТВОРНЕ  СКУПШТШЕ 
Б е o г p a д 

Достављамо Вам извештај који смо примили од Савезне 
изборне комнсије под бр. 305 4о од 28 новембра 1945 r., 
a који се односн на резултат избора народних посланика 
за Скупштину народа Уставотворне скупштине одржаних 
11 новембра 1945 г. 

28 новембрг, 194б године 
у Београду 

Претседннштво  Прнвремене народне скупштине 
Демократске  Федератавне ЈугославиЈе 

Секретар Претседннк 
М. Перуничић, с. р. лр И. Рибар, с. р. 

Привремени претседник: Овај акт биће >T]yheH Вернфн- 
кационом одбору на рад заједно са осталим нзборним 
актима и поднетим посланнчквм уверењнма. 

11 



Изволите саслушати нзвештај 0 кинституисању Верн- 
фикацирно!4 одбора: претседннк Фране Фрол, потпретсед- 
ник Добривоје Радосављевић, секретар Лидија Шентјурц 
и нзисстнлац др Јосип Хрнчевић. 

Данашњу седницу закллчујем, a ипредну заказујем за 
даиас у 13 часова са следећим дневним редом: 

1) извештај  Вернфпкационог одбора  и 
2) предлози посланика. 

(Седница je закључена у 1,30 часова), 

12 



САВЕЗНА  СКУПШТИНА 

Друга претходна седница 
(29 повсмбра   1945) 

Почетак у 13,10 час<)ва. 

Претседаиао претседник Верификацион.ог одбора Вла- 
димир CnMHh (Избории срез Бсоград III, НР Србија). 

Претседник Верификацноног одбора: Другови  народни 
посланици, отварам други претхрдни састанак Савезне 
скупиЈтине. Замнсннк данашње седнице водиће секретар 
Маркр Велинић. Молим сскретара Милоша Минића да rip.o- 
чита записник прошле седнице. 

Привремени секретар Милош Минић чита записник 
првог претходног састанка'. 

Претседник Верификациоиог одбора: Има ли ко да 
учини -какву прииедбу на запнсинк? (Нико се не јавл>а). 
Пошто примедаба нема, објављујем да je прочитани за- 
писник прииљен. 

Молим секретара да изволи прочиташ извештај Вери- 
(!)икационог одбора  o  његовом конституисању. 

Привремени   секретар   чита   нзвештај   Верификационр! 
одбора o конституисању: 

• САВЕЗНОЈ   СКУПШТИНИ   УСТАВОТВОРИЕ   СКУП11ЈТИНЕ 
Б е o г p a д 

Чланиви   Верификацибног   одбора   изабрани на првом 
претходном састанку Савезне скупштине од 29 новсмбра 
1945 године састалн су се данас ради конституисања! и иза- 
брали: за претседника Бладимира Симића, a за секретара 
Вицка Крстуловића. 

13 



O предњем нам je част известити Савезну скупштину 
Уставотворне скупштине. 

29 новембра   1945  године 
у   Београду 

Претседник 
Верификационог одбор 
Владимир Симић, с. р. 

Претседник   Верификационог    одбора:    Прелазимо   на 
дневни ред. Прва тачка je претрес иавештаја Верификацио- 
ног одбора o верификацији посланичких мандата. Молим 
известиоца Вицка Крстулови^а да прочита одборски изве- 
штај и списак мандата који се прсдлажу за верификацију. 

Известилац Вицко Крстуловн|1 (Изборни срез Сп.тт, ИР 
Хрватска) чита: 

САВЕЗНОЈ   СКУПШТИНИ   УСТАРд )Tl!()|'i IH   СКУПШТИНЕ 
, Б е (j г p a д 

Верификациоии одбор примис je, преко Савезне скуп- 
штиие, нзвештај Савезне изборне комнснје са списком од 
349 изабраних народних посланика на избори.ма за Савезну 
скупштииу Уставотворие скупштине од 11 новембра 1945 
године. 

Исто тако Одбор je примио и на истн начин 344 посла- 
иичка пуномоћија, 

Ha основу изборног материјала Верифркациони одбор 
je констатовао: 

Да je на изборима од 11 новембра 1945 године за избор 
народннх посланика Савезне скупштине Уставотворне скуп- 
штинс била истакнута једиа савезна листа Народног фронта 
и то: листа Јосипа Броза Тита, претседннка Министарског 
савета и министра народне одбраис; да je према изббрном 
резултату који je утврдила Савезна изборна комисија било 
уписаиих бнрача 8,383.455 од којих je изашло на избсре 
7,432.469 бирача тј., 88,66%. Од укупног броја палих гла- 
сова у свим изборннм окрузима у дришш савезна канди- 
датска листа Народног фронта Југославије добила je укупно 
6,725.047 гласова, тј. 90,48% a „кутија без листе". 707.422 
гласа, тј. 9,52",,. 

Расмотрнвши целокупни изборни магеријал Верифика- 
ционн одбор je установио: 
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1) Да против избора н пуномоћија која су изабрани 
иародни посланици иоднелн на верификацију ne постоји 
ниједна жалба. 

2) Да «е псстоји ниједан случај који не би био у са- 
гласностн са прописима члаиа 6 и 18 Закона o избору на- 
родних посланика за Уставотворну скупишшу (Савезну 
скупштину и Скулштину народа). 

Даље je Одбор установно да су на данашњем састанку 
Савезне скупшгине присуствовали и изабрани народни no- 
сланици: Сучић Мартин за Изборни срез Дрниш, Ћурувија 
Тоде за Изборнн срез Книн, КрџиН јМирко за Изборни срез 
Андријевица-Колашин и Перуничић Миле за Изборни срез 
Бијело Поље, a нису предали своја посланич.ка пупо.моћија. 
Ови посланици изјавили су Верификационом одОору да им 
окружне изборне комисије нз техничких разлога нису уру- 
чиле уверења. 

Међутим, Верификациони одбор утврдио je из извештаја 
изборних комиснја и осталог изборног материјала да су 
ова четирн посланика правно изабрана н да ne постоје ни- 
какве сметње да се и њихови мандати оснаже. 

Ma основу напред изложеног, Одбор предлаже Савезној 
скупштини Уставотворне скупштине оснажење мандата no 
приложеном спнску: 

САВЕЗНА СКУПШТИИА 
СПИСАК НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА 

1) Мандат «осиоца савезне лнсте Јосииа Броза Тита, 
претседника Министарског савета и министра народне 
адбране, из Београда. 

У  ФЕДЕРАЛНОЈ ЈЕДМНИЦИ  СРБИЈИ 

У  Изборном округу град Београд 

2) Мандат Моше Пијаде, иипфетседника Привремене 
народне скупштнне пз Београда, за Изборни срез 1 рејон; 

3) Мандат Сретена Жујовићај министра фипансија 
Савезне владе, из Београда, за Изборни срез II pejon; 

4) Мандат Владимира Симића, адвоката из Београда, 
за Изборпи срез III pejon; 

5) Мандат Владислава Рибпикара, мипнстра просвете 
Савезне владе из Београда, за Изборни срез IV рејон; 
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6) Мандаг Павла Павловића, абаџиског радника и.^ 
Београда, за Изборни срез V рејон; 

7) Мандат Александа Ранковнћа, генерал-лајтнанта 
из Београда, за Изборни срез VI рејон; 

8) Мандат Јосипа Броза Тита, претседника Мини- 
старског савета и министра народне одбране из Београда, 
за Изборни срез VII рејон. 

У Изборном округу београдском 
9) Мандат Сретена Жујовића, министра финансиЈа Са- 

везнс нладе из Београда, за Изборни срез Младеновачки; 
10) Мандат Александра Ранковића, генерал-лајтнанта 

из Бсограла', за Изборни срез посавски; 
li) Мандат Радована Грујића, зе&£љорадника^ пот- 

претседника Народне скупштиме из БеограДа, за Изборни 
срез колубарски; 

12) Мандаг Момчила MapKOBHiia, министра унутрашњих 
послпва Србије, за Изборни срез космајски; 

13) Мандат Boje Јеремића, земљсфадника иа Велике 
Плане, за Изборни срез всликооратки; 

14) Мандат Драгослава-Драже Марковића, секретара 
11С)Ф-а из Београда, за Изборни срез врачарско-грочански; 

15) Мандат Ивана-Срба Стефановића, капетана JA из 
Београда, за Изборни срез подунавски; 

16) Мандат Божкдарке-Кике Дамњановић, члана СНО 
из Београда, за Изборни срез јасеннчки. 

У Изборном  округу вал>евском 
17) Мандат Срболлба Јосифовића, потпуковника из 

Стублина, за Изборни срез посавски; 
18) Мандат Радована Мијушковића, претседника Зе- 

маљске комисије за утврђивање злочина Србије, за Изборни 
срез тамнавски; 

19) Мандат Добросава Томашевића, земљорадника из 
PaJKoHiilia, за Изборни срез колубарски; 

20) Мандат Живок' Ђерманови^а, министра социјалне 
политике Србије из Вал.епа, за Изборни срсз ваљевско- 
подгорски (и град Вал>ево). 

У Изборном округу врањском 
21) Мандат Ђуровића Мнханла, инжењера из Београда, 

за Изборни срез масуричко-пољаиички; 
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22) Мандат  Василија   Смајовнћа,   пуковника из Бео- 
града, за Изборни срез пчињско-прешевски; 

23) Мандат Душана-Жике Девеџића, студента из Врања, 
за Изборни срез врањски; 

24) Маидат Васка Апостолова, приватног намештеника 
из Босиљграда, за Изборни срез босиљградски. 

У Изборном округу тимочком 
25) Мандат Живаиа-Марка Васиљевнћа, секретара OHO 

из Зајечара, за Изборни срез зајечарски; 
26) Мандат др Тодора Бећирићац лскпра нз Неготина, 

за Изборнн срез неготински; 
27) Мандат Милорада М. Висића, капетана JA из Кн>а- 

жевца, за Изборни срез заглавско-тимочки; 
28) Мандат  Петра   Мундрића,   рипсља   из   Бора,  за 

Изборни срез борско-крајински; 
29) Мандат Јанка СимеоновиКа, секретбра OHO из Зл- 

јечара, за Изборни срез бољевачки; 
30) Мандат Tace Радуловића, правника из Јабуков 

за Изборни срез брзопаланачко-кл.учки; 
31) Мандат Сретена Вучковића, правника из Неготина, 

за Изборни срез поречки. 

У Изборном округу моравском 
32) Мандат  Милоја   Милојевића,   генерал-мајбра   из 

Београда, за Изборни срез левачки; 
33) Мандат Љубинке Милосављевић, члана OHO из Ja« 

године, за Изборни срез белички; 
34) Маадат Мо.мира Локсимовнћа, правника из Дес 

товца, за Избории срез раианичко-деспотовачкн; 
35) Мандат Милоја  Антића,  земл^орадника  из Мири- 

ловца, за Изборни срез параћинскк; 
36) Мандат Чеде Ђурђевића; правнкка нз Свилајинца, 

за Изборни срез ресавски. 

У Изборном округу крагујевачком 
37) Мандат  Мијалка To;topoBnlia,  цукрвника  из  Дра- 

гушице, за Изборни срез крагујевачки; 
38) Мандат   Немање   Марковића,   секретарА  OHO   Из 

Крагујевца, за Изборни срез гружански; 
39) Мандат  МиЛоша  Марковића,  трговца  из Раче,  за 

Изборни срез лспенички; 

Ustavotvorna   ikupitina 17 



40) Мандат Славка-Влада Зечевића, члана OHO из 
Крагујевца, за Изборни срез оплсначкн; 

41) Мандат Душана-Шана Петровића, радИнка из Бео- 
града, за Изборни срез орашачки. 

У Изборном округу крушевачком 
42) Мндат Пана Ђукића, мајора JA из Крушевца, за 

Изборни срез расински; 
43) Мандат Босе Цветић, приватног намештеника из 

Крушевца, за Изборнн срез крушевачки (и град Крушевац); 
44)Мандат Миодрага Недељковића, студента агроно- 

мије из Велике Дренове, за Изборни срез трстенички; 
45) Мандат Радомира Матића, адвоката из Варварина, 

за Изборни срез ражањско-темнићки. 

У  Изборном  округу новопазарском 
46) Мандат Boje Лековића, радника из Бсограда', за 

Изборни срез Пријепоље—Прибој—Нова Варош; 
47) Мандат Велнбора Љујића, секретара OHO из Но- 

вог Пазара, за Изборнн срез дежевскн; 
48) Мандат Хилмије Хасанагића, члана OHO из Новог 

Пазара, за Изборни срез Сјеница—Тутин. 

У Изборном округу лесковачком 
49) Мандат Милентија Поповића, министра трговине и 

снабдевања Србије из Београда, за Изборни срез власо- 
тиначки; 

50) Мандат Ристе Антуновића-Баје, секретара Народне 
скупштине Србије из Београда, за Изборни срез грал 
Лесковац; 

51) Мандат Светозара КрстнИа, судије Врховног суда 
Србије из Београда, за Изборни срез лесковачки; 

52) Мандат Милије Радовановића, секретара OHO из 
Лесковца, за Изборни срез јабланички; 

53) Мандат Бошка Крстића, претседника OHO из Ле- 
сковца, за Изборни срез пусторечки. 

У Изборном округу нишко.м 
54) Мандат Коче Поповића, генерал-лајтнанта из Бео- 

града, за Изборни срез град Ниш; 
55) Мандат Славољуба Петровића-Ђере, студента из 

Ниша, за Изборнн срез нишко-заплањски; 
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56) Мандат Миливоја Стефановића-Долинског, нови- 
нара из Београда, за Избоони срез алексиначко-моравски; 

57) Мандат Лазара-Тиће Ђуровића, профссора из Соко 
Бање, за Изборни срез сокобањски; 

58) Мандат Тихомира Никодијевића, земљорадника из 
Вароши, за Изборни срез сврљишки. 

У Изборном округу пиротском 
59) Мандат др Драгољуба Јовановића, професора Унн- 

верзитета из Београда, за Изборни срез нишавски са градом 
Пиротом; 

60) Мандат Жнвојина Николића, п.пуковника JA из 
Ннша.за Изборни срез лужнички; 

61) Мандат Велимира КостиНа, радника из Пирота, за 
Изборни срез белопаланачки; 

62) Мандат Андреје Иванова, студента из Цариброда, 
за Изборни срез царибродски. 

У Изборном округу иожаревачком 
63)Мандат Свете Стефановнћа, пуковника JA из Ку- 

чајне, за Изборни срез звишко-голубачки; 
64) Маадат Богољуба-Тина СтојановиКа, студента из 

Пожаревца, за Изборни срез пожаревачки; 
65) Мандат Ратка Петровића, земљорадника из Брзо- 

хода, за Изборни срез моравски; 
66) Мандат Александра Трајковића, столара из Пе- 

тровца, за Изборни срез млавски; 
67) Мандат Радосава Гаџића, столара из Жагубице, за 

Изборни срез хомољски; 
68) Мандат Михаила Стојадпновића, опанчара из Ра- 

брова, за Изборни срез рамски. 

У Изборном округу подринском 
69) Мандат Владе Зечевића, министра унутрашњих по- 

слова из Београда, за Изборнн срез јадарски; 
70) Мандат Момчила ЂуриКа, пуковника JA, из Коми- 

рића, за Изборни срез рађевски; 
71) Мандат Милана-Деве Беловуковића, земљорадника, 

мајора JA, из Равња, за Изборни срез мачвански; 
72) Мандат др Милоша Московљевића, министра из 

Београда, за Изборни срез посаво-тамнавски; 
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73) Мандат Инколе Божовића, мајора JA из Љубовије, 
за Изборни срез азбуковачки; 

74) Мандат Живка Ерчића, претседника OHO из Шапца, 
за Изборни срез поцерски. 

У Изборном округу прокупачком 
75) Мандат Радоша Јовановића-Сеље, инжењера агро- 

номије из Прокупља, за Избории срез прОкулачко-јастре- 
бачки; 

76) Мандат Станимира Јовановића-Јове, iiajopa JA из 
Костадиноваиа, ла Изборни  срез дсбрички; 

77) Мандат Ратомира Андрића^Кмета, мајора JA из 
Свињишта, за Изборни срез косанички. 

У Изборном округу чачанском 
78) Мандат Петра Стамболића, министра финансија Ср- 

бије, из Ивањнце, за Изборни срез .моравичко-драгачевски: 
79)"Мандат Милоша Минића, јавног тужноца Србије 

из Прељине, за 11зборни срез љубићки; 
80) Мандат Свете Трифуновпћа, учитеља из Bei ца, 

Изборни срез студенички; 
81) Маидат др Драгомира Карајовића, лекара из Кра- 

љева, за Избории срез жички: 
82) Мандат   Милке   Минић-,   инспектора из Чачка, 

Изборни' срез чачанско-триаиски; 
83) Мандат Костадина Лукића, земљорадника из Леу- 

шића, за Изборни срез т^ковско-качерски. 

У Изборно.м округу ужичко.м 
84) Мандат Љубодрага Ђурића, генерал-мајора из Бео- 

града, за Изборни  срез арилзскоизлатиборски; 
85) Мандат Слободана ГХенезића, пуковника JA из Бео- 

града, за Изборни срез ужички; 
86) Маидат Миливоја-Фарбина Радовановића, мајора 

JA из Београда, за Изборни срез пожешко-црногорски; 
87) Маидат Спасоја Јовановнћа, правнпка из Бајине 

Баште, за Изборни срез рачански. 

У  АУТОНОМНОЈ   КОСОВСКО-МЕТОХШСКОЈ   ОБЛАСТИ 

У Изборном округу косовском 
88) Мандат Мехмеда Хоџе, министра руда Србије из 

Београда, за Изборни срез грачаничко-лриштински; 
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89) Мандаг Павла Јовићевића, секретара OHO из При- 
зрена, за Изборни срез подујевски; 

90) Мандат Рнфата Берише, повереника за социјалну 
полнтику из Прнзрена, за Изборни срез дренички; 

91) Мандат  Ђуре  Рапаића,  радника   из   Вучитрна,  за 
Пзборни срез вучитрнски; 

92) Мандат  Милије Цветнића,  учитеља из Косовске 
^\итровице, за Изборни срез митровички. 

У Изборном округу метохијском 
93) Мандат Ђоке Пајковића, секретара Обласног ОНФ 

из Призрена, за Изборнн срез ncliKu; 
94) Мандат  Џавнда   Нимани,  члана  Обласног  НО  из 

Призрена, за Изборни срез шарпланинскн; 
95) Мандат Мите Миљковића, члана Обласног НО из 

Призрена, за Изборни срез г.орски; 
96) Мандат   Хасана   Криезиуа,   помоћника   Јавног ту- 

жиоца из Призрена, за ИзборИи срез прдримски; 
97) Мандат Душана Мугрша, чдана Обласног НО из 

Призрена, за Изборни срез источки; 
98) Мандат  Нс.мета  Шаћири,   члана  Обласног НО  из 

Призрена, ea Изборни срез ђаковички. 

У Изборном округу гњиланском 
i  Мандат   Хоџе   Фалила,   претседника НО  из При- 

зрена, за Изборни срез гњилански I; 
100) Манлат Горољуба Поповића, судије из Гњилана, 

за Изборни срез гњилански II; 
101) Мандат Бошка Чакића-Ненада, повереника за трго- 

вину из Призрена, за Изборни срез урошевачки. 

У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЛИНИ ВО.ШОДМШ 
У Изборном округу новосадском 

102) Мандат   лр   Ивана   Рибара,   претседника  Прнврс- 
мене   народне   скупштинс    нз   Београда,  за  Изборни   срез 
иовосадски; 

103) Мандат Јована Веселинова-Жарка, министра за 
аграрну рефор.му и колонизацију из Београда, за Изборни 
срез град Нови Сад II; 

104) Мандат Јована Половића, књижевника из Београда, 
за Изборни срез Стари Бечеј; 
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105) Мандат др Александра Жиже, адвоката из Новог 
Сада, за изборни срез Нови Сад I; 

106) Мандат Спасоја Чобанског, повереника за просвету 
Војводине, за Изборни срез кулски;  " 

107) Маидат др  Славка   Кузмановнћа,  јавног  тужноца 
Војводине из Новог Сада, за Изборни спез жабаљски; 

108) Мандат Вујице Гајиновића, свештеника из Новог 
Сада, за Изборни срез тителски; 

109) Мандат  Ђурице  Јојкића,  потпретседника   НО   из 
Новог Сада, за Изборни срез Бачка Паланка. 

У Изборном  округу сомборском 
110) Мандат др  Јова^а  Дорошког,  адвоката,  претсед- 

иика OHO из Сомбора, за Изборни срез оџачки; 
111) Мандат  Лазара   Плавшића,   радника,   претседника 

ООС из Новог Сада, за Изборни срез Сомбор град; 
112) Мандат Ђуре Богданова, чиновника секретаријата 

OHO и.'- Сомбора, за Изборни срез Со.мбор 1; 
113) Мандат Јожефа Секеља, радника, потпретседн 

OHO из Сомбора, за Изборни срез Сомбор II; 
114) Маидат  Мате   Аугусгинова,   сел>ака,   претседника 

OHO из Апатина, за Изборни срез апатинскн. 

У Изборном округу суботичком 
115) Мандат Лајча Јараиазовића^ поседникЗ  из  Cj 

liiHL", за Мзборни срез Суботица 111; 
116) Мандат  Грге   Лулнћа,   радника   из  Суботице,  за 

Изборни срез Суботица I; 
117) Мандат Јожефа Салаја, радннка из Суботице, за 

Изборни срез Суботица II; 
118) Мандат Иштвана Лернка, задатлије из БачкеТо- 

поле, за Изборни срез бачко-тополски; 
119) Мандат  Вннце  Раца,  земљорадника  из  Сенте,   за 

Изборни срез град Сента; 
120) М&ндггг Радивоја-Рада Драгина, трговца из Сенте, 

за Изборни срез сенКански. 

У Изборном  округу  панчевачком 
121) Мандат Исе  Јовановића,  секретара  синдиката  за 

Војводину, за Изборни срез вршачки; 



122) Мандаг Станке Веселинове-Мунћаи, члана Покра- 
јинског одбора АФЖ из Новог Сада, за Изборни срез Бела 
Црква; 

123) Мандат Душана Сенка-Богданова, секретара! OHO 
из Панчева, за Изборни срез град Панчево; 

124) Мандат Јована Шакнћа, радника из Панчева, за 
Изборни срез панчевачки; 

125) Мандат Душана Новакова, члана ИНО из Панчева, 
за Изборни срез ковачичкн; 

126) Мандат Младена Косовца, претседника Среског.на- 
радног суда из Ковина, за Изборни срез ковински; 

127) Мандат Иваиа Суботина, земљорадника из Map- 
гитице, за Изборни срез алибунарски. 

У Изборном округу петровградском 
128) Мандат Јована Веселинова, министра за колониза- 

цију из Новог Сада, за Изборни срез Нови Бечеј; 
129) Мандат Томе Гранфила, правника из Петровграда, 

за Изборни срез Велика Кикинда; 
130) Мандат Ђуре Јовановића, медицинара из Новог 

Сада, за Изборни срез Петровград град; 
131) Мандат Чеде Грубића, ратара из Петровграда, за 

Изборни срез петровградски; 
132) Мандат др Саве Лазина,, адвоката из Петровграда, 

за Изборни срез Нови Кнежевац; 
133) Мандат Николе Иванчевића, ветеринара нз Петров- 

града, за Изборни срез Јаша Томић; 
134) Мавдат Милана Прибића, радника из Банатског 

Карађор1)ева, за Изборни срез Српска Црња. 

У  Избориом  округу сремско-мнтровичком 
135) Мандат Alin.\ia Грулббића, пуковника JA из Новог 

Сада, за Изборни срез сремско-карловачки; 
136) Мандат Петра Релића, студента права из Новога 

Сада, за Изборни срез старопазовачки; 
137) Мандат Косте Hal)a, генерал-лајтнанта JA из Новог 

Сада, за Изборни срез град Земун; 
138) Мандат Ђорђа Бошкови11а, металског ралника из 

Сремске Митровице, за Изборни срез земунски; 
139) Мандат Александра Шевнћа, велепоседника нз Но- 

вог Сада, за Изборни срез румски; 
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140) Мандат Стсвана Јовичића, трговачког помбћника 
из Сремске Мнтронице, за Изборни срез иришки; 

141) Мандат Моше Пијаде, потпретседника Приврсмене 
Народне скупштине из Београда, за Изборни срез сремско 
митровички; 

142) Мандат Павла ГерсМчевића, студента медицине и.ј 
Сремске Митровице, за Изборнн срез шидски. 

У ФЕДЕРАЛКОЈ  ЈКЛИ11МЦН ХРВАТСКОЈ 

У  Изборном  округу  град Загреб 
143) Мандат др Младена Ивековића, мннистра »нду- 

стрије и обрта из Загреба, за Изборни срез (рејон) I Каптол- 
Трље; 

144) Мандат др Златаи;! Сремсца, миннстра Савезне 
владе из Београда, за Изборни срез (рејон) II центар; 

145) Мандат Марка Белинића, претседника ЈСРНХ из 
Загреба, за Изборни срез (рејон) IH Макси.мир; 

146) Мандат Јосипа Броза Тита, претседника Мннистар- 
■ског савета и министра народне одбране, маршала Јутосла- 
вије, из Београда, за Изборни срез (рејон) IV Трешњевка; 

147) Мандат Андрије Хебранга, министра Савезне владе 
из Београда, за Изборни срез (рејон) V Черномерац Ку- 
стошија. 

У Изборном округу Загреб 
1.48) Мандат Филипа Лакуша-Валента, трговца нз За- 

греба, за Изборни срез Загреб; 
149) Мандат Фрање Гажија-Петрова, ратара из Загреба. 

за Изборни срез Св. Иван Зелина; 
150) Мандат Марка Белннића-Бартола, радника из За- 

греба, за нзборнн срез Доља Стубица; ' 
151) Мандат iMiiKe Шпиљака-Драгутина, радника, секре- 

тара НФ из Загреба, за Мзборни срез Велика Горица; 
152) ]Маидат Ђуре М. Крзнара, ратара из Оборова, 

претседника НФ, за Изборнн срез Дуго Село; 
153) Мандат Фнлнпа Лакуша-Валента, трговца нз За- 

греба, за Изборни срез Клањец; 
154) Мандат Мнлке Куфрин-Иванове, студенткнње из 

Загреба, за Изборни срез Самобор—Јаска. 
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У Изборном округу Карловац 
155) Мандат Већеслава Хољевца, пуковника JA, коман- 

Данта Војне управе Истра—Опатија, за Изборни срез град 
Карловац; 

156) Маидат Опачића Станка-Ћаницс, сељака, министра 
Народне владе Хрватске, за Изборни срез BOJHHII; 

157) Мандат Николе Вндовића, потпуконника JA из Са- 
рајева, за Избории срез Вргин Мост; 

158) Мандат Јурице Лрауптика, млинара, занатлије, 
министра Народне владе Хрватске, за 11зборни срез Жум- 
берак; 

159) Мандат др Ивана Рибара, претсеДника Привремене 
народне скупштине из Београда, за Изборни срез Карловац; 

160) Мандат Саве Косансшића, мииистра Савезне владе 
из Београда, за Изборни срез Слуњ. 

У Изборном округу Банија 
161) Мандат Чауша Чаушевића-Ивана, сељака; члана IH' 

из Петрнње, за Изборни срез Петриња; 
162) Мандат Симе Тодоровића, сељака, члана Окружног 

НО из Петриње, за Изборни  срез Глина; 
163) Мандат Влада Јанића (Цапо), радника, комесара 

Корпуса наролне одбране из Београда, за Изборин срез 
Сисак; 

164) Мандат Јована Боројевнћа, сељака, претседннка 
Окружног наролног суда из Петриње, за Изборни срез 
Костајннца; 

165) Мандат др Рале Прибићевића, мннистра, потпрет- 
седника владе Хрватске, за Изборни срез Двор. 

У Изборном округу Лнка 
166) Мандат др Влалнмира Бакарића, претседника На- 

родне владе Хрватске из Загреба, за Изборнн срез Титова 
Кореница; 

167) Мандат Адама Остовића, сел.ака, претседника Сре- 
ског HO из Оточца, за Изборни срез Оточац; 

168) Мандат Јакова Блажевића, адвоката и јавног ту- 
жиоца Хрватске из Госпнћа, за Изборни срез Госпић; 

169) Мандат Ђоке Јовановнћа, студента, генерал-мајора 
JA из Суваје, за Изборни срез Грачац. 
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У  Изборном  округу  Горски  Котар 
170) Мандат др Владимира Бакарића, претседника На- 

родне владе Хрватске, из Загреба, за Изборни срез Огулин; 
171) Мандат Андрије Бубња, помоћника Министра инду- 

стрије из Загреба, за Изборни срез Делнице; 

У Изборном округу Вараждин 
172) Мандат Белинића Марка, радника из Загреба, за 

Изборни срез Вараждин; 
173) Мандат Карла Мразовића-Гашпара, радника из За- 

греба, за Изборни срез Чаковац; 
174) Мандат Карла Мразовића-Гашпара, радника из За- 

греба, за Изборнн срез Прелог; 
175) Мандат Стјепана Ивића (Шали), радника из Загр 

за Изборни срез Лудбрег; 
176) Мандат Фрање Гажнја, земљорадннка нз Загреба, 

за Мзборни срез Нови Мароф; 
177) Мандат Томе Чешњаја, земљорадника из Иванецп, 

за Изборни срез Иванец; 
178) Маидат Марка Мркоци, радника нз Загреба, за 

Изборни срез Златар; 
179) Мандат Ивице Гретића, типографа из Загреба, за 

Изборни срез Крапина; 
180) Мандат Фрање Шпиљака, зем.Ђорадника из Кла. 

за Изборни срез Преграда. 

У Изборном округу Бјеловар 
181) Мандат 'Буре Лалића, сељака из Северина, прет- 

седника ОНФ, за Изборни с.рез Бјеловар; 
182) Мандат Томе Војковића, сељака из Клокочевца, за 

Изборни срез Ђурђевац; 
183) Мандат Стјепана Првчнћа, сељака' из Копрнвниц^. 

за Избории срез Копривница; 
184) Мандат Томе Ференчина, сел.ака из Цепидлаке, за 

Изборнн срез Крижевци; 
185) Мандат Стјепана Новосела, сеЉака из Лнповца, за 

Изборни срез Чазма; 
186) Мандат Фрање Антолића, сељака из Осекова, за 

Изборни срез Кутина; 
187) Мандзт др Александра Кохаровнћа, лекара 'и ми- 

нистра наррдног здравља из Загреба, за Изборни срез Га- 
рвшннца—Северин; 
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188) Мандат Фрање Гажија, сељака из Хлебине, за 
Мзборни срез Врбовац. 

У Изборном s округу Дарувар 
189) Мандат Андрије Хебранга, министра Савезне владе 

из Београда, за Изборни срез Вировитица; 
190) Мандат Звонка Бркића-Дората, инспектора Прет- 

седништва Владе из Загреба, за Изборни срез Грубишно 
Поље; 

191) Мандат Богдаиа Црнобрње-Тоља, пуковника JA из 
Београда, за Изборни срез Дарувар; 

192) Мандат Душана Чалића, министра трговине из За- 
греба, за Изборни срез Пакрац; 

193) Мандат Чеде Грбића, мајора Југ. морнарице из 
Сушака, за Изборни срез Новска—Окучани; 

194) Мандат Душка Бркнћа, министра правосуђа из За- 
греба, за Изборни срез Слатина. 

У Изборном округу Славонски Брод 
195 Мандат Ђуре Салаја, претседника ЈСРНЈ из Бео- 

града, за Изборни срез Славонски Брод; 
196) Мандат Антуна-Туне Бабића, сељака из Осијека, 

за Изборни срез Жупања; 
197) Мандат др Златана Сремеца, лекара, министра Са- 

везне владе из Београда, за Изборни срез Винковци; 
198) Мандат Иве Вукашиновића, сељака, претседника 

НФ, из Доњих Андријеваца, за Изборни срез Андријевци; 
199) Мандат Илије Рикановића, сељака, намештеника 

Претседнииггва Владе Хрватске, из Београда, за Избории 
срез Славонска Пожега; 

200) Мандат Пере Барнчевића, гостионичара, члана Сре- 
ског НФ из Пожеге, за Изборни срез Плетерница; 

201) Мандат др Шиме Новосела, мајора JA из Загреба, 
за Изборни срез Нова Градишка; 

202) Мандат др Светозара Ритига, катрличког свеште- 
ника, члана Сабора Хрватске, за Изборни срез Ђаково. 

У Изборном округу Осијек 
203) Мандат Антуна-Туне Бабића, сељака из Градишта, 

за Изборнн срез Валпово—Михољац; 
204) Мандат Душка Бркића, министра правосуђа Хрват- 

ске из Загреба, за Изборни срез Ораховица); 
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205) Мандат Николе Јакшића-Геџе, радиика из Имсо- 
ваца, члана Обласног НФ за i Славонију, за Изборни срез 
Осијек; 

206) Мандат Живојина ЈоциКа, студента агрономије, 
јавног тужноца за Осијек из Пачетине, за Изборни срез 
Вуковар; 

207) Мандат др Иве Карнера, правника из Осијека, за 
Изборни срез град Оснјек; 

•208) Мандат Љубомира Поповића, намештеника из Би- 
јелог Манастирп, за Изборни среЗ Бијели Манастир— 
Батина. 

209) Мандат Ђуре Вукаднновића, радника ИЗ Пашнца, 
за Изборни срез Нашнце. 

У Изоорном округу Хрватско Приморје 
210) Мандат Анте Вркљана, чиновника Министарства 

просвете из Загреба, за Изборни срез град Сушак, Кастав. 
срез Сушак; 

211) Мандат Петра Комадине, претседника Окружног 
НО Хрватског Приморја и Сушака, за Изборни срез Цри- 
квеннца; 

212) јМандат Јурице Кнсза, радника, члана Обласног 
ОНФ за Истру, из Сушака, за Изборни срез Крк, Раб, Паг. 

У Изборном округу Задар 
213) Мандат Стеве Зечсвића, сел>ака из Београда, за 

Изборни  срез Бенковац—Обровац; 
214) Мандат Рикарда-Рика Сутловнћа, студента из 

Задра, за Изборни срез Биоград, Задар, Преко. 

У Изборном округу Шибеннк 
215) Мандат др Мвана Рибара, претседника ГГривремене 

народне скупштине из Београда, за Изборни срез Шибеник; 
216) Мандат Гуште Шпрљана, сељака из Загреба, за 

Изборнн   срез   Кистање—^Водице; 
217) Мандат Мартнна Сучића, сел>ака из Отавнце, за 

Изборнн срез Дрнши; 
218) Мандат Тоде Ћурувије, студента, члана Обласног 

НО Далмације из Сплита,, за Изборни срез кнински. 
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У Изборном округу Средња Далмација 
219) Мандаг Внцка Крстулови!);], раДника, министра 

унутрашњих послрва из Загреба, за Изборни срез град 
Сплит; 

220) Мандат Драге Гиздића, секретара Обласмог НФ за 
Далмацију из Загреба, за Изборни срез Ciunn; 

221) Мандат Вице Буљана, трговца из Сплита, претсед- 
ника Обла'сног НО за Дал.мацију, за. Избории срсз Сињ— 
Врлика; 

222) Мандат Павла Крце, сељака из Сплита, претседника 
Обласног НФ за Далмацију, за Избории срез Омиш—Триљ; 

223) Мандат Пстра Чолака, радника из Сплита, секре- 
тара Окружног НФ за средњу Далмацију, за Избории срез 
Трогир—Муч; 

224) Мандат др Јерка Радмиловића, правника, помоћ- 
ника Министра за колонизацију Савезне владе из Београда, 
за Изборнн срез Брач—Хвар—Вис. 

У Изборном округу Дубровник 
225) Мандат Мате A. ЈакшиЈиа, п.пуковника нз Дубров- 

ника, за Изборни срез дубровачки; 
226) Мапдат Марина Цетинића, радника из Блата, за 

Изборни  срез  Корчула—Пељешец—Мл>ет. 

У Изоорном округу Биоково—Неретва 
227) Мандат Аиге Шутића, трговца из Градена, за 

Изборни  срез   Макарска—Метковић—^Вргорац; 
228) Мандат Станка Шкаре, сел>а1<а из Биорине, за 

1 [зборни срез 11.МОТСКИ—Шестановац; 

У  ФЕДЕРАЛНОЈ  ЈР.ЛПППЦМ  СЛОВЕИИЈП 
У Изборном округу град Љубљана 

229) Мандат маршала Југославије Јосипа Броза Тита, 
нз Београда, за Изборнн срез i (цсптар, Вич, Раковник); 

230) Мандат Едварда Карлел>а, потпретседника Савезне 
владе и министра за Конституанту, за Изборни срез II (Бе- 
жиград, Јежица, Шишка и Шт. Вид); 

231) Мандат др Маријана Брецсл.а, потпретседника 
Владе Словеније, за Мзборни срез III (Табор, Мосте, Д. В. М. 
Поље); 
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232) Мандат Ивана  Матије ЛАачскл,  генерал-мајора из 
Jbvov-bane, за Изборни срез Љублпша — околица; 

234) Мандат Матевжа Хацс, радника  ИЗ Подцркве, за 
Изборнн срез Нотраљска; 

235) Маидат, Франца-Жига   Кимовца,   учитеља  из  Љу- 
бљане, за Изборни срез Гросупље; 

235) Мандат  Андреја   Бохинца,   сел>ака   из -Крања,  за 
Избории срез Камник'; 

236) Мандат Тона Фајфара, радника, министра шумар- 
ства из Љубљане, за Изборни срез Крањ, Шкофја Лока; 

237) Мандат Алеша Јеленца,  радника  из Јесснице, за 
Мзборни срез Јесенице. 

У Изборном округу Марнбор 
238) Мандат Зорана Полича, правннка из ЉубљаНЈе, за 

Изборни срез Марибор — место. 
239) Мандат Владе Мајхена, учител>а из Марнбора-, за 

Изборни срез Марибор—Лсви Брег; 
240) Мандат др Макса Шнудерла, адвоката из Љубљане, 

за Изборни срез Марибор—Деснн Брег; 
241) Мандат  Ловра  Кухара,   књижевника   из  Брсшког 

Врха, за Изборни срез Преваље; 
242) Мандат   Јожа   Јуранчича,   учитеља из Љубљане, 

за Изборни срез Птуј; 
243) Мандат Мишка Крањца, књижевника из Љубљане, 

за Изборни срез Субота; 
244) Мандат  Јоже  Коцбека,  ууцтеља   из Љубљане,  за 

Изборни срез Радгона; 
245) Мандат Ферда Године, књнжевника  из Љубљане, 

за Изборни срез Доња Ленда;ва; 
246) Мандат Ивана Рнбича, млинара из Цезањевца, за 

Мзборни срез Љутомер. 

У Изборном округу Ново Место 
247) Мандат Јанеза Хрибара,  сељака  из Љубљане, за 

Изборни срез KpuiKo; 
248) Мандат Франца-Цирила Хочевара, п.пуковника JA, 

за Изборни срез ЧрномелЈ; 
249) Маидат др  Метода  Микужа.   свешгеника  из Љу- 

бљане, за Изборнн срез Кочевје; 
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250) Мандат Виде Томшич, липломираног правника из 
Љубљане, за Изборни срез Ново Место; 

251) Мандат Јожа  Бопштнара,  управника  Железннчке 
управе из Љубљане, за Изборни срез Требње. 

У Изборном округу Цеље 
252) Мапдат Франца Лескошека, стругара из Љубљане, 

за Изборни срез Цеље; 
253) Мандат Албниа  (Стргар)   Випотннка,   бравара  из 

Забуковца, за Изборни срез Горњи Град; 
254) Мандат Ивана (Ефенко) Ковачића, п.пуковника нз 

Марибора, за Изборни срез Слов. Кољице; 
255) Мандат Фраица Светека, намештеника из ЉубЛ)ане, 

за Избории срез Шмарје при Јелшах; 
256) Мандат Јожа Лампрета, свештеника из Марибора, 

за Изборнн срез Шоштањ; 
257) Мандат  Миха   Маринка,   рудара   из  Београда,   за 

Изборни срез Трбовље. 

У ФЕДЕРАЛНОЈ ЈЕДИНИЦИ МАКЕДОНИЈИ 
У Изборном округу град Скопје 

258) Мандат Јосипа Броза Тита, маршала Југославнје 
нз Београда, за Изборни срез I; 

259) Мандат Хаџи Мустафе Хасан Шукри, рентијера из 
Скопја, за Изборни срез II. 

У  Изборном  округу  скопјгнском 
260) Мандат Акнфа Леши, земљорадника из Дебра, за 

Мзборни срез гостиварско—ростушко—дебарски; 
261) Мандат Шатева Павела Поцева,  министра право- 

суђа из Скопја, за Изборни срез кратовско-крнвопаланачки; 
262) Мандат Јосифа Крума Иаумовског, радника из Те- 

това, за Изборнн срез град Тетово; 
263) Мандат Неџата Аголи,  министра социјалне  поли- 

тике из Скопја, за Изборни срез тетовски; 
264) Мандат Mape Нацеве-Миланове, раднице из Кума- 

нова, за Изборни срез град Куманово; 
265) Манд^т   Светозара   Вукмановића-Тсмпа,    генерал- 

мајора из Београда, за Изборни срез ку.мановски; 
266) Мандат Боге Цвегкова Кузмановског, радника из 

Скопја, за Изборни срез скопски. 
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У Изборно.м округу штипском 
267) Мандат  ЈБубча    Арсова-Добчова,    потпрстседники 

Владе из Скопја, за Изборни срез штипски; 
268) Мандат Кирила Богданова Грујице Михајловског, 

мајора нз Штипа, за Изборни срез кочански; 
269) Мандат  Васила Тодорова   Ђорговског,   апотекара 

из Царевог Села, за Изборни срез царевоселски; 
270) Мандат Гјоргија Василева, миннстра грађевина из 

Скопја, за Изборнн срез стрз'мички; 
271) Мандат Кирила Динев  Петрушева,  министра уиу- 

трашњих послова из Скопја, за Изборни срез ђевђелијски. 

У Изборном округу велешком 
272) Мандат  Страхила  Гигов  Андова,  министра   инду- 

стрије из Скопја, за Изборни срез велешки; 
273) Маидат  Ванче   Бурзевског   I [ау.мова,    ст\лсига   из 

Београда, за Изборни  срез Св. Никола; 
274) Мандат Николе   Минчева,   министра   просвете   из 

Скоија, за Изборни срез кавадарско-неготински. 

У Изборном округу битољском 
275) Мандат Димитра Влахова, претседника ИФ за Маке- 

докију из Скопја, за Изборни срез град Битољ; 
27fi) Маилат Богоја Фотева, министра пољопривреде из 

Скопја, за Изборни  срез битолЈСКо-мориховски; 
277) Мандат    Цветка   Узуновског,    пуковника   JA    из 

Скопја, за Изборни срез охридско-ресавски; 
278) Мандат    Метода   Андонова   Чента,    претседника 

АСНОМ-а из Скопја, за Изборнн срез прилепскн; 
279) Мандат Томе Кутуреца, чиновника из Крушева, за 

Изборни срез крушевско-бродски; 
280) Мандат   Бориса   Алексоског,   п.претседника   Окру- 

жног НО из Прилепа, за Мзборни срез кичевски; 
281) Мандат   Владе   Малеског,   студента из Струге,   за 

Изборни срсз струшки. 

У ФЕДБРАЛНОЈ ЈЕДИНИЦИ  BOCI IM  11 ХГ.РЦЕГОВИНИ 

У Изборном округу град Сарајево 
•282)  Мандат  Авле  Х\ма,  п.претседннка Народне  скуп- 

штине БХ из Сарајева, за ^зборни срез Сарајево град V; 
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283) Мандат др Војислава Кецмановића!, претседника 
Пародне скулштине БХ из Сарајева, за Изборни срсз Сара- 
јево град II. 

У  Изоориом   округу  сарајевском 
284) Мандат Грује Новаковкћа, правннка из Сарајева, 

за Изборнн срез рогатички; 
285) Мандат Иика Тола, сељака из Сарајева, за Мзборни 

срез фојнички; 
286) Мандат Пашаге-Мурата Манџића, столарског рад- 

инка из Сарајева, за Изборни срез зенички; 
287) Маидат др Хамдије Ћемсрлића, правника из Сара- 

јева, за Изборни срез височки; 
288) Маидат Boje Љујића, радника из Сарајева, за 

11зборни срез Вареш Средње; 
289) Мандат Томе Md)o, сељака нз Сарајева, за Изборнн 

срез сарајевски; 
290) Мандаг Фсрида Фичо Ченгића, радника ИЗ Сара- 

јева, за Изборни срез фочапски; 
291) Мандат Мује Хоџића, сељака из Сарајева, за 

Изборни  срез Гораждс-Вишеград. 

У Избориом округу тузланском 
292) Мандат др Војислава Кецмаиовића, претседника 

Пародне скуиштине БХ из Бијељинс, за Изборни срез Би- 
јељина; 

293) Маидат Пашаге Манџића, министра трговине из 
Тузле, за Изборни срез тузлански; 

294) Маидат Цвијетнпа Мијатовића, студеита из Лоиара, 
за Изборни срез" Jlo'iiape—Угл.евик; 

295) Мандат Мустафе Виловн^а, правника, Јавног ту- 
жиоца из Тузле, за Изборни срез Тузла-град; 

296) Мандат Хасана Бурића, радника, члана Окружног 
МО из Брчког, за Изборни срез Брчко; 

297) Мандат Мехмедалије Хукића, радиика, сскретара 
синдиката из Тузле, за Изборни срез Лукавац; 

298) Мандат Омера Глухића, учител.а, секретара При- 
нремене народне скупштиие из Тузле, за Изборни срез 
Зворник; 

299) Мандат Пере Ђукановића, сел.ака, претседника 
Окружног НО за Округ тузлански, за Изборни срсз Срс- 
бреница; 
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300) Мандат Едхема Чамо, ветеринара, секрстара 01 IO 
за Округ тузлански, за Изоорни срез Градачац; 

301) Мандат Брана  Савића, лравника,  члана Народне 
скупштине   БХ   из    ШсховнКа,   за  Изборни    срез    Кладањ- 
Власеница. 

У Изборном округу добојском 
302) Маидат Угл>еше Даннлонића,  пуковника  из  Сара- 

јева, за Изборни срез Оџак—Модрнч; 
' 303)  Мандат Едхема Побрића,  студента из Добоја,  за 

Изборни срсз Тсшањ-Маглај; 
304) Мандат Бошка Хаџића, земл.орадника из Мале Со- 

чанице, за Изборни срсз Дервента; 
305) Мандат др Bace ЧубриловиНа, министра пољопри- 

вреде Савсзие владе из Бсограда, за Изборни  срез Добој; 
30(3) Маидат Сулејмана ФнлииовиКа, министра шума Са- 

везне владе из Београда, за Изборпи срез Грачаница; 
307) Мандат Новице Мрковића, трговца из Бос. Брода, 

за Изборни срез Босански Брод; 
308) Мандат Гавре Симеунчевића, землЈорадиика из Те- 

слића, за Изборни срез ТеслиИ; 
309) Мандат   Едхема   Пашалића,   кадије   из   Жепча,   за 

Изборни  срсз Жепче-Завндови^и. 

У   Изборном   округу   Бањалука 
310) Мандат Ђуре Пуцара-Старог, металца из Сарајгва, 

за Изборни срез Босанскн Нови; 
311) Мандат Бошка Шиљеговића, пуковмика JA из Љу- 

бљане, за Изборни срез Босанска Дубнца; 
312) Мапдат Османа Карабеговића, медицинара из Са- 

рајева, за Изборни срез Бањалука-град; 
313) Мандат   Гојка   Гајића,   тежака   из   Бањалуке,   за 

Изборни срез бањалучкн; 
314) Маадат   Симе   Комнсшића,   радника   из   Бан^алуке, 

за Изборни срез Приједор; 
315) Мандат Љубе Јанковића,  тежака  из Башалуке,  за 

Изборни срез ПрнЈавор; 
316) Маидат   Миханла    Павловића,   тежака   из Котор 

Вароша, за Избории срез Korop Варош; 
317) Мандат Стеве Самарџије, плуковника JA из Бања 

Луке, за Изборни срез Србац-Лакташи; 
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318) Мандат Петра Војновић', пуковника .JA из Ваљева, 
за Изборни срез Сански Мост-Пискавица; 

319) Мандат Мнтра Ковачевића, мајора JA из Сарајена, 
за Изборни срез Кључ; 

320) Мандат др Bace Бутозана, ветерннара из Сарајева, 
за Изборни срез Мркоњић Град. 

У Избориом  округу  Бихаћ 
321) Мандат Јосипа Броза Тита, маршала Југославије 

из Београда, за Изборни срез Дрвар-Бос. Грахово; 
322) Мандат Илије Дошена, министра уиутрашњнх по- 

слова из Сарајева, за Избории срсз Бос. Петровац-Лушци- 
Паланка; 

323) Мандат Енвера Реџића, професора из БихаКа, за 
Изборни срез Бихаћ; 

324) Мандат Саве Вулина, сељака из Грабовца, за 
Изборни срез Бос. Крупањ; 

325) Мандат Хамдије Омановића, државног чиновника 
из Сарајева, за Изборни срез Цазин-Всл. Кладуша. 

У Изборном округу травничком 
326) Мандат др Ивана Рибара, претседника Приврсмене 

народне скупштннс из Београда, за Изборни срез Јајце; 
327) Мандат Јозе Бакрача, радиика из Ливна, за Из- 

борни срез Ливно—Гламоч; 
328) Мандат Месуда ХотиКа, п.пуковника из Београда, 

за Изборнн  срез  Бугојно—Горњи  Вакуф; 
329) Мандат Мила Перковића, радиика из Сарајева, за 

Изборни срез Дувно-Прозор; 
330) Мандат др Јакова ГргуриКа, адвоката из Сарајева, 

за Избории срсз Витез; 
■ 331)   Мандат  Хамдије   Сннановн^а,  јавпог тужиоца   из 

Травника, за Изборни срез Травиик; 

У Изборном округу херцеговачком 
332) Мандат Владе Шегрта, генерал-мајора, министра 

Из Сарајсва, за Изборни срез Требиње-БнлеКе-Љубиње; 
333) Мандат Новака Мастиловића, свештсника, министра 

из Сарајева, за Изборнн срез Невесиње-Гацко; 
334) Мандат др Заима Шарца, адвоката, потпретседника 

Владе из Сарајева, за Изборни срез Коњиц; 
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335) Мандат Хусније Курта, професора из Мостара, за 
Изборни  срез мостарски; 

336) Мандат др Анте Рамљака, адвоката из Загреба, за 
Изборни срез Широки Бријег-Посушје; 

337) Мандат Мате МаркотиКа, радника из Мостара, за 
Избррни срез Љубушки; 

338) Мандат Душана Грка, земљорадника из Стоца, за 
Изборни срез Столац—Чапљина. 

У   ФЕДЕРАЛНОЛ  ЈЕДИШЦИ  ЦРНОЈ  ГОРИ 
У Изборном округу цетшБСком 

339) Мандат Глигорија Мандића, генерал-лајтнанта из 
Хсрцегновог, за Изборни срез которско-херцегновски; 

340) Мандат Светозара Вукмановића, геиерал-мајора из 
Црмнице, за Изборни срез улцињско-барски; 

341) Мандат Јосипа Броза Тита, маршала Лугославије 
из Београда, за Изборни срез цетињско-даниловградскн; 

342) Мандат Вељка Зековића, мииистра трговине Црне 
Горе из Никшића, за Изборни срез никшићско-вилушки; 

343) Мандат Милоша Рашовића, претседника Скупштине 
Црне Горе из Фунднне, за Изборни срез подгорички. 

У Изборном округу беранском 
344) Мандат Мила Перуничића, секретара Привремене 

народие скупштине из Београда, за Изборни срез Бијело 
Поље; 

345) Мандат Панте МалишиКа, учитеља из Берана, зз 
Изборни срез Беране; 

346) Маидаг Мирка Крџића, пуковника JA из Београда, 
за Изборни срез Андрнјевица. 

II 
ВерификадНОНИ одбор je прими^ преко Савезне скуп- 

штине и изјаве народних посланика који су изабранн на 
два или више места којих се мандата одричу, a који мандат 
задржавају, na предлаже Савезној скупштини да се npd- 
гласе за народне посланикс и позову и то: 

Имро ФилаковиК, као заменик Антуна Бабића, за Из- 
борни срез Валпово-Михољац; 
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Раде Жигић, као заменик др Владимира Бакарића, за 
Изборни срез Титова Кореиица; 

Вељко Ковачевић, као заменик др Владимира Бакарића, 
за Изборни срез Огулин; 

Иван Ференчак, као заменик Марка Белинића, за 
Изборни срез Доња Стубица; 

Лука Пахић, као заменик Марка Белииића, за Изборни 
срез Вараждин; 

Јосип Мссић-Товариш, као заменик Душана Бркића, за 
Изборнн срез Ораховица; 

др Благоје Нешковић, као замеиик Јосииа Броза Tura, 
за Изборни срез Београд VII рејон; 

др Владимир Бакарић, као заменик Јосипа Броза Тита, 
за Изборни срез Загреб IV; 

Борис Кидрич, као заменик Јосипа Броза Тита, за 
Изборни срез Љубљапа 1 рсјон (центар Вић, Раковник); 

Лазар Колишсвски, као заменик Јосипа Броза Тита, за 
Изборни срез Скопје град I; 

Ђуро Пуцар-Стари, као заменик Jacima Броза Тита, за 
Изборни срез Босанско Грахоио; 

Јоваиовић Блажо, као заменик Јосипа Броза Тита, за 
Изборни срез цетињско-даниловградски; 

>Кивојин Попов, као заменик Јована-Жарка Веселинова, 
за Изборни срез новобечсјски; 

Борис Станковски, као заменик Светозара Вукмановнћа- 
Темпа, за Изборни срез кумановски; 

Вејиновић Светозар, као заменик Ђуре Пуцара-Старог, 
за Изборни срез Босански Нови;. 

Јаков Корен, као замеиик Фрање Гажија, за Изборни 
срез Нови Мароф; 

Иван Гранђа, као заменик Фрање Гажија, за Изборни 
срез Свети Иван Зелина; 

Милорад Вујичић, као заменик Сретена ЖујовиЈЈа, за 
Изборни срез младеновачки; 

Госпић Светолик, као замсник др Војислава Кецмано- 
BHha, за Изборни срез бјел>инс1<и; 

Јосип Туцман, као замоник Филипа Лакуша, за Избсрни 
срез Клањец; 

Јозо Марчинковић, као замеинк Пашаге Манџнћа, за 
Изборни срез зенички; 

Елизабета Фрнтић, као замекик Карла Гашпара-Мразо- 
-вића, за Избории срез Прелог; 

37 



Марко Перичин, као заменик Моше Пијаде, за Изборнн 
срез сремскомитровички; 

НешиК Светомир, као замеиик Александра Ранковик!, 
за Изборни срез посавски; 

Јаи Гашпар, као заменик др Ивана Рибара, за Изборни 
срез новосадски; 

Марко ПоловнК, као заменик др Ивана Рнбара, за 
Избории срез карловачки; 

Немања Влатковић, као заменик др Ивана Рибара, за 
Избории срез Јајце; 

Јоснп МиклаужиИ, као замсиик др Златана Сремеца', 
за Изборни срез Загреб II (центар); и 

Јосип Банак, као заменик Аидрије Хебраига, за Изборни 
срез вировитички. 

Накиадно je лредата Вернфикационом одбору оставка 
Ђоке Јованића, генерал-мајора, народног посланика за 
Изборни срез Грачац, који се, услед немогућности вршења 
посланичке дужности, одриче посланичког мандата у корист 
свога заменика Мила Почуче. 

Подносећк извештај, Всрификационн одбор моли Са- 
везну скупштину Уставотворне скупштине да овај извештај 
у целости усвоји и све напред наведеие мандате оснажи. 

За известиоца no овом извештају одбор je одредио 
Внцка Крстуловића. 

29 новембрл  1945 годиие 
у Бсограду т-, Ј '    Ј Прстседник 

Секретлр Bepii(|>HKaniionor одбора 
Вицко Крстулови!!, с. р. Владимир СимиН, с. р. 

Ч л a и o n и : 

Живота Ђермановић, с. р., Милош МосковљевиН, с. р., Влада 
Зечеви|1, с. р., Момчило Марковић, с. р., Ђоко Пајковић, с. р., 
Јован Веселинов, с. р., Станко Опачић-Ћшшца, с. р., Жижа 
др Александар, с. р., Аите Вркл>аН| с. р., Маријан Брецељ, с. р., 
Франц Кимовец, с. р., Зоран Полич, с. р., Љубчо Арсов, с. р.Ј 
Цветко Узуновски, с. р., Бошко ШнљеговиИ, с. р., Осман 
Карабеговић,  с.  р.,   Новак   Мастиловић,  с.  р.,   Вељко   Зе- 

KOBtlh,  с.  р. 

Претседник Верификациоиог одбора: И.ма ли ко од i о- 
споде иародних посланика који жели да говори поводом 
извештаја Верификационог одбора? (Нико се не јавл^а за 
реч).  Пошто  се  нико  не jaBv'ba,  питам  Савезну скупштнну 
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прима ли нзвештај Верифнкационог одбора? (Прима. Дуго- 
трајан аплауз). Објављујем да je извсштај Верификацноног 
одбора једногласно примљен и да су, према томе, народни 
посланици, чија су имена из извештаја прочитана лотврђени 
За иародне посланике. 

Прелазимо на другу тачку дневног реда: заклетва на- 
родних посланика. 

Позивам народие послапнке да устану и да за мном 
изговарају речи заклетве коју ћу ja читати, a потом да 
нотпишу своју заклетву и да потписани примерак предаду 
Претседништву. 

(За овнм сви народпи посланнци устају и изговарају 
за Претседииком ову заклетву: 

„Ja заклињем се својом чашћу1 и 
чашћу свога народа да iiy као народни 'послаиик у раду 
Уставотворне скуиттине верно заступати свој народ и да 
hy неуморно чувати и бранити тековине народне борбе, де- 
мократска права н слободу народа". 

Затим je сваки иародни прсланик предао Прстседнк- 
штву поггписаии прииерак положене заклетве). 

Пре преласка на трећу тачку дневиог реда, лајем десет 
иинута одмора. 

(После одмора) 

Претседник   Верифнкацноног    одбора:   Прелазимо    на 
трећу тачку дневиог реда. По Закону o Уставотворној 
скупштинн прво се бирЗ' Претседииштво. Има ли ко прсдлог 
за избор претседника? (Јавл>а се наридии посланик Петар 
Стаиболић). Има рсч друг Стамболић. 

Петар Стамболи!! (Изборни срсз дратачевско-моранпчки, 
ИР Србија): За претседника предлажем народиог посланика 
Владимира Симића, 

Претседник Верифнкационог одбора: I hia ли ко какав 
други прсдлог? (Иико се од послаиика ие јавл.а са предло- 
гом). Пошто нема никаквих другнх предлога, шпа.м Скуп- 
штину ирнма ли предлог друга Стамболића да претседншс 
Савезне скулштине буде Владнмир Симић? (Народни посла- ' 
ници рпштим и дуготрајним одооравањем потврђују своју 
сагласност). 

Претседник Савезне скупштиие Владнмир Симић: Сада 
Долази иа ред избор два потпретседника*. Има ли ко какаи 



прсдлог за нзбор потпретссдника Савезнс скуиштине? 
(JaBjba се за реч пос.чапик Пстар Стамоолнћ). 

Петар СтамболиИ: За потпретседнике Савезне скуп- 
штнне  иредлажс.м  Фрању Гажија  и  Сулејмава ФИЈПШОВИћа. 

Претседник: И.ма ли ко какав други предлог? (Нико се 
од пбсланика ne јапл.а). Пошто нема другнх Јфсдлога, 
питам Скупшгину при.ма ли иредлог друга Стамболића да 
пртпретседниди Савезне скуппггипс буду Франи) Гажи и 
Сулсјмаи Филипоип!!? (Сии присутни пародин иослаипцп 
јслполупгним аплаузом изражапају своју сагласност са 
датим иредлогом). 

Прслазимо иа иабор три секретара Скупштине. Да ли 
iv има предлога? (Јавлза се за реч нарбдни посланик Петар 
Стамболнћ). Има реч друг Стамболић. 

Петгр Стамболнћ: За сскретаре Савезне скупштине 
предлажсм народне посланике Воју Лековића, Јђубча Арсова 
и Стевана Јовичића. 

Претседник: И.ма ли ко какав други предлог? (Нико пс 
даје другн предлог). Пошто иема других предлога, питам 
Скупштину да ли прима предлог друга Стамболића да се- 
кретари Савезне скупштиие буду Boja Лековић, Лзубчо 
Арсов и Стеван Јрвичић? (Сви народни посланици једио- 
гласно прихватају прсдлог). Објављујем да je предлог 
друга СтамболиКа прихваћен и да су за секретаре изабрани 
Boja ЛековиК, Љубчо Арсов и Стеван Јовнчић. 

Г1озн1шм изабране иотпретсединке: Фрању Гажија и Су- 
леј.маиа Филиповнћа и изабране сскретаре да заузмЈ' своја 
места. (Изабрани потпретседници и секретари заузимају 
своја мсста). 

Извештавам Скупштину да су народни посланици Ср- 
бије поднели предлог да овај дом усвоји прсдлог Декла- 
рације o проглашсњу Федеративне Народне Рспублнке Ју- 
госугавије. (Сви народни посланици устају, бурно и дуго- 
трајно   аплаудирају  и  одушљеио  кличу:  Живела  Иародна 
Република  Југославија   Овације Народној  Републици 
Југославији нспрестано трају уз спонтане акламације H 
oimiTc одушевлЈењс). 

Молим  друга Благоја  HciiiKOBulia да  изложи предлог. 
Др Блзгоје HeiuKOBiih (Избории срсз Бсогрид VII, III' 

Србијп) чита: 
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„Ми доле потписаии послаиици Саисзие скулштинс 
Уставотцорие скупштиие из Србнјс иредлажемо да Савезна 
скупштина изгласа приложени тексг /Декларације o прогла- 
шешу Фсдеративис Пародис Реиублике Југослаинје с тпм 
да no усиајању овог предлога у оба дома буде данас 
сазвана заједничка ссдница за распрапл.ање предлога Де- 
кларације". 

Ииродш! пославици Саоезие окупцгшне и:) Србије; 

Сретен ЖујовиН, с. р., Моша Пијаде, с. р., Михаило Ђу- 
poBiih, с. р., Србол>уГ) Јоснповнћ, с. р., Мнлорад Вујичић« 
с. р., Светомир В. Иешић, с. р., Радоваи Груји!), с. р., Павле 
ГеренчевиИ, с. р., Иикола Иванчевић, с. р,, Момир A. Јокси- 
MOBHII, с. р-, ДамњановиИ Божндарка-Кнкз, с. р.ј Влада Зе- 
чевић, с. р., Милоје Д. Лнтић, с. р., Милеитије UOIIOKIIII, с. р., 
Риста Антуиови1|, с. р., Станка МунНан-Веселинов, с. р., Лг- 
зар Плавшић, с. р.', Иса Јовановић, с. р., Ђура ЈовановиН, 
с. р., Душаи ПетровиИ, ic. p., Par. Андрић, с. p., Петар 
Релић, с. р;ј Др Слав. Кузманови11, с. р.ј Немања Марко- 
BHII, с, р., Душан Богданов, с. р,, Грго Лулнћ, с. ])., Ми- 
лош Минић, с. р., Слободан Пенезић, с. р., ГТетар Сгамбо- 
ли1>, с. р., АКим Грулсвић, с. р., Васнлије Смајови11, с. р., 
Бошко KpCTHli, с. р., Ђурица Јојкићј с. р., Вујица Гајиио- 
вић, с. р., Славко ЗечевиИ-Влада, с. р., Велибор Љујнћ, с. р., 
Хилми.ја ХасанагиИ, с. р., Живко EpMHli, с. р,. Милаи Бело- 
вуковић, с. р., Светозар Ђ, KpcTnh, с. р., Љубинка Мило- 
савл>еви11, с. р., Чеда Б;;Ћурђевнћ, с. р., Секељ Јожеф, с. р., 
Ђор1)е Бошковић, с. р., Рад. Мијушковић; с р;, Милоје С. 
МилојевиК, с. р., Живота Тзермаиовић, с. р., В. Лекомћј с. р,, 
Ђ. Богданов, с. р., Јоваи Доропшн, с. р., Радосав Гвџић, с. р., 
Драгослав Марковић, с. р., Boja Jepeivmli, с. p., Александар 
UJeeiili, с. p., Спасоје Чобански, с. p., Јован ШакиИ, с. р., Ми- 
лија Радованови11, с. р., Славол>уб Петровнћ, с. р., Др Алек- 
сандјар Жижа, с. р., Опотпис печиггак), Аугустипов Мато, 
с. р., Тихомир Никодијеви!!, с. р., Душан Девеџн11, с. p., Ko- 
da Hal), с. p., Милка ДаШовић-Мшшћ, с. p., Момчило Ђу- 
риИ, с. р., Света Стефановн11, с. р., СтефгновиН Иван-Срба, 
с. р., Љубодраг Н. Ђурић, с. р., Миливоје Стефа110ви11-До- 
ЛИНСКИ с. j)., Лазар И. Ђурови11-Ти|1а, с. р., Станимир Јова- 
новиК-Лова, с. р., Никола Божовић, с. р., Ђоко Пајковии, 
с. р., Милош MapKOBnh, с. р;, ПрнбнН Милан, с. р., Тома 
Гренфил, с.  р.,  П.  Павлови11,  с.  р.,  Лован   nonoruli,   с.   р., 
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A. TpaJKOBHli, c. p., Јован Веселинов, c. p., Др Сава Лазин, 
с. р., Костадин С. Лукић, с. р., Стеван Јовичић, с. р.( Иван 
Суботин, с. р., Радивој Г. Драгин, с. р., Рац Винце, с. р., Др 
Б. НешковиИ, с. р., М. ТодоровиК с. р., Др Драгољуб Јова- 
новић, с. р., Павле Јовићевић, с. р., Мита Миљковић, с. р., Ри- 
фат Бериша, с. р., Перичин Марко, с р., Душац Мугош, с. р., 
Коча A. Поповић, с. р., Мо.ма Марковић, с. р., ЖивоЈин Ни- 
колић, с. р., Костић Велимир, с. р., Иванов Андреј, с. р., Васко 
Апостолов, с. р., Пане ЂукиИ, с. р., Урош Н. Ковачевић, с. р., 
Бошко Чакић, с. р., Хоџа Фадил, с. р., др Милош С. Москов- 
љевић, с. р., Хасан Криезиу, с. р., Џавид Нимани, с. р., Горо- 
л.уб И. Поповић, с. р., Мехмед Хоџа, с. |>., Исмет Шаћирн, с. р., 
Владимир Cii.Miili, с. p., A. Ранкови!], c. ip., Миливоје Радова- 
MOI'.llli, c. p., 

Молим вас да саслушатс Дскларацију o лроглашењу 
Федеративне Народне Републикс Југославије: 

„ДЕКЛАРАЦИЈА   O  ПРОГЛАШЕЊУ 
ФЕДЕРАТИВИЕ НАРОДНЕ  РЕПУБЛИКЕ  ЈУГОСЛАВИЈЕ 
Кроз двадесет и две године постојања Југославије пре 

рата, њени Аароди нису могли остварити своје вековне 
тсжњс: националну равноправпост и социјалну правду. 
Уместо да буде остварено њихово братско јединство на 
основу равноправностн, нснародна владавина једне хеге- 
монистичке клике стварала je ме1)у њима све дубљи јаз и 
међусобни раздор.      / 

Таква лолитика угњетавања појединих народа и и>ихо- 
вог разједиљавања, као и брутална политичка и социјалиа 
реакција коју су спроводиле реакциоиарне клике са моиар- 
хијом на челу, ослабила je државу изнутра као и ирсма 
спољшем свету, што je довело до катастрофалиих после- 
дица у време најездс фашистичких сила у Југославију 
априла 1941 године. 

У време априлске најезде Немачке и других фашнстич- 
ских сила у Југославију, Петар II Кара1)ор1)евић иије имао 
ни способности ни воље да организујс отпор народа против 
окупатора, већ je побегао у иностранство a народе Југо- 
славије препустио њиховој судбини. 

Својим поступцима за време народлоослободилачке 
борбе Петар II Кара1)орђеви11 ослабио je отпор народа 
ирема окупатору. Ои je свим средствима помагао народие 
нздајнике који су од 1941 непрскидно водили борбу против 
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Народноослободилачке војске, односно против ослободи- 
лачког покрета народа, и сарађивали с окупатором. 

Народи Југославије устали су у борбу против фаши- 
стнчких окупатора и дома11Их издајника чврсто решени да 
бране своју независност и слободу н да допринесу свој удео 
рпштим напорима Уједињених нација против заједничког 
непријател.а. У четворогодишњој борби народи Југосла- 
вије остварили су своје чврсто јединство и братство. Они су 
крвљу и животима својих најбол>их синова не само побе- 
Дили окупаторе и љихове домаће сарадникс, иего су и 
уклонили све оно што их je у лрошлости раздвајало. Они 
су чврсто решили да створе такав унутрашњи поредак који 
he им омогућити миран развитак и остварење бол.е и cpeh- 
није буду1јности. 

Народи Југославије уверили су се, како у периоду од 
Првог до Другог светског рата, тако и у самом току четво- 
рогодишње ослободилачке борСЗе да je монархија била нај- 
већа сметља ствараљу нове Југославије братске и демо- 
кратске заједнице равноправних народа. Они су се уверили 
да je монархија главни кривац и за све поступке неиа- 
родних режима и пре рата као и за оно што су наши народн 
морали подносити од домаћих издајника који су били 
помагани од монархије. 

Ha основу тога и сагласно слободно израженој вољи 
свих народа Југославије, Савезиа скупштина Уставотворне 
скупштине решнла je и решава у име народа: 

I 
Демократска Федератнвна Југославија проглашује се 

народном републиком под имеиом Федсративиа Народиа 
Република Југославија. (Цела Народна скупштина устаје и 
громким и спонтаним аплаузом, који je трајао више минуаа, 
поздравила je ове последње речи, кличући новој Федера- 
тивној Народиој Реиублици Југославији. Овим спонтаним 
манифестацијама иридружила се и публика са галсрија). 

Федсративиа Иародиа Рспублииа Југославија je савезна 
иародна држава републиканског облика, заједница равно- 
правних народа који су слободно изразили своју воЛ)у да 
остану уједињени у Југославији. 

II 
Са oBOiM одлуком коначно се у име свих народа Југо- 

славије  укида монархија у  Југославији,  a  Петар  II  Кара- 
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ђорђевић, ca цсло.м династнјом Карађорђ^ића, лишава се 
свих права која су њему и династији Кара1)ор1)еииКа шрипа- 
дала. (Цела Скупштина поноио устаје и бурним и дуго- 
трајним аплаузом лоздравл.а другу тачку Декларације. 
Аилауз и овације трајали су више минута). 

Дано у Београду главном граду Федеративне Народне 
Републике Југославије, 29 новсмбра  1945 године". 

Претседник: Отварам дискусију no овом предлогу, 
пошто су се говорници већ иријавили за реч. Дајем реч 
иародном посланику Андрији Хебрангу. 

Андрнја Хебранг (Изборни сроз Загрсб V, НР Хрватска): 
Другови и другарице народнн заступницн, предлог друга 
др Благоја Нешкбвића, иоднесен у име застугшика Србије 
да се свргне монархија и прогласи Федеративна Народна 
Република ишчупаи je из срца и дута свих народа Југо- 
славијс. Тим предлогом ' Србија поновио доказује да je 
досљедна својој слободарској прошлостн, да се ограђује и 
да осуђујс сва злодјела, што их je велнкосрпска клика са 
монархијом на челу починила npiije рата и у току рата. 

Моиархија je била легло свих подлости, злочина и ко- 
руицнје у нашој земл.и, она je била стуб великосрпске реак- 
ције и нациоиалног угшетавања. Ha грудима монархије и 
њеним соковима одгајани су најгори изроди и крвннци 
нашнх народа. Постојашс монархиј,е било je запрека за 
братство, једимство и равноправност иаших народа. Њено 
je постојање искључивало демократска права, слободе и 
социјалне реформе. Моиархија je била ослонац међуна- 
родне реакције у Југославији. Ibcno je постојање било 
запрека за успоставл>а11.е пријатељс^их и савезиичких 
односа са братским Совјстским Савезом и за искрене при- 
јатељске односе са суседиим земл.ама. Свргавањем монар- 
хије и ироглашењем Федерагивие Мародне Републике 
окруниће се сви напори, патње и жртве нашнх иарода у 
бррби иротив. фашистичког окулатора и домаћих издајника. 

Наша Република, друговн, неће бити обична република. 
Она ће бнти Народна Република. По томе се она разлнкује 
од република Запада. 

Проглашсњем Федеративне Народне Републике добиће 
народи Југославије такво државно уре1)ење, које зајемчује 
и.ихову равноправиост, љнхово братство и јединство, њк- 
хова демократска права н социјалис рсформе. 
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Ca Федеративиом Народном Републнком  илу наши  На- 
роди у сусрст cpelinoj  и  снијетлој будућности. 

Доле 1Монархија! (Бурнн усклнци: Доле!). 
Жинјела Федеративна Народна Република Југаславија! 

(Дуготрајаи аплауз и узвици: Живела!). 

Претсел1ик:    Дајем   реч   народном   иослаиику    Борису 
Кидричу. 

Борис Кидрич (Избории срез Љубљана I, НР Словс- 
НИја): Друговн народмн прстставннци, придружујем се у 
целини декларацији друга Нешковића. Ми можемо само да 
изразимо задовол,ство да су сви народи Југославије sa- 
хвални српском народу, који je ггреко својих претсгавника 
изразио да народн Југославије xohe Републику. (Бурно 
одобравање). 

Народноослободилачка борба и њене тековиие велика 
су ствар, највећа ствар у исторнји иаших народа. Ова на- 
родноослободилачка борба не би бнла стварно завршена и 
њене тековине не би бнле до краја потврђене да Уставо- 
творна скупштина у самом свом иочетку није свечано изгла- 
сала то за шта се наш народ изјаснио на овим ■изборима — 
да се изгласа Република, Федератнвна Иародиа Република 
Југославија. (Аплауз). 

Словеначки народ био je хиљаду триста годииа п.д 
туђинским ропством. Његово ропство, његова неравноправ- 
ност, његове патње увек су биле везане за туђнна и за нена- 
родне моиархије. Ja могу, у име словеначких народних ио- 
сланика, данас да изјавим да оно за шта се ■словеиачки народ 
досада у својој нераздруживој заједници свих југословен- 
ских народа борио ne би до краја добиле своју сјајну 
потврду, када не би добио Републику. 

Република претставл>а за словеначки иарод коначно 
укндање неравноправиости н коиачио постављан>е равно- 
правностн, претставља за слободне народе постигнуће 
свега онога o чему су његови најбољи културни духови 
сневали, a за шта се борно сам народ. 

11ека живи Федератнвна Иародна Република Југосла- 
вија! (Бурно и дуготрајно одобравање). 

Претседник: Има реч народни посланик Влада Зечевић. 
Влада Зечевић (Избориц срсз јадарски, H P Србчја): 

AKO лрегледа.мо нашу историју и историју владара од 1 le- 
MaibHha   до    Kapal)Opl)eBnlia,    уочићемо     једну    пепобнтну 
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истину a то je: народ српски ce борио за своју независност 
и слободу — a извојеване победе присвајали су владари, 
жупани, цареви и краљеви за себе и за својс најближе, a 
иарод je и даље остајао ,,верни поданик" свога господара. 
Народ je имао обавезу да даје све људске и материјалне 
жртве у борби за свој опстанак, a никаква права да одлу- 
чује o својој судбиии. —■ To право задржавали су владари 
за себе. 

У скорој прошлости регент Александар Кара1)ор1)евић, 
на солукском процесу, рекао je: ,,Све што стрши, главу 
доле". Он ce овога држао и систематски спроводио. Узми.мо 
„Обзнану", na 6 јануар 1929 године. И да су сви борбени 
сннови српског, хрватског, словеначког, македонског и цр- 
ногорског народа имали једну главу, она би отишла доле. 
Внше од двадесет година стварала су ce два фронта: двор- 
ски фронт убица, пљачкаша, улизица, миговођа читане групе 
људи најпослушнијнх слугу двора и монархије Карађор1)е- 
вића, од претседника владе и министра до последњег сео- 
ског жандарма и пандура, сви су сс оии утркивали ко iie 
више опл>ачкати и обесправитн парод за свој рачун и рачун 
куће Kapaii)opl)eBHlia. Имовина куће Кара1)орђевића o томе 
најбол>е сведочи и позната je no злу свима. 

Други фронт je био фронт народа: најбољих Срба, 
Хрвата, Словенаца, Македопоиа н Црногораца. До сукоба 
између ова два фроита долазило je внше лута и у разним 
облнцима и све до 1941 године тај су сукоб крвљу и живо- 
тима плг,ћали најборбспији спнови народа Југославпје ■— 
члапови Комунистичке napinje као целипа, и напреднији 
појединци и групе осталих политичкнх странака. 

И што je историски тачно, у бпвшој Југославијп вла- 
дало ce, углавном, у име српског парсда « баш помоћу и 
подршком српског парода. 

У томе и лежи значај предлога да ce мопархија и као 
последњи претставник   монархије   Петар   Карајђорђевић  и 
сви чланови куће Карађорђевића једном за свагда свргну и 
скину са народних ле})а n да ce прогласи Република. Да тај 
предлог изнесу пред Савезну скупштппу баш послаппци 
Србије, дато им je на то право, јер их je народ изабрао n 
овластио. To право стекао je српскп парод својом херој- 
ском борбом нарочнто од 1941 године од почетка устанка 
до победе у рату и за изградњу eno je државе, народне 
државе  — Републике.   Баш   на   Српском   народу  и  лежи 
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дужнаст да из свога списка брише најсрамније име Петра 
и осталих Kapaljop^CBHha. Сриски народ окренуо je лнст 
своје историје и лнше je крвљу, сиагом и вољош најбољих 
својих сниова и кћери — и зато je срлски народ у огромној 
својој већини за иародну власт, за Републику. — Жнвела 
Република  Југославија!   (Аплауз). 

Претседник: Реч има народни посланик и потпретседиик 
Иародне скулштиие фрањо Гажи. 

Фрањо Гажи (Избории срез Врбопац, IIP Хрпатска): 
/1ругови народии посланнци, у овом историском часу, кад 
су сви irauin народи иреко вас својом вољом слободно иза- 
браипх народиих заступннка, веома срдачно и одушевл>ено 
поздравили Декларацију другова посланнка братске Србије, 
ja у име хрватског a напосе хрватског сељачког народа 
Декларацију срда.чно усвајам и поздрављам. (Буран аилауз). 
Поздрављајући Декларацију, хрватски парод вјерује да су 
остварен>ем Народне Релублике Југославије, за коју се он 
»eh одавно борио и толнко жртвовао, потпуно изграђени 
чврсти темељи на који.ма je, и њему и осталој браКи name 
нове Рспублике Југославијс, оснгурапа cpeluia ii боља 
будуНност. 

Да живе народи Републике Југославије! (Бурии по- 
клици: Живели!) 

Претседник: Пошто je листа пријављених говорника 
исцрпеиа, објављујем да je претрес no овоме предлогу 
закључеи. 

Прелазилго иа гласање, гласаће се појединачно са зп 
и против. 

Предлажем Скупштини да приликом гласања сваки 
посланик лриђе стенографском столу и својим потписом 
Потврди како je гласао. Прима ли Скуиштина овај предлог? 
(Једногласним одобравањем Скупштина прима овај предлог). 
Објављујем да je иредлог примљен. 

Секретар Boja Лековић (Изборни срез Пријсиоље— 
Прибој—Houa Варош, ИР Србија) прозива: Маршал Југо- 
славије Јосип Броз Тито. 

(Претседннк Савезне владе маршал Тито, уз бурне 
овације и френетични аплауз целе велике дворане, прнлазн 
поворници, гласа за и иотписује Декларацију o проглашођу 
Федеративне Народне Републике Југославије. За све времс 
овог  веома   свечапиг   чнна   иародии   послалици   н  публика, 
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која je прекрнла галерије, поздрављају маршала Тита-дуго- 
трајии.м аилаузом и сложним: Живео Тито!) 

Секретар (иаставл.а прозивку): Владимир Симић. (Пошго 
je претседннк Савезие скупштиле jviacao за Републику, 
прозвани народни посланнци, један за другим прилазе ro- 
ворници, гласају и потписују Декларацију праћени једно- 
душним аплаузом народних посланика и публике. Миоги 
иародни послаинцн, гласајући за Републику, одушевљени 
оиим исторнским догађајем, давали су изјаве: Фрањо Гижи: 
„Гласаи за Републику, jep je Реиублика свему свету дика"; 
Косгадии ЛукиИ: „3a Републнку, За Тнта, за парод"; Луки 
Пахић: „За Републику мира и рада, да народ сам собом 
влада"; Нико Толо: „За Републику, 25 година борио сам 
се и дожнвео сам да je ОВИМ погврдим", итд.). 

(После гласања) 

Претседник: Изволнтс чути резултат гласаи.а. Објав- 
љујем да je од укупнсг броја народних посланика Савезне 
скупшгинс — 349, присутно 344 a отсутно 5. Сви присутни 
иароднн посланици гласали су за агредлог Декларацнје o 
проглашењу Федеративне Народне Републике Југославијс. 
(Свн посланнци устају, дуготрајним и бурним аплаузом 
маннфестују своје одушевљење, СЛОЖНО и громко скаиди- 
рајући: Ре-пу-бли-ка! Тн-то! Тн-то! Овације су трајале 
пуинх  10 мннута). 

Пошто предлог, који je усвојен, предвиђа да се одмах, 
још даиас одржи заједничка седница оба дома, закључу- 
јући ову седницу, молим народне лосланике да нс напу- 
штају двораиу. 

(Седница je закључена у 17 часова). 
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СКУПШТИНА   НАРОДА 

Друга претходна седница 
(29 иовембра 1945) 

Почетак у 14 часова. 
Прстседавао претседник Вери(1)икационог одбора Фране 

Фрол (ИР Хрватска) и новоизабрани лретседник Скупштине 
народа Јосип Видмар (ИР Слоисиија). 

Претседник Вернфикациоиог одбора Фране Фрол: Дру- 
гови, као претсједник Верификационог одбор^ отвара.м 
други прстходни састанак Скупштние народа, са сљсдећим: 
дисвиим редом: 

1) извјсштај  Вернфикационог одбора, 

2) полаганзе заклетве и 
3) избор претсједника, два потпрсгсједника и три сс- 

кретара Скупштине народа. 
Пре прелаза иа дисиии ред, молим друга секретара 

Милана IloiioBHiia да  ирочита заиисник ирошлог састанка^ 
Привремени секретар Милгн Поповић (НР Србија) чита 

записник првог претходног састанка од 29 новембра 1945 
године. 

Претседмпк Верификационог одбора: Има ли ко од 
другова народннх посланика какву примјсдбу иа записник? 
(Иема). Пошто не.ма иримједаба na заинсипк, објарЛј>ујбЈ1 
Да je запнспик примљен. 

Прелазимо на днсвни рсд. Прва тачка дненпог рсда je: 
извјештај Верификационог одбора. 

Моли.м лруга извјестиоца др Јосипа ХрнчсчшКа да 
изволи   прочитати  нзвјештај   Всрификацноиог   одбора. 

Известилац др Јосип Хрнчеви!! (НР Хрватска) чита: 
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ВЦРИФИКЛЦИОНИ   ОДБОР   СКУПШТИНЕ   ИАРОДЛ 
УСТЛВОТВОРНЕ   СКУПШТШШ 

Бр. 2 
29 новембра  1945 године 

Бсоград 
СКУПШТИНИ НАРОДА УСТАВОТВОРНЕ СКУПШТИНЕ 

Б е o г p a д 

Верификациони одбор Скупштине народа Уставотворие 
скупштине примио je преко привремсног претссдника Скуп- 
штине парода извештај Савезне изборне комисије од 26 но- 
вембра 1945 г. бр. 384 o резултатима избора народних по- 
сланика за Скупштину народа Уставотворне скупштинс, 
одржаних 11 новембра 1945 године, 165 посланичких увс- 
рења  (пуномоћи.Ја) и  сва  остала  изборна акта. 

Ha основу изборног материјала Вернфикациони одбор 
констатовао je: 

Да je целој држави било потврђено девет земаљских 
односно обласних кандидатских листа за избор народних 
посланика за Скупштину народа Уставотворне скуп- 
штине, и то: 

1) У федсралиој једшгици Србији: 
а) земаљска кандидатска листа Народног фронта Србије 

са носноцем листе др Синишом Станковићем, претседником 
Народне скупштине Србије из Београда, и 

б) прииојена зсмаљска кандидатска листа Народног 
фронта Србије са носиоцем листе Јашом М. Продановнћем, 
лгинистром за Србију Савезне владе из Београда; 

2) У Аутономној покрајипи Војводини: обласна канди- 
датска листа Иародног фронта Војводине са носиоцем листе 
инж. Ннколом ПетровиИем, министром трговине и сиабде- 
иања Савезне владе Југославије; 

3) У Аутономној области Косову н Метохији: обласна 
кандидатска листа Народног фронта Косова и Метохије са 
носиоцем листе Али Шукријом, јавним тужиоцем за Косово 
и Метохију из Призрена; 

4) У федералној јединици Хрватској: земаљска канди- 
датска листа Народног фронта Хрватске са носиоцем листе 
Владимиром Назором, књнжевником и претседником Иа- 
родног сабора Хрватске; 

5) У федсралној једипици Словеннји: земаљска канди- 
.датска листа Народног фронта Словеније, са носиоцем 
листс  Јосипом  Видмаром,  кшижевником из Љубљане; 
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6) У федералној јединици Босни и Херцеговини: зс- 
Маљска кандидатска листа Народног фронта Босне и Херце- 
говине са носиоцем листе Родољубом Чолаковићем, прет- 
седником Иародне владе Босне и Херцеговине из Бијељине; 

7) У федералној једииици Македонији: земал>ска кан- 
дидатска листа Народног фронта Македоније, са носиоцем 
листе Баном Андрејевим, министром рударства Савезне 
владе; 

8) у федералној јединици Црној Гори: земаљска канди- 
датска лнста Иародног фронта Црне Горе са иасиоцем листе 
Милованом Ђиласом, савезним министром за Црну Гору; 

Да je у целој држави од укупног броја уписаиих бирача 
S,383.455 изашло на изборе 7,413.214 бирача тј. 88,43%; 

Да су од укупиог броја палих гласова у свим федералн^! 
јединицама односно аутоиомиим областима земаљске одно- 
сно обласне кандидатске листе Народног фрота добиле 
укупно 6,574.975 гласова, тј. 88,69%, a „кутија без листе" 
838.239 гласова, тј. 11,31%. 

Расмотривши целокупни изборни материјал, Верифи- 
кациони одбор je утврдио да није поднета ниједна жалба 
нити учињен ма какав приговор на изборе и мандате на- 
родних посланика. 

Ha основу тога Верифнкациони одбор предлаже Скуп- 
штшш иарода да оснажи мандате следећих народних по- 
сланика: 

1) Станковић др Синише, претседника Мародне скуп- 
штине Србије из Београда; 

2) МитровнИ   Митре,  министра    просвете    Србије   из 
Београда; 

3) ЦаревиЈј   Милоша,    миннстра    правде    Србије    из 
Београда; 

4) Томић   Алексе,    министра    грађевшит    Србије    из 
Београда; 

5) Поповић С. Милана, главног секретара Земљорад- 
ничке странке из Београда; 

6) Поповића др Милоша, лекара из Београда; 
7) Смиљанића  Милана,   министра   пољопривреде   Ср- 

бије из Београда; 
8) Радосавл>евића Добривоја, секретара Извршног }ia- 

родног одбора из Београда; 
9) Јаковљеви^а др Стевана, ректора Универзитета из 

Београда; 
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10) Димитријевића  Спасоја,  земљорадника   из Градца 
(Ср. крагујевачки); 

11) Петровнћа Нинка,  помоћиика Јаииог тужиоца Ју- 
гославије из Београда; 

12) LileKeparnha Мурата, члана Верске комиснје Југо- 
славијс из Београда; 

13) Илића Павла, генерал-мајора из Београда; 
14) Скерлића Велимира, прнвагног чнновника из Бео- 

града; 
15) Стојановића Александра, столара из Бсограда; 
16) Манојловић Радмиле, домаћице из Шапца; 
17) Продановића М. Јаше, министра за Србију Савезне 

владе из Београда; 
18) Павловића Косана, зсмљорадника из Степојевца; 
19) Бабови)!  Спасснијс,   иретседнице   АФЖ-а  из  Бео- 

града; 
20) Влајковића др Милорада, секретара Народне скуп- 

штине Србије из Београда; 
21) Савнћа  Кирила,  професора  Универзитета  из  Бео- 

града; 
22) Вукосав.ЧЈСвића Сретена, министра за колонизацију 

Савезне владе из Пријспоља; 
23) Илића С. Драгољуба,  адвоката из Београда; 
24) Поповића Радована, земљорадника из Bpannha; 
25) OeTpoBniia ини<. Николе, мииистра трговине и снаб- 

девања Савезие владе из Београда; 
26) Јегдића Јована, адвоката из Новог Сада; 
27) Шоти  Пала,  потпретседпика   Иароднс   скупштине 

Војводинс, Нови Сад; 
28) МасниЈ! Пегра, потпретседника Народне скупштине 

Војводине, Иови Сад; 
29) Врбовског  ииж.   Павела,   агронома  из  Бачког  Пе- 

тровца; 
30) Hal)   Гаврила,    директора    гимназије   из   Руског 

Крстура; 
31) Лауташ Трајана, потпретседника Среског иародног 

одбора из Панчсва,; 
32) Варге  Иштвана,  капетана  JA,  Мови  Сад; 
33) МнланковиНа Ивана, претседника Градског народ- 

ног одбора, Суботица; 
34) МомчиловиНа Љубе, сскретара Народне скупштине 

Војводине, Иови Сад; 
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35) Олах Шандора, повереника за индустрију н рудар- 
ство Народне скупштине Војводиие, Нови Сад; 

36) Милошевић  Мире,  прегседнице  Покрајинског   од- 
бора АФЖ, Нови Сад; 

37) Братића др Душана, адвоката  из  Петровграда; 
38) Царића др Војина, адвоката из Новог Сада; 
39) Али Шукријс, jaBtror тужиоца 3ia Космет из При- 

зреиа; 
40) Филиповића Крста, иовереника за индустрију и ру- 

дарство Обласног одбора из Призрена; 
41) Ђакови11а Спасоја, мајора JA из Прнзрена; 
42) Гаш Аљуша, начелника Окружног o/ie;beiha ОЗНЕ 

из Пећи; 
43) Ћурчића  Живојииа,  секретара Среског  одбора  из 

Приштине; 
44) Затрића   Саита,   претседника    Среског    одбора   из 

Истока; 
45) Сулејмани  Хивзије, лретседника Обласиог  суда  из 

Прнзрена; 
46) Агуши   Куртоша,   ломсЉника   јавног   тужноца   из 

Урошевца,; 
47) Зскерија   Реџе,   повереника   иародног   здравља   из 

Призрена; 
48) Мустафе Хоџе, члана Војног суда Из Прииггине; 
49) Назора  Владимира,   књижсвннка,   претседника  На- 

родног сабора Хрватске, Загреб; 
50) Фрола    Франа.,    министра    Савезне    владе,   члана 

Извршног одбора ХРСС-а, Загреб; 
51) Смодлаке др  Јосипа, министра без  портфеља Са- 

везне владе из Сплига; 
52) Грегорића др  Павла,  лекара,   мннисгра за Хрват- 

ску Савезне владе из Загреба; 
53) Орешчанииа   Богдана,   генерал-мајора   из   Перне, 

Кордун; o        ^   ' 
54) Крајачића Ивана, генерал-ма.Јора из Загреба; 
55) Гошњака   Ивана,   генерал-лајтианта   из   Сиска,   ко- 

манданта II армије; 
56) Салацаиа дои Анта, свештеника из Далмације; 
57) Саили  Драгутина,   радника,  претседиика  Градског 

народног одбора Загреб; 
58) Ркмана  Душана, сел>а,ка из Кордуна; 
59) Чиковића  Тома,  сел>ака,  министра  Народне  владе 

Хрватске из Копривпице; 
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60) Миливојевића  Јозе,   адвоката,   претседника   Град- 
ског народног одбора, Осијек; 

61) Хрнчевића др Јосипа, пуковника, претседннка Вр- 
ховног војног суда Југославије,  из Бјелсвара; 

62) Кризмана  др  Хинка,   министра  у  пензији,   из  Ва- 
раждина; 

63) Ненезића  Радојице,   потлуковника   из  Аде,  котар 
Осијек, Славонија; 

64) Плепелића Стјепана, сељака из Велике Горнце; 
65) Јадрешина Богда, радникаиз Биоградг. на Мору;. 
66) Кршула Мата, радника  из Селца, Приморјс; 
67) Попсвића Душана, сељака из Бискупије, /Далмација; 
68) Турковића  Ивана  (Шкеце),  сељака  из  Побјеника,. 

Чазма, члана Извршног одбора ХРСС-а; 
69) Аугустинчић Антона, вајара из Загреба; 
70) Видмара Јосипа, књижевника из Љубљане; 
71) Коцбека  Едварда,  професора  из Љубл.ане; 
72) Руса Јосипа, судије из Љубљане; 
73) Жупанчича Отона, песника из Љубљане; 
74) Бевк Франца, публицисте из Љубљане; 
75) Беблера др Алеша, правника из Љубљане; 
76) Јераса Јосипа, просјксора из Љубљане; 
77) Цајнкара др Станка, професора из ЈБубљане; 
78) Амброжича Ладислава, генерал-мајора из Београда;; 
79) Кардељ Пепице,  раднице из Београда; 
80) Кавчича Стана, радника  из Београда; 
81) Шентјурц Лидије,  професора  из ЈБублишс; 
82) Сноја Франца, чнновника из Љубљане; 
83) Лубеј  Фраица, учитеЛ)а из Љубл>ане; 
84) Видмар  Тона.,  потпуковкика  из  Љублзане; 
85) Полака Бојана, потпуковника из Л^убљане; 
86) Котника Бене, сељака  из Поткраја при Гуштању;. 
87) Луначека др Павела, лекара из Љубл3ане; 
88) Млакара Алојзија, сел>ака из Новог Места; 
89) Новака Ивана, обуИара из Тацена; 
90) Поглајена  Франца,  потпуковника  из  Београда; 
91) Хафнера Тона, сељака из Стражишћа при Крању;; 
92) Жумера  Срећка,  графичара  из  Љубљаме; 
93) Долиншека   Тона,   радника   из   Љубљане; 
94) Марушића др Драга, правпика из Београда; 
95) Чолакбвића Родол>уба, новинара, претседника На- 

родне владе Босне и Херцеговинс, Бијељина; 
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96) Бркнћа Хасана, адвокатског приправника, мини- 
стра финансија Народне владе Босне и Херцеговиие; 

97) Јуринчића Ника, радника, секретара Окружиог од- 
бора Народиог фронта за Бањалучки округ, Бан.алука; 

98) НиколиК Зоре, раднице, члаиа Главног одбора 
синдиката за Босну и Херцеговииу, БијелЈИна; 

99) Вујасиновића Тоше, ириватиог чнповиика, мини- 
стра Савезнс владе Београд; 

100) Куленовића Скендера, књижевника, Травник; 
101) Бабић Ama, професора, министра просвете На- 

родне владе Босне и Херцеговине, Сарајево; 
102) Бурсаћа Милаиа, сељака, члана Претседништва Иа- 

родне скупштине Босне н Херцеговинс, Дрвар; 
103) Капетановића Хајра, сгудента, секретара Окружног 

одбора Иародног фронта за сарајевскн округ, Бссанскн 
Нови; 

.    104) Дугоњића   Para,   правника,   секретара   Централног 
одбора УСАОЈ-а, Сарајево; 

'105) Папића Радована, учител3а, секретара Окружиог 
одбора Народног фронта за Босну и Херцеговину, Билећа; 

106) Ребца Хасана, публицисте, члана Главног одбора 
муслимана Мостар; 

107) Хамовића Рада, генерал-мајора JA, Столац; 
108) Херл>еви11а Фран>е, потиуковника JA, команданта 

38 дивизије, Тузла; 
109) Чубриловића др Бранка, лекара, претседника Зе- 

мљорадничкс  странке, Бањалука; 
110) СучиИа Флоријаиа, обртника, претседника Извр- 

шиог одбора ХРСС за Босну и Хсрцеговину, Ливно; 
111) Маглајлића Шефкета, радника, секретара Главног 

одбора синдиката за Босну и Херцеговину, Бањалука; 
112) Барбарића Божа, сељака, претседника Среског 

иародног одбора, Мостар; 
113) Васил>евића Душана, адвоката, нретседннка Глав- 

ног одбора „Просвете", Сарајево; 
114) Имамовића Фадила, правника, члана Окружпог од- 

бора Народног фронта за Округ сарајевски, Зеница; 
115) Бабића Љуба, правника, члана Извршног одбора 

Народног фронта Босне и Херцеговине, Босанска Градишка; 
116) Галијашевића Бећира, чиновника, члана Народне 

скупштине Босие и Херцеговине, Тешањ; 
117) Џанкића Хасана, чиновиика, члана Окружног Ha- 

родног одбора за Бањалучки округ, Босаиски Нови; 
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118) Bojnomiha Ђурађа,  сехлка, члана   Народие   скуп- 
ШТИНе Босне и Хсрцеговине, Гламоч; 

119) Андрејева Бана, миннстра рударства Савезне владе, 
Београд; 

120) Несторова Димитра Јоснфова, потпретседника Ha- 
родне скупштине Максдоннјс, Битољ; 

121) Брашнарова  Панка   Тодорова,   члаиа    Претседни- 
штва Народне скупштине Македоније, Велес; 

122) Атшстолског Михаила,  генерал-лајтнапта JA, Бео- 
град; 

123) Темелковског Борка Јованова, радника, Прилеп; 
124) Всслијсвског Наума, команданта Македонске диви- 

зије иародне одбране, Скоијс; 
125) Панчева  Николе Пешева,   претседника   ОкружиоЈ- 

народног одбора, Куманово; 
126) Мнљовског Кирила Николова, јавног тужиоца Ма- 

кедоиијс, Скопје; 
127) Ацеве Repe Дончове, домаћнцс,  Прилсп; 
128) Чаловске ЈБиљане  Ахилове,  студента,  Скопје; 
129) Мартинопског Николе 'Костова,  уметника,  Скопје; 
130) Нафи   Латифа   Сулејмановског,    комаиданта    VII 

ударне бригаде 22 дивизије, Чачак; 
131) Наумовског Наума Николова, радннка, Скопје; 
132) Ношпала Тоде Димкова, мииистра трговнне и снаб- 

девања., Скопјс; 
133) Марковског Веика Миланова, песиика,  Скопјс; 
134) Сејфула  Кемала Касима,   секретара   Градског   на- 

родног одбора, Скоије; 
135) Целеског   Лазара   Секулова,   земљорадиика,   село 

Велчнште, Срсз охридски; 
136) Малннске Веселинке Гјоргјеве, чиновнице, Скопјс; 
137) Сали Лиси,   секретара   Среског   народног   одбора 

Гостивар; 
138) Мојсова Лазара Донова, студента, Скопје; 
139) Гаврилског   др   Гјоргија   Нацсва,   помоКника   Ми- 

нистра трговине и сиабдсвања,, CK'OIIJC; 
140) Кернма  Казима  Муче, домаКице,  Дебар; 
141) Бајалског  Ристе  Јованова,  чнновника,   Скопје; 
142) Ђиласа Милована, савезног мипистра за Цриу Гору, 

из Среза колашинског; 
143) Дапчевића Пека, генерал-лајтнанта из Цетиња; 
144) Вујачића Марка,   аштпретседника   Привремене на- 

родне скупштине ДФЈ, из Никшића; 
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145) ОровиКа Сава, генерал-лајтнанта, Срез андрије- 
иачки; 

146) Ћсткови^а Јопана, министра пољоиривреде и шу- 
Иарства Црие Горе, Срез подгорички; 

147) Бакића Митра, гснералиог сскрстара Претседии- 
штва Владе ДФЈ, из Среза лодгоричког; 

148) Попиводе Крста, студснта, из Среза цетин>скоГ; 
149) Ивовића Душаиа, учителЈа из Плевал.а; 
150) Мугоша Андрије, потпретседпика црногорске Па- 

Родне скулштине, из Среза подгоричког; 
151) Мићунбвића Всљка, пуковника, из Срсза цетињског; 
152) KoMHCHHha Пстра, потпрстссдиика Владе Црис 

Горбј из Среза вилуског; 
153) Грбн^а Михаила, помоћника савезног Министра 

ПТТ из Срсза херцсгиовског; 
154) Псровића Пунише, мииистра просвсте Црис Горс, 

из Среза даниловградског; 
155) ЗоговиКа Радована, књижсвника, из Cpfcad бс- 

Ранског; 
156) Гарчевића Гојка, министра финансија Црне Горе, 

из Никшића;- 
157) Благојевића др Обрспа, no.MolinnKa савсзисг Ми- 

нистра финансија, из Среза •пивског; 
158) Павића Ника, секрстара црногорске Народне скуп- 

штиие, из Шавника; 
159) Добрашииовића Мнлоја, лрофссора, из Бнјелог 

Пол>а; 
160) Голубовића Радоње, министра уиутрашњнх послова 

Црие Горе, из Берана; 
161) FlCTpoBHiia Mare, радиика, из Котора; 
162) Хоџијш Џеке, студента, из Рожаја; 
163) Голубовића Маринка, капетана, из Срсза иле- 

ваЛ)Ског; 
164) Радовића Вука, секретара Среског иародиог од- 

бора, нз Колашнна; 
165) Митровића Божа, претссдпика Среског народиог 

одбора, из Бара. 
НадаЉе, Верификациони одбор констзтујс да су на да- 

иашњсм састанку Скупштиие иарода 11"рисуствовали и иза- 
брани иародни посланици: ЖижиК Живко, Маслари!) Божн- 
Дар и Борић Opaiho. Ови посланици нису предали Верифи- 
кацноном одбору своја увсреша изјавивши да су се  изгу- 
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била. Међутим, Верификациони одбор утпрдио je из изве- 
штаја изборних комисија и осталог изборног материјала да 
су ова три посланика правилно изабрана и да не постоје 
никакве сметње да се и њихови мандати оснаже. 

Подносећи овај нзвештај, Верификациони одбор моли 
Скупштину народа да га изволи у целости усвојити. 

За известиоца je одређен Хрнчевић др Јосин. 
Сскретар Претседник 

Лидија Шентјурц, с. р. Фране Фрол, с. р. 
Ч л a и o u и : 

др Павле ГрегориИ, с. р., Нинко Петровић, с. р., Кирил Ми- 
љовски, с. р., Добривоје РадосављевиИ, с. р., Рато Дуго- 
њић, с. р., Ладо Амброжич, с. р., Митар БакиИ, с. р., Љуба 
Момчиловић с. р., Орешчанин Богдан, с. р., Хрнчевић др 
Јосип, с. р., Али Шукрија, с. р., Радмила Б. Манојловић, с. р., 
Косан JI; Павлови11, с. р., Скендер Куленовии, с. р., Флоријан 
Сучић, с. р., др Браико Чубриловић, с. р., Франце Лубеј, с. р., 

Нафи Латиф Сулејмановски,  с. р. 

ВЕРИФИКАЦИОНИ   ОДБОР   СКУПШТИНЕ   ИАРОДЛ 
УCTABOTBOP1IE   СКУ1ILIITI ini: 

Бр. 3 
29 повембра   1945  годние 

Београд 

СКУПШТИНИ НАРОДА  УСТАВОТВОРНЕ  СКУПШТИНЕ 
Б е o г p a д 

Верификационн одбор Скупштине народа накпадно je 
примио на верификовање посланичка уверења: Ђуричина 
Миливоја, земл,орадника из Јанковца, Борића Фраље, тр- 
говца из Приморја, Ћишнћа Хусеииа, поседника из Мостара, 
ЖижиКа Живка, јавног тужиоца за Црну Гору, Тодоровића 
Радомира, земљорадника из Дивостина и АОдуранма Ме- 
меда Мустаф^ова, из Штипа. 

Одбор je једногласно одлучио да предложи Скупштини 
народа Уставотворне скупштине да се мандати народних 
посланика Ђуричина Миливоја, Борића Фрање, TuiiiiHlia Ху- 
сеина, Жижића Живка, Тодоровића Радомира и Абдураима 
Мемеда Мустафова вернфнцирају. 

За известиоца je одређен Хрнчевић др Јосип. 
Секретар Пршседпик 

Лидија Шентјурц, с. р. Фране Фрол, с. р. 
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Ч л a и o u и : 

Др Павле Грегорић, с. р., Нинко Петрови!), с. р., Кирпл Мн- 
љовски, с. р., ДобрнвоЈе Радосављеви!!, с. р., Рато Дуго- 
њн\\, с. р., Ладо Амброжич, с. pv Митар Бакић, с. р., Љуба 
Момчилови1| с. р., Орешчаиии Богдан, с. р., Хрнчевић др 
Јосип, с. р., Али Шукрија, с, р., Ралмила Б. Манојловић, с. р., 
^осан JI. Павловић, с. p.:, Скендер КуленовиИ, с. р., Флоријаи 
^УЧић, с. р., др Бранко Чубриловић, с. р., Франце Лубе.ј, с. р., 

Нафи Латиф Сулејмановски,  с. р. 

Претседиик Вернфикацноиог одбора: Отварам диску- 
си]у no извјештају Вери(1)икацно11ор одбора. 

Пошто постоји сиоразум свих група, гласа11е се акла- 
Мацијом. Да ли Скупштина прима овдје предложени извје- 
штај Верификационог одбора? (Прима. ■—■ Бурно одо- 
бравање), 

Објављујем1 да je изнјешгај Верификационог одбора 
примљен. 

Прелазимо сада на другу тачку дневног реда: полагање 
заклетве. 

Молнм све народие посланике да изволе устати и да 
понављају ријечи заклетве, које }iy ja изговарати. Послије 
тога ћете сви лотписати образац заклетве, који ћете предати 
Прегсједпиппву. 

(Народпи посланици устају са својих места и за Прет- 
седником Верификационог одбора изговарају речи заклетве, 
која гласи: „Ja (име и презиме) заклињем се својом чашћу 
и чашћу cnora народа да ћу као народни посланик у раду 
^ставотворне скупштине верио заступати свој народ и да 
ћу неуморно чувати и бранити тековине народне борбс, 
Демократска права и слободу народа." После тога посла- 
"ици предају Претседиику Верифнкационог одбора потписаи 
текст заклетве). 

Претседпик Верификациоиог одбора: Дајем 10 мииута 
одмора. 

(После одмора) 

Претседиик Верификационог одбора: Прелазимо на 
треНу тачку дневног реда: избор претсједника, два лотпрет- 
сЈедиика и три секретара. У смислу члана 18 Ззкона o Уста,- 
вотворној скупштини, Скуиштина народа треба. најпријс да 
Изабере   прстсједника,   погом  два   потиретсједника   a  затим 
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три секретара. Има ли ко какав приједлог. Има ријеч друг 
Мнтар Бакић. 

Мнтар Бакић (ИР Цриа Гора): Предлажем за претсјед- 
ника Скупштнне народа друга Јоснпа Видмара, претсјсдиика 
Мароднс   скупштнне   Словсннје. (Усклици: Живео! — Аплауз). 

Претседник Верификационог одбора: Има ли ко од дру- 
гова народних послаинка још какав други приједлог? 
(Нема). Пошто постоји споразум група, гласаће се аклама- 
цијом. Питам Скупштину народа да ли прихвата приједлог 
друга Мнтра Бакића да се за претсједника Скупштине на- 
рода изабере друг Јосии Видмар? (Ј^днодушно одобравање 
и буран аплауз). 

Објавл.ујем да je друг Јосип Видмар изабран за прст- 
сједника Скуиштнне народа. (Аплауз). 

Прелазимо на избор два потпрстсјсдника. Има ли ко од 
другова какав пријсдлог? Има рнјеч друг Кирил Мнл>овски. 

Кирил Миљовски (НР Македоиија): Предлажем за пот- 
претссдннке друга Косана Павловића и друга Бижидара 
Масларића. (Аплауз). 

Претседник Верифнкациоиог одбора: Има ли ко какав 
други приједлог? (Мема). Ставл^ш ira гласање приједлог 
друга Кирила МилјОвског да се за потпрстсједиике Скуп- 
ттнне народа изаберу другови Косан Павловић и Божидар 
МаслариК. Прима ли Скупштина овај приједлог? (Прима. — 
Апл-лул). 

Објавл>ујем да je приједлог друга Кирнла МилјОвског 
прнмл^еи и да су за потпретсјсдхикс Скупштине иарода иза- 
браии другови Косаи ПавловиК и Божидар Масларић. 
(Аплауз). 

Прелазимо на избор три сскрстара. Има ли ко какав 
прнједлог? Има ријеч  Скендср  Куленовић. 

Скендер Куленовић (ИР Босиа и Херцсговина): Предла- 
жем за секретаре другове Нинка Петровића, Јозу Мнливоје- 
вића и Михаила Грбнћа.. 

Претседник Верификационог одбора: Има ли ко од дру- 
гова какав други приједлог? (Нема). Прима ли се лриједлог 
друга КуленовиКа? (Прима се). Опјавл.ује.м да je приједлог 
друга Куленовића прихваћен и да су за секретаре Скупштине 
народа изабрани Нннко Петропић, Јоза МиливојевиК и Ми- 
хаило Грбић. Молим изабране другове да заузму своја 
мјеста. 
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Претседник Јосип Видмар: Другови и другарице, преу- 
ЗИмајући претседниттво овог високог дома, захваљујем сс 
свима вама на пажњи и иа части коју сте указали не толико 
Мени лично колико словеначком народу који се тако оддучно 
Gopno у нашој ослободилачкој борби. (Аплауз). 

Прелазимо на дневни ред. Извештавам Скупштину да су 
народни посланици из Србијс поднели лредлог o прогла- 
Шењу Федеративне Народне Републнке Југославије. (Сви иа- 
родни посланици устају и бурннм аплаузом г1оздравл>ају 
предлог. Двораном се разлежу узвици: „Живела ^впублика!") 

Има реч друг др Синиша Станковић, који he изложити 
овај предлог. 

Др Синиша Станковић (ИР Србија): Другови народнн 
посланици, у име другова посланика са територије Србије 
част ми je поднети Народиој скупштини следећи предлог: 

„Ми доле потписани посланици Скупштине народа Уста- 
вотворне скупштине из Србије лредлажемо да Скупштина 
народа изгласа приложени текст Декларације o проглашењу 
Федеративне Народне Републике Југославије, с тим да no 
усвајању овог предлога у оба дома буде данас сазвана за- 
једничка седница оба дома за расправљање истог предлога". 

Иародпи послаиици Скупштиие лародл из Србије: 
Синиша СтанковиИ, с. р., Сретен Вукосављевп!!, с. р., Кирило 
Савић, с. р., Љуба Момчиловић, с. р., Шандор Олах, с. р., 
Шотн Пал, с. р., Ниико Петровн!!, с. р., Добривоје Радосав- 
љевић, с. р., др Душан БратиК, с. р., Милош Царевић, с. р.', 
Петар MacHHh, с. р., Живојин Ћурчић, с. р., проф. Реџа Зе- 
керија, с. р., ЗатриИ Саит, с. р., Мустафа Хоџа, с. р., Раде 
Миоковић, с. р., Uleheparuh Мурат, с. р., Милаи Д. Смиља- 
НиИ, с. р., Агуши Куртеш, с. р., Хивзија Сулејмани, с. р., 
Др Милош Поповић, с. р., др Стеван Јаковљевић, с. р., 
Др Војин ЦариК, с. р., Никола Петровнћ, с. р., Ал.уш 
Гаш, с. р., Ђаковић Спасоје, с. р., Спасенија-Цана Бабо- 
вић, с. р., Лерик Стеваи, с. р., Радомир Т. Тодорови!!, с. р., 
Стеван Bapra, с. р., др Милорад Влајковии, с. р., Миливој 
Ђуричин, с. р., A. M. Стојановић, с. р., Радован М. Попо- 
вић, с. р., Косан М. Павлови!!, с. р., Спасоје Д. Димитрије- 
вић, с. р., Велнмир Скерли11, с. р., Миланковнћ Иван, с. р., 
Радмила Б. Мано.јловии, с. р., Алекса ТомиИ, с. р., Јаша М. 
Продановић, с. р., Драгољуб С. Илнћ, с. р., Милошевић 
Мира, с. р., Поповић Милан, с.  р.,  Павле Илић,  с.  р., Алп 

Шукриа, с. р. 
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Текст Декларацнје гласи: 

„ДЕКЛЛРАЦИЈА   O  ПРОГЛЛШЕЊУ 
ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДН11 РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Кроз двадесет и две године постојања Југосланије upe 
рата ibenH иародн нису могли остцарити своје вековне 
TOKibc: нацноналну равноправност и социјалну иравду. 
Умссто да буде остварено н.ихово братско јединство на 
основу равноправностн, иенародна владавнна једне хегемо- 
Нистичке клике стварала je међу њима све дубљи јаз и ме1)у- 
сибнн раздор. 

Таква политика угњетавања појединих иарода и њихо- 
вог разјединЈавања, као и брутална полигичка и социјалиа 
реакција коју су спроводиле реакцнонарне клнке са монар- 
хнјом na челу, ослабила je државу нзнутра као и према 
сп(№н>ем свету, што je довело до катастрофалиих после- 
днца у време најездс фафистичких снла на Југославију 
априла 1941 године. 

У времс апрнлске иајезде Немачке и других фашнстич- 
ких сила на Југославију, Петар II Кара1)ор1)евић није имао 
ни способиости ни воље да организује отаор народа протии 
окупатора, Beli je побегао у иностранство, a народе Југосла- 
вије препустио њиховој судбини. 

Својим посгупцима за време пародноослободилачке 
борбе Петар II Карађорђевић ослабио je отпор парода према 
окупатору. Он je свим средствима .помагао народне нздај- 
ипке који су од 1941 непрекидно водили борбу против На- 
родноослободилачке војске, односно против ослободилачког 
покрета народа, a сара1)ивалн са окулаторм. 

Иароди Југославнје устали су у борбу против фаши- 
стичких окупатора и домаћих издајника, чврсто решени да 
бране своју независност и слободу и да допринесу свој удео 
општии напорима Уједињених нација против заједничког 
пеиријатеља. У четворогоднши.ој борби народи Југославије 
остварили су своје чврсто једниство и братство. Они су 
крвљу и животима својих најбољих синова не само победили 
окупаторе и њихове до.\1а!1е сарадннке него су уклонили све 
ono што их je у прошлосгн раздвајало. Они су чврсто 
решили да створе такав унутрашњи поредак који he им 
омогућити миран развнтак и остварење боље н срећннје 
будућности. 

Народи Југославије уверили су се, како у периоду од 
Првог до Другог светског рата, тако и у самом току четво- 
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рогодишње ослободилачке борбе да je монархија била нај- 
већа смегња стварлн.у нове Југославнје, братске и демо- 
кратске заједнице равноправних народа. Онн су се уверилн 
да je монархија главни кривац и за све поступке ненарод- 
иих режима и пре рата као и за ono што су наши народи 
морали подноснти од домаћих издајника који су бнли пома- 
гани од мопархнје. 

Ha основу тога и сагласно слободно израженој вољи 
свих иарода Југославије, Скупштина народа Уставотворис 
скупштине решила Je и решава у име нарола: 

I 
Демократска   Федсративна   Југосдавија   проглашује се 

народном   републиком  под  именом   Фсдсрптиина   Иародна 
Рспублииа Југослапија. 

Фслсративиа Иародиа Рспублика Југославија je савезна 
народна држава републиканског облика, заједиица равно- 
правних народа који су слободно изразилн своју волјУ да 
остану уједињени у Југославији. 

II 
Са овом одлуком коначно се у име свих народа Југо- 

славије укида монархија у Југославији, a Петар II Kapal)op- 
1)свић, са целом династијом Карађорђевића, лишава се свих 
права која су љему и династији Карађорђевића припадала. 

Дано у Београду, главном граду Федеративпс Народне 
Релублике Југославијс, 29 новембра 1945 године". 

Другови народни посланици, сматрам да у овоме све- 
чаном тренутку није потребно давати никакво парочито 
образложење овоме предлогу. Прнхватајући овај предлог, 
Скупштина народа у суштинн потвр^ује ћслику стварност 
коју су борбом наши народи исковали својим рукама и 
својих животииа. 

Молнм Скупштину иарода, у име сиојих другова, да 
Јсдиогласно усвоји овај предлог. (Сви восланици усгају н 
дуго аплаудирају"). 

Претседник: Отварам дискусију o овом предлогу иарод- 
них посланика. Дајем реч другу Миловаиу Ђнласу, министру 
за Цриу Гору. 

Милован Ђилас (НР Црна Гора): Мислим да није ио- 
требио трошити много ријечи око овога предлога, нза кога 
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стоје четирн голпие рата н вншс од двадесет годииа уиорне 
борбе народа Југославнјс против националног упветаваља, 
a за оствареше нстннске иароднс демократијс. Иза овог 
иредлога сгоји море ироливене крви, стоји бсзброј жртана, 
стоје огромни напори, патње и муке свих народа Југославије. 

Ja бих хтио само са пеколико речеиица да се осврием 
на чињеннцу шта je значила у Југославији, прије и за ври- 
јеме овога рата, монархија и какву je она улогу одиграла, 
и због чега мн морамо прогласити републнку. 

Мн морамо лрогласити републнку због оне рсакцио- 
нарне, сплеткарошке, завјереннчке, корупционашке н на- 
задне улоге коју je монархија играла у тфошлости наших 
иарода, од 1918 г. до дапашњег даиа. A посебно, мн морамо 
»рогласитн републику због оне улоге коју je монархија 
одиграла у најсудбоносннјем часу наших народа — како се 
то обично каже, тј. у оиом часу када се занста поставља за 
једап иарод питии.е: да ли je ои заслужан да иде паиријед, 
да ли има снаге да идс напријед, и да ли у ссбн налази 
снаге да ствара један нов и друкчијп жпвот. У момеиту, 
када се за наше народе радило o томе да крену исторчју 
напријед и да nol)y напрнјед, ионархија je свима линијама 
вукла назад, заједно са свнма непријателлша. (Бурал 
аплауз). 

Улогу монархнје у рату треба лосебно иста,ћи, јер исто 
онако како иза овога предлога, који су поднијели посла- 
иицн Србнје, стојн море крви, патња, невоља, н чуда од 
јуиаштва нашнх народа, тако иза монархије стоји сва издаја, 
све нацнонално угњетавањс, сва корупција, све лажи, све 
подлости, све внтриг^, све издаје, све продавање Југосла- 
вије иносгранству. (Узвици: Тако je!). 

Вама je врло добро, другови народпн послаиици, позиато 
да у свијету има такозваннх добрих монархијз, тј. оних 
монархија које у народном и државном животу ие нграју 
неку озбиљну улогу. (Др Хиико Кризмаи: Зато су оне 
„добре"!). To су оне такозване добре монархије. Са иаишм 
монархијом иије такав случај. Без обзира mro с.мо ми имали 
незгодне, покварсне и пазадне кралЈеве, и без обзнра на то 
што je династнја Карађорђевнћа, особито од.краља Алек- 
сандра наовамо, била легло подлости, завјера против на- 
рода, издајства, интрига, кукавичлука, крволоштва, сурово- 
сти итд. Југославији уоптте ие одговара монархнја као 
устаиова,   јер   je   монархија   као   установа   неспојнва   са 

64 ■   ' 



онаквнм политичким и друшгвеним уређењ^м и  идносима 
какви су се створили у нашој земљи. 

Монархистички облик je неспојив са федерацијом, нс- 
спојив je ca једном државом као што je наша, у којој треба 
да постоје неколико равноправних народа. C друге стране, 
под данашњим условима монархија je неспојива са оваквсм 
иародном демократијом какву ми имамо и какву изграђујемо. 

Чак и да се не ради o једном краљу издајнику, чак и 
да се не ради o једној издајннчкој династнјн, ми бисмо 
републику морали прогласити, a то ћемо учинити утолико 
ирнје и морамо учиннти утолико lipnje, што се баш ради, 
како сам казао, o једној издајннчкој династији н једном 
издајннчком крал))-. Шта значи за нас завршетак монархије 
и проглашење републике? To за нас значи завршетак наше 
борбе, завршетак једне етапе наше борбе. Разумије се да 
сама борба још mije завршена. Али ако хоћемо да водимо 
борбу н дал.е и да народни живот крећецо напријсд, да 
развијамо народну демократнју и равиоправност народа, 
онда морамо отстранити с пута монархију. Ми данас, устнарп, 
nelifMO прогласнти републику у обичном смислу ријечи. 
Ми heMO прогласити један иови тип републике, тј. народну 
републику, у којој he бити омогућено да стално идемо 
напријед, да стално побољшавамо наш друштвени и соци- 
јални положај и да стално поболЈшавамо услове свога еко- 
ноиског, културног н државног живота. Ледна страница 
историје народа Југославије данас се завршана, a нова стра- 
ница историје народа Југославије iie данас почети: страница 
мириог развитка, страница рада у миру, страница изградњс, 
обнове и свестраног напретка наше земље. 

Ми дапас, другови, довршујемо оно дјело које су рела- 
тивно малобројне групе партизана, голоруких, босих и глад- 
них, започеле 1941 године, оно дјело које je кулминирало 
v Јајцу 1943 године. 

Нас je народ, сем осталога, послао овдје да му дамо 
републику и ja сам увјерен да неће бити никога ко неће 
извршити ову народну вољу. (Буран и дугограјан аплауз). 

Претседник: Дајем реч другу др Хинку Кризману. 
Др Хинко Кризман (НР Хрватска): Другови народпм ПО- 

сланици, када je у прсшлом столећу француски народ ciajao 
иред судбоносном одлуком да ли he својој домовини дати 
републикански или монархиски   облик   владавине, онда je 
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једаи велики родољуб и државник француски казао ово: 
„AKO монархнја угрожава јединство народа и сигурност 
француске државе, онда сам против монархије; ако репу- 
блнкански облик владавнне учвршћује јединство народа и 
будућност Француске, онда сам за републику." 

У овом хисториском часу, када морамо и можемо да рп- 
јешимо облик владавине иаше нове иародне државе. онда 
само народни ннтерес можс бити мјернло да се опредијели 
према овоме пнтању. Народнн интерес тражи и будућност 
државе тражи да се једанпут заувијек свргнс срамна и 
грешна династија Kapal)opl)eBiilia. Народни интереси траже, 
будућност свих југословенских народа тражи и сшурносг 
државе наше тражи да се прогласи републикански облик 
владавине. Јер, само у републиканском облику владавнне, 
у Народној Републици Југославији може бити мира и изми- 
рења међу народима, може бити праве демократије, може 
бити сигурности државног развитка. Политичка исторнја 
за^ИЉСЖИће и биљежи да су династије OopenoBulia и Кара- 
1)ор1)евића у своме почетку нмале извјесис заслуге за 
изградњу мале Србијс. Али та политичка исторнја биљежи 
да су и те дннастије много иемира и много necpeha донијеле 
народу Србије. A недавна прошлост и садашњост je тежак 
и крвав доказ оптужбс против династије Кара^орђевнћа, 
која je и оне биједие ферменте демократије, који су у оном 
ирвом нашем уставу билн донесени, изигравала, која je ру- 
шила сваку ларламентариу владавину чим je била постав- 
љеиа, која je главни кривац onoj мржњи и оној несрећи 
која je настала између Срба и Хрвата. Ми, Хрвати, добро 
знамо н сјећамо се, и то искуство смо скупо платилн, како 
су хрватске политичке снаге биле изиграване протнв српских 
политичких снага, и обратно. Мн добро знамо да je оно 
оружје које je погодило у срце учитеља хрватског народа 
Стјепана Радића и његове другове (Гласови: Слава им!), да 
то оружје није било само пуко оружје оног злочинца и да 
je рука која je оно оружје одапела била у двору. A најно- 
вија наша прошлост, ова народна борба за слободу и за 
Југославију, доказ je издаје те династије, јер je у најсудбо- 
иоснијем часу, када се народ дигао да оствари нову Југо- 
славију, југословенскн краљ био против Југославије и На- 
родноослободилачке борбе. 

Другови народни посланици, за демократе не може да 
буде дискусије да ли су за монархију или републику. Демо- 
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кратија и монархија не могу никада бити пријатељи. Питлње 
je само снаге демокрагије када ће ла остварн републикански 
облик владавиис. ■ A, захваљујући народноослободилачкој 
борби, која je дигла народ н измирнла ra, ми данас можемо 
без оних тешкоћа које обично прате овакве промјене, удо- 
вољавају^и једнодушном захтјеву народа и плебисциту на- 
рода извршено.м 11 иовембра ове године, да прогласимо 
републикански облик владавине. 

Другови народни посланицн, ja примам приједлог дру- 
гова посланика Србије и 'нарочито им се захвал.ујем што raj 

. прнједлог долази од њих. Они овим приједлогом доказују 
да се Србија, нова демократска Србија, без свих сентимен- 
талности и без свих лажних традиција хвата у коло да у 
братском загрљају са свима народима Југославије изврши 
велико народно дјело нзградње федеративпе демократске 
Лугославије. 

Живјела Република! (Аплауз). 
Претседиик: Има реч друг Едвард Коцбек. 

Edvard Kocbek (LR Slovenija):  Tovariši  in  tovarišice po- 
slanci, dovolite mi, da spregovorim besedo v imenu Slovencev 
poslancev,  lahko rečem  v imenu slovenskega  naroda. V tem 
usodnem zgodovinskem  trenutku, ko se spreminja oblika vla- 
davine naše države, mislim, da je potrebno, da prav mi Slovenci 
povemo,  kateri  je  tisti  razlog,  ki  nas upravičuje  da z jasno 
zavestjo  in polno odločnostjo podpisujemo izjavo, ki nam jo 
je bratski srbski  narod dal v predlog. Na prvi pogled se zdi, 
da mi s to odločbo predvsem izrezujemo iz narodnega občestva 
Jugoslavije neko tuje telo, neko okamenino, neko fosilijo. Toda, 
tovariši   in   tovarišice,  z   odpravo  dinastije   mi   ostvarjamo   in 
povzročamo še nekaj več. Mi iz našega narodnega življenja od- 
pravljamo  tisto  napačno  formalno  avtoriteto, ki je stala nad 
vsem dejanjem in nehanjem starega političnega reda. In zato 
je to dejanje obeh zbornic v prestolici Jugoslavije tako zgodo- 
vinsko važno in posebno odločilno za nas Slovence. Mi Slovenci 
smo tisti mali narod, ki je takoj v začetku naše samostojnosti 
izgubil svoje narodne vladarje in ki je nad tisoč let neprestano 
okušal  tuja  kraljevska, cesarska  in  apostolska  veličanstva,  ki 
rujso   samo   tlačila   svojih   podanikov,   ampak   so   temu   narodu 
moralno pila njegovo kri. In zato morda noben narod Jugosla- 
vije  ne  podpisuje  s  tako  odločnostjo  in  s  tako jasnostjo  te 
deklaracije  kakor prav mi  Slovenci.  (Ploskanje). 
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To našo izjavo, to odločitev pa krepi še zavest, da je nismo 
izvojiii samo mi Slovenci, ampak vsi bratski narodi Jugoslavije. 
Največje veselje nam je, da so to deklaracijo predložili bratje 
Srbi. da to deklaracijo sprejema vsa jugoslovanska država, 
bratje Hrvati, bratje Crnogorci, bratje Makedonci, bratje Bo- 
sanci in Hercegovci. Zato mislim, da ne preostaja nam Sloven- 
cem nič drugega kakor da na koncu damo tej zavesti izraza 
še na ta način, da vzliknemo: Naj živi nova ljudska suverenost 
naših narodov! (Ploskanje). 

Претседник:    1 [ма    реч   народни   посланик   дон   Анте 
Салацап. 

Дон Анте Салацан (ИР Хрватска): Друтовн и другарице, 
господо народни посланици, чујте пјесму гробова, чујте гла- 
сове оних који дадоше своје животе за слободу. Чујте нову 
пјесму, пјесму слободе. Погледајте ову велељепну зграду, 
<)вај храм, храм слободе, сазидан рукама првобораца, попло- 
чси КОСТИМЗ хероја, заливен крвлл' најболЈИ.ч синова славен- 
ства. Погледајте тај велелЈепни храм слободе коме се ди- 
ВИМО. Данас je остварен сан наших прадједова, пашнх велн- 
кана. Данас je завршепо дјело што су га створили сниовп 
n Kiiepn јутословенскпх иарода, дапас je створена нова 
аграда, створена je нова земља, земл>а равноправно.сти, нсва 
Републнка Југославија. (Аплауз). Република je била и идеал 
свнх наших великана, ндеал за којн су се борили сви Јужни 
Словени: Хрвати, Србп, Црногорци, Словенци, Македонци, 
Херцеговцп и браћа Босапци. Република коју je сазидао 
нико други но народнп херој маршал Turo - данас je 
стварност. (Аплауз). Републнка je — слобода, равноправ- 
ност, идеал демократије. Дапас, na овај свечапн дан, када 
одлучујемо и када пзвршујемо вољу каших народа, ИИ мо- 
рамо из свег срца жарко да кликпемо: 

Нека нам жнви нова домовина Федеративна Републнка 
.1уп;славпја! 

Друтови, ми данас нисмо само onu који стварају, него 
смо ми данас и гробари, гробари старог. Ми данас не став- 
љамо само бетонску плочу на лешипу монархије и na кућу 
К^рађорђевића, него се кунемо, заклињемр се своме народу 
да ћемо бити чувари оних свијетлих идеала за које су дали 
своје живрте naum другови првоборцч, хероји народа Југо- 
с кишје, да ћемо бити републикапци. Смрт .монархији, 
живјела нам Република! (Аплауз). 

Претседннк: Има реч Милош Uapennli. 
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Милош Царевии (ИР Србија): Господо и аругови на- 
родни поСЛаНИЦИ, дозволите ми да, поред свог иотписа na 
предлогу са друговима из Србије, кажем и ja неколико речп. 

Народна власт манифестује се у својој историској nep- 
спективи још од првих дана нашс државе и политичког 
живота као иародна борба н тежња народа да сам собом 
управља. Ta народна борба за начело да je народ извор 
сваке властн изражавала je генденцију против централизма 
као државног система и његовог најближег носиоца монарха. 

AKO хоћемо, a ми хоћемо, да поштујемо принцип o не- 
дељивости народне власти, o томе праву народа да сам бира 
све, na и врховне oprane власти, ако хоћемо, a ми хоћемп. 
да поштујемо прпнцип братства и јединства народа Југо- 
славије, у којој равпоправпост народа можс добити само 
и једино свој израз у републикапнзму и федеративпом урс- 
ђењу иаше државе, онда ми данас ne треба ншпта друго да 
учиппмо, Beli само да дефинитивно'оформИмо оно што су 
иашн пароди исказалн у пајтежим дапима пародноослобо- 
дилачке борбе. 

Оставл>епи и напуштени од носилаца бивше државе Ју- 
гославије, у апрнлу 1941 године, и тиме разрешени свих оба- 
веза према тој од народа одбеглој држави, наши пароди 
се определ.ују сами и слободно нзра1)ују два припцпиа: 
принцип пародне власти и припцнп федерације, као два 
основна камена теиел.ца na који.ма треба да почнва ната 
будућа држава. 

Ta два припципа императивпо налажу да усвојимо (|te- 
дерацију и републиканскп облнк name државе. To je једпо. 
Поред тога, као што су и предговорпици рекли, и та днпа- 
стија, и тај краљ, у чије су име у тим пајтежпм данииа изре- 
чене хиљаде смртпих пресуда извршених на начин који je у 
правној науци познат као иајсрампије злочиство — клањем, 
и тај краљ који je био врховни коиандант војске, који je 
заједно са окупатором водио борбу против народа, не заслу- 
жује заиста не само да се врати, nero не заслужује да тра- 
ћимо и једнога минута више o томе да га свргнемо и да ra 
оставимо тамо куда je сам пошао. 

Ла завршујем свог говор покликом: Живела Федеративпа 
Република Југославија! 

Претседник: Има реч друг Бане Апдрејев. 
Бане Андрејев (ИР Макслоиија): Другови, данас у овоме 

дому наш парод има  право да говори својим језиком; да 

69 



говори језиком којим и ja говорим, a који му je толико 
година било забрањено да говори. Македонски народ изво« 
јевао je ово своје право својом борбом, заједно са српскпм 
народом и осталии нашим иародима, борбом против монар- 
хије и за републику. 

Другови, a шта je била та монархија? Била je носилац 
реакцнје, носилац великосрпског ишвннизма. Она je тежнла 
да опустоши и да уништи македоискн народ. Место школа, 
место културе, место слободе и права она зидаше жандар- 
мернске касарне. Хаишењем и прогоннма тежила je да пре- 
крсти македонски народ у јужно-србијаискн и да нзбрнше 
његово име, да забрани македонску песму. Она je забрањн- 
вала македонски језик. Она иије успела да направи од њега 
српски иарод, али ra je зато прогањала, хапсила и пл.ачкала. 
Македонски народ знао je да се то не ради у име српскога 
народа јер се и српски народ такође борио за слободу a 
против монархнје. Зато je сав македонски народ прогив 
монархије. Она je била не само носилац реакције, негр je 
ширила мржњу и сукобе међу народима Југославије. Ona je 
на томе стварала и ковала своје планове н тежила да угње- 
тава и пл>ачка македонски народ. 

Својом борбом сриски народ je показао да то иије pa- 
ljeno у његово нме. Монархпја je била ne само носилац 
реакције у земљн већ и носилац ме^ународне реакције, но- 
силац диктатуре и бесиравностн. Она je отварала врата и 
фашизиу n међународшш интервенцијама. Она je отворила 
врата н Хитлеровом фашизму, a и данас кује планове прогпв 
свога народа, па зато нема права да постоји. Зато je дашк: 
македонскн народ заједно са српски.м и осталим народима 
Југославије против монархије. 

Kao што рекох, македонски народ зна да се у овој 
метворогодишњој борби борио заједно са синовима српскога 
ларода и да су се синови српског парода борили не само 
за своју слободу већ и за слободу македонског народа. 
A та борба и слобода не могу да се споје са монархијом. 

Другови, неки међународни шиекуланти, слуге Кобурга, 
Хитлера и Мусолинија, који су служили ме^ународној реак- 
цији, међуиародне убице који су оспоравали право македон- 
ском иароду на постојање, устали су 1941 године против 
македонског народа, позвали га да се бори против своје 
браће Срба и да буде жандарм на Балкану. Македонски 
народ није иослушао и својом борбом јасно je показао шта 
желн. Он je н на оннм изборнма одлучно казао да je за ре- 
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публиканску Југославију. (Аплауз). Зато, другови, узвику- 
јем: Да живи Фсдеративна Мародна Републнка Југославија! 
(Аплауз). 

Претседник: Дајем реч другу Николи ncipoBuhv. 
Ннкола Петровић (АП Војводииа — НР Србија): Дру- 

Јови иародни посланици, ово што се овде данас извршује 
то je акт историске правде. Данас народи Југославије До- 
носе историску одлуку да збвце с престола издајничку дина- 
CTHJv Кара1)ор1)евића и да прогласе своју народну репу1 

блику. Народи Војводине поздравиће ову одлуку са одушев- 
Л>ен>ем, јер je монархија и за народе Војводине била нзвор 
безвлашКа, извор несрећа и многих недаКа. Када су се 1941 
године први партнзани у нашем јуначком Срему дигли \ 
оорбу против окуиатора, они су у своме срцу иоснли репу- 
блику. И данас ми можемо казатн да безбројне жртве које 
су народи Југославије, na и иароди Војводине, у овоме рату 
поднели нису узалуд пале. Народи Југославије даиас докон- 
чавају велико историско дело и проглашују републику. 

У име посланика из Војводине, који су са другови.ма 
посланнцима из Србије потписали овај предлог o прогла- 
шењу Народне Републике Југославнје, ja кличем: Да живн 
Федеративиа Народна Република Југославија. (Буран 
аплауз). 

Претседник: Даје.м реч другу Алекси Томићу. 
Алекса Томић (НР Србија): Другарице и другови, гра- 

ђани и грађанке, иајзад je ca развитком стихиске снаге зби- 
вања и догађаја и историске немииовности и независности 
постав.г.ено пред народ питање, хоће ли да буде Република 
и да ли he се остваритн идсал наше пајбоље деце која су 
пуне четири године, на врху своје пушке, носила сунце сло- 
ббде- нашој земљи. 

Најзад, поставило се питање да ли he онај срам, да ли 
he она лаж, да ли he она превара која je кроз двадесет и 
пет годнна витлала у нашој земљи и даље бити у нашој 
зеиљи. Ми смо се данас скутшли и дошли овде још и због- 
нечег другог, a то je да кажемо целоме свету да je само 
једна сила у свету, a то je свет у службн правде (Буран 
аплауз), да je само једна слава у свету, a то je дух у служби 
истине. Дух н савест л^удска главне су моторне снаге Koja 
Kpehy човечанство путем прогреса, a правда и истина то су 
врховма начела najnpe4HiuheHnjer морала кроз све векове и 
КОД свих народа.  Шта je ca оннма који се огреше лрема 
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тој правди или истини: оио велики нли мали, оогат или 
сиромах, био краљ или просјак? Они морају битн кажњени. 
11рема томе, и онај који je почео своју владавину, прво у 
Србији, na потом постао југословенскн краљ, данас Je 
кажњен и то не само он, него и његово потомство. 

У историји човечанства народима се само једаипх i 
пружа прилика да остваре своје идеале. И ово што ми пре- 
живл.ујемо сада, то je револуција духа, револуција мисли. 
Ta револуција иије од јуче, она je још од пре четири годнне, 
кад je наш генералитет командовао „к нози" и ,,на колена 
иред непријатељем". Онда су људи који су знали шта je 
част једиога иарода нашли да je потреоно да пођу у шум\ 
И позвали су своје другове да се брре за част и достојан- 
ство свога народа. По киши, no снегу, no жези, no мразу, 
голи, боси, гладни борили су се. Борили су се са бескрајно 
надмоћнијим пепријатељем. И једнога дана, после четирп 
године, они су, збиља, на врховима својих пушака донелн 
сунце слободе својој земл>и. Али та револуција mije ОД 
јуче, није од upe четнри године; ona има много дубљих 
узрока no једној великој теорији у пауци, теорији каузали- 
тета: да пема последица без узрока ни узрока без после- 
дица. Још давно и лавно кад je онај несрећни и алосрећни 
Алексапдар отео престолонасле1)е своме брату, na кала je 
ирисилио оца да му уступи место и када je, излазећи из 
дворске дворане, запитао свога а})утанта: „Шта мислите, 
којп he ми краљ бити за углед?" овај му je, мислећи na то 
да je то сип Петров, поменуо Шведску и Норвешку. „Ха! Ха! 
Како сте паиппи, одговорио je Александар, зар je Балкан 
Шведска и Норвешка?! Мени he бити узор КралЈ Фердинлнд 
Кобуршки". И on je доследно ишао тим правцем. 

Преузимајући краљевску власт —• a ja то хоћу да вам 
кажем кад пред исторпјом н вашом савешћу вршите велики 
чпп, кад проглашавате демократску и федеративну Репу- 
блику Југославију — преузпмајући власт Александар je 
још 1915 годипе, већ у Краљеву, предложио капитулациј\. 
Али je паишао na војводу Путника, човека другога кова и 
другог морала. Према извештају који je мени дао, и што 
je мени казао сам Живко Павловић, Путпик je позвао Па- 
uniha, Стојапа Протнћа, Лазара Пачуа', ЈБубу Јоваповић i И 
друге и казао им: „Ви радикали зпате шта вас чека ол 
стране Аустрије ако капитулирате. Може се крупа поми- 
рити и са три округа. Али ja посим на савести одговорност 



пред   народом.   Нема   капитулације,   бориКемо   се   до   ио- 
следњег човека". 

Уз то, ja сам био сведок и гледао како су мајке, бежећк 
испред непријатеља, сахрањивале покрај пута своје мртве; 
ja сам гледао како су трећеиозивци умирали no путевима 
показујући како се умире за свој народ. Алн то му НИЈе 
сметало да на Крфу почини она иедела. 

И после су се низале читаве лажи и преваре од стране 
његове. Кад су народи већ онда, у старој Југославији, пре- 
дложили да се уједине у једну државу, он их je ујединио 
у једну монархију под династијом Карађорђевића. Затим je 
дошао Видовдански устав, после њега „Обзнана" и исте- 
ривање народних посланика комуниста, затим закон o за- 
штити државе и разбијањс свих странака, a да ne говорнм 
o странкама као што су Републиканска и Комунистичка. 

Ko зло ради њему се иа крају и суди. И у овоме тре- 
иутку, господо и другови народни претставници, потребно 
je, ма и површпо, иодвући шта je република a шта монархија. 
Монархија je власт једнога човека и то неодговорна власг. 
Монархија je власт једнога човека који no пореклу или no 
наслеђу долази na то место. A ja вас питам, господо и дру- 
гови, зар један краљ не може да роди једног рђавог сина, 
лопова, бездушпика, убицу, као што je био Алсксандар? 
Питао сам ja парод толико пута: „Да ли бисте трпели само 
три године једног рђавог кмета у општини? И шта бистс 
тек рекли да je кмет наследан? Ме1)утим, трпите да ва.м 
господар и шеф државе буде зликовац, убица и рђав човекГ 
И сад ioni има људи који се запосе да he син Александрон 
бити бољи и ако теорија o паслеђу баш обратно доказује. 
За нас, за пароде Југославије, република je срцијална 
правда, република je политичка слобода. Мопархија je лаж, 
превара и обмапа. Монархија je социјална неправда и поли- 
тичка неслобода. И кад ви, пародпи претставници, у овоме 
тренутку са таквим одушевл.ењем кличете Републици, клик- 
ните још једанпут, пека загрми кроз цсо свет: да су се 
народи Југославије усправили на своје ноге, и да вишс 
никада neiie допустити да се новрати монархија у Југослп- 
вији. (Бурап аплауз). 

За мене и моје друговс, за иас старе борце, као и за 
републиканске гробове, данас je највећи дан, дан славс и 
највећи празник. 

Али je, другови, потребпо још нешто да кажем. To he 
бити посластица, или истовремено и један историски доку- 
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менат, који here чути у овој кући. Пре 14 годи1!а, овде, 
лоред ових зиднна, прошетао je тај крвави Александар у 
а\ томобилу са једним познатим политичким човеком, који 
je посредовао ме1)у политичким л.удима, да му име не cno- 
мињем. Када су били овде према Скупштинн, изме1ју Двора 
и Скупштине, онда je господар казао томе свом иријатељу: 
„Кажите вашем Јаши, да сам му затворио дуНан, тј. ову 
Иародну скупштину". Ha тоје Јаша Проданови11 одговорип: 
,,Ако си човек и његов пријатељ, реци му да нећу да умрем 
дпк ne затворим онај други дуИаи прекопута". (БуЈШо 
одобравање). 

И ено вам старца, који no својој скромности ћути, али 
je дочекао да затворн дућан, ие само резу, него му je на 
taj дућан ударно печат и тако га затворио заунек. (Бурпо 

•одобравање). 

Претседник: Пошто je лнста иријављеннх говорника 
исцрпенЈ, ставлЈам предлог иа гласање. Гласаће се поиме- 
нице. Ma прозивку, гласаће се за нлн против Републике. 
Осим тога, сваки од прозваних другова потписаће изјаву, 
односно предлог, који се налази код стенографског стола. 
Молим секретара да изврши прозивку народних посланика. 

Секретар Нинко ПетровпИ (НР Србија) прозива посла- 
нике да гласају. 

(После гласа№а) 
Претседник: Објављујем резултат гласања. Гласало je 

166 народних посланика. Сви су гласали за Републику. 
Отсутно je било 9 народних посланика (Сви присутни на- 
родни посланици устају и одушевљенр и дуго аплаудирају). 

Према томе, објављујем да je предлог o лроглашењу 
Федеративе Народне Републике Југославије у овсме дому 
једногласно примљен. (Сви посланици поново устају и дуго 
и одушевљено аплаудирају. Манифестацијама народних по- 
сланика лридружује се и многобројна публика која испу- 
њава галерије.) 

Пошто овај предлог садржи уједно и предлог да се још 
данас оба дома састану у заједничку седницу ради претреса 
истог предлог, то ће Претседништво овога дома саопштити 
Претседништву Савезне скупштине да je овај предлог овде 
једногласно примљен. 

Овим закључујем данашњу седницу. 
(Седница je закључена у 16 часова). 
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ЗАЈЕДНИЧКА  СЕДНИЦА  САВЕЗНЕ 
СКУПШТИНЕ  И СКУПШТИНЕ 

НАРОДА 

Прва  седница 
(29 иовембра 1945) 

Почетак у 17,20 часона. 

Претседавао претседник   Савезне   скулштине Владимнр 
Симић. 

(Прн уласку народних посланика Скупштине народа у 
дворану сви народни посланици Савезне скупштнне поздрчв- 
љају их бурним и дуготрајнм  аплаузом). 

Претседавајући Владимир CHMHII: У смислу усвојеног 
предлога у оба дома, отварам заједничку седницу ради пре- 
тресања Декларације Уставотворне скупштине, Декларације 
o проглашењу Федеративне Народне Републике Југославије. 

Молим друга народног посланика др Синишу Станко- 
вића да прочита Декларацију. (Буран аллауз). 

Лр Синиша Станковић (НР Србија) чита: 

„ДЕКЛАРЛЦИЈА   O  ПРОГЛАШЕЊУ 
ФЕДЕРАТИВ-НЕ НАРОДНЕ  РЕПУБЛИКЕ  ЈУГОСЛАВИЈЕ 
Кроз двадесет и две године постојања Југославије upe 

рата, њени народи нису могли остварити своје вековне 
тежње: националну равноправиост и социјалну правду. 
Уместо да буде оствареио њихоно братско јсдииство на 
ocHOBV равноправности, ненародна владавина једне хегемс- 
нистичке клике стварала je међу њима све дубљи јаз и међу- 
собни раздор. 
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Таква политика угњетавања појединих народа и њихо- 
вог разједињавања, као и брутална политичка и социјална 
реакција коју су спроводиле реакциоиарне клике са монар- 
хијом на челу, ослабила je државу изнутра као и према 
спољњсм свету, што je довело до катастрофалиих после- 
днца у време најезде фашнстичких сила у Југославију 
априла 1941  годинс. 

У време априлске најезде Немачке и других фашистич- 
ких сила у Југославију, Пстар II Кара1)ор1)евић није имао нп 
способности ни воље да органнзује отпор народа протнв 
окупатора, већ je побегао у иностранство a народе Југосла- 
вије препустио њиховој судбнни. 

Својнм посгз^пцима за вроме иародпоослободнллчке 
борбе Петар II Карађорђенић ослабио je отпор народа према 
окупатору. Он je свим средствима ломагао народне издај- 
нике који су од 1941 неирекидно водили борбу против На- 
родноослободилачке војске, односно против ослободилачког 
иокрета иарода, и сарађивали са окупатором. 

Народи Југославнје устали су у борбу против фаши- 
сгичких окупатора и домаћих нздајника чврсто решени да 
бране своју независност и слободу и да допринесу свој удео 
општнм иапорима Уједињених иација протнв заједничког 
иепријател.а. У четворогодишшој борби народи Југославије 
остварили су своје чврсто јединство и братство. Они су 
крвл>у и л<ивотима својих најбољих синова не само побе- 
дилн окупаторе и њихове домаће сараднике, него су и укло- 
нили све оно што нх je у прошлости раздвајали. Omi су 
чврсто решили да створе такав унутрашњи поредак који he 
им омогућити мираи развитак и остварење боље и срећније 
будућности. 

Народи Југославије уверили су се, како у периоду од 
Првог до Другог светског рата, тако и у самом току четво- 
рогодишње ослободилачке борбе да je монархија била нај- 
lidia сметња стварању нове Југославије, братске и демо- 
кратске заједнице равноиравних народа. Онн су се уверили 
да je монархија главни крнвац и за све поступке ненародних 
режима и пре рата као и за оно што су наши народн морали 
лодносити од домаћих издајника којн су били помагани 
од монархнје. 

Ha основу тога и сагласно слободно нзраженој вол.и 
свих народа Југославије, Уставотворна скупттииа na зајед- 
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ничкој седници Савезне .скупштине и Скупштине иарида, 
решила je и решава у имс парода н на основу законских 
одлука оба дома: 

I 
Демократска Федеративна Југославија проглашује се иа- 

родном републиком под именом Федеративиа Иародиа Ре- 
публика Југославија. (Сии народни посланицн устају и, уз 
бурно, дуготрајпо аилаудирање, кличу громко и сложно: 
Република! Република! Живела Федеративна Народна Репу- 
блика Југославија! Живео маршал Тито! — Одушевљене 

•овације трају неколико минута). 
Федсратиииа Иародиа Рспублика Југослаиија je савезна 

народна држава републиканског облика, заједница равно- 
правних народа који су слободно изразили своју врљу да 
остан\' уједињени у Југославији. 

II 

Са овом одлуком коначно се у име свих народа Југосла- 
вије укида монархија у Југославији, a Петар II Карађ.орђе- 
вић, са целом династијом карађорђевића, лишава се свих 
права која су њему и дннастији Карађорђевића припадала. 
(Слохии узиици: Тако je! — Сви народии пссланици устају 
и  поново одушевљено и дуготрајно аплаудирају). 

Дано у Београду, главном граду Федеративне Нородне 
Републике Југославије, 29 новембра 1945 годинс". 

(После једнодушног усвајања Декларације на заједнмч- 
кој седници, чланови прегседништва оба дома оверили cv jo 
својеручним потлисима). 

Претседавајући: Декларација 6 проглашењу Федера- 
тивне Републике изгласана je и у Савезниј скупштини и у 
Скупштини иарода једногласно и иојединачним гласањем, 
према обавештењу o узајамном раду. У Савезној скупштини 
од укупно 349 народ1тх посланика присутно je 344 и за 
предлог су гласали сви присутни посланици. (Бурно одо- 
браваље). У Скупштини народа од укупно 175 народних 
иосланика присутно je 166 и сви су гласали за предлог. 
(Бурно одобранање). 

У име оба претседнншгва, и Претседништва Скупштине 
народа и Претседништва Савезне скупштине, noiino je гла- 
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сање појединачно обав.Ћено, иредлажем да заједничка сед- 
ница гласа o Декларацнји акламацијом. (Одобраваље). 

Питам Уставотворну скупштину да ли се слаже с тим 
и да ли лрима предлог да се o сжој Декларацији у заједнич- 
кој седници гласа акла.мацпјом. (Сви народни посланицц 
Уставотворне скупштине устају, једногласно одговарају: 
Примамо! — Бурно и дуготрајно одобравање). 

Прима ли се Декларацнја акламацијрм? (Сви народни 
посланици Уставотворне скупштине поново устају и једно- 
гласно изјављују: Прима се! — Спонтано, после дуготрајно! 
аплауза, у иарочито свечаном расположењу, сви посланицц 
Уставотворнс скупштине и чланови Владс певају „Хеј Сло- 
вени!" Крај химне био je nponpaliCH дуготрајним и једно- 
душним клицањем Федеративној Народној Републици .Ivi n 
славнји и маршалу Титу). 

Објављујем да je Уставотворна скулштина једногласн( 
усвојила Декларацију o проглашењу Федеративне Народне 
Републике Југославије. Ha тај начин од данас настаје и 
постаје да живи Федеративна Народиа Република Југо« 
славија. 

(Ове речи претседавајућег сви посланици Уставотвориг 
скупштине прихватају снажним л одушевљеинм аплаузом 
и клицањем: Живела Република! Живео маршал Тито! 

Овације достижу врхунац кад претседнику Министар- 
ског савета маршалу Титу прилазе и срдачно му честитају 
др Иван Рнбар, Владимир Назор, Владшгир Сииић, Моша 
Пијаде, министри Савезне владе, 'претседници влада феде- 
ралних јединица. За њима Маршалу приступају иноги на- 
родни посланици. За све то време, посланици оба дома Уста- 
вотворне скупштине стоје и френетично аилауднрају, скан- 
дирајући одушевљено новој Федеративној Народној Репу- 
блици Југославији. Овације и аплауз трају више минута и: 
цела дворана, као један човек, даје одушке свом јединстве- 
ном и једнодушном одушевл>ењу). 

Претседавајући: У име претседништва оба дома закљу- 
чујем ову заједничку седницу. Идућу седницу заказујемо1 

за прекосуфа, 1 децембра, у 9 часова пре подне, са овнм 
дневним редом: 

1) извештај Претседништва Привремене народне скуп- 
штине o свом раду од Tpeher заседања АВНОЈ-а односно 
Привремеие народне скупштине. 
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2) Предлог закона o Претседништну Уставотворне скуп- 
штине. 

3) избор   Претседништва   Уставотворне   скупштине   у 
смислу чл. 19 Закона o Уставотворној скупштини. 

4) Прсдлог  пословника за зајсдничке  седнице Савезне 
скуиштине и Скупштине народа. 

Објављујем да je седница закључена. 
(Седница je закл>учена у 17,40 часова.) 

(Ma да je седница била закл>уче11а, народни посланици 
оба дома не напуштају дворану. Овације Републици и мар- 
шалу Титу и даље непрекидно трају. Прилазећи једни дру- 
гима посланици се љубе и узајамно честитају, Двораном се 
пролама: Живела Титова Република! Живео Тито! — За то 
време уз величанствене манифестације народа и ватромет, 
градом одјекује почасна топовска пал^ба којом je пропра- 
lieHo доношење историске одлуке заједничке седнице Са- 
везне скупштине и Скупшгнне народа o проглашењу Феде- 
ративне Народне Републике Југославије). 
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ZAJEDNIČKA SEDNICA SAVEZNE 
SKUPŠTINE  I  SKUPŠTINE NARODA 

Druga sednica 
(1 decembra 1945) 

Početak u 9,50 časova. 

Pretsedavao  Josip   Vidmar,  pretsednik Skupštine   naroda. 
Pretsedavajući: Gospodo narodni poslanici, drugovi i dru- 

garice, otvaram drugu zajedničku sednicu Ustavotvorne skup- 
štine. Zapisnik ove sednice vodice sekretar Ninko Petrovič. 
Molim sekretara da pročita zapisnik prošle sednice. 

Sekretar Ninko Petrović čita zapisnik prve zajedničke 
sednice Ustavotvorne skupštine od 29 novembra 1945 godine. 

Pretsedavajući: Culi ste zapisnik. Ima li ko kakvu primedbu 
na zapisnik? (Nema). Pošto primedaba nema, zapisnik se 
overava. 

Pre prelaza na dnevni red, imam da učinim nekoliko saop- 
štenja. Prvo, povodom proglašenja Federativne Narodne Re- 
publike Jugoslavije Ustavotvorna skupština primila je ogro- 
man broj pozdravnih telegrama sa svih strana. Pošto je broj 
telegrama vrlo veliki, to ih nećemo sve čitati, nego ćemo samo 
pročitati ko ih šalje. Molim druga sekretara da pročita spisak 
telegrama. 

Sekretar (čita): Mesni NO Zrnovnica kod Splita; narod Ka- 
štel-Sućurca; narod grada Sušaka; narod Korčule; Kotars-ka 
narodna skupština Rab; Gradski miting — Skoplje; Mesno sin- 
dikalno veće Gilane; narod grada Kruševca i okoline; građani 
Zaječara; radnici Fabrike zejtina; Sofiska gradska nemsova 
organizacija; borci i rukovodioci Komande stručnih škola JM 
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Beograd; borci, podoficiri i oficiri mornaričkih jedinica na Visu; 
mornari, podoficiri i oficiri mornaričkoc: garnizona u Splitu; 
odbornici narodnih odbora opštine Sv. Ivan Zabno; građani III 
rejona grada Bjelovara; narod sela Igrane; narod sela Deono- 
vac; železničari — članovi sindikaita Slavonski brod; seljaci sela 
Podgora; Muzička akademija u Ljubljani; radnici iz mlina Dra- 
goro i železničari; građani II rejona — Bitolja; stanovnici Ptuja; 
stanovnici Majsperga kraj Ptuja; manifestanti iz Jursinca; omla- 
dina Žcpča; stanovnici Sv. Lovrenca na Dravskom Polju; sta- 
novnici Male Nedelje; građani i vojska Splita; rukovodioci 
Narodnog fronta grada Splita; narod mesta Blato na Korčuli; 
Sindikalna podružnica vodovoda GNO-a Zagreb; Narodni front 
Dubrovnika; Kotarski narodni odbor Novi Marof; borci i ruko- 
vodioci Vojvođanske XII brigade; narod Sreza dreničkog; gra- 
đani grada Gradiške; građani varoši Topole; građani Šapca; 
Sindikat osječke tvornice koža; narod Grobinštine; Izvršni od- 
bor Mesnog narodnog fronta Kutina; Fiskulturno društvo omla- 
dine Ljubuški; Zavod odeće i obuće JA Perast; ranjenici vojne 
bolnice Petrovgrad; narod Horgoša, narod Jasenovca; Srbi i 
Hrvati sela Kap. Rijeka kod Koprivnice; Crnogorska narodna 
skupština; Narodna vlada i narod Crne Gore; Narodni front 
Zrejin-Primorje; Okrug Srednje Dalmacije i grada Splita; 
narod Drvara; stanovnici sela Križevci, Domanjševci, Lonča- 
revci, Končevci, Pejinovci, Koserovoii, Kustanovci; Mesni odbor 
Tjesno; Odbor NF Sivin; žene Vareša; proleterska brigada sa 
građanima i građankama Surdulice; Štab oblasnog diviziona 
Sarajevo; građani Sreza istočkog; narod iz Dragaša; Gradski 
narodni odbor Sombor; narod grada Sjenice; skup građanstva 
sa organizacijama: OF, NO, ZMS, RKS, APZ, ZPDS, BAT; XIV 
brigada Ljubljana; Terenski odbor OF, adv. iz Ljubljane; Uči- 
teljska škola Pirot; narod Mandaline-žibenik; JNF Bakar; Said 
Idris skopski muftija; žitelji sela Sokolac srez Koprivnica; uči- 
telji i učenici Prilepske gimnazije; rabotnici Prilep; narod sela 
Murtera i Betine; Mjesni NO i narod grada Sušaka i Rijeke; 
narod sela Krivogastani-Kruševsko; omladina Žepče; službenici 
Okružnog i Sreskog.suda Novo Mesto; omladina sela Pašmana; 
mesto Pašman; sa narodnog mitinga Sreza pećkog; Donja 
Brela-kotar Makarska; Okružna sindikalna podružnica Celje; 
Mesni narodni front Brod; delegati centrale »Gradiš« Ljubljana; 
JNOF Duga Resa; narod sreza sarajevskog; selo Veliki ВоПпас 
—! kotar Koprivnica; građani Prizrena; narod sela Kaniža — 
Brod na Savi; Kotarski odbor Makarska; Narodni front Sefke- 
rin; rabotnici i name<tenici Prilep; narod Cajnarje — Cerknica; 
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narod Vareša; narod sela Ma.slince; narod i vbjska — Sarajevo; 
borci i rukovodioci XXXI srpske brigade i građani Brusa; narod 
i vojska —■ Valpovo; narodno po/.orište —■ Maribor; građani 
IV i V rejona Paraćin; narod i vojska Šaren-Grada; narod iz 
Kočana i okoline; Gradski odbor NF Kruševac; narod Haloza 
Ko iz Sv. Vida kod Ptuja; borci i rukovodioci III tenkovske 
brigade I tenk. armije — Zagreb; Narodni front Pirovac; 
Mesni odbor Oberić; AFŽ Istok; građani Skradii|a i okoline; 
narod sreza Glamoč; Narodni odbor Ptuj; Sreski narodni odbor 
Radomlje — Okrug kamnički; građani opštinc Marjanci; Šiptari 
Srbije i Crnogorci Sreza labskog (Podujevo); Mesno sindikalno 
veće Prizren; radnici tvornice »Železopromet« i Siiraskc radnici iz 
Bistrice kod Maribora; Pretsedništvo naodne skupštine Bosne 
i Hercegovine Sarajevo; ABŽ Giljane; učitelji i daci grada Gi- 
Ijana; građani sreza Giljane; daci i nastavnici gimnazije Giljane; 
Odbor Narodnog fronta rudnika Trcpča; GUI- Kosovska Mitro- 
vica; Siptarski komitet srez Giljane; rukovodioci i borci I letač- 
kog bataljona — Kraljevićevo; Srez belički i grad Jagodina; 
Sindikalna podružnica Celje; narod grada Petrovgrada; građani 
Krive Palanke; gradsni Novog Sada; građani Prokuplja; NOF 
Berovo; građani Braslovča i okoline; građani Broda i okoline 
— Skoplje; građani sela Semovci-Virje; Savez kanadskih Srba 
Toronto (Kanada); ONO Paraćin; službenici ložiomce Ljubljana; 
poštanski službenici Ljubljana; AFŽ Ptuj; narod i vojska grada 
Velesa; Narodni front Paraćina; Mesni narodni odbor Novska; 
narod sela Blinski Kut; omladina sektora grada Gorice; narod 
solinskog Bazena; stanovnici sela Krapja; stanovnihi sela Plesna; 
narod sela Pekovca; narod sela Jabukovca; narod sela Blinje; 
narod sela Trmušnjaka; omladina sektora škopinac—Plišac— 
Baldekin; omladina sektora Grnica i Dolac (Šibenik); narod 
sela Bregi (Koprivnica); narod sela Vezica; narod sela Botova 
(Koprivnica); narod sela Lonjanci; AFŽ Orlek; narod sela Bati- 
njana; radnici Fabrike stakla Paraćin; Mjesni odbor HRSS, NF, 
AFŽ, USAOH i pioniri — Slavonski Brod; gradski NF Dubrov- 
nik;'građani Kumanova; SFSN Andrijevci; Krajevni narodni 
odbor — Donja Lendava; građani VI rejona Paraćin; sindikati 
mesta Ptuja; Mesni odbor sindikata Paraćin; Krojačka zadruga 
Paraćin; omladina Državne trgovačke akademije Kruševac; 
Gradski odbor Vučitrn; radnici i nameštenici luke Ploča; rad- 
nici i nameštenici Državnog zavoda za preradu vune Paraćin; 
Narodni front Banatsko Novo Selo; Okružni odbor Narodnog 
fronta Kruševac; Podružnica opštih osiguravaiućih društava 
DTZ »Sava«. »Jadransko« i »Jugoslavija« — Ljubljana; Sreski 
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odbor Pelješac, Mljet; građani Zetala — Ptuj; Odbor NarodnoL: 
fronta Đurđevac; stanovnici središča ob Dravi i Obreža — Srez 
Ptuj; građani i građanke IV rejona Kruševac; stanovnici po- 
graničnog St; Uja kod Maribora; radnici i narneštenici tekstilne 
tvornice Penca — Novo Mesto; Opančarska prerađivačka za- 
druga Paraćin; radnici Belišća; Frontun popular satu-noni — 
Banatsko Novo Selo; grdski NO Zenica; Skupština Sreza Go- 
ražde; borci, podoficiri, oficiri POK; narod Korčule; građani 
kraja Puževci; Odbor NF Koprivnica; građani Trojinskog Kra- 
jevskog odbora Bloke i narod sela Kotara i grada Petrinje. 

Pretsedavajući: Drugo saopštenje: Ministar za Konstituantu 
dostavio je Skupština Predlog zakona o Pretsedništvu Ustavo- 
tvorne skupštine. Predlog zakona umnožen je zajedno za obra- 
zloženjem i podeljen narodnim poslanicima. O njemu će se 
raspravljati u toku današnjeg dnevnog reda. 

Treće, pretsedništva Savezne skupštine i Skupštine naroda 
dostavila su, kao svoj zajednički predlog, Predlog zakona o po- 
slovanju na zajedničkim sednicama Ustavotvorne skupštine. 
I o ovome predlogu raspravljaće se u toku današnjeg dnevnog 
reda, a predlog je umnožen i razdat poslanicima. 

Četvrto, imam da saopštim da je pretsednik Savezne vlade 
maršal Tito uputio Ustavotvornoj skupštini ostavku Savezne 
vlade. / 

Ta ostavka Vlade glasi: 

USTAVOTVORNOJ  SKUPŠTINI 
FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 

Beograd 
Privremena Vlada, kojoj ja imam čast biti pretsjednik, bila 

je stvorena u martu mjesecu ove godine na osnovu sporazuma 
između Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije i kra- 
ljevske vlade u Londonu. 

Jedan od glavnih njenih zadataka bio je da pripremi i 
sprovede izbore za Ustavotvornu skupštinu. Vlada je taj, kao 
i ostale zadatke, izvršila i ja moliiiin ovaj visoki dom da primi 
ostavku Vlade kako bi se čim prije omogućilo ovom visokom 
narodnom pretstavništvu da izvrši do kraja, sve zadatke koje 
ova Ustavotvorna skupština ima pred sobom. 

30 novembra 1945 godine Pretsjedn k   Ministarskog   savjeta^ 
Beograd Demokratske Federativne Jugoslavije, 

М.1г;а1  Jugo-'.avi.u' 
Josip Broz Tito, s. r. 
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(Kraj čitanja ostavke Vlade poslanici Su pozdravili burnim 
i dugim aplauzom). 

Pretsedavajući: Dajem reč drugu pretsedniku Vlade mar- 
šalu Titu. (Pojavu maršala Tita za govornicom svi poslanici po- 
zdravljaju ustajanjem uz dugotrajan aplauz i poklicima: Živeo!). 

Pretsednik Savezne vlade maršal Josip Broz Tito (Nosilac 
savezne liste): Visoki dome, smatrao sam svojom dužnošću da 
danas ovde podnesem ostavku Vlade koja je bila stvorena na 
osnovu sporazuma između Nacionalnog komiteta oslobođenja 
Jugoslavije i kraljevske vlade u Londonu sa privremenim karak- 
terom i zadacima, kao što su bili: produženje vodenja rata, 
mobilizacija svih narodnih snaga, jer je ona trebalo da proširi 
bazu okupljanja svih narodnih snaga naše zemlje za olakšanje 
pobjede nad zajedničkim neprijateljem, sa zadatkom da vodi 
redovne poslove, da pripremi izbore za ovu današnju Ustavo- 
tvornu skupštinu. 

Ja mislim da je Vlada lizvršila te svoje zadatke i očekujem 
vaš sud o tome. Mogu samo ovdje da primjetim da je ta Vlada 
položila zakletvu pred narodom i da je ona bila odgovorna 
samo pred narodom i zato mi je tim veća čast što ja mogu 
danas ovdje pred vama da podnesem ostavku Vlade. Vaša je 
stvar da ovdje donesete takvo rješenje koje će biti najcelishocl- 
nije i najbolje po interese naše zemlje. Ja se zahvaljujem na 
dosadašnjoj pomoći koju je Vlada imala od Privremene narodne 
skupštine, od rukovodećih ljudi ove zemlje i od naroda Jugo- 
slavije. (Svi narodni poslanici ustaju i burno aklamiraju 
Maršalu). 

Pretsedavajući: S obzirom na ostavku Vlade, potrebno je 
učiniti izmenu u dnevnom redu koji je usvojen, tako da Skup- 
ština uzme u pretres ostavku Savezne vlade pre prelaza na 
dnevni red. Pitam Skupštinu da li se slaže s tim da se ostavka 
Vlade pretresa pre prelaza na dnevni red. (Glasovi: Prima se). 
Otvaram diskusiju i dajem reč drugu poslaniku Vladimiru 
Nazoru, koji se javlja za reč. 

Vladimir Nazor (NR Hrvatska): Drugovi i drugarice na- 
rodni poslanici, kako ste čuli, diskusija o ovoj ostavci će se 
otvoriti i svak će imati prilike da govori. Moj je sada zadatak i 
moja je želja da postavim jedan konkretan predlog i da ga 
uzmete u obzir još i prije nego se prede na diskusiju. Predlog 
je ovaj: 
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Izražavajući Saveznoj vladi pod pretsedništvom maršala 
Jugoslavije Josipa Broza Tita priznanje za njen dosadašnji rad 
na rukovođenju državnim i narodnim poslovima na temelju 
tekovina narodnooslobodilačke borbe u vremenu značajnom 
za izgradnju i organizaciju državnog i narodnog života, Ustavo- 
tvorna  skupština,  na   zajedničkoj   sednici  oba  doma,   rešava: 

Ustavotvorna skupština Federativne Narodne Republike 
Jugoslavije ne prihvata ostavku Savezne vlade i daje joj pove- 
iciije za dalji rad. (Svi poslanici Ustavotvorne skupštine ustaju 
i dugotrajnim aplauzom izražavaju svoju saglasnost sa pred- 
logom Vladimira Nazora). 

Pretsedavajući: Reč ima narodni poslanik Dimitar Vlahov. 
Днмитар Влахов (Избории срез Битољ, H P Максдоиија): 

Другари и другарки народни претставители, од пмето на 
македонската секција na Народнијот фронт пмам ла саоп- 
штам следното: 

Македонскиот народ, както и националните малцинства 
во Македонија искажујат најголема благодарност, a најср- 
дечна признателност на нашијот водач маршал Тито n на 
неговите сатрудннци од народната Влада на Југославија. 
Искажујам благодарпост и признателност затова, што бла- 
годареније на усилијата на таја Влада нашиот иарод избегна 
катастрофата која можеше да ro сполете cera npn таја не- 
плодна година во нашата страна. Благодареније на таја 
Влада ние можавемо да получиме големо количество храни, 
ние можахме да получиме други продукти и предмети од 
прва неопходимост. Заштото само участвајки во Федера- 
тивпа Југославија под водачеството на маршал Тито нашиот 
народ можеше да добије това положеније које го имаме 
cera, да се радуеме на слободата, да се радуеме на полна на- 
цпоналиа култура, да имаме сите возможности за својето 
политичко,  економско,  социјално  и  национално  развитије. 

Иие имаме полна вера во маршал Тито, во неговите 
блиски сотрудници во Владата, која даде денес рставката 
и која оставка ние исто така ne прпјмаме. 

Нашиот парод има полна вера во таја Влада n таја 
Влада требва и за напред да остане како раководител на 
садбииете на народите na Федеративната Народната Репу- 
блика Југославија. 

Од името на нашата група, од пмето на целиот маке- 
донски парод, како и од името на народнпте малцинства во 
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Македонија, ас зајавујам, оти нис имаме полна вера во 
маршал Тито, Koro ние справедлЈИВо считаме за 'Наш осво- 
бодител, зашто ние добро памтиме што значеше кралската 
власт, кралската влада за Македонија. Това беше потисни- 
чество, това беше тиранија. A cera благодарение на нова 
Југрславија, на Федеративна Народна Република Југосла- 
вија, ние имамо полна слобода за нашето национално, по- 
литичко и духовно развитије. 

Од името на нашата група искажуем полна вера во 
маршал Тито и неговите сотрудници, ние желаеме што и за 
напред садбините на нашата страиа, садбините на Федера- 
тивна Народна Република Југославија да се раководат од 
маршал Тито и од неговите блиски сотрудници (Аплауз). 

Pretsedavajući: Dajem reč narodnom poslaniku dr Voji- 
slavu Kecmanovicu. 

Dr Vojislav Kecmanovic (Izborni srez Sarajevo-grad, NR 
Bosna i Hercegovina): Drugovi i drugarice narodni poslanici, po 
pitanju ostavke koju je maločas podnio drug pretsjednik 
maršal Tito smatram za potrebno da izjavim, a držim da ću biti 
vjeran tumač naroda Bosne i Hercegovine, sviju Srba, musli- 
mana i Hrvata, ako reknem ovo: Savezna vlada, koja je dosad 
vršila funkciju uz puno narodno povjerenje, nije produkat 
nekog kompromisa niti je produkat nečije volje. Ona je dosad 
vršila funkciju u punom povjerenju svih naroda Jugoslavije. 
Od prvih početaka naše borbe pa do danas ni narodno pret- 
stavništvo, ni Vlada nikad nijesu pravili kompromis koji bi bio 
u suprotnosti sa osnovnim linijama naše politike. Naša Vlada 
i prvo narodno pretstavništvo izabrano u Jajcu prije tri godine, 
i Nacionalni komitet izabran na Drugom zasjedanju AVNOJ-a 
u Jajcu, kao i Savezna vlada formirana prije osam mjeseci, bili 
su izraz pune narodne volje. I kasnije, kad je ova Vlada formi- 
rana, formirana je po visokim principima opšte narodne poli- 
tike,' opštih naših borbenih težnji da bi se sve narodne snage 
ujedinile u jedan front, i sa jednim ciljem. 

I u toku te borbe, unazad osam mjeseci do danas, Vlada 
je ostala beskompromisno na istoj liniji, na istom programu, 
u punoj saglasnosti sa željama i težnjama naroda Jugoslavije. 
Ono što je bilo nezdravo u Vladi otpalo je u toku toga previ- 
ranja i sazrevanja do današnjeg dana. (Buran aplauz). 

Ono što je narodna borba u svome razvitku, od početka do 
danas, izbacila na površinu i čemu je dala povjerenje, to je 
ostalo tu i uživa i sada naše puno povjerenje. (Aplauz). 
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Zato držim, drugovi i drugarice narodni poslanici, kad je 
u pitanju ostavka dosadašnje Savezne vlade druga maršala Tita, 
mi ćemo biti dosljedni sebi ako reknemo da mi i danas imamo 
puno povjerenje u tu Vladu. (Buran aplauz i složni usklici: 
Tako je!). 

Pretsedavajući: Ima reč narodni poslanik Jovan Veselinov. 
Jovan Veselinov (Izborni sraz Novi Sad II, NR Srbija): Dru- 

govi i drugarice narodni poslanici, u ime narodnih poslanika 
Srbije izjavljujem da se mi u potpunosti slažemo sa predlogom 
narodnog poslanika Vladimira Nazora. 

Kada je stvorena narodna Vlada na čelu sa maršalom Titom, 
narodi naše zemlje vodili su rat protiv stranih osvajača, a naša 
zemlja patila je od strahota koje joj je naneo rat. Naši narodi 
imali su puno poverenje u Vladu, znajući da će ona moći do 
kraja izvesti delo borbe protiv stranih osvajača i da će početi 
obnovu naše razorene zemlje. I Vlada je u potpunosti opravdala 
to narodno poverenje. 

Zemlja je očišćena od stranih osvajača i mi smo pod ruko- 
vodstvom Vlade krenuli punom parom ka izgradnji naše zemlje. 
Obnovljena su mnoga naša preduzeća, mnoge naše škole, naš 
saobraćaj, itd. itd. Narod je video da je ova Vlada zaista na- 
rodna vlada. I glasajući za narodne poslanike za Ustavotvornu 
skupštinu, naši narodi ujedno su glasali i za narodnu vladu, za 
politiku koju je ona vodila, glasali su za Tita. (Aplauz i uzvici: 
Tako je). 

Zato je sasvim na mestu predlog narodnog poslanika Vla- 
dimira Nazora i ja pozivam Narodnu skupštinu da glasa za taj 
predlog. (Buran aplauz i odobravanje). 

Pretsedavajući: Sada će govoriti narodni poslanik drug 
Stanko Škare. 

Stanko škare (Izborni srez Imotski-Šestanovac, NR Hrvat- 
ska): Drugovi i drugarice narodni poslanici, ja bih se u potpu- 
nosti složio sa prijedlogom narodnog zastupnika druga Vladi- 
mira Nazora i mislim da izražavam mišljenje svih zastupnika iz 
Hrvatske kada predlažem da se ostavka Vlade ne uvaži, nego 
da joj se dade puno povjerenje. 

Naš voda i maršal drug Tito vodio je naše narode u naj- 
težim časovima borbe, pa treba da nas i ubuduće vodi u iz- 
gradnji naše zemlje. (Aplauz i uzvici: Tako je). Tita nemamo u 
srcu samo mi narodni zastupnici, Tita ima u srcu čitav naš 
narod. (Buran aplauz). I malo dijete na našem selu kada ustaje 
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i kada u matere ište kruha, pozdravlja našeg druga maršala 
Tita. (Buran aplauz). 1 zato ja pozdravljam ovaj prijedlog druga 
Vladimira Nazora i mislim da ćemo mi svi narodni zastupnici iz 
Hrvatske glasati za ovaj prijedlog. (Buran aplauz). 

Pretsedavajući: Dajem reč narodnom poslaniku Francu 
Lubeju. 

France Lubej (LR Slovenija): Tovariši narodni iposlanoi, 
vlada, ki je danes podala ostavko visokemu domu, je vlada, ki 
je zbirala v svoji sredini najboljše sinove i kčere našega naroda, 
da so se borili na čelu narodov Jugoslavije proti zunanjemu 
okupatorju proti domačim izdajalcem, pomočnikom okupatorja. 
Ta vlada je po izgonu okupatorja z dosledno obrambo narod- 
nih pridobitev postavila načrt, kako Jugoslavijo, narode Jugo- 
slavije, ljudstvo Jugoslavije spraviti k srečnejčemu boljšemu 
življenju, ki ga je skozi stoletja težke borbe zaslužilo. Ta vlada 
maršala Tita, vlada Ljudske fronte Jugoslavije, je ustvarila po 
osvoboditvi nov program vseh narodov Jugoslavije, ga dosledno 
izvajala, se borila nadalje proti zunanjim i notranjim sovražni- 
kom in omogočila, da je ljudska volja, demokracija, izločila 
iz vlade vse tisto, kar se je zrinilo v to vlado zato, da bi se 
znotraj naše nove jugoslovanske demokracije borilo proti de- 
mokraciji. Stvar doslednega demokratičnega pojmovanja na- 
šega maršala Tita, predsednika Zvezne vlade je, da po volitvah 
poda ostavko svoje vlade, stvar narodnih poslancev pa je, da 
te ostavke ne sprejmejo, ker je vlada, ki je v ostavki, sestavljena 
iz naših najboljših mož, mož, ki so se v najtežjem času zbrali 
okrog prvega sina Jugoslavije, okoli maršala Tita. 

V imenu narodnih poslancev Slovenije izjavljam, da bodo 
narodni poslanci Slovenije glasovali za predlog tovariša Vladi- 
mira Nazora, ker s tem glasujejo za to. kar je volja narodov 
Jugoslavije, kar je volja našega ljudstva, ki je nas kot zastop- 
nike poslalo v ta visoki dom. (Ploskanje). 

Pretsedavajući: Pošto je iscrpena lista prijavljenih govor- 
nika, dajem predlog narodnog poslanika druga Vladimira Na- 
zora na glasanje, predlog sa kojim su se, aiastalom, saiglasdili svi 
ostali narodni poslanici. Taj predlog glasi: 

»Izražavajući Saveznoj vladi, pod pretsedništvom maršala 
Jugoslavije Josipa Broza Tita, priznanje za njen dosadašnji rad 
na rukovođenju državnim i narodnim poslovima na temelju 
tekovina narodnooslobodilačke borbe, u vremenu značajnom 
za izgradnju i organizaciju državnog i narodnog života. Ustavo- 
tvorna skupština na zajedničkoj sednid oba doma 



г e s a v a : 
Ustavotvorna skupština Federativne Narodne Republika 

Jugoslavije ne prihvata ostavku Savezne vlade i daje joj pove- 
renje za dalji rad«. (Buran aplauz). 

Prima li Skupština ovaj predlog? (Svi poslanici, ustaju 
oduševljeno aplaudiraju sa uzvicima: Ziveo Tito! Živela Vlada!)' 

Predlog je primljen i time Vlada maršala Tita ostaje i dalje 
u svojoj funkciji. (Buran aplauz). 

Prelazimo sada na dnevni red koji glasi: 
1) izvešbaj Pretsedništva Privremene narodne skupštine o 

svome radu od 111 zasedanja AVNOJ-a, odnosno Privremene 
narodne skupštine; 

2) Predlog zakona o pretsedništvu Ustavotvorne skupštine; 
3) izbor Pretsedništva Ustavotvorne skupštine u smislu 

čl. 19 Zakona o Ustavotvornoj skupštini i 
4) Predlog zakona o poslovanju na zajedničkim sednicama 

Ustavotvorne skupštine. 
Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda: izveštaj Pretsed- 

ništva Privremene narodne skupštine. Dajem reč potpretsedniku 
Privremene narodne skupštine drugu Moši Pijade. 

Potpretsednik Privremene narodne skupštine Moša Pijade 
(Izborni srez Beograd I, NR Srbija) čita: 

»USTAVOTVORNOJ   SKUPŠTINI   FEDERATIVNE   NARODNE 
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 

Pretsedništvo Privremene narodne skupštine Demokratske 
Federativne Jugoslavije, koje je iscrpio svoj mandat i izvršilo 
zadatke koji su mu bili povereni, ima čast da Ustavotvornoj 
skupštini Federativne Narodne Republike Jugoslavije podnese 
sledeči izveštaj: 

I 
Ustanova Pretsedništva kao organa vrhovnog zakonodav- 

nog i izvršnog narodnog pretstavničkog tela, organa koji u ime 
Narodnog pretstavništva pretstavlja narodni i državni suvere- 
nitet Jugoslavije, stara je u našoj zemlji dve godine i potiče sa 
Drugog zasedanja Antifašističkog veća narodnog cslobodenja 
Jugoslavije. Za to vreme od dve godine, od osnivanja ovog 
vrhovnog organa državne vlasti, imalo je Pretsedništvo, na 
osnovu odluke Drugog zasedanja AVNOJ-a, pravo da vrši sve 
funkcije pretstavničkog tela, zakonodavne i izvršne, u među- 
vremenu između zasedanja plenuma. U uslovima rata, kada je 

90 



često i uopšte neko rečiovao sastajanje celog narodnog pretstav- 
ništva bilo nemoguće, nametalo se ovakvo prenošenje funkcija 
sa narodnog pretstavništva na njegovo Pretsedništvo, koje je 
moglo da bude na okupu, ili da se bez naročitih teškoća sastaje. 
Ali zato je samo Pretsedništvo odmah brojalo preko 60 članova. 
Tako je Pretsedništvo, Od Drugog do Trećeg zasedanja AVNOJ-a 
a' onda novo Pretsedništvo od Trećeg zasedanja do dana sa- 
stanka Ustavotvorne skupštine, vršilo, pored dužnosti koje mu 
pripadaju po funkciji, i zakonodavnu vlast kada narodno pret- 
stavništvo nije bilo na okupu. 

Danas, kada su šest meseci iza konačnog oslobođenja zemlje 
dati svi uslovi za normalan uiuiirašnji politički život i konačnu 
izgradnju državne organizacije donošenjem osnovnog zakona na 
Ustavotvornoj skupštini, prestaje potreba da Pretsedništvo 
Skupštine vrši zakonodavne poslove, nego će se ograničiti na 
one izvršne funkcije koje će mu Ustavotvorna skupština odrediti 
zakonom, čiji se projekat nalazi na dnevnom redu današnje sed- 
nice. U konačnom obliku te će funkcije biti određene Ustavom. 

Dok su prava i funkcije Pretsedništva AVNOJ-a i Privre- 
mene narodne skupštine bila usled ratnih okolnosti tako proši- 
rena bila su ona, s druge strane, zbog uslova koji su poticali iz 
međunarodnih odnosa naše zemlje, ograničena ukoliko se radilo 
o pretstavljanju naše države prema inostranstvu. Jugoslavija, 
u pogledu unutrašnjeg uređenja sasvim nova država, morala 
je u međunarodnim 'odnosima da drži kontinuitet u starom 
državnom obliku. Sada, sa proglašenjem Federativne Narodne 
Republike otpadaju sva ograničenja narodnog suvereniteta i 
Pretsedništvo Ustavotvorne skupštine biće u neograničenom 
posedu svog prava da u ime Skupštine pretstavlja narodni i 
državni suverenitet Jugoslavije, kako u zemlji, tako i prema 
inostranstvu. 

Prvo Pretsedništvo, koje je bilo izabrano na Drugom zase- 
danju AVNOJ-a, zatražilo je i dobilo na Trećem zasedanju po- 
tvrdu za sve svoje zakonske odluke koje je ono donelo između 
Drugog i Trećeg zasedanja. Pretsedništvo koje danas izlazi pred 
Ustavotvornu skupštinu sa ovim izve.štajem smatra se obaveznim 
da od ovog visokog doma zatraži ne samo potvrdu zakonskih 
odluka koje je donelo između Trećeg zasedanja i sastanka Usta- 
votvorne skupštine nego i opštu potvrdu za sve zakonske odluke 
koje su u periodu od dve godine donete ne samo od Pretsed- 
ništva nego i od samog AVNOJ-a i Privremene narodne skup- 
štine. Pravo je Ustavotvorne skupštine da podvrgne svojoj oceni 
celokupan rad privremenih pretstavništava, kakvi su bili AVNOJ 
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i Privremena narodna skupština posle proširenja AVNOJ-a, kao 
i rad njihovih pretsedništava. Pravo je ovo^ visokog doma da 
oceni celokupni zakonodavni rad i ceio novo zakonodavstvo 
izgrađeno od Drugog zasedanja AVNOJ-a do danas. Dajući 
svoju potvrdu tome zakonodavstvu, na kome je kroz pune dve 
godine počivao razvitak novog ustavnog poretka Jugoslavije, 
dok nije doveo do sastanka Ustavotvorne skupštine i progla- 
šenja Federativne Narodne Republike, Ustavotvorna skupština 
imaće, ukoliko to ne ostavi u zadatak redovnoj Narodnoj skup- 
štini u koju će se ona pretvoriti posle proglašenja Ustava, da 
dosadašnje zakonodavstvo prilagodi odredbama novog Ustava. 

Prikaz postanka i razvitka našeg novog ustavnog poretka 
U toku oslobodilačkog rata bio je dat u izveštaju koje je Pret- 
sedništvo AVNOJ-a podnelo na Trećem zasedanju Narodnog 
pretstavništva, te zato to ovde nećemo ponavljati. Smatramo da 
je dovoljno ako istaknemo činjenicu da je taj razvitak išao 
uprkos svima teškoćama čvrsto u svome određenom pravcu 
izgradnje jedne istinski narodne države. Ništa nije bilo u stanju. 
da taj razvitak zadrži, omete, ili da ga skrene sa pravca koji su 
svi naši narodi prihvatili. Veliko je zadovoljstvo videti, posle dve 
godine probe u jednom burnom vremenu, kako su se sjajno po- 
tvrdili oni temelji naše nove ustavnosti i državne izgradnje koji 
su bili položeni" u Jajcu na istoriski dan, 29 novembra 1943 
godine. Vanredni razvitak naše nove narodne države na tim 
temeljima, najsjajniji je dokaz koliko su .ti temelji bili realni i 
zdravi, koliko su potpuno oni odgovarali potrebama narodnog 
života i zakonima društvenog razvitka. U odlukama Drugog za- 
sedanja AVNOJ-a naši narodi našli su siguran putokaz ka svojoj 
srećnijoj budućnosti. 

Što se tiče samog Pretsedništva koje podnosi ovaj izveštaj, 
ono je bilo izabrano u Privremenoj narodnoj skupštini u koju 
se AVNOJ pretvorio posle svoga proširenja na Trećem zase- 
danju. To je Pretsedništvo rukovodilo radom Trećeg zasedanja, 
a posle njega vršilo je poverene mu poslove, svršavnjući i zna- 
tan zakonodavni rad u vremenu posle svršenog zasedanja do 
sastanka Ustavotvorne skupštine. 

Treće zasedanje AVNOJ-a odnosno Privremene narodne 
skupštine trajalo je od 7 do 26 avgusta, kada je bilo zaključeno 
ukazom Pretsedništva. U toku toga zasedanja Narodno pretslav- 
ništvo donelo je niz zakona koji su obezbedili izbor Ustavo- 
tvorne skupštine i uveli naše zakonodavstvo U redovno stanje. 
Svi su ti zakoni nosili pečat one istinske demokratije, koju su 
naši  narodi  izgradili u toku  oslobodilačke borbe. Dok su  od 
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strane svih naših naroda, od strane najširih narodnih slojeva, ti 
zakoni bili pozdravljeni sa oduševljenjem, oni su bili nepodno- 
šljivi ostacima reakcije, koja je pokušala da se organizuje kao 
opozicija novom ustavnom poretku, a koja je u toku izborne 
kampanje za Ustavotvornu skupštinu zasluženo iščezla iz politič- 
kog života Jugoslavije. 

Niz zakona: tinansiskih, ekonomskih i socijalnih, koje je 
ovo iPretsedništvo donelo posle 27 avgusta, bili su novi dokaz 
brige za zaštitu narodnih interesa. 

Na osnovu svega toga Pretsedništvo Privremene narodne 
skupštine moli Ustavotvornu skupštinu da prema spiskovima 
koji su u ovome izveštaju priloženi, potvrdi sve zakonske o. -ke 
koje su donete počev od Drugog zasedanja do dana sastanka 
Ustavotvorne skupštine«. 

Beograd 
29 novembra 1945 godine 

Za Pretsedništvo Privremene narodne skupštine 

Sekretar Pretsednifc 
Mile Peruničić, s. r. dr Ivan Ribar, s. r. 

A — SPISAK ODLUKA KOJE JE DON'ELO ANTIFAŠISTIČKO VEĆE NA- 
RODNOG   OSLOBOĐENJA   JUGOSLAVIJE   NA   SVOM   II   ZASEDANJU 

29 I 30 NOVEMBRA 1943 GODINE U JAJCU 

1) Odluka o vrhovnom zakonodavnom i izvršnom pretstav- 
ničkom telu Jugoslavije Г: Nacionalnom komitetu oslobođenja 
Jugoslavije kao privremenim organima vrhovne narodne vlasti 
u Jugoslaviji za vreme narodnooslobodilačkog rata; 

2) Odluka o oduzimanju prava zakonite vlade Jugoslavije 
takozvanoj »Jugoslovenskoj vladi« u inostranstvu i o zabrani 
povratka u zemlju Kralju Petru II Karadordeviču; 

3) Odluka o izgradnji Jugoslavije na federativnom prin- 
cipu; 

4) Odluka o odobravanju odluka, naredaba i izjava Izvršnog 
odbora Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije 
i Vrhovnog štaba Narodiiooslobodilačke vojske i partizanskih 
odreda; 

5) Odluka o priznanju i zahvalnosti Narodnooslobodilačkoj 
vojsci i 

6) Odluka o uvođenju naziva maršala Jugoslavije u Narod- 
nooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije. 
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B. — ODLUKE KOJE JE DONELO PRETSEDNBTVO ANTIFAŠISTIČKOG 
VEĆA NARODNOG  OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE NA II ZASEDANJU 

30 NOVEMBRA   1943 GODINE 

1) Odluka o dodeljivanju naziva maršala Jugoslavije Vrhov- 
nom komandantu NOV i POJ drugu Josipu Brozu Tiitu; 

2) Odluka o imenovanju Nacionalnog komiteta oslobođenja 
Jugoslavije; 

3) Odluka o priključenju Slovenskog Primorja, Beneške 
Slovenije, Istre i hrvatskih jadranskih otoka Jugoslaviji i 

4) Odluka o obrazovanju Državne komisije za utvrđivanje 
zločina okupatora i njegovih pomagača. 

V. — SPISAK ODLUKA PRETSEDNISTVA ANTIFAŠISTIČKOG VEĆA NA- 
RODNOG OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE   IZ  ШЗ—1944—1945 GODINE 

1) Odluka o postavljenju dr Vladimira Bakarića, dosadašnjeg 
političkog komesara Glavnog štaba NOV i POJ Hrvatske, za 
povernika bez portfelja u Nacionalnom komitetu oslobođenja 
Jugoslavije; 

2) Odluka o imenovanju Ivana Milutinovića za zamenika 
poverenika za finansije u Nacionalnom komitetu oslobođenja 
Jugoslavije; 

3) Odluka o imenovanju Sretena Zujoviča-Crnog,' pove- 
renika za saobraćaj Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugo- 
slavije, za zamenika poverenika za građevine; 

4) Odluka o imenovanju Todora Vujasinovića, poverenika 
za ekonomsku obnovu u Nacionalnom komitetu oslobođenja 
Jugoslavije, za zamenika poverenika za ishranu; 

5) Odluka o imenovanju Edvarda Kocbeka, poverenika za 
prosvetu, za zamenika poverenika za socijalnu politiku; 

6) Odluka o postavljenju dr Ljube Leontića za pomoćnika 
poverenika za informacije u Nacionalnom komitetu oslobodcnj:i 
Jugoslavije; 

7) Odluka o postavljenju za potsekretara Povereništva z.i 
unutrašnje poslove Pekića Pavla, dosadašnjeg šefa Otseka za 
zaštitu naroda pri Vrhovnom štabu NOV i POJ; 

8) Odluka o objavljivanju odluka i proglasa Antifašističkog 
veća narodnog oslobođenja Jugoslavije, njegovog Pretsedništva 
i Nacionalnog komiteta na srpskom, hrvatskom, slovenačkom 
i makedonskom jeziku od 15 januara 1944 godine broj 18; 
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9) Odluka o imenovanju dr Zlatana Sremeca za poverenika 
za narodno zdravlje NKOJ od 15 januara 1944 godine broj 19; 

10 Odluka o uvaženju ostavke Božidara Magovca na polo- 
žaj potpretsednika NKOJ-a i imenovanju Franje Gazi za pot- 
pretsednika NKOJ-a, kao i imenovanju Emanuela Čučkova za 
poverenika poljoprivrede od 30 avgusta 1944 godine broj 24; 

11) Odluka o imenovanju Leontića dr Ljube za potsekretara 
Povereništva za spoljne poslove od 2 oktobra 1944 godine 
broj 48a; 

12) Odluka o imenovanju Hebranga Andrije za povereir'ka 
trgovine i industrije NKOJ od 31 oktobra 1944 godine broj 49; 

13) Odluka o ukidanju javnih beležnika i javno-beležničkih 
komora od 17 novembra 1944 godine broj 68; 

14) Odluka o opštoj amnestiji lica koja su u četničkim jedi- 
nicama Draže Mihaiiovića učestvovala ili ih pomagala ili su uče- 
stvovala u jedinicama hrvatskog ili slovenačkog domobranstva 
od 21 novembra 1944 godine broj 69; 

15; Odluka o prelazu u državnu svojinu neprijateljske imo- 
vine, o državnoj upravi nad imovinom neprisutnih lica i o sek- 
vestru nad imovinom koju su okupatorske vlasti prisilno otuđile 
od 21 novembra 1944 godine broj 70; 

16) Odluka o ukidanju Povereništva šuma i ruda od 7 de- 
cembra 1944 godine broj 88; 

17) Odluka o ukidanju Povereništva za ekonomsku obnovu 
od 7 decembra 1944 godine broj 89; 

18) Odluka o imenovanju Sulejmana Filipovića za povere- 
nika šuma u NKOJ od 9 decembra 1944 godine broj 90; 

19) Odluka o imenovanju Todora Vujasinovića za povere- 
nika ruda u NKOJ od 9 decembra 1944 godine broj 91; 

20) Odluka o ukidanju Povereništva ishrane od 1 februara 
1945 godine broj 125; 

21) Odluka o osnivanju Povereništva trgovine i snabde- 
vanja od 1 februara 1945 godine broj 126; 

22) Odluka o osnivanju Povereništva industrije od 1 febru- 
ara 1945 godine broj 127; 

23) Odluka o naimenovanju Andrije Hebranga za povere- 
nika industrije od 1 februara 1945 godine broj 128; 

24) Odluka o imenovanju inž. Nikole Petroviča za povere- 
nika trgovine i snabdevanja u NKOJ od 1 februara 1945 godine 
broj 129; 

25) Odluka o uvođenju jednoobraznog računovodstva od 
1 februara 1945 godine broj 130; 
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26) Odluka o jednoobraznom računovodstvu od 1 februara 
1945 godine broj 131; 

27) Odluka o ukidanju i nevažnosti svih pravnih propisa 
donetiii od strane okupatora i njihovih pomagača za vreme 
okupacije, o važnosti odluka koje su za to vreme donete; o uki- 
danju pravnih propisa koji su bili na snazi u času neprijateljske 
okupacije od 3 februara 1945 godine broj 132; 

28) Odluka o ustanovljenju i nadležnosti Javnog tužioca 
Demokratske Federativne Jugoslavije od 3 februara 1945 godine 
broj 133; 

29) Odluka o osnivanju Vrhovnog suda Demokratske Fede- 
rativne Jugoslavije od 3 februara 1945 godine broj  134; 

30) Odluka o imenovanju Pretsednika Vrhovnog suda De- 
mokratske Federativne Jugoslavije od 3 februara 1945 godine 
broj 135; 

31) Odluka o imenovanju Javnog tužioca Demokratske Fe- 
derativne Jugoslavije od 3 februara 1945 godine broj 136; 

32) Odluka o naimenovanju članova Kontrolno-raČunske 
komisije od 18 maja 1945 godine broj 208; 

33) Odluka o proglašenju 9 maja narodnim praznikom 
Pobede od 9 maja 1945 godine broj 198 i 

34) Odluka o imenovanju sudija Vrhovnog suda Demo- 
kratske Federativne Jugoslavije od 21 juna 1945 god. broj 241. 

G. — SPISAK ZAKONA KOJE JE DONELO PRETSEDNISTVO ANTIFA- 
ŠISTIČKOG VEĆA  NARODNOG  OSLOBOĐENJA  JUGOSLAVIJE  OD  7 

MARTA DO 3 AVGUSTA 1945 GODINE 

1) Zakon o ukidanju člana 5, 6, 7 i 8 Odluke o Vrhovnom 
zakonodavnom i izvršnom narodnom pretstavničkom teiu Jugo- 
slavije i Nacionalnom komitetu oslobođenja Jugoslavije kao 
privremenim organima vrhovne narodne vlasti u Jugoslaviji za 
vreme narodnog oslobodilačkog rata od 7 marta 1945 godine; 

2) Zakon o raspuštanju Nacionalnog komiteta Jugoslavije 
od 7 marta 1945 godine; 

3) Zakon o povlačenju i zameni okupacionih novčanica od 
5 aprila 1945 godine; 

4) Finansiski zakon o državnom budžetu rashoda i prihoda 
za budžetski period april—juni 1945 godine od 5 aprila 1945 
godine; 

5) Zakon o Kontrolno-računskoj komisiji od 5 aprila 1945 
godine; 
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6) Zakon o kursevima za povlačenje okupacijskih novčanica 
i o ret,rulisanju obaveza od 5 aprila  1945 godine; 

7) Zakon o državnom pečatu od 5 aprila 1945 godine; 
8) Zakon o građanskoj mobilizaciji medicinskog osoblja 

od 6 aprila 1945 godine; 
9) Zakon o suzbijanju nedopuštene špekulacije i privredne 

sabotaže od 23 aprila 1945 godine; 
10) Zakon o stavljanju državnog pečata na zakone i o ču- 

vanju zakona donetih od Antifašističkog veća narodnog oslo- 
bođenja Jugoslavije od 23 aprila 1945 godine; 

11) Zakon o ukidanju Vrhovnog državnog pravobranioštva, 
državnih pravobranioštava, vrhovnog državnog tužioštva, viših 
državnih tužioštava i državnih tužioštava od 23 aprila 1945 
godine; 

12) Zakon o ukidanju Državnog saveta i upravnih sudova 
od 23 aprila 1945 godine; 

13) Zakon o uvođenju »Ordena rada« od 1 maja 1945 god.; 
14) Zakon o sprovodenju socijalnog osiguranja na području 

Demokratske Federativne Jugoslavije od 2 maja 1945 godine; 
15) Zakon o izmenama i dopunama propisa o taksama od 

2 maja 1945 godine; 
16) Zakon o izmenama i dopunama propisa o državnoj tro- 

šarini od 2 maja 1945 godine; 
17) Zakon o postupanju sa imovinom koju su sopstvenici 

morali napustiti u toku okupacije i imovinom koja im je odu- 
zeta od strane okupatora i njihovih pomagača od 24 maja 1945 
godine; 

18) Zakon o oduzimanju ratne dobiti stečene za vreme ne- 
prijateljske okupacije od 24 maja 1945 godine; 

19) Zakon o zaštiti narodnih dobara i njihovom upravljanju 
od 24 maja 1945 godine; 

20) Zakon o zabrani izazivanja nacionalne, rasne i verske 
mržnje i razdora od 24 maja 1945 godine; 

21) Zakon o građanskoj mobilizaciji veterinara od 24 maja 
1945 godine; 

22) Zakon o pribiranju, čuvanju i raspodeli knjiga i drugih 
kulturno-naučnih i umetničkih predmeta, koji su postali državna 
svojina prema Odluci Antifašističkog veća narodnog oslobo- 
đenja Jugoslavije, od 21 novembra 1944 godine, od 24 maja 
1945 godine; 

23) Zakon o osnivanju Fonda za obnovu zemlje i pomoć 
postradalim krajevima od 7 juna 1945 godine; 
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24) Zakon o isplati potvrda izdatih tla delimičiio zamenjene 
okupacione novčanice i o raspolaganju sa potraživanjima na 
vezanim računima od 7 juna 1945 godine; 

25) Zakon o kursevima za povlačenje okupacionih novča- 
nica i o regulisanju obaveza na području Bosne i Hercegovine 
od 7 juna 1945 godine; 

26) Zakon o ordenima i medaljama Demokratske Federa- 
tivne Jugoslavije od 9 jima  1945 godine; 

27) Zakon o konfiskaciji imovine i o izvršenju konfiskacije 
od 9 juna 1945 godine; 

28) Zakon o ugovoru o prijateljstvu, uzajamnoj pomoći i 
posleratnoj saradnji između Jugoslavije i Saveza Sovjetskih 
Socijalističkih  Republika  od   10 jima  1945 godine; 

29) Zakon o kursevima za povlačenje okupaciskih novča- 
nica i o regulisanju obaveza na području Hrvatske od 21 juna 
1945 godine; 

30) Zakon o kursevima za povlačenje lirskih bonova i oku- 
paciskih novčanica i o regulisanju obaveza na novčanim pod- 
ručjima italijanske lire. nemačke marke i penge ( Slovenija) od 
21 juna 1945 godine; 

31) Zakon o rukovodstvu i nadzoru nad medicinskim i far- 
maceutskim fakultetima i stručnim zdravstvenim školama od 
21 juna 1945 godine; 

32) Zakon o ustrojstvu kancelarije Kraljevskog namesništva 
od 21 juna 1945 godine; 

33) Zakon o davanju amnestije i pomilovanja od 5 jula 
1945 godine; 

34) Zakon o rešavanju radnih sporova od 5 jula 1945 god.; 
35) Zakon o izradi štambilja, pečata i žigova od 5 jula 1945 

godine; 
36) Zakon o vrstama kazni od 5 jula 1945 godine; 
37) Zakon o demobilizaciji starijih godišta obveznika, žena 

i branilaca u Jugoslovenskoj armiji i mornarici od 19 jula 1945 
godine; 

38) Zakon o povlačenju metalnog okupaciskog novca ođ 
23 jula 1945 godine; 

39) Zakon o kovanju sitnog novca Demokratske Federa- 
tivne Jugoslavije od 23 jula  1945 godine; 

40) Zakon o stavljanju plovnih objekata, brodogradilišta, 
luka i pristaništa na moru pod upravu Ministarstva sSdbraćaja 
Demokratske Federativne Jugoslavije od 23 jula  1945 godine; 

41) Zakon 0 radničkim poverenicima od 23 jula 1945 god.; 

9S 



42) Zakon o poljoprivrednoj inašiiiskoj službi od 23 jula 
1945 godine; 

43) Zakon o zaštiti spomenika kulture i prirodnjačkih ret- 
kosti Demokratske Federativne Jugoslavije od 23 jula 1!)45 
godine; 

44) Zakon o izmeni člana 9 Zakona o demobilizaciji starijih 
godišta obveznika, žena i branilaca u Jugoslovenskoj armiji i 
mornarici od 30 jula 1945 godine; 

45) Finansiski zakon o Državnom budžetu rashoda i prihoda 
za (budžetski period juli—decembar 1945 god., od 30 jula 1945 
godine; 

46) Zakon o zastupanju nadleštava, ustanova, preduzeća i 
organizacija javnog karaktera od 3 avgusta 1945 godine; 

47) Zakon o rešavanju nerešenih predmeta invalida iz ranijih 
ratova od 3 avgusta 1945 godine; 

48) Zakon o državnim noljoprivrednim dobrima od 3 avgu- 
sta 1945 godine; 

49) Zakon o revizji dodeljivanja zemlje kolonistima i agrar- 
nim interesentima u Makedonija i u Kosovsko-metohiskoj obla- 
sti od 3 avgusta 1945 godine. 

D. — SPISAK ZAKONA KO.IE JE DONELA PKIVRBMENA NARODNA 
SKUPŠTINA DEMOKRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE NA III ZA- 
SEDANJU OD 7 AVGUSTA DO ZAKLJUČENJA ZASEDANJA 2G AVGUSTA 

1945 GODINE 

1) Zakon o biračkim spiskovima od 10 avgusta 1945 godine; 
2) Zakon o proširenju na području Bosne i Hercegovine, 

Hrvatske i Slovenije važnosti Zakona o isplati potvrda izdatih 
prilikom zamene okupacionih novčanica i o raspolaganju sa 
potraživanjima na vezanim računima od 7 juna 1945 godine, kao 
i o isplati potvrda izdatih na okupaciske novčanice koie u mestu 
zamene nisu bile zakonsko sredstvo plaćanja od 10 avgusta 1945 
godine; 

3) Zakon o Ustavotvornoj skupštini od 21 avgusta 1945 
godine; 

4) Zakon o izboru narodnih poslanika za Ustavotvornu 
skupštinu (Saveznu skupštinu i Skupštinu naroda) od 22 avgusta 
1945 godine; 

5) Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji od 23 avgusta 
1945 godine; 

6) Zakon o državljanstvu Demokratske Federativne Jugo- 
slavije od 23 avgusta 1945 godine; 
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7) Zakon o oduzimanju državljanstva oficirima i podofici- 
rima bivše Jugoslovenske vojske koji neće da se vrate u Otadž- 
binu i pripadnicima vojnih formacija koji su služili okupatoru 
i odbegli u inostranstvo od 23 avgusta 1945 godine; 

S) Zakon o ratifikacij;: Povelje Ujedinjenih nacija i Statuta 
Međunarodnog suda pravde od 24 avgusta 1945 godine; 

9) Zakon 6 štampi od 24 avgusta 1945 godine; 
10) Zakon o uređenju i nadležnosti vojnih sudova u Jugo- 

slovenskoj armiji od 24 avgusta 1945 godine; 
11) Zakon o udruženjima, zborovima i drugim javnim sku- 

povima od 25 avgusta 1945 godine; 
12) Zakon o krivičnim delima protiv naroda i države od 

25 avgusta 1945 godine; 
13) Zakon o uređenju narodnih sudova od 26 avgusta 1945 

godine; 
14) Poslovnik Antifašističkog veća narodnog oslobođenja 

Jugoslavije od 7 avgusta  1945 godine. 

D. — SPISAK ZAKONA KOJE .Ili DONELO PRETSEDN'IŽTVO PRIVRE- 
MENE NARODNI- SKUPŠTINE DEMOKRATSKE FEDERATIVNE JUGO- 
SLAVIJE OD ZAKLJUČENJA III ZASEDANJA 26 AVGUSTA DO SA- 
STANKA USTAVOTVORNE  SKUPŠTINE 29 NOVEMBRA  1945  GODINE 

1) Zakon o izmeni Zakon.i o davanju amnestije i pomilo- 
vanja od 31  avgusta  1945 godine; 

2) Zakon o regulisanju platnog prometa sa inostranstvom 
od 2 septembra 1945 godine; 

3) Zakon 0 raspolaganju sa državnim prihodima od 2 sep- 
tembra 1945 godine; 

4) Zakon o taksama od 2 septembra 1945 godine; 
5) Zakon O izmeni tač. 5 Cl. 30 Zakona o konfiskaciji imo- 

vine i  o izvršenju  konfiskacije od  II  septembra  1945 godine; 
6) Zakon o državnom budžetu Demokratske Federativne 

Jug islavije od 26 oktobra 1945 godine; 
7) Zakon 0 uređenju i delovanju kreditnog sistema od 

26 oktobra 1945 godine; 
8) Zakon 0 neposrednim   porezima   od   26 oktobra   1945 

godinej 
9) Zakon 6 dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika za 

Ustavotvornu skupštinu (Saveznu skupštinu i Skupštinu naroda) 
od 26 oktobra 1945 godine; 

10) Zakon o izmeni i dopunama Zakona o radničkim pove- 
renicima od 26 oktobra 1945 godine; 
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U) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o demobiliza- 
ciji starijih godišta obveznika, žena i branilaca n Jugosloven- 
skoj armiji i mornarici od 26 oktobra 1945 godine; 

12) Zakon o demobilizaciji najmlađih godišta i druge partije 
starijih godišta obveznika, branilaca i svih žena iz Jugosloven- 
ske armije i moranarice od 26 oktobra 1945 godine; 

13) Zakon o osnovnom   sedmogodišnjem   školovanju   od 
26 oktobra 1945 godine; 

14) Zakon o ukidanju građanskih škola od 26 oktobra 1945 
godine; 

15) Zakon o konvenciji o očuvanju prava na penziju rad- 
nika koji migriraju od 26 oktobra 1945 godine; 

16) Zakon o uređenju sudova socijalnog osiguranja i 
Vrhovnog suda socijalnog osiguranja od 26 oktobra 1945 
godine; 

17) Zakon o poštansko-telegrafsko-telefonskim taksama od 
27 oktobra 1945 godine; 

18) Zakon o regulisanju predratnih obaveza od 27 oktobra 
1945 godine; 

19) Zakon o valorizaciji od 27 oktobra 1945 godine i 
20) Zakon o konačnoj likvidaciji zemljoradničkih dugova 

od 27 oktobra 1945 godine«. 
Na kraju, molim Ustavotvornu skupštinu da prihvati izve- 

štaj Pretsedništva Privremene narodne skupštine. (Buran aplauz). 
Pretsedavajući: Čuli ste izveštaj Pretsedništva Privremene 

narodne skupštine. Otvaram diskusiju po ovom izveštaju. Dajem 
reč drugu Sretenu Žujoviću. 

Sreten Žujović (Izborni srez Beograd II, NR Srbija): Dru- 
govi i drugarice narodni poslanici, iz izveštaja koji je podneo 
drug Moša Pijade možemo konstatovati da radom Ustavotvorne 
skupštine mi stvarno, vršeći pregled dosadašnjeg našeg rada, 
dosadašnjih napora i dosadašnje borbe naših naroda, možemo 
s punim pravom da kažemo da su naši narodi definitivno dali 
formu i oblik našoj -državi, stvorili vrhovnu upravu i da ulaze 
u nov period svoje istorije. 

Pitanje uspostavljanja našeg državnog organizma zahte- 
valo je, kao što je poznato, velike napore, velike žrtve i veliku 
volju kako u borbi sa teškoćama koje su nam stajale na putu, 
tako isto i u borbi, prvo za oslobođenje, zatim u borbi sa ogrom- 
nim teškoćama koje je zahtevala organizacija državnog aparata 
i uopšte države. U borbi za stvaranje jedinstva naših naroda, za 
zajednički život u naš'oj zemlji, trebalo je stvarno mnogo str- 

i 
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pijenja   miio^u  truda, mnogo  dalekovidosti   i duboke privrže- 
nosti .svojoj zemlji, svojoj domovini. 

Za uspostavljanje i funkcionisanje državnog organizma, mi 
sirjo već stvorili uslove. Vrhovni organi državne uprave, organi 
vjasti, narodnooslobodilački odbori ponikli su u borbi, i uko- 
liko nisu bili svuda formirani organizaciono, ipak su postojali 
kao jedino mogućna vlast ostvarena u toku narodnooslobodi- 
lačke borbe. Po oslobođenju naišli smo na jedan gotov, formi- 
ran način rukovođenja narodnim poslovima preko narodnih 
odbor.1, jedan organizaciono ustaljen, već gotovo učrvSćen 
državu aparat, tako da smo stvarno na tekovinama narodno- 
psiobodiiačke borbe mogli da ozbiljno pristupimo organizaciji 
naše države. Po oslobođenju za nas se nije postavljalo pitanje 
zauzimanja vlasti. Naši narodi su tu vlast već u borbi protiv 
okupatora i u borbi protiv pomagača okupatora zauzeli i čvrsto 
držali u svojim rukama. Za nas se nije, uopšte, postavljalo 
pitanje suštine i forme te vlasti. Ona je već iznikla. Narod je 
već sam svojom borbom, svojim naporima želeo da uredi svoj 
život. Stvorene su nove forme vlasti, uistini narodne i po suštini 
stvarno narodne. To njihovo ostvarenje i postojanje bila je 
činjenica izvojevana i fiksirana narodnooslobodilačkom bor- 
bom. Za naš dalji život, za funkcionisanje državnog organizma, 
postavljalo se jedino i kao neizbežna potreba pitanje dalje orga- 
nizacije nove vlasti, dalje funkcionisanje i učvršćivanje njeno. 1 
samo po sebi, ma koliko to pitanje imalo svojih teškoća, ono 
nije bilo odlučujuće i nije pretsjavljalo nepremostive teškoće. 
Pitanje se, dakle, za nas postavljalo za dalje učvršćivanje narod- 
ne vlasti, za oformljavanje državnog aparata i za povezivanje, 
koordiniranje i funkcionisanje novonastaliih službi, nove forme 
rada i organizacija. Odnosno, trebalo je sve te napore, sve te 
mere, sve odnose i sve planove za idući nas život .uobličiti i 
dati im zakonsku formu. Mislim da su AVNOJ ц Privremena 
narodna skupština taj posao sa čašću i korisno po narod zavr- 
eli. Prvi zadatak, pobedonosno svršiti rat, mislim da smo 
uspešno završili snagama naših naroda, snagama njihovog jedin- 
stva, pobedom naroda i Narodnog fronta pod rukovodstvom 
druga Tita. (Burno odobravanje). Drugi naš zadatak: organiza- 
ciju države i svekolikog državnog i narodnog života, mislim, 
/avršiili smo i udarili čvrsto temelje narodnom jedinstvu, ravno- 
pravnosti naših naroda i njihovoj državnoj formi. Opet sna- 
gama naroda, snagama njihovog jedinstva i pod rukovodstvom 
drug: Tita. (Oduševljen aplauz i povici: Živeol). Mislim da ćemo 
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i naš novi zadatak: zakoračavanje u našu novu budućnost pod 
rukovodstvom  druga Tita  opet  izvršiti.  (Dugotrajan aplauz). 

Pretsedavajući: Dajem reč narodnom poslaniku Jurici Knezu. 
Jurica Knez (Izborni srez Krk-Rab-Pag, NR Hrvatska): Dru- 

govi narodni poslanici, Privremena narodna skupština bila je 
logični nastavak AVNOJ-a, osnovanog u Bihaću 1942 godine, 
koje se preko Jajca razvilo u Privremenu skupštinu. 

Ne treba vas uvjeravati kakav su ogroman ugled imali kod 
naših naroda AVNOJ i njegovo Pretsjedništvo, koje je bilo 
vjerni odraz samog Vijeća i njegove životne snage. Sav taj ugled 
AVNOJ-a, kao i Privremene skupštine, posljedica je njihove 
pravilne politike i činjenice što su zaista bili izraz narodne volje 
i izraz onoga što je bilo najviše i najplemenitije u 'duši našeg 
naroda. 

Njihove su odluke jačale odbranbemi moć naših naroda i 
uklanjale zapreke bratstva medu narodima Jugoslavije; otvarale 
vrata nacionalnoj slobodi i demokratiji u zemlji, krčile put me- 
đunarodnom ugledu Jugoslavije, učvršćujući njen položaj medu 
Ujedinjenim nacijama. 

Iza rata je čitava zakonodavna djelatnost uspješno išla učvr- 
šćenju vlasti samog naroda putem obnove naše zemlje i njenog 
podizanja iz ratnih ruševina. 

Mislim.da ovdje ispred hrvatskih narodnih poslanika izra- 
žavam želju čitavog našeg naroda i uvjeren sam da ćemo ovdje 
danas potvrditi ono što su naši narodi kroz četiri godine rata 
teškom mukom izvojevali. 

Ja predlažem narodnim poslanicima da u potpunosti prime 
predlog Potpretsjednika Privremene narodne skupštine. 

Pretsedavajući: Ima reč narodni poslanik Zoran Polič. 
Zoran Polič (Izborni srez Maribor-mesto): Drugovi narodni 

poslanici, od prvog dana naše borbe, kad su naši narodi primili 
onu sudbonosnu odluku da se do kraja bore za svoju slobodu, 
sve su naše odluke, svi su naši zakoni pisani krvlju naših na- 
roda. Krvlju smo stvorili AVNOJ, krvlju smo stvorili našu heroj- 
sku Armiju, da bismo, evo, danas imali potpunu slobodu. Naši 
narodi već pišu nove zakone, nove zakone kojima će se stvoriti 
bolja budućnost, srečna budućnost svih naroda. Zato mislim da 
je naša velika i sveta dužnost da u potpunosti primimo izvještaj 
druga Potpretsjednika Privremene narodne skupštine, da gla- 
samo za taj predlog, da time potvrdimo našu veliku borbu i da 
stupimo u ,našu srećnu budućnost. 
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Pretsedavajući: Dajem reč narodnom poslaniku dr Jakovu 
Crguriću. 

Dr Jakov Grguric (Izborni srez Vitez, NR Bosna i Hercego- 
vina): Drugovi, drugarice, visoki dome, došao je čas koji su 
naši narodi željeli i odavno očekivali, došao je dan prekretnice 
u našem društvenom, ekonomsko-privrednom i državno-pravnom 
životu. Uskoro će drugovi, i to brzo, doći takode dan kada ćemo 
sastaviti državnu bilansu naših naroda, naš Ustav, temeljni 
državni zakon, ogledalo želja, rada i interesa naših naroda. 

Tokom ove naše gigantske Narodnooslobodilačke borbe i 
rata, naš AVNOJ, kao najviši izvršni i zakonodavni organ, na 
čelu sa našim drugom dr Ivanom Ribarom, a pod rukovodstvom 
našega heroja, velikoga muža i vode svih naših naroda maršala 
Tita (Aplauz), koji je poslije bio pretvoren u 'Privermenu na- 
rodnu skupštinu, na upravnom i zakonodavnom polju, kako 
smo čuli i vidjeli iz izvještaja našeg potpretsjednika druga Moše 
Pijade, ima velikog ploda i pretstavlja jedan veliki i izdašan 
rad. Taj rad koji je svršen u toku našeg narodnooslobodilačkog 
rata, a takode i poslije rata mormo svi mi narodni poslanici 
primiti s najvećom pohvalom, kao i cjelokupni naš narod, jer je 
rad Privremene narodne skupštine bio upravljen u smislu inte- 
resa svih naših naroda. (Odobravanje). 

Drugovi i drugarice, ja stoga predlažem u ime narodnih 
poslanika iz Bosne i Hercegovine da svi prihvatimo ovaj izvje- 
štaj i odobrimo rad Privremene narodne skupštine. (Živo odo- 
bravanje). 

Pretsedavajući: Ima reč narodni poslanik Borko Tcmel- 
kovski. 

Борко Темелковски (HP Максдоиија): Bo досегашшпа 
работа на Привремената народна скупштина на Југославија 
македонскијот народ секој пат гледаше да довођат до изра- 
жај неговите желанија. Со решенијето на Второто заседа- 
пије на АВНОЈ за федеративно уредујење на Југославија 
се оствари вековнијот идеал на македонскијот шрод — ne- 
говата нациопална слобода и равноправије. Во работите на 
Привремената народна скупштииа македонскијот народ гле- 
даше, дека това решение се спроводуеше и се спроводи 
доследно. 

Од името na народпите претставители од Македоинја 
го прихватам извештајот на Приирсмената народна скуп- 
штина. 
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Prelsedavajući: Lista govornika je iscrpena. Ima li ko kakav 
predlog? (Javlja se Sreten Zujovic). Ima reč drug Sreten Žujović. 

Sreten Žujović (čita): 
»Usvajajući izve.štaj Pretsedništva Privremene narodne 

skupštine Demokratske Federativne Jugoslavije i odobravajući 
njegov rad, Ustavotvorna skupština Federativne Narodne Repu- 
blike Jugoslavije: 

1) potvrđuje odluke donesene na Drugom zasedanju Anti- 
fašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije od 29 i 30 
novembra 1943 godine, po spisku priloženom uz izveštaj Pret- 
sedništva Privremene narodne skupštine; 

2) potvrđuje odluke Pretsedništva Antifašističkog veća na- 
rodnog oslobođenja Jugoslavije donete 30-Х1-1943 godine; 

3) potvrđuje Odluku Privremene narodne skupštine od 
7 avgusta 1945 godine, kojom su potvrđene sve zakonske od- 
luke Pretsedništva Antifašističkog veća narodnog oslobođenja 
Jugoslavije donete u vremenu između Drugog zasedanja Anti- 
fašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije do sastanka 
Privremene narodne skupštine; 

4) potvrđuje sve zakone donete na Trećem zasedanju Anti- 
fašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije, odnosno 
Privremene narodne skupštine; 

5) potvrđuje sve zakone i odluke koje je Pretsedništvo Pri- 
vremene narodne skupštine donelo u vremenu od zasedanja Pri- 
vremene narodne skupštine do sastanka Ustavotvorne skupštine.« 

Prelsedavajući: Čuli ste predlog druga Žujovića. Stavljam 
predlog na glasanje. Ko je za taj predlog, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li koga protiv? (Nema). Prema tome, predlog je 
jednoglasno primljen. (Buran aplauz). 

Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda: Predlog zakona 
o Pretscdništvu Ustavotvorne skupštine. Dajem reč ministru za 
Konstituantu drugu Kardelju. 

Ministar za Konstituantu Edvard Kardelj (Izborni srez 
Ljubljana II, NR Slovenija): Deklaracijom Ustavotvorne skup- 
štine od 29 novembra 1945 godine konačno je utvrđen republi- 
kanski oblik državne vlasti Federativne Narodne Republike Ju- 
goslavije. Na osnovu ove odluke ukinuta je monarhija, pa sa 
prestale da važe i one funkcije koje je vršilo namesništvo kao 
pretstavnik kraljeve vlasti. 

Na osnovu ovoga javlja se hitna potreba da Ustavotvorna 
skupština, kao nosilac državnog i narodnog suvereniteta FNRJ, 
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uspostavi organ koji će imati u svojoj nadležnosti sve funkcije 
pretstavijanja naše države u medunaroduini odnosima i koji će 
isto tako vršiti određene poslove najviše savezne državne uprave. 
U isto vreme ovaj bi organ imao zadatak, radi održavanja kon- 
tinuiteta u tunkcionisanju Ustavotvorne skupštine, da vrši odre- 
đene poslove Ustavotvorne skupštine u vremenu između dva 
njena zasedanja. 

Radi uspostavljanja ovoga organa Ministarstvo za Konsti- 
tuantu sastavilo je svoj Predlog zakona o Pretsedništvu Ustavo- 

.tvorne skupštine. Predlog zakona koji predviđa obrazovanje 
Pretsedništva Ustavotvorne skupštine je zasnovan na izvesnim 
rukovodnim načelima naše nove ustavne prakse i na našim od- 
ređenim pozitivnim zakonskim tekstovima. U prvom redu tu 
dolazi ustavna praksa u stvaranju vrhovnih državnih organa 
nove Jugoslavije, koja je naročito došla do izražaja u poznatoj 
odluci AVNO.I-a donetoj na Drugom zasedanju od 29 novembra 
1943 godine u Jajcu i po kojoj je bilo obrazovano Pretsedni- 
štvo AVNOJ-a, kao pretstavnik samoga Veća, kome su date u 
nadležnost određene funkcije najviše državne vlasti. Zatim se 
vodilo računa o Zakonu o Ustavotvornoj skupštini po kome 
Ustavotvorna skupština ima da izabere iz svoje sredine Prelsed- 
ništvo Ustavotvorne skupštine, kome će poveriti određene funk- 
cije svoje vlasti, u prvom redu funkcije najviše savezne državne 
uprave. 

Naslanjajući se na ova ustavna načela i na naše novo ustavno 
iskustvo, Predlog zakona o Pretsedništvu Ustavotvorne skupštine 
predviđa da će organ kome će Ustavotvorna skupština preneti 
u nadležnost poslove pretstavijanja Federativne Narodne Repu- 
blike Jugoslavije prema inostranim državama i vršenja određe- 
nih prava vrhovne savezne državne uprave biti od Ustavotvorne 
skupštine izabrano Prctsedništvo. 

Osnovne karakteristike Pretsedništva su ove: 
1) Prctsedništvo je kolektivni organ sastavljen od pretsed- 

nika, 6 potpretsednika, 2 sekretara i najviše do 30 članova. Prct- 
sedništvo se bira na zajedničkoj sednici Ustavotvorne skupštine, 
te odgovorno za svoj rad samoj Ustavotvornoj skupštini. Kako 
po svome poreklu, izabrano od najvišeg organa državne vlasti 
FNRJ, tako i po svom sastavu, Prctsedništvo će imati potreban 
autoritet za obavljanje najvažnijih funkcija državne vlasti koje 
mu zakon poverava. 

2) Prctsedništvo ne vrši zakonodavnu vlast, jer je ova ostav- 
ljena samo za Ustavotvornu skupštinu, da bi naš ustavni poredak 
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bio što stabilniji i da se unese red u zakonodavnu deiatnost. 
Pretsedništvo ima pravo samo da tumači već izglasane zakone 
i da ili svojim ukazima proglašuje. 

3) Pretsedništvo je stalni organ koji; prema inostranstvu 
pretstavlja državni suverenitet FNRJ i održava odnose u među- 
narodnom diplomatskom saobraćaju sa inostranim državama. 
Ono prima akreditive ambasadora i pretstavnika stranih država 
i u vezi s time, na predlog Savezne vlade, akredituje naše diplo- 
matske pretstavnike kod šefova stranih država. 

4) Pretsedništvo Ustavotvorne skupštine vrši određene po- 
slove najviše državne uprave, kao šio su dono-eiije ukaza o ime- 
novanju ministara, o imenovanju ambasadora i diplomatsk'h 
pretstavnika, o pomilovanju, o dodeljivanju ordena i počasnih 
zvanja FNRJ, sve to na predlog Pretscdnika Savezne vlade, od- 
nosno nadležnih saveznih ministara. 

5) Predlog zakona predviđa, u skladu sa Zakonom o Ustavo- 
tvornoj skupštini, da će Pretsedništvo u času pretvaranja Usta- 
votvorne skupštine u redovno savezno narodno pretstavništvo 
nastaviti da vrši svoje funkcije kao Pretsedništvo redovnog 
saveznog narodnog pretstavništva. Na taj se način osigurava 
kontinuitet i stabilnost u odnosima naše države sa inostranim 
državama. 

Samo po sebi se razume da će ovo Pretsedništvo biti po- 
stavljeno na osnovu ovog zakona, dok Ustav ne primi nove 
odluke po tome pitanju. (Dugotrajan i oduševljen aplauz). 

Pretsedavajući: Čidi ste Predlog zakona o Pretseduištvu 
Ustavotvorne skupštine. Da li je potrebno da se pročita u Skup- 
štini? Ja mislim da jeste. Molim druga sekretara da pročita 
ovaj predlog. 

Sekretar čita Predlog zakona o Pretseduištvu Ustavotvorne 
.skupštine. (Videti prilog na kraju knjige). 

Pretsedavajući: Čuli ste Predlog zakona o Pretsedništvu 
Ustavotvorne skupštine i njegovo obrazloženje. 

Otvaram diskusiju o ovom predlogu i dajem reč dr Drago- 
ljubu Jovanoviću, narodnom poslaniku. 

Dr Dragoljub Jovanović (Izborni srez nišavski, NR Srbija): 
Visoki dome, evo počinjemo da živimo i da radimo u novom 
periodu našeg nacionalnog života. Počinjemo da živimo u 
novom istoriskom razdoblju, koje će biti zabeleženo pod naslo- 
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vom »Jugoslovenska Narodna Federativna Republika«. Prvi 
posao koji dajemo sebi danas jeste da odredimo domaćina u 
našoj kući. I mi stvaramo mesto kraljevine — republiku. Mi 
postavljamo mesto monarha, to znači mesto jednog čoveka koji 
vlada, jedno telo koje vlada, — postavljamo jednu zadrugu, 
postavljamo jedno domaćinstvo. Time stvaramo jedan nov tip 
države, nov tip republike, za razliku od onih republika, koje 
imaju na čelu jednog čoveka, pretsednika republike, koga bira 
ceo narod, — kao u Americi, ili koga biraju zajednički gornji 
i donji dom, — kao u Francuskoj. Mi stvaramo nov tip repu- 
blike koji nema na svome čelu jednog čoveka, nego jedno telo, 
jedan kolektiv, jednu zajednicu, jedan savet ljudi koji su iza- 
brani od same Ustavotvorne skupštine u zajedničkoj sednici 
oba doma. 

Takav nov tip republike odgovara našoj državi, koja nije 
prosta država, nije sastavljena od jednog jedinog naroda, već 
je složena država, država u kojoj ima više naroda i potrebno je 
da na čelu naše države ne bude jedan čovek iz jednog naroda, 
nego da bude jedan kolektiv, jedna zajednica, u kojoj će biti 
u isto vreme pretstavljeni svi naši narodi. U Federativnoj Na- 
rodnoj Republici Jugoslaviji imaćemo na vrhu kao nosioca 
savezne državne vlasti pretsedništvo, a ne pretsednika. 

Naše ljude mnogo interesuje, i u toku cele izborne borbe 
svuda su nam postavljali pitanje: ko će biti pretsednik Repu- 
blike? Kad su čuli naše poklike Titovoj Republici, oni su vero- 
vali da će maršal Tito biti pretsednik Republike. Međutim, mi 
smo smatrali za .svoju dužnost da ih obavestimo da će naša 
Republika imati nov karakter, da na njenom čelu neće stajati 
jedan čovek koji će biti mesto kralja, nego da će biti jedno 
pretsedništvo koje će izražavati istovremeno želje svih naših 
naroda. Republika već sama po sebi znači mogućnost za naše 
narode da jedan za drugim dolaze sa svojim pretstavnikom na 
vrh državne uprave. 

To je već bila garantija za našu ravnopravnost što nije 
uvek na čelu države čovek iz jedne porodice; već je velika ga- 
rantija za ravnopravnost naših naroda što nemamo kralja koji 
izlazi uvek i za večita vremena iz jedne porodice, gde se od 
oca na sina prenosi naslede; već je velika garantija za ravno- 
pravnost naših narod to, što može biti nekoliko godina na čelu 
države čovek iz jednog naroda, a posle nekoliko godina čovek 
iz drugog naroda. Ali, to je garantija koja sledi, sukcesivna ga- 
rantija, a sa zakonom koji ćemo izglasati mi pružamo našim 
narodima simultanu,  istovremenu,  aktuelnu i stalnu garantiju 
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da u vrhu državne uprave neće nijednog momentaj biti zastu- 
pljen samo jedan narod, nego da će svakog časa biti pruženo 
uverenje svima našim narodima da u vrhovnom saveznom tein 
imaju svi svoje pretstavnike, jer će biti pretsedništvo a ne pret- 
sednik. 

Začelo, to pretsedništvo imaće jednog pretsednika, ali on 
će biti okružen sa šest potpretsednika koji dolaze iz šest razli- 
čitih federalnih jedinica, iz svih šest naših federalnih jedinica. 
To će biti jedno pretsedništvo sa trideset članova, koji će biti 
razvrstani-takode po federalnim jedinicama, vodeći računa o 
tome da nijedna jedinica ne bude zapostavljena. Takvo shva- 
tarije o pretsedništvu Republike odgovara interesima, odgovara 
faktičnom stanju koje vlada u Jugoslaviji. Ne možemo mi svu 
vlast dati jednom čoveku, ne možemo mu dati svu vlast čak ni 
onda kad bi se on smenjivao svake četiri godine. Mi smo stali 
na gledište da Ustavotvorna skupština treba da suverenitet 
naroda poveri jednom kolektivnom telu od 39 članova. 

U ime poslanika Srbije ja dolazim da poduprem ovaj za- 
konski predlog, smatrajući da takvo shvatanje vrhovne državne 
Vlasti  odgovara  duboko  demokratskom  duhu  srpskog  naroda. 

Mi u Srbiji nikad nismo voleli da imamo jednu vlast koja 
se ovekovečuje. U toku svoje istorije od 1804 godine naovamo, 
srpski narod je voleo da se pita i o najvećim državnim stvarima. 
On je voleo da diskutuje; on je voleo da bira; voleo je da menja. 
I danas, kad izlazimo pred Ustavotvornu skupštinu da tražimo 
da ovaj zakon bude izglasan, mi narodni poslanici Srbije samo 
tumačimo prisna, intimna osećanja naroda u Srbiji, koji je 
tokom cele svoje istorije uvek pokazivao: da ne želi da se ni- 
kome bezusIov.no preda; da ne želi nikoga koji će bili jedina 
glava, koji se neće smenjivati; da ne želi nikome da da neogra- 
ničenu vlast. Ovaj nov tip republike potpuno odgovara narodu 
Srbije, i ja vas molim, u ime narodnih poslanika Srbije, da ovaj 
predlog prihvatite. (Aplauzj. 

Pretsedavajući: Ministar za Konstituanlu Lidvard Kardelj, 
želi da unese neke izmene u pročitani tekst zakonskog pred- 
loga.  Ima  reč ministar Za Konstituanlu Edvard Kardelj. 

Ministar za Konstituanhi Edvard Kardelj: U tekst о\о.ц za- 
konskog predloga nisu bile unesene dve izmene koje je potrebno 
uneti,  i  zato predlažem  da se te dve izmene prime. 

Tekst tačke 12 čl. 3 zakonskog predloga treba da glasi 
ovako: »12) Potpisuje Ukaz o proglašenju Ustava i objavljuje 
ajstav posle njegovog proglaž^nja na zajedničkoj sednici Usta- 
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votvonie skupštine i objavljuje zakone koje donese Ustavo- 
tvorna skupština, sa potpisima pretsednika i sekretara«. — 
Dakle, ne potpisuje Ustav, nego potpisuje Ukaz o proglašenju 
Ustava. 

U čl. 8 zakonskog predloga stoji sada: »Ovaj zakon stupa 
na snagu kad se objavi u »Službenom listu Federativne Narodne 
Republike Jugoslavije«. 

Predlažem da čl. 8 glasi ovako: »Ovaj zakon stupa na snagu 
čim se izglasa«. (Odobravanje). 

Pretsedavajući: Nastavlja se diskusija. Reč ima narodni po- 
slanik dr Rade Pribićević. 

Dr Rade Pribićević (Izborni srez Dvor, NR Hrvatska): Mo- 
narhija je prošla svoj put od Solunskog procesa, glavnjača, 
logora, izdaje i traženja strane intervencije, dakle, put ugnje- 
tavanja, zločina i izdaje. I kako je sejala — tako je i požnjela. 
Proglašenjem Federativne Narodne Republike nastala je po- 
treba: da Ustavotvorna skupština izabere Pretsedništvo, kao naj- 
viši organ državne narodne vlasti. Ustavotvorna skupština, kao 
organ državnog i narodnog suvereniteta, bira Pretsedništvo 
Ustavotvorne skupštine, koje ima uglavnom trojaku funkciju. 
Prvo, da održava i pretstavlja državu u međunarodnim odno 
Sitna; drugo, da vrši neke poslove najviše državne uprave; treće, 
da između zasedanja Ustavotvorne skupštine vrši poslove Usta- 
votvorne skupštine. To znači da proglašava i tumači zakone. 
Ono neće donositi zakone, jer naša Ustavotvorna skupština, 
Stojeći na bazi široke demokratije, određuje da zakonodavnu 
funkciju ima samo Ustavotvorna skupština. Predlog da se iza- 
bere Pretsedništvo Ustavotvorne skupštine od pretsednika, šesl 
potpretsednika, sekretara i najviše 30 članova daje opet dokaz 
široke demokratije naše narodne države i njene vlasti, daje izraz 
ravnopravnosti naših naroda, jer će svi naši narodi biti pret- 
stavljeni u tome Pretsedništvu. Sastav Pretsedništva će biti 
i izražaj onih snaga koje su se u Narodnom frontu okupile, 
a to znači svih narodnih snaga, sviju stranaka i rodoljuba koji 
su se borili i koji su potpomogli naše delo. 

Zato u ime poslanika Srba iz Hrvatske molim Ustavotvornu 
skupštinu da primi ovaj zakonski predlog. (Buran aplauz). 

Pretsedavajući: Ima reč drug Cvetko Uzunovski. 
Цветко Узуновскм (Изборпи срез охридскр-ресаиски, НР 

Македонија): Другари народни посланици, предлогот за 
избирањето на Претседателството на Уставотворната скуп- 
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шгина je изразув длабоко вољата и тежненијата на наро- 
дите на Југославија, a особено на македонскиот народ. Фак- 
тот да е предвидено да сите народи на Југославија бидат 
еднако застаиеии во Претседателството, фактот да во него 
има uiecT потпретседатели како претставители на сите феде- 
ративни еднници, претставуе уште едно доказателство за 
успехот на досегашното раководство на Привремената иа- 
родна скупштина, претставуе уште една гаранција дека и BD 
иднина ке постон полно равноправие на македонскиот 
народ. Во roj предлог има уште една гаранција за македон- 
скиот народ a това е, дека на македонскиот народ како 
досега така и во иднина загарантовано му е полное поли- 
тичко, културио н економско развитије за подобар и посре- 
тен живот. 

Затоа од името на посланиците на Македониа и предла- 
гам на Мародната скупштина да се прн.мн едногласно овој 
предлог. 

Pretsedavajuci: Dajem reč iiarodnoni poslaniku drugu dr 
Zaimu šarcu. 

Dr Zaim Šarac (Izborni srez Konjic, NR Bosna i Hercego- 
vina): Drugovi narodni poslanici, prekjuče smo registrbvali 
jedno stvarno stanje, prema kome čitava suverena vlast u našoj 
državi pripada isključivo narodu. Otstranjujući sve druge funk- 
cije van narodne volje, nameće se, naravski, nu/.na potreba da 
ovaj visoki dom kao glomazno tijelo obrazuje jedno uže tijelo 
da vrši stanovite funkcije, koje su do prekjuče pripadale kruni, 
odnosno pretstavnicima krune i stanovite funkcije koje bi tre- 
balo, ovako velik dom da vrši. Iz dosadašnjoh iskustava konsta- 
tovali smo da je ove funkcije najbolje vršio u ovo teško, prošlo 
vrijeme jedan uži kolegijum, koji je pretstavljao sva stremljenja 
u narodima Jugoslavije. Za to djelovanje maločas je ovaj visoki 
dom jednoglasno dao tome kolegijumu puno povjerenje za do- 
sadašnji rad. 

Uvažujući da su se zbile dVe činjenice, to jest, da je otstra* 
njena kruna, drugo, da je naša država ušla u normalni život, 
zakonski predlog, s jedne strane, stvarno proširuje dosadašnju 
vlast Pretsjedništva. dajući mu normalno sve one funkcije koje 
su potrebne za naše normalne odnose sa vanjskim svijetom, za 
vršenje međunarodnih odnosa, s druge strane, ulazak u nor- 
malne prilike, prema zakonskom projektu, ne pripada Pretsjed- 
ništvu puna zakonodavna vlast, nego pravo na tumačenja done- 
senih zakona, što je svakako i normalno. 

111 



Analizirajući ovaj zakon, a uvažavajući dosadašnje iskustvo 
i ulazak u normalne prilike, ja ne vidim da se zakonskim projek- 
tom išta više ili išta manje povjerilo Pretsjedništvu nego što 
je potrebno da naš državni organizam stvarno normalno funk- 
cioniše. Stoga u ane poslanika Bosne i Hercegovine izjašnjavam 
se za predlog ovakav kakav je. 

Pretsedavajući: Lista prijavljenih govornika je iscrpena. 
Prelazimo na glasanje. Glasaće se o zakonu u celini i glasače se 
dizanjem ruke. 

Molim drugove narodne poslanike, one koji su za zakon, da 
dignu ruku. (Svi dižu ruku). Ko je protiv, neka digne ruku. 
(Niko ne diže ruku). Objavljujem da je Zakon o Pretsedništvu 
Ustavotvorne skupštine usvojen jednoglasno. (Aplauz). 

Pošto je kao treća tačka na dnevnom redu izbor Prctsed- 
ništva Ustavotvorne skupštine, dajem odmor od 10 minuta. 

(Posle odmora) 
Pretsedavajući: Nastavljamo drugu sednicu Ustavotvorne 

skupštniie. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda: izbor Pret- 
seidništva Ustavotvorne skupštine. 

Ima li ko da predloži kandidatsku listu? (Javlja se narodni 
poslanik  đr  BjagOje  Nešković).   Ima  reč  dr  Blagoje  Neškovic. 

Dr Blagoje Nešković (Izborni srez Beograd VII, NR Srbija): 
Drugovi narodni poslanici, po dogovoru i u sporazumu sa svim 
pretst-avnicima grupa., čast mi je da predložim sledeče drugove 
za Pretsedništvo: 

Za pretsednika dr Ivana Ribara. (Svi narodni poslanici 
Ustavotvorne skupštine ustaju i snažnim aplauzom i klicanjem 
»Živeo!« izražavaju svoju saglfisnost sa ovim predlogom). 

Za potpretsednike: druga Mošu Pijade (Svi narodni posla- 
nici takode ustaju i dugotrajno aplaudiraju), druga Filipa La- 
kuša (Buran aplauz), druga Josipa Rusa (Buran aplauz), druga 
Duru Pučana (Buran aplauz), druga Dimitra Vlakova (Buran 
aplauz),  druga Marka  Vujačiča  (Buran  aplauz). 

Za  sekretara  druga  Mila Peruničiča  (Burno  odobravanje). 
Za članove Pretsedništva: druga Josipa Broza Tita (Svi 

narodni poslanici ustaju i dugotrajnim aplauzom pozdravljaju 
Maršala), druga Bana Andrejeva (Aplauz), druga dr Vladimira 
Bakarića (Aplauz), druga Dušana Brkića (Aplauz), druga Josipa 
Vidmara (Aplauz), druga Milovana Đilasa (Aplauz), druga 
Edvarda Kardelja   (Svi   narodni   poslanici ustaju  i dugotrajno 

772 



aplaudiraju), druga Sretena Žujovica (Narodni poslanici ustaju 
i aplaudiraju), druga Vladu Zečevića (Aplauz), druga dr Stevana 
Jakovljevica (Aplauz), druga Blažu Jovanovića (Aplauz), druga 
dr Dragoljuba Jovanovića (Aplauz), druga Borisa Kidriča, 
(Aplauz), druga Savu Kosanovića (Aplauz), druga Lazara 
Koliševskog (Apluz). dr Blagoja Neškovića (Aplauz), druga 
Jašu Prodanovića (Aplauz), druga Aleksandra Rankovića (Svi 
narodni poslanici ustaju i dugotrajno aplaudiraju), druga dr 
Zlatana Sremeca (Aplauz), druga Dobrosava Tomaševica 
(Aplauz), druga Frana Frola (Aplauz), druga Andriju Hebranga 
(Aplauz), druga Avda Huma (Aplauz), druga Rodoljuba Cola- 
kovića (Aplauz) i druga Vladu Šegrta (Aplauz). 

Pretsedavajući: Ima li koja druga lista? (Glasovi: Nema). 
Ko Ima da predloži koju drugu listu, molim neka se javi. (Niko 
se ne javlja). Nema nijedne liste, osim pročitane. Pošto je ova 
lista sastavljenu po saglasnosti svih grupa, predlažem da se 
glasa aklamacijom, a ne tajno. Prima li Skupština ovaj moj 
predlog? (Burno odobravanje i složni i jednodušni usklici: 
Prima!) Ako ima nek,) ko je protiv ovoga predloga, neka digne 
ruku. (Niko se ne javlja). Pošto nema nijednog poslanika koji 
bi želeo da se glasa tajno, glasače se aklamacijom. Ko je za 
proSitanu listu, neka digne-ruku. (Svi poslanici dižu ruku). Pro- 
tiv nema nijedog. Lista je primljena jednoglasno. (Svi narodni 
poslanici ustaju i burno i dugotrajno aplaudiraju). 

Reč želi dr Ivan Ribar. (Novoizabrani pretsednik Ustavo- 
tvorne skupštine dr Ivan Ribar dolazi na govojnicu, uz srdačne 
pozdrave i dugotrajan aplauz svih narodnih poslanika, članova 
Vlade i prisutne publike na galeriji). 

Pretsednik Ustavotvorne skupštine dr Ivan Ribar: Drugovi 
i drugarice, gospodo narodni poslanici, ja vam se zahvaljujem 
п ime čitavog izabranog Pretsedništva Ustavotvorne skupštine 
za poverenje koje ste nam ukazali vašim jednodušnim glasa- 
njem, vašim glasanjem aklamacijom. Zahvaljujući vam na 
takvom poverenju, u ime čitavog Pretsedništva Ustavotvorne 
skupštine. Ja vas molim da nam verujete da ćemo i dalje, kao i 
dosad, u vršenju naših zadataka i naše službe uvek imati pred 
očima samo interese naših naroda, samo interese niase Federa- 
tivne Narodne Republike Jugoslavije. (Buran aplanz). 

Volja naših naroda, koja se izražava i koja će se izražavati 
п ovpme visokom domu, biće nam uvek jedini, vrhovni zakon, 
kome ćemo se mi, kao Pretsedništvo Ustavotvorne skupštine 
п prvom redu morati da pokoravamo. 
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Ja verujem, zajedno sa čitavim izabranim Pretsedništvom,. 
da ćemo se najbolje i najiskrenije zahvaliti na poverenju, ako' 
se ponajpre u ovome visokome domu setimo onih naših heroja, 
junaka, boraca, svih naših narodnih mučenika koji su pali u 
narodnooslobodilačkom ratu, koji su pali od prvog dana naleg 
ustainka i. našeg pokreta, pa sve do današnjeg dana. (Usklici: 
Slava im!). 

Jednim minutom ćutanja odajmo počast svim našim bor- 
cima i svim našim mučenicima. (Članovi Vlade i narodni posla- 
nici ustaju i ostaju stojeći jedan minut u ćutanju odajući poštu 
palim borcima). 

Neka je večna slava svim palim borcima, svim palim muče- 
nicima, koji su pomogli da se danas sastanemo u Ustavotvornoj 
skupštini da izglasaimo ono za šta su naši veliki borci i pali 
u teškom narodnooslobodilačkom ratu! (Usklici: Večna slava 
svima palim borcima!). 

A sada, kada smo se setili naših mrtvih velikana, dozvolite 
mi da se u ime Pretsedništva setim uzdanice naše. mezimčeta 
našeg i čitavog našeg pokreta i borbe — naše Narodnooslobo- 
dilačke vojske i naših partizanskih odreda — današnje naše 
Jugoslovenske armije, kojoj na čelu stoji naš veliki Maršal i 
narodni heroj drug maršal Tito. (Svi poslanici ustaju sa svojih 
mesta, dugo aplaudiraju i kliču: Živeo!) 

Neka je svima našim borcima, oficirima i podoficirima, 
svima našim generalima, svima našim političkim rukovodiocima 
a na čelu svih njih maršalu Titu večita zahvalnost naroda i 
otadžbine. (Burno i dugotrajno odobravanje sa uzvicima: Živeo 
Tito!). 

Dozvolite, drugovi, drugarice i gospodo narodni poslanici, 
da se sa ovog mesta setimo i onih koji su nas u teškim ratovima 
pomagali i koji nas i posle ovog rata pomažu svesrdno i sve- 
strano, a to su naši veliki saveznici; da se setimo velikih armada 
Engleske i Amerike, a nada sve da se setimo velike, bratske So- 
vjetske Unije, sovjetskih naroda i nepobedivc Crvene armije. 
(Dugotrajno i oduševljeno odobravanje). Iz malopre izglasanog 
Zakona o Pretsedništvu Ustavotvorne skupštine razabrali ste i 
primili ste da Pretsedništvo Ustavotvorne skupštine od danas 
vrši i one funkcije sa medunarodno-pravnog gledišta, koje je 
dosada vršilo Namesništvo. Ja moram, i to rado činim, u ime 
Pretsedništva da namesnicima koji su dosada vršili tu dužnost, 
zahvalim, jer su je zaista vršili savesno i u interesu naših naroda. 
(Aplauz i uzvici:  Živeli!). Za njihov savestan i jednodušan  rad 
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neka im je blagodarnost ove Ustavotvorne skupštine. (Buran 
aplauz). 

I na kraju, drugovi, drugarice i gospodo narodni poslanici 
Ustavotvorne skupštine, pozdravljam u ime Pretsedništva sve vas 
zajedno. Vi ste nikli iz borbe, nikli ste iz pokreta, svesni svih 
domašaja koje smo mi postigli u našem stremljenju, u našem 
nepokolebivom radu, u preogromnim i nezapamćenim žrtvama 
koje su dali naši narodi. 

I uvek, imajući pred očima te velike žrtve koje su dali naši 
narodi, naše borce, naše mrtve junake i mučenike, imajući u 
vidu sve napore naših naroda, ja verujem da ćete vi, gospodo 
narodni poslanici i drugovi, do kraja izvršiti svoju dužnost u 
ovoj Ustavotvornoj skupštini, koju su vam poverili naši narodi, 
— do kraja, bez predaha, izdržavajući u radu i borbi onako 
kako su izdržavali u radu i borbi naši borci i junaci, ,1a verujem 
da ćete vi, drugovi i drugarice, dati sve od sebe, dati pečat 
svemu onome što su naši borci, što je naša junačka narodna 
Armija već od prvog početka ostvarila, kada se uhvatila u koštac 
sa neprijateljem i protiv neprijatelja, i kada su u Jajcu ostvarili 
svojom voljom preko Antifašističkog veća narodnog oslobo- 
đenja Jugoslavije ono što su naši narodi želeli i zahtevali, što je 
konačno utvrđeno, i što će konačno-biti utvrđeno u Ustavu naše 
nove Federativne Narodne Republike Jugoslavije. (Dugotrajan 
aplauz). 

Zahvaljujem vam još jednom u ime Pretsedništva na pove- 
renju. Hvala. (Dugotrajno odobravanje i poklici: Živeol). 

Pretsedavajući: Četvrta tačka dnevnog reda je: Predlog 
poslovnika za rad na zajedničkim sedhicama Savezne skupštine 
i Skupštine naroda. Pošto su narodni poslanici primili teks ovog 
predloga tek danas i nisu ga mogli proučiti, to predlažem da se 
ova tačka odloži za sutra. Prima li Skupština ovaj predlog? 
(Prima). Pošto Skupština prima, ja današnju sednicu zaključu- 
jem, a novu zakazujem za sutra u 10 sati pre podne sa dnevnim 
redom: Predlog zakona o poslovanju na zajedničkim sednicama 
oba doma Ustavotvorne skupštine. 

(Sodnica je zaključena u 12,15 časova). 
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ЗАЈЕЛНИЧКА  СЕДНИЦА  САВЕЗНЕ 
СКУПШТИНЕ И СКУПШТИНЕ 

НАРОДА 

Трећа   седница 
(2 дсцембра 1945) 

Почетак у 10,25 часова. 

Претседавао Владимнр CIIMHII, претседник Саиезне 
•скупштине. 

Претседавајући: Господо и другови народни иосланици, 
OTsaipa.M трећу заједничку седницу Савезне скупштине и 
Скупштине народа Уставотворне скупштнне. Записник да- 
нашњс седнице водиће секретар Скупштнне народа Јоза Ми- 
ливојевић. Позивам секретара Воју Лековића да прочита за- 
писник друге заједничке седнице. 

Секретар Boja JlenoBiih чита записник друге заједничке 
седнице Уставотворне скупштине. 

ПретседавајуНи: Има ли ко од народних посланика да 
стави какву примедбу на прочитани записник? (Нема). Пошто 
примедаба нема, објављујем да: je записник примљен. 

Пре прелаза на дневни ред имам да дам једно саоп- 
штење. Народни послашж друг др Благоје Нешковић изве- 
стио je Претседништво да je јуче, као предлагач, при читању 
кандидатске листе чланова Претседништва Уставотворне 
скупштиие случајно дошло до извесног пропуста. Ja молим 
народног посланика друга др Благоја НешковиИа да то 
(»djaciu', Осупштшт. 
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Др Благоје Нешковић: Другови народни иосланнци, 
друг Претседник je већ рекао да je направљен пропуст ири 
читању предлога за избор Прстседништиа Уставотворне 
скупштиие. При читању je био омашком испуштен предлог 
да члан Претседништва буде и др Синиша Станковић. Kaaod 
je no споразуму група било договорено да и др Станковић 
буде члан Претседништва, то овим исправљам ту омашку и 
молим Смупштину да прихвати да се за члана Претседни- 
Ш7Ва Уставотворне скупштине изабере и др Синиша Стан- 
ковић, (Аплауз). 

Претседавзјући: Пошто je на овај начин случајно дошло 
до пропуста да се заЈедно са осталим кандидаггима прочита 
и гласа и заједшичким споразумом постављени кандидат на- 
родии посланик и претседник Народне скупштине Србије др 
Снннша CraiHKOBuh, то ставдхаа! Скупшини предлог да на да- 
Hiaiuifboj седиици гласамо за кандидата др Синишу Станко- 
вића за члаиство у Претседништву Уставотворне скупштипе. 

Гласали бисмо дизањем руку. Да ли Скупштина прима 
-овај иредлог? (Прима). Молим да сви, који су за кандидата 
др Синишу Станковкћа, днгну руку. (Свн народни посланнци 
дижу руку). Ko гласа против, иека дигне руку. (Нико 
нс диже руку). Пошто нико не гласа против н сви присутии 
народни посланици гласају за, објављујем да je друг иа- 
родпи посланик, претседник Народпс скупштипе Србије др 
Синиша Станковн1\ изабран као чла« Претседшиштва Уста- 

.вотнприс скупштине. (Аплауз). 
Пре прелава на дневнн рсд и.мао бих да саоттштим још и 

то да смо примили још један велики број телеграма na по- 
зивам сскрстара да као и јуче прочита списак тих телеграма. 
Скупштнна je примила и телеграм Претседника Скупштине 
Чехословачк«  Републике,  којн  iie  се текстуелно  прочитати. 

Секретар (чита): 

11РЕТСЕДНИШТВУ УСТАВОТВОРИЕ СКУПШТИНЕ 
Б е o г p a д 

Народпи лретставннци Чехословачке Рспублике поздр^ав- 
.•i>ajy пародис претставнике и братске народе Југославије. 

Честитајући вам велнки и славни дгш, ми вас уверавамо 
ла нећемо пикад више дозволнти да се понови страшна суд- 
бина која je погодила народе ваше државе подједнако као 
Ti наше народе. 
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Прнмите најискреније жеље претставника чешког и сло- 
■вачког народа за бољу будућност ваших народа, испуљену 
•стваралачким радом 

Претседник 
Јозеф Давид 

(Читање телеграма Скупштина je поздЈЈавила аплаузом). 

Секретар: Исто тако Скупштина je примила и ове 
поздравне телеграме; села Ладимироваца, срез Валпови; na- 
po да котара Валпово; Уједињеног савеза антифашистичке 
омладинс среза Драгаш; радника из Сеновега код ВаЈхен- 
бурга; народа котара Грубишно Поље-Билогора; народа 
Малог Села, котар Чалма; бораца и руководилаца XVII 
ударне дивизије; народа села Малл Зденци и Орловац — 
котар Грубишно Поље; народа Оштарије, котар Огулин; на- 
рода Велике Копањице; Домжалаца и штаба I Пролетерске 
дивизије; Извршног одбора фронта града Бјеловара; грађана 
Борче —■ Банасг; народа Ватцана1, Здратља и Горице; Коми- 
снје за ко^рдинацију помоћи Југославије из Буенос Ајрсса; 
Удружења ^Слободна Југославија" у Аргеитини; -народа 
града Вуковара; Народног франта из Цеља; иарода града и 
котара Винковци; срсд}кошколаца града Пирота; морнара, 
подофицира и официра морваричког гарнизона у Сплиту; 
грађана Среза качаничког; народа села Војковци и Чабчаји; 
композитора Василија Иветиновића из Казајбланке; радника 
и намештеника, војника, жена и омладине града Осијека; 
управе синдиката рудника Трепча; грађана Среза подрињ- 
■ског; омладине рудника Трепча; Шиптара, Срба и Црного- 
раца грађана Среза подринског; народа села Бистринаца, 

•котар Валпово; Културног одбора Словеније; бораца и руко- 
водилаца III ваздухопловне обласне команде; народа села Вс- 
лике Сесвсте и Мале; народа Среза заглавског; народа из 
Новог Места у Словенији; Улружсља Југословена у Фран- 
цуској; грађаиа Крал^ева и околипе; народа из Светог Вида 
код Птуја; грађана града Чаковца; грађана Мурске Соботе; 
народа села Слободннце; народа Среза дувњаиског; грађана 
оела Вељ. Трл^сник; народа из Млннса код Загорја на Сави; 
грађана Ужица и Среза ужичког са митинга; на)рода Сења- 
коваца; службеника Поштаиске дирекције — Љубљана; ру- 
ководилаца I ар.мије II бригаде и Месног синдикалног већа 
та/да Сарајева. 
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Претседавајући: 11рела;шмо на дневни ред. Ha лневном 
je реду једина тачка: Предлог закона o 'посдовању na зајед- 

'иичким седницама o6ai дома Уставотворне скупштине. 
Пре но што позовем секретара да прочита овај законски 

предлог молим тчзсподу и другове народне посланике да уг 
члану 4 овог законског предлога у својим примерцима из- 
врше једну исправку ,од стране предлагача — то су претсед- 
ништва оба дома. Речи: „Владу HBI предлог" бришу се, затим 
реч ,,је" и место речи „поверила" ставља се „поверава". Иза 
речи ,,владе" место тачке долази запета и додају се речн 
„a мандатор подиосп састав владе на одобрење Скупштинн". 
Тако да цео члан 4 у иовој редакцији гласи: 

„Уставотворна скупштина у ааједничкој седницн бир^ 
.мапдпп)!';! коме повсрава састав владе, a маидатор подноси- 
caicraiB владе иа! одобрење Скупштини. Указ o наименовању 
владе доноси Претседништво Уставотварне скупштине". 

Позивам секретара да прочита Предлог закона o посло- 
вању на заједничким седницама оба дома Уставотворне скуп- 
штине са овом измсном. 

Секретар Boja Лековић чита Предлог закона o посло- 
вању aat заједничким седницама оба дом1а| Уставотворне скуп- 
штине са предложенсж изменом. (Видети тфилог па крају 
књиге). 

ПретседавајуИи: Отварам дискусију no ово.м законском 
предлогу. AKO KO од народиих посланика жели да' узмс реч 
поводом овог предлога, нека се јави. (Јавља сс за реч на- 
јхчдни посланик и потпретседннк Уставотворне скупштине 
Moma Пијаде.) Има реч друг Моша Пијаде. (Аплауз). 

Моша Пи.јаде: Ла бих само учинио предлог за две 
исправке. 

Прво, да се свуда у Закоиу o пословашу на заједничким 
седницама оба дома Уставотворне скупштиие где се говори 
o претседнику на заједничким седницама уместо речи „прет- 
сединк" стави реч „претседавајући", јер ми немамо сталног 
претседника, него ту дужност наизменично врше претседник 
Савезне скупштине и претседиик Скупштине «арода. 

Друго, да се у ставу 3 члана 5) избришу речи „ни \ гла- 
сању", тако да тај став гласн: „ПретседавајуКи ие учествује 
у прстресу". Јер, нема никаквог смисла да претседнику, — 
ако смо већ учипили да он no својој функцији претседава- 
јућег не учествује у претресу, ■— одузмемо и право гласа. 

Претседавајући: Има реч народпи послапик Фрањо 
Гажи. 
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Фрањо Гажи: Ja иих само код члана којн говори o сте- 
нографским белешкама имао једну при.медбу. Молио бих 
са.мо да се стави, да се стеногра(|)скс белешке пишу ћирили- 
цом н латиннцо.м. 

Претседавајуии: Има реч народни посланик Смиљаии!!. 
(Аплауз). 

Милан Смил.ани11 (ИР Србија): Другови и другарице 
народни иосланицн, ja би\ нмао самс две три мале и; IU - 
мене. C обзиром na промену смисла члана 4), мислпм да \ 
члаиу 2) треба да се измене речи „радн избора владе", и да 
се замене речнма „ради избора мандатора", пошто Уставо- 
творна скупштина не бира владу него мандатора коме пове- 
рава састав владе. 

Усвајам у свему напоменл' друга Пијаде да реч „прет- 
седник" треба у предлогу закона заменити na одтоварајућим 
местима речју „претседавајућн". 

Затим сматрам да je у члану 12, у последњем ставу пле- 
оназам реКи „ни један други посланик". Може се рећи— „и 
o том случају ne може говорнти други послатик". 

У члану 16 мислим да je незгодно да остане: „прстсед- 
нкк.позива да дигну руку сви они који гласају против пред- 
лога". Мислим да би боље било да та реченица члана 16 гласи 
у целини тако да остане да се гласање врши дизањем руку, 
али да се на тај шчин може гласати и „за" и „пропив", као 
што смо то чшгили ових дана. (Милош Царсвић: — И то не 
„дизањем руку" ucro „дизањем руке"). Да, дизањем руке. 

Затим, сматрам да je плеоназам у члану 17 — „ако je 
присутно више од половине укупног броја послашика оба 
дома узета заједно". Речи „узета заједно" могу се нзба- 
цити. Толнко са.м имао да кажем. 

ПретседаваЈући:   Има  реч   народни   посланик   Кирило 
Савић. 

Кирило Cai'.uli (ИР Србија): Овим предлогом нијс прсл- 
ђи\)СПо како he се поступити ако гласови за и против буду 
подједнако подслЈенн. Ja бих зато предложио да се та пра- 
знина попуни, a може се попунити на начин, као што je у 
ирском устану; пошто и.ма.м случајно при руци нрски устав, 
где претссдници тако исто ne учествују у гласању, али je 
н>има оставл>ено право и дужност. да својим гласањем реша- 
вају питаЈве ако су гласови подједнако подељени. Свакако 
треба ту празнину попунити на тај или на који други начин. 
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Дал>е, ja мислим и чини ми се да he неки од ■ов::\ чла- 
■нова морати yh« и у Устав, јер како се мени чинк, схни су 
саставни део Устава, a што се они данас доносе, то je сасвим 
разу.мљиво и оправдаио, јер живот треба да тече без пре- 
кида. Устав he се позивати на ове законе KIBIO саставне делове 
његове, или he поједине чланове поменутн као саставне де- 
лове Устава. Толико сам имао да кажем. 

Претседава.|у1ш: Има  реч  др  Анте Рамљак. 
Др Анте Рамљак (Избории срсз Широкп Бријег—По- 

сушје, ИР Босна и Хсрцеговииа): У члану 15 стоји: „Зајед- 
ничке седиице закључује Г1рстседавају11и". To je у реду, али 
у другој реченици jia мислим да би требало да стоји: ,,Ако 
дневни ред irajc исцрпен" . . . јер овде стоји: „Ако je дневни 
ред исцрпен, претседавају^1И може закључити седницу. . ." 
Треба да се уметну речи „није исц; пен". To je мој предлог. 
Дакле, то je једна чисто писарскг погрешка, али била би 
штета да остаие. 

Онда исто тако у члану 21, друга 1алинеја, каже се: ,,Оду- 
зимањем речи казниће се послаиик који би у свом говору . . .'• 
Ово „би" треба испустити, тако да остане „који у свом го- 
вору или повредн ред,". Да^ле „бн" треба испустити, a у 
члану 15 метнути „није". To je мој конкретан предлог. 

Претседава.ју11и: И.ма рсч народни послапик Рлдован 
SoroBnh. 

Ргдован SoroBHh (НР Цриа Гора): Мислим да у члану 
16, прстиослЈедља алинеја, рсч „коцксм" треба заменити на- 
родном ријечју „н<рнјебом", јер je та ријеч „коцком" врло 
незгодна. 

Претседава.ју11и: Има реч народни посланик др Макс 
Шнудерл. 

Др Макс Шнудерл (Избории срез Марибор — Десии 
Брег, НР Словсиија): Другови и другарице народни посла- 
ници, пословник једног парламента мора изражавати начела 
модерног парламентаризма, која су иастала no природи one 
институције и сходно опште усвојеним обнчајима. Истовре- 
Mciio, пословпик мора бити одраз оне демокрације на основу 
које je скупштина изабрана и усвојити начела no којима 
треба да ради. 

Поднесени Прсдлог закона o пословању na заједнич- 
ким  седницама оба дома Уставотворне  скупштнне у првом 
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реду води рачуна o равнопр.авности оба дома тиме што одре- 
ђујс да наизменично претседавају претседници оба дома. 

Усвојен je даље принцип публицитета, пошто су у начелу 
седнице јавне, na je тиме омогућено да и иајшира јввност 
непосредно сазна и прати све догађаје у Уставотворној 
скупштнни. 

Загараиговано je послаинцима право слободног говора. 
Они могу да чине примедбе на загтисн-ик, да слободно говоре 
и да говоре на језику иарода коме припадају. Равноправност 
свих народа Југославије тиме je изражена и у овом за/кону. 
Посланици могу да упућују своја питања претседнику. Ако 
се томе још дода да: je no чл. 25 Заксша o Уставотворној 
скупштини дат народннм посланицима пуни имунитет, онда 
се мора казати да су народним послаиицима осигура«и сви 
прерогативи слободмих .народних послаиика. 

Предлог овог закона консеквентно изгра1)ује суверени- 
тет Уставотворне скупштине. Унесене су одредбе o бирању 
•сувереног oprana, то je Претседништво Устанотворне скуп- 
штнне, н o избору мандатора за састав владе, коју треба да 
одобрн са;ма Скупштнна. Ако замислимо да je раније владу 
именовала круна и да je стварно једиии суверен био краљ, 
онда индимо да тај предлог штити иародна права и доследно 
ИЗВОДИ народну власт. OaiMo ca прнстанком Уставотворие 
скупштине може се закључитн седннца, ако дневниред није 
исцрпен. 

Парламентарно Н|а1чело мајоритета усвојоно je на тај 
начин што мора бнти присутно више од половине укупног 
броја послаиика o6ai дома узета зауедно, и што je за пуно- 
важа|Н закључак потребна већииа глаЈсова прнсутних по- 
сланика. 

Потпуна слобода Скупштине гарантрвана je тиме што се 
без одобрења! претседника пикаква оружаиа! сила ne може 
поставнти у дворани где заседава Скупштина у заједничким 
ссдннцама. Утврђен je конлмно тача« поступш< за одржавање 
реда n санкцнонисан дисцшлинским мераима. 

11з изложеног се вндн да je предлог пословника усвојио 
сва иачела 1модерног, де.мократског и слободног парламеи- 
тарнзма, који омогућава слободно расправљање o ствари.ма 
државиог поретка, na ми je због тога у нме групе словенач- 
ких народних послаиика част изјавити да ћемо ми гласати 
за raj предлог. 
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Претседавају^н:  11ма  рен   наррдни  посланик  Владимир 
Назор. 

Владимир Назор (НР Хрватска): Друпови  и др-утарице, 
у овом предлогу није предвиђено, може ли се, или мора ли 
се само говорити, или je дозвољено да неки могу и прочи- 
тати свој говор. O томе нима ни ријечи. Moje je мнење да би 
се могло аамо говорити, и да се чиггати ne би смјело. Morao 
би се прочитати само no који одломак, или цитат, али да се 
дође овде са писаним говором, nai да ое чита, онда настаје 
nornčejh да се тај говор прегвори у неко предавање и да се 
иаша дворана претвори у двор.ану за предавања. 

Због тога ј.а сам мишљеша да се изричито каже да се 
говори не смију читати, aeh да се смије само говорнти, са 
изузетком цитата, који се мопу читати и који су често по- 
требни да се говор боље расвијетли. 

Што се пак тиче начтша гласовања дизањем руку, ja 
нисам за тај начин гласовања. Било би болзе устајањем. To 
се боље види. A осим тога, другови, када се седи толико вре- 
.Monai у једној клупи, мало гимнастике није од штете. (Весе- 
лост). Особито за нас старије људе. Ja једва! чекам да се могу 
мало дигнути. A онда ћемо радије и гласовати. Ja бих био 
мнења да je не само боље него и хигијенскије да се усвоји 
овај начин гласовања. 

I Што се тиче коцке, требало би свакако ту реч отстра- 
пити, бар одавде, јер je она тако компромитована да je ми 
овде не иожемо примити. Далеко, бар из наше зграде, свака 
коцка 

Сад, хоћемо   ли   сс  одлучити   за  ријеч   „жријеб" то je- 
FieuiTO друго. Ту би требало какав филолог да «ам помогне. 
ETO, TO сам хтео рећи. (Аплауз). 

Претседавају^и: Има реч народнм посланик др Младен 
Ивековић. 

Др Младен Ивековић (Избориц срез Загрсб I, НР Хр- 
ватска): Другови и господо иародни послачшцу,, прихвата- 
њеи Закона o Претсједншптву Уставотворне скупштине и 
Закона o пословању на заједнитким сједницама ^оба дома, 
који je сада управо пред нама, добиће структура наше демо- 
кратске државне организације у неку руку свој завршни 
облик, прије него што буде донесен темељни државни закои 
—■ Уст.ав. 

Важан законодавни рад оба виссжа дома кренуће нор- 
малним TOKOM у духу великих тековина извојеваних у току 
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Народноослободилачке борбе. Заједничке сједнице оба ви- 
сока дома добивају посЛовником прописе који својом са- 
држином поново доказују демократски дух који je овладао 
државшш животом наших иарода. 

Зато мн je у и.ме народних посланика Хрватске част изја- 
вити да ћу гласати за iiaij закон и предлажем друговима и 
другарицама народним аосланицама да за њ гласају. (Аплауз). 

ПретседавајуИи: Да ли се jom ко од иародних посла- 
инка јавл.а за реч да узме учешћа у диокусији no овом пред- 
логу? (Др Драгољуб Јовановкћ: Молим за реч). Има реч на- 
родни посланик др Драго.ЧЈуб Јовановић. 

Др Драгол>уб Јовановић:   Има   некшико   детаља које 
треба тачно утврдити. Секретар Уставотворне скупштине 
прочнтао je у чл. 3 да се Претседништво Уставотворне скуп- 
штине састоји од претссдника, шест потпретсе.ишка, два 
сскрстара! « -највише тридесет члажша!. Јуче c.\io ми, ме1;\- 
ти.м, изабрали само једнрг секретара. Треба, значи, да се 
\гир;и1 да се бира само један секретар. 

У чл. 4, у пбследњој реченици, стоји да Указ o наиме- 
новању владе подноои Претседништво Уставотворне скуп- 
штине, како то стоји у моме тексту. Међутим, гребс да стоји 
да Указ o наимеиовању владе доноси Претседпиштво Уста- 
вотворие скуиштиие. Разлика je да ли се једаЈН иредлог под- 
носи ii.iii доиоси. Уствари Претседишитво Усгглштворне 
скупштннс доноси. 

У чл. 15 говори сс o закључшзању седнице и ка|же се 
„AKO je дневии ред ^исцрпен, претседавају11И може закључити 
оедницу само са присташком Уставотворне скупштине." Ту 
je спорно да ли треба да стоји „Ако je дневни ред исцрпен," 
или треба да стоји „Ako диеиин ред није исцрпен,". Ja ми- 
сли.м да je правилније оно што mune у моме тексту: „Ако 
дневии ред није псцрпеи, претседавајући може закл>учити 
седницу само са пристанком Уставотворне скупштине,!' 
Иначе, ако je дненни ред исцрпем, мислим да претседавајући 
може закључити седницу нормално, без нарочитог пристанка 
Скупштине. Према томе, треба да стоји ,,Аки дневни ред 
није исцрпен,..." Секретар je, међутим, прочитао „Ако je 
дневни ред исцриеп, . .." 

Ja подупирем предлог проте Смиљанића да се гласање 
дизањем руке уреди на тај начин mro lic се најпре гла- 
сати за предлог, a згтим против предлога, a не да руку дижу 
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само ortH који гласају против иредлога. (Глас: O томе je го- 
ворно Владимир Надзор). * 

Не,  не, npoTai СмиљаниК je то предложио. 
У чл. 16 говорн се o начину гласања. Таћш сс каже: 

„Претседиик позива да дигиу руку сви они који гласају про- 
тпв предлога." Међутим, прота Смиљанић предлаже, и ja се 
с ти.м слажем, да та реченица гласи: „Претседннк позина да 
дигиу руку најпре сви они који гласају зп предлог, a затим 
они народни послаиици који гласају против предлога. Ha тај 
начин било би гласање и за и против, a не само гласање 
против са дизањем руку. 

У чл. 21 има једна непотпуност. Тамо се каже да hc се 
казнити одузимањем речи послалик који би у своме говору 
— не каже се чимс — повредио ред. Вероватно да би то било 
његовим држањем. Зато би и требало рећн „који би у свом 
говору својим држањем повредио ред." Ту треба! да се видн 
o чему се ради. 

У чл. 22 говори сс o томе да се никаква оружана сила не 
може поставити у двбрани. Међутим, ja мислим да би и у 
овом пословнику, као што je и у пословннцима свих парла- 
мената, требало ставити да нико ne може ући у Уставо- 
творну скупштину под орул<јем, a да се без одобрења ne 
може поставити никаква оружана снла. 

Најзад, има једна противречност у закључним одред. 
ба.ма. Текст који ja имам, саДржи назив „Закон o пословању." 
Међ^им, у чл. 25 говори сс да се пословнотк може мењати 
резолуцнјом. Мислим стога да! то није логично, јер ако je- 
по.словнш< закон, онда се мора мсњгти на начин на који се 
зако«и мсњају, a не резолуцијом. 

Претседанају^и:     И.ма    реч    народни    послаиик    Јовам 
Јегдић. 

Јовен Јегди!!  (НР  СрбиЈа Ali  Војводииа):  Другови 
народни пославици, мншл^еша сам да би код чл. 22 као ново 
начело требашо да дође овај пасус. Друг др Драгољуб Јова- 
новић већ je иапомеиуо, a ja бих ra овако стипулисао: „У дво- 
рану где заседаиа Скупштина, народни послаииан не могу 
улазити oai оружјем нли са штаповиМкТ. Инвалнди који се на 
штаке или штапове ослањгју. могу ове унети и у двораиу". 
Држим да nnjc iioTpL'ono изпосити детаљније образложеље. 
Довољно je рећи да би се ти.ме дало nelie достојанство OBt)M 
високом дому, a го доприноси и безбедносгн и отклања многе- 
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евентуалне иезгоде које   позшј&ио   из   прошлости.   Једин» 
аргуменат треба да буде жива реч и ништа више. 

To Је један мој предлог. Други предлог je исто тако де- 
мократског прннципа, a то je да се код чл. 16, пред крај, 
испред: „Гласата .се може oaiMO лично" дода овако: „Гласове 
ће бројати три посланика коцком одређена." Ту треба: ло- 
дати: „Гласачки листићи одмах no свршеном гласању уни- 
штиће се комиоиски." To je један од принцнпа који свуда по- 
стоји н ja мислим да би наш високи дом iviorao да r.ai уважи. 

Претседавајуии: Реч има народни посланик др Милош 
Московљевић. 

Др Милош Москопл.евић (Изборни срез посапо-тим- 
навски, ИР Србија): Пошто je наш уважени друг Назор no- 
менуо овде у вези са речју „коцка" и филологе, a ja мислим 
да ме1)у њих спада1м, то hy и ja рећи две три речи o томе да 
ли у закон треба да уђе реч „коцка" или „жријеб" као што 
je предложио друг ЗоговиИ. 

И једна и друга реч су наше народне речи, саимо je „жри- 
јеб", врло стара реч, која се употребл.ава само у једном 
крају, a v огромном делу наше отаџбине нико не зна шта je 
„жријеб". AKO има.мо да бир^мо између те две речи, колнко 
су према томе позиагге, ми се морамо одлучнти за реч,. 
,,коцка". Алн с друге стране, неко he замерити да je та реч 
компром-итована, saro што ..коцка" има и једно друго зна- 
чеље, нимало лепо. Међутим/ја бих на to ка^ао ово: mije 
са.мо реч коцка која има два значења. Има и других речи са 
различитим зшмењем. Јер, и речи имају свој живот и у дугом 
свом развитку ono мењају св,оје ЗНачење. Отприлике исто се 
дешава и са речима као и са мпогим другим политичаримл 
којн мењају своја политичка убеђења, иа од крајње левицс 
оду у Kpajibv десницу. Тако je и са речју „коцка". Ta je реч; 
постала од народнс рсчи „кост" и сада, када ми употребља- 
вамо реч „коцка", ми ne мислимо на то од чега je ona no- 
стала. To je, видите, вароДна реч, али je сада1 добила и друго 
значење — једне хавардне «rpe. 

Међутим, има « других речи које имају друга значења. 
Узмимо, на пример, реч „карта". Ако би се руководили тиме 
што та реч имл рђаво значен>€ у вези са коцком, онда би тре- 
бало избацити и реч „карта". 

Зато, ja мислим, треба да остапемо при речи „коцка", 
јер O'Ha у овом зпачењу, кад не може да сс одреди ко je за 
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кога гласао и у случају једиаког apoja гласова, претстаиља 
средство да се то одлучн. 

Ми, иако смо закон^дакци, не можемо опде бити и зако- 
нодавци у иогледу језика. Ту je народ једини законодавац. 
Захони језика «е израђују се иа седницама! ни no пословни- 
цима, него се они пншу дугим историским развитком јези,ка 
и ми иожемо само да констатујемо шта je народ створио у 
погледу значеља поједииих речи. Дакле, ja остајем при тоМе 
ч    се у закону осгави реч „коцка". (Одобравање). 

ПретседавајуНн: И.ма ли још ко од народних посланика 
да се јави за реч? И.ма реч народин посланик Гојко Гарчевић. 

Гојко Гарчевић (НР Цриа Гора): Другови иародии посла- 
лици, скупштински пословник претставља 3I2IKOIH којим се ре- 
гулише TOK скупштинске сједнице. Он обухвата лрава и ду- 
нсноспи претсј-едавајућег, права и дужности иародиих посла- 
Еимса, начшн отвараша н зжл.учивања скупштинских сјед- 
ница, Класања итд., дакле, све што je у вези са одржавапЈем 
ред i u радом Ha једној скупштинској сједници. Иако скуп- 
iniinicKii послошмк решава и регулише читав ннз пнтажа 
крја 11ретсгавл>ају и одгаварају техници рада иа скупштин- 
ској сједници, он у исто вријеме и увијек иретстав.ч.а и Ј€дан 
акт изразнто политичког карактфа. Од политичког поимаша. 
схватања и убеђења скупштинске већине која na доноси, за- 
виои и какав lic umu сам псјсловиик. TO се иарочито кспо- 
л>ава у односу на права и дужиости нородиих посланика. 
Скупштшкзка BelvHHa ca 'изразтч) демократским KapaiKrepoM и 
.и.м!;кратским назорима даје најшира npaisa учешћу народних 
посланика у скупштинским сједницама, a док онн који cv 
с\ прптии иоимању и схватању демократскнх принципа теже 
и пастојс да та права што више окрње, да их што внше 
ограничо. 

Подиесени Предлог зак.она o пословаи.у na заједничким 
сједницама оба дома Устааотворне скјшштине, који се 
lanac претреса, обухв.а1та углавном сва питања која спадају 
у домсн једног оваквог закоиа. Њиме су, углавном, сва та 
питања « посве правилно постављена и правилно ријсшена. 
Нарочито истичем да je згодно, извапредно згодно ријешен 
одно^с између самог тчжа дискусије o поједипнм питањима 
на дневном реду и скспсдитивности. Овнм н оваквим пр- 
словииком, какав je предложе:и, омогућен je исцрпаи претрос 
свих питања која су на дневном реду, a нстовремсно обезбе- 
ђује  се  експедитивност у раду.  Да.1.с,  изванредно  зпачајна 
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карактеристика предложеног закона je у томе што он у аст- 
пуности одговара демократском духу овога дома. Прапа на- 
родних послаиика noć&e су загоратовш-Ј. Она су врло ши- 
рока 'И она могу да дејстЕЈују и да народ испољава своја по- 
имања и схватањл у najnehoj шириин. Ограничења! која су 
учињена у погледу дужине фајања! говора када се ради o по- 
јединим Mafbe важним питањима и казне које се предвиђајуј 
претстгв.г.ају нужне и оправдане мјере. Тим мјсрама сс иде 
за тим да се онемогући злоупофеба слоооде, да1 се онемо- 
гући ометање рада и да се онемогуКи саботажа у овом лому. 

Слажем се са извјесннм примједбама које су учињене 
самом тексту као у чл. 15, у другој реченици, која има да 
гласи: „Ако дневни ред није исцрпен", у гоме случају 
Скупштииа одлучује o закључивгњу скупштинске сједнице 
док у случају да je дневни ред нсцрпен, Скупштшу закљу- 
чује сам претсједавајуКи. Даље, примећујем да у чл. 21, став 
2, није довољно jđcno прецизирано оно urro се хтјело peiin. 
Taj члзн глаои: „Одузимањем ријечи казниће се послг.ник 
који би у своме говору повриједио ред". Слажем се са прел- 
логом друга Назора да би гласање требало "да се врши уста- 
јањем и д-љим измјенама које je предложио потпретсједнкк 
друг Пијаде. 

Поднесени Прсдлог закона o пословању на зајелничким 
сједницама оба дома Уставотиорие скупштиле, обзиром да 
одговара демократском духу овога дома « обзиром да! су у 
њему посве повољно ријешеиа сва основна « глаона питаи>а, 
у вези са одржавањем скупшгинских сједница, изјављујсм 
да he послШШЈИ Црне Горе гл.асати за поднесени законски 
предлог. 

ПретседавајуКи: Да ли се још ко од народних прсла- 
пика јавља за реч? (He јгсља сс нико). Пошто će нико није 
пријавио за реч, a има више предлога, одређујем одмор, u 
преллагаче који су предложили извесне измене и допуне 
молим да се за време олмора састану у соби бр. 6. 

(После одмора) 
Претседавајући: Иаставл.гмо седницу. У току одмора 

у заједници са свима иредлагачима измена и допуна, прихва-' 
iieno je оно што je предлагано, и уколико je предлагано до- 
пуњено, нли у потпуносги прихваћено. И no овом предлогу 
олређен je за известиоц.а' лруг Моша Пијаде који he вам npi- 
читати заједничку одл^у. 
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Известилац Моша ПиЈаде: Прво, у иогледу наслона сло- 
жили смо се да.се наслов промени и да гласи: „Предлог im- 
словшика за заједшчке седнице оба дома Устаиотворне окуп- 
штние". 

Члан 1 остаје бсз промсне. У члану 2 уместо рсчи „за- 
седа", треба да стојн „заседава". Онда у истом члану, где 
стоји ,,ради избора Владе", треба да стоји: „ради избора ман- 
датора за) састав Савезне вла1де, ради одобрења! састава Са- 
везне владе", онда текст иде даЛ)С. 

У члану 3, где се каже „Прстседништво Уставотворне 
скупшпше се сасгоји од итрстисдника, UICCT потпрстседника, 
два секрет1ар.а", умссто ,,два секретара", треба да стоји „јед- 
иог секрстара". Ha крају члана 3 у последњој рсчеиици уме- 
сто „к^ндидапхгке листе могу подиети", треба да стоји ,,кан- 
дидатску лнсту може поднети најмање 30 посланика''. 

У члану 4 «Miai неколико измена!, тако да цео члан изнова 
ревидиран гласи: „Уставотвориа скупштина у заједничкој 
седници бнра манда^ора, ко.ме поверава састав Савезне владе, 
a мандаггор подноси састав владе на одобрење Скупштнни. 
Указ o нанмеиова?Бу Сапезне владе доноси Прегседнтптво 
Уставотворне скупшти«е". 

У члану 5, ирвом стану, исма промене. У другом ставу 
уместо „Претседшж руководи" трсба! да стоји „Претседава- 
јући руководи". У трећем ставу уместо речи „Претседник" 
треба да стоји „Прегседгвају!!^". Taj сгав глаои: „Претседа- 
вајуКи нс учествује у претресу ни у гллсању, али ако су гла- 
сови подједнако подељени  одлучује глас претседавајућеп" 

У чла1ну 6 нема промеиа. У Члану 7 нема промена. У 8 
члану, -пгкође, нема промена. У 9 члану, у другој реченици, 
мссто речи „саопштења претседника" треба да стоји „саоп- 
штења претседавајућег". 

У чл. 10, на крају првога става где стоји: ..Коиамло усво- 
јен заиноник потписује претседипк и секрстар, трсба дастоји 
..прстседавајући и секретар." 

У чл. 11 место: „Претседник", Tpe6ai да стоји ,,претседа- 
вајући". Исто тако и на крају првог ста1ва место: „иретсед- 
иику", треба да стој.н „претседавајућсм". 

У чл. 12, у трећем спаеу, местчз „од претседнотка", треба 
да стоји „од претседавајућег". Исто тако у почетку четвртог 
става реч ,1претседни.к" замењује се речју „претседавају!^!". 
Ha крају петога става, у петом реду, мссго ..прстселшж i" 
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ставити „претседаиајућег", као и при крају Tonai става, v сед- 
мом реду, место „претседник'' треба да стоји „претссдапа- 
јући". 

У чл. 13, iy другом ставу „Осим претседника" треба да 
стоји „Осим претседавајућег". 

Иза тога става ставља се лови став који гласи: „Претсе- 
давајуГш може предложиги да! се ограничи тра1јање говора". 

Чл. 14 остајс без промене.    . 
У чл. 15 почетна речеиица у другом реду треба да гласи: 

„AKO дненми ред иије нсцрпел итд." 
У чл. 16, другом ставу, брнше се у целости последња ре- 

ченица која гласи: „Дизањем руку гласа се ....". 
У истом чл. na крају четвртог icrana, у прег]10следи,'.'.\1 

реду, место речи „претседника" ставл>а се „иретседавајуИег". 
A у последњем реду тога става, место речи „Глжове he бро- 
јатн трн послаиика коцком <>дре1)ена", ставл.а се: „Гласове 
he бројагги три послаиика који he се одреднтп извлачељем." 

Ha крају овога члана дода(је се нова рсченица која гласи: 
„После сиршеног гласања, они hc уииштити гласачке ли- 
ĆTHhe". 

У 4.1. 17, на крају првога ртава, последња речспица треба 
да глсси: „ако je присутио више од половине укупног броја 
послалика оба дома узета заједно." Последња речвшца тре- 
ћег става овог члаиа гласиКе: „Ако « тада буде једнак број 
гласова, одлучи11е глас претседавајуИег." 

Чл. 18 ocTajeiHenpoMefben. Чл. 19 исто та.ко, као и члан 20. 
У чл. 21 исиравл.а се грешка у куцању, у другом ставу, 

који треба да гласи: „Окузимлњем речи Ka3HHhe се посланик 
који би у свом говору или повредио ред, a већ равије »a 
истој седници био кажњен записаном опоменом, или .није 
хтео два пута послушати претседавајуИег." У трећем ставу 
реч ,,[1ретседника", 3aMeibyje се речју „претседавају}1сг". 

У чл. 22 умеКе се НОВ ирви став који гласи: „У двораиу 
где заседава акупиггина народаи посланици не могу улазити 
са оружјем." Други став са измењеном рсдакцијом глаои у 
цело-сти: „Без одобрења иретседника Уставотворне скуп- 
штине никаква се оружана сила не може поставити у окуп- 
штинској згради." 

У чл. 23, у последњој реченици, реч „претседник" заме- 
њује се речју „иретседавајући". Томе се члану додаје нови 
став који гласи: „Стенографске белешке штампају се у јед- 
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ном издању.  Сваки говор мора бити  штамиа« на језику  на 
коме je изречен и одговарајућим писмом." 

Чл. 24 остаје; чл. 25 брише се у целости, a члзјн 26 по- 
стаје члан 25. 

ПретседтвајуНи: Пошто je Скупштина с^слушала цео 
текст пословника и све измене и допуне no предлозима на- 
родних посланика који су учествовали у днскусији, које je 
сад прочитао известилац—-то предлажем да се o овом по- 
словнику гласа у целини. Да ли Скупшгина прима мој пре- 
длог да се o пословнику гласа у целини? (Једнодушаи одзив: 
Прима! — Аплауз). Пре.ма томе, гласаћемо не поједнначно — 
него акламацијом, na питам Скупштину да ли предлог по- 
словника у целини лрима онако како je прочитан са свима 
изменама и допунама, које су такође сада прочитане? Ko je 
за то, нека дигне руку. (Сви присутни посланици дижу 
руку). Има ли кога да je противан овом предлогу? (Нико 
се не јавља). Објављујем да je предлог пословника једно- 
гласно примљен у целини, онако како je предложен са свима 
изменама и допунама које су овде такође прочитане. 

Ha овај начин ми смо з^вригили наш данашњи дневни 
ред и ja данашн>у седницу закључујем, a наредна седница 
објавиће се писменим путем. Молим народне посланике да 
се не разилаае из Београда пошто то не звами да седннце 
не1»е бити ускоро. 

(Седница je закл>учена у 13,10 часова). 
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САВЕЗНА   СКУПШТИНА 

Прва редовна седница 
(6 децсмбра  1945) 

Почетак у 11 часова. 

При уласку у дворану, чланоне Савезне владе на челу са 
иретседником Мииистгрског савета маршалом Југославије 
Јосипом Брозом Титом, претседника Уставотворне скупштине 
др Ивана Рибара и члановс Претседннштва Савезне скуп- 
штине Ha челу са претседииком Владн.миром Симићсм, на- 
роднн послаиици дочекују crojchn и поздрзвлЈају бурним 
аплаузом. 

Иретседавао претседник Владимир Симнћ. 

Претседник: Отварам првн рсдовии састанак Савезие 
сжупштине Уставотворне скупштине. Заитисник данашн^е 
седннце води11С секретар Стеван Јовичић. Позивам секретара 
Воју Лековића да прочнта записник другог претходног са- 
станка од 29 навембра  1945 подине. 

Секретар Boja ЛековиН чита записник другог претход- 
ног састанка од 29 новсмбра 1945 године. 

Претседник: Има ли ко од иародних посланика какву 
примедбу на прочитани записник? (Нико cu ne јавЛ)а). Пошто 
примедаба нема, објавл>ујем да je записник примљен и да се 
оверава. 

Пре прелаза иа дневни ред, «оји ће с предложити Скуп- 
штини за данашњу седницу, има претходних саопштења. 

Ha даи 2 децембра о. г. прснитао je na седници сјуран- 
цуске Уставотворне скупштине претседннк Феликс Гуен пред- 
лог резолуције, који су Скупштини поднсли iiie(|)OBn свих 
парламентарних група, господа: Едуард Ерио, Жак Днкло, 
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Анри Летрокср, Морис Шуман, Луј Марен, Емануел д'Астије 
де ла Бижери и Пјер Кот. Предлог je гласио: 

„Народна Уставотворна скупштина упућује Југословен- 
ској Републици своје жеље за срећу н напредак. У уво1)ењу 
републиканоког режима у Југославији о«ачвиди чиниоца 
мира, демократског -напретка « међународне слоге целе 
Европе. Она ynyliyje југословенској Влади, њеном шеф^' 
маршалу Титу и свим народима окуплЈеним у новој Репу- 
блици браггски поздрав француске нације." 

Француска Уставотворна скупштииа поздравила je OBV 
резолуцију дугим аплаузом и стојећи наставила са оваци- 
јама иашој новој Републици. 

(Маршал Тито, чламови Владе и сви народни посланици 
усшју и дуготрајним аплаузом nponpaiiajy читање резолу- 
ције француске Уставотворнс скупштине). 

Претставници клубова и група у нашој Скупштини пре- 
дложили су као одговор на овај братски поздрав француске 
Уставотворне скупштине следећу резолуцију: 

„У жељи да Уставотворна скупштина изрази благодар- 
ност француској Уставотворној народној скупштини на брат- 
ском поздра1ву и лепим жел>а1Ма којс je у име француске на- 
ције упутила нашој младој Републици и свима ишродима 
Југославнје, потпнсани шефови клубовл Народног франта 
Србије, Хрватске, Словеначке, Босне и Херцеговине, Максло- 
није н Црне Горе н шефови свих група предлажемо да Уста- 
нотнориа скупштина усвоји следећу 

РЕЗОЛУЦИЛУ: 
Уставотворна скупштииа Федератиане Народне Репу- 

блике Југославије срдачно се захваљује француској Уставо- 
творној скупштини на лепим жељама за срећу и напредак 
иаше младе Републике и на братским поздравима француске 

■нације свима народима који сачињавају нашу Народну Ре- 
публику, иашој Влади и њеном шефу маршалу Титу. Ми смо 
cpeliHH што je фрапцуска Уставотворна скупштина у својој 
резолуцнји тако високо оцепила успостављаље републикан- 
ског поретка у Југославији као фактор мира, демократског 
гшпретка « међународне сарадње за цслу Европу, чиме je 
изразила праву садржииу нове Југославије и њен ме1)уна- 
родни задаггак. 

Испуњена осећањима благодарности и топлим симпати- 
јама аа француску демократију обновљену у Четвртој репу- 
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блици на иајлешшш традпцијама Фрамцуске, са којо.м наше 
народе везује традиционално пријатељство које je добило 
нову снагу у борби против заједничког иеиријатеља, Уста- 
вотворна; скупшти-на Федеративне Ма)родне Републике Југо- 
славије ynyhyje братске поздраве целом француско.м народу, 
француској Влади и њеном шефу генералу де Голу. 

Уставотворна скупштина 
Федеративне   Народне  Републике   Југославнје." 

Ову су резолуцију потиисали, као што сам нагласиој 
претставници клубова и група, и то: Сретен Жујовић, др Си- 
ниша Станковић, Андрија Хебранг, Јосип Рус, Ђуро Пуцар, 
Бане Андрејев, Митар Бакић, др Драгољуб Јовановић, Вла- 
димир Симић, др Милош Московл.евић, Влада Зечевић, Мн- 
хаило Ђурови!], др Благоје Нешковић, Сава Косановић 
и Фрашо Гажи. 

Прима ли Скулштина предложену резолуцију? 
(Mapuiaa Тито, чланови Владе н сви народш посланици 

устају и дуготрајним аплаузом iriOTBpl)yjy усвајаше предло- 
жене резолуцијс). 

Објављујем да je предложена резолуција прихваћена 
једногласно и са једнодушним одобрава1Бем. 

Исто тако имам да саопштим и то да je Претседништво 
Усхавотворне скупшгине достајвило Савезној скупштини 
Усгавотворне скупштине иа прстрес нацрт Устава Федера- 
тивне Народие Републике Југославнје, који je у име Савезне 
владе поднео Уставотворној скупштини Министар за Кои- 
ституанту. ч 

Овај нацрт Устава упутићемо Уставотворном одбору чим 
буде изабран. 

Поред тога Претседништво Уставотворие скупштине 
Савезној скупштнни подноси предлог пословника, којн je 
отштампан и раздељел посланицима и o њему he се претре- 
сати на данашњој седници, после утврђивања дневног реда. 

Поред тога, саопштавам да je потпретседник, друг Сулеј- 
ман Филиповић, министар шума! Савезне владе, још 29 «о- 
пе.мбра, одмах после избора, упутио Савезној скупппини 
Уставотворне скупштнне своју оста1вку с молбом да му се 
оставка уважи, j ep je члан Савезне владе, 
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I Ipc снега, иигам Скуиштину да ли прима оставку пот- 
претседника друга Сулејмана ФилиповиКа? (Прима). Пред- 
лажем да се нов избор другог потпретседника изврши сдмах. 
Има ли ко какан предлог у погледу избора новог потпрет- 
сединка? (Сретен ЖујовиИ: Молим за рсч). Има реч Сретен 
Жујовић. 

Сретен Жујовић: Предлажем друга Авда Хума за пот- 
претседника. (Бурно одобравање). 

Претседник: Има ли још какав предлог? (Гласови: 
Не.ма). 

Моша Пнјаде: Предлог Жујовића je споразумаи. 
Претседник: Пошто другог иема, прнма ли СкупштинЈа 

овај прсдлог? (Примг!). Објавл>ујеи да je лруг Авдо Хумо 
иза(бра« за потпретседннка Саиезие скупиЈтине Устовотворне 
СКупштине н молим друга Авду Хума да заузме своје место. 
(Изабрани  потпретседник Авдо Хумо заузима своје место). 

Изволите чути молбе народннх посланшка за OTCycTBia: 
Лозар Колншевски, Фраиц Кочевар, Милан Рнбич н Урош Н. 
Ковачевнћ моле отсуство због болести; Лазар Плавши11 моли 
отсуство ради учешћа на Конгресу синдиката у Буднмпештм; 
Хилмија Kiatoamarah моли 3 дана отсуства ради прославе 4 
дсцембра у Сашџаку; Раде Прибићевић извештава да je морао 
хитно отпутовати и моли отсуство. 

Предлажем да се свима народним посланицима који су 
молили за огсуство, одобрн отсуство за дакашњу седницу. 
Прима лн Скупштина овај преДлог? (Прнма). Објављујем да 
су нмснованнм иародким послашгцима одобреиа отсуства за 
данашњу седашцу. 

Предлажем следећи дневни ред: 
1) претрес нацрта Пословника Савезне скупштине Уста- 

BoiBopne скупштиие; 
2) избор Уставотворног одбора (31 члаи); 
3) избор Одбора за план и (ринансије (15 чланова); 
4) избор Мандатног и имунитетског одбора (7 чланова); 
5) избор Адмиинстративног одбора) (7 чланова); и 
6) избор Одбора) зз молбе и жалбе (7 чланова). 
Прима ли Окупштана предложени дневни ред? (Прима). 

Објављујем да je  предложеми  дневни ред прихвај^н  и да 
! MI) приступити раду. 

Нацрт пословиика који je равдел>ен народним иослаии- 
! има, иретресан je у Клубу посланика Народног фронта. Ди- 
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скусија ,јс во1)ена и у начслу и у појединостима. Све допуне 
и измсне које су биле предложене — уколико су уважене — 
унесеис су у нацрт пословника. По том предлогу одређен je 
као известилац народни посланик др Јерко Вадмилови!!. 

Позивам народног посланика др Јерка Радмиловића да 
прочита нацрт пословника са изменама и допунама. 

Известилац др Јерко Радмиловић; Другови и другарице 
народни посланици, као што вам je већ Претсједник казао, 
ми, народни посланици, били смо већ раније добили прво- 
битнн нацрт Послстника Савезне скупштине Уст^вотворнс 
скхпштиие. Овај првобитни нацрт проучавгм je у секцијама 
група. Иакон што je проучен и накои што су стављеие при- 
мједбе у иоједиким групама, и пошто су те групе нзабрале 
своје извјестиоце који he се сиоразумјети na заједничком 
састанку прегст.гвника свих група у погледу будућег конач- 
rior нацрта Пословимка Савезне скупштине, претставиици тих 
група натли CV' се на окупу и спаразумно данијелн и утвр- 
л: ли нацрт ii; словника, који hy вам ja сада прочитати. 

Прнмједбе, које су изнијеле поједине групс, биле су 
скоро идентичне, тако да није било потешкоћа у погледу 
стварања овог нацрга пословника. 

(Известилац затим чита иацрт пословннка. —■ Видети 
прилог на крају књиге). 

Претседник: Upe наставка претреса и гласања no овом 
нацрту, одређујем одмор од 10 минута и молим претставнике 
гр\ na да за време одмора до1)у у собу бр. (i. 

(После одмора) 
Претседник: 1 [астављаМо претрес нацрта Пословника 

Савезне  окуиштине  Уставотворне  скупштиие. 
По споразуму претстаиинка секција и група предложене 

су још две измене и допуне у прочитаном пословнику. Оне 
гласе овако: 

У члану 61 први став мења се и гласи: 
„Посланнци нмају право на дневницу за време рада CKUI- 

штине нлн одбора." 
Члан 51, први стае, мења се и гласи: 
„Устав донет од оба дома проглашује се uai заједничкој 

седници оба дома без претреоа, акламацијом, гласањем за 
текст указа o проглашењу Устава. Законе усвојене у обл 
дома проглашује Прстседништво Уставотворне скупштине 
својим указом." 
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Паред rora пбстоји споразум претставника сокција и 
груиа да се o нацрту пословника претрес врши у целини н 
гласање истовремоно у целиии, нс појединачио ueli аклама- 
цијом, дизанЈети руку. 

Пошто je претрсс no послов.нику закључен, сагласио оиом 
споразуму прстставника секција и група, a сходно парламен« 
тарној пракси и предлогу пословника, стављам na гласање 
у цслини предложони Пословпик Савезис скупштине Уставо- 
творне скупштиие. Гласаће се дизањем руку. 

Пнтам Скупштину: ко je за предложени пословиик са 
измеиама и допунама које су прочнтгЈне, нека дигне руку. 
(Свп посланнци дижу руку). Има ли кога против? (Нема). 
AKO и.ма, нска дигне руку. (Нико не диже руку). Пошто није 
нико против предложеног пословника, објављујем да je По- 
словннк Савсзие скупштиие Уставогворне скупшганс једно- 
гласно прихваКен. (Бурно одобравање). 

Прелааимо «а другу тачку дневног реда: избор Уставо- 
творног одбора. O избору Одбора постоји споразум прет- 
ставника) сскција и група. Молим друга Сретена Жујовића да 
прочита листу кандидата према постигнутом Споразуму. 

Сретен ЖујОВИћ: Ha осиову сагласности претставника 
Кл1уба народиих послашика Мародног фронта и група, пред- 
лажем следећа лица за Уставотворнн одбор Савезме скуп- 
ппнне Уставотворне скупштине: 

Димитра Влахоиа, Сулејмана Филипони^а, др Аигу Ра- 
мљака, Едварда Кардеља, др Макса Шнудерла, Андрију Хе- 
бранга, др Јерка Радмиловића, Милоша Рашовића, Мошу Пи- 
јаде, Кочу FlonoBHiia, Неџата Аголиа, Кирила Петрушева, 
Месуда Хотића, др Васу Чубриловића, Маринка Миху, Лам- 
прета Јожу, др Златана Сромсца, Ђуру Салаја, Светозара 
Вукманови11а, Милоша Murnih;!, др Драгољуба Јовановића, 
Владу Зечевића, Владимира Симића, Саву Косанорића, Ивана 
Гранђу, др Милоша Московљевића, Лајчу Јарамазовића, 
Славка Кузмановијја, Мех.меда Хоџу, Михаила Ђурови11а n 
Станку Веселинов. 

Претседник: Постоји поред тога и споразум претстав- 
ника секција и група да се o избору предлол<е«их катдидата 
за Уставотворни одбор, као н за остале одборе, не гласа 
тајно Beh јаишо, и то акламацијом, дизањем руку. Према том 
споразуму молим Скупштину да гласа no овом предлогу. Ko 
je за предлог који je прочитао друг Сретвн Жујовић, нека 
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дигну руку. (Сви иосланици дижу рукуј. Има ли какав други 
предлог? (Нема). Ko je против ових прочитаних камдидата, 
нека дипне руку. (Ннко не диже руку). Објавл>ујем да je 
предлог за избор Уставотворног одбора једногласно при- 
хваћен. 

Прелазимо иа трећу тачку диевног реда: избор Одбора 
за план и финансије — од 15 чланова. По истом споразуму, 
молим друга Сретена Жујовића да прочита кандидате. 

Сретен Жујовић: Предлажем следе11е другове за чланове 
Одбора за план и финансијс: 1) Анту Шутића, 2) Мирка Кр- 
џића, 3) Радована Мијушковића, 4) Петра Ст.а.мболнћа, 5) 
Ванчу Бурзевског, 6) др, Јакова Гргурнћа, 7) Ловру Кухара. 
8) Тому Војковића, 9) Грују Новаковића, 10) Јожу Јуранцича, 
11) Богдана Црнобрњу, 12) Добросава Томашевадћа, 13) Аћи.ма 
Груловића,  14) Горољуба Поповића и  15) Пстра Мундрића. 

Претселник: Ko je за предложену листу кандидата 
Одбора за илан и фииаисије, иека дигне руку. (Сви посланпци 
дижу руку). Има ли још какав други предлог? (Нема). Кон- 
статујем да другог предлога иема. Ko je против предложене 
листе кандидата Одбора за план и финаисије, нека дигне 
руку. (Ннко не диже руку). 

Објављујем да je предлог за избор Одбора за план и фи- 
нансије једногласно усвојен. 

Прелазимо на четврту тачку диевног реда, a no спора- 
зу.му који постоји, молим друга Сретена Жујовића да про- 
чита кандидате за нзбор Мандатног и имунитетског одбора. 

Сретеи Жујовић: Предлажем за Мандатни и имунитет- 
ски одбор: Јована Веселиипва, Илију Дошена, Мстодија 
Андонова-Чента, др Иву Карнера, Велжа Зекови^а, Ратка 
Петровића и Виду Томшич. 

Претседник: Ko je за предложену листу кандидата за 
Мандатни и имунитетскн одбор, нека дигне руку. (Сви по- 
сланици дижу руку). Има ли још ко какав други предлог? 
(Иема). Констатујем да другог предлога нема. Ko je против 
предложене листе кандидата, нека дигне руку. (Нико не 
диже руку). Објављујем да су у Мандатни и имунитетски 
одбор изабрани они другови народни посланици који су 
предложени. 

Прелазимо »a пету тачку дневног реда — избор Админи- 
стративног одбора. Молш! друга Сретспа Жујовића да про- 
чита кандидате за Административни одбор. 
/■ 
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Сретен Жујовић: Предлажем следеће лругове :гл Адми- 
ннстра^ивни одбор: Дражу Марковнћа, Александра Шевн^а, 
Панту Малишића, Имра Филако11и11а, Ферда Годнну, лр Хам- 
дију Ћемерлића и Тому Кутуреца. 

Претседник: Ko je за предложену листу Администра- 
тивног одбора, нека дигне руку. (Сви послаиици дижу руку). 
Има ли још какав други прсдлог? (Нема). Констатујем да 
лругог предлога иема. Ko je против предложене листе кан- 
дидата за Административни одбор, «ека дигне руку. (Ннко 
не диже руку). Нико није против. Објаељујем да je Админи- 
страти&н« одбор једиогласно изабран онако како je преллог 
гласио. 

Прелазнмо на шесту тамку дневног реда — избор Одбора 
M молбе и жалбе. Молим друга! Сретена >Кујови}1а да про- 
чита листу мандидата. 

Сретен Жујовић: Предлажем за Одбор за молбе и 
жалбе: Милентија Поповића, Мила Перуничића, др Алек- 
сандра Жижу, Мартина Сучића, др Метода Микужа, Перу 
ЂукановиИа и Бориса Станковског. 

Претседник: Ko je за предложену листу кандидата за 
Одбор зл молбе и жалбе, нека дигне р\'ку. (Сви послаинци 
лижу руку). Има1 ли какав други предлог? (Нема). Објављу- 
јем да лругог предлога иема. Ko je против предложене лнстс 
какдвдата, нека дигне руку. (Ннко не диже руку). Констату- 
јем да нико ннје против. Објавл.ујем да су у Одбор за молбе 
и жалбе изабр-ни предложети другови. 

Пошто je завршен дневни ред, то на основу члана 11 и 
члана 13 пословника предлажем Скупштини да реши: 

1) Уставотвориом одбору оставља се рок од највише 
месец дана sa проучавање нацрта устава који му буду ло- 
ставл>ени с тим да се у том року поднесе и извештај o ко- 
иачном ирсдлогу Устава. 

2) Уста1вотворин олбор радиће без прекида док ne за- 
врши рад и изради извештај и коначни иредлог Устава. 

3) Одлажу се седнице Скупштине ai овлашћује се Уста!- 
вотворни одбор да на основу члана 13 пословника ради за 
време док Скупштнна није на окупу. 

140 



Прнма лн Скупштина овај предлог? Ko прима овај пред- 
лог, нека дигне руку. (Сви посланици дижу руку). Ko je 
против овог предлога, нека дигне руку. (Нико не диже руку). 
Објављујем да je предлог у смислу чл. 11 и 13 пословника 
у целости прихваћен. Ha тај начин, господо и другови на- 
родни иосланици, данашња je седница заклл'чена a остале 
седнице се одлажу. 

(Седница je закл>учена у  13,30 часова). 
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SAVEZNA   SKUPŠTINA 

Druga redovna sednica 
(15 januara 1946) 

Početak u 16,30 časova. 

Pretsedavao pretsednik Vladimir Simić. 

Pretsednik: Otvaram drugi redovni sastanak Save/ne skup- 
štine Ustavotvorne skupštine. Zapisnik današnjeg sastanka vo- 
dice sekretar Voja Leković. Pozivam sekretara Stevana Jovičića 
da pročita zapisnik prvog redovnog sastanka, od 6 decembra 
1945 godine. 

Sekretar Stevan Jovičić (Izborni srez iriški, NR Srbija): čita 
zapisnik prvog redovnog sastanka. 

Pretsednik: Ima li ko od narodnih poslanika da učini kakvu 
primedbu na pročitani zapisnik? (Niko se ne javlja); Prime- 
daba nema, objavljujem da se zapisnik overava. 

Molim da saslušate saopštenja. 
Narodni poslanik Velimir Jakić podnosi Saveznoj skupštini 

na verifikaciju svoje poslaničke punomoćije za Izborni srez 
Plevlje-Šavnik. Ovo se punomoćije upućuje Verifikacionom 
odboru. 

Izveštaji izabranih odbora: '• 
Ustavotvorni odbor izveštava da se konstituisao 6 decembra 

i izabrao z.: pretsednika Mošu Pijade, za potpretsednika Vla- 
dimira Sirnica i za sekretara dr Maksa Šnuderla. 

Odbor za privredni plan i finansije izveštava da se konsti- 
tuisao 6 decembra i izabrao za pretsednika Petra Stambolića, 
.za potpretsednika Radovana Mijuškovića i za sekretara Vanču 
Burzevskog. 
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Administrativni odbor izveštava da se konstituisao G de- 
cembra i izbrao za pretsednika Dražu Markovića, za potpret- 
sednika Tomu Kuturca i za sekretara dr Aleksandra Ševića. 

Mandatni i iiimunitetski odbor izveštava da se konstituisao 
6 decembra i izabrao za pretsednika Metodija Andonova Centa, 
za potpretsednika Iliju Došena i za sekretara Jovana Veselinova. 

Odbor za molbe i žalbe izveštava da se konstituisao 6 de- 
cembra i izabrao za pretsednika Mila Pcruničica, pa potpret- 
sednika dr Metoda Mikuža i za sekretara Borisa Stdnkovskosr. 

Izvolite čuti molbe za otsustva narodnih poslanika: Mile 
Perković moli šest meseci otsustva radi službenih poslova; Uroš 
Kovačević moli otsustvo do ozdravljenja; dr Hamdija Ćemerlić 
izveštava da je sprečen da prisustvuje sknpštinskhn sednicama; 
Ivan Subotin moli tri meseca bolovanja, prema priloženom 
lekarskom uverenju; i Živan Vasiljević moli 20 dana otsustva i 
podnosi lekarsko uverenje. 

Predlažem Skupštini da se narodnom poslaniku Milu Per- 
koviću, odobri otsustvo od dva meseca. Odobrava ii Narodna 
skupština otsustvo od dva meseca narodnom poslaniku Perko- 
vicu? (Odobrava). Objavljujem da je ovaj predlog usvojen. 

Predlažem Skupštini da se Urošu Kovačeviću odobri otsu- 
stvo do ozdravljenja; dr Hamdiji Ćemerliću 10 dana, Ivanu Su- 
botinu prema lekarskom uverenju i Živanu Vasiljeviću 20 dana. 
Prima li Skupština ovaj predlog za otsustva? (Prima). Pošto 
Skupština prima, objavljujem da su ova otsustva odobrena. 

Izveštavam da je Skupština primila izvesne molbe i žalbe 
koje će biti upućene Odboru za molbe i žalbe. 

Ministar finansija Savezne vlade podneo je Saveznoj skup- 
štini na rešenje Predlog zakona o izmenama Zakona o Narodnoj 
banci Kraljevine Jugoslavije od 17 juna 1931 godine sa izme- 
nama i dopunama od 14 decembra 1940 godine i traži da se 
oglasi za hitan i reši po skraćenom postupku. 

Molim da sekretar prethodno pročita obrazloženje hitnosti 
i predlog ovog zakona. 

Sekretar čita obrazloženje hitnosti predloga Zakona o izme- 
nama Zakona o Narodnoj banci Kraljevine Jugoslavije od 17 
juna 1931 godine sa izmenama i dopunama od 14 septembra 
1940 godine koje glasi: 

»Jedan deo zakonodavstva bivše Jugoslavije, ukoliko je to 
u skladu sa Odlukom AVNOJ-a od 3 februara 1945 godine, pri- 
menjuje se delimično i danas. Međutim, ti zakoni ipak nose na 
sebi pečat onovremenog sistema vladavine, u protivrečnosti sa 
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današnjom strukturom Federativne Narodne Republike. Iz tili 
razloga, Upravni odbor Narodne banke predložio je izvegrie iz- 
mene u Zakonu o Narodnoj banci Kraljevine Jugoslavije od 
17 juna 1931 godine sa izmenama i dopunama od 14 septembra 
1940 godine. Predložene izmene odnose se na promenu naziva 
same ustanove, službenog imena države i izvesnih termina koji 
nisu u skladu sa današnjim državnim uređenjem. 

Smatrajući predlog Narodne banke kao potpuno opravdan, 
molim da se dostavljeni Projekat zakona o izmenama Zakona. 
o Narodnoj banci Kraljevine Jugoslavije od 17 juna 1931 godine 
uzme u pretres i ozakoni. Pošto je zakon hitno potreban, molim 
da se primeni,kratki postupak«. 

Izvolite čuti tekst zakonskog predloga, koji glasi: (Videti 
prilog na kraju knjige). 

Pretsednik: Ovaj nacrt izmena i dopuna u Zakonu o Narod- 
noj banci umnožen je i razdeljen drugovima narodnim posla- 
nicima. Skupština ima pravo da o traženoj hitnosti odluči i da 
primeni skraćeni postupak u smislu člana 44 poslovnika. 

Pitam da li Skupština prima traženu hitnost i skraćeni po- 
stupak po predlogu o izmenama u Zakonu o Narodnoj banci? 
(Prima). Ima li neko da ne prima hitnost? (Nema). Objavljujem 
da je jednoglasno prihvaćena hitnost a time i skraćeni postupak 
po ovom zakonskom predlogu. Skraćeni postupak znači da će se 
o ovome nacrtu zakona glasati jedanput i to u celini, pošto će 
se prethodno o njemu govoriti i u načelu i u pojedinostima. Da 
li bi ko želeo da govori o ovome Zakonu o izmenama i dopu- 
nama  Zakona  o Narodnoj  banci?  Ima  reč Ministar finamsija. 

Ministar finansija Sreten Žujović: Drugovi narodni posla- 
nici, hitnost ovoga zakonskog predloga sastoji se u tome, da 
bi se omogućilo našoj Narodnoj banci nesmetano poslovanje i 
proširenje poslova u međunarodnom platnom prometu. Dosad 
su se činili prigovori da Narodna banka nema gotov status. To 
je značilo da je, s obzirom na to da se guverner Narodne banke 
nije vratio u zemlju, Narodnoj banci bilo onemogućeno da vrši 
svoje poslove. Kako smo mi dali dovoljno vremena bivšem gu- 
verneru Narodne banke da može da dođe, a kako je on ipak 
javio da ne može doći zbog bolesti, to su namesnici, na moj 
predlog postavili novog guvernera i upravu Narodne banke. 
Međutim, sa proglašenjem Federativne Nrodne Republike Jugo- 
slavije, Narodna banka ima da menja svoj statut i da ne bi 
gubili vreme čekajući donošenje Ustava, predlažem da se ovaj 
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naziv izmeni,  da  bi  se  Narodnoj   banci  omogućio poslovanje. 
Molim SkupJtimi da ovo prihvati. 

Pretsednik: Da li se ko od narodnih poslanika javlja za reč 
povodom nacrta o izmenma Zakona o Narodnoj banci? (Niko 
se ne javlja). Pošto se niko ne javlja za reč. to ćemo o ovom 
nacrtu, sablasno poslovniku, glasati jedanput i u celini. 

Pozivam sekretara da čita imena narodnih poslanika koji če 
glasati sa za i protiv. 

Sekretar proziva poslanike da glasaju. 

(Posle glasanju) 

Pretsednik: Objavljujem da je Predlog zakona o izmenama 
Zakona o Narodnoj banci Kraljevine Jugoslavije od 17 juna 
1931 godine sa izmenama i dopunama od 14 septembra 1940 
godine prihvaćen sa 307 glasova. Nijedan glas nije bio protiv 
ovog zakonskog predloga. 

U smislu Člana 50 poslovnika, ovaj izglasani zakon biće 
upućen Skupštini naroda. 

Izvolite čuti: dalja saopštenja. 
Pretsedništvo Skupštine primilo je veliki broj telegrama 

povodom donošenja Ustava. Ima ih 260 po spisku koji se nalazi 
kod sekretara i mislim da nije naročito potrebno da ih čitamo 
redom, jer će se preko javnosti odgovoriti svima koji su poslali 
čestitku. 

Ustavotvorni odbor Savezne skupštine podneo je б januara 
t. g. izveštaj o nacrtu Ustava Federativne Narodne Republike 
Jugoslavije zajedno sa odborskim definitivnim tekstom. (Videti 
prilog na kraju knjige). Ovaj izveštaj i definitivan tekst odmah 
su štamp;rni i još 6 ovog meseca preko federalnih vlada hitno 
upućeni narodnim poslanicima s obzirom na okolnost da naš 
poslovnik naređuje da se narodnim poslanicima mora nacrt sa 
izveštajem uručiti 5 dana pre pretresa. 

Prelazimo na dnevni red današnje sednice. Na dnevnom 
redu je: utvrđivanje dnevnog reda. 

Predlažem za dnevni red naredne sednice: pretres izveštaja 
Ustavotvornog odbora o nacrtu Ustava Federativne Narodne 
Republike Jugoslavije. Da li Skupština prima ovaj predloženi 
dnevni  red za  narednu sednicu?  (Prima). Nema nikakvog dru- 
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gog predloga? (Niko se ne javlja za reč). Objavljujem da je za 
iduću sednicu prihvaćen ovaj dnevni red: pretres izveštaja Usta- 
votvornog odbora o nacrtu Ustava Federativne Narodne Repu- 
blike Jugoslavije. 

Pošto smo obavili poslove koji su bili predvideni za danas, 
zaključujem ovu sednicu a narednu zakazujem za prekosutra, 
17 ovog meseca, u 4 sata posle podne. 

(Sednica je zaključena u 17,45 časova). 
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САВКЗНА   СКУПШТИНА 

Трећа редовна седница 
(17 јаиуара ]946) 

Почетак у 16,15 часова. 

При уласку у дворану, чланове Савезне владе на чслу са 
претседником Министарског савета маршалом Југославије 
Јосипом Брозом Тито.м и Претссдника Савезне скупштине ка- 
родни   посланици   дочекују   стојећи   и   поздрављају   дугим 
аплаузо.м. / 

Претседавао претседник Владимир Снмић. 
Претседник: Отвара.м грећи редовни састанак Савезне 

скупштине Уставотворне скупштине. Записник да.нашњег са- 
станка водиће секретар Љубчб Арсов. Молим секретара 
Воју Лековића да прочита записник прошле седннце. 

Секретар Boja Лековнћ чита записник другог редовног 
састаика од 15 јануара 1946 годинс. 

Претседник: Има лн ко од народних посланика какву 
примедбу на прочита^ш записник? (Нема). Пошто примедаба 
нема, објављујем да се записник оверава. 

Молим Скупштину да саслуша caonmrefba. 
Вер11(|)нкациони одоор поднео je извештај o верифика- 

цији мандата Велимира Јакића за Изборнн срез Плеа 
Шавник. Onaj je извештај штампа« н раздељен народиим 
послгмицима. Предлажем да се o њему одмах решава. Прима 
ли Скупштина овај предлог? (Прима). Пошто je Скупштина 
овај предлог примила, позивам пзвестиоца Вицка Крстуло- 
вића да прочига! нзвештај Всрификацноиог одбора. 

Известнлац Верификациоиог одбора Вицко Крстулови11 
чита: 
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ВЕРИ i'HKAIUIOHH   ОД150Р 
САВЕЗНЕ    СКУГППТИНЕ    УСТЛВОТВОРНЕ    СКУПШТИНЕ 
ФЕДЕРЛТИВНЕ ИЛРОДИЕ РЕИУБЛИКЕ ЈУГОСЛЛВИЈЕ 

Бр. 5 
16 јаиуара 1946 годнне 

Бсоград 

САВЕЗНОЈ   СКУПШТИНИ   УСТАВОТВОРНЕ 
СКУПШТИНЕ ФНРЈ 

Б е o г p a д 

Вернфикашони одбор Савезне скушшини Уставотвсрне 
скупшгинс Фсдеративнс М^родне Републике Југославије при- 
мио j е преко Претседника Сапезис скупштине уверење 
Изборне комисије sa Изборни округ берански o избору Ве- 
лимира JaKiilia пуковника JA из Београда за народног по- 
сланика Савезио скупштине Уставотворне скупштине. 

По расмотрсњу подиетог пуномо11ИЈа и осталнх изборних 
аката, као и извештаја Савеане изборне комисије, Одбор .; 
констатовг.о да противу избора и мандата Велимнра Јакића 
за Изборнн срез Плевље—Шавник није изјавл>ена1 ннкаквл 
жалба, нитн je иначе учиљен икакав приговор, na предлаже 
Савезној скупштшш Уставотворпс скупштине: да се мандат 
Велимира Јакића, пуковника JA из Београда, за И ' p 
срез Плсвље—Шаиник  верифицира. 

Одбор моли Савезну скутитшгу да у целости усбоји 
овај  извсипај. 

За известиоца je одре1)ен Вицко Крстуловнћ. 
Секрстар Претседиик 

В. Крстуловић, с. р. Владимир Симић, с. р. 

Ч л a и o в н : 

Влада Збчевцћ, С. р., М. МарковпН, с. ji., Ст. Опачи1|, с. р., 
др М. Московл.евић, с. р., Новак Мастиловић, с. р., Вељко 
ЗековнИ,  с.  р.,   Кимовец   Фрацц,  с.  р.,   Жипота   Ђсрмачо- 

Buh, с. р., Осман Карабеговић, с. р., Љубчо Арсов, с. р. 

Претседнпк: Да ли Скупштина прима извештај Вернфи- 
кациопог одбора o верифтсцији мандата народног посла'- 
ника Вслимира Јакића? (Прима). Да лн има неко ко не при.ма 
овај извештај? (Нсма). Објавл>ујем да' je мандат друта na- 
родног no^KiiHinca Полимира Јакнка, иукониика Југословенске 
армије, за Изборни срез Шавинк—Пленл.е верифициран. 
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Министарство за Конституанту преко Претседништва 
Уставотворне скупштине ФИРЈ известило je ПретседништђО 
Савезне скупштине да je за повереника Владе, у смислу чл. 30 
пословника, одредило др Јована Ђорђевића, помоћника Мн- 

•нистра за Констнтуангу. 
Кирил Петрушев, народни послкннк, извештава да je 

оболес; и молн, прсма лекарском увсрењу, отсуство до оздрав- 
љења; Елизабетг) Фрнтић, народни послаиик, моли 2 месеца 
ртсуства; Станимир ЈовановиН, народни посланик, извештава 
да због болестн инје могао доћи на седиицх; Др Макс Шну- 
дерл, народии иосланик, моли 10 дана отсуства; Круме Нау- 
мовски, нгродни посланик, моли 15 дана болованза, према 
лекарском уверењу. 

Питам Скупштнну да ли одобрава. тражена отсуства пмс- 
новани.м народиим посланицимаг' (Одобрава). Објавл.\јом 
ла су свима посланицима л i и тражена отсуствз; 

Претседништву Савезне скупштиие стигло je неколико 
Молби и жалби које he бнти vnvlione Одбору за молбе н 
жалбе на решавање. 

Прслазн.мо на дневни ред. Ha диевном рсду je претрес 
извешгаја Уставотворног одбора o иацрту Усгава Федера- 
тивне Народие Републике ЈугославИје. Има реч известилац 
Уставотворног £>дбо?М народНИ посланик друг Моша Пијадс. 
(Аплауз). 

Известнлац Моша Пијаде (Избории срез Београд I, НР 
Србија): Пошто др Макс Шиу-дерл, којн je изабран за nb- 
моКника известиоца, није дошао, молим друга др Златана 
Сремеца, члана Уставотворног оДбора, да прочита извештај. 

Зорац Полич: Молим за реч. 
Претседник: Реч има народни иосланик ^оран Полич. 
Зорац Полич (Изборни срсз Марибор~иесто, IIP piose- 

иија): Пошто су другови посланици прнмили извештај Уста- 
варнрг одбора н прочитали га, то предлажем да се изве- 

иггај не чита, веН ДЗ се пређе на расправу. 
Претседник: Прнма ли СкунШтнна преДлог друга 11)- 

лича? (Прн.ма). 
(ИЕвештај Уставстворног одбора вндети као прклог na 

Крају Klblire). 
Реч  ну..?. известилац Моша  Пијаде.  (Аплауз). 
Известплац Моша Пијаде: Другови народни послалици, 

и,!'!'  Уставотворни  одбор  радио je  на   14     седннца док  je 
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завршио -и начелни и појединачни претрес нацрта Устава. Рад 
je Одбору текао једнодушно и сни чланови Одбора, којн су 
врло вредно посећивали седнице Одбора, трудили су се за 
све Бреме да што више доприиесу проучавању нацрта и ње- 
говом побољшању и допуни. Можемо казати да je дебата' 
у Одбору била и озбил^на и достојна важног предмета који 
je био пред њим и да je била на висини. Зато je н резултат 
рада Одбора био плодан. Измене које су тамо усвојене од- 
носе се «а побољшање и уједначење термннологије, на' јасне 
и одређене формулације; вршена су извесна пребацивања 
појединих ставова и чланова радн тога да се побољша сама 
редакција и да поједнне стварн и изрази дођу у везу и тако 
буду јасиије истакиути. ИзоставлЈени су нзвссни дел-ови илн 
ставови који ие спадају у Устав, којима je место у закону! 
Допуна и нових ставова било je такође приличан број, како 
ради тога да нски предмет буде прецизније и јасније изра- 
жеи, TaiKO и ради јачег истицања поједииих питања, a нешто 
и за попуњавање онога што je било изостављено, a што треба 
да нађе места у Уставу. 

Казао сам да je владала једнодушност. Сви су чланпни 
били у начелној дебагги за предлог и иступалн су у том с.ми- 
слу; Али у појелиначној дсбатн бивало je код неколико чла- 
нова нацрта да je највише no један посланик гласао протпв 
предложеш.' формулацнјс. Ту се обичпо радило- «е o самој 
с^лржини и суштшш, вего o .начину иа који je оиа изрпжсма. 
Чланови Одбора су истицали, без обзира на то којој су групи 
припадали, како се наафт Устава и идеје у њс.му изражене 
поклапају са основним начслима њихових nporpaiMa. Отула 
je разумљиво да није било иикакиог другог нацрта који би 
би иолист Уставотворном одбору у смислу послбвника. IMH 
писмо имали да бира^мо из.међу два или више нацрта којн 
ћемо од H)iix учиииги Огсновом .'■: iiamv лискусију, већ смо 
имал« само један који je бно прихваћен од свих унапред као 
основ за дебату, јер није оило ннкакве потребе ии на- једној 

, страни да би се вредложио какав други .нацрт. У начелној 
лискуснји такође није истакиуто никакво посебно питање да 
on дошло у дискусију, o комс ne би владала сагласност. Све 
je било 'надахиуто једним општим схватаи.е.м Устава, ona- 
квим како видимо и изван Скупштине у народним масама. 
У појединачној дебати дискусија^ je уносила разјапввси.а по- 
јсдиних места, нарочито тамо где je услед можда недовољно 
Јасне формације  постојала  сумња  o правом и тачном  зна- 
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чењу нексг члана. У току рада Одбор je држао стално везу 
са Одбором Скупштнне иарода, и кад je посао у једном и 
;ipyri).M одбору био свршен, састали су се no пет делегата 
i)6a одбора и претресали сав свој дотадашњи рад н сложили 
сс на једном јединственом тексту, који се палази овде 'Ha 
крају извештаја. Тако и Одбор наше Скупштине и Скуп- 
Штиие народа излазе данас пред пленум са истовстним тск- 
стом нацрта Устава. Оба одбора су оставила питања пре- 
лазних наређења черешена због тога што je ту најбол>е са- 
чекати да се Устав пррдиокутује и у начелирј диш^сији и у 
поједипостима, да бп сс na крају дискусије установило која 
су прелавна наређења неопходна да буду додата Уставу, И 
још-једно пнтање остало je нерешено, јер Одбор mije хтео 
да уз.ме на себе одговорност да ra решн. To je питање тер- 
минологије, назива Претседништва Скупштипо, да ли i: 
звати Претседииштво нли Презндијум, или he се 'Haiin пеки 
други иачин, или he се остати на ономе како je предложсно. 
Ha крају, гласанЈе у целини било je такође једногларнО и сви 
су гласали за. 

Кад погледамо сада иа рс.чултат рада Одбора, подел;1. 
Нацрта Устава кско je био падељен na два дела — на осповпа 
начела и na лржавпо уре1)ење — остала je пста. Има једна 
■измена у томе, што je глаоа o народним судовима и Јавпом 
тужибштву прдељеиа надвоје, так да су народни судови 
лобпли посебну главу, a Јавно тужпоштво посебпу. И она 
глава o прелазшш, завршпим одредбама, која има засада 
само један члап, претворепа je у трећи део Устаеа, тако да 
je јаче искл^учена из текста Устаиа. 

1-1змене које су учињепе потицале су из прсдлога самих 
чланова Одбора, као и од Министра за Конституапту, који 
je поднео низ амандмапа, од којпх су мпоги резултат пред- 
лога icoje je Мшшстарсгво за Копстптуапту сталпо добијало 
од народа из целе земље. 

Дозволите ми сада да се осврпем na пајважпије измене 
и допуне које су у Одбору учнљенс. У члапу 1 -Учиљвна je 
једна допупа. У првобитпом тексту било je речепо: ,,Феде- 
ративпа' Наролпа РепубЛика Југославпја je савезна народна 
држква републнкапског облика, заједнпца равпопраппих in- 
рода Kiojn су слободпо ИВразили своју вољу да остану ује- 
дињепи у Југославнји". Прво je Скупштипа парода предло- 
жила да се завршета« „да остану уједињепи у Југославији" 
нзмени и да гласи: „да живе у заједппчкој држави", сматра- 
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јући, саоним правилно, да данас, у данашњој ситуацији, у 
Beh CTBopeiHoj Федеративној Народној Републици пије мо- 
гућно остати у гаотпуности 'Ha оној формулацијн која je 
имала '.места 1943 годнне у Одлуци АВНОЈ-а, где je било 
нужно да се то изрази на тај начин да наши народи 'изража- 
вају своју слободну вољу да остану уједињеии у Југосла- 
вији. Мбђутим, na предлбг Мннистра за Констит\'анту, оба 
одбора усвојила су juni и ;u,nyii,y ла се кажс ла je Федера- 
тивна Народна Република Југославија „савезиа иародна др- 
жава рсиубликанског облика, заједница равноправних на- 
рода, који су на основу трта на самоопредељење, укључу- 
јући право на отцепљење, изразили своју вол>у да живе за- 
једшо у .федеративној држави". У том лопуњавању овога 
члана нема шжакве начелне разлнке између новс и старс ре- 
дакцнјс, пошто je тај принцип опредељења, укључујући и 
право на отцеплЈвње, био садржан већ у оном што се рвкло: 
, чоји 'су слободно израдили своју вол>у да остану уједин.спи 
у Јупославнји". 

Међутим, то само даје тачнију карактсристику, тачнију 
\ смислу потпупостн, наше Федератнвне Народне Рспублике 
Лугославије. Ta карактеристика наше државе као творевина 
зајсдничке слободне вол>е паџЈНх народа, као дооровол>на 
љихова творевина, јесте једна од основних карактеристика 
наше .нове државе. И у овој тготпуности, овај члан, који je 
јсдан од те.мел.них чланова нашег Устава, добија још већи 
значајј како у зе'мл>и, тако и ван земље. 

У члапу 12 додат je један иов став, који гласи: „Гра- 
кице народне републике не могу се мењати без њеног при- 
ста'Нка".1То je било сасвим природно да се тај ст£'в дода, 
јер када je право Народне скупштине савезне Југославије 
да она врши разграиичења из.ме1)у народних република npn 
саставу федергцијс, свакако, када су те траннце већ једпмм 
утврђеие, трсба имати и пристана^ сваке народне републнке 
за 'кгкву евеитуалну нзмеиу граница. 

Ова Скупштииа имаће свакако прилике да ое позабави 
тнм inuraii.e.M, a исроватно да he бити потребно да се изаиере 
једна нарочита комисија за ту ствар, јер »ма већ неколико 
ситнијнх питања која су се појавила око разграничења по- 
једниих република. 

У глави IV, o друштвено-економском уређељу, има иетто 
измена, a н више значајних .топуна. 
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л ч,| ну 14 додат je став: „Средства за произиодњу у 
рука.ма државе iiCKOpHiuliaBa држава ^сама или их даје дру- 
nC'M на искоришћавипе". Такиа одредба одговара стваршм 
стсњу у коме се налази наша привреда, одговара потреои д i 
држава своја предузећа и своја богатства која и.м;; у својим 
рукама можо нскористити сама, a да их може ако затреба 
предати на искоришћаеање и приватном или страном капн- 
талу. Ma да се из првобитног текста довољио видела ва- 
жност државног сектора у нашој народној прнвреди, нпак 
то није било доволјНО срећно речено. И зато je у члану 16 
додат једа« нови став, који je дошао на' upeo у.гсто и који 
гласи: „Општенародна имовииа глаиии јо ч-; :пц лржанс ;,- 
развитку народне привреде". Било je геотребво да то буде 
речено тамо јасним и одређеним изразом. Друга два става 
из тог истог чла«а.добила су само друкчији распоред, так i 
да je први дошао на посл«дн>'е место, a други став cro'.n иза. 
новог става. 

Пијс потребно да сс нарочито осврћсм на важност др- 
жавног сектора, na важност општенародне имовине која се 
налази у рукама држгве и на важност овога става који каже 
да се та општенародна имовина налази под нарочитом за- 
штитом државе. Ми смо видели да су се и у наш државни 
привредни апарат увукли такви слементи који носе разне 
оол.кс корупције и подмиЈгивања. из старе Југославије. A 
лржавни сектор, као ооновни у нашој лривреди, од полике 
je животне важности за читаву нашу привргду и за митав 
наш развитак, да морамо свим средствима ir нарочито оштро 
заштићавати општенародну имовину и са највећом стро- 
гошћу поступати према свима онима који je руше. 

У члану 18, који говори o приватној својини, има иеко- 
лико допуна. Једна од њик je да се говори o праву наслеђа 
.приватне својине. To je из ранијег пројекта нацрта било 
изостало и, ма да за то није имало разлога, нпак су постав- 
љена питања хоће ли се признати или се неће признавати 
гграво наслеђа приватне својине. Да не бн било сумње у TOM 
ггогледу, унет je као други став — став који гласи: „Зајем- 
чује сс 11;,'слс1|ивање приватне своји«с. Право иаслсђа уређује 
се законом". ЗатТгЈМ je лодат jom један став који гласи: „За- 
брањујс сс постојање тфиватних монополнстичких органи- 
задија, као што су картели, синдикати, трустови и сличне ор- 
ганизације строрене у циљу диктирањл цена, мбнополисања 
ПУЖитпта   и   сштећи^ања   иитереса  «ародне   привреде".   Taj 
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стас одговара иптересима широких радних и потрошачких 
i. To je захтев који се нећ неколико децеиија чује ју зе- 

мљама високо развијеног капитализма, где тај здхтев д дана- 
шњег дана није могао да се пробије до законодавства. Ју- 
гославија je прва која уноси то у свој Устав. Најзад, у тим 
iiCTo.M члану измењеиа je одредоа o експропријацији уто- 
лико што уместо старог текста, према комс се приватна сво- 
јииа може ограничити или експроприсати ако то тражи 
општи интерес — али само на основу закопа и уз законску 
i акпалу сопственику — стоји да се та својина ..може огра- 
ничити или скспроприсати, ако то тражи општи интерсс, али 
само на основу закона. Законои ће се одредити у који.м he 
с случајевима и у којој висинн дати накнада сопственику ■. 
Поред тога стало се у Одоору на становиште, које je бИло 
и становиште Министра за Конституанту, да one одр€дбе o 

прапријацији не би могле у гтуној мери одговорити своме. 
задатку ако би се на основу њих хтела вршити иационализа- 
ција'појединнх гра«а привреде, или појединих предузећа, и 
зато je унета нова одредба иза ове одредбе o експроприја-' 
цији, ксјп гласи: „Под истим условима' могу се законом на- 
ционализовати поједине привредне гране или предузећа г.ко 
i • трахл! општн интерес". Данас ми видимо у спима ослобо- 

i ciiiiM земљама Европе без разлике, na и у самој Енглеској, 
тенденцију, општу потребу која се свуда oceha ла сс извесне 
в жне rpi не приереде и извесна велика и важна предузећа 

(ионализују. To je огаита појава, потреба коју маша зе- 
мл.а, овако тешко прнвредно оштећеш, порушена, нп у ком 
случају нс би могла изоставити, ако жели и да се обновн како 
треба И ла дође до једног новог привредног развоја и na.- 
претка. 

У члану 19, који говори o земљишној својиии, o сеља- 
штву, иа крају, тамо где последња одредба гласн да држава 
парочито заштићује и помаже малог н средњег селЈака, ta^ je 
ОДредба додатком који je добила конкретнзована. Додато 
je да држава ту заштиту, ту помоћ врши својом општом при- 
вредпом политиком, јевтишш кредито.м и порезним систе- 
мом. Ти.ме je законодгицу дат стварни, конкретнији осло- 
нац да зна шта се мислило код доноше}ва Устава са ово.м 
заштитом и помоћи малом сељаку. Уједнр тај додатак по- 
маже да буде јасније да ништа овде у овом Уставу и у овом 
чл гну  иије  уисрено  против  имућног  ссл>ака.  пего   се  само 
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подвлачи брига  државе да нарочито јаче помогне сирома- 
шног и средњсг сељака. 

У члану 20, који говори o заштити лица која се налазе 
у радном односу, додат je на захтев Јединстиених радничко- 
намештеиичких синдиката последњи став, који каже: „Мало- 
летна лица у радном односу уживају иарочиту заштиту др-. 
жаве", што je свакако неопходно потребно, јер и даиданас 
имамо нечовечних људи који у сксплоатисању младе радне 
сна^ге чине, може се рећи, крајње иечовечне и дивље по- 
ступке, ina смо дужни да радну омладину од такве њихоие 
експлоатације заштитимо. 

У члану 24, који говори o равноправности жеиа, тгкође 
су извршене извесне измене и допуне. Оне не мењају иишта 
начело или суппину, тако да први и друпи нови став гласи: 
,,Жене су равноправне са мушкарцима у свима областима 
државног, привредног и друштвено- политичког живота", н 
други став: ,,3а једнак рад жене имају право на једнаку 
плату као и мушкарци и ужнвају посебну заштиту у радном 
односу". Жене као и млада радна' снага у радном олносу 
нмају право na посебну заштиту, поред оних осталих права 
која су и.м једнака у социјалном ооигурању и свему другом 
са свима зрелим мушким радницима. 

У чла-ну 25, који говори o односу цркве и државе, има 
такође дапуна. Можемо pehu да je овај члан наишао у на- 
роду свих вероисповести на једнодушно одобравање. Било 
je ту и тамо покушаја да се иарод придобије за супротнн 
став, за став да се црква од државе не одваја. Међутим, ти 
напори пису уродили плодом, н народ je правилно схватио 
одвајање цркве од државе. Слобода савестл и вероиспове- 
сти и друго што се налази у овом члану ие значи ни најмање 
да наша држава мнсли да води борбу против цркве, или про- 
тив вере. Међутим, акр се питамо какав je однос врхова 
цркава према Уставу, a нарочито према овим одредбама које 
се ближе тичу и саме цркве, одредаба у члану 25, одре- 
да-ба o браку у члану 26, и o школи у члану 38, видећемо 
да православрка црква -није устала против одвајања црквс 
од државе, a ставила je извесне примедбе и изразила неке 
жеље, које Одбор ипак није могао да усвоји, у погледу 
брака, школе итд. Неке ствари за које je захтевано да. уђу 
у Устав, као: да he се имовинско-правни односи између 
цртше и државе приликом спровођења одвајања цркве^од 
лржаве регулисати путем посебног закона, или да се зајем- 
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чава  ншовредиш;ст цркаиа,  гробља итд., такве  су приро.че 
да нс.ма потребе да оне буду унсте у Устав. 

Што се тиче католичке цркве, од шених врхова није бнло 
иикжвог званичнаг мишље^а, оем од 1)аковачког бискупа 
Акшамовића који принцнлнјелно устаје против одвај:-ша 
цркве од државе. Ме1)ути.\1, ои.т je и такиих католичких бн- 
скупа који, су наређивалш овојим подрвђеним свештениц^м;; 
и читавој својој пастии да уз\гу активног учешћа у народној 
диокуснји, и да истуиају обавезно својој верској саоести 
протнв оних одредаба Устава. Mu сри врлд добр i знамо д i 
и.ма начина да се, апелујући на всрску савест И К? ПЦС iy- 
шност верника према цркси и свештенпку, ноди противна- 
родна шолитика. 

У току окупације ми смо тога доста доживели, a 
остатке таквог антинародног рада видимо и данас. И зато je 
Одбор био сагасан да се унесе одредба, која гласи: 

„Забрањена je злоупотреба цркве и вере у политичке 
сврхе и постојање политичкнх органнзација на верској 
осмови". 

Но, та одредба, као и оне раније, није ни у какврј мери 
упућена против вере и против цркве као верске заједнице. 
Остаје пуиа слобода у верским п, слови.ма, кар што je и pa'- 
ннје било 1предви1)сно. Али, злоупотреба цркве у политичке 
сзрхс досада je била јзка. Ми желимо ДЗ' народ заштитимо 
од такве злоупотребе. Самим тим заштићујемо и саму цркву 
и саму всру и биће нам и верннци захвалии да смо им ту 
заштиту пружили. 

Да наша Народна Република' .не мнсли гонити цркву ни 
веру, доказ je онај други, нови став, који je додат на крпју 
овог истбг члана 25, да дрн<ава може материјално помагати 
верске заједиице. Мислим да he ова одредба свак: ко и ио- 
следњег сумњалицу MOIUI да разувери у погледу става наше 
нове државе према верским зајединцама и према вери уопште. 

У члану 26, који говори o браку, mije унето ништа ново, 
само je друкчије фор.мулисано, таир да лруги став гласи: 

„Пуноважан je само онај брак који се закључн пред иад- 
лежннм лржавиим органима". 

To je ието што je и пре било речено, само je речено 'на 
један јачи, или, како да кажем, пуннји начин. У другом ставу 
даље се каже: „После закључсња брака rpaljami могу извр- 
шити и иеичпње ло верским прописима". Раиије je ова ол- 
редба гласила овако: ,,Грађани могу оклотшти поред Грвђан- 
ског брака и црквенн брак no npbfthCHila ов .u   верјЕ". 



Додато je да се исложај ванбрачне деце регулише 
замоном. 

У члаиу 28, који говори o нелрикосновености личности 
гра1)ана, има та'Кође измена и допуна, које све заједно по- 
јачавају гаранцију <коју Устав даје личностн грађана. Тако 
у другом ставу, где се говори да нико «е може бити задр- 
жан у шрнтвору дуже од три даиа бсз решења суда или без 
одобреља јавног тужиоца, сада се каже: 

„Нико не може бити залржап у прнтвору дуже од три 
дана без писме«ог и образложеног решиња суда илн јавног 
тужиоца". 

Очигледно je да je ту сада, тим обавезним писмеиим 
и образложеним решењем гаранцнја за заштиту личиости, за 
права појединца пред законом, пред влашћу, појачаиа. И до- 
дата je реченица да најдужи рок прнтвора одређује закон. 
Став шести тог истог члана иредвиђао je раније да органи 
државне управе могу да изричу казне лишења слободе за 
обичне прекршаје у границама одређеним законом. Mel)y- 
тим, пошто органи државне управе могу изрицати и друге 
казне — нсвчане, иа пример, то je текст прсшељен и гласи: 

„Казие за прекршаје правних протшса могу оргаии лр- 
жавне управе нзрицати само у границама које су одређеие 
ааконом". 

Став седми тог истог члана говорна je да .ниједан др- 
жављанин не можс бнти прогнан из земље нити из свог бо- 
равишта у земљи. Из тога се могло разумети да je закои 
предвидеи и гакве случајеис да нијсдан гра^анин не може 
бити прогнан из зел1ље. Да ne остане та су.мња, у Одбору je 
то растављено у два става, од којих први гласи: „Ниједан 
држављанин ФИРЈ не може битн прогиан из државе". Други 
став -каже: „Само у случајевима прописаиим законом може 
грађанин бнтн протера« из свог пребивалишта". Затим je до- 
дат још један став ко^и гласи: ,,Државл>апи ФНРЈ уживају 
заштиту ФНРЈ  у страним државама". 

Код новог члана 34 треба да кажем да je ro стари члан 
-! 1, који je пребачен ова.мо због важности caiMora члана, да 
му je ту на^ено одговарајуће месго. To je члан који говори 
o томе да je одбрана отаџбипе лајвиша дужност и част сва- 
ког гра1)анина и који je говорио o општој војној бавези. Ме- 
ђутим, додат je и други, средњи став овом члану 34 — да 
je издаја отаџбине највећи злочин према народу. To je био 
захтев многих из народа, и сасвим je ту н месго, ГД€ се го- 
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вори да je одбрана отаџбиие nnjijeiia дужност и част, да се 
каже и да je највеКи злочин према иароду издаја отаџбине. 

У члану 36, који гопори o народном здравл.у, има та- 
кође извесних допуна у лрвом ставу, a додат je цео други 
став и он гласи: „Држава води бригу o физичком васпитању 
иарода, нарочито омладнне, ради поднзања здравља и радне 
способиости народа, као и одбранбене моћи државе". Нс.ма 
сумње да je ово одгајивање здравог (подмлатка, способког 
и за рад у прнвреди и sa одбрану, једна велика дужност и 
задатак државе и да због тога физичко васпитање народа 
треба да буде у рукама државе, да она буде главни фактор 
којн тим задацпма руководи. 

У члапу 37, који говори o слободн научног н уметнич- 
ког рада, додат je последњи ста.в који говоЈзи o заштити ау- 
торског права. 

Члан 38, који говори o школама, добио je тако1)е две 
Ч(чгуне Koje се тичу омладине. Једна најважнија допуна код 
чла.на 38 je други став, који гласи: ,,Држава посвећује наро- 
читу пажњу и заштићује васпитанЈе омладине". Taj став je 
настао у «аше.м Уставотворном одбору нз једне опширније 
(|)ормулације која je тражила заштиту дечје и омладипске 
киЈИжевиости н контролу државе над том литературом, која 
се даје деци и омладини. Међутим? сматрало се да je сва 
формулација 'каква je ту довол>на и да .не трсба ићи у детал.е, 
то ће уреднтн закон. Ово кажем само ради тога да се пот- 
пуније разуме с.мнсао тога да држава посвећује нарочиту 
пажњу и заштићује васлитање омладине. Држава мора да c'e 
брине не само за физичко васпитање омладнне и да прши 
контролу над тим, већ она мора вршити контролу и над це- 
локупним вашитањем омладигге, јер м« знамо врло добро 
колику je несрећу толиким народима naneoi фашнзам својИм 
јуришима na младе душе' и својим подмуклим методима ла 
осваја младе ЛЈуде и девојке. М« нашу омладину морамо 
заштитити. 

Друга допуна томе члану je да малолетна лица стоје 
под нарочитом з;пптитом закона. Док смо раније имали да 
се она зашти11ују нарочито у радном односу, овде имамо 
општу заштиту за малолетна лица. 

Најзад, у овом првом делу Устава где се радн o основ- 
ни.м начелимз изме?Бен je и чла« којим се овај део Устава 
завршава, то je члан 43. Раније je било речено да je, у Циљу 
.'аштите слобода зајемчених овим Уставом, иезаконита и ка- 
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жњива употреба грађанских ирава са намером иаснлие про- 
мене уставног прретка OdepaiMBiie Народнс Републнке Ју- 
гославије. Међутим, сматрало се једнодушно у бдбору да 
je овако формулисаи овај став сувите узш и не пружа 
дово.г>но гаранцнје држави, односио праии.ма грађана. И зато 
j е текст измењен н гласи у предлогу Одбора: ,,Радн заштите 
грађа.иских слобода н демсжратоког уређења ФПРЈ, утврђе- 
ног овим Уставом, незаконито je « кажњиво ушггребл^шати 
rpai^aHCKa прала ради промене и нарушавања уставног уре- 
ђења у противдемсжратоком цил.у". Ми свакако у данашњој 
држави, у њено.м народном, истипско.м демокрагском по- 
ретк}' не можемо допустит« никакве pa.iiiie, шжретс и дело- 
вања која полазећи од аитидемократских циљера иду за на- 
р\гшавање нашег демократског уставног поретка;. 

У другом делу, којн говори o државнам урсђсњу, има 
такође ннз измена и допуна које су у одборима усвојене. 
Највећу важност у овом делу има онај члан, којим raj део 
почиње, то јест члан 44, јер он одређује шта сиада у наллс- 
жност федерације, заједнице. 

Прсма TuMc, тнм се члаиом одређуј« оно шго }■*• у UM- 
ној федерацији најважније, тј. оиај однос између федера- 
ције и њених иојединих саставннх дслова, у овом случају 
народннх република. Поправљенс су формулације прве и 
друге тачке, тако да прва тачка c:;ui гласи: „Промеиа и до- 
пуна Устава ФНРЈ, старање o iberonoM нзвршењу и осигу- 
рап.е сагласности устава ропублика са Уставом ФНРЈ", a 
друга тачка гласи: ,,г1риман>е иов^их републикз, као и одо- 
<5раван>е осии.ваша иових аутономних покрајина и аутсном- 
них области", — и онда долази ред тачака у којима су из- 
нете ствари које долазе у надлежност највишнх савезних 
oprana државне власти. Mel)y тим тачкпма није било много 
измена и допуна. Ja hy да их наведем. У тачки 1 место „из- 
меие и допуис" каже се „промена и допуна". Оиде се још ne 
одређује који то opran врши, али се ка;к : да , и.чдимлпст 
Федеративне Народне Рспублнке Југосла.вијс спада и ме- 
њање и допуна Устава. Даље, у тачк« 12, где се говорп o 
општем државпом привредном плану, послс речи „привредии 
плац" додата je и „статистика", као посао који прнпада фс- 
дерзцији. Додата je HOiBa тачка 20, која гласи: „контрола 
спровођеша савез.Н«х закона".. Ова je ствар прапуштена у 
.јранијем npojeKiv, a сувише je важна a да ne би била овде 
Јабележена*. Тгчке 22 и 23, које су биле тачке 21 и 22, изме- 
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(Њене су, допуњене и бол>с уређене, тако да сада тачка 22 
гласи овако: ,,законодавстио o уре1)ељу судова, o јавном ту- 
жиоштву, 'о адвокатури; кривнчни закони; законодавсгво a 
■грађаноком парничнам и ванпарничном, извршно.м, стечај- 
иом, кривнчнам и општеуправном поступку и личио.м стању- 

.грађана; лачела приоатног ирава", а тачка 23 гласи: „исновно 
законодавство o раду, ради>ама н сиција.шом осигурању; 
o задругарству;". Тако je сад, уколико се тиче закона којн 
спадају у иадлежност савеза, или као оавезни закони, или 

,као оквирни зако«и, у новој редакцији унесен бољи ред и: 
•већа потпуност. Код члана 49 и члана 50 1Поправл>ена je 
редакција, тако да сада члан 49 гласи: „Народн.а скупшгина 
ФНРЈ иосилац je народиог суверенитета ФНР.1", а члан 50 
гласи: ,Л1ародна je скупштина врховни орган државие власти: 
у ФНРЈ и вршн сва она права која припадају Федеративној 
Народној Републици Југославији уколико Уставом ннсу 
дата у надлежност Претседништву Народне скулштнне 
ФНРЈ или Савезној влади". Kao што видите код члана 49, 
ово „врховни орган државве власти" пребачено je у члан. 
50. Код чланова 53 и 54, који говоре o норми no којој се 
бирају посланици за Савезно веће и Behe народа, било je 
тредлога да се ови бројеви промене и да се остане на број- 
кама које су биле утврђене за изборе Уставотворне скуп- 
штине, пошто би са доношењем овога Устава могло изгле- 
дати да наша Скупштина код свога претварања после доно- 
шења Устава у редовну Скушштину не би no своме саставу 
одговарала захтевима ових прописа Устава. Међутим, то 
тштање није нарочито важно. И ми CAIO стали «3 гледиште 
да he иначе у закључним одредбама Устава морати сста- 
јати онај члан, no коме се ова Скупштина вретвара у ре- 
довну Народну скупштиву и тамо се може pehu да се она 
претвара у редовну Скупштипу у ономе саставу у коме je 
изабра«а. 

У члану 63 додат je став који решава питање законо- 
давие иницијативе, што je раннје било пропуштено да буле 
наведено, тако да лрви став члана 63 гласи: ,,Право поднп- 
шења законских предлога имају Савезна влада, члановк 
Савезне владе и народни посланици оба дома". 

Код члана 69, где се говори o имунитету народних 
посланика, допуњен je други став у смислу у коме већ то 
имамо и у нашем пословнику: „Посланици не могу бити: 
лишени слободе нити  се против њих може покренути кри- 
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'вични лшступак без одобрења дома коме лршшдају нли 
Претседништва Народне скупштине ФНРЈ, осим у случају 
затицања на делу злочина, o чему се мора од.мах известитн 
Претседништво Народне скупштине". 

У члану 72, у смислу онога што сам Beli рекао код 
члана 44, утврђује се да Народна скупштина ФНР.Ј нрши 
промену и допуну Устава. И према томе у том члану, 
свуда где се говорило раиије o изменама и допувама, го- 
вори се сада o промени и допуни. To je додато и у шослед- 
жем навом ставу, који гласи: „Усвојену промену или до- 
пуну Устава проглашује Народиа скупштина ма заједничко.ј 
седници оба дома", што je раније било пропуштено. 

Код  члана   74,   где   се  де'гал>није  износе   иослови   које 
врши    Претседништво    Народне    скупштине,    измсњена    je 
тачма   четврта.   Она   je   раније   била   тако  формулисана   да 
заправо није било јасно   шта та тачка   xohe.   Уствари je то 

■требало  да   буде   право   Претседништва   да   оцењује   сагла- 
сност  закЈОна  република  са  Уставом  федерације  и   са  саве- 
зним законима н зато je ова тачка четврта измењена н нова 
редакција  гласи:  „оцењује сагласност закона република  са 
Уставом   ФНРЈ   и  савезним  законима  уз  накнадну  потврду 
Народне скупштиие ФНРЈ, a на захтев Савезне владе, прет- 
седништава народних скупштииа република, Врховног суда 
ФНРЈ, јавног тужиоца ФНРЈ и no сопственој иницијативи'. 

Ту, дакле, не само да je јасно речено, јасно изражено, 
да  je то посао који добија  Претседништво Народне скуп- 
штине ФИРЈ, да оцењује сагласност републиканских закон;'. 
са савезиим законима и са Уставом, него je речено и то да 
за   такву   оцену  мора   Претседништво добити   иотврду  На- 
родне скупштине ФНРЈ. Исто тако речено je и то ко мсже 
да   покрене  такво литање  na  je  казано да  су то:  Савезпа 
влада,   претседништва   поједииих   република,   Врховни   с\д 
ФНРЈ,  Јавни  тужилац  ФНРЛ,  a   и  само  Претседништво  no 
сопственој  иницијативи. 

Ранија тачка 15 у члану 74 говорила je да Претседни- 
штво Народне скупштине установљава na предлог претсед- 
ника Савезне владе комитете у оквиру Владе и нменује 
шихове руководиоце. 

Ме1)утим, у току дискусије стало се на гледиште, које 
je дошло од стране Мипистра за Конституанту, да у Саве- 
зној влали н њеном оквирт не буду комитети чији би nper- 
седницн   имали    ранг   члапова    Савезне    влале,    мипистарг., 
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ni in ла ce при Претседништву Владе могу оснивати ии- 
требни комитети, односно комиснјс, када ce за то укаже 
потреба, a да у сасгаиу Савезне владе као члановн Владе 
могу бити, како сада одређује члан 81 да Савезну владу сачи- 
н>авају: претседник. потпретседници, министри, претседннк 
Савезне планске комисије и претседник Савезне контролне 
комисије. Према томе, оии комитети, као саставни делови 
Владе, који су били раније предвиђени, a то je Комитет за 
високе школе н науку, Комитет за заштиту народног здрав- 
ља и Комитет за социјално старање, отпадају из састава 
Владе и могу бити установл.ени као комитети при Претсед- 
ништву. Пре.ма томе, тачка 13 у члаиу 74 измсњена сада 
гласи: „Ha предлог Претседника Савезне владе мења, спаја 
и укида nocrojeha министарства и комисије у времену из- 
Мбђу заседања Наролие скупштнне и уз њену накнадну 

•потнрду". 
Може ce између заседања Мародне скупштине указати 

пбтреба да ce нзвршн каква промена илн спајањс или 
раздиајаи.е једнога министарства на два нова, a да не буде 
могуће зато сазивати ванредно заседање Скупштине, те ce 
овом тачком даје право Претседништву Народне скупштине 
ФмР.! да мен>а, cnaja и укида постојећа министарства, за 
шта Ке морати добити пакпадпу потврду Народне скуп- 
штине. Видећемо касније да то право припада и претседнп- 
штвима скупштина иародиих република. За омогућавање 
оснивања таквих комитета при Претседвнштву Савезне 
владе, ми смо усвојили и члан 89, који je сада потпунп нов 
и гласи: „При Савезној влади постоје комитетн за подручје 
просвете и културе, иародног здравл.а и социјалног ста- 
раља, ради општег руководства у тим гранама државне 
управе. 

Овакви ко.митети могу ce оснивати и у другим гранама 
државне управе". 

Оваквом формулацијом хтело ce показати да већ сада 
треба да постоје таквн комитети у подручју просвете и 
културе, народног здравл.а и социјалног ciapaiha, a да ce 
могу оснивати и сличнн комбтети, према потребн, и у дру- 
riiM гранама дрлсавне управе. Израз: „за подручје про- 
сг>те и културе" употребл.еи je у овом члану због тога, 
што ce из тога подручја могу основатн и лва и три коми- 
тета: један за високе ижоле, други за кино, или радио нтд. 
Зато смо задржали   raj  израз у члану 89. 
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У члану 86, та.мо гдс се говори o сацезним министар- 
ствнма, додато je Министарстпо поморства. Мнслим д, je 
без даљег образложења јасно да je оно било једна потреба, 
и да je, према природи -и важности његових лослова, 
потребно да о«о  буде  међу савезним  минстарствима. 

I Ipcia.ielin иа главу IX која говори o највишим орга- 
нима државне власти народиих република, напомињем ла 
je у члану 91 додата ова реченнца: ,,Она врши све послове 
из надлежности републике уколико уставом републике иис\ 
пренсти у надлежност претседништва народне скупштине 
републнке или владе републнке". Дакле, формулисана je 
питање надлежности народне скупштине републике на исти 
начин  како je формулисано  за Народну скупштииу  ФПРЈ. 

У члану 94 додат je став други, који гласи: „Налле- 
>1сносг 111)етседништва народне скупштине републике одре- 
})ује се уставом републике". 

Уношење овог новог става било je потребно због тога 
што се у овом Уставу детаљно нзлажу надлежности Прет- 
седништва Народне скупштиие савезне реиублике, a прнролио 
je да овај Устав не може да уђе у то да излаже укратко и 
надлежиост преседништва »ародне скупштине народних 
република, него се то оставл.а њиховим уставима, и зато 
je требпло да се каже да ће та надлсжност бити одређенл 
уставом иародне републике. Ти.ме je сувереност народиих 
република јаче подвучена, што je н била тсжи.а тих ијмена. 

У члану 97 став првн допуњен je тамо где се радн o одре- 
})ивању на основу чега ради влада републикс. Раиија форму- 
лација била je незгодна, јер je одређиваио да су владе ре- 
публика потчињеие Уставу ФНРЈ, уставу републнке, сппс- 
зним законима и закоиима републике. Сада je употребљена 
друга формулација: да влада републике ради на основу 
Устава ФНРЈ, устава релублике, савезних закона, закона 
републике и на основу уредабјз и упутстава Савезне владс, 
што je paiiinje било пропуштено. 

Раније се ист(> тако говорило o томе какве су функције 
савезно-републиканских министара у народним репуоликама. 
a заборављено je да се наломене какве су функцнје републи- 
канских министарстава, тј. оиих министарстава која постоје 
само у народној републици и која немају одговарајуће ми- 
нистарство у Савезиој влади. To je допуњено новим чланом 
101, који гласи: „Републиканска министарства руководе са- 
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мостално одређеном граном државне управе из надлежности 
народне републике". 

У новом члану 102, место другог става из ранијег члана 
101, којн je говорио да се ,,законом репуолике могу осни- 
ватн нова и укидаги стара минстарства у сагласности са 
Уставо.м ФНРЈ, уставом републике и савезним законима", 
уиет je други став који гласи: „Претседништво народне 
скупштине републике може мењати, спајати и укпдати по- 
стојеКа министарства у сагласности са Уставом ФНРЈ, уста- 
во.м републике, савезним законима и одлука'ма Претседни- 
штва   Народне  скупштине  ФНРЈ". 

Код старог члана 104, који je говорио o највишим орга- 
нима државне власти у аутономним покрајинама и обла- 
стима, одлучено je да се тај члан растави на два дела, тако 
да се у новом члану 105 говори o органима државне власти 
и o извршним органима покрајина, a у новом члануг 106 o 
органима државне власти у аутономним обласгима. 

■ У глави ХП нема неких нарочитих измена, али je важна 
она измена термииологије коју смо спровели кроз цели Устав 
где год се говорило o извршним и наредбодавним органима. 
Нашло се да тај израз „наредбодавни" не одговара потпуно 
ономе што треба да значи и ми смо заменили изразом 
,,управни", тако да се сада говори o извршним и управним 
органима. 

Kao што сам раније напоменуо, глава XIII, која je обу- 
хватала судове и јавна тужиоштва, подељена je na две 
главе, тако да се сада o судовима говори посебнс, a o Јав- 
пом тужиоштву у посебној идућој глави. Ту има шрилично 
измена. Има и промена појединих чланова и ставова, тако 
да се сада добија много бо.г>а и потпунија редакцнја него 
раније. 

Пре свега, у новом члану 115, који донекле одгсвара 
ранијем члану 113, не говори се o војним судовима у ставу 
гфвом, већ су они издвојени у посебну, другу алинеју, која 
гласи: „Савезним законом одре1)ује се устројстко и надле- 
жност војних судова". Стари 'став други ранијег члана 113 
постао je став Tpeiin новог члана 115. Овде треба да вам 
укажем на то да je код новог текста учињена једна штам- 
ларска грешка уношењем става четвртог, који треба брисати 
из члана 115, јер je та реченица претворена у члан 117. 

Члан 117 заменио je ранији самосталнн члан 115, који 
je гласио: „Судови суде no закону". A текст раннјег члана 
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115 пребачен je у први став новог члана 116, на крају, тако 
да тај став гласи: „Судови су у изрицању правдс иезависни 
и суде no закону". Нашло се да je на свом месту да суђење 
no закону буде управо речено онде где се говори o неза- 
висности судова при изрицању правде. У члану 116 додатн 
су ставови у којима се говори o томе да виши судови им.гју 
у границама закона право надзора над нижим судовима и да 
лшпнстри iipaBocyl)a руководе, надзнру рад судске управе и 
старају се за иравилну организацију судова. 

У члану 118, који je састављен од ранијег члана 116 и 
од једне реченице ранијсг члана 114, додат je и нови став 
који каже да je окривљенику обезбеђено право одбране пред 
судом. Ma да je TO право констатовано и раније, кад се го- 
ворило o правима грађана, сматрало се да je и овде, кад се 
говорн o суду, потребно да то право окривљенику буде уста- 
'Bo\i загарантовано. 

Из ранијег члана 117 изостављена je одредба у којој 
се говорило o томе да пресуду којом се изриче казна лишењп 
слободе са прииудним радом преко 10 година или тежа казиа 
мсже донети у првом степену само окружни или виши суд, 
— као одредба у Уставу непотребна. 

Важна' измена учињена je и у новом члану 121, ранијем 
119. Ту се ради o телима која бирају судије разних судова 
и o року за који се бирају. Kao што вам je познато, у прво- 
-битном пројекту било je предвиђено да се врховни суд бира 
sa време од четири године, врховни суд рвпублике тахрђе 
за време од четири године, судови аутономних области, обла- 
сти и округа за време од три године, a срески судови за 
време од две године. МеЈ)утим, у новој редакцији изостав- 
љено je навођење рокова за појединс судове и оставлЈено 
je само одређивање која тела врше избор. У томе нема 
измене. Избор врше иста тела како je то и раније било од- 
ређено, a избриаано je само за које се време бирају судије. 
Ta промеиа дошла je због тога што je у пракси запажено 
да бирање судија на одређене рокове доноси собом извесне 
појаве које штете судству. Судија изабран за две, три кли 
четнри године не зна да ли ће га no истеку тога рока заде- 
сити да буде поново изабран. Не зна, није сигуран од чега 
зависи да ли ће бити изабрап, претпостављајући да je нај- 
савеснпје вршио своју дужност. И та његова несигурност 
шта ће бити са њим. после отслулсења једног изборног рока, 
несигурност да ли he остати у тој струци, не везује га до- 
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вољнр за ту његову функцију, na je несигуран, ако хоКоте, 
и у саму материјалну своју могућност, нссигуран je и у свој 
развитак у тој друштвеној функцији, не може да се загрева 
за љу, i'. тр сиакако може да штетпо утиче како на његову 
сигурност, тако' и na његову независност и морал. 

Но, изоставл.ање рока за који се суднја бира могло би 
да доведе до yaepefba да се тнме некако укида са.м iiaoopnn 
принцпп. "! 

Међутим, остаје факат да, иако суднје имају изглед на 
nciiy стабилпист у службм, н>има увек сгоји скупштинска кон- 
трола над главом, шихов рад мора бити у интересу нарпдп. 
Ако буду такви, њима he служба битп обезбеђена, ;i народ 
има заштиту од лоших судија у одлуци скупштине, која у 
сваки доба може да узме у разматрање делатност и рад јед- 
иог судије. Тако се онда могу бирати поједнне судије, a не 
морају вршити, рецимо, сваке друге, или треће или четврте 
године опипн пзбори за све судије у земл>и, при чему би 
могло да се деси и то да се читави судови, читави саст: ни 
појединих судова, или Beher броја судова, измсне^з темеља 
и да се пресече и сам контннуитст рада једнога cy;ui. 

Из свих тих разлога je овај члан 121, стари 119, пре- 
Tjpneo ову значајну измену. 

У раипјсм члану 120 изостав.ТЈен je цсо средњи став као 
iU'ii()TjH'r);ii{, a први и трсћи став скраћени су и сада гласе 
овако.: 

„Савезним законом одређује се у којим he случајевима 
Врховпи суд ФНРЛ судити у првом, a у којим случајевима у 
другом степену". 

" „Врховни суд ФНРЈ je највиши орган правосуђа Феде- 
ративие Народне Републике Југославије". 

У 123 члану поред одредбе која je раније говорила да 
Врховни суд ФНРЈ оцењује законитост правоснажних од- 
лука свих судова у ФНРЈ у погледу применс савезних за- 
кона, када сс, дакле, радн o примени савезних закона, то je 
тај суд који оцељује законитост одлука судова, док врхо^ни 
судови република н аутономних покрајина оцењују зако- 
иитост правосиажпих одлука свих судова република, одно- 
сно судова аутономних покрајина. 

Значајна je изменаи у глави o Јавном тужиоштву код 
члана 125, раније 123. Разлика je у томе што no старом пред- 
логу. јавног тужиоца једие републнке или аутонрмне пи- 
крајине  именује  на преллог скупштинс републике,  односно 
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аутономне покрајиис, Мародна скупштина ФНРЈ, a обласнс, 
окружнс и срсске јавне тужиоце нменује јавни тужилац ре- 
цублике, однасио аутономне покрајине, у сагласности са 
јавним тужиоцем ФМРЈ. Ми смо тај члан измеиили и то тако 
да он буде у складу са чланом 5 Одлуке АВНОЈ-а o уста- 
новљењу и надлежности јавног тужиоца Демократске Феде- 
ративне Југославије од 3 фсбруара 1945 године, a то je да 
јавнс тужирце иародних република и њихове заменике име- 
нује и разрешава јавни тужилац ФНРЈ, a да јавне тужиоце 
аз'тономних покрајипа, области, округа и срезова именује и 
разрешава јавпи тужилац републике, уз потврду јавног ту- 
жиоца ФНРЈ. 

Читава та организација јавних тужилАца и .природа њи- 
хове функције, што je одређено чланом 124, захтева да ор- 
ганнзација буде таква каква je и досад била у закону и каква 
je и данданас у важности, a ис како je раније било цредвц: 
ђено у првобитном нацрту Устава, јер јавно т\'жиоштво je 
орган Народне скупштине ФНРЈ и у свима својим органнма 
— као што то каже члан 126 — нема подређеиости нигде ни- 
кавом другом телу, никаквом другом органу власти, јср су 
јавни тужиоци независни у своме раду и подређени су само 
Јавном тужиоцу ФНРЈ, a он je подређен директно нашој На- 
родној скупштиии. Оваква независиост јавнога тужиоиш! 
од свих степена власти, осим Народне скупштине федера- 
ције, захтева овакву организац^ју јавиога тужиоштва какву 
смо сад предложили. 

У члану 127, додаје се, поред осталих послова које јавнн 
тужиоци врше, и право кривичног гоњења које су и досад 
имали, што je и природно, a омашком раније није било на- 
ведено. 

Додат je члан 128 као нов, пошто раинје није било уоп- 
ште говора o војном тужиоштву. Додат je нови члан који 
гласи: „Војног тужиоца Југословенске армије и остале војне 
тужиоце поставља Врховни командант Југословенске армије. 
Савезним законом одредиће се устројство и надлежност вој- 
ног тужиоштва". 

Оваква одредба била je тштпуно на своме месту с обзи- 
ром на природу војних судова и војног тужиоштва. 

Најзад, у одељку односно у глави која говори o односу 
oprana државне власти и oprana државне управе немамо 
много измена, само што je у члану 131, раније 128, јасно 
одређен одиос Савезне владе и владе народне републике, Са- 
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везне владе и појединих министара народне републикс кло 
и министара Савезне владе и одговарајућег министра у на- 
родној републици- Тако у пословима из савезне надлежности 
Савезна влада може да обустави акте владе републике, a 
може да укине акте појединих министара републике. Са- 
везна влада не може да укине акте целе владе, a може да 
укине акт појединог ресирног мниистра у народној репу- 
блици. To се разуме само у случају ако ти акти нису у са- 
гласности са савезним Уставом, са савезним законима, за- 
конима републнке, са уредбама Савезне владе итд. Под истим 
условима и министри Савезне владе имају право да обустав- 
л.ају, a не да укидају акте министара републике. 

Код нове главе XVI, која говори o Југссловенској армијн, 
има само та допуна да се Врховни командант именује на 
заједничкој седници оба дома, што важи и за Врховни суд, 
И за Јавног тужиоца, као и за Претседништво. 

ETO, другови народни посланици, то су углавном најва- 
жније измсне и допуне које су у Одбору унето у пројекат. 
Из овог прегледа учињених измена и допуна мислнм да из- 
лази довољно јасно да je тим изменама и допунама нацрт 
Устава побол>шан. Међутим, и сада још увек долазн једна 
маса писама и депеша из народа у којима се подносе разни 
предлози. Шгавише, после завршетка рада Одбора управо 
су све масовније почеле стизати разне резолуције и пред- 
лози из народа. Међу тим стварима које су стигле има сва- 
како таквих o којима he пленум имати да промисли, a биће 
свакако и посланичких предлога за измене и допуне. И ми 
tieMO у појединачној дискусији свакако имати да расправ- 
л>амо o такзим предлозима који he ићи за тим да нешто 
буде потпуније или јасније речено, или да се Устав допуни 
стварима које би требало да нађу места у Уставу a које су 
досада биле евенгуално пропуштепе. 

AKO сад погледамо на овај пројекат Устава као целину, 
ми можемо да кажемо да овај Устав настаје на један начин 
на какав никада у нашој земл^и устав није иастао; он настаје 
као једно опште народно дело. Није он изишао из кабинета 
као плод рада неколицине људи који су сели да га измисле 
и ставе на папир, нити je плод политичко-партијских пога- 
Уулња између различитих група, као што се данас муче да на 
raj начин донесу уставе многе државе у Европи. 

Није наш Устав опште народно дело само no томе што 
je пројекат дат у широке масе да o њему слободно расправ- 
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љају   и   својом   иипцијативом   дају   предлоге   o   којима   ће 
Скупштнна да води рачуна. Ни они сарадници, људи ксји 
су правили први концепт и који су сарађивали на његовом 
формулисању   још   у   Министарству   Конституанте   илн   у 
нашим   скупштинским   одборима,   нн   сви   ти   сарадници   ие 
могу да претендују да су прави аутори овога нашег Устава. 
Они су само забележнли оио што je било стварни развитак 
наше   Народне  Републике  и  што  je  у  многим  случајевима 
било  чак «а овај  или онај  начин и  формулисано. Hara je 
Устав, дакле, опште народио дело и no томе што он изра- 
жава стварност, што je огледало наше стварности, што je 
огледало већ постојећег новог уставног лоретка који није 
настао  преконоћ,  него je  настао  од првих  дана устаничке 
борбе  наших народа,  шихове ослободилачке борбе, разви- 
jao се у тој борби и кроз ту борбу, и у часу кад ми можемо 
да се заиимамо доношењем Устава стоји као подлога њему 
и  читавом даљем  развијању нашег уставног поретка!.  Наш 
je Устав опште народно дело и no томе што je он израз 
оних тежн>и за које су се наши пароди борили и дали неиз- 
мерне жртве. Уставне .одредбе овога Устава цементиране су 
крвљу, месом и костима стотина хиљада бораца и свих оних 
који   су   положили   своје   животе   у   овој   натчовечанској 
борби. Овај Устав изражава све оно за чим су наши народи 
тежили, за што су се борили и за што су дали и били волјНи 
да  даду тако велике жртве. Нема у нашем Уставу ничега 
што не одговара тој животпој стварности и зато je он сам 
не само један запис, него je он жива сгвар .и жпво дело, 
које he осим тога што je записало, забележило и учврстило 
дату  стварност бити  и  подлога  за даљи  развита.к  живота 
иаше   Федеративне   Народне  Републике  n   свих   наших   на- 
рода.  Ова стварност која je ту забележена,  чији je израз 
овај  нови Устав, то je стварност самог дела ослободилачке 
борбе  наших  народа.  Ona je  дело   њихове   борбе   против 
фашистичких завојевача који су као дивље хорде препла- 
вили нашу земљу и у њој нашли помоћнике у издајничкој 
домаћој  реакцији.  Али та  наша нова стварносг  није  само 
плод те  борбе  против фашистичких  окупатора  и њихових 
помагача, него и плод народне борбе против антидемократ- 
ског  реакционарног  државпог  уређења  бивше Југославије. 
Борба наших народа против окупатора и њихових помагача 
у земљи није могла да буде успешно вођена, није могла да 
има своју садржину, ако није била уперена у једном одре- 
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ђеном истински демократскрм правцу и ако ннје била, \iie- 
рена против старе реакције и старог реакционарног прогии- 
народног државног уређења. И зато, што je борба наших 
иарода била тако noijcna и што je она као свој резултат 
дала. народ\- такву нову државу, зато нико ннје имао 
разлога да седне и да измишља нов уставни поредак, јер 
je он био дат у току саме борбе и са.мом борбом. И зато je 
друг Кардељ у своме образложењу које je дао o нацрту 
Устава с пуним правом казао: „Устав ту стварност потвр- 
f)yje и стабилизује .. . У сагласности са савременим раввит- 
ком наше федеративне републике Устав завршава правио 
уобличавање новнх демократских, социјалних и национал- 
них тековина, a у исто вроме поставља чврсте оквире за 
неизбежни и прогресивии развој нашег друштвеног и полн- 
тичког живота". A јсднодушност у оба уставотворпа одбора 
у дебати o овом иацр гу Устава потвр1),ује тај карактер Устава 
као општенародног дела, као творевине читавпг народа; 
његове огромнс већине, радних маса. И ja не сумњам да he 
ова чињеиица да je овај Устав такво опттепародно дело, 
читавог народа, битн доказана и једнодушношћу на овом 
пленуиу Скупштине. 

Кад je тако, онда je јасно и за-што je овај наш нови 
Устав no овоме пројекту овако истински демократски, 
истински народни и напредан. Ja држим да he овај Усгав no 
своме демократизму, no своме истииском народпом карак- 
теру заузети посебно и нарочито часно место, предње место 
.ме1)у уставима који се спремају сада у многнм државама 
Европе. Ми немамо засада других израђених пројеката да 
бисмо могли правити поређења. Имамо овде онде понеку 
информацију из уставотворних одбора којн су негде већ 
почелн да раде, али гледајући на те податке из других 
држава, ми можемо смело да кажемо оно што сам малопре 
рскао, да he наш Устав no својој напредности, no своме 
истинском демократизму, народном демократизму, бити на 
часном, a ja всрујсм заиста на првом месту. Зашто je то 
тако? To je једноставно због тога што смо у развитку 
одмакли испред осталих држава које су биле у истом поло- 
жају као и ми, којс су биле под фашистичком окупацијом. 
A одмакли смо пред њима тиме што' смо водили онакву 
ослободилачку борбу какву други нису могли да воде и 
ннсу водили, и што смо у току самога рата. са таквом бор- 
бом   и  таквом   организацијом   којом   смо  ту  борОу  водили 
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могли да при1)емо решаиаљу чнгавог низа питања пред која 
поједини на.роди долазе тек лосле свог ослобођења 'као 
пред нове проблеме. Многим од тих проблема ми смо још 
у току саме бррбе дали готову основу за њихово решење, 
a многе од н>их н стварно рсшили, такр да та решења \ 
часу стварања новога Устава нису за «ас више проблеми, 
нису више питања него такорејш имамо пред својим очима 
решежа која већ имају своју историју и која су се већ у 
животу испробала и на пракси потврдила. У то.ме смо ми 
одмакли напред испред осталих и отуда долази то да се овај 
наш нови Устав изра1)ује са оваквом једнодушношИу и без 
неких политичко-партијских нагодаба. Маш нови поредак 
изградио се и консолидовао, ои je чврсто у рукама парода, 

•он ne може да дође у питање, он je опште прихваћен, народ 
га дубоко осећа као свој, јер га je он сам створио, сам га 
развијао, сам се за њега залагао, и данас гледа ту грађе- 
вину нове државе као дело својих сопствених руку, тако 
да она данас не може да постане предметом никаквог поли- 
тичког ценкања и погађања, као што je то, na жалост, случај 
код неких других народа. 

Главно je прн томе да je услед промена које су извр- 
mene v току ослободилачког рата у нашој земљи цело- 
купна иласт у држави дошла у руке народа, у руке народнс 
већине, у руке радних маса. Само та и таква дубока про- 
мена може да буде објашњење за овакав Устав и за ова- 
кав иоредак, какав овај Устав изражава. И у току рата 
створена je и форма власти која roj дубокој промени одго- 
вара, и одговара joj тако потпуио да je тешко одвојити 
фбрму од суштине и да je та форма нераздвојна од саме 
суштине. Форма власти народних одбора постаје уствари 
израз саме садржине и нераздвојиа je од садржнне народне 
власти. Ta je власт народна не само no томе што je народ 
био п3ен творац. Ona je пародпа, демократска, истипскп 
демократскз тп.ме што je одозго до дсле изборна, што je 
народ бира, што парод долази до изражаја у њој, na основу 
таквог бирачког права које му даје Мчогујшост да у најпупијој 
мери учествује у власти. Ta je власт јединствено изграђепа 
на принципу једипства законодавпе и извршне власти. Нема 
олвојености извршпе власти, пема n>enor супротставлЈаЈва 
закоподавној власти, нема могућносги да ona ■подивл.а, да 
се од.метне од закоподавне власти и да се супротстави на- 
роду.  Власт je  једпа,  једипствена,  педел^ива, у рукама  на- 
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рода. Кроз све органе нласти, од највиших до најнижих, 
ми видимо изражен принцип самоуправљања; али, том прин- 
ципу самоупрајвлзања од иајнижих до највиших тела ми 
видимо да одговара и принцип де.мократског централизма, 
који повезује свс органе власти у једну целнну, и омогу- 
hyje држави као целини да савлада све огромне задатке 
којн данас пред њсш стоје и који стоје пред појединим 
њеним органима. Јасно je да овако постављена држава, са 
такво.м народном влашћу и са осталим одликама које има 
као федерација равноправних народа, претставља у да- 
нашњој Европи један нови тип државе — народне републике. 

Kao вишснационална држава, Југославнја не би могла 
бити демократска и народна ако ne би била федерација, н 
ако не би била федерација управо онаква каква излази из 
овог нашег Устава, федерација на бази пуне равноправно- 
сти својих народа и иа бази њиховог добровољног уједи- 
њеља. И са те стране, сем са оне друге O' којој сам Beh го- 
вирио, наша народна републнка позвана je да одигра зна- 
тан иапредан утицај далеко преко граиица паше државе. 
Она постаје пример за углед у решењу националног пи- 
тања, у решавању питања власти, питања демократизма; 
она постаје пример за углед, као што je у току рата била 
пример CB'OJOM шродноослободилачком борбом. Hatjena je 
u у овом пројекту Устава изражена таква форма заједнич- 
ког живота наших народа која најбоље и најпотпуније од- 
говара животним интересима сваког нашег народа напосе, 
кго и животним ннтересн.ма свију њих заједно. База тој 
заједници je равноправиост наших народа и на тој бази 
шихово добровол.но уједињење, Народне републике имају 
обезбе^ена CBoia суверена лрава, нмају све могућности свог 
пуног иациоиалног развитка и напретка. Могу се у пуној 
слободи осећати газде у својој кући. Осигуране су од сва- 
ког покушаја који би ишао за умањењем њихових нацно- 
налннх слобода и суверених права. Али баш зато што су то 
паши мароди сами себи извојевали у борби и што су једни 
другима то призиали, и што су се у току борбе осведочилп 
сви заједно, међусобно, да њихова равноправност није празна 
реч, није превара. него стварност, — баш зато то н чини 
пајтврђи темел> данашњег њиховог јединства. Kao што 
су у рату наши народи видели да без заједничке борбе, без 
сложне сарадње, без непрекидне заједнние и непрекидног 
заједннчког жртвовања и ме1)усобног помагања не би могли- 
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да се ишчупају из канџа фашизма, да би остали раздробљени 
и  остали  робл>е,  те су  се зато  удружили,  тако  су и данас 
нашн  народи  свесни тсга да су се само таквом заједницо.м 
ишчупалн  из  оне ужасне  судбине у коју су били запали  н 
која je иретила да их уништи, и због тога су они тако данас 
привржени сврјој  noiioj  и први пут истински својој зајед- 
ници.  Зато je  разумљиво  што наши  народи  схватају како 
je   потребно  да   свака  народна   република,    чувајући  своја 
суверена  ирава  и уживајући  ту пуну   равноправност сваке 
наше нације, приложи од својих суверених права једаи део 
у државну заједницу, у федерацију. Јер, само тим преноше- 
њем једиог дела својих суверених права на заједницу ства- 
рамо   једну  заједницу  довољно   снажну,   доволјНо  јаку  да 
сачува  тековине  свих  наших  народа,  да  се  сачува  њихова 
слобода И иезависност, да се створе услови за обнову и при- 
вредну нзградњу, да се створе услови за напредак уопшге 
и  за обезбеђење срећне будућности свима иашим народимч 
заједно. 

Тако преносећи део суверенитета на заједиицу наши 
народи удружују корисно за сваког од њих и за читаву за- 
једницу све своје снаге у једну снагу, која 'Самим тим њи- 
ховим удруживањем постаје нова снага, далеко јача него 
што би претстављао прост њихов збир. 

Али, овако истинска демократија у овом државном уре- 
ђењу остала би само обећање, остала би нереална и необе- 
збеђена, несигурна, ако не би имала друштвено-екожхмску 
подлогу која одговара таквој организацији државе. И ни- 
каква већина истински демократска не би могла да j'e обе- 
збеди, не би могла да je сачува, не би могла ни да да власти 
народно обележје, ако главни командни положаји у народној 
привреди нису такође у рукама државе. Тек на таквој дру- 
иЈтвено-еканомској 'подлози каква je дата у овом нашем 
Уставу може да се изгради, може чврсто да стоји и може :i.\ 
напредује народна власт каква je утемељена у наше.м 
Уставу. 

Има у земл.и, као и у иностранству, људи који рад« 
праве поре1)ење овог нашег пројекта Устава са Стаљинским 
уставом Совјетског Савеза од 1936 године. Нема никаквс 
сумње да су наши народи много научили од Совјетског Са- 
веза и од Стаљинског устава, и наши су народи на тој 
науци дубоко благодарни. Па ипак je наш Устав оригиналан. 
Он није никаква копија ни у целини ни no својим појединим 
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одредбама. Није копија ни онда ако би се нека бдредба чак 
и дословно поклапала са одредбом Счал.инског устава од 
1936 године, као што није копија никаквих западњачких 
\става, ако се нека реченица поклапа случајно са неком 
њиховом одредбом. Иије копија збсг тога што нема im- 
Једне одредбе у овом нашем Уставу која не одражава нашу 
сгварност, a нема у нашој стварностн ниједне чињенице 
која није природно никла нз наших сспствених услова, нз 
Ј-слова оне борбе коју су наши народи водили за ове четнри 
годнне. Нема ниједне одредбе која нс сдговара духу и 
тежњаш наших народа, што значи да Нема ниједне од- 
редбе коју наши народи нису желели да остваре у току 
своје борбе. И нема ничега пресађенрг, ничег наса1)ено)- 
што не одговара стварним потребама и условима нашег ра- 
звитка. И зато они који копају no тексту и траже једнаке и 
сличне речи и формулације, пишу дугачке чланке и иду од 
параграфа до параграфа, да иа крају кажу да им простор 
нс допушта да даље чине упоређења, треба да знају да раде 
нзлишан посао, јер бн паметније урадили да виде нма ли и 
какве разлике, потто јурећи само за сличностима заборав;- 
њају да сс упитају o томе. A разлика има, ми смо тих разли- 
ка свеспи IFI израђујући овај иацрт Устава ми смо свесии 
разлика које постоје између чињеинчког стања код нас, 
између наше стварности и стварностн у Совјетском Савезу, 
али, на другој страни, и стварности у другим државама. Ми 
имамо данас стварност која се створила, изградила, из по- 
себних услова. Ми смо ишли само за тим да не истрчавамо 
наиред, али и да нс изостајемо иза свог сопственог раз- 
витка и да у овом Уставу запишемо управо онакво стање 
како се оно развило и како се ono учврстило из натих 
сопствених услова. 

A ако мисле Да нас тим упоређењем нашег Устава са 
совјетским уставом из 193G године „оптуже", онда се ми 
сигурно нећемо наКи увре1)ени и примиКемп то као част. 

Овај наш уставни поредак, изражен овим пацртом Уста- 
ва, настао народном борбо.м, ношен од народа кроз борбу. 
изнесен од народа у садашњн псриод мирног развптка 
после рата, има и својих непријател.а. 

Они који су кроз целокупну борбу билн непрнјатељи 
народне борбе снгурно мису постали приврженици народнс 
власти. Али je сигурно да су многи и многи завслени л.уди 
л  шли до правилног увиђања, ослободили се оне мерс којом 
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их je ирнтискинала рсакционарна и фашистичка пропаганда. 
Многи људи у народу ослсбођени су тога притиска и уви- 
ђају право стање стварн. 

Али они из оне уске клике некадашњих властодржаца 
и њихових прирепака који не могу прежалити што им je вл.аа 
измакла из така, што су им измакле из шака прнвилегије 
пљачкс, они данас стоје исто тако нејпријатељски премЈа 
овом државном ујзсђењу како je изражеио у нашем Уставу, 
као шго су се за све врс.ме para удруживали и са црним 
1);шолом да би омели, угушнли народну борбу, народни уста- 
нак, знајући да ће он донети управо овакво државно и 
друштвено уређење. To су остаци прошлостн, остаци разби- 
јене реакције, који ма и сатераии у мишје рупе још увек 
кују завере; и o којима још увек треба водити рачуна, без 
обзира што иије нужно да преце11>ује.мо њихове снаге. 

Има и других остагака прошлости, који се увлаче у 
наше установе, у наше oprane власти, има корупциЈе, шпе- 
кулације, црне берзе. протекције, кра1)а, има много врста 
непријателЈа који могу да се увуку у сам наш државни апа^ 
рат н 6д којнх прети опасност овом велнком народном делу. 
Али, иарод који je створио ово, народ којн зна огромну 
цен\' коју je дао Да ово створи, умеће да иза!)е на крај сала, 
у ово.м периоду обнове и изградње, умеће да| изађс ira к^ј 
и са свима иреосга.ш.м пацовима који .су нзраз старог ре- 
жима, који трују Haiilv атмрсферу. За ii.u\ у иашој Народној 
Републиии има само једно средство — мишомој), за љих iHMa 
само једно средство — уништење. Народ, који je кроз че- 
творогодншњу тешку борбу тако доследно н тако пеиомир- 
љиво водио ту бсрбу као ннко други, умеће да др краја до 
тера ту борбу против последњих остатака фашнзма н ре- 
акције. (Буран аплауз). 

Треба код трга нмати на, уму да снаге фашизма и ре- 
акције траже данас нове (|)()p.\ie. Иове форме су јако опасне. 
Није то више неки покрет KIJJII ее ствара под овом или UHOM 
фирмом, неГо je то читав низ најразличитијих оргапизација 
које се чак иуштају да воде и ме1)усобну борбу и да 3:i- 
ступају разне погледе, тако да je данас прилично теигко ући 
у. траг оном главном махинатсру који стоји иза тога и држи 
конце у рукама. Hamu народи морају будно да пазе на све 
оне снаге, прикривене и замаскиране најразличитији.м ма-- 
скама, које би хтеле да униште његово дело и да спрече ра- 
звитак наше Наролне Републике у оно.м правц\ за који овај 
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Устав   даје   сигурне   и   чврсте  томеље.  И  наш  Устав,   начин 
на који  ra   доноснмо,  једнодушност којом  ra  народ при- 
хвата као свој и улаже труда да ra својим лредлозима по- 
бољша и дотера и све оно што смо у томе Устваву мог.чи ;ia 
остваримо,  јер  смо то  могли и у стварности,  показује  да 
смо  и унутра и споља најбол>е наоружанн да своје демо- 
кратске  тековине  одбранимо.  Зато   овај   Устав  претставља 
круну која  крунише  највеће   дсмократске   тековине   наше 
ослободилачке борбе. Он постаје оличење резултата те борбе. 
Али не само то. Он ■није само пуни нзраз наше сгварности, 
није само крунисање тежњи иашнх народа, није са.мо кру. 
инсањс  њсгове  борбе,   није  само оличење његових  најсвс- 
тлијих тековииа, иего he он бити и база за натде даље ра- 
SBHJIC. И не само тб, пего lio овај Устав бити у рукама наших 
народа MoliHO оружје за даљу борбу, моћно оружје за opra- 
низовање народних маса за овај период којн нам претстоји, 
за задатке којн  на.м у  ово.м данаит>е.м  периоду претстоје, 
у овом  периоду изгради.е, обнове  и  пута  ка срећнијој   6v- 
дућности. Овај Устав са оним \ саиршењима која he joui доћи 
у току ове дсбате биће у сваком случају понос наших на- 
рода и биће једаи од разлога којн he углед наше земље у 
читавом свету joiu внше подиЈуи, и мислим да he овај Устав 
нашу зсмл>у учинити и  у иогледу оствареша демократских 
тежњн шарода првом у рангу, као што je наша иародноосло- 
бодилачка борба учинила Југославију првом у рангу у самој 
ослободилачкој  борби.  (Буран   аплауз). 

Зато ja још једном као известилац, у име Одбора, мб- 
лим Скуиштину да прими једнодушно у начелу овај пројо- 
кат како je из Одбора изишао. (Бурно одобравање). 

Претседник: Одређујем одмор од десет минута. 

(После одмора) 

Претседиик: Настављамо седницу. Има реч заступник 
Министра за Конституанту, министар за Црну Гору Миловаи 
Ђилас. (Аплауз). 

Министар за Црну Гору Милован Ђилас (НР Црии Гора): 
Другови народии послаиицн, иред нама je нацрт првог 
Устава у ослобо1,еној Европи. Сама та чињеница даје зиачај 
]1ашем Устаау и шаказује да/ je темпо развитка демократиј«.- 
у Ј\тославији н темпо консолидације наших општих лрили-ка 
редативно брз и да се релативно повол.но развија. 
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Ja сам увјереи да he народн Југославије нсто оиако како 
cv v својој борби у току рата иредњачили и овим Уставом 
дати једаи образац за народе који сс данас боре за демо- 
кратију, и да he послужити као узор другим народима који 
сређују дапас своје државне и уставне прилико. Beh сама та 
ствар одређује значај наше дискуснје и рада на Уставу. 

Други важаи мо.менат у погледу значаја нашсг Устава 
јесте да он означава коначно озакрњ^ње, коначно учвршћење 
у законској форми оних захтјева и тековина наших иарода, 
оних парола, оног програма, који су наши народи у рату 
доставили под воћством вође наших народа друга Тита. 
СБуран и дуготрајан аплауз). Зато je правилно гледати на 
nam Усгав као na велику тековину иаше досадаипм' d рбе, 
.ч,: једвн од заврпших актова те борбе, као na акт којн ко- 
начни законски докраја уоблнчује стање које смо ми поста- 
вили у Јајиу 1943 годиие. У томе смислу нацрт Устава, који 
се налази пред нама, правнлио н вјерно олражана како соци- 
јалне односе који су се створнли у нашој земљи, с једне 
стране, тако и односе између народа Југославије засноване 
на братству н равношравностн. 

Народна скупштина учииила je добро што je нацрт 
Устава послала народу «а дискусију. Примједбе и предлози 
још увијек долазе из иарода н Скуиштина he бити у могућ- 
ности да их у току своје дискусије, уколико су прихватлЈИви, 
узме у обзир. 

Примједаба има нз свих слојева народа, од свих народа 
Лугославијс, од свнх националних ма№ИНа и Лугославији, na 
и од наше 6pahe која су се налазила под Италијом, како 
one која се палазе у зони коју држи наша Армнја тако и од 
оне која се налазе у зони коју држе савезннчке трупе. A и 
од Италијана који се налазе у тој зони дошао je читав низ 
предлога за наш нацрт Устава. Из ових предлога се види 
да je однос шнроких иародинх слојева, однос свих национал- 
ностн које живе у Југославији познтиван према нацрту na- 
mer Устава, да je пацрт Устава, уствари, погодио жел>е и 
расположења пародних маса, да пацрт Устава одговара 
борби паших парода за пациопалпо ослобођсп.е и за истин- 
ску народну демократнју. 

LIITO се тиче корисних прп.мједаба које би се .могле при- 
мити да yhy у Устав, навешћу само неколико. Право1 нас.г.е1)а 
ушло je na основу мпогобројннх прпмједаба које су дошле 
из иарода. Љековите роде као општенародна имовина ушле 
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су на основу примједаба, кије су ^акође дошле из народа. 
Издаја отаџбнне као највећн ллочин према народу — при- 
иједба je која je гако^е усвојена на основу предлога нз 
једне наше војне јединице, a долазила je и са других страна. 

Значи, дискусија je дала добре и корнсне резултате и 
послужила je и послУжићб као један од начина за учвр- 
шћење везе између иашег највишег државнбг oprana На- 
роднс скупштине и широкмх народник маса у најважнијем 
иитању наше ;1емл.е, у питању Устаиа. 

Цопустите ми да се осврнем na неколике примједбе, 
које cv пр бпштем однасу позитЦЈрде, ал.и које нијесмо моглн 
усвојити због тога што се у њИца побркао програм са Уста- 
вом. Једна je ствар програм, a једна je ствар Устав. Програм 
je ono mio треба за будућиост, ono што тек треба да ДОђе, 
a Устав je ono mro треб;! ла фиксир^ nocTojelio стап.е. у 
везн са ni.vi прп.мјцлбама које шгјесмо мслли упп.јетп у про- 
јект Устава морам да кажем да je пајбоља n најважнија 
црта namer Устава mro ппчим ne спутава друштвене cnare, 
mio ne затвара путеве даљој лемократизацијп, ла.пем уса- 
вршавању нашег државног живрта и даљем ралиијању наше 
економије. 

Са више страпа дошао je предлот да би код нас требало 
у Устав унијети припцип: ко ne рпли, raj ne треба im да 
једе. To јест да сваки фађанин има права да ra државна 
власт .итослп према њепжпм аиачитостима, ОДНССНО Да je 
свки грађанин рбавозан да ради. Акч> би унијели обавезу да 
сваки rpahannn мора да ради, обавезу чврсто 11оставл.епу, бе 
икакног еластицитета, онда бцсио će ии тиме нстовремепо 
морали сбавезати да гра1)апима мораио латп nocao. Мс1)уги.м, 
мц се још ne налазимр у такиим екопомским условима ла се 
можемо обавезатн да свима грађаџима даио посла. Значи, ми 
не можемо кинсек-центпо пи провесги речени Tipmmini. 
Према трме, ne треба nn да узнмамо у Уставу на себе те оба- 
везе. Довољпо je да je свако обаие.иш да даје заједници 
према својим Moi .vtinocrnMa, то јест лрема условима у ко- 
јпма  се  on  у дапатшим  пашим општим  приликама налази. 

Дошла je ca више črpana примједба да бикод нас тре- 
бало промпјепиги заставу у Црвену и да би звијезди na tp6y 
гребало ДРДЗТИ срп н 4eKnli. Ова прпмједба je програмска 
Јгримједба. Ja мислим ла звијезда опаква каква јесте и три- 
колора с пе+РКраком з^ијездои довол.но јасно истичу и пра- 
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вилно и тачно изражавају и нашу демократију и њена осо- 
беносги и особености њеног настанка. 

Сада мп дозволите да се осврнем на one примјслбе које 
су негативне преиа духу Устава или аоједишш његовим од- 
редбама. 

Све те прнмјсдбс одиосс се на члан 15 и Ha чланове који 
су у вези са њнм, који обрађују исту материју. Трговцн, на 
примјер, захтнјевају, прво, да се у Устав унесе бдредб^ да he 
држава вршнги једнаку дистрибуцију продуката kako задру- 
гама тако н приватннм трпжачким удружењи.ма; другб, да 
се заведе осигурање трговаца у старости; rpehe, да се у по- 
гледу национализације постави као принцил гкзтНука отштета 
према врнједиости нвционализоване н.мовнне; и, чсчврто, да 
се у Устав унесе одрсдба, која he гласиги да се држава под- 
једнако ослања како на државнн секгор —■ то јест сектор 
(Јиштенародне нмовнпе и задружнн ссктор, тако и Ha сектор 
приватног предузетника. 

Сви ови захтјеви, у својој крајњој лннији, своде се на 
захтјев o потпуно слободној трговини и o тштпуио слобод- 
ној иницијативи приватог предузетника, 

Како će лржана може ослаљати ka исти начин на прн- 
ватни прнвредни сектор кад тај сектор није њена својина? 
Приватни власннк може своју радњу продатн или затворити 
када нађе за мотребно. Начин на који lie он пословати ње- 
гова ј^ ствар. Значи да се држава HC иоже на нсти начнн 
ослаљати на тај сектор kao Ha сектор општедржапие н.мо- 
випе и на задружни сектор. Приватни сектбр je изложен свим 
ћудима, свнма промјенаив, свој акархичности, које неизбје- 
жно наступају код њега. 

Зиачи, такве одредбе би било потоуно бесмислене н 
адкурдне. Џршва у својој ирпврсдној гшлитици може raj 
сектор да контр( лтпе, може да га уклопн у свој општи при- 
вредни плап, може да му да нзвјесне основне смјернице, може 
да га својим законима регулише да не прелази оквир oiinrre- 
нароДНИХ иптереса. 

To je у Устав ушло. To je доиол.ио, IIOIOTOHO кад уз то 
постоји одредба да се гарангује сама прпватна својина и да 
се  питаи.е национализацијб препушта законн.мл. 

Немогућно je у Уставу ноставити захгјев ни за нравед- 
нију, ни за неправеднију, ни за лотиуиу, ни за непбтпуну 
иптегу. To he зависити ОД ситуације, од сваког конкретног, 
појединог случаја, од безброј;случаја, које само живот у 
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свој својој разноврсности може да ;u"i да би могла држава 
донијети недвосмислену и јасну одредбу o томе ^а ли he 
дати власнику национализованог предузећа потпуну или нс- 
потпуну отттету. 

Што се тнче самог захтјева o слободној трговини, који 
би требало да уђе у нацрт Устава, ни тај захтјев не лшже 
ући. Трговина je код нас слободна, али je слободна у том 
смкслу да не смије да прелази оквнр општег привредног 
плана,. који поставља u нзрађује Савезна влада и који на 
потврду треба да буде дат самој Народној скупштини. Ако 
ми усвојимр иринцип да привреда мора да се развија no 
једном општем заједннчком плану за сва три сектора при- 
вреде, онда захтјев o слабодној трговинн, да уђе у Устлн 
као обавезна клаузула без икаквих ограннчења, био би пот- 
пуно погрјешан и сасвим би се супротставио основнии одред- 
бама Устава no питању наше економије. A основна сконо.м- 
ска одредба јесте план и планскн развитак у самој екони- 
мији. Из нашег Устава ннко не може повући закључак да he 
држава кочити приватну иннцнјативу или да he кочити 
ргзвијање саме приватнс трговнне ма у ком случају илн ма 
како, уколико раде у оквиру који je одређен законом, у 
склопу општег плана који изра1)ује Савезна влада. 

Даље, од Светог сннода српске православне цркве, са 
потписом заменика патријарха Јоси{Ј)а, као претсједника 
Синбда, добили смо два документа. Први je. докуменат 
упућен Министарству за Конституанту, a други je упућен 
Претсједништв;у Уставотворне скупштине ФИРЈ, и он je 
дошао пошто je Свети синод сазнао из штампе да његове 
примједбе у дебати Уставатворног одбора иијесу усвојене. 
Оба су документа ino суштипи иста, « ja hy се само осврнути 
на један од њих, пошто се ради o истој ствари. У том доку- 
меиту се каже « 'посгавља захтјев да се у чл. 25. лослије става 
„црква je одвојена од државе" дода: „Приликом спрово- 
ђеша у живот овог начела досадашн>и шмовписко-правии 
односи цркве (поједшшх вјерских заједница) и државе ре- 
гулифЛе С€ посебшш законом у духу (прави.чпости". Да 
се послијс става трећог овог члана дода: „Зајемчена je непо- 
вредивост мјеста за вршење вјерских обреда (цркве, гробља 
И црквене порте и црквених зграда у њима)." 

Друго, да се став други чл. 26 стплизује .овако: „П>-но- 
важан брак може се закључити пред надлежшш црквоним 
или државним органом, a према слободној вол.11 лица, која 
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брак закључују. Сви бракови морају се регистроватн код др- 
жавиих надлештава". 

б) Став трећи чл. 26 да се стилизује овако: „Брачнн спо- 
рови спадају у надлежност иародних судова, али су пуно- 
важне пресуде црквених судова у брачинм споровима цркве- 
них бракова". 

Треће, да се чл. 37 дода текст: „Црква има право да 
оснива вјерске и стручне школе. Вјерска настава предаје се 
у свим основним, средњим и њима слнчиим школа.ма ". 

Што се тиче предлога да се приликом спровођења у 
живот начела одвајања цркве од државе досадашњи имо- 
винско-правии лдноси цркве и државе регулишу посебним 
законом v духу правичности, ова одредба у Уставу није по- 
требна из простог разлога што би ona обавезала Народну 
скуттштниу и Владу да надокнаде оне зелгл>ишне посједе који 
су аграриом рсформом одузети од цркве. Не иоже се као 
захтјев правичности сматрати да треба да се надокнаде ти 
посједи. И то ћз простог разлога што су ти посједи, Ha KO- 
јима су neh радиле деценијама читаве генерације сел.ака, 
цркви исплаћени no неколико пута у току тих деценија. 

Ми смо унијели у Устав одредбу која говори o томе да 
држава може материјално помагати вјерске заједнице. Ta je 
одредба правилиа и била je потпуно иа свом мјесту. И не 
зависи од наше државне власти, коју бнрају народне масе 
на демократскц начин и која Јтретставља народне масе чи- 
таве Југославије, не завнси од те и такве власти какав ће 
бити однос према цркви него од саме цркве зависе ти ол- 
носи! Наш Устав, зиачи, својом одредбсш o давању матери- 
јалне помоћи цркви јасно фнкснра добру вољу наше државе 
да изиђе у сусрет црквеним организацијама, уколико one 
заиста не буду сметале демократско.м развитку наше зеиље 
и не буду својом политичком дјелатношћу кочнле развитак 
и рад наше власти. 

Исто тако непрнхватљив je лредлог o једнакој важностп 
бракова склопљених у цркви или код државннх oprana. Не- 
прихватл>ив je из простог разлога што питање брака и по- 
родице као ћелиј^ друштвсног живота mije само ствар цркве- 
них оргаиизација и вјсрујућих, него je ствар чнтаве нације, 
н>ене будућности и нормалног развитка, na, према томе, др- 
жава и"државие власти морају узети на се бригу o томе. Кад 
се црквени органи позивају на то да je брачно право божаи- 
ск-о право, онда би трсбало да имају. у виду да онима који 
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xolie да ce и црквено вјснчају ми не правимо никаве сметње, 
иапротив, гарантујемо им Уставом та права. Ради ce o то.ме 
да склапање брака код државних власти буде обавезно. Ta 
обавезност излази из потребе да ce држава више брине o по- 
родици, него je то било у старој Југославији. 

Што ce тиче предлога да црква има права да оснива своје 
вјерске и стручне школе, наш je став овај: право оснивања 
вјерских школа, иаиме — школа у којима ce васпитава и 
школује клер, Уставом je загараитовано у UHOM члану v 
коме ce говори o слободи вјероисповијести и савјести, na 
су све вјерске организацнје слободне и слсбрдно могу да 
отварају богословије, само ове морају бити дшд опшгом по- 
литичком  контролом  државе. 

Од стране католичке цркве ми инјес.мо добили никакав 
званични докум^нат сем ол бискупа АкцЈамовића. Добили с.мо 
од неких народних одбора за^тјеве који би могли одисати 
л\х(хм захтјева пеких католичких установа. Тако смо добили 
захтјев од Мјесног одбора Св. Примож на Похорјуј од 
Мјесног одбора Крижница, Ђур!)евац игд., a дошли су за- 
хтјеви н од многих приватних лица. У једноме од тих за- 
хтјева ce каже: „Код члана 37 — Школа je разведена од др- 
жаве. Чежња каточнчки MHCVICIILT иарода јесте да вјерска 
настава остане у школи као обавезни предмет. И ако ce 
уведе као необавезан иредмет, нека држи наставу вјероучи- 
тељ, свјештеник у школскнм иросторнјама за пријеме друге 
наставе, према договору са учикм.и.ма, јер lie иначе вјерска 
настава у већини случајева, нарочито na подрјучцу једне паро- 
хије где има втие школа, бити уошпте онемогућена". Према 
томе, то je примједба која je у вези с онима иа које сам 
већ одговорио. Што ce тиче приједлога апостолског ад.ми- 
нистратора из Ђакова бискупа Акшамовића, ja hy Про- 
читати само неке од њих: „Бискупска коизисторија у Ђакову 
жали што ce код састава нацрта Устава није затражило 
митл.ен.с надл.ежних претставннка католичке цркве у Југо- 
славији.-како бн ce католичкој цркви у Југославији зајамчила 
њезина неотуђива права и признала сва средства која су joj 
неопходно потребна за успјешно вршење њезинс вјерско- 
моралне и ошптс-ку.пурие миснје међу јурословенски.м 
држављаии.ма  католичке  вјеронсповјести". 

Ja мнслим да ce Министарство'за Консгитуанту у своме 
познву инје обраћало ннкаквим организацијама, na није 
имало  никаквог разлога да  ce  ибрати  ии  самој  католич!,   i 
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цркви, утолико прије што су односи изиеђу званичног све- 
штенства католичке цркнс и саме државе у ланашњем мо- 
менту, у сваком случају кривицрм црквс, неродовни и нс- 
сређенн. 

Бискуп Акшамовић предлажс: прво, принцнп раставе 
(одвајања) цркве 6д лржаие. Друго, „у нацрту Устава, чл. 25, 
стоји чглсдс вјерских заједмица!, да icy one слободне у своји.м 
вјерским пословима и вршењу вјсрских обреда. Ови.м je 
црквн признат врло мален и недостатаи дјелсжруг, јер се 
дјеловаље като.шчке цркво, na Koje je позвана no божји.м 
праву, никаки не може ограннчити само на ствари вјерован... 
и вршење обреда, него Joj се осим тога мора зајамчити сло- 
бода дјеловања у свим црквеним иословима и иризиати сва 
средства која су joj потребита за промицање вјерско-мора i- 
них и oiiho духовних ццљева. 

Католнчкој цркии Će мора призиати правна особипост и 
то не CB'.MO прнватпог праиа иего нокс ирсги.аутоно.мног лрава 
\- смислу којег ona може да своје вјернике издавати законе. 

Католичкој цркви се мора признат^ право јавног вршења 
духовне управс и душебрижништва, v чему je укључено 
право служита сс свим средсгвнма за :вјерску поуку и вјерскн 
ДГОЈ, нарочито младежи у школама: ОСНОВНИМ, пижим. 

вишнм И стручним, те право осиииаи.л крнфесионаЛНИХ 
школа, завода, vrnepuara, вамијењевих за изобразбу и одгој, 
iianoce за изобразбу и одгој кшећеничког подмлатка. 

Tpehe, у иацрту Устава (члан 2Г)) зајемчује се свим гра- 
ђанима слобода оавјести ,н слобода нЈсроиспоиијосги. Ова 
слобода у BJepcKinM сгварима нс може зшовопмтн 11'иједног 
оданог припадника своје цркве. Католици се никакр не могу 
задовол>ити тек тиме да им je мо Уставу слободно бити при- 
падницима католичке цркве и да им je слободно иислити ка- 
толички него они захтијевају да могу као католици јавно 
говорити  и у јавносги дјеловати. 

Даље, да у школској насгапи, школским књпгама и np'e- 
давањима ne смије бити ништа што вријеђа савјест и вјер- 
ско оснјелочец,е католика, те да би се школа билп с које 
стране искоришћавала за пропаганду у Ц11л>у шнрења вјер- 
ског мехаја i'/m Г)та.да од вје])е и ЦЈЖие." 

Он улази у све појединости које су препуштене одно- 
сном закоподавству, on улази у масу ствари које уопште ни- 
јесу за Устав и na крају na ЈСДНОМ мјесту каже: „Католичка 
црква никада ис може одобритп правило o искључивој кад- 
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лежности државних судова у женидбеиим споровима, jcp се 
ти.ме оспорава надлежност црквснога суда у предмету којц 
no својој природи само иа њега спада". 

Што се тиче 'Примједаба Улемс-мсџлиса у Сарајенл-, 
које je потписас! Пашпашић и РиђановиН, Њихове примједбе 
своде се на исте примјодбе које су дошле и од православнс 
ii католичке цркве с тим што они 110ставл>ају још и то да у 
брачним, породичннм н вакуфским стварима суде шеријат- 
ске судије, вјерске СЈ'Д|НЈе, чија he се 'мадлежиост уредити )По- 
себним законом. To су стварн на које смо принцнпијелно 
одговорили, одговарајући na примједбе Свстог синода и 
иаже и за прпмједбе бискупа Акшамовића, a могао бих со 
освркути na питање неприкасновености црквепих зграда, 
просторија, гробља итд. 

AKO    смо    ми   загараптовали   право    слободе    вјерских 
обреда, тиме смо загарантчзвали право да вјерске обреде не 
МОЖе  никакав   орган  државне   власти   ометати.   Ми  CMO'TO 
npiiBo загарантовали, али ми не можемо загарантовати да  у 
саме црквенс  просгорије државни органи  не  могу да yijy, 
Мспоставило се, на примјер, да су држанни органи ушли  у 
Каптол и да су тамо нашли скривену фашнстичку и усташку 
архиву,   a   у   миогим   маиастирима   калазили   смо   скривена 
складишта оружја итд. Значи, доволјНо je ако Устав гаран- 
тује слободу вјерских одреда и слободу саме вјероисповијести. 
a од самих црквених органа зависи и зависиће да ли he имати 
потребе да државни  оргаии улазе у њихове ттросторијс  да 
лешто  ирстражују.   (Живо  одобравање  и  гплауз).   Ако  они 
не буду пустили да се злочинцк скривају no оискупским дво- 
рима и самостанима, ако »е претварају цркве и црквене про 
сторије   у  склаушшта   оружја,   онда   државни   органи   неће 
имати потребе да ометају рад црквених власти у вршењу 
њихових вјерских обреда. (Одобравање и аплауз). 

AKO повучемо закључке из дискусије која je у нацрту 
Устава вођена у народу, онда можемо рећи да je она била 
позитивна и да je дала добре резултате. Она je дала зако- 
иодавцу оријентацију у изв.есним стварима. Дала >г\- je више 
одважности у допошењу закључака. Дала му je ону снагу 
коју само народ својо.м подршком може дати државним ор- 
ганима na и нашој Народној скупштини у њеном раду no пи- 
тан»у Устава. Ona je — o томе нема пикакве су.мње, — успо- 
ставила чврсту везу између народиих маса и наше Скуц- 
штине. 
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Морам сс осврнути joui на два питања, која су од прин- 
цииијслпс важности. Долазило je предлога са више crpjua. 
али je карактеристичан предлог од једнога муслнмана да on 
требало унијети шесту буктишу у наш лржавни грб. Предлог 
се моггивише тиме да су муслимани посебна националност, да 
су м\-с.1имани| одобрн.ти пацрт Устава у свима његовим појо- 
диности.ма, али да су, били незадовол>ни тиме што није у др- 
.жавнн грб ушла шеста буктиња као симбол муслимаиске на- 
ционалности! 

Ja мнслим да парламеиат не иоже претрссати питање да 
ли су муслнмани национална група или нмјесу, јер, на Крају 
крајева, да ли je неко национална груиа или посебност не 
зависи сд рјешен.а Народне скупштине, јер она je онаква 
каква јесте. To je једно теориско пнтање o коме се људи 
МОгу препирати на овај или na onaj начнн, али ни у коме слу- 
'iajv не може се ријешнти једним декретом. Ако би се један 
такав предлог мотивнсао тнмс да би шестту буктињу тре- 
бало унијети као симбол шесте федерације, он би могао да 
буде предметом претреса. Алн, пошто се стало на гледиште 
да свака националност добије своју буктињу онда у евакбм 
случају мора бити само иет буктиња. Тиме, разумнје се, ja 
не мислнм негирати посебне црте код муслимана које данас 
постоје. 

Исто тако' дошао je предлог да би Далмација требало 
.t.i буде нли посебна област или чак и реиублика. Морам да 
кажем да je овај 'предлог, према даиашњим условима, ре- 
пкционаран и да не одговара правним односима. Ми не пс- 
став.Ђамо фсдерацију ни на каквим другим основима негона 
основи националитета. Може ли пеко казати за Далматинце 
да су нешто друго него остали Хрвати? Нссумњиво! да посеб- 
них разлика има у свима нашим земљама, да се Ужичани, на 
пр., разликују од Нишлија у многим стварима, али у погледу 
иационалитета несумњиво je да су они Србн, као што су 
Далматинцн Хрвати као и остали Хрватн. Ако бисмо Дал.ма- 
цији дали аутономију, ми би цијепали хрватску нацнј\- као 
цјелину, ми би онемогућивали њен несметани развигак итд. 

Ово схватање нема неког дубљег корјена у самој Дал- 
мацији, као што се видн из примјелаба. Оно je посљедица 
старе аутономашке политике у прошлости, која je постојала 
у са.мој Далмацијн и o чијој бис.мо прогресивности у извје- 
сним моментима могли днскутоватн, али која апсолутно не 

•одговара данашњим условима. 
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Прсдлагииш зачлшвају тај свој предлог на поссоиим 
економским интересима Далмације, a МИ смо те посебне еко- 
НОМСКе интерссе Уставо.м такореКи скоро укинулн. Мн смо, 
уствари, прогласили да je Југославија јединствено прнвредно 
псуфучје. Према томе, не може Далмација иматн никаквих 
исјссоних интереса који би оили сулрОТНИ ОЛШТем ОКВИру 
економских ирнлнка \   самој Југосланијп. 

Ha осиову свсга тога, ми може.мо pehu: Устав за нашу 
земљу, који треба да донесе ова Скупштина, има значај за"- 
вршетка и утемел.си.а unor лрограма који смо мн поставили 
у току ра,та, оних парола и рних захтјева које су народне 
масс истакле у својој досадашњрј борби. 

To с једне странс. A ca друге стране, Уртав je ио сво- 
јим одредбама до те MJCJIC лсмократичаи да омогућава да.-1>и 
прогрссивни развитак Југославије. Увјереи сам да he Скуп- 
niTniia у ОСНО.ВИ, у приицииу усиојити оваj иајдсмократскији 
Устав који je имала 1I1-' само ЈугОславија, иего иједна зем.чЈа 
Југославије, да he га усвојнти баш због тога што je сама 
ова Скупшгииа, као иикада раније ииједна друга наша Скуц- 
штина,  изишла  из  самих   народних  маса   н  и<ихове  вол>е. 

Замјен.\ i\liii лр\та Јчарлел.а ja Uy, уколико се укаже 
потреба, дати допуне или а.мапдмаие (Дуг и буран аплауз). 

Претседник: Пошто je време паодмакло, a даевни ред 
данашњег састанка није исцрпеи, то no члану 36 послов- 
ника седницу могу закључитМ само ако rta то Скупшпта 
гарисганв; ЗаггО пигам Скуишт.ииу да ли одобрава да се да- 
ншиња седиица закључи с тим да се сутрашња одреди за 4 
чиса посл« подне, <о$ дневним редом: продужење претреса у 
начелу нацрта Устава ФНРЈ? (Одобрава се). Закључујем 
нашњу. седницу и следећ^ састанак заказујем за 18 јануар 
1946 јодиис, у 16 часова. 

(Седиица je закључена >, 20,20 часива). 

BMC 
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САВЕЗНА   СКУПШТИНА 

Четврта редовна седница 
(18 /анудра 1946) 

Почетак у 16,10 часова. 

Појаву претседника Министарског саветл маршала Ју- 
гославије Јоснпа Броза Тита, чланова Владе и Претседни- 
штва Савезне скупштине у дворани народни тЈОСланици су 
срдачно поздравили. 

Претседавао претседник Владнмир Симић. 
Претседник: Отварам четврги редовнн састанак Савезне 

скупштине Уставотворне скупштине. Загшсник данашњсг 
састанка воднће секретар Стеваи Јовнчић. Позивам секре- 
тара Лзубча Арсова да прочита ваписник прошлог састанка'. 

Секретар Љубчо Арсов (Изборни срсз штипски, НР Ма- 
кедонија) чита записник трсћег сасганка Савезис скушптит. 

Претседннк: Има лн ко од иародннх посланика какву 
примедбу на прочитани записник? (Нема). Потто ирн.медаоа 
нема, објављујем да се записник оверава. 

Молим Скупштину да свСЛЈШга саопштења: Жнвојии 
Јоцић, иародни иосланик, моли огсуство од IH до 22 јануара, 
Блажо Јовановић, народИИ посланнк, мо.т да му се авог 
болести одобри 15 дана отсуства. Да ,ni Скупттииа оДОбрава 
тражеиа отсуства? (Одобрава). Објављујем Да су тражена 
отсуства одобреиа. 

Претседништво je примило две мо.тбе и жалбс које Iic 
бити упућене Одбору за молбе и Јкалбе. 

Приступамо дневном реду: продужење претреса у начелу 
нацрга Устава Федератнвне Иародне Реиублике Југославпјо. 
Позивам народие посданике којн >KC,IC да учествују у иачсл- 
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ној дебати поводом нацрта Устава, да се, у смислу послов- 
ннка, пријавс секретару. 

Има реч најродни посланик др Благоје Нешковић 
(Аллауз). 

Др Благоје НешковиН (Избории срез Београд VII): Дру- 
гови' народпн посланнци, слажем се с предлогом нацрта 
Устава као и са свн.ма изменаиа и допунама које су иззр- 
шене у Уставотворно.м одбору. Исто тако слажем се са 
()бразложен>ем, тумачењсм суштине нашег Устава, које су 
лалн известкоци Уставотворцог одбора друг Моша Пијаде 
и заменик Министра за Конституаиту друг Ђилас. Зато бизс 
ja, углавном, говорио o неким другим особинама нашег 
Устава и o политичкнм прнликама у којима доносимо наш 
Устав, не задржавају11И се na моментима o којима су гово- 
рилн друг Пијаде и друг Ђилас. 

Мема сумње да je нацрт Устава, који je нзнет Пред 
нашу Скупштину, врхунац законског о(})ормљења .тековина 
наше мародвоослоГкЈДшлачке борбе. Кад кажомо да наш 
Устав одражава »ашу стварност, да то није ннкакав про- 
грам који смо поставили да испунн.мо, веК да он стварно 
фикснра оно сгање које je створено у нашој ае.мл.и у току 
чстиоршодишње иародиоослободилачке борбе и године да.на 
слободног рада у нашој отаџбиии, ми тиме јасно подразу- 
мевамо да je то стање којс се фиксира у Уставу, ново стање, 
да су се прилике из основа из.мениле у нашој зомл.и у 
односу на one које су бнле лре 1941 године. To je, 
другови, важно констатовати због тога ппо имамо KIKB.V 
ситуацију у нашој земљи да стварно темел>и нашег Устава, 
тековнне наше народнојослободалачке бо}>бе, ■тшчивају на 
костима стотине хил.ада иаших синова и кћери. To je важно 
да се установи због тога што има земаља у, Енропи које су 
нсто тако биле под окупацијом и тешко. страдале од иемачко- 
фашистичхих окупатора и њихових слугу, a да ипак на ко- 
сгима тих многобројних жртава не почива нешто ново, да 
се нису осгварнле тежње оних који су дали своје жнвоте 
за једно ново и демократскије уређење својих земаља. И баш 
у то.ме n јесте исгорпски значај inaujer Устава што он одра- 
жава и оформљава дефшштивно све тежн>е оних стотина 
хнљада жртава н бораца који су дали своје животе и бо- 
рили се за једну нову државу,, за нашу Федеративну На- 
родну Рспублику Југославију. 

• Али тторед тога наш Устав je и остварење тсжње, борбе 
нашег народа коју je он водно пуне двадесет и три гпдине 
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у бившој Југославији. Могли бисмо се сетити како je доно- 
шен устав бивше Југославије 1921 годиле. Он je донет на 
превару И силу. Мародне масе су преварене н против њихове 
врл>е донесен je један устав којим je у земљи створено такво 
стаље које je било у супротности са борбом најширих сло- 
јева.наших народа. Ми знамо да су се још 1921 године, при 
доношењу Видовданског устава маннфестовале тежње ка 
таквом ypei)e}by државном и друштвеном које ми даиас 
и.мамо остварено и које видимо оформл.ено у 'nameM Уставу. 
И тада су претставинци иојединих .политичких група, под 
притиском 6(jp6c иајпЈирих народннх слојева, постављали 
захтев да Југославија буде република, да држава буде уре- 
ђена на бази федерације, да власт прииада народу и да се 
прнвреда у иашој држави тако организује да она буде 
стварно народна и у интер.есу народа. Te су тежње, несум- 
шиво, биле недовољно развнјене, често! и иогрешо лостав- 
л>ене. Нема сумње да су и оне одражавале ондашње стаље 
у Југославији, и у земљи и у међународном оквиру. Али, на 
жалост, ми видихш д'а од свега тога иишта ннје било и да су 
клике великосрпских владајућих кругова уз потпору реак- 
цирнара и проданих људи из Хрватске, Словеначке, Црие 
Горе и других крајева донеле један устав сасвим друге 
врсте, усгав који je био потпуно у противности са тежи.ама 
и  жел.ама иајпшрих иародних слојев::. 

Ми виднмо и касмије да je читава борба наших народа 
била усмерена противу једног таквог ненародног устава! и 
противу ненародних закрна, који су иицали из таквога 
устава и да су сви постуици владајућих клика, ла челу са 
монархом, били упереми управо на угушење оних остатака 
у уставу који су могли да даду извесиу потпору, народу и да 
су сви државни удари и диктаторски режи.ми били уперени 
противу народних тежњи за републиканским обликом вла- 
давине, за федеративни.м удређењем државе, за телсњом да 
власт буде у рукама народа и да извршење закона буде под 
контролом "народа. Значи да je овај Устав од историског 
значаја и због тога што се њиме задовол.авају и тежње 
ирокстеклс из борбе наших народа не само у току ове 
четворогодишње борбе него и у току постојања бивше 
Југославије. 

Кад се доноси овакав Устав иостављало се питаље може 
ли да постоји каква ■могућност да народни интереси, да 
најшири народии слојеви дођу у сукоб са основним устав- 
ним одредбама. To се јасно може поставити с обзиром на 
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то да CAKI ми имали таквих nojasa у нсторнји наших народа: 
Јасно je, другови, да л.чнас у нпшој новој Фсдератнвној 
Мародној Републици Југосланији, a под оваквим У^ставом, 
не може битн ннкад сукоба између иарода и Устава, не мооке 
бити инкад СЈПКОба из.међу народних тежњн и оквира који 
Устав поставља и у коме he се доносити будући закони од 
необнчне важности sa функционисање наше државе. 
He може у првом реду због тога штс ми баш у Уставу 
ииамо оно за mro су се борили нати народи у току по- 
следњих година бквше Јупослав^је и у току иароднбосло- 
бодилачке борбе. Ми немамо иијодно ствари sa коју су се 
наше иародне Mace бориле a да она mije \111.1a у Устав који 
je сада пред Ск\ пттииом. Поред тога neMor.vImo je да нзше 
широке нарсгдме масе дођу у сукбб ма са којом рдредбсм 
Усгава и .чбог тога mro je доношење закона ha бази овога 
Устава и њихово спровођеље од •стране oprana народних 
власти под контроло.м самога народа, a то je баш гаранто- 
вано самим Уставо.м. Нема сумње да nam Устав фнксира 
оно стање какво je данас, алн ми знамо да je nama држава 
тек у почетку обнавља^>а и изградње. Ми знамо да ће со 
ово стање мењати и побољшавати као и тр да he се мењати 
и побол.шавати у иитересу најширпх народних слојева. Ham 
Устав омогућава да .се у његовом оквиру вршс потребнс 
проимене, прогресивне промене у интересу најширих нарбд- 
них слојева. A да ли je иогуКно, као што je вероватно, да 
TOKOM година развој којн настане na бази Устава достигне 
такав степеп да оквир дапаивБсг Устава ио пским пит^њима 
постаие узак? И v TOMfe случају нацрт овог Устава гарантује 
ла Се могу вршити измене и то једино у интересх- пајтирих 
слојева нашега народа. Према томе, нема пикакве мо^гуано- 
сти да, евентуално, дође до сукоба na.Metjv наролних слојева 
и Устава, нити Устав претпоставл.а какву прспрску за развс-ј 
нашег лруштвеног жипота у иптересу наших мајшнрих на- 
родних маса. 

Исто тако, друговн, дубоке промрне Koje су извртепс 
\ натој земљи у складу су са једним јакнм покротом, лемо- 
кратским покретрм у свету и, нема CVMII.I', да с те CTpgHe, 
с обзиром на Haiii међународни положај, уколико тај доп.- 
кратски покрот у свету буде јачао и уколико демократско 
снаге, иа челу са Совјетским Савезом, булу штр више и што 
брже лнквидиралс профашнстичке остатке у свету, да he се 
утолико више  и  иаш  унутрашњи  иоложај   побсљшавати   и 
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vi" гико вИше LTnapani иови услови да иаша земља ло краја 
буде H.irpaljOiia онако како je то у'иигересу нашнх народа. 

Сада би\ желео да кажем неколико речи o политичким 
околмостима пбд којима се доносн данашњ^! Устав. Карак- 
теристично je да Скуппгпша   до^оси   Устав   према нацргу 
који   je   лала   наша  Влада.   Ми   другога   предлога   НИСМО 
имали.   ДаЛ)е   je   каракгеристнчно   да   fe мроз оба уставо- 
творна одбора нацрт naiuei' Устава једиогласно прнмл>ен и 
да   iiiijc   6ИЛ0   иијелнс   поппичке   rpviie   и СГраше   која   би 
била противна било у начелу, било у детал)има предложе- 
ном нацрту Устава. To, несу.ми.иво, карактсрише политичко 
стање у нашој земл>и и то je всран одраз јединстоа које je 
у њој остварено. Свакако да je no oi о^ромног значаја за 
iiauiv   Јемљу, јер fć je чврста  подлбга за њенр јачањс  и 
гаранција за дос^едао сИроврђење нашега Устава и до.но- 
шење сних бних закона који нз Устава треба да проистекну 
у интересу најширих народних слојева. Ми бисио код овога 
могли  да се потсетимо на стап.е у 1921   ГОдиви. Тада смо 
iiMa.in гри иацрта усгаиа, ОД иладе Пашића, Веснића и Сто- 
јана Протића, a скоро свака група и странка имала je свој 
нацрт уотавак Међутии, видели смо на крају шта je из тога 
произишла; донесен je устаи који je конвенирао ондашњој 
владајућој клики, a донесеи je једино уз подршку владај>*е 
реакције  и других противиарРднЛх група. Јасно je да csy 
се   онда   нагађалн, прАвилн кбмПромисе око устава, и, на- 
равно, да су правили комлромис на штету најширих народ- 
ннх слојева, Међу^им, друговн, no гоие у каквим се поли« 
тичким ири.шка.ма  nam Устаџ доноСИј јасно je да ои ни|е 

i к ипромиса између прједрних странака и група које 
су у Фронту, јасно je да он нијје дело опоразумевања и нага- 
ђања око појединџх чланова Устава на рачуи name ствар- 
ности и на рачун даљег развитка Hapie земље у интересу 
наших народа. И наравно ла он није делр, нити може бит!г 
дело KI ипромиса и споразума баш зато mm рн рдражава 
нашу стварн( ст, mio он оДражава ono што je стдорено, \ј то 
je, другови, врло по.ииивпо и кзрактеристично за прилике у 
нашој    ;r.\u,ii  ПОД  кији.ма   се  лоноси   nam  иародии   Усган. 
Tb не значЛ да .мп немамо прогпттка и непријатеља Устаиа. 
Али  je јасно   ла   dy   ти   противн^ци и неприј9тел>и нашег 
Устава устбари прбтивиици name нове државе и namer на- 

, да omi ne претстављају никакву политпчку опоапцију 
би желел^ да поНрави нешто што није добро и то дагб 

поправи v интересу парола;, већ су то једжзставно неприја- 
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тељи наше државе, непријатсљи њеног опстанка, неприja- 
reću наших народа. Само тако они могу бити третирани и 
биће поготово тако третирани кад се Устлв донесе. Јасно je, 
другови, да самим доношељем Устава ми не сматрамо да 
треба скрстити руке и да he тећи све глатко. Само се по себи 
разуме да наш друштвени живот не може бити формулисан 
нити уоквнрен у стопгну иараграф;!) Устава, Beii he се он даље 
развијати на бази стварностн коју одражавају уставне 
одредбе, a како he се он развијати, односно како he се 
остваривати наш Устав, то управо зависи од нас, од нашег 
народа, од борбе нашег народа против нелријатеља Устава, 
против непријателЈа лаше нове државе и непријател.а нашег 
народа. He треба мислити да he доношеиЈе Устава запушити 
сасвим уста и везати руке наших непријатеља. Ми и у том 
погледу имамо довол>но искуства. Мн смо сви сведоци 
колико je наш народ и nam Народноослободилачки покреп 
морао да води дугу и тешку борбу no сваком пнтању које 
je било од животпе важности за наш иарод. Ми смо моралн 
да водимо дугу борбу да се призна фактичко стање name 
земље, да се Народноослобо^илачки покрет призна кло је- 
дина сила која води борбу за ослобођен.с земл>е протии 
страних завојевача. Потребна je била дуга борба да се 
признају одлуке Другог заседања ABHO.I-a, да се призна 
наш Национални комитет, да до1)е до споразума између 
Нацианалиог комитета и оидашње избегличке владс. 

Ништа мање није била лака борба на изборнма за Уста- 
вотворну скупштину. И само једииство наших иарода и њн- 
хова чврста повезаност за нашу нову државу и за наролпо- 
ослободилачки покрет, и огромни иапорн који су улагани 
у TV борбу јесу ona сила која je омогућила Лп he све оно 
mro Уставотворна скупштина будс донела бити признаго И 
од других држава. 

Исто тако, другови, у оквиру саме нашс државе пред 
на.ма стоји необично тешка и велнка борба за спровођење 
у живот свих одлука и закопа који буду лицали na бази 
Устава којп he се овде донети. To he бити, несумњнво, ново 
искушење за наше народе, ново искушење за Народни 
фронт, за све саставне делове Народпог фронта; али, ми 
можемо бити убеђени у то да heMo и из те нове борбе која 
нам прегстоји, да he.Mo из свију битака које ћемо TOKOM 
времеиа водити изаћи као победници, под мудрим руконод- 
ством нашег друга Тита.  (Сложаи аплауз). 
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Претседннк; И.ма  реч народни посланик Карло Мразо- 
вић. (Аплауз), 

Карло MpaaoBnli (Изборни срез Чаковец, НР Хрваг- 
ска): Другови народни посланици, у име ■народиих посла- 
пика из Хрватске, могу да изјавим да се сви, како Хрвати 
тако и Срби, у начелу слажемо с Устаном. Исто тако 
могу да изјавим да свенародна д11ск\сија o Уставу која u 
проведена у Хрватскрј докааује да се и народи Хрватске, 
како Срби тако и Хрвати, у начелу, у осцови слажу са Уста- 
во.м. Ja бих хтио да кажем неколико ријечи o Уставу и o 
стЈварности на којој се темељи «аш Устав. ЛиЈепо Je (шдјс 
народни посланик друг Моша Ппјаде изјавио да наш 
нити je пресађен, иити je насађен, већ да он произлази из 
стварности ivoja je насхала у нашој земљи у току ослобо- 
дилачког para. У Усгаву су записане и добијају своју закои- 
ск\', своју правну форму све, у дугој и тешкој свенародиој 
ослободилачкој борби извојеване, великс лационалне .и со- 
цијалнс тековине које пружају најбоље услове за изградњу 
Федеративнс Народне Републике Југославије, рспубликс 
реда, рада, законнтости, републике слободе, братстиа, иранлс, 
реиублике изобиља и благостања, републи:ке cpehe. Устав 
све те тсковиие озако11>ујс у таквој форми да Пружа 
мамсимум MoivhnocTu да се сви услови извојевани вс.шким 
тековинама максимално искорнсте за економски, политички, 
социјални и културни развитак и лроцват name домовипе, 
Федеративне Народне Релублике Југославије. Устав озако- 
и>\-је свепародну oopov и све оне дубоке промјоне у животу 
и " положају народа као цјелине и појединих друштвених 
слојева наше земл>е. 

Ja бих хтио да се укратко задржим na тим промјенама. 
Прво, говорити o независности државе од пап.скш- свијета 
«е може бнти ни ријечи кад су у држави огро.мис .масе сви- 
јета социјално потлачене; кад je огромна већииа народа 
националло поробл.ена. Не може битн ријечи o истипској 
независности неке државе и народа ако у тој држави једна 
владајућа клика — агенти финансиског капитала — може 
да je баци у рал,с онима којима je хоће да продају пошто 
они хоће, да je скрене путем којим сс обезбје1)ују шпереси 
клике. O шотлуној лезависности једне земље може бити 
говора само онда кад су народи у тој земљи занста сло- 
бодни, кад они заиста одлучују својом судоииом, кад они 
заиста управљају шојом земљом иреко својих претстав- 
muca   изабралих путем  слободних  и  демократских   шПора 
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— са.ми тада може бити говора o заиста «езавискај и сло- 
бодној земл.и. 

Нацнонално питањс било je нарочито код иас у Храат- 
■ској, гдјо je било вјековнб ропство, гдје ćy će народи Хрвап - 
ске у тој вјековној борбн sa своју слободу заиста испатили, 
II\H() страдалн. Али, ослобођење народа нијо се МОГЛО ИЗ 
јовати ПОД увјетима (^ииансиског капитала, под увјетима 
владавиме сжих чија je парола била: раздијели иа владај, 
оних који су распиривали зоолошки национализам, оних 
који су проводили m литику бандитизма, оних који су сами 
омогућаваЛи и у том смјеру ДЈеловали да се за ову или ону 
струју национално!' riokpera закрпчају стране агентуре фи- 
naiiciiCKoi' каиигала, агскти страиог ИМПОријализма. liji. - 
KOEtHe гежње иационалис потлачених народа Југославије, 
ПОСебице ХЈшатскс, остварене су тек у ослободилачкој борби 
под рукбводством маршала Тита. Тежи.а народа аа иацио- 
fnnno.M слободом иствареиј! je, извојевана je борбом. Тежња 
c.ioi'.eiicKe солид&рности, тежња за братством међу нашим 

■народи.ма, која je толик.о стара колико су стари и наши 
}1ароди, остварена je у бррби. Осшареиа je и гожн.а за 
националмом равгјоправнр^ићу, остварена je и тежња за уза- 
јамном националом помоћи. 

У гоку борбе - упраио у њој се и развијало —- оствач 
реио je братство, јединство наших napt да кроз политичку 
сурадљу наррда Југославије, у kojoj иароди Хрватске 
нијесу никада изостајали, кроз војничке узаја.мне помоћи 
и економске еурадње. Остиареие су (JCHOBHC ИДеје СЛОВеНг 

u.a, гежње Словенства, тежње Хрвата 'иочам од Крижа- 
inil.a, Штрисмајера, Супила, браће Р-^дџ.ћа. ОстваренО je 
сие оно што je било пиаитивно код н.и\, остварено je tQ 
насл>еђе и развијено je дал.е у нашим уијетима. под воћ- 
ством маршала Тнта, који je све пв ооаитивне идеје нс 
самр наслиједир него и развио и борбом наших нар'ода 
осгнарШ). 

Дакле; све to не само да je Цавбјевано, него je и у 
Устав\- namicano. Даиас сваки нарОД слободмо говори 
■својим je.uiKOM, снаки je иарод свој na своме, сваки Народ 
има ираио ла no СВОЈИМ обичајима, no CBOJOj ИИЛОЈ ВОЉН 
пзражава Своју ралосг, своје весел.е, СВОЈу Л>уба"В, своју 
тугу опако КаКО on TO зиа, пиако како je to код жега и 
уобиЧајено, a садржкна тога сшча jectt опћ^Мовјечан- 
ска.  nama. 
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Сувереност народа извојевана je и Уставом зајдочена. 
Онај дно својих сувсрених права који републике преносе 
иа савезну Скупштину, na саве.ши парлаименат, оне то чине 
добррврљно, не кар неке уступке, него управо зато јер he 
lo омогућити дал.ии развнтак б.кписгања, cpehe И слободе 
наших народа. 

Промјене које су настале и код народа и код појединих 
национално^ти записане су у Уставу, озакоњсч1с  су. 

Да видимо какве су промјене настале код поједвних 
друштвених слојева. Уамимо ра;;шикс и наијештенике. 
Радници или, како су и.\ зиали н&к^да, пролетаријат; били 
су онај друштвеии слој који није посједовао средства за 
производњу, осим своје радне снаге коју je био лриморан 
да продајс IKMIITO пото. И продаиао je израЈбљивачима. 
Радници су били друпЈтвени слој којему су лругк кројили 
капу, KUJU je (5ир социјално угњетаваи, к-оји je био изра- 
бљиван, политички обеапр$вл>&н, којм je био у великом ди- 
јелу Југославије и национално поробљен, кчјји je имао само 
рбавеза a никаквих права. 

Данас радиици, иамјеттеннци, радничка класа, са разби- 
јањем иародних неприја гел>а, са разбијање.м финансијског 
катпала који je сгупио у службу и био у служби окупатора 
и фашизма, раАНИЧКа клаеа заједно са својим нароло.м ucjcje- 
дује средства производње, јер je }јиз крупних привредиих 
предузећа прешао у лржавну својииу, у својину иарилие 
држаие, у снојину иарода. Радници иијесу више они који.ма 
други кроје капу a да их и не иитајх-, Радници се ланас за- 
једно са својим иародом na.ia.te на влдсти1, заједно са свијим 
народом изграђују своју земфу и заједнр са својим )1.зро- 
дом управљајју њоме; заједно се са CBOJIOI иародом боре за 
обнову и изградњу name нове, наррдне лржаве. 

Сељаци и em im ароизво!>ачн били еу, врло често, фик- 
тивни власници овога што еу, трбож, иосјелоиа.ш. Јер, под 
увјетима фннансиског капитала, прд увјетииа страховитих 
дугова — a кол иае у Југославији давнб je позната чињадица 
o страшним iT.i.a'iKn.M дуговима — они су, дакл1в, и ■ 
били фиктивни власницн, били су у огромнбј ueliinm нацио- 
нално поробљенИ, били су искоришћавани од (рипансискчг 
капитала зеленашких банака итд. 

Поред политичких  слобода, сељаци  и  ситии  произво- 
1)ачи данас добијају увјете, етекли су увјете да буду прави 
власници својих пооједа. У власништво сељака прешло  i 
стотиие   хи.Ђада   јутарв   зе.м.ч.е.    I Imame    сел.ачких    лугова 
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1'ИЈешава се у 'корист народа и, прије свега, у корнст самизс 
дужника. Сељаци, такође, преко својих претставника управ- 
љају државо.м, учествују у доношењу закона, учествују у 
■судбини наше земље, наше до.мовине. Народна интелиген- 
ција Koja je у старим увјетима билл почивана, (примораваиа 
да буде првн чувар старог :11оретка, идеологијс владајућих' 
та народна ннгелигенција у току ose борбе ослободила се 
таквог иоложаја. За све своје знање, све своје способности 
данас нс са.мо иесметпно, него управо пожел.но добина 
призмање кад те своје способности и знање ставља у 
службу свога народа!, своје домовнне, и за то добива приз- 
нање, добива награду, учествује у животу нашег народа, 
fiame државе, потпуно равпоправно са осталп.м Друштвеним 
слојевима. A .они економски јачч, који и данас држе »рупну 
приватну привреду, не могу своју вол>у, своје тежње да на- 
метву друштву, јер су стављени под контролу. Финанснски 
каиитал je разбијен. To ćy тих неколико основних крупних 
промјена које су настале у нашој земљи. Kao што види.мо 
у ослободилачкој борби све .се из темеља проиијенило. 
To je све нашло и мјеста у нашем Уставу, Уставу који 
ја.мчи, који озакорћује не само извојеване тековине него 
даје и могућности да се сви услови које дају извојеване 
тековнне максимално искористе за добро наших народа. 

За тај Устав гласаКе посланици из Хрватске, припад- 
ници Народног фронта. Гл1асаће не само зато што он га- 
рантује давие и старе, тек данас остварене тежње народа 
у Хрватској, него he гласати и зато што њлхово остварење 
не нде на уштрб братских .иарода у Југославији, већ на 
њихову корист, на заједничку корист свих нашнх народа. 
Гласаће за тај Устав и досљедно га спроводитн у жпвот. 
Бориће се да .све могућностн које Устав пружа буду иско- 
ришћеие на добро, на развитак и лроцват народа Хрватске 
заједно са народима Југославије у лашој заједннчкој до.мо- 
ви'ни Југославији (Аплауз). 

Претседник: Има реч народни лосланик, претседник 
Владе MP Словеније Борис Кидрич. 

Борнс Кидрнч (ИзборНц срез Љубљана I, НР Слоае- 
ниЈа): Другови народни посланици, у име групе иародних 
посланика Освобсдилне фронте Словеније изјављујем на- 
челну сагласност са нацртом Устава ФНРЈ, како са свима 
изменама и променама и допунама, које je учиино Устш;"- 
творни одбор, исто тако и са излагашима друга известиоца 
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Уставотворног одбора Мошс Пијаде и друга заменика Ми- 
нистра за Конституанту Милована Ђиласа. 

Према  томе,  остаје  ми да у овој дискусији подв^ем 
најкарактеристичније резултате које je дала у Словенијн 
лискусија o нацрту иашег Устава. Kao свуда у Југославији, 
тако je и у Словенији дискусија o нацрту Устава обухватнла 
најшире народпе масе. Ja могу да ка/кем да још ниједна 
политичка кампаља код нах:   није   тако  дубоко   посегла   у 
•свест народннх маса као што je посегла дискусија o нацрту 
Устава. Ако иосматрамо узроке зашто je народ тако при- 
хватно ту дискусију, ja бнх могао да наведем све оно што 
je малопре нзнео мој предговорник друг Мразови11. У су- 
штини треба овде подвући следеће: иарод je свестан свих 
оних дубоких друштвених и политичких про.мена које су у 
новој југослаиији иастале   iy   току   иародноослободилачког 

•рата, оних промена које je народ извојштио, што je било 
у  сулротности   са   издајством   бившнх  политичких  и дру- 
штвеинх врхова.  Народ je спасао слободу, част и незави- 
сност  својс  опаџбипе.  Иарод je свестал тих  иромена! које 
му   даиас  дају  rapaunijv   за    одбрану   свих   тековима   на- 
тидноослободилачко   борбе, које   дају   гарантију   за   нову„ 
ср-ећну будућност, 3ai ny}i развитак у мајшире.м смислу речи. 

Баш у томе je јемство за све демократске, националне, 
културне   и   друге   гарантије   које   даје   пројекат   нашег 
Усгава да данас нсгински, a не само na папиру н у деклб- 
рацијама,   власт   произлази   из   нашег   народа   и   припада 
нашем народу тј. љеговим основним масама, то јест, радно.м 
народу Југославијс. Bani у томе je гаранција да такво ре- 
шење   националног   питања   и   такво   учвршћивање   «ове 
Југославије какво je   произишло из пародноослободилачке 
борбе  иије  на папиру. Нису народн  Југославнје исковали 
керазрушиво братство и јединство само у овој вслнчапствс- 
ној народиоослободилачкс!! борбн, него су извојевалн и свс 
оне друштвене и политичке лромене које су настале у току 
иародноослободилачке борбе. Основ тога братства и једин- 
ства je  јединство  раднога  народа Југославије, 'jep  једин- 
ство значи и равноправност југословенских народа и чврсту 
и јединствену моћ Југославије. У томе je основ за чнтаву 
нашу снагу. Кад су радне масе дискутовале o Уставу биле 
cv свесие тога да ми данас треба да имамо јаку Југосла- 

•вију, и да je  само јака Југославија способна да заштити 
равноправност грађана изнутра и споља и да осигура срећну 
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будућност њених народа. Ta се свест није никад тако испо- 
.i.;iB;i.ia као у дискусији o нацрту Устава. Али иије само 
дискусија o нацрту Устана noh и пре гога се доприносило 
стварању овог новог патриотизма, палриотизма ралног на- 
рода, који je једнии исгински латриотизам, и који нема 
ништа заједннчкога са национализмом и шовинизмо.м ове 
или оне боје из прошлости, 

Друговн народни иосланици, много се и унутра и 
изван Југославије говори да иацрт Усгава одваја аркву од 
државе и од школе и да ми прогањамо цркву. Наше на- 
роднс масс нису Устав тако схватилс. Напротив, one су 
настојале не да се не одвоји црква од школе и од државе, 
него су биле само против настојања оних л>уди који желе 
цркву и веру да искоришћују у противиацноналне и против- 
државне сврхе. И name иародпе масе су у дискусији пра- 
ВИЛНО реагнрале. Када се дискутрвало 0 Уставу у Уставо- 

•творном одбору, one су тражиле да се донесе уставна 
санкција да се забрами искорћшћавањ^ »epe противу др- 
жаве и јнародмс свести. Комдчно сматрам за дужпост да 
'Подвучем да дискусија o нацрту Устава ннје захватила само 
ону Словеннју која данас припада Југославнји, него да се 
iicro тако, и са још већим интересом, водила и у нашој 
Пр»ИСфокој и Корушкој. (Бурап аплауз). Тнме што су 
'иародне масе Прнморске и Корушке на стотине и хиљаде 
састаиака и конферендија проучавале нацрт нашег Устава, 
тџме су one манифесто.вале двоје. Прво, манифестовале су 
'своју нацноналну свест n иол.у да се уједине са мајком' 
Југославијом (Буран аплауз). Дискусија у Приморскбј и 
Корушкој o нацрту Устава била Je такорећи плебисцит за 
уједињење са Југосланијом, с једие, и, с друре стране, наше 
'Су масе маиифестовале не само вољу И нацноиалну свест 
него и свест и сазнање да само нова Југославија и у соци- 
јалпом и политичком погледу може да^ обезбеди срећну бу- 
.ivhnocT радном народу. (Апллуз). Зашто? Зато, јер су у 
овој дискусијн учествовале и пталкјанске радие иасе, Ki je 
су казалс да xoiie да живе у овој Југославији, Југославији 
напретка и правилног наррдног поретка. (ОдобравапЈе). 

Да се, на крају, осврнем na оно што je јуче иодвукао 
друг Моша Пијаде, кад je говорио да je овај Устав про- 
дукат велике борбе, да je продукат ових вслнчансшених 
иастојања наших народних маса после ослобођења. Баш 
затр што Је УС1ав продукат те велике борбе, иродукат ве- 
ликих  успеха  и настојања   иашнх наррдних   маса   после 
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ослобођења, ми мора.мо кад примамо овај Устав да спомс- 
■немо и оно 1име које су ниши оорци имали на усна.ма кад 
су гинули у и.мс нашег омиљеног и вољеног друга који 
je водио нашу оороу и наше данашље напорс, којн води 
нашу Владу и чији дух и перспективе изражава овај Устав. 
To je име нашег друга маршала Тита. (Бурио н дуготрајно 
одобравање). 

Скоро lic иародне масе Југославије с ра^ОШћу сазнати 
да je наша Скуиштнна примила Устав, скоро he оне у тој 
радости обећавати себи и својој отаџбнни да he још випјс 
напора дати за изградшу наше домовине, још више напора 
за срећну будућнрст и још више на-пора за оне перслективе 
које oTniip;. liani Устаи и које he.MO постићи под руковод- 
ством друга Тита. (Буран аплауз). 

Претседннк: 11ма реч иародии посланик друг др Воји- 
слав Кецмановић. 

Др   Војислав   Кецманови)!   (Изборпи срез   Сарајево   II, 
НР Босиа и Херцеговица): Другови  и  другарице, господо 
народнн посланими, проучавајуки onaj пројекат Устава пало 
ми je у ичи и пајвнше сам се Зј^држао na оном чи,.\1е сам се 
највише занимао читавог свог живбта, a то су ллравствена 
и културно-просвјетна питања. Збунила ме je у почетку зби- 
јсНЈСт и краткрћа потеза онога што се na raj предмет односи 
у   дројекту Устава. Али сам увиди-о н увјерио  се да je ту 
заиста сажето и збијено све оно mro je основно и битио и 
што даје довољан и правилан основ за пун и здрав развит!:; 
на том in.vi.v, особито на просвјетном, које je код нас у Бо- 
сни и Херцеговини било најзалушТеније и зато најсудбоно' 
сније у нашсм животу, Борили смо се за слободу, Негдје je 
та  борба имала више надцоналан значај, негдје политички 
или економски, али код иас je од највећег значаја би,-!,  ос. 
бођење   духовно,   ослобођење  од хередитарног   духовног 

■ i.i'ii.a.  Духовнр поробл»авдн>е није код нас од јуче. 
(>но je оставило дубоке трагове код наших народа и оно 
je било узрок свега трвеља. Ми смо кроз вијекове до данас 
трпјели од тог духовног п.рробл>аван»а. Згрануо сам се кад 
сам upe извесног времена v  рааговору са једним класича- 
рем o томе сазнао да je још Аристотело ту науку пропови- 
једао. Ево цигата из његовог дјела: ,-,Ниједан роО не смије 
бити припуштеи v шк.олу, јер го je потребно да би се сло- 

>дно утврдила деспотска владавкна над л>удима који су 
од  природе одређени да робују"   - Дбкле, духов«о поро« 
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бљавање то je давнашљи иетод, давнашњн обЛик владавине 
тираније над потчиљенима н то се код нас под овнм обли- 
ком  нарочито  испољавало  кроз  дуги низ  вијекова,  ондје 
више ондје мање, и оставило je дубоке трагове. Нарочито 
су разочарсња доживјолм сни иросвјетари у ономе времену 
које je дошло m тзв. ослобођења, када су сви просвјетарц 
.мнслилн  и тврднли да je дошло ono златно доба када he 
бити сваком отнорена школска врата и када ће кшига бити 
пристулачна свакоме нашем човјеку и када he бити збри- 
сана она срамна љага на нашој зсмлјИ, као најнеписменијоJ 
земљи у Европи. Међутим, мн смо видјелн да je и тај режим, 
оообито    од   злогласног   6    јануара,    саботирао    подизаше 
ткола, a фаворизирао оле који су кроз школу тровали на- 
родни дух. И баш због тога што je стара Југославија имала 
такву просвјетну политику, она je и доживјела онај срамни 
пораз   1941   године,  јер  je  баш  то  духовно   поробљаванЈе 

■марода   и   ускорило   њену   катастрофу.   Гледао   сгм   св;;јим 
очима  крајеве  и  села гдје  су л.уди  за  читавих 20 грдима 
тражнли и једва успјелн за тако дуго вријеме да дођу дс 
школе. Такви су режимн били код нас у Босни и Херцего- 
вини  и   под  Нијемцима,  које   смо  ми   добро  познавалн   и 
прије овога рата. 

Међутим, лаиас у овом кашем Уставу, у чл. 38, виднмо 
сљедећу одредбу: „У циљу подизања опште културе народг» 
држава обезбсђује да школе и друге просветнс и културне 
установе буду доступне свима слојевима народа". Тиме je, 
у суштини, ријешено све што je главно и пгго je потребно за 
сигуран просвјетни рад у нашој земл.и. MopaMci јасно на- 
гласити да није истина ono што се тврдиЛо да наш народ 
неће iiiKo.ie. Било je, истина, случајева, овдје — ондје, да 
наш иарод није хтио школс зато што мије имао повјерења 
у њихове уирављаче, био je луховио и традицијом рптере- 
ћен, na није имао иовјерења у школс. Основне школе кол 
нас раније биле су само један припремни стадијум. Из тих 
школа ишла су дјеца у школе у којима се, углавном, ства- 
рао чиновнички кадар, a ona дјеца која су кроз њих прошла 
била су, што каже наш народ, понесена na упуштена. Онг. 
пису имала везе са књигом и када су дорасла за војску \ 
тву cvi улазила често као неписмена. 

Таква школа заправо и није била школа, јер није 
лавала потребна основна знања, a што je најгоре, гакв; 
школе нијесу имале везе са Књигомј као извором културе 
која треба оне  који   сврше   школу  да ,вг:ли    кроз   живог. 
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•Писменост je раније била иише формалиа, је.р није остав- 
љала дуоље трагове код оних који инсу наставплн даље 
школовање. 

У данашњем нашем Уставу стоји: „Школс су државне. 
Само законом може се дсшустити оснивање приватних 
школа, a њихов je рад под контроло.м државе." Државне 
школе, то данас значи народне. Убудуће ништа неће ста- 
јати на путу народу да својом иницијативом лодиже 
школе, a те школс he бујно процвјетатн у свима оним^ кра- 
јевима у којима их досада није било. Ми смо у то увјерени, 
j ep смо видјели велику жеђ нашег иарода за школом, за 
просвећеношћу и писменошћу. 

У петом ставу чл. 38 каже се: „Оснбвна иастава je оба- 
везна и бесплатна." To значи да he сваком нашем дјетету 
бити не само отворсна школска врата, него ће родитељи 
бити дужни да дјецу шаљу у школу, гдјс lie настава бити 
бесплатна, a то се салш no себи разумије. 

Како  je   ранијим   закључком   наше   Скупштинс   доса- 
дашња основна школа претворена у седморазредну основну 
школу,  ona he  тек  бити  у  стању да  отвори  нашој  дјеци 
очи, да им да основна, битна. знањ^ ir да их повеже с књи- 
го.м  и  осталим  издорима   културних  добара.  Таква  школа 
•lie   ствар}{о   оставити   лхбоког   rpaia   код 'дјеце,   нарочито 
када  буде  омогућено да  им  књига  буде  приступачна као 
свакпдашња   кора   хл^еба.   Ранијн   режимн   су  зазирали  од 
школе  и  плашили  се  школе.  Ja  сам   свједок   тога   да  су 
носиоци  режима  код  иас  у  Босни   и  Херцеговнни  саботи- 
рали народну иннцијативу за подизање школа. Tora више 
неће бити, јер Устав каже да je основна иасгава обавезна. 
11рема томе, Hehe бити у питању да ли he бити допуштено 

иарање   школе   или ле. Ja  не знам   какве  су импресије 
имали многи наши људи који су у току народноослободи- 
лачке борбе пролазнли преко наших брда. Али, за мене су 
најдубље, најболније, али исто тако и најрадосније и иај- 

|јније  бнле   оне   и.мпресије,   када   ми   плаиинско   дијете 
искочи као 3e4Hh иза гр.ма и запита ме: „Друже, имаш ли 
да мн даш оловку и комадић папира?" To најбол.е дока- 

је да he и ондје гдје je у току највећизс искушења и нај- 
же борбе било код народа   и   таосвих   појава,   просвјета 

цвјетаги као здраво сјеме на најплодннјој њиви. 
У пројекту нашег Устава, у члану 6 истог параграфа, 

стоји да се школа одваја од цркве. У многим je земљама 
т i  правило   проведено  и   школа  je  стварио   одвојена   од 
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цркве. Проведено je давно и сматри се то нечим приролннм 
и обичиим. Код нас je стање такво, крол насљеђа и утицај 
разиих култура и политичких утнцаја, да бисмо морали 
одвојитн школу од црквс и анла кал nm лјг у свијету не on 
била илвојсиа. 1-1 данас, кад чујс.м да и.ма л.уди који зазор- 
ним OKOM гледају на рвај nam основни просвјетнн ирпнции 
у Усгаву, да се одваја школа од цркке, наглашујем ла кад 
Ннгдје у свијету ne Cm шкрла била одвојена од цркве, тре- 
бало би je код нас олиојити, јер црква je иесто^ као 
mio нас жалосно нскуство потсјећа, негативно утицала на 
луховии развитак нашег народа. To одвајање захтијевају 
name специфичне прилике. 

У чл. 25 тач. 2 namer Устава стоји ла je црква ОДВо- 
јена оД лржаие. Ha ry тачку namer Устава многи Су разро- 
гаченим очима погледали, Чули смо и јаукс од неких 
страна. Ja сам ма ту ствар гледао лрукчије и претпоста- 
li.i.ao еам да he вилоиити људи, ирави црквенн Лј.улн, гле- 
дати на то као на неку благодет, као на нчки спасење кад 
виде да ће црква бити одвојена рд државе, Међутим, 
иилјели смо да то mije тако и човјск се пита: откуда то да 
су шрелати, проловједници духовш г цареша, откуда су 
тако осјегл.иви кад треба да се одвоје од оног загрл>аја 
који iiM иикако ие дрликује, ОД загрл.аја са носноцем млте- 
ријалне власти земал>ске. Али, изгледа да je та сраслост 
понегдје била тако дубока са носиоцима земаЛ)СКИ'Х доб&ра, 
да се oam no томе види колико су ти л.ули далеко од лу- 
ховног схватања, од правилног тумачења цркве и вјере и 
колико je њнхово ерце дебелим материјалним зидовима 
одвојено од царства небеског. (Аплауз). 

Ja«! одвајању тколс од цркве гледам спасавање парода, 
специјално код нас у нашим крајевима, у наитм земфама, 
a у одвај^у цркве рд државе ja сам држао да he прави 
ii сиоци црквене иауке гледати своју релесансу, својј 
обнову. Међутим, ми смо доживјели противно, вјер9ватно 
од оних чи je je срце дубоко срасло са материјалним жи- 
вотом. Далеко сам 6д гсга да вјерујем да су сви носиоци 
црквене науке повезани pa материјалним дрбри^а, јер 
иначе бих и сам утекао из те цркве. Школа уврди човјека у 
науку, дјецу нашу уводи у науку, води иа пух научног 
сазнања, оспособљава за ствараље иатерија^них добара, за 
стварање материјали љепшег ^кивота, a иркча нека чува 
морал, морално усавршава човјека, a ca материјалном 
Н^уком   иека  се  не  иеже.  Видјели  CMO  ima  се  рађа   И3 
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страшног загрљаја измеђЈ цркве и Мосибца земаљске вла- 
сти, гдје кумују одваЈкада силе, некУд монарси, властела, 
гп у посљедњем периоду капитализам. Из тбга нгмор.миог 
брака рађала су се свакојака чудовишта у свима вијеко- 
вииа, a кајвећа чудовишта која су се родила из тога иемо- 
ралног брака то су раани Фирсри и Дуче-и, и сва друштва 
фашизмаЛ/Будски прогрес, a н правилнр схватаље црквене 
ii.ivice захтијева да се за вјечна времена подијеле та два 
царства на једно и на друго. (Веселост), 

Ми Кемо кроз школу — рвакву као mio je нашим зако- 
ии.ма и нашим Уставрм предвиђена - моћи стварати велика 
дјела. Не мора бити чбвјек фанатик; не мора оити уобракен 
много у квалитет свога народа, али нас проШлост учи да 
су нз ове сиромашке, Норобљене кметовске земље ницали 
велики .i.v.ui, a колико би тих људи тек билр да Je свој 
нашој лјеци била пружена прилика да дођу у додир ča 
школом и са науком. Неписиена С^бија дала je Вука Кара- 
џића, једну н^јмонументалнијј фигуру XIX вијека, a полу- 
писмена и у школама штура у mio дрба Хрватска дала je 
Николу Теслу, који je Ртишао \ Аме|)ику и своје снаге .'; 
способнбсти дао преко Америке цијел( м свијету и, да Иије 
било њега; кр ниа како би гехника свијета дашс изгледала'. 
Ja вјерујем да h'e југословенски народ кроз овакав програм 
и овакву духовнб осл( бођену школу, духрвно Рслобођену 
науку, да he југословенски нвроди сваке hoiiHHe избацивати 
овакве величине, овакве капацитете на понришну да по- 
служе уздизан>у својкх народа; и ие caiio тб, Него да 
послуже  нама  na част a цијелом Човјечанству Ha корист. 

У чл. 'М, тачка 2, стоји да држава помаже   науку.   Mu 
знамо ла je државв често опутавала науку, Она je у и. \-ци 
i.a'.ia.ia баука,  несрећу; тражила  6д  н'а\/к£ само ono  mro 
joj доноси  нбКУ непосредну корисг.  крЛико je nama наука 
одвајкада  била  спутавама,  к-о.шко   je   on.ia   поробљавана, 
види се no томе turo смо дб посљедњих исколико децснија 
били  тротираии   као  динл.аци,   kao  афрички  црнци,  обмчмо 
poo.i.L'   капИтаЛИСТа   cimjcra,   који   су   нам   пролакали   триие 
за   скупе   nape.  Ми   смо  њИхРве   пролхки'   ггЛаћал^  чебто 
десет пута скупље. У здравственој служби ми смо плаћал!) 
лијекове   no   лсечт  пута   више   него   mro   износе   њнхови 
прон.чволтг   гроткоии,   a   nain   гретнн   раоотппк   морао   je 
да своја блага пролаје аа лва и три пута: ниже цијепу него 
што  ггоји  Стварни  улог   њстовмх   снага.   fvro, видите, ло 
таквих   резултВта  je  лове.ш   та   паралиаоиапос]    паук-с   у 
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нашој земљи, то непоштовање и спутаваше тауке, јер су 
носиоци режима у науци, у просвећености гледали баука — 
несигурносг своју. 

Тако je бнло и са здравственом службом. У оно.мс 
конгломерату није се могла ни једна грана здравствене 
рлужбе лравилно и усијешно развијатн. 

Ми смо у Југославији имали знатан број вриједних, 
способних и добрих љекара, који су били дораслп за ту 
службу и за тај позив. Само добар MOBJL-IC може бити добар 
љекарј али ненародни режими били су такви да никако 
imje могла доћи до изражаја љубав ових људи према свом 
народу и врнједиост њихове струкс. 

У нашој земљи била je подигнуто доста здравсгвених 
установа, али су one, баш под таквим утицајем, биле пара- 
ЛИЗОВаНе и нијесу давале one резулгате који су се од њих. 
могли очекиватн. Када те установе оживе, када буду само 
служиле иароду и када не буду предмет експлоатацнје стра- 
ног хемијско-фармацеутског капитала, онда iit народ од 
и.их вајде видјети a МИ he.Mo збрнеатн са нашег народа 
л.агу да je ова земља највећег помора мале дјеце, највећег 
иомора бабињара, одојчади итд. Нестаће и свих тих зала a 
нова здравствсна политика створпКе у^лове да he све те 
добре, здраве наше стручне снаге да избију Ha поврпишхч 
да уђу у систем здравственс нзградње наше земље и лај\ 
од себе праве плодове. 

Истииа Je да ми лаиас, у ИЗградњи name зсмл.с, осје- 
l.a.Mo негдје .мање негдје више reuiKolui, трпими их a.in све 
су те наше тешкоће данас неке сп^цифичне природе. Ja то 
алегорички овако види.м. Изгледа ми све то заједно као 
када се један велики работник, џин, једаи радник враћа 
KVIIH на одмор са мучног иосла, кога je часно завршио. 
A.iif његова je nocie.i.a запуштена, па му песретпику буве 
и стјенице ne лају мирно да спава. Вјешта рука и добра 
дезинсекциона срсдства утаманиНе у пашој земл.н сву ту 
гамад која наи ne да мирно да спавамо тако да he нашн 
Л>удИ моћи кад се параде и озноје да легну и да се у 
миру одморе. 

Ja држим да нећемо дуго чекати када he моћи сваки 
радник мпрно да спава, јер he нестати свих тих .мањнх 
TeiuKolui које долазе од људи штурих погледа, које долазе 
од л.уди себичних, крји иијесу свикли и који нијесу вољни 
да доприпесу општој  нашој   пародној   изградњи,  ono  што 
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je наш мали човјек доприносио у толикој мјери, у коликој 
никада и ниједан народ у историји Европе иије допринио. 

За предлог Устава:, овакав ка;кав je, ja гласам, a слобо- 
лан са.м изјавити у име својих другова посланика из Босне 
и Херцеговине да ћемр гласати за овај Устав у начелу. 
(Живо одобраваље и аплауз). 

Претседник: Дајем гсраћи одмор. 

(После одмора) 
Претседник: Има реч Димитар Вла\ в. 
Димитар Влахов   (Изборна околија битољска,   НР Ma- 

кедонија):   Другари   и   другарки   народни   претставители, 
собнтијага  што  се развнваа во последното врсмо во Југо- 
славија, a имено решителната и смела борба, која иародитс 
на   Југославија ja водеа против окупаторите во сите обла- 
<j i и  на Југославија како и -прогив домашните предатели и 
лакеи,  во која тие  показаа чудеса од храброст,  изборнте 
ja   Конституантата во кои народиге иа Југославија покажаа 
голема политичка зрелост,   ликвидирањето  na  мошрхијата, 
из.ра6отуван>ето  na  пројсктот за  Конституција на Федера- 
тивната  Народна   Република   Југославија,   установувањето 
во    неа   на   најдемсжратични   приицнпи,   успошиото   изгра- 
дување «а в.шста, бргого обн&вуван>е на земјата и т, nar. — 
CL-TO   тоа   привлечува   специјално   внимание   на^   цивнлизо- 

•ваниот свет спрема нашата општа татковина ФНРЈ. И, наи- 
стина, во течеине na четири годшш, од 1941 до 1945 год., 
Југославија беше единствеиа   земја  во   Бвропа  со   нсклу- 
чение на  гдлемиот Советски Сојуз, која непрекниато ука- 
жуваше решителна сапротива на фашиските злодеи, скову- 
вајки грамадни вражескк сили — повеке од 600.000 души, 
кои   инаку   ои   биле   исползувани  против храбрата црвена 
армија и  нејните .сојузници. Народите на Југославија има, 
со   цеиата 'Ha колосални жртви кри дадоа голем прннос за 
запазувањетр   на  делото   на  културата,  која  бсше  застра- 
шена од хиглеровските фашисти.  Со  својог героизам, се- 
беотрицание   н   самотверженост  тие   допринесоа   во   гсцема 
степен за  разгромот   на  хитлеровскиге   орди  и  хитлеров- 
ската државаки за установувањето не само кај иас во Југо- 
славија, no и во блиски и далечни страии на демократич- 
ните   поретки;   Народите на Југославија   привлекоа   исто 
така вннманието na  целиот цивилизован  свет со голсмото 
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собитие, кое се изврШи кај нас пред еден и лоловина месец. 
И-л 29 ноември 1945 год. ииродите на Југославија во лицето 
na свонге закони и слободиоизораии претставители изразија 
својата iK.ija и жсламие да ликвилираат Cd МОНЗрхиата, 
го лишнја Петар II Карагјоргјсиич и целата династија 
Карагјоргјевич од сите права, Мн roj и династијата Кара- 
гјоргјевич m имаа и одповремено прогласнја Народна Ре- 
публика под иметс Федеративна Народна Република Југо- 
: Miiiija. 

Голсм е бррјот na' прогресивните и на напредните 
лугје во светот, кои си заддват вапрос, во какио fce состои 
секретот на големото улорствр и na несокрутиматв сила na 
Југрслованоките пародп како и на тој герризам и нестончи- 
вост, кои тие народи ги прбјавиа во делото на обновува- 
ииетб на своја/га страна, Зошто народите na Југославија 
беа единсгввните во централча и во југоисточна Еврола, 
кои успеја след фашиската arpccnja и капитулацијата на 
Југословенскагга армија да го задржат противникотј да осло- 
бодуат се поголеми теритарии од својата земја да образу- 
ват ОД nimno да аапочпат строптслстнс) na пои политически, 
cTonancKii u кулЈуреи живрт. Мпогу лугје си задават уште 
вопрос, крја е причината дека народите на Југославија изра- 
зија така единрдушно својата волја и желание да ликви« 
дират си монархијата и да устшоват своја демократична 
власт, ciioii дс'М()К[)атск11 пореткп к.тквп нема na лруго место 
j;(i  nu'TOT  освен  BO  Советскнот  Сојуз, 

Народите na ,l\ i (чмаипја беа први+е ВО Европа, Kun 
нроизведоа nano.iiio слобоДни Избори за Конституантата, 
врз база на oiiiino, непосредИо; еднакво при гајнр гласу- 
иањс пзбпраимпо праио. Допсска ja ке зборуиам како na- 
ррдем претставНтел oii Македонија избран на единсгвената 
ЛИСта na .I1I()<I>. .lac сакам да искажем гука .мпспие Ha макс- 
донската секцпја na 1\л\ч')от na Народниот фрРНТ na Југо- 
славија, кое мнбние не се сомпуиа.м će по.има од целирт 
македопскп народ n.in поточпо речено ОД 96% од Ма- 
кедоптт'. 

За да се ра^збере смиСолот на собнт^јата за кри опоме- 
нав npeitH ма.1ку грспбда народни претставители — a 
исто TEika за да покажа a ПерспектИвКте кои ciojai пред 
нас, пужпо е, — мислам јас — Да се аапозпај.мс, макар и во 
општи црти, со миналото и сегашнотр пбложение на ЈугсГ- 
слазија   n   na  Вардарска  Македоппја. 
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Југославија е држава која се образува на први декем- 
ври 1918 год., од части кои влегор од 6 д^ржанк: Србија, 
Црна Гора, Австрија, Унгарија, Турција и Болгарнја. Но 
долго време прсд образувањето на таја држава, прогре- 
Сивните дејатели од различните групи на јужните Славјани 
(zc стремеа да обединат својте усилија и работат совмесно 
за образувањето на една демократичиа и парламентарна 
држава »a Јужните Славјани. Образованиот во Лондои, во 
1915 год., комитет на Јужните Славјани се договорил сс 
српското правителство тогај за совмссна работа за- opiaim- 
зирањето на Јужиите Славјани после победоносната војна. 
'Во 1917 год., на остров Крв беше закључено со-глашение 
мегју лондонскиот комитет и југословенското правителство 
(на чсло na това правителство се навогјаше извесниот ве- 
ликосрбнн Никола Пашич), во кос се укажало дека идната 
демократична лржава на Јужните Славјанн ке биде осно 
вана на парламентарни начела. 

Но сксилоататорските класи во Србија, српските бога- 
таши, оирократи и шовиинстнчката интелигонција, каи вле- 
гуваат во правителството, се стремеа да запазат за себе си 
госиодствувашко положение во лржапата. Taja политика 
беше подржама од крал Алексаидар и од генералите и ви- 
шите воени н грагјански лица, кои ja управаа државата. 
Тие великосрпски тенденции боа подржани и од големите 
држави на Антантзта, na прво место Франција (францу- 
скиот ииперијализам, како е извссно, беше еден од глав- 
ните фактори за образувањето на една васалиа држава IM 
Балканите, под хегемонијата fta српските гасподствујушки 
класи. По сметките на фрвнцуските империјалисти, Југо- 

•славија трсбаше да образува основата на борбата против 
револуцијата во Русија, да биде гарантиран слободниот 
пропуст на оражјс и војска през Солун, особено ако про- 
ливитс бидат затворени. 

Под влијанието на сите гие фактори формата на упра- 
вление na новата држава се определи како монархична. 
Срлската династија Карагјоргјевич беше провозгласана за 
царствујушта династија на државата која лолучи офици- 
јално име (Кралство аа Србите, Хрватите и Словенците). 
Сето това стаиа против волјата на народите во Југославија. 

Во течение на целото соштествување на стара Југосла- 
вија раководна рол.ја во управањето на државата пграа 
великосрпските богаташки и експлоататарски класи, дина- 
стијата, великосрпската бирокрација и офицерство.  Ma   18 
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јуни 1921 год., усгавотиорното собрание прие Конституци- 
јата, изработена во духот na моиархичниот централнза.м и 
оснгуравајкн прннилогисаното положение на сриската на- 
цнја или no право на господствувашките класи на српската 
иација. 

Српскитс селани, работннци, занаетчии и ипродната 
интелигенција, макар национално да ne беа угнетувани, беа 
подложсни иа екоиомско, политичко и социјално потисни- 
чество од страна на господствувашките класи во српската 
нација. . 

Иародните маси но Југославија особено во национално 
угнетените области беа силно ледоволни од това устројство 
на државата и това иедоволство најде израз во селските 
волнениа и востанија во кое на многу места учествуваа и 
српскитс селани. Установениот во Југославија режим беше 
рсжим иа потисничество на југословелските народи — 
Срби, Хрвати, Словенцн, Македоици и Црногорцн и други 
— од страна на богаташите и бнрократите од српска нацио- 
налност и од сграна na нивните лакеи од другитс нацио- 
налности. 

Во стара хсгемонистичка Југославија имаше 'покрајини 
И области, и то не една, чие население беше лишено од 
најелементарните  иациоални  и  културпи  права  и слободи. 

Една од тие покраини беше Вардарска Македоннја. 
Иаселепнето во Македонија беше подложено на еден 

силен деиацнонализаторски и терористички режим. Маке- 
донскиот језнк беше аабранен; ne се допускаа .македон- 
ските фамилнп пмена, во училиштата ne се позвољаваше да 
се учат пашнте деца na македонскиот јазнк; во црквите се 
запретуеше да се служи на македонски јазик. Името Маке- 
донед в општо ne се позвољаваше. Македонија исто така. 
Нашата татковппа ne претставуваше одделна национална 
макар и само адмиппстративпа едииица. Согласно адмипи- 
стративното делепие na Југославија, во 1929 гид., МакедО' 
нија, Kocoeo, пеколку околии од Врапскпот ркруг образ>уваа 
Вардарска бановнпа!. Македонија даже како администра- 
тивпа едипица ne соштествуваше, nero така како Егејска 
Македоппја, беше поделепа од српските империјааисти и 
шовинисти na пеколку окрузи и македопски зсмји префр- 
лспп се коп Тракија, кон други области на Грција, исто така 
како блгарските империјалпсти ликвидираа со Пнринска 
Македопија, като префрлаа едпи околни од nea во Плов.хпв- 
ската, други во Софиската област. Нека спомепам дека бла- 
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годарсние на мракобесничката, опскурантиска иолитика на 
великосрпскиот, велнкогрчкнот и великобугарскиот орој на 
народните училишта, a и на средните школи. Во тие учили- 
шта, како што реков, не се преподаваше на македонски јазик 
на македонските деца — 6euie многу ограничен (Во Вардар- 
ска Македонија н.маше последните голини б државни и 2 при- 
ватии гимназии, топај', кога cera, оваа година, ние имаме 23 
гимназии и 2 педагогически училишта). 

Истата денационализаторска политика се преследуваше 
од страиа на денационалнзатори и насилствено асимилатори 
и со колонизацијата на Македонија се елемепти кои прет- 
ставуваа достаточна гаранција оти ке служат на великосрп- 
ската диктатура Теророт беше едно од главните сретства 
за проислуиање на таја претстапка no отиошение на маке- 
донскиот и другите народи во Југославија. 

Сите .мерки на правителсгвата во Југославија, кои се 
с.\генз'ваа во течение на целиот период на соштествуванието 
на стара Југославија беа управени кон засилувањето на ве- 
.1И1сосрпската хегемоиија и кон заштитата na иитересите на 
господствувашките класи од српската нација и донекаде 
Ha интересите на тие класи од другите нации во Југосла- 
вија. Taja политика се проводеше при содејствието уча- 
стието на хрватските и словенските боржо-и, како и босан- 
ските Муслимани јадри земјовладашти и богаташи маке- 
донските чорбаџии кои играа ролјата на сателити на вели- 
косрбите, со надеж да участвуат, барем од части, при поде- 
лата  на државната пита. 

Србија), на пример, заедно со приклучените кон неа 
обласги Косоцр, Црна Гора и Македонија, внесуваше по- 
иалку од четврт од преките даноцн (a населението таму са- 
ставаше 40% од целото населенне во това време на Југо- 
славија), ког:1 останалите области плакјаа иовекје од 3' 
четврти од тие даноци. Србија средно плакјаше 16/о од 
косвените даноци, a останалите сбласти 84%. Во Србија 
на човек се иагјало 407 динари данок, кога во Хрватска тој 
данок на човек бил 762 динари, во Словенија 1.035 и во Вој- 
водина 1.118 динара. Ha кв. м. земја се собираше во Србија 
18.000.— динари, во Хрватско 44.000.— динари, во Слове- 
нија (37.500.— динари, при кое разликата во производител- 
носта на труда во сите тие области не била голема, 

Истото положение се наблудава и во расходот на буџе- 
тот при коо лвската част пагјаше на српските експлоататор- 
ски  класи. Истотп положение се наблудава и во отцуштг- 
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КИетр иа кредити од државните кредитии институции sa 
великосрпските богаташи. Излишно е да се укажува на 
това, пошто е опште нзвесеи фактот дека раководните 
места ви државниот апарат беа заети од буржоаските вели- 
косрби. Од 19 посланика на Југославија во другите држави 
17 беа од Србнја; од 208 вишн чиновницн во министер- 
ството на надворешните работи 167 беа од Србија. Anapa- 
тот na жандћрмеријата и полицијата се врбуваше тукуречи 
исклучително од српска националност. 

Истата политика се п^ведуваше и ири спроведувањето 
на така наречената аграрна реформа, која одговарашс 
исклучително на тенденциите на великосрбизма, 

Ограбугването на народннте маси од господсгвуваштата 
големосрпска клика беше примила големи размерИ] жертви 
на махинациите иа таја клика беа градските потребители, 
бедните селани, селскит« работници од сите националности 
н од српската иација, како и селаните на иасивните реони 

■кои сосгавуваа две трети од територија.та na Југославија и 
кои u.uiKJaa на едрите земјовладаешти и HI кулаците rpa- 
мадни суми; докато во 1931 год., цените на пшеницата на 
световниог пазар са били средно 90.—■ динари за квинтал 
(100 кгр.), то дружеството за покупка и експорт на пше- 
ница и рж, основано од правителствотр, куповало пшеницата 
no 160.— динари за .квинтал и продавало виатре во стра- 
ната no 250.—275.— дин., т. е. 2 u ' g пати no скапо од колку 
na световниот пазар. Во стара Југославија е свирепоствовал 
најжесток терор и неограппчеп админнстративеп производ. 
Разложението во правителствените кругови е стигнало нај- 
висока степен. Лугје кои стојеа na чело на д^жавата испол- 
зуваа средствата! на државната власт за личнн интересси, 
грабеа и ислолзуваа државната каса. Даже и тогај кога 
било jacno om има голема опасност од п-иаление од сграна 
na хитлеровските банди, правителството не земало никакви 
меркп за заштита na страпата. Напротив, капнтулангска га 
господствувашта клнка мислеше како повекје да угоди на 
Хитлера, како no брго да с прсврне Југославнја во васал 
na хитлеровска Германија. 

Уште прсд окупацијата на Југо,славија предателското 
правителство no секаков начин се ^стремило да содејствува 
за прониквуванието на германскиот фашизам во Југосла- 
unja. Bo екопомското отношение, Југославпја се повекје и 
повекје се превракјала во зависима страна од Хитлерова 
Германија. Од 1933—1939 год., надворешната трговија на 
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Германија со Југославија се увеличи повекје од 2 и поло- 
вина пати. Прн това Југославија износеше продукти и 
предмети за повекје стојност од колку е внесувала. Затоа и 
Југославија е имала како н останалите балкански држави 
така нареченн замрзнали кредити. 

Општествениот политички живот внатре во Југославија 
сс разјаждал од терор и националнн и класови противу- 
речија. Во таја атмосфера растеа како ranu фашиските и 
профашиски организацин. 

Ha 6 јануари 1929 год., Александар Карагјоргјевич iipo- 
возгласн диктатура, конститз'цијата биде ликвнднрана, no- 
литичките партији распуштени, слооодата иа печатот, со- 
брањата, здружењата доколку тие постоеа порано, беа уни- 
штожени. Крал Александар решил до крај да осештествува 
политиката на великосрпскиот хегемонизам. Кон средата на 
1929 год., ииде воведено ново административно деление на 
Југославија, no силата «а кое беа уништожени пационал- 
ните области, кои постоеа до тогај. Сето што е напомну- 
вало за другите нацдоналности, aai нивната култура, историја, 
јазик се преседвало. Сите иацпонални културни дружества, 
даисе спортнитс дружества, беа преминувани во југбсловен- 
ски. Но, сите тие пасилствсни мерки ne дадоа никаквн ре- 
зултат, поскоро тие спомогнаа само да се засили недовол- 
ството во целото тукуречи население во Југославија со 
исклучениврНа незначнтелната група од тие кои се ползуваа 
(^д прнвилсмпи ka диктаторските режими. Това недоволство 
беше приело карактер на волнение, a на некои места карак- 
тер на воражено востание. Во Југославија политичката 
атмосфера оеше многу згостена, која можеше да донесе 
иногу неочекивани резултати за великосрпската диктатура. 

lio тие ирнчннн диктатура биде принудена да ги спречи 
тие мврки'. Во септември 1931 год. бива изработема иова Кон- 
ституција no силата на која избранпте двпутати и сенатори 
(согласно таја конституција во Југославија се спроведува 
сенат) ииале само советодавен глас. По новата Коиститу- 
ција правителството беше одговорно само пред кралот, 
кој имал ираво да декретира државнн буджот, закони и 
измененнја на новата Констнтуција. Во време на публику- 
aaiHjeTo на новата Конституција во Југославија имаше не- 
колку десетки политнчки партии и пационални организацин. 
Повекјето од тие партин и организации носеле јавно фа- 
шиски харакгер и стоеле na позициите na српскиот хеге- 
мрнизам. Некои од партиите  на Хрватите,  на Словенцитс. 
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•Револуционата обединена македонска организација. Ко.му- 
нистичката партија на Југославија кои саштествуваа неле- 
гално се иореа за слобода, братство, и равноправие на сите 
народи но Југославија. 

Во резултат на таја терористичка и грабителска поли- 
тика на ликтатурата Југославија не преставуваше тогај 
сила, која би можела да се противупостави на евентуална 
агресија на Хитлеровската војска. Во воено одношение тајп 
не беше подготвена, зошто поголемата част од буджетот 
одеше IBO джебове на егентнте на днктатурата и великрср- 
бизмот. Корупцијата зеде колосални размери, во државшшт 
апарат и во војската. Од друга страна агитациите na јавпите 
агенти на Хитлбра) мегју сите нацианалности допринесоја за 
иамеление на сопротнвата која би можела да укаже југосло- 
венската армија на хитлеровската агресија. 

Такво беше положението, кога Хитлер се готвеше да 
нападне и окупира Југославија. Во март 1941 год. на чело 
на Југословенското правителство се навогјаше Цветкович- 
Цинцар Маркович-Мачек. Кнез Павле, koj заслгненместото 
Ha крал Александар. Ha 25 март 1941 год. правителството 
|Подржуваше подписа срамниот договор за присоединување 
на Југославија кон „Пактот на државите од оста". HsBeV 
стието за подпишувањето на тој пакт предизвика бура од 
негодование пред снте народи во Југославија. Ha 27 марг 
1941 станаа гранднозни манифестацни во логоЛемите гра- 
довн во Југославија: Белград, Загреб, Ниш, Скопје и др. 
Во Белград демонстраитите се јавиа пред Советското по- 
сланство со лозупгите „Да живее Советскнот Сојуз". 

Армијата мина на страната на народот. Правнтслството 
беше свалено и се образува .ново правителство, кое реши 
веднага да испрати делегација во Москва за преговори, 
подписуванјето со Советского правителство на договор за 
иријателство и ненапагјање. Таков договор беше потпи- 
шан на б апрнл, a 6 април Хитлеровите орди, при содеј- 
стието на италијанските, унгарските, болгарските и роман- 
ските фашискн банди, извршнја подло нападенис na Југо- 
славнја. Како скакалци тие опустошнја страната, разорија 
села, разрушија беззаштнтнн градови, грабеа и изнес^-ваа 
во Германија, a исто така и во Италија се што ИМ допаг- 
јаше во нивни раце. Така, за неколку дена фашистнте до- 
ведоја Југославија и народите во Југославнја до просјачко 
состојание. 
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Народите на Југославија посреднаја нападението на 
Хитлера со најголемо возмушение и негодованне. Повнној 
на Централниот комитет na комунистнчката партија на Ју- 
гославија чии генерален секретар беше другарот Јосип Броз 
Тито почнаа да се образуваат измегју сите народи во Југо- 
славија, уларни бригади и да се готват за востанне против 
окупаторите. Таквн ударпи востанически бригади беа обра- 
зувани во Белград, Крагујевац, Загреб, Дрвар, Лјублјана, 
Сараево и во други градови на Југославнја. 

Kora се извршн подлото и вероломно наиадение од 
страна на хетлеровите орди на Советскиот Сојуз југосло- 
венските патрноти почнаа да органнзуват диверзантски 
акции, да напагјат складови со оражје и други воени 

•објекти. Во Јули 1941 год. партизаните напагјаа освен na 
складови со оражје, на воени ешалонн, na патрули и rap- 
низони. Постепено во рацете на партнзаните напагјаа 
освен пушки картечници, мнио.метачи и друго тешко 
оражје. 

Партизанското движение ja обхвана целата страна, се 
•образуваа баталјони, бригади, днвизии, корпусн, се обра- 
зува редовна армија Народно-ослободителна армија на Југо- 
славиј.а. Това е бојоспособна, дисциплинпрана армнја, вооду- 
шевана со голем идеалнзм за ослободуванјето на својата 
страна. Во таја армија се претставени сите нацио^налности 
во Југославија, снте прогресивни слоеви ш општеството. 
Во неја активно участие земаат жените, кои сроспавуват 
една пета од целата ар.мија, младината која составува околу 
две трети од таја армија. Taja армија се ползува со полното 
доверие и подкрепа на целото трудово население во Југо- 
славија мегју сите нацноналности. Taja е во вистинската 
смисол иа думата иародна армија. Taja е образец за органи- 
зација и борба на народите во другите окупнранн страпи 
iBO Европа. 

Taja армија се раководи од млади испитанн во борбата 
патриоти. Ha чело на армијата стои сден испитан борец за 
ослободувањето на трудовиот народ во ЈугославиЈа, човек 
кој со својагга полководческа човештнна предизвика и пре- 
дизлпква восторгој и восхиштени како н лјубовта на сите 
народи на Југославија и на целото прогресивно човечество. 

МаршалЈосип Броз Тито и неговнте блиски сотрудници 
не само што умеја да создадат кажн од ништо една добре 
организирана и дисциплинирана армија, но И да организн- 
рат   сдна   држава.    Од   распокасаната   н   разделена   .мегју 
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разните   фашиски   клики,   под   врховното   ко.мандување   на 
Хитлера. 

Југославија се создаде благодарепие на геронзмот na 
народите на Лугославија н великата помокј на братскиот 
руски народ и на сите народи во Советскиот Сојуз како н 
на помокјта на сојувниците, една слободМа народна репу- 
блика, лзградена на федеративни начала. Сето това се 
должи и na полнгичкиот гениј на маршал Тито, кој 
фрлајки лозунгот за братствого и единството на народите 
na Југославија успе да ги сплоти no еден морален и поли- 
тички колектив спте пароди во Лугославија. Ha местото на 
садената од диктатурата и фашизмот вражда мегју napo- 
дите, и други народи, н<ертви на кои сганаа неколко сто- 
тини хиљади Србп n неколко десеткн Хрвати и Словенци, 
во Југославија зацари братската солпдарност мегју нив, 
завостворжестпх иа прппцппот na равноправисто мегју тие 
народи. Това братство и едипство се изкоа n затемели eo 
време на заедничката борба na тие пароди протпв пеприја- 
телот, со цепата иа реки пролеана човешка крв, со цепата 
папланини од човешки коски. Востржествувапиот na бој- 
ното лоле припцпп na слободата братството и равпопра- 
вието na сите народи пајде израз во историчпите решепија 
ла АВНОЈ во историчеп град Јајце, na 29 поември 1943 год., 
no силата на кои Југославија се уредуваше na федеративни 
начала. Југославија беше поделена на 6 равпоправпи еди- 
пици, a имепо Србија, Хрватска, Црпа Гора, Словенија, Ма- 
кедонија и Босна и Херцеговина. 

Решешата no Јајце дадоа много силен тласот на на- 
родно-ослободителпата борба na сите федералпи едиппци 
во Југославпја, кои образуваа дсмократска федеративпа 
Југославија. 

A кога Црвенагга арлшја испуди, Хитлсровпте орди од 
Советскиот Сојуз и влезе во територијата na Бугарија и 
спомогна за незипото ослободување, јавувајки се за втори 
пат ослободптел na болгарскиот шарод и даде својата мокјна 
поткрепа на нашата народно-ослободителна армија, нашата 
črpana беше наполно ослободена. Фашискиот звер беше 
пспудеп од територијата na Југославија. Едповремепо со 
nero беа разбити и сите оние противупародпи режими кои 
под сепката na хитлеровскиот фашизм беа заболе своите 
крвави нокти во истрадалото тело na југословенскнте 
пароди. 
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Треба да одоележам за помокјта, која je дадоја во де- 
лото на ослободуењето на Југославија сојузниците на вели- 
киот Советски Сојуз новоформираиата оратска народна 
армија на отечественофроитовска Бугарија, слсд успешнотб 
народно  востание  на 9 сеитември  1944 година, 

Грамадни се загубите кои ги поднесоја народите на 
Јутославија од окупаторите. Жертвите, кои ги даде Југо- 
славија прел нре.ме на бојевиге како н следствие извршени 
погроми над мирното население во Југославија сс исчисла- 
ват на 1.685.000 души. Треба тука да одбележам дека во 
лрвите редови na борбата се навогјаа активните членови на 
комунистичката партија на Југославија, која даде огромни 
жертви во борбата. 

Освен тие убиени през нреме иа ослободитслната борба 
грагјани на нашата счрана, окблу 2.000.000 југословеиски 
грагјани, пострадаа од фашиските обестии. 

Штета нанесена на нашето иародно стопанство се исчи- 
сшва на 61 милијарди долара на базата на цеиите од 1941 
год. Но воиреки сички тие загуби во човешки жертви и 
материјални загуби нашиот народ се залови опште през 
време на борбата, со ослободеиата макар и no малка тери- 
торија, со изградувањето и обновувањето на збмјата. Изда- 
доја се редица закони од АВНОЈ н од Припремената na- 
po дна скупштипа (iio која се наимепува Аптпфашиското 
векје na народното ослободуспЈе na Југославија во третата 
негова сесија), како закопитс за Копституаптата, за избо- 
piiTe за Копституаптата, законите за печатот, зборот, собра- 
нијата, здружепијата, за аграрпата реформа и колониза- 
ција, за селските долгови, за дапочпата система, законите 
против спекулацијата, против војните богаташи и np. и np. 
Сите тие закони преследваа цслта да се даде закона форма 
na извршената револуција во сите области na нашиот 
општествен, економски, културпо-пационален и политички 
живот. Треба да се одбележи дека пзработепиот закон за 
изборите за Копституантата претставува најдемократични 
закоп во светот, после за^онот за изборите во Советскиот 
Сојуз. 

Грамадпата маса од народите иа Јупославија ги по- 
средшна тие пови закопи со восторг и воодушевлепие. Со- 
гласно установените поретки во нашата страна, пшроките 
народпи маси се депеска тис кои раководат со садбата na 
народот, своите садбипи. 
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Народнте на Југославија изразија своето воодушевле- 
ние и одобрение na установспите поретки во нашата страна 
со своето масово участие во избориге за Конституантата 
на 11 иоембри м. г. 

AKO се сравни участието иа гласолодавателите во 
изборите за Конституантата со нивното участие во лора- 
иашните избори за Скупштината треба да се констатира, 
дека народите на Југославија пројавиа во тие нзбори 
многу голем интерес. Тие докажаа со своето участие отн 
стојат на полио за установенитс нови поретки. Во Југосла- 
внја, тие се за нова Фсдеративна Народна Република Југо- 
славнја. Додека порано во изборите участвувале една една 
пета максимум една четврта од целото населеине, то во 
изборите за Конституапта, кои станаа миналата година 
участвуваа ловекје од половина од населението на Југо- 
славија. 

Лозунгите околу кои се водсшо изборната кампан>а беја 
за народна истинска демократија, против монархијата како 
главен виновник за несрекјата, која имаја народите на Лу- 
гославија през вроме на 23 — годишниот хегемонистички 
режим на дииастијата Карагјоргјевич во Југославија, како 
и за главннот враг на образуванието на нова Југославија, 
на братската и демократската заедница на равкоправнитс 
народи на нашите држаии. Гласувајки за кандидатите на 
народннот фронт, на чело на кои се навогјаше нашиот 
маршал, грагјаните и грагјанките на Југославија гласуваа 
за република, т. е. за таква форма на управление на нашата 
страна, при која само е возможно рсаштестоувањето иа 
лринципите на вистинската лемократија, вистинската на- 
родна власт. Гласачите за кандидатите на ПароДниот фрсит 
гласуваа за федеративно уредуван>е na Југославија, при 
која форма на управлемие е само вожможно приложение 
во дело на вистинското равноправие на народите во Југо- 
славија. 

Установената народна влада во Југославија започна 
сзојата обновнтелпа работа пред vuno таја илада да бидо 
образувана. Изградувањето на власта и обновата иа иашата 
зеија започна уште прсз првите дни кога во резултат на 
народно-ослободителната бориа ние имафме слрбодна тери- 
торија. Изградуванието на нласта и обновувањето на на- 
шата земја започна со брзи чекорн да врвн напред. Се по- 
правунат мостови, железопаггни   линии,   шосети,   фабрики и 
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работилници и општсстиени изгради, жилишнн згради, еко- 
■номски згради, се построија попалени села и пр. и пр. 

Ке дам некои думи за извршеиата обнова нмено во 
отношение на Македонија. 

Во Ма1кедонија се изградени .мниалата година 81% од 
сите времени и постојани мостови н 18 мостови од времено 
тшстоението за миниванје. Миналата годнна во Скопје се 
направени 17 големи државнн учрежденија и претпријатнја. 
Во Македонија се созидани 859 нови селски кукји, 428 по- 
правени, и 615 се работат. Израсходваннте суми за хидро- 
технички рвботи сс исчнслават на повекје од 9 милиона 
динари. 

Поради големата суша од миналата година лретеше 
опасност од глад во некои реони' на Македонија. Но таја 

'опасност премина благодареиие на' ио.мошта која ja до- 
Оивме од ФНРЈ. Од месец април до крајот на 1945 год., се 

.получени од Војводнна околу 31 милион килограма храни. 
Од последниот конгигент отпуштен за обезбедувањето со 
храна на пасивните краишта во размер на 18 милиона кгр 
е получена 14.252.000 кгр. Така да сите пасивни краишта 
или одалечени од железопатните центрови се осигурани за 
храна за през зимата. Досга усилија се направени за да се 
снабди населението и со други продукти, на пример сол — 
ирез миналата година е получено и распределено 5.659.470 
кгр. сол, получено е 932.000 кгр. тскер, 539.000 кгр. зејтин. 
Од УНРРА е получено освен горните прод>'Кти за Македо- 
ниј.а: шекер 785.000 krp., млеко во прах, кондензовано и 
конзервирано млеко за мали деца, сапуни за прање тоале- 
тен сапун, кафе, маргарин и пр. 

За исхраната на добиток се получени 830.000 кгр. овес, 
220.000 кгр. трнци, кјуспе, шекерни резанки и сеено брашно. 

Во областа на индустријата и рударството се постигнати 
значнтелни успесн. Се турија во движение туку речи сите 
индустријски претпријатнја: од111 индустријски претпри- 
јатија - - колку има Македонија само уште 14 претприја- 
тија не работаг и то поради немање на суровинн, a имено 
3 зејтинодајни, 2 шекерни изделци, 1 сушилна, 3 мелници 
за сол, 1 фабрика за сапун, 1 керамичка фабрнка и 3 тек- 
стилни фабрики. Требе да се отбележи дека капацитетот 
на нашите индустријални претпрнјатија од последните Me- 
cenu на 1945 година во сравненне со капацитетот во начело 
на нстата година е увеличен три пати. При тоа не треба да 
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ce  заборави дека  16 инлустријалии  претпријаггија  беа  по- 
рушени и ловекје од 50 оштетени. 

Осооено усилие ce положи за да ce тураг во движение 
часните претпријатија, који прсмииаа во државниот сектор. 
Треоа да ce земе во внимание недостатакот на раководсн 
кадар и квалификованн работници. 

Перспективите за развитието на нашата индустрија во 
Македонија ce големн. Ние имаме сурови материјали во 
доволно количество. Остава ии да построиме текстилни фа- 
брики, иредачници и ткајачннци за памук и волна, за свила, 
да рашириме манилулацијата и произввдството на туту- 
нови изделнја, да построиме (|)абри1<и за конзерви, зелен- 
чукови, плодове и др., како и да создад&мр стакларска 
индустрија, да раишриме маслодајиата и брашнената ннду- 
стрија, да изградиме фабрики лл произведување на цсмент 
и така натаму. 

Ние не ce самњаваме оти Сојузната влада ке ни укаже 
сето свое содејсгвие и това ке биде во интересот на ФПР.1, 
во интересот на производството на сурови материјали, со 
една дума во интересот на работ!1ите масн. Со roa ке ce 
ограничи — a може бн ке ce премахие окончателно со те- 
чение на времето — и безработица во нашата земја. 

Во Македонија ce прават големи усилија за доброто 
оксплоатнсање на рудниците. Рудни богатства во нашата 
република ce големи — би рекол дури многу големи — 
само не ce достатачно изследВани. 

Многу од рудницитс беа оспособени за ексллоатација. 
Cera и.маме 13 активии рудиици. Иекои од рудниците почнаа 
да работат во втората половина иа 1945 година. Нне имаме 
во Македонија хромови руди, кои састављават едно голе.мо 
богатство за страната. Тие ce намират во Тетовско, Скоп- 
ско, Кумановско-Прешевски реони, Охридско, Велешко, Ка- 
вадарско и во Валандовска околија. Ние имаме магнезит no 
Скоиско-Велешките реоии, магнетнишистни во Куманово, 
имаие железни руди no Скопско, Велешко, Вродско, Иего- 
тинско, бакарни руди во Демир каписко, Струмишка око- 
лија, Валандовско, Дојранско, околу село Мирово, Удово 
и околу Вогданци. Во Огрумичката околија бакарната руда 

•содржи од 2—3 грами злато na една тона сурова руда. 
Оловно-цникопи руди ce намират во Кратрвско, специалнр 
во Злетовско. Тамо ce иампрат иајбогати находишта на 
галелит, од кој ce добива олово (курту.м) и свалерит за 
добивање на циик. Тука има и други руди како барит, ман- 
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глн, железни руди, пирит н др. Во Струмичко и.мамс исто 
така оловни и цинкови руди. Арсенови рудн се намират во 
Тиквешко, при село Рожден од 80 години навамо се до- 
оииа арсен. Мангани руди се намират во Охридско, Брол- 
ско, Велешко, Кумановско; ииклови руди се намират во 
(Кумановско. 

Со воглишта Македонија с бедна: Имамс неколку мими 
во Катланово, Живојно, a освен това лигнит во CKOIIICKOTO 
село Нерези која руда сс експлоатира од 1928 година на- 
ваму. Македонија има азбест во Дојранско, но не се 
експлоатира. Ние имаме уште талк, мрамор, оникс и гипс. 
Во Дебарско се претполага да има огромно количество гипс 
и no некои сведенија исчислјава се на 1 милион вагонн. 
Гипс и.ма приложекие како строителен материјал и FUJ 
циментова индустрнја. 

По отношение на електрификацијата Македонија е 
останала многу назад. При сс гова ние правиме големи уси- 
лија во това отношение, a условијата за електрификација 
се много благопријатни. Основаио е (јједерално електрнчно 
претпријатие кое ги води снте електрични централи во 
Македоннја. Миогу од разрушеиите централи беа поправени. 

Голема, многу голема е помокј која ние получивме и 
»получаваме од нашите бракја во останалите реиублики na 
Југославија. I Ine од своја страна даваме на нашите југосло- 
венски бракја иродукти и предмети кои нашата македонска 
народна република произвежда и од кои нашите бракја од 
останалите републикн имат нужда,. a част од кои продукти 
служи како стоки во нашата изиосна трговина. 

Ние производиме сравнително големо количество тутун. 
■По производството на тутун нашата република взима прво 
место во Југословија. Ona производи лве трети — a може Cm 
и три четврти — од целото производство тутун но Југосла- 
вија. Продукцијата на тутун е била секогаш зависна од 
цените кои тутуновиот монопол во Југрславија определу- 
вал. Вис ситсдобро знаете оти монополот иа старата Југо- 
славија имаше од тутун приход од 800 милиони до 1 мили- 
јарда динари секоја година, mro е састављало 12 част од 

•буџетот на старата Југославија. Цениге на тутунитс се 
били од 7.24 дин. na кгр. вр 1933 година, до като во 1923 
година ценитс беа .'59.78 динари no кгр. Во 1924 година е 
било пронзведеио 14.296.012 кгр., no през таја година тутун 
ол raja реколта бешс оценеп од гугуновиог ионопол cpe;uii) 

22/ 



no 24.53 дннарн. Јасна е тенденцијата на тутуновлот моно- 
пол за  ограбване na македонското население. 

Од друга страна забележва сс како со намаление на 
цените се намалјава и количеството на произведениот 
тутун. Така, на пример, когато цената на тутун во 1933 ro- 
дина беше 7.24 динари, во 1934 година количеството na 
засејаната плошт миого е спаднал, т. е. добивено коли- 
чество тутуи износеше 3.034.000 кгр. Во 1937 година е било 
иронзведено 11 милиона и нешто повекје и тој тутуи беше 
откупен no 11.95 динари, a следната годнна пак е било на- 
малено ироизводството na 8.705.871 кгр. но мопополот плати 
за тој тутуп no 14.55 дипари. През 1944 година, коа година 
Македопија беше ослободена, производство na тутун се 
исчислјава на 7.540.000 кгр. liamaia држава е фиксирала 
средно цените на тутун на 48.15 дпиари за кгр. Taja го- 
дина —■ во резултат na незаломнената суша во цела Југо- 
славија,/а специалпо во Македонија — нис сме произвеле 
no малку од половината од производството през 1944 го- 
дина, значи 3.300.000 кгр. Треба да се одбележп дека ква- 
литетот на тутунот е подобар од мипалогодишнпот тутун. 
Ценнте cera се определуат средно no 80 динари на кгр., т. е. 
максп.мум 250 a минимум 25 динари. Нека одбелезвам да со 
производството na тутун во Македонија сс занимават околу 
50.000 (|)амили11. Kora се има предвид да средната консума- 
цпја na Максдопија достига na 1 милион кгр. тутуп го- 
дишмо, тогај може да се види какво големо значение има 
пропзводство na тутунот во нашата страна за остгЈналите 
наши републики, a ii за размена na стокп од кои ние имаме 
нужда од други држави. 

Еден друг важен артикал кој се произвежда само во 
Македонија од цела Југославпја е опиумот, т. е. смола од 
макот. Преди 30—40 години во Македонија се произвеждало 
повекје од 200.000 кгр. опиум во годипата. Нека се одбе- 
лежи да македонскиот оппум нма пајдоброто качество од 
спте опиуми кои се произвеждат во Европа n Азпја, значи 
тој е квалитатнвпо no супериореп n од турскиот и од пер- 
спскпот опиум. Земја засејана со опиу.м ирсгставува огра- 
ничена плошт од 20.000 декари. При најдобра реколта од 
1 декар се получава 1.5 кгр. с.мола, a при лоша реколта 
тшловина од това количество. Предвиждало се таја годпна 
1— през месец окто.мври н поември — да биде засејано 
90.000 декарп, no за сажаление ne успевме да исполниме 
таа норма и е засејано повекје сд 50.000 декарп. Иека се 
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одбележи да крупните експортатори на опиум се дшстЈ^вали 
ценнге на тој много значаеи артикал за македонскиот 
народ. Оваа политика на крупните експортатори беше потпо- 
могната од претставителите на стара Југославија во Маке- 
донија, кои беа ортаци во поделата на печалбите, што значи 
ортаци ви ограбването на трудот на македонскиот селанец. 
При това нека се оДбележи да след потписвансто na Женев- 
ската конвенцнја од 1929 година цепнте на опиум оште 

•повеке паднаа, бидејки старото југословенско правителство 
не взимаше никакви иерки за заштита на интересите на 
производителите, оти тие Максдонците ги сметаја за поро- 
<5ен колонијален народ. 

Маслодајната индустрија, за која зборев погоре, досега 
се служеше со суровн матсријалн главпо од маховото се.мс. 
Значи, производството на маковата култура даде возмож 
ност за развитие на таја индустрија во Македонија. 
Но, бидејки во .миналата година ние имавме многу малку 
л1а;ково семе, то бевме цринуденн да потрсиие од друго 
иесто семе за таја наша маслодајна индустрија. Наме- 
ривме такви сурови матсријали во Војводина од каде се 
доставенн слончогледови семтћа за производство на слон- 
чогледово масло. Само во Велес иие имаме 2 фабрики за 
масла од кои едната е втора ВО Југославија (след загре- 

'бачката) со капацитет 2 вагона днсвно. Taja cera рпботи со 
■слончогледово семе од Војводииа и се раководи од држав- 
ниот сектор. Другата фабрика и.ма капацитот од 1 вагон 
дневно. Taja е во часни раци и не работи. 

Друго едно важно производство на Македоинја прет- 
ставуат кожурци (свилени буби). Средно сс произвежда 
годишно од 500—600 хиљади кгр. Taja година производ- 
ството стига на се 120—160 хиљади кгр. следствие на бо- 
лести. Со това производство се заиимават хиљади семеј- 
ства во Струмишко, Гсвгелиско, Валандовско и т. н. 

Македонија држи во прво иесто производство на ко- 
журци. Неопходимо с да се оснуе фабрика за преработуе- 
шето na кожурците. 

Ние 11ро.извеждаме и орнз «0 количссгно повекје од 
3 дшлиопа кгр. (средно од 193039 г. се произвеждаше ио 
3.828.000 Kip. годншио), со кос количество се задовољават 
нз^ждите на сите народи на Југославија. 

Македоиија произвежда средно половии милион кгр. 
ламук, ленени влакна околу 30.000 кгр., сусам околу 300.000 
кгр., конопл.ени влакна повекје од 250.000 и КОНОЛЉСНО се.ме 
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околу 100.000 кгр. Трсба да обрнем вшшшие на onciojare.i- 
ства да од остатците иа тутунот се произвежда никотин. Же- 
лаггелно бн било да се отаори фабрика за производство на 
НИКОТИН во Македонија, или да се пренесе фабриката за ни- 
KDIIIH основана 1926 година во Ниш во центрот на тутуно- 
iioro производство во Македонијд (Прилеп или друго место) 
no roj начнп фабриката ке се најде »о центрот на суровите 
материјали. 

Нека одбележам оти во Македонија се прават големи 
усилија за издигањс културното ннво на народот. Се соз- 
даде литературен махедсдаски јазик, се осниваа весници, 
списанија, се издават брошури и книгн на .македонски јазик; 
се устројат народни универзитети, школн за учителн ва ма- 
кедонските, турските и албанските училишта во кои се \ч. i 
124.000 деца — во македонски училишта cera се учат околу 
100.000 деца или околу трн иати повекје од колку во 
191112 год., когај имаше 37.000 ученици. Од'курсевите 
излегоа 982 учители, 277 албански и 132 турскн. Това кое 
најмногу липсва во Македонија е учителскиот кадар, инаку 
ние би имале 150.000 a може би и 200.000 ученнцн за да 
посештават училиштата. Љубознателноста на македонскиот 
народ како и желанието да се просвегуват е'голем. Cera BO 
Македонија има 985 македонски основни училишта, 163 
албашжи, 74 турскн, 12 српски и 2 влашки училишта. Треба 
да се добави дека се прават големи усилија за ла се 
издигне културното ниво na Македонскиот народ. Окуп .- 
торите беа иајмалку заинтсресовани за да сс издигне кул- 
гурното ниво na народот, за това и се правеа за да биде 
лржан roj иарод но тсмиппа. Сама може да се и.ма едно 
претставление за това дека во 1931 година само 2 трети г>д 
u; селението  било  грамотно. 

Претприетитч иерки за ликвидирање на неписменоста 
се дале извесни реаултати, али не дост1ат9чни. Во 1945 го- 
дина се биле огвореин 383 аналфабетски курсеви, кои биле 
посетувани од  12.804 ученици. 

През време на самата народно-ослободителна борба, a 
и во резултат на победата na народните маси во Југосла- 
вија над фашизамот, корено се промеии рбликот на нашата 
страна. Прсз roj период настапија - благодароте тржо- 
ството на новите принципн во името на кои се водеше бор- 
бата против окупаторот и нсговите домашни лакеји фа- 
шисти н реакционерн — големи проиени во стопанската 
структура на iiaiuara страна. Од трите сектори, кои саште* 
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■стауват во нашето народно стопанство: државниот сектор, 
кооперативниот и часниот — првите два сектора доминираг 
во  раководството   на   стоиаиството   на   Југославија.   Инду- 
стријата, транспортот, банковото дело, рударството и уште 
некои други клонови на народното стоианство се раководаг 
no еден определен план од државата. Taja е која направ- 
л.ава стопанскиог живот на нашата страпа. Само во областа 
иа внатрешната   трговија   државннот   сектор   нема   доми- 
naiiiH    положение. Макар трговија се памира уште во ра- 
ците на часниот капитаЛ, само нзвесна част се навогја во 
рацнте   na   кооперативниот   и   државниот   сектор.   Целнот 
успех што  ние можеме да зарегиструваме во нашиот сто- 
пански  живот  се должн  главно  на  државниот сектор на 
народното стопанство. Toj успех беше возможен благода- 
ренис на rba  дска раководствотр на државата, иавогјајки 
се во рацетс na народот, овој исти народ провежда и сто- 
панската  политика на страната, следователпо се претприе- 
маат мерки и се организира народното стопанство, произлс- 
зувајки исклучително од интересите na широките народни 
маси. Нашиот успех во народното стопанство се должн na 
гоа,  дека   народната   власт ja  раководк  no  само општата 
политика   на   ftauiara   страна,   но  и  неЈзината   економска 
политика. 

Во сите издадени до cera закони е положен принципот 
на народниот ауверенитет, кој се прилага во сите областн 
на нашиот живот — аолитички, општествен, културен, еко- 
номски. Треба да се одбедежи дека сите приложсиија кои 
влизахе во проект на конституантата го измекуваат корено 
обликот na nam.loi ЖИВ01 - ПОЛИТИЧКИ, опшгестпсп, пацио- 
нален и економски — суверенитет на пародпте на Југосла- 
вија е правозгласен и тоа е најпсра.чрушнмата основа на 
која е саградена нашата нова народна република1. Рако- 
вод.ство na садбините ua народот се намира ва раците на 
самио! народ, Власта која е п.ма народот вистинска e na- 
родпа власт, произлиза од са.миот народ и се раководи од 
саликл него. Taja власт с пзборпа, npn најдеиократпчпа 
слоболпа систома, и това се пародпп одбори ДО Скупшти- 
ната na ФНРЈ. Имавне mio cfe гова во старата Југославија? 
Idi помен за това. При това toj суверенитет отиде до там, 
mro то границите na секоја република не можат да се опре- 
делат без нејзината согласност, Член 12 од конституаци- 
јата лава тоа право na републиките.       i 
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Bo главата за економското уредување na Југославија 
се рдезЈШ приндипи кои се триумфовали во нашата четво- 
рргодишна борба, што значн дека лржавниот и коопера- 
тивниот сектор играт домннантна ролја во нашето народио 
стопанство. Тие не играт таква ролја само во областа на 
i'Harpeiunara трговија. Нне прогласпмвс припцип на пла- 
ннраио стопанство н нашата централна влада таја е која 
управл>ава со стоианскиот живот на цела Лугославија. 
Титов Белград дава направленио na roj ЖИВОТ. Ву Белграл 
ние и.маме полна вера, бндејки зкаеме да тие кои раково- 
дат од Белград со целата ната страна — Маршал Тито и 
неговнте сотрудннци — се истииски доброжелатели на ситс 
народи и на нашнот народ. Макединскнот народ нма полна 
вера во nni). Това не може да се каже MI старата Југосла- 
впја, против чпнто раководители нашиот нарид сс бореше 
машки  и даде  значителни  жертви  во  таја  борба. 

Едно друго прашање кое влезе во самата коиституција 
претставува прашање за разрешење на аграрната проблема, 
која разјаждаше старата Југославија. Cera земјата прн- 
надлежн на онија кои ja обработват.' Специална заштита 
се (гредвижда за иалките и средците селани. Заштита на 
работниот народ се огледа во ограничавање на работното 
време, на осигуравање на живог и здјравје, определување 
на минималиите надиици и т. и. Особени грижи се полагат 
за малолстните деца и т. н. Се определуат правата и долж- 
ностите на грагјаните и така е прокламнраи висок прннцип 
на раеноправисто на народите — едно од иајглавните при- 
добнвкн на нашата борба^ — принцип кој е одушевил силнп 
македонскиот народ. 

Това ние наблудаваме во законите за конституамтата, 
која треба да се састои и се састои од два дома: Сојузно 
народно собранис и Собранне na националноста, кои га- 
раитираат еднакво прстставителство на сите грагјани и Ha^ 
ции. Во тој закон е закрепено равноправието на сите нации 
во Југославија. Согласно тој закон се даденн наши изби- 
рателнн права иа сите грагјанн на возраст од 18 годнни 
нагоре, без разлнка на пол, социално происхождение, надио- 
налносг и вероисповедание, се установени равни и преку 
нзбори, при тајно гласување. Това ние наблудаваме со гла- 
сувањето през месец август миналата годнна на цела ре- 
дица закони, како шго се законите на печатот, собранијата, 
здруженијата со кои се гарантират најшироки ирава на 
грагјаните. 
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Квква разлика мегју осиовните положенија кои легаа^ 
во  raja конституанта и положенијата кои легнаа во старите 
конституцни во старат:)   Југославија:   Видовденската   кон- 
ституција   (1921  год.) и  конституцијата   од  1931   година! 
1 1и еден од принципите, легнали во основата на тие две кон- 
ституции, ne најде место во конституцијата на нашагга млада 
држава. До кога тамо во тие конституции беше провозгла- 
сено  правото на  експлоататорските класи, на хегемонијата 
на  тие класи од српската н.ација\, до кога во ннв се предо- 
ставуваше полна слобода иа тие класи да газдуват no стра- 
ната и се претставуеше неограниченото право на крааот да 
раоподелува  со  Југославија  како   со   свој    пашалук,   како 
феудал, до кога според тија конституциинародите na Југо- 
славија беа свсдени до положението на потчинеии нароли, 
на   безправни робои, то во новага конституција сс провоз- 
гласава принципот на иародниот суверенитет, на правото Ha 
народнтс иа Југославија да органнзират и раководат сами 
своите садбини. Во нопата конституција  принципот na на- 
родниот суверенитет, на слободата И равиопраписто иа на- 
родите    на.мсри    СВОето    »ајшнроко    приложеиие    во    сиге 
области на политичкиот, стопанскиот, огаитвствениот и на- 
ционално-културниот  жнвот на  народпте  и  грагјаните  во 
нашата страна. 

Сите аридрбивки на народно-ослободнтелната борба 
најдоа својот израз во новата слободна де.мократска кон- 
ституција, најдемократична од сигс констнтуции, со исклу« 
чение на конституција на Советскиот сојуз. Иова Лмосла- 
вија, југословенските Нартизани, народно-ослободителната 
армија на Југославнја служеја за образец na сите народи 
кои стенкаа ПОД фашискиот јарем. Гледајки на тија борбн, 
угнетените народи na другите страни во Европа, ja засилу- 
ваја својата борба, организираа својата сопротнва, преми- 
наваја во настапление, ro сражаваја врагот. 

Изнесувајки ja победата над фашиските сили и реак- 
цијата во ссшствената си страна, ј\тословенските иатриоти 
служеа за при.мер na саседните и далечпитс страпи, да заси- 
лат своата борба против домашппте фашистн, домашната 
реакција н косвено протнв мегјународната реакција. Уси- 
лената изборна кампања која се водеше во Југославија и 
коja даде бл>ешташТИ резултати на изборите од 11 ноември 
1945 год. послужп за пример на соседните crpann — Буга- 
рија и Албанија — да нанесат решителен удар но наборите 
на ргакцијата во нивните страни, 
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He напразно видни кореснонденти на тугјиот прогресн- 
вен печат зајавуваг дека Југославија претставува образец 
за угнетенихе лржави во Европа, образец ne само со бор- 
бата и во раководството на борбата, ne само no отношенио 
Ha геропзмот, Со.мопожртвовапосЋа и себеотрицаинето кои 
наролите на Југославија покажаја во време na вооражената 
борба и покажува cera npn мирна охЉтановка и во борбата 
за окончателното разгромјаване на фашпските елементи и 
реакцијата, ио и во изградувањето на нашата нова народна 
власт, во обнсшата на пашата земја, во строителството на 
нашего народно стсшанствр. 

Нова .Југославија дава об.разец, подобно na Cor.oi- 
скиот сојуз, на разрешението на сложпата национална про- 
бле.ма во страната, на установјаването na братство и един- 
сгво мегју народите на Југославија кои беа насаскапи од 
мои: ,   ре:.кцијата   и  (јјашизмот да  се самоистребл.а- 
ват. Старата вражда антагонизмот мегју разните пацио- 
нални и вероисповедпн групи, кои се кулгивираја рсвно:1К) 
од старите режими и политичките потерии кои ги крепеа 
тиа режимк, се зам^ни со дружба na народите, со братска 
солидарност, со братство и единство мегју сите иационал- 
иости n снте вероиопаведни групи ad Југославија. 

Иоиа Југославија се роди во огинот na борбата против 
окупаторите и нившпе домашни сл\тп. Народите na Југо- 
славија извојгиаја со цената na огромни човешкп и мате- 
ријални жертви својата слобида, својата равпоправност, 
своето право да раководат сами својата садба, ла уредудал 
своите работп како барат ппвните интересн. Тне тргнаа no 
патот на демократското развитие. Благодарение на тија 
vcn inja u na достпгпатите грапдиозни успеси во сите обла- 
СТИ во ЖИВОТОТ, Југисланија n нејзипиот создател, Mapin;i.i 
Тито, се пплзуват со симпатџите и обајанието на целиот 
културен свет. Иовата народна власт, федератпвпа народна 
република Југославија, стои здраво на нозете си, ползу- 
вајки се со еднодушните сиипатии и подржка 6д сите тру- 
дови слојевп од сите пациопалности во Лугославија. Taja 
се ползува со тсспото пријателство на велпкпот нејзин 
сојузпик, Советски сојуз, na тесното пријателство на оп- 
честиеио-(ј)р()Птовска Бугарија и демокра.тична Албапиј'. 
прпјателството na братските ле.мократпчпп славјански 
странп: Чехорловакија и Полша. Taja подржа прнјатедски 
OTHonieiiiija со великите зал^дни сојузници, Англија и Аме- 
рика,   со   северните   нејзини   руседи:   Романија,   Унгарија, 
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Австрија, и се ползува најголс.мите си.мшшш и подржка на 
своите синови, навргјашти се надвор од територијата на 
Југославија. Никогаш Југославија ие се е ползувала со 
такива симпатии во тугјина како cera. И немаа Друго лице 
мегју раководителите na пароднте кое да се ползуваа слсд 
Сталина — великиот вогја на советските народи — со таквн 
симпатии и таква Л;>убов како претседателот на Министср- 
скиот совет na Југославија и главнокомандувашт на Југо- 
словенската армија другарот Јосиф Броз Тито. 

Сака.м да засегнам едно прашање кое другарот Кидрич 
подигна тука, a имено кое се однасја на давање возиожност 
да бидат удоволени желанијата na населението од Трст и 
Јулиска краина, да се прИсоједини кон ФНРЈ. Ние, Маке- 

■ донци, се присојединувал1е наполно кон това предложение 
на претставителот на Словенија. Нека при това не се испуска 
од вид дека Словенци се дали 45.000 борци во народно- 
ослободителната армијаи да во течение на 4 годннн имали 
се 42.000 души загуби во борбите. Требе да се одбележИ да 
това искрено подкрепуе целото население, на Јулиска 
краина, л тоа не само Словенци, no и Италијаици. Петици- 
јата која е испратена пред неколку месеци и предадена на 
сојузните држави во Лондон преку претстаћптслот на на- 
шата држава другброт Кардел, е потлисана од 346.486 
души Словенци. 

За сажаление некои прогресивни среди во Италија, кои 
са поставили на своето знаме приншш за самоопределенис 
на народите и братска солндарност со сите народи, не са- 
каат да разберат дека правилното разрешение —• согласно 
волјата на народот — на прашаљето за Трст и Јулиска 
краина, е во интерес не само на народите во roj крај, Сло- 
венци и Италијаици, но И во интерес на широките народни 
слоеви во Италијб, кои н.мат голем интерес да подржат 
најблискн, срдечни и лријаггелски отношениа со слободннте, 
демократични и самоотвржани народи на Југославија, 
интерес не само политичкп, но n економски. Со това свое 
држање тие прогресивни сили налеват вода во мелницата 
на реакцијата во Италија, тие сили значи содејствуват со 
това за нејното воскрсавање, за воскрсаваље на неофа- 
шизам. 

Преди да завршам разрешете ми да поднгнам и пра- 
шањето за нашите бракја во Егејска Македонија. Во тој 
дел на Македоннја, a изопшто во цела Грција, се спровежда 
една политика на физичко уништожување на македонското 
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Иассление. Воопште ,треба да се консгатира дека ситс грчки 
реакциснерни и шовеннстички правителства до cera ca се 
сгремили да изгонат, a и физички да уништожат послп- 
бодните Македоици во тој 'крај. Taja Hrpai на грчкнтс шове- 
иистн беше подржана и од бугарските фашистнчки импе- 
ријалисти, кои потписаа, 1926 год. конвснцнјата Молов— 
Кафандарис, согласно која македонското населенне бешс 
таксуваио .како бугарско и требеше да биде изменено со 
грчкото население од Бугарија. Прилагајки raja конвеи- 
ција грчкото гфавителство uporna ^во буквалнпот смисол 
на думата нашите бракја од поголем број реони од Егеј- 
ска Македонија. Тие лугје беа преселени во Бугарија голн 
и боси и во течение на многу годнни беа тамо во беда. По 
тој начнн беа изгонени од Македоннја околу 250.000 Ма- 
кедонци. Целта беше јасна. Требаше да се измени етнич- 
киот карактер на Егејска Македоннја, во која пред половии 
иск,- 1Н96 година, имало 52% Македонци (654.406 души), a 
во >941 година е имало само 27",; {252.753 души). Местбто 
на нашнте бракја беше заето од така наречени Грци, т. е. 
караманлии, дравославнн турцн од Мала Азнја, чив број 
достига 210.000 душн. Овие лугје говорат на турскн јазик. 
Во това число спадат уште 80.000 Јерменци, избегнали след 
разгромот на грчката армија во 1922 гбдина, лази н други 

- народи 75.000, кјурди 8000, власн 18.000 и само 250.000 
истински Грци. Значи од 600.000 тека наречеии Грци само 
250.000 се нстински Грцн. 

Прн това треба да се одбележи да во неколку реони 
Македонски славјани составуат: во Костурско нмамо 55.000 
Македонци, т. е. 75.2% од населението, во Леринско нмамо 
n2.000 т. е. 76.9%, во Воденско 37.570 т. е. 54.8%, во Гу- 
менджа 42.7%, Енидже-Вардарско 31% и т. н. 

Политика на преследване на нашите бракја Македонци 
од страна na сите правителства кои се изредиоа во Грција 
во последно време продолжава. Taja политика беше прнли- 
жена ие само през време на окупацијата од германските 
фашисти но и през време na правнтелствата след изго- 
.чуољето на Хитлеровн банди од Грција И Егејска Маке- 
донија и след ликвидирањето со марионетскнте правнтел- 
ства. Taja политика продолжава през време на прав. на 
Паиаандреју, Пластнрас, Вулгарис, Дамаскинос, Канелопу- 
лос, таја полнтика продолжава и cera при правителствсто 
na Венизелистот Софулпс. Треба! да се одбележи дека шо- 
веннстички и империалистички среди во Грција, при содеј- 
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ствие на правителствените среди, терорнзират, пљачкат н 
убиват антифашиските Грци и на прво место нашите .маке- 
лонскн оракја. Нека се знае да во Грција има денеска 129 
монархистични оандн, кои вршат налети на учрежденија на 
лев. организации, разрушават печатници на лев. весннци, 
уоиваг првите лугје на лев. организацнн и т. н. Cera во за- 
творите се на.мират 18.000 затвореници од кои 6000 се 

'Македонци. 
Со осооен бес се нахврлјат тие бандн врху Македон- 

ците и сакат да уннштожат нашите бракја тадш преку терор 
да го накарат да избегат од својата роднна —• Егејска Ма- 
ксдонија. До cera се избегали од тамо кон иашата  маке- 
лонска република и во Пнринска Македонија околу 20.000 
Македонци,   a   уште   други   20.000   намерија   спасение  во 
бегството во планиии н гори. Прн това не греба да се забо- 
равн дека наши македонски бракја се учествовали, заедно 
со грчкиот народ, во првите редов^ на борбата протнв Ита- 
лијанците   1940'41   год.  Во таја војна  паднава 4000 Маке- 
донци убити. Освен това во партизанските одреди Маке- 
донците учествуваа исто во првите редовн со lo.OOO душн. 
Ол друга страиа грчкнте шовеиисти и имиериалистн внкат 
со колку   гласот им лржи — „на   север, кон Б^тола,   кон 
Софнја, кон Скоије...!" они свикуат своите конгреси, као 
што беше „Првиог   општегрчки   конгрес   на националните 
права", кој се састои   во   иачелото   на   месец   иоемврн   во 
Солун и кој донесе решенија со кои се тражи присоедину- 
вање на Охридското езеро кон Грција, присоедннување на 
■северната Македонија кои Грција и т. н. Това значи грчките 
шовенисти и иипериалнстн сакат тбрнтории од нашата ма- 
кедонска  република. 

Сакам тука во името на Македонците да издигам висок 
протест, тражејки да се cnpe терор над нашнте бракја, да 
се дадат права на тнја нати бракја да живат слободно, да 
се ползуват со свој јазик, да се ползуват со полнн демо- 
кратични политичкн, нацноиални и културни ирава и со- 
слободата да изразат својата волја no отношение на своата 
иднина, Сакаме да се разрешн македонското прашање во 
иеговата ннтегралност, да се образува една обедшнена маке- 
донска републнка во ФНРЈ. По тој начин Македонија која 
— од десетки ГОДШШ паваму беше јаболка на раздори мегју 
балканските народн и размена монета во империалнстичкнте 
комбинации на големите и Малките држави — ке престане 
да биде таква и ке се преврне во халка на обелинение na 
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балканскитс народи. Това е желание на снтс Макелонци, 
това е желанис — јас не се сомњавам — на снте наши 
бракја и народи во ФНРЛ. 

Трсбе да искажем сожаление дска сс намират во на- 
шите среди, во среда на народниот фронг, лугјс кои ушгс 
ne се ослооодили од извеснн остаци од мнналото и во 
кон нма остатци од старото недоверие на господсгнујушти 
класи од српска иационалност по отношение na Македон- 
ците и Хрбатиге. Тие лугје нс се разбралп наполно отн нова 
ФЦРЈ с творевина на сите народн на Југославија, та е 
создадена при ошпти усилија на тие народи. За нејното 
саштествување сите тие братски народи се пролнли CBoatd 
крв. Здтова имсно нашата политичка заедница ФНРЈ е така 
снлна — силна е за това оти е дело, крвно дело, опште 
дело на снте нашн народи. Едсн нат за секогаш требе да 
се премакне TOBa НедоверИе; култивираио од импернјали- 
сти, шовиннсти, фашистн no отношение кон останалите нл- 
роди na Југославија. 

Ha крај иека зајавам дека вопреки crne иптриги н 
казНИ) вопрски лажпитс и клеветничкнте слухови што ги 
распрострањават враговете на македопскиот народ и на 
останалпте народни републики во Титова Југославија, било 
зтатре во ЈугославиЈа или вон од нашата земја, нашиот 
парод равно и останалите нашн бракја стоат здраво тамо 
каде се. Тие го доказаха това за време na изборите за 
конституанта. Tnc избори беа пародеп плебисцит за коп- 
ституанта. Tnc нзборн беа пароден плебисцит за идното 
устројство на Вардарска Македоппја n останалите земји на 
ФНРЈ, a пмепо сите пароди на Југославија зајавиха трже- 
ствено со пзбирашето na капдидатите na Hapu.iiinor фропт 
со апсолутпо болппшство, оти тнс желајат да живат за 
впнаги во братската засдпица na југословенскрте пародп. 
Нне Македонцп смс n оставаме тамо каде сме во народнлтп 
република Лугославија паравен член na ФМРЈ. Исма сила во 
светот која може да не одели од Титовата Југославија. 

' Македонскиот народ верува во Тито n пеговите блиски са; 
трудници, оти они го водат no правпот пат за срекјата на 
спте југословепскп пароди. Водачот на македопскиот народ 
е народпнот герој др^тарот Тито, исто како што roj е вода- 
чот на останалпте народп na Југославпја. (Аплауз). 

Ha крај, јас зајавуем од и.мето на македопската секцнја 
na Клубот na Народппот фропт na Југославија оти, ние Ма- 
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кедонците, депутати приема.ме сите пред.чожение на нацртот 
на Уставот и сите сугестии и предлози кои тука се напра- 
вени од докладчикот другарот Моша Пијаде и од замесни- 
'кот на Миннстерот »a Конституантата другарот Ђилас н 
•ке гласаме еднодушно за проектот на конституцијата. 
■(Аплауз). 

Претседник: Пошто лневни ред није исцрпен, пита.м 
Скупштину да ли пристаје да сс данашша седница закључи? 
(ГлЗсови: Слажемо се!). Саопштавам да je данашња седница 
закључена и наредну заказујем за сутра, 19 о. м., у 16 ча- 
сова, када he се наставити претрсс нацрта Устава. 

(Седница je заклЈучеиа у 19,30 часова). 
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SAVEZiNA  SKUPŠTINA 

Peta redovna sednica 
(19 januara  1946) 

Početak u 16,25 časova 

Pretsedavao pretsednik Vladimir Simić. 

Pretsednik: Otvarani peti redovni sastanak Savezne skup- 
štine Ustavotvorne skupštine. Zapisnik današnjeg sastanka vo- 
diče sekretar Voja Leković. Izvolite saslušati zapisnik prošlog 
-a.-tanka. 

Sekretar Ljubčo Arsov čita zapisnik Četvrtoief sastanka. 
Pretsednik: Ima li primedaba na zapisnik? (Nema). Pošto 

primedaba nema, objavljujem da je zapisnik primljen. 
Prelazimo na dnevni red: produženje pretresa u načelu 

nacrta Ustava FNRJ. 
Molim narodne poslanike koji se još nisu javili za reč a 

ž.cie da uzmu učešća u diskusiji, da se jave u toKu ove sednice. 
Ima reč narodni poslanik Gligorije Mandic. 

Gligorije Mandić (Izborni srez kotorsko-hercegnovski, NR 
Crna Gora): Drugovi i drugarice narodni poslanici, mi smo 
29 novembra 1945 godine, u ovom domu, jedinstvenom voljom 
svih naših naroda, proglasili našu otadžbinu Narodnom Repu- 
blikom. Danas pred nama stoji nacrt našeg narodnog Ustava. 
Ovaj nacrt Ustava, kao što su rekli juče predgovornici, nije 
rezultat nikakvog kompromisa pojedinih eksploatatorskih jh 
nacionalno-šovinističkih partija ili grupa, nego je rezultat če- 
tverogodišnje borbe, patnji i stradanja i neviđenog herojstva 
naših naroda. Da je to tačno potvrđuje nam masovno učesce 
naših narod u diskusijama o Ustavu, kao i opšte narodno odo- 
bravanje projekta Ustava. 
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Naši narodi su ponosni sto su jedini u cijeloj, od fašizma 
porobljenoj Evropi, skoro svojim sopstvenim snagama, oslo- 
bodili svoju zemlju, kroz borbu organizovali svoju narodnu 
vlast i zaštitnicu narodne vlasti našu slavnu Armiju i što danas 
prvi u Evropi donose Ustav. Sve naše tekovine stečene su kroz 
borbu: organizacija narodne vlasti, organizacija narodne 
Armije, organizacija društvenog i političkog života u našoj 
zemlji, nerazdvojno su vezane za vodu našeg naroda, organi- 
zatora naše pobjede, velikog maršala Tita. (Odobravanje). Ja 
ne namjeravam da se osvrćem na pojedina poglavlja i tačke 
Ustava, jer je Ustav jasno i nedvomisleno pisan, proučavan 
skoro dva mjeseca od čitavog našeg naroda i dovoljno razja- 
šnjen. Samo bih se letimično osvrnuo na pojedine reakcionarne 
primjedbe i prijedloge pojedinaca i pojedinih grupa, odnosno 
organizacija. 

Prekjuče nam je pročitao drug Dilas jednu primjedbu da 
neki pojedinci, ne znam da li je to jedinka ili grupa, predlažu 
da se u Ustav unese sloboda štrajka, motivišući to da je slo- 
boda štrajka uvijek bila moćno oružje u rukama radničke 
klase. Ja vjerujem i mislim da vi shvatate da onaj koji to pred- 
laže, nema ništa zajedničkog ni sa radničkom klasom ni sa 
radnim narodom, a u najmanju ruku nije pročitao Ustav. Ovo 
je narodna država, država radnika i seljaka, država radnog 
naroda, a štrajk je moćno oružje u rukama radničke klase u 
nenarodnoj državi. Danas, kad su našim nacrtom Ustava zaga- 
rantovane potpune slobode l- radničkoj klasi, i njihovim orga- 
nizacijama i čitavom radnom narodu, takav prijedlog je skroz i 
skroz reakcionaran i protivnarodni. Dalje, mi imnmo orga- 
iii/acije trgovaca, finansijera i visokog klera, koje se ustvari 
ne slažu sa Ustavom. One si nijesu slagale sa narodom ni ondni 
kad je on digao oružje u odbranu svoje časti i slobode 1941 
godine, nego su služile najvećim neprijateljima našeg naroda, 
njemačkom i italijanskom okupatoru i njihovim slugama, usta- 
šama i četnicima. 

Dok sil se naši narodi borili za svoju čas', ; slobodu, dotle 
SU oni, i moralno i materijalno, pomagali okupatora i njegove 
domaće izmećare, a danas, kada je narod zapeo U izgradnji 
svoje zemlje i 'spreman da da sve od sebe, oni su pretvorili 
svoje organizacije u uporišta protivnarodne borbe. Oni su do 
juče propovijedali da sva vlast dolazi od boga, a danas, kada 
vlada narodna vlast, koja nije došla od boga - oni st: protivu 
nje! Ja vjerujm da će oni, ukoliko ne prouče dobro članove 
21  i 43 našega Ustava, rdavo proći, i mnogo bi im bolje bilo 
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da čuvaju svoj oltar, što im je zagaraiitovano našim Ustavom, 
a da ostave nama da mi čuVamo naše fabrike, polja i Ikrave. 

Ja. drugovi narodni poslanici, neću da odugovlačim nego 
predlažem da se ovaj nacrt Ustava, odnosno naš narodni Ustav, 
kan i svi zakoni koji će iz njega proisteći, Sto prije donesu, te 
da oni posluže kao moćno oružje našem radnom narodu u 
borbi protiv narodnih štetočina. Zato izjavljujem ispred na- 
rodnih poslanika Narodnog fronta grupe Crne Gore da ćemo 
glasati za ovaj Ustav u načelu sa svim njegovim izmjenama i 
dopunama, a takode da će i crnogorski narod primiti i braniti 
ovaj Ustav sa onom istom izdržljivošću i upornošću s kojom 
su njegovi najbolji sinovi branili čast i slobodu ove zemlje. 
(Burno i dugotrajno odobravanje). 

Pretsednik:   Ima   reč   narodni   poslanik  Boris   Stankovski. 
Bopuc Станковски (Изборио околија кум$џовска, НР Ma 

кедонија): Уставот во начело ro пријемцм таков, какон е 
предложен од Уставотворниог одбор, но сакам да се освр- 
нам n кажам неколку думи за однрсот измегју црквата и ■ 
државата! 

AKO сакаме да зборуваме .ча односите измегју цркиа и 
држава, који се регулишат со предложенирт иацрт на Уста- 
вот, и кој није требе ла го потврли.ме, ne .може.ме a да не 
се осврнеме и споменеме за улогата иа црквата во бивтите 
ненаррдни реЈкимн' Црквата секогаш беше исксристувана 
од тија. Како пример кје ja зе«мем црквата во Македцнија, 
која од секога беше претензија na разпи импеЈшјалистички 
завојеванија. 

Уште во т\рско1Ч) ропство, кога .македонскиот народ 
започна да се нацнопа ino освествува, слободИите тогај 
KOMUIHCKU држаби правија опит, како со комитски терор 
така И npeKV црквата n тколата ла ro депациопалнзпрат 
македонскиот народ И m подвргНат под свОја луховна и 
полптичка власт. Од елпа страна великобугарСКИОТ импери- 
јализам преку тогавашната екзархија, a од друпа ctpaHa 
"великосрпските хегемонисти преку своји испратели лугје 
или несвесни мештани који се продаиаа за napn Ja подси- 
луваа својага непародпа дејпост. 11ајголемите експоненти 
на великосрпската хегемоиија во Македонија беа црквените 
велнкодостојници, који ja доследно спров^деа полптпката 
на реакционарната управл>ав.ашта клика. lio целиге на 
едните и на другите не бе? иом^лање na поробените им 
бракја. но oc.iouo.ivcihe од Турците и потчинуење под сво- 
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јата духовна и полнтнчка власт, и преку това претопујењс 
во нивната нација. 

Taja борба за превласт на едните н другнте преку цр- 
квата се провлечуваше се до кашпулација на бившата Југо- 
славија. Со распадување на бившага Југославија, српското 
свештснство си замнна од Македонија заедно со великосрц- 
скиот полптички и административен апарат, ai црквата во 
Македонија бсше оставена са.ма на себе си. Свештенството 
како и секој пат и cera не ro остави својот народ, no го све- 
срдно прмагаше во борба протнв фашнскитс окупатори. 
Това зеде активно участие во борбата, будеше свеста на 
арробенијот народ, дигајки ro во борба против окупаторот, 
за што и доби заслужено признање од страна на народот. 
И cera после година н појке од ослободуењето нее прпзнато 
од официјалната српска црква. Врховете na таја сигурно.и 
cera претендират да ja во Македон^ја обноват српската 
црква и со това попгомогнаг обезглавената реакција во Ма- 
кедоннја. Ако претставителите на српската црква сакат, това 
npaiuaibe бн се разрешило на друга основа, со кое не.ма да 
се косат националните интереси na Македонцнтс. Иис сме 
уверени да това прашања ке се реши само со помошт и пот- 
крепа на дем. свешт. од Cponjai. Денес, кога снтс народи 
во ФНРЈ треба да! настојанат да ги запазат тековините на 
н. о. борба, се дига една шепа од духовенствого, кое се 
сецело ставнло во служба на медјународната реакција, се 
нафрла со лагн против иародната ни власт и законн доно- 
сени од АВНОЈ и приврсмсиага Народна скупштипа. 

Од друга страна некои од свеипеиството и денеска сакат 
да.ја преку црквага спроведат сепаратистнчката идеја, со 
цел да ro разбне едннствого кое е спечалено со крв н коски 
во токот на к. о. борба. Сите вакви покушаи тија ги прават 
со тенденција за да ro задржат колцето на нсторијатЈ H ГО 
повратат старото положение во Југославнја. 

Прават се прнговори да се црквата во Југославија ГОНИ, 
да се свештенствого убија, за да се стањето во Југославија 
претставн што иоцрио пред иностраната јавпост. Но, тие 
прнговори се неоправдани бидејки ла се това сакат да ги 
прикријат 11рЛ)авите дела направени во време Hai окупаци- 
јата. Нашите народи ке ги задржат језивите спомени за д'е- 
лата на тија изроди, облечени во мангијата. Макар да се 
тија опнтуват да на секој начин се покажат така мирни и 
лојални rparjami na државата, no није знајеме нивната no- 
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следната цел, и кје бараме да тија добијат заслужено нака- 
заније од праведнијот народен суд. 

До вчера црквата беше орган иа бившнте хегемони- 
стички режими за проведуење на нивната ненародна полн- 
тика, денеска, предложениот Устав дава.лолна слобода за 
развнтие на црквата. Taja може да се развива тзка, како би 
иогла да биде од полза на иародот, a не на поединци, како 
лс^сега. Уште иешто: додека во бившите режимп ииаше една 
»ли две повластени конфесии, a другите беа оставени саии 
на себе си, денеска пак се дава исто право на cure верски 
заједници ва државагга и со това се ианифестира сднакоста 
предвидена во нашијот Устав. Верската слобода и верската 
равноправлосг ВО рамкитс na една држава, како што е 
ФНРЈ, каде и.ма nojke верскн зајсдници, значи прекинуење 
со верската нетрлеливост и зближуење на народите на Ју- 
гославија. 

Бидијки да има многу случајеви када сс поедини 
лугје опитали да преку црквата остварат своји .идеји, што 
сс во много случаји и успева во бившите режиии, е било 
потребно да се во Уставот нагласи да се никакви полнтичкн 
организацин не поставуват на верска основа. Случајот со 
Гака наречсни „крижари" н нивните помагачп ни дават n 
повод да мислиме и na тиа против vcraBHH и прогивнародни 
органнзации. Me ли е помагаше н сакривањс na тија мротив- 
народни елементи и противиароден акт? Можс ,in народната 
власт да толсрира гакви постапки? 

Значи, слрбодата на вероисповеста, Слободата за вр- 
шење na верските обреди н одвајањето на црквата. од држа- 
вата не треба да се схване така како го претставуват реак- 
ционариите елементи. Не требе да се схване како акт за 
угнетување и гопење na црквата од страна на државата, но, 
напротив, полпа слобода во секое одношеппе со пскључе- 
ние na прОТИВ пародната — против државната дејпост од 
страпа на духовенството n црквата. Значи така, како ro 
разбираше пародот кога дискугуваше no пацртот на пашиот 
Устав. Taja слобода V голкова иојке е загарантовапа H со 
ставот да држава може материјално да ni поиага исрските 
заједници. Загова имаме доказ не само напишан, но и на 
дело помажап. Сојузпат.а влада отпушти KaK'O помошт на 
православната црква 15 милнонн динари, од која митрополит 
Јосиф ne даде пишто на македонското свештенство, a no 
това и na православната црква no Македоннја еден милион 
линарн, за које искажувам топла захвалпост на. Претседпикот 
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на Сијузната влада другарот Тито. Сето гова е дсказ да на- 
родната влада оди на това да односите измегју државата' 
и црквата бндат што поприсни, a и црквата би треоало од 
своја страна да направн се што е возможно за запазувап.^ 
на тија односи. Какви ке бидат тија односн не зависи од 
државата, како што рече другарот Гјилас, но од ставот кој 
uje го земат ирстставителите на црквата. Ако претстави- 
телитс na црквата правнлно ro разбсраг оделувањето на 
црквата од државата и ааработат na добро na народот, не 
сметајкп na демократскр развитие na државата, у што јас не 
се сумшавам, тогај правата и бенефиции предвидени no 
Уставот нема да и се земат. A това значи ла пародното све- 
штенство ja правилно разбере дадената слобода, и ja изпол- 
зува са.мо за оишто пародна корист и со това помогпе на 
пзградување na порушената пи татковипа и уцврснување на 
младата ни, no прогресивпа пародна власт. 

Завршувајки изјавувам оти кје гласа.м за Устав таков 
каков с предложсп од страпа na Уставотворниот одбор, saa.- 
јејки дека е roj рожба na н. о. борба и дека со това ги 
испољњавам желанијата na пародот, кој ме како свој прет* 
ставител пратп во овај висок дом. 

Pretsednik: [ma reč narodni poslanik dr Jakov Crgurić. 
(Aplauz). 

Dr Jakov Grgurić (Izborni srez Vitez, NR Bosna i Herce- 
govina): Drugovi, drugarice i visoki dome, ovaj naš Ustav, kao 
temeljni državni zakon, utvrđuje sadašnje stanje na kome po- 
čiva naSa država, Federativna Narodna Republika Jugoslavija. 
On osnažuje tekovine koje su naši narodi sa našom Narodno- 
oslobodilačUom vojskom — Jugoslovenskom armijom, na čelu 
sa velikim mužem i narodnim herojem, a danas vodom svih 
naših naroda maršalom Josipom Brozom Titom, tijekom OiVOg 
velikog, teškog, ali slavnog rata, u društvu sa velikim savezni- 
cima, a napose sa slavnom bratskom Crvenom armijom, izvo- 
jevali. (Burno odobravanje). 

Ustavom se učvršćuju sva prava i dužnosti, osigurava na- 
predak svih naših građana, podanika naše zemljo. Ustav kao 
temeljni zakon sadrži pravne propise kojim se ureduje: 1) 
politička, forma države; 2) organizacija vrhovne državne uprave; 
3) organizacija i međusobni odnos federalnih jedinica repu- 
blika, prema vrhovnoj državnoj upravi; 4) granice narodne 
vlasti prema pojedincima. To su osnovni principi ustavnog 
zakona koji su razrađeni u pojedinim glavama Ustava a koji 
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daju osnovne smjernice za ozakonjenje naših u borbi postignu- 
tih tekovina, a već prije iznesenih i označenih u deklaracijama 
i odlukama Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugo- 
slavije (AVNOJ-a) od 29 i 30 novembra 1943. 

Ustavom su normirane sve grane državnog i društvenog 
života naših naroda. U Ustavu se razrađuje društveni, ekonom- 
sko-privredni i državno-pravni život i opstanak naše državne 
ravnopravne zajednice svih naših naroda, Federativne Narodne 
Republike Jugoslavije. 

Našim Ustavom stvorena je prekretnica u životu naših 
naroda. On nas uvađa u novi podmladeni život i daje nam novi 
duh proizveden u našoj narodnooslobodilačkoj borbi. On ostva- 
ruje vjekovne težnje naših naroda: demokratiju, federaciju, 
ravnopravnost svih naših naroda i socijalnu pravdu. Jednom 
riječju, kako rekoše predgovornici, postao je ogledalo, postao 
je stvarnost volje, želja i interesa naših naroda. 

Ustavom su riješena sva politička pitanja naših naroda. 
Riješen je i priznat nacionalitet, individualitet Srba, Hrvata, 
Slovenaca, Makedonaca i Crnogoraca. Riješeno je z.auvijck 
"hrvatsko pitanje svih nas Hrvata u Jugoslaviji na bazi nauke 
braće Radića i programa Hrvatske republikanske seljačke 
stranke, koje je u prošlosti decenijama i decenijama stavljalo 
hrvatski narod u teške kušnje, patnje i krvave borbe. Te davne 
želje hrvatskog naroda i mukotrpni, ali domoljubni rad Stjepana 
Radića ostvario je narodnooslobodilački rat, na čelu sa prvo- 
borcem i rukovodiocem maršalom Titom. Nema više nadvlaštc- 
nih i podvlaštehUi. Sinulo je sunce slobode i ravnopravnosti, 
donošenjem ovog našeg Ustava. 

Žalosna je, ali istinita činjenica da ovaj historiski razvoj 
hrvatskoga naroda kroz četirigodišnju borba nije shvatilo bivše 
vodstvo Hrvatske  seljačke stranke  na  čelu sa  dr Mačekom  i 
njegovom okolinom. Dr Maček sa Svojifn pasivitetom, a i sa 
svojim podzemnim radom u društvu Sa otvorenim i prikrivenim 
našim neprijateljima li zemlji i van zemlje, htio je povesti hrvat- 
ski   narod stramputkom, nesretnim putem, htio ga je uvaliti 
и   jednu provaliju i/, koje se ne bi lako mogao dići. Dr Maček 
htio je odvesti hrvatski narod u tabor t'aŠKta i nacista. Zabora- 
vio je da je po nauci braće Radića sveslavenska Rusija, a danas 
Sovjetski Savez, naša majka i stablo na kojem je izraslo šest 
slavenskih  grančica: Srbi,  Hrvati,  Slovenci,  Crnogorci, Make 
doner 'i  muslimani, i da  ih sa  tog sveslavenskog stabla može 
otstraniti  jedino  velika  naoružana  fizička sila  i  niko drugi. 
Nije mu uspjelo  da  hrvatski narod odvede u provaliju. Svi 
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čestiti i pošteni Hrvali u Jugoslaviji nisu htjeli slijediti poli- 
tiku i protunarodni rad dr Mačeka i njegove okoline, nego 
su pošli pravim putem stupivSi u Narodnooslobodilački pokret, 
u borbu, zajedno sa svim čestitim i poštenim Srbima i drugim 
narodima naše zemlje, protiv fašizma i nacizma. 

Hrvatski narod u ovoj borbi, preko svoje Hrvatske republi- 
kanske -seljačke stranke koja je sastavni dio Narodnog fronta, 
dokazao je da je pravi sljedbenik Sjtepana Radića, da je sljed- 
benik i zatočnik demokratskih načela, koje je ostvario voda svih 
naših naroda maršal Tito svojom vojničkom i političkom spre- 
mom i državničkom sposobnošću. 

Ovaj dan donošenja i izglasavanja Ustava jeste dan velikog 
značaja U istoriji naših naroda. Dan polaganja temeljnog držav- 
nog kamena na kojem je izgrađena Federativna Narodna Re- 
publika Jugoslavija^. > 

Mi svi Hrvati, a napose Hrvati Bosne i Hercegovine, imamo 
svetu, patriotsku dužnost da pomoću naših narodnih vlasti, naše 
vojske i svih ostalih rodoljubivih naroda istrijebimo i poništimo 
u našoj zemlji sve ostatke fašizma i nacizma, a napose »križare« 
koje je stvorio klero-fašizaim sa vanjskim i unutarnjim neprija- 
teljskim elementima i izdajicama svoga roda i imena. To je 
prvi poziv kome treba da se odazovemo. 

Mi Hrvati Bosne i Hercegovine neodstupno stojimo i ispo- 
vijedamo program Narodnog fronta. Tražimo da ga svaki gra? 
(lanin i podanik naše zemlje poštuje. 

Mi narodni poslanici koji smo slobodnom voljom naših 
naroda birani i u ovaj visoki dom poslani, moramo znati, a i 
cijeli svijet neka zrna, da je 90% naših naroda u cijeloj našoj 
zemlji plebiscitarno izglasalo sadašnje državno-pravno i dru- 
štveno stanje. U službi naroda kao jedinog nosioca suvereniteta, 
izvršićemo svoju visoku i časnu zadaću poštivanjem narodne 
suverene volje, koja je oličena i utvrđena' u ovom našem Ustavu. 
Ustav je ispravan, opravdan i pravedan. 

U ime sekcije Narodnog fronta za Bosnu i Hercegovinu, 
glasam za Ustav. 

Pretsednik: Ima reč narodni poslanik Simo Todorović. 
Simo Todćrovlć {Izborni srez gllnskl, NR Hrvatska): Dru- 

govi i drugarice narodni poslanici, svi smo mi svjedoci da je naš 
narod zadovoljan što je Ustav dat narodu na rasmatraiije, jer 
baš u tome se vidi da je naša nova država, Federativna Narodna 
Republika Jugoslavija, narodna država. Video sam da, kako 
narod kotara u kome sam izabran za narodnog poslanika, tako 
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i u svima drugim mjestima, pozdravlja Ustav, jer vidi ostvarenje 
svega onoga za što se borio kao i mogućnost da do kraja izvo- 
juje pobjedu protiv tiranije i nepravde u staroj Jugoslaviji. 

Svima nama poznato je da u bivšoj Jugoslaviji radne mase 
i sela i grada nijesu imale nikakve mogućnosti zaštite odi i z rab- 
ii:v,mj;i i fskorUćavanja njihove imovine i radne snage. Ali, kad 
su široke narodne mase još onda počele da ističu zahtjeve kuki) 
za demokratska i nacionalna, tako i za socijalna prava, onda 

.su te bivše reakcionarne vlasti do kraja ukinule i ono demo- 
kratskih sloboda, ako se može tako da kaže, koliko ih je bilo, 
Jok (i Januara 1929 godine nije ukinuti; Ustav i zavedena dikta- 
tura Petra Živkovića. 

Danas mi vidimo, vide svi slojevi radnog naroda u našoj 
zemlji da više neće biti izrabljivanja i iskorišćavanja onih koji 
rade i privređuju, kao što je to bilo za vrijeme stare Jugosla- 
vije, dok je vlast bila u ruka:ma jedne hegemonističke protiv- 
narodne klike. Istina, drugovi, da uz pobjedu koju su naši na- 
rodi danas i/.vojevali nije postignuto sve. iMi još uvijek stojimo 
pred socijalno-ekonomskim problemima ne samo zbog poslje- 
dice rata nego i posljedica .od svih ranijih režima u Staroj Jugo- 
slaviji. Zahvaljujući Narodiiooslobodrlačkom pokretu i heroj- 
skoj" borbi našeg naroda nal čelu sa vodom našeg naroda marša- 
lom drugom Titom, naš narod ne samo da je slobodan, već je 
ostvareno bratstvo i ravnopravnost svih naših naroda. Riješeno 
je nacionalno pitanje i, što je osnovno za našu zemlju, sva vlast 
je oduzeta izrahljivačkoj kliki i ona je prešla u ruke našeg 
naroda. Uz ovu promjenu je takode usko vezana i promjena u 
socijalno-ekonomskom pogledu. U našem nacrtu Ustava Cl. 15 
govori o zaštiti životnih interesa naroda 1 podiz-anju narodnog 
blagostanja. Vjerujem da niko ne bi imao razloga da sumnja da 
će bogatstviJ ove zemlje poslužiti otsada samome narodu, jer 
za to daje gairamciju narodna vlast. 

Mi u nAšoj privredi imamo tri sektora i to: državni, za- 
družni i privatni. Državna svojma kao najglavnija u našoj 
državnoj privredi služiće i biće upotrebljena za materijalno bla- 
gostanje širokih narodnih -slojeva. Prirodno je da to nije bilo 
mogućno za vrijeme stare Jugoslavije jer je i sama država bila 
ii rukama reakcionarnih protivnarodnih snaga. Tako i naše za- 
drugarstvo koje danas nosi narodni karakter i koje će, uz pomoć 
i oslonac državnog sektora, izbaviti radne mase od izrabljivanja 
špekulanata i eksploatatora, treba pomoći da se što prije osposo- 
bi i ojača, a za to je garancija li čl 17 našeg Ustava. Za privatni 
sektor koji, takode, treba da pomogne u otklanjanju екопот- 
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skih teškoća, a koji će takode morati uć: ti privredni plan naše 
zemlje, mislim da je Cl. 18 gde se kaže: »Niko ne smije upotreb- 
ljavati pravo privatne svojine na štetu narodne zajedniL-e«. Jasne 
odredbe kontroiišu rad toga sektora kako ne bi pojedinci djelo- 
vali i radili na štetu zajednice. 

Dalje, što se tiče onih koji su se borili i dali svoje zdravlje 
/a ovu zemlju, mislim da je u 51. 35, gdje je rečeno da će S( 
ratnim invalidima obezbijediti dostojan život i besplatno ospo- 
sobljavanje za rad. Tako se kaže i za djecu boraca i žrtava rata. 

Drugovi, što se tiče prosvjete, mislim da član 38 sadrži, 
takode, sve ono što treba a naročito u početku gdje se kaže da 
će škola i druge prosvjetne ustanove biti dostupne svima sloje- 
vima nairoda. Zbog velikog interesovanja naroda svih slojeva za 
škole — a mi smo naslijedili premali broj učitelja — moraće se 
posvetili veća briga za nove kadrove učitelja. 

Sa,! -amo još nekoliko riječi o zdravstvu kod nas. Kako u 
članu 36 stoji da S€ država stara za podizanje zdravlja naroda 
i o fizičkom vaspitanju naroda, mislim da se povede naročita 
briga po tome pitanju u našim selima. Mi smo i po tome pitanju 
naslijedili premali broj kadrova od staire Jugoslavije. Danas, na 
primjer, kod davanja prve pomoći na selu potrebno je imati i 
ručnu apoteku, ali zato treba imati već: broj stručnih lica koja, 
će znati u kome slučaju da upotrijebe koji lijek. Zbog malog 
broja kadrova, neki doktori, vršeći svoju privatnu pn.ksn i pre- 
gled, računaju za jedan pregled u svojoj privatnoj praksi po 
1.500 dinara pa i više, te zato mislim da bi bilo potrebno poseb- 
nom zakonom urediti to pitanje i onemogućiti takvo iskorišća- 
vanje našeg naroda. Ja lično bio bih za to da se izvrši nacionali- 
zacija medicine. 

Eto, i pokraj toga što je kod nas u ovom kratkom vremenu 
po oslobođenju učinjeno mnogo za boljitak socijalnih i eko- 
nomskih pitanja, zbog nasljeđa starog zla i poslijeratne pustoši, 
uz to d zbog prošlogodišnje suše, još se uvijek povlači mnogo 
teškoća, od čega mnogo trpi naša zemlja. 

Za puno ostvarenje boljeg socijalnog i ekonomskog stanja 
potrebno je brzo otklanjanje svega što smeta. Ja tu mogućnost 
gledam kroz naš Ustav i zato se slažem u načelu sa svim onim 
što je ti nj unijeto i glasaču za njega. (Buran aplauz). 

Pretsediiik: Ima reč narodni poslanik Jože Lampret. 
Jože Lampret (Volilni okraj Šoštanj, LR Slovenija): Tova- 

riši narodni poslanci! Kot slovenski katoliški in partizanski du- 
hovnik izjavljam V svojem in v 'imenu svojih tovarišev, vseh 
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slovenskih katoliških partizaijskih duhovnikov, da bom glasoval 
za Ustavo v celosti z vsemi dodatki. Prav tako se strinjam z iz- 
vajanji tovariša poročevalca Moše Pijade in tovariša namestnika 
ministra za konstituanto, tovariša Milovana Djilaisa 

Tovariši iposianci! Moj namen je danes, da v govoru k na- 
čelni debati iznesem duha in principe kateri vejejo iz prvega 
dela našega osnutka Ustave, to je iz osnovnih načel. Ta duh, ta 
osnovna načela, ki so podlaga našega načrta Ustave, so plod 
štiriletne težke borbe, ki so jo vodili naši jiigoslovenski narodi. 
Ta borba pa ima svoje početke že v predaprilski Jugoslaviji. 
Za ta osnovna načela so gnili po zaporih bivših protiljudskih 
režimov v predaprilski Jugoslaviji zavedni sinovi in hčere naših 
narodov. Vsi poizkusi naprednih si,l priboriti svobod« tlačenim 
narodom, ustvariti nacionalno in socialno enakopravnost naro- 
dov Jugoslavije so utelešeni v tej borbi, ki je dosegla svoj vrhu- 
nec v oboreženem odporu proti; okupatorju in njegovim poma- 
gačem. Ustava naj danes uzakoni to stvarnost in naj jo dalje 
razvija, da izpopolnimo ideale, ki tvorijo osnovna načela naše 
Ustave, to je svobodo, nacionalno in socialno enakopravnoM, 
pravice in dolžnosti posameznika do sočloveka in do družbe kot 
celote. Za ta osnovna načela se je vodila štiriletna težka borba. 
Boj za te načtviic ideale je povezal yse ponižane in razžaljeno. 
Pod vodstvom maršala Tita je ta boj skoval enotnost, poglobil 
edinstvp naših narodov da so v težki in neenaki borbi ustvarili 
svoje opravičene težnje. Ta boj in ta prizadevanja so v popol- 
nem skladu z naravnim in božjim pravom. 

Naši narodi celotne Jugoslavije so bili krivično napadeni 
od kletega zverskega okupatorja in njegovih satelitov, Krščan- 
skal etika, ali če hočete, morglika obvezuje svakega posamez- 
nika, vsakega človeka, da očuva in da se bori za svojo fizično 
Ln duhovno integriteto. To ni samo pravica, ampak to je dolž- 
nost, to je samoobramba v silobranu. Kakor je posameznik dol- 
žan čuvat': svojo integriteto fizično in duhovno, tako mislim, da 
to velja tudi za narod in prav tako tudi za zatirani raizred. Tako 
je ta borba popolnoma v skladu z etičnimi in moralnimi načeli, 
kajti ta borba je samoobramba, ki ni bila samo stvar posamez- 
nika, temveč je bila borba za očuvanje nacionalnih pravic, bila 
je borba za fizični obstoj. Okupator ni hitel vzeti našemu narodu 
samo' delne svobode, ampak je hotel vzeti vse in na koncu tudi 
zatreti narod kot fizično celoto. Neblazirane iti nepokvarjene 
plasti naših narodov, to so delavci in kmetje, v zvezi s poštenim 
izobraženstvom, so poslušali glas svoje vesti, svoje prave ve>ti 
in so šli v sveti boj za svoje pravice. Le izvržek hlazirancev in 
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komodnežev, hlapcev raznih prechiprilskih fheSčanskih ln proti- 
Ijudskili strank je v tej borbi al; stal ob strani, ali pa celo po. 
magal okupatorju pri njegovem krvavem poslu. Kot katoliški 
duhovnik moram posebno ožigosati na tem mestju početje dela 
katoliškega klera, posebno višjega, ki je za Judeževe gro.še ma- 
terielnega udobja, ali svojega visokega častnega položaja s svo- 
jim izdajalskim početjem porinil nož v hrbet slovenskemu na- 
rodu. Vse moralne učbenike so ti gospodje prelistali z mazilje- 
nimi in včasih tudi krvavimi krsti, toda čudno, da se niso mogli 
ustaviti tam, kjer je govora o samoobrambi, kjer je sveta dolž- 
nost posameznika, da čuva tudi narod, katerega deilec je od 
celote. Hinavsko so sicer obračali svoje farizejske oči pri teh 
vrstah, tod^a so jih v svoji izkvarjeni vesti obrnili le nase, da 
očuvajo svoj sakrosanktni »ego« na račun svojih ovac, to je 
naroda. Za nje pač ne more veljati svetopisemski izrek ali pa 
navodilo apostola Petra: »Pasi božjo čredo, ki je pri Vas in 
pazite nanjo, neprisiljeno marveč radovoljno, kakor hoče Bog; 
ne z grdo dobičkaželnostjo, marveč z voljnim srcem; tudi ne 
kakor bi nad svojimi deleži gospodovali, marveč kakor vzor 
čredi: »Njim velja drugi izrek Kristusove besede: >Le dopolnite 
tiuli Vi mero svojih očetov! (Ubijajte preroke in klicarje k pra- 
vici!) Kače, gadja zalega, kako boste ubežali prihodnji pogubi? 
Kako licemersko govore o svobodi, da, celo o svobodi otrok 
božjih, pa predajajo svoje ovce volkovom. To niso pastirji ali 
pa so pastirji, ki čuvajo same sebe. Narod je brez takih čuvarjev 
in pastirjev vendarle očuval sebe. 

Svoboda pridobljena s tolikimi žrtvami, pa ne bi bila po- 
polna, ako ne bi v sebi vključevalii tudi dejansko enakopravnost, 
poudarjam dejansko enakopravnost. Enakopravnosti na papirju 
SO naši narodi, naše delovno ljudstvo, že vajeni skozi vsa sto- 
letja. Tudi v prvih Ustavah, v Vidovdanski in vseh ostalih se je 
govorilo o eakopravnosti pred zakonom. Toda naš narod, naši 
narodi vedo, da je ta enakopravnost ostala le na papirju. Gre za 
dejansko enakopravnost in to v političnem, nacionalnem, eko- 
nomskem, kulturnem ter državnopravnem pogledu. 

V drugem pogledu našega načrta Ustave, ki nosi naslov 
»Ljudska oblast«, v 6. členu beremo sledeče: »V Federativni 
Ljudski Republiki Jugoslaviji izvira vsa oblalst iz ljudstva in pri- 
pada ljudstvu«. V dobi tzv. teokratskih držav je oblast izvirala 
od Boga, toda več aH manj posredno se je ta oblast realizirala 
po ljudstvu. Kakor vemo, so Izraelci volili svojo vrhovno oblast, 
to je sodnike. Ako je s-Anima humana naturaliter Christiana . 
kakor pravi Tertulian, potem so vse prvine božjih zakonov trte- 
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lesene v človeški naravi. Te pravice so torej že v govoru večkrat 
imenovane: — svoboda, eiiiakopravnost, ki sloni na pravici in 
resnfei. Logično je torej, da ljudstvo, ki goji v sebi nepokvarjen 
čut za te prvine, daje le edino ono, ker more in mora biti nosilec 
oblasti. 

Poglejmo pa, kako ohlapno načelo so postavljali na -drugi 
strani zvodniki in farizeji krščanskih ljudskih množic. To na- 
čelo je bilo, vsaka oblast je od Boga. Tako so v ta veliki okvir 
lahko dali slike vseh tiranov in diktatorjev, od Pilata, ki je ob- 
sodil Krista, preko Nerona, ki je dal sežigati njegove učence, pa 
tja do Mussolinija in Hitlerja. Zato se je lahko^prisrčno pozdrav- 
ljal v Ljubljani škof Rozman s krvnikom slovenskega narod;:, 
SS generalom Roesenerjem. Zaradi priznavanja vsake oblasti so 
bili odlikovani katoliški škofje 'in drugi cerkveni dostojanstve- 
niki od naijvečjega krvnika, ki ga je kedaj rodila hrvatska mati, 
od Pa veliča. Ti gospodje so hote izpustili pojmovno ali besedno 
izraz pravična oblast. Kajti ako oblast n: pravična, to se pravi, 
ako ne obsega v sebi vse to že omenjene prvine, ni oblast, ampak 
je nasilje. Fašistična oblast, ki jo je izvajal pri nas in v svetu 
okupator, pa je negacija vsebine oblasti, zato je izpadla! kot 
nasilje in proti temu nasilju se je diigniil' narod, ljudstvo kot 
resnični in upravičeni nosilec oblasti. Znake take ljudske oblasti, 
ki nosi krščansko-etične prvine, lahko zasledimo že v prvih 
krščanskih stoletjih. V teh verskih občinah so bili vsi pripadniki 
medseboj istih misli, tO se pravi enaki. Pripadnikom neljudske 
oblasti takratnega rimskega imperija se je zdela ta nova družim 
dokaj čudna in so rekli: »Glejte, kako se ljubijo medseboj!« 

Enakopravnost, svoboda, pravica, enakost, za vse te osnove 
srečnega in zadovoljnega življenja ter mirnega sožitja med po- 
samezniki kakor med narodi pa morajo biti dani ekonomski 
pogoji. Ti ekonomski pogoji so dani, ti se ustvarjajo pri nas in 
so formulirani v četrtem poglavju naše Ustave pod naslovom: 
»Družbena ekonomska ureditev«. Ves krščanski etos v prvih 
stoletjih krščanstva se je poleg verskega, duhovnega'življenja, 
odražal še posebno v ekonomskem družbenom življenju. »Apo- 

ilska dela«, ki opisujejo življenje prvih krščanskih občin, nam 
pokažejo jasno sliko takratnega ekonomskega življenja prvih 
krščanskih občestev. V besedi: »Vse je bilo vsem skupno; kar je 
kdo posedoval, je dal onemu, ki ni imel«, je to najjasnejše 
izraženo. Naj/naailncjši stavek je pa: »Reveža ni bilo med 
njimi«. Ker je bila ekonomska enakost med njimi, je vladala- 

tudi prava medsebojna ljubezen. Ta zunanji izraz te resnične 
ljubezni, to je duhovne in materialne enakosti, je torej vtele- 
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Sena v naši Ustavi v četrtem poglavju. Ne samo vteleSena, ampak 
je postala že stvarnost. Če je temu tako, potem se vpraiamo, 
kako je mogoče, da so nekateri oznanjevalci Evangelija, to je 
predstavniki cerkve nasprotni našemu načrtu Ustave v celoti, 
kakor tudi v posameznih členili. Posebno jih bode v oči člen 19., 
ki govori o agrarni reformi. Tako nasprotno stališče je vsaj 
v katoliški cerkvi že zelo staro in datira od Konstantina in nje- 
govega ediktia, ko se je cerkev oziroma človeški oremenat v 
cerkvi tesno povezal s takratnim protiljudskim režimom. Ta 
povezava je postajala vedno tesnejša. Proti takim zlorabom 
evangelijskega nauka, je nastopil že Kristus sam za časa svo- 
jega življenja. Obstojal je veliki prepad, ki je zijal že takrat 
v družbi. Bičal je takratne predstavnike kapitalističnega reda i 
besedami: »Gorje vam pismouki in farizeji hinavci ker požirate 
hiše vdovam, medtem ko hinavsko opravljate dolge molitve; za- 
radi tega boste ostreje sojeni«. 

Dosledno, kakor učitelj so se borili tud: njegovi učenci za 
socialno enakost. Apostol Jakob je znan po svojem pismu, kjer 
kliče gorje nad bogatine! Čujte vi bogatini! Za iste ideale so se 
borili tudi cerkveni očetje, Ivan Zlatoust, Justin, Ciril Aleksan- 
drija,, Auguštin in drugi. Cerkveni koncil v Vieni 1. 1311 je spre- 
jel celo morailno dogmo o prepovedi jemanja obresti s stališča, 
da so obresti plod tujega, neplačenega dela. Radi tega prav 
lahko s krščanskega evangelijskega stališča sprejmemo tudi 
člen- 19. 

»Velika zemljiška posestva ne morejo na noben način biti 
v zasebnih rokah«. Prvi kristjani so prodajali svoje njive in 
denar razdelili med potrebne. Danes njihovi nasledniki krčevito 
branijo cerkveno zemljo, svoje hiše in tzv. katoliška podjetja. 
AH se to strinja morda s Kristusovim navodilom, ki ga je dal 
svojim učencem: »Kdor hoče biti popoln, naj proda vse in naj 
hodi za menoj«. Mislim pa, da se zahteva od oznanjevalca Evan- 
gelija vsaj delna stopnja popolnosti, če že ne popolnost sama. 
Ko je Kristus vabil svoje učence, so ribiči potegnili čolne h 
kraju, popustil: vse in šli za njim. Kako to, da je bila sprejeta 
na Koncilu v Vieni prepoved o jemanju obresti, danes pa imamo 
v Cerkvenem zakoniku, ali Codexu navodilo, da celo nalog, da 
se mora ves cerkveni odvisni denar nalagati v hranilnico na 
obresti. Kakor sem že omenil, se je začel človeški element v 
cerkvi vračati v takratni vladajoči družbeni red, to je feudali- 

. zem in dalje v zgodni kapitalizem, dokler ni postal po svojih 
oficielnih zastopnikih zagovornik najbolj razvite oblike impe- 
rializma, to je fašisma. Iz tesne povezave so sledile materielne 
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precedeiice in oblast iz teli so nadalje izvirali zopet pravni pri- 
valegiji, ki so jih predstavniki eerkva uživali od vseh protiljud- 
skih režimov. Nekoč so prvaika aipostola Petra vezali v železne 
verige, danes pa so zvezali njegovega naslednika v /.late verige. 
Najbolj številne privilegije so predstavniki cerkva, zlasti visoki 
kler dobivali v času feudalizma. Nosilci hierarliičn'ili stopenj v 
cerkvi so se takrat rekrutirali po večini iz svetnih potentatov, 
to je cesarjev, kraljev, grofov in baronov. Zato je cerkev, kar 
se  tiče priznanja ekonomske strukture  in  razdelitve ekonom- 
skih dobrin, bila protiljudska. Priznam, da so nastopali refor- 
matorji, ali že to je dokaz, da nekaj   ni bilo V redu, FrančiSHa 
As&kega gotovo ne bi bilo treba, če  bi obvelja/la praksa prvih 
krščanskih občin.   Z vedno tesnejšim   sodelovanjem   visokega 
klera z izkoriščevalci širokih mas, ugašajo v zgodovini cerkva 
in  verskih skupnosti svetli zvoni enakosti, bratstva in ljubezni. 

Enakost med verniki, ki je bila   v prvih časih krščanstva 
živa in je prežePa vsakega vernika., tu enakost se je sedaj izživ- 
ljala le v besedni enakosti. Svoboda vesti in veroispovedi se je 
-spremenila v moralni pritisk, mnogo Kje celo v Jizično nasilje. 
Saj vemo za nasilno pokristjanjenje cele vrste narodov. To po- 
kristjanjenje se je izrabljalo za  zavojevanje kolonijalnih na- 
rodov.   Saj  anamo  najnovejši  primer   takšnega  kolonijalnega 
zavojevanja z zlorabljanjem vere v Abesiniji. Metoda znanstve- 
nega prepričevanja in širenja evangelj-skega nauka, se je spre- 
menila vsled tesne povezanosti s protiljudskimi režimi v koloni- 
jalno osvajanje in širenje vere z ognjem in mečem. Prepriče- 
valna beseda v borbi z idejnim: nasprotniki se je zamenjala v 
srednjem veku z inkvizicijo. 

Potem, ko je cerkev izgubila celo delež pri državni oblasti, 
se je cerkev v teoretični borbi obdal-i /. visokim zidom cerkve- 
nih zakonov in drugih sčnodaljnih predpisov. Objektivni eko- 
noroski nauk cerkvenih očetov je šel v pozabo in cerkveni mo- 
ralni sociologi so sprejeli nauk liberalizma, to je subjektivistične 
ekonomije. Čudno maščevanje! Bili so v fiajostrejši borbi z me- 
ščanskffln liberalizmom, sedaj pa SO јхиПе^И in sprejeli njihove 
ekonomsko teorijo in prakso. 

Zakaj so ti visoki cerkveni krogi ali vsaj nekateri od teh 
proti ločitvi cerkve od države? To zaradi tega, ker jih je več 
stoletno sožitje napravilo hladne. Iz gforečnikov so postali le 
uradniki, ne pa oznanjcvalci Evangelija. Ne marajo se rešiti 
toplega objema v katerega jih je vrgel, kot ljudi, ekonomsko- 
politični razvoj. Mesto nekdanjega cjinamičnega načina življe- 
nja, »Veselega oznanila«, mesto prvoKrščanske apostolske iz- 
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najilljivosti in svobode, so Še nujno prelevili v statične kateder- 
ske učenike »postave«. Ločitev cerkve od države bo sprostitev 
i/, te,?a tesnega objema, je zamenjanje, ali če hočete povrnitev 
v pravo krščansko življenje prvih stoletij. Množice vernikov 
z redkimi pastirji so to uvidele in zato pozdravljajo ta člen 
(stave. Ljudstvo je prišlo do spoznanja, kar je v njegov prid, 
vodniki pa so ostali slepi. Njun velja Kristov: »Gorje Vam uči- 
teljem postave, ker ste vzeli ključ do spoznanja; sami niste 
vMupili in tistim, ki so hoteli vstopiti, ste zabranili«. 

Ločitev cerkve od šole. Kakor proti ostalim osnovnim na- 
čelom, so se dvignili cerkveni predstavniki tudi proti členu 37, 
to je ločitev cerkve od šole. Kako je glede tega v drugih držai- 
vah, v Franciji, v Ameriki? AH morda tam peša versko življenje? 
Ali vzemimo Sovjetsko Zvezo, aH ne priznava celo oficielna 
Kongregacija za vzhodna vprašanja v Vatikanu, da je versko 
življenje v Sovjetski Zvezi bolj živo kakor nekoč v caristični 
Rusiji, ko je bila cerkev dekla državi. Koliko verne inteligence 
je dala Francija, pa čeprav ni bilo verouka v šolah. Duh božji 
veje kjer hoče, tudi izven šolskih prostorov. 

Pri nias pa je še en rarzlog, ki govori za ločitev cerkve od 
države in šole in to — zioraba vere v politične svrhe. Politični 
katolicizem je vpregel v svoj voz cerkev in pastirje in ga hoče 
imeti še danes vpreženega. Kako spretno in sistematično je iz- 
rabljal klerikalizem s pomočjo oblasti verski moment v Slove- 
niji! Od Zadružne zveze in njene centrale — Zadružne Gospo- 
darske Banke, ki naj bi služila kot materialna podlaga, sila in 
moč političnega klerikalizma, pa do nabožnega časopisja, pro- 
svetnih in nabožnih organizacij, je vse služilo v znamenju vere, 
političnim reakcionarnim strujom. Politični katolicizem je po- 
kazal svoje lice posebno v tej osvobodilni borbi. Narod ga je 
razkrinkal in noče več da se povrne staro, kakor sd podpisniki 
Pastirskega pisma sami izjavili s stavkom: As je cerkev imela 
več pravic v stari Jugoslaviji, kakor v Federativni Ljudski Re- 
publiki Jugoslaviji. Da priznam; gospodje hierarhi, so imeli več 
pravic, verniki pa so bili sužnji političnega katolicizma misleč 
da gre za verske dobrine. Zato ljudstvo, ki je spregledalo, noče 
več nazaj, marveč hoče le naprej. 

Cerkveni zakon ali civilni zakon si po splošnem naravnem 
pravu, ki je tudi božje pravo podelita, oziroma data, zakona 
sama. Verniki pa, ki so pravi verniki, bodo ta prirodni zakon 
dvignili v zakrament s tem, da se bodo po opravljeni civilni po- 
roki, po volji in prepričanju poročili v cerkvi svoje veroispo- 
vedi. 'Obveznost in veljavnost samo cerkvene poroke, bi delala 
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in je delala mnogim zakonskim drugam nasilje v vesti. Treba 
se je bilo izpovedati, treba je bilo iti k Izpovedi in če ta človek 
ni pripadel več veroLspovcdi, je to bilo nasilje. Vprašem, zakaj 
se gospodje v visokih krogih niso razburjali glede tepa za časa 
okupacije, na Štajerskem in Gorenjskem? Zakaj takrat hfeo 
protestirali? Cemn takrat niso izdali Pastirskega pisma v katerem 
lbi poleg drugih pravic zahtevali tud: obveznost in veljavniM 
cerkvenega zakona? Molčali so! Molčali so zato, ker so bili po- 
vezani z okupatorjem in njegovim sistemom, ki je v tla poteptal 
VSe etične dobrine. Mesto protesta so afirmirali krivično oblast. 
Mesto interdikta in ekskomunikacij so blagoslavljali orožje 
ia zaprisegall izdajalsko svojat, ki je šla V borbo proti zvestim 
Sinovom na.šega naroda. 

Tovariši poslanci! Štiriletna borba je bila nova stvarnost. 
ki je daleč od preteklosti. Ta nova stvarnost je realizirana, be- 
be dno izražena v načrtu Ustave. Vsi nasprotniki pa, mislim po- 
sebno na visoki kler, pa niso sodelo-vali o tej stvarnosti štiri- 
le-rne borbe, ampak so se borili proti njej. Zato te nove stvar- 
nosti kodificirane v Ustavi ne marajo in ne morejo sprejeti in 
zato tudi od te Ustave mmajo ničesar pričakovati. 

Osnovna načela Ustave pa so popolnoma v skladu s krščan- 
sko etiko, pač pa so v nasprotju s krivo interpretacijo evange- 
lijskega nauka, ki jo širijo novodobni farizejski učeniki. 

Zato izjavljam še enkrat v svojem imenu in v imenu vseh 
.slovenskih partizanskih duhovnikov, tla bom glasoval za Ustavo. 
(Burno ploskanje). 

Pretsednik: Ima reč narodni poslanik Dobrosav Tomaševič. 
Dobrosav Tomaševič (Izborni srez valjevski. NR Srbija): 

Drugovi, braćo narodni poslanici, izjavljujem da ću glasati u 
In za ovaj nacrt Ustava, jer smatram da je on pravi izraz 

narodne volje i verna slika našeg političkog, ekonomskog i dru- 
štvenog života Svih nam La 1ч Menitivne NarodiU' Republike 
Jugoslavije. 

Pre svega hoću da podvučem, Ua kao zemljoradnik i pri- 
padnik Saveza zemljoradnika glasam za ovaj nacrt Ustava1 zbog 
toga što vidim, prvo, da je ono veliko zlo koje je u staroj Jugo- 
slaviji dovodilo naše narode do teških nesuglasica i borbi, da je 
i • centralističko uređenje uklonjeno i da Ustav ozakonjuje 
fL-deraciju, federativno uređenje zemlje, u kojoj svi naši narodi 

vaju potpuno jednaka prava, i, drugo, što ovim nacrtom Usta- 
va utvrđujemo, ozakonjujemo republikanski oblik vladavine u 

niji, onaj oblik vladavine koji su  svi naši narodi želeli, jer 
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nam je monarhistički oblik vladavine pokazao koliko teško i 
kakve teške patnje podnose narodi kad jedna mala šaka ljudi 
drži vlast u svojim rukama. Narod je bio izvan vlasti: i nije imao 
nikakvog uticaja na vlast. I, eto, zbog toga glasaćemo za ovaj 
nacrt Ustava. 

Demokratija, to je, po našem mišljenu, osnovni princip na- 
prednog društvenog uređenja. Demokratija, puna politička de- 
mokratija, koju nam ovaj nacrt Ustava garantuje, znači uslove 
koji nam obezbeduju da neće biti povlaščenili i podvlašcenib, 
da neće biti gladnih i golih, na jednoj, besnih i obesnih, na 
dragoj strani. Ravnopravnost je bitan uslov za1 .složan, za napre- 
dan i za месап život naših naroda u .lugoslaviji. Po našem 
mišljenju osnovna karakteristika nacrta Ustava ukazuje na 
Ogromnu načelnu razliku između ovog Ustava i ustava bivše 
Jugoslavije. Ovaj Ustav ozakonjuje političko, ekonomsko i dru- 
štveno stanje u našoj zemlji, izgrađeno od naroda u Narodno- 
oslobodilačkoj borbi. Nasuprot ustavu bivše Jugoslavije, ovaj 
nacrt Ustava svojim odredbama omogućava slobodan i nesmetan 
ekonomski i društveni razvitak naših naroda1. 

Ja se moram, drugovi, vratiti na ono uređenje bivše Jugo- 
slavije, u kojoj se, kao što /nate, bilo zaearilo bezvlašće, u kojoj 
je harala protivnarodna vlast. Takvo stanje je još više ugrozilo 
i onako težak položaj iradnika i seljaka, dovelo je dotle da je 
narod bio ekonomski potpuno iscrpljen, a da bi ekonomski mogao 
biti iscrpljivan, on je morao biti prvo politički porobljen. U 
takvom razvoju događaja kod nas vlastodršci su se držali pa- 
role: vlast i kapital u što manje ruku. Nasuprot tome ovaj naš 
Ustav garantuje da svu vlast daje narodu i da narod kro/. svoje 
biračko pravo ozakonjuje i sprovodi svoju narodnu vla'st — to 
je Narodni front. Kroz narodnu vlast održava se radni narod na 
svom socijalnom položaju tako, da eksploatacije nad radnim 
na'rodom više ne može nopšte biti. Mi smo, u Srbiji, imali pre 
rata teškoća ekonomskih i poilitičkih, ali kroz borbu koju je 
srpski narod, srpsko seljaštvo vodilo za svoja ekonomska, soci- 
jalna i politička prava, padao je, dizao se ali nikad nije presta- 
jao da se bori kako sa eksp-Ioalatorima, tako i sa monarhistima 
koji su bili glavni zaštitnici izrabljivaeke politike u bivšoj Jugo- 
slaviji. Di bi se, ukoliko je to u onim uslovima bilo mogućno, 
spasli od te eksploatatorske politike, mi, zemljoradnici, počeli 
smo da se udružujemo u ekonomske zajednice. Uporedo sa poli- 
tičkom borbom, osnivanjem zadruga seljak se boro za zaštitu 
SVOJlh ekonomskih interesa. Ukoliko je seljak više osiromašio, 
toliko su zadruge brojno jačale; ali je režim i tu zavlačio svoje 
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prljave prste tako da već 1937 godine dolazi onaj famozni 
zakon, koji su Korošec i kompanija napravi!'!, da su zadriiu:ai- 
stvo pretvorili prosto u svoju fašističku prćiju. U starom srp- 
skom zakonu o zadru'jainia koji je donesen krajem prošlog veka 
bilo je osnovno načelo da je zadruga udruženje ličnosti a ne 
kapitala, tako da ste morali imati koliko god hoćete udela, ali 
uvek samo jedan glas. Koliko god uložile udda, višak, ušteda 
deljena je prema tome koliko je ko bio veran zadruzi, koliko je 
ko u nju kupovao. To će reći da je zakon davao prava da jedan 
siromašan čovek, koji ima jedan iideo i desd članova u zadruzi, 
pa zato troši i nabavlja više robe, ima i više dobiti, nego onaj 
ko ima 10 čli 20 udela, ali manje troši pa otuda ima i maiije 
dobiti. Dobit se, dakle, delila prema pa/am, dok je novi zakon 
od 1937 godine uzeo sasvim drugi princip i dao više onima koji 
imaju više udela. 1 trgovci.su mogli biti zadrugar: itd. Zbog boga 
su zadruge došle u vrlo težak položaj. 

U Srbiji danas imamo 3440 zadruga sa 263.446 zadrugara. 
Kao Sto vidite zadnigarstvo je u Srbiji dosta dobro razvijeno, 
i sada, kako naš Ustav predviđa, zadruge treba da odigraju 
veoma važnu ulogu koja ee mnogo pomoći zadružnom sektom, 
kako u razmeni dobara, tako i u podizanju proizvodnje poljo- 
privrednih dobara. Zemljoradničke zadruge su za to spremne; 
one će prihvatiti taj svoj zadatak, tako da će zadnigarstvo po- 
moći državnom sektoru u izgradnji i obnovi naše domovine. Za- 
drugarstvo, kao šio sam već kazao, naročito proizvođačko 
zadnigarstvo, mora da bude na potrebnoj visini kako bi mogli 
postići ciljeve obnove. Nas zemljoradnike naročito interesuje 
veliki progres koji je učinjen i što se >;: ovim naretom Ustava 
g-arantuje da će se agrarna reforma i njeni zakoni privesti n 
delo onako kako to traže interesi najširih i najsiromašnijih 
seljačkih masa. Mi smo u predratnoj Srbiji, a posle u Jugosla- 
viji, bili, takoreći, došli rasturanjem kućnih zadruga do velikog 
procenta vrlo malih, sitnih zemljoradriicKih poseda. Osim toga 
priraštajem stanovništva zemlja je većim iđelom prela/rla u ruke 
onih koji je nisu obrađivali. Zemljoradnik je ostao sa malim 
posedom i taj mali posed u onom kapitalističko-ba'iikarskom 
sistemu propadao je svakog dana -sve više. Čak i paragraf 471, 
koji je štitio riaglavtcu u Srbiji, i on je izigravan na razne na- 
čin« .kako da se od zemljoradnika oduzima zemlja. Čak su i 
sudovi radili takve stvari da poverilac tuži dužnika za zauzeće 
zemlje i stid na osnovu priznanja dužnika dosuđuje zemlju po- 
verjocu i tako onaj zemljoradnik sa pet sinova od 2 ha prenos': 
pola hektara ili ceo hektar na onog koji ima mnogo više zemlje. 
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Dakle, vidite, koliko je to teška stvar bila za našeg zenrljorad- 
nika. On je bio prinuđen na taj način, ostajucM bez zemlje, da 
uzme torbu, da ide u grad i da traži zaposlenje, da traži rada, 
da propada u izbama i krčmama, jer posla nije mogao naći. 
Niko nije vodio računa o propadanju tili seljačkih porodica, 
boleštinama medu seoskom decom itd. itd. 1 vidite, sav taj svet 
se danas raduje da je ovaj Ustav zagarantovao već doneseni 
Zakon o agrarnoj reformi, da će doći do zemlje, da će biti vlas- 
nik one zemlje koju je svojim znojem natapao. 1 baš zbog toga 
zemljoradnik s pravom može da kaže da je ovaj Ustav seljačko« 
r&dnički Ustav, da je to Ustav koji jemči političku, odnosio 
ekonomsku slobodu radnog naroda sela i grada. 

Kada je u bivšoj Jugoslaviji radnička klasa bila stavljena 
van zakona, a seljačka klasa teto tako porobljena, onda su tek 
počeli da jačaju radnički i seljački pokreti tako da je režimi 
monarho-fašistički morao da pribegne na kraju krajeva, posled- 
njem sredstvu, a to je otvorenoj diktaturi. 1 šesti januar obele- 
žio je početak otvorene diktature u bivšoj Jugoslaviji. 

lako je narod bio za slobodu, iako je radni narod sela i 
grada bio za to da uživa plodove svoje ujedinjene domovine, 
nije uspeo to i da doživi, jer je monarho-fašistički režim prvom 
prilikom, kada inu se ukazala, predao i državu, predao i narodnu 
ne/.aviMioM u ruke krvavog fašizma. Otvorenim izdajstvom 
vrhova narod je pao u ropstvo. I baš tada, kada se mislLlo da je 
sve izgubltefio i kada je besna kosa fašistička kosila po Evropi 
i kada se verovalo da će se teško moći stati na put toj podivlja- 
loj hordi, kad su fašisti kezili zlikovačke čeljusti pred Moskvom 
i Lenjingradom, naša narodnooslobodilačka borba, naša narodna 
vojska prožeta verom u sebe, u bratsku Crvenu armiju i savez- 
nike, išla je iz pobede u pobedu, pod voćstvom heroja Tita i 
zaista izvojevala pobedu, uz pomoć naše bratske Crvene armije 
i ostalih saveznika. (Aplauz). 

Vidite, drugovi i braćo, tu našu borbu, narodnooslobodilačku 
borbu i njene tekovine formuliše i ozakonjuje ovaj naš Ustav. 
On je ozakonjenje narodne vlasti, slobode, jedinstva i bratstva, 
sloge, federacije, republike, demokratije, socijalizma i ravno- 
pravnosti. 1 baš zbog toga što je naročito istaknuto da su radnik 
i zemljoradnik, radnik i seljak nosioci vlasti, nosioci obnove, 
nosioci rada, nosioci demokratije, nosioci nove vlasti i novog 
pravnog poretka, taj seljački narod s velikom pažnjom, velikom 
naklonošću i velikom ljubavlju odobrava i pomaže narodnu 
vlast, da izgradi njezine temelje, da učvrsti političku i ekonom- 
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sku vlast u zemlji. Iz svih tih razloga ja ću glasati za ovaj nacrt 
l listava. (Buran aplauz). 

Pretsednik: Određujem odmor od 10 minuta. 

(Posle odmora) 

Pretsednik: Nastavljamo sednicu. Ima reč narodni poslanik 
.Jovan Vesellnov. (Aplauz). 

Jovan Vesellnov (Izborni srez Novi Sad П. NR Srbija): Dru- 
g^ovi i drugarice narodni poslanici, u potpuiu^ti se slažem sa 
nacrtom Ustava koji je podnelo Ministarstvo za Konstituantu 
i sa dopunama koje je uneo Odbor. Isto tako slažem se sa izve- 
Stajem koji je podneo drug Moši Pijade, i sa odgovorima koje 
je dao dnig Đilas na primedbe koje su učinjene sa raznih strana 
na naš Ustav, Hteo bih da se samo dotaknem nekih pitanja u 
Vezi s našim Ustavom. 

1/. izveštaja druga Moše Pijade vidi se: da je ceo Ustavo- 
tvorni odbor jednodušno usvojio predloženi Ustav i da je ceo 
l fstavotvomi odbor jednoglasno usvojio j primedbe i dopune 
koje su unesene u nacrt Ustava Ja verujem da će i naša Ustavo- 
tvorna skupština isto tako jednodušno usvojiti čitav Ustav. 
Ovakvo držanje, ovakav stav i Ustavotvornog odbora i naše 
Ustavotvorne skupštine samo je odraz onog političkog jedinstva 
naših trudbenika koje je dosada već ostvareno. Oni kojima još 
nije jasno to već ostvareno političko jedinstvo naših trudbenika 
nisu shvatili one duboke socijalne i političke promene koje su 
se odjgrale u našoj zemlji. Oni kojima se ne sviđa političko 
jedinstvo trudbenika u našoj zemlji protivnici su, neprijatelji su 
i svih onih društvenih i političkih promena koje su se odigrale 
u našoj zemlji. Kada mi govorimo o političkom jedinstvu trud- 
benika naše zemlje, koje je došlo do izraza i na izborima i ovde 
u našoj Narodnoj skupst ni, mi tada mislimo na pravo, istinsko 
političko jedinstvo trudbenika naše Republike. Takva jedinstvo 
kakvo je ostvareno kod nas sasvim je mogućno da postoji, ono 
postoji, i ono će postojati. Za takvo političko jedinstvo mi 
imamo jednu sasvim određenu, konkretnu društvenu i ekonom- 
sku bazu. Političke prikke koje vladaju u našoj zemlji, rešenjem 
čitavog niza političkih i društvenih pitanja, stvorile su takve 
n.slove u našoj zemlji, da je mogućno da se zamisli i potpuno 
ostvari političko jedinstvo trudbenika naše zemlje. I kada neki 
iz inostranstva govore da kod nas postoji diktatura, ili ovo i 
ono, tvrdeći da snio silom ostvarili jedinstvo, da je ono prividno, 
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mi im odgovaramo da je to političko jedinstvo stvarni odraz 
onih velikih i dubokih promena koje su >e odigrale u našoj 
zemlji. Te promene našle su svoga potpunog izraza i u Ustavu 
koji je pred nama. Ustav koji govori i o toj novoj ekonomici 
naše zemlje, o velikim politićkan promenama koje su se odigrale 
ii našoj zemlji, pokazuje i perspektive razvitka naše zemlje i 
daje jemstva da će se to političko jedinstvo trudbenika naše 
zemlje još više učvrstiti i pojačati. Tu postoji puna zajednici 
interesa svih trudbenika naše zemlje i seljaka, i naših radnik.t 
i naše napredne inteligencije. O tome odredbe Ustava jasno 
govore. 

Hteo bih dalje da §e dotaknem, takode, jednog problema 
koji tretira naš Ustav. To je problem nacionalnih manjina. U 
članu 13 predloženog Ustava govori se da je nacionalnim manji- 
nama zagarantovana nacionalna kultura i potpuna upotreba m.i- 
ternjeg jezika. Da ovo nije samo parče papira i da to nije samo 
neko obećanje, dokaz je naša današnja potlittka prema nacio- 
nalnim manjinama. Mi smo vodili pravilnu politiku prema nacio- 
nalnim manjohatma i tada kad nije bilo nikakvih pisanih zakona, 
tamo gde se nalazila Narodnooslobodilačka vojska i gde smo 
imali naše narodne vlasti. Mi smo produžili pravilnu politiku 
prema nacionalnim manjinama i od prvih dana po oslobođenju 
naše zemlje. Mi smo n Bačkoj na jednoj strani gonili ostatke 
Hortijevih bandi, a na drugoj već мпо otvorili mađarske škole, 
izdavali štampu na mađarskom jeziku, otvorili kurseve za mlade 
mađarske učitelje itd. Isto tako radili smo i na Kosovu i Meto- 
hiji. Dok smo s jedne strane progončli balističke bandite, 
slugeranje neprijatelja, koji žele nered na Balkanu, neprijatelji 
naših naroda i albanskog naroda, na drugoj strani naše vlast; 
počele su da Ispravljah! sve nepravde koje su prema Šiptarima 
činili protivnarodni  režimi stare Jugoslavije. 

Što se išlo dalje u učvršćivanju naše države, naša politika 
prema nacionalnim manjinama postajala je SV€ .jasnija. Danas 
mi i Ustavom hoćemo da zagarantujemo prava nacionalnih ma- 
njina U okviru naše države. 

Kad je reč o nacionalnim manjinama mi treba da kažemo 
nekoliko reči i o tome kako te nacionalne manjine treba da se 
osećaju U ovoj državi. Mo se vrlo dobro sećamo izjave koju je 
drug Tito dao odmah posle parlamentarnih izbora. Drug Tit i 
je rekao da nacionalne manjine u našoj zemlji treba da smatraju 
ovu državu svojom državom i treba da vide u razvitku naše 
zemlje i svoj sopstveni napredak. Znači: mi ne možemo dozvo- 
liti, naša nova država ne može dozvoliti da se nacionalne ma- 
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njine upotrebljavaju u borbi protiv naše mlade Narodne Repu- 
blike, da se od nacionalnih manjina pravi instrumenat, orudo n 
rukama onih neprijatelja naše zemlje, koji se nalaze izvan naše 
zemlje. Drugim recima to znači na naša narodna država ne može 
dozvoliti i (l,i se prava, koja se daju nacionalnim manjinama, 
ие mogu tako razumeti — nikako se ne moRU tako razumeti ■— 
da se ovde mogu stvarati razne revizionističke organizacije, ire- 
dentističke organizacije, organizacije koje treba da odigraju 

■ulogu pete kolone. Naše nacionalne manjine, dobivši prava koja 
im u ovoj držav; pripadaju, prava koja su mogli da dobiju samu 
u našoj demokratskoj Narodnoj Republici, moraju da budu 
svesne i svojih obaveza prema ovoj državi. Mi ne možemo imati 
nacionalne manjine, kako je rekao drug Tito, koje neće sma- 
trati ovu zemlju svojom zemljom, nego neku drugu zemlju. Baš 
demokratičnost našeg Ustava i demokratičnost režima koji vlada 
u našoj zemlji ogleda se i u toj našoj pravilnoj politici prema 
nacionalnim manjinama. Naša država ne bi mogla biti demo- 
kratska ako ne bi imala takav određen, sasvim pravilan stav 
prema nacionalnim manjinama. Da je to tako i da nacionalne 
manjine mogu uživati svoja prava samo u zaista demokratskoj 
zemlji najbolje se vidi iz onog Sto se događa u nekim susednini 
zemljama sa nacionalnim manjinama i sa slovenskim nacionalnim 
manjinama. Mi smo čitali i ovih dana n našoj štampi da se ma- 
đarske vlasti, vlada Mađarske, nepravilno odnose prema sloven- 
skim nacionalnim manjinama u Mađarskoj, da im zabranjuju 
škole na maternjem jeziku, da im zabranjuju tla govore .svojim 
matenijim jezikom, da im zaliranjuju sve ono sto je nužno da 
bi se očuvali kao slovenska manjina u Mađarskoj. M: znamo 
kako se postupa u Grčkoj sa našom braćom Makedoncima. Vidi 
Se jasno da one zemlje koje nisu demokratske, koje nisu uspele 
da izvrše demokratski preobražaj, nisu mogle da obe/.bede i da 
imaju pravilan stav prema nacionalnim manjinama. 

Taj nepravilan slav prema nacionalnim manjinama u Ma- 
đarskoj ne zadržava se -amo na tome što vladajući krugovi u 
Mađarskoj imaju nepravilan stav prema slovenskim manjinama. 
Mi smo, takode, čitali u našoj štampi da sr ц Mađarskoj povam- 
piruje i velikomadarski šovinizam, da se u Mađarskoj i sad neki 
ljudi zanose mišlju da treba stvoriti neku sentištvans'ku Mađar- 
sku, da ima i takvih u Mađarskoj, koji sede čak i u vladi, a koji 
žele da nastave onu politku koju je vodila mSdarska reakcija 
posle poraza u Prvom svetskom ratu. Ako pdgledaimo spoljnu 
politiku koju oni sad propovedaju, videćemo da je slična, kao 
jaje jajetu, onoj politici koju su prepovedali mađarski Imperi- 
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Jalisti posle Prvog svetskog, rata. Naš narod daće dostojan od- 
govor i Um novim imperijalističkim planovima mađarske reak- 
cije, iako mi znamo da poražena mađarska reakcija ne bi mogla 
voditi uporno takvu politiku, ne bi Diogta poslavljati takvo 
zahteve da nema Lzvesmi podršku od onih reakcionarnih krugova 
u svetu koji nisu za ovakav mir, koji nisu za to da i narodi Bal- 
'kana i narodi Evrope žive n miru i izgrađuju svoju bolju buduć- 
nost. Mi ćemo, razume se, produžiti S našom pravilnum politi- 
kom prema nacionalnim manjinama i iika/aćcino im da je nji- 
hova budUĆnosl  povezana za biulućiiost .-vili naroda Jugoslavčje 
i da je Demokratska Federativna Jugoslavija, Jtugoslaivija ravno- 
pravnih naroda najbolja garantija da te zaista U našoj zemlji 
uživaju,sva prava koja im kao nacionalnim manjinama pripadaju, 
ne osvrćući se na provokacije koje se vrše na našim granicama. 

lileo bih, drugovi, da kažem još nekoliko reći 0 drugu Titu, 
kao duhovnom tvorcu liašeg listava. Mislim kad govorimo 0 
našem Ustavu, o svima njegovim progresivnim odredbama da 
govorimo o našoj Jugoslaviji, o našoj današnjoj stvarnosti. A 
naša današnja stvarnost najuže je povezana baš sa imenom 
drugia Tita Ako pogledamo Ustav i ono što je drug Tito ra- 
dio za vreme narodnooslobodilaćko,^ rata, kad pročitamo 
govore koje je ou održao i ono što je napisao, videćemo da sve 
mio što naš Ustav sadrži, da su to misli druga Tita kojim:- je 
on vodio naš narod još od početka narođnooslobodilaCkog rata, 
pa do danas. ,Ioš kad se povela narodnooslobodilačka borba u 
našoj zemlji, ljudi koji SU se digli na ustanak protiv okupator,i 
Već su tada verovali i čvrsto stajali na tome da oni treba posle 
pobede nad okupatorom i u Izgradnji svoje zemlje da se bore 
za srećnu budućnost pod rukovodstvom drilga Tita. Da je neko 
Т)огс1та rekao da je driiR Tito samo vojskovođa i da ćemo posle 
л-ideti ko će zemljom dalje mkovoditi, jasno je da bi to oslabilo 
otpor i demoralisalo narod. 

Kada smo donosili političke zakone mi smo pretresli poje- 
'diua pitanja naše zemlje. Kada je bila reč o pravima žene mi 
'smo govorili da su naše žene ta prava već izvojevale u toku 
namdnooslobodilačkotf rata. To je taćuo. Ali onaj ko je po- 
krenuo žene u borbu da izvojnju svoja politička prava bio je 
'naš drug Tito. 

Mi danas govorimo o odbrani naše otadžbine kao najvećoj 
svetinji i dužnosti svakog građanina. A tu ljubav prema otadž- 
bini u toku narodnooslobodilačkou' rata razvijao je niko drugi 
'do drug Tito. 
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Mi danas govorimo O iiiišoj omladini kao o najznačajnijom 
Taktom u našoj privrednoj izgradnji. Veliku ljubav prema do- 
movina, sve sposobnosti koje naša omladina u sebi ima, pravilno 
je kanaliisao u pravcu koričenja državi i narodu opet drug 
Tito. 

Mi danas govorimo 0 novoj ekonomici naše zemlje, o kojoj 
se govori i u našem Ustavu, s osnovne smernice te naše ume 
ekonomike svakako je dao drug Tito. 

I zato sada možemo sa pravom reći da je drug Tito duhovni 
tvorac našeg Ustava, (Burno odobravanje u ceWj skupštinskoj 
'dvorani). 

Narodni poslanici Srbije, članova Kluba Narodnog fronta. 
Izjasnili su se da će glasati sa Ustav u celini. Ja ovde još jedan- 
put podvlačim da će narodni poslanici Srbije glasati za predlo- 
ženi Ustav. (Živo odobravanje). 

Pretsednik: Ima reč narodni poslanik Radosav Gadžić. 
(Aplauz). 

Radosav Gadžić (Izborni srez homoljski, NR Srbija): Dru- 
govi narodni poslanici, govorim kao demokrata u Frontu. U 
staroj, bivšoj monarliističkoj Jugoslaviji mnogo se pisalo i 
mnogo se govorilo o demokratiji, ali su široke narodne mase 
najmanje osećale tu demokratiju. 

Ja sam poslanik iz kraja i^de pretežno živi vlaški elemenat 
koji je za vreme monarhističke Jugoslavije smatran kao neka 
niža rasa. Tome narodu najmanje se posvetila pažnja, najmanje, 
se gledalo na taj narod, tak'-Ji dn smo mi imali sela u kojima 
U'i dinama nije bilo učitelja, a imali smo poneka sela gide UOpŠte 
nije bilo učitelja. A i ono što je. postojalo učiteljskog kadra 
nije mu se služilo u zabačenim selima I lomolja. Tako je neku 
intervencijom poslanika, neko preko svojih prijatelja izbegavao 
liomoljska sela i prelazio u mesto j,rde mu je bilo zgodhije, a 
nas narod je tamo ostavljen na milost i nemilost tadašnjeg 
režima, tako da su naši seljaci slali decu po četiri do pet kilo- 
metara iz jednog mesta u drugo samo da bi poseči vala školu. 

Od oslobođenja naovamo, iako pod vrlo teškim posleratnim 
uslovima, ipak se uspelo da bar svako selo dobije po jednog 
učitelja, a u većim selima po dva, pa i tri. Seljaci potpuno uvi- 
đaju i ubedeni su da današnja naša Vlada mnogo radi i da se 
brine o narodu. 

.\'aš -rez za sve vreme dao je svega ■i učitelja, koje sada 
imamo u našem srezu, i jednog jedinog inženjera. To su ljudi 
koji su se pod vrlo teškim uslovima Školovali, zato Sto su iz 
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siromašnih porodica. Dakle, jedan src/, od 27.000 stanovnika 
ima 4 učitelja i jednog inženjera. 

Naš srez prvi put sada izabrao je poslanika iz svoje sredine. 
'Za 30 godina uvok su mu nametali poslanika, da kažem odavde 
iz Beograda, jer stari režimi su uvek postavljali poslanike i/. 
Beograda. Međutim, pre 'M) godirfa, naš srez je imao svoga po- 
slanika, ali to su obično bili ljudi bogataši, kapitalisti, zelenaši, 
koji su novcem potkupljivali taj narod, lako je Srez liomoljski 
95% seljački, uvek mu se nametalo da poslanike'bfra iz drugih 
društvenih slojeva. Sada je prvi put slučaj da je ovaj srez dobio 
-VOL; poslanika, i to seljaka. 

Kada je stigao Ustav na diskusiju, bio je odmah razgrabljen. 
Seljaci su se interesovah da svaki pročita Ustav; o njemu se 
diskutovalo i na konferendjama i pojedinačno. Svuda se izraža- 
valo veliko zadovoljstvo sa nacrtom Ustava, tako da i reakcio- 
narni elementi nisu mogli da daju neke primedbc. Narod je za- 
dovoljan, zadovoljan je t zato što mu je data mogućnost u novoj 
državi da i on učestvuje i da daje sugestije prilikom izrade jed- 
nog osnovnog zakona svoje otadžbine. To u staroj Jugoslaviji 
iiije uopšte bilo omogućeno. Ja na osnovu svega toga glasam 
kao demokrata iz. Narodnog fronta u ime građana Sreza homolj- 
9kog za Ustav, i želim srečtiu budućnost našoj novoj otadžbini 
Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslavcjil 

Pretsednik: Ima reč narodni poslanik Stanko Škare. 
Stanko Škare (Izborni src/. Imolski—Šestanovac, NR Hrvat- 

sku): Drugovi i drugarice narodni,poslanici, kao seljaku neobična 
mi je čast da mogu u ovom visokom domu da progovorim neko- 
liko riječi o našem novom narodnom Ustavu. Kada sam bio mlad, 
često sam čitao i slušao od gosipode koja su obilazila sela i 
osnivala nenarodne stranke i branila svoje stranačke programe, 
tla je njihov program izvađen iz narodne duše. A je li bilo tako? 
Nije, drugovi. Nikada oni koji su vladali i osnivali protunarodne 
stranke, nijesu pitali narod kakav će napraviti program. Oni bi 
se skupili — i to njih nekolicina — napisali program i onda sve- 
'čaino proglasili OH je to SVe napisano i izvađeno iz narodne duše. 
Tako je to ranije bilo sa protunarodnim stranačkim progra- 
mima. Л kod donošenja Ustava jedne države nije bilo ni govpra 
o tome da se narod pita šta misli o njemu. Opet njih nekolicina, 
U ime ove ili one stranke, sastavljali su i pisali ustave, kupovali 
glasove da bi ga izglasali, kako bi se poslije po njihovom četu 
upravljalo i vladalo narodom. Tako je to sve išlo dotle dok ne 
bi pailo na pamet kakvom monarhu, kao, na pr., kralju Alek- 
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aandru 1931 godine, da sam donese po svojoj volji ustav, da, po 
njemu zavede najgoru i najmračniju vladavinu, teror, pljačku 
i otimačinu nad narodom. Jesu Ji se oni koji su vladali Ikada, 
iitkada se povijest pamti i piše, usudili da. na javnu diskusiju 
pred čitavi niarod stave svoj protunarodni stranački program, 
a da i ne govorim d ustavu. Nijesu nikada! ,lcr sve ono što su 
oni radili, radili su protiv naroda i za zaštitu svojih ličnih i se- 
bičnih interesa. 

A dainas evo, naš narodni i demokratski Ustav obišao je 
od grada do grada, od sela do sela, po svima krajevima naše do- 
movine. Na vrata poslednje seoske polkušice kucao je naš frcm- 
'tovac sa Ustavom u ruci, zapitao i poslednjeg seljaka Sta misli 
o Ustani, temeljnom zakonu na kojem će počivati naša mlada 
"Republika .lugoslavija. Pomno se raspravljalo od točke do točke, 
primjedbe se bilježile i slale Ustavotvornom odboru na rasma- 
tranje i nvaženje. O njemu se svagdje govorilo, raspravljalo, va- 
ualo, njega je narod pretresao, slao stvarne i pozitivne primjed- 
be, koje je Ustavotvorni odbor uvažio i unosio u Ustav, jer su 
one iz narodne duše, dobronamjeTne i stvarne. A i sam Ustav je 
t:iki) građen. Njega su gradili oni sinovi naše zemlje koji su za 
vrijeme rata uvijek bili uz narod, skupa sa narodom snosili sve 
tegobe, muke i patnje, slušali narodnu dušu, slušali je kako se 
bori, kako pati, gladuje i umire za slobodu i socijalnu pravdu. 
Noseći u sebi sve muke i patnje koje je naš narod podnio, oni 
MI 'izradili Ustav za koji se može s pravom reči da je i/ narodne 
duše; Ustav koji odgovara narodnim potrebama i novom duhu 
Vremena i zato su ga otvoreno i muški stavili pred narod da ga 
sam narod ispravlja i dotjeruje prema svojim potrebama, za 
svoje dobro i sreču djece svoje. 

Narod je slaio pozitivne ispravke i, kako je rekao drug mi- 
nistar Đilas, "te su ispravke uvažene, jer su bile pozitivne, jer su 
bile upučivane od onih koji žele dobro svome narodu. Bilo je i 
negativnih primjedaba na naš Ustav, mogao bih reći i drzovitih. 
Evo, na primjer, neka se gospoda tuže i prigovaraju kako i 
mogao donijet; Ustav a da oni nijesu pitani i da se nije S njima 
savjetovalo. Ti reakcionari izgleda kao da SU zaboravili što sil 
.govorili i radili 1941 godine, kada se naŠ narod počeo dizati n 
partizane protivn okupatora i domaćih izdajica na poziv junačke 
Komunističke partije. Oni su govorili i preklinjali: »Ne, zaboga, 
nikako u partizane!« Plašili su narod: »okupator je jak, on će 
nas uništiti, biološki istrijebiti«, »ostavite se toga«, »čekajte«, 
»nije vrijeme!« Ali narod ih nije poslušao. Narod je išao u borbu. 
Rade je htio biti grob, nego rob. Nijesu poslušali one koji su 
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.kroz dvadeset i tri godine za vrijeme stare Jugoaleivije sijali raz- 
dor i neslogu medu naše narode, utirali put fašizmu, zavada-li Srbe 
i Hrvate po nalogu njemačkog gestappa, raspirivali mržnju i м- 
rili na jednoj strani velikolirvatski šovinizam, »na drugoj veliko- 
srpski. A sve to proračunato za račun tuđina: Mno^i nenarodni 
katolički svećenik postao je za vrijeme rata sluga okupator;! i 
krvavi ustaški zločinac. Ubijao je pravedan srpski narod, bacao 
ga svojom rukom u jame bezdanke i činio najsvirepije zločine. 
Koliki jaz je bio iskopan između naroda srpskog i hrvatskog 
krivnjom onili koji su raspirivali mržnju i razdor medu памш 
narodima n staroj Jugoslaviji, to se izreći ne može. Pretila je 
opasnost da se međusobno potpuno uništimo i istrijebimo. Naša 
zemlja bi ostala pusta, to-bi se, vjerujte mi, drugovi, uistinu i de- 
silo da nije bilo naro'dnooslobodilačke borbe na eelu sa maršalom 
Titom koji je doviknuo, muški i junački, našim narodima: stojte, 
dosta. Hrvati i Srbi su braća, zajednički je naš neprijatelj nje- 
mački i i'taicjanski fašizam i njihove sluge i pomagači. Na taj 
poziv počeo se narod osvješćivati, dolaziti k sebi iz 0110,14- div- 
ijaštva u koje je bio bačen krivnjom onih koji su do jučer na- 
rodom upravljali, vedrili i oblačili, susrećao se Srbili i Hrvat, 
grlili se i ljubili; do jučer na nož zavađena braća došla su do 
.spoznaje da im jednom bez drugog nema opstanka i da treba 
zajedničkim snagama da tuku neprijatelja. To su i činili, borili 
ке, uništavali okupatora, kažnjavali domaće izdajice, bCz razlike 
na vjeru i narodnost, uzdali se U junaštvo naših naroda, u majku 
Rusiju n njezinu Crvenu armiju. 

Bratstvo i jedinstvo naših naroda u toku oslobodilačkog 
rata, sve se više širilo i učvršćivalo, zajedno je tekla krv i Srba 
i Hrvata. Zajedno SU u mnogim grobovima, po šumama i gudu- 
rama diljem naše domovine, pomiješane kosti mučenika i boraca 
naših, izmiješani su grobovi Srba, Hrvatai, Slovenaca, Makedo- 
naca, Bosanaca i Crnogoraca. Bratstvo i jedinstvo velika je te- 
kovina naše borbe. Nestaje i poslednjeg traga šovinizma, vjerske 
i nacionalne netrpeljivosti, širi se sloga i sklad medu našim na- 
rodima. A to i jeste baš ono čega se najviše boje narodni nepri- 
jatelji, reakcionari, Oni su protiv Ustava. Zašto? Zato jer im 
nije ostavio nikakve pukotine, da bi mogli i dalje da razvijaju 
svoju šovinističku politiku na štetu naroda, po staroj gospod- 
skoj paroli: zavadi pa vladaj. Propalo je to zauvijek! Neka to 
zapamte oni koji šalju negativne predloge na naš Ustav. 

Ustav u članu 22 veli: 
»Svi građani  l-'NRJ  ravnopravni su bez obzira na narod- 

nost, rasu i vjeroispovijest. 

262 



Svaki akt kojim se građanima daju privilegije ili ograni- 
čavaj« prava na osnovu razlike u narodnosti, rasi ili vjeri, kao 
i svako propovijedanje nacionalne, rasne ili vjerske mržnje i 
razdora, protivno je Ustavu i kažnjivo«. 

Eto, to je temeljni kamen na kome počiva bratska sloga i 
ljubav medu našim narodima. Umjesto -tare gospodske otrcane 
parole: zavadi pa vladaj, rodila se u borbi i krvi nova parola, 
koja je potpuno suprotna njihovoj, a koju je narod svojom 
borbom visoko podigao da joj vrhovi do neba stižu. Ta parola 
jeste: bratska sloga i ljubav, slobodan, srečam i zadovoljan na- 
rod, cijeliiia a ne pojedinci. 

Pozivali SU narod da ne ide u partizane. Nije ih poslušao. 
Pozivali su ga da bude poslušan i pokoran okupatoru i njego- 
vim slugama. N'ije ih poslušao. Blagosiljali su oružje najkrvavi- 
jih bandita, četnika i ustaša, raspirivali su bratoubilačko klanie. 
Ni to im nije pomoglo, uništili smo ih. Sada jauču zašto dono- 
simo Ustav bez njih, bez njihovog učenog savjeta. Zašto se oni 
ne pitaju? Ne može dobro misliti narodu onaj koji je radio 
na strani fašizma i pomagao mu da naš narod uništi. Ne može 
narod primiti savete od onih koji su do juče služili Paveliću, 
Nediću, Draži Mihailoviću i svojim radom pomagaH fašizam. Ni- 
kad im na srcu nije bila sreća' i blagostanje narodno. Pred očima 
MI im uvijek bili lični mteresi, a to danas proističe iz svakoga 
akta koji oni upućuju. Mi ćemo donijeti naš demokratski na- 
rodni Ustav, jer to traže narodni interesi, jer to traži onaj pat- 
nik i stradalnik, onaj vječiti rob, na čijoj su grbači oduvijek 
jašili reakcionari i sa leda mu opute gulili. Donijet ćemo ga jer 
to traži onaj junački borac koji je u ovom krvavom ratnom raz- 
'doblju sav teret rata nosio na svojim leđima. A to su nerazdru- 
Sivi patnici i mučenici, seljak i radnik uz potporu i suradnju po- 
štene radne'narodne inteligencije. Narod je ovaj Ustav proučio, 
pretresao i odobrio. Volja naroda najviša je zapovijed za sva- 
'kog sina ove zemlje i zato ona mora biti poštovana i uvažena. 

Srećan sam i radostan kad m; je zapala čast da' mogu gla- 
za Ustav koji-garantuje bratsku s;!ogu medu iiiašim naro- 

dima, socijalnu pravdu, koju je naš narod toliko dugo očekivao 
kao ozebao sunce i zato izjavljujem da ću glasati za Ustav. 

Pretsednik: Ima reč narodni poslanik Vida Tomšič. 
Vida Tomšič (Volilni okraj Novo Mesto, LR Slovenija): 

Tovariši narodni poslanci! Diskusija o Ustavi, ki je zajela o po- 
slednjih tednih na tisoče sestankih vse naše narode, je pokazala, da 
se nacrt Ustave v celosti sklada z interesi našega ljudstva. Diskusi- 
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ja o nacrtu Ustave nam je namreč pokazala, kako naše ljudstvo 
misli o Ustavi kot osnovnem zakonik Ljudje so na sestankih 
spoznavali vse Иепе načrta Ustave in $e ponovno prepričali, da 
je Ustava izraz vseh pridobitev veličastne narodno-osvobodilne 
borbe, ki so jo naši narodi bili pod vodstvom tovariša maršala 
Tita, na klic Komunističke partije. V tej diskusiji j« ljudstvo 
prihajalo do pohie zavesti svojih pravic in je istočasno jasno 
pokazalo da sodelujejo ljudje z občutkom, da sami grade svojo 
hišo. To prihaja od tega, ker Ustava ni nastala v opreki z interesi 
delovnega ljudstva, ampek se sklada z osnovnimi interesi delov- 
nega ljudstva, skladna je z interesi naših delavcev, kmetov in 
delovne inteligence, borcev na bojišču v borbi proti okupatorju, 
v borbi proti tistim, ki so zasužnjili našo zemljo, borcev za osvo- 
boditev te zemlje in izgraditve boljše domovine kot nam je bila 
stara Jugoslavija. 

Naše ljudstvo je na teh razgovorih spoznavalo, da je prav- 
zaprav izhodišče vsega novega izraženo v Členu 6 Izhodišče 
vsega novega je izraženo v tem, da ima ljudstvo oblast v svojih 
rokah. Brez tega člena bi vsi nadaljni členi naše Ustave postali 
lahko program. Brez tega člena bi vsi ostali členi postali le be- 
seda in ne bi dajali tiste sigurnosti in ne bi dajali našemu ljud- 
stvu zagotovila, da bodo dejansko izpolnjeni). Pred očmi disku- 
tantov, na naših sestankih je zato rastla Ustava kot celoten 
sistem, kot stavba pri kateri ne smeš premakniti niti kamena, če 
nočeš, da zrušiš stavbo. Pred očmi naših diskutaintov, v srcih vseh 
naših delovnih ljudi, vseji borcev je rastla ljubezen do naše 
države, do Ustave, ki izraža želje in zahteve naših narodov, ki 
izraža vse tisto, za kar so se naši narodi toliko let borili. 

Pred nami raste lik novega državljana, svobodnega samo- 
zavestnega dn enakopravnega, ki gai ne ločijo niti rasne niti 
venske razlike, niti razlike po spolu. Pred nami raste lik svobod- 
nega državljana, svobodnega po vesti, ki pa se obenem zaveda 
svojih dolžnosti do skupnosti, ki jih daje po svojih močeh. 

Na drugi strani raste pred nami veličastna zgradba пабе 
ljudske oblasti. Kot je rečeno v členu 6. je osnovna pridobitev 
našega boja, ljudski odbor, ki je naslonjen na širok; zbor voliv- 
cev in ki odgovarja zbora volivcev. Ljudski odbor, predstavnički 
odbor nastopa kot organizator in pobuditelj delavnosti med 
ljudstvom, ki se naslanja na iniciativo najširših plasti ljudstva, 
kot poudarja ponovno člen 109. 

Prav 'iz obstoja ljudske oblasti lahko v celoti razumemo in 
cenimo tudi tiste velike obveznosti, ki jih je naša nova država 
sprejela napram lastnemu ljudstvu. Katere so tiste obveznosti 
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fiaše nove države, ki jih Ustava še posebej poudarja? Najprej 
SO to obveznosti do tistih, ki so s svojo krvjo osvobodili nai^o 
domovino. To so obveznosti države do invalidov in obveznosti do 
otrok iiii.šiii padlih borcev in žrtev vojne. Nadaljni člen govori 
o obvezi naše države do mladine. Zaščita mladine po naši Ustavi 
Izraža ctej&nsko Skrb dr/avc za mladino. V Ustavi ni samo govora 
o tem, da je otrok, da je mladina pod posebno zaščito države. 
Tu je govor o tem, da je treba že mater:, da je treba že detetu 
ob rojstvu nuditi pomoč, zgraditi domove in zavetišča, posveto- 
valnice za matere, porodišnice in izbrisati sramoto stare Jugo- 
slavjje, ki je bila znana po tem, da je bila smrtnost otrok v stari 
Jugoslaviji največja v Evropi, v nekaterih krajih celo največja na 
svetu, okrb nove jjugoslavijei izražena v, Ustavi, ne izjavlja samo, 
ampak garantira enakopravnost žene, enakopravnost žene-ma- 
ure. Ta enakopravnost je resnična samo ob istočasni dejanski 
skrbi za otroka. Možna je samo kadar vlada ljudstvo. 

Na drugi Jtrani vidimo, da se država v Ustavi ne obvezuje 
v rešavanjn socialnih problemov na take odgovornosti do držav- 
ljanov, ki bi lahko izzvenele kot nerealne. Ali bodo ti problemi 
— skrb za stare in onemogle, siromašne, bolne, zato ostali nere- 
šeni, ker jih ni v Ustavi? Nikakor! Zato ne, ker imamo ljudske 
odbore, ki odgovarjajo zboru volivcev, ki odločajo kaj in kako 
je treba reŠti pereče socialno vprašanje, ki nastane v dotični 
vasi, v dotičnem trgu ali mestu. Zato ni treba posebej obljubljati 
nekaj od zgoraj, ker ima ljudstvo možnost to samo graditi, samo 
urejati, določiti načine in mobilizirati vse svoje sile, da reši 
na najprimernejši naoin postavljene probleme. 

Tako je naše ljudstvo v svoji diskusiji ugotovilo, da tudi 
pri reševanju socialnih problemov, Ustava dejansko zagotavlja 
pravice, daje dejansko možnosti zgraditi življenje srečno. 

Mislim, da iz teh predpostavk, ki jih prav peta glava naše 
Ustave posebej izraža, prihaja nova ljubezen naših državljanov 
do svoje nove domovine, do dejansko svoje domovine, domovine 
enakopravnih narodov, enakopravnih ljudi. To je nov patrioti- 
zem. Država, zgrajena na taki nevezanosti državljanov na sebe, 
edino taka država je zmožna obstoja, je /možna prestati naj- 
večje preizkušnje. Mi smo videli, da je ta ljubezen zrasla že 
v teh štirih letih našega boia, silna in globoka saj je izraz te 
ljubezni do SVOJe domovine prav naša herojska Jugoslovenska 
armada, armada' tistih naših borcev, ki so šli prostovoljno, ki so 
Šli iz zavesti in ljubezni boriti se za takšno domovino, kakršno 
danes tukajle v naši Skupščini urejujemo, kakršni dajemo danes 
Ustavo. Na'ta način raste naša nova Jugoslavija kot trden steber 
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borbe proti fašizmu na Ba|k;mii in v Evropi. Kui so poudarili 
tovariši, ki so govorili pred menoj, kot je (poudaril tovariš Djilae, 
da postaja Jugoslavija vzor za w svobodoljubive narode, hočem 
poudariti fiudi jaz, da bo taka država, država enakopravnih 
narodov, ljudi, žena in mater, protifašistični steber, ki daje za- 
točišče vsem protifašističnim borcem sveta, da je taka država 
dejansko nepremagljiva, ker je zgrajena na osnovi, ki je ne 
more porušiti ne meč ne krogla, ki je zgrajena na osnovi: lju- 
bezni svojih lastnih državljanov in na ljubezni vseh borcev proti 
fašizmu, na ljubezni vseh svobodoljubnih narodov. 

Strinjam se s predlogi, ki so jih iznesli pred Skupščino 
ostali tovariši, ki jih je iznesel poročevalec tovariš Moša Pijade, 
namestnik Ministra za konstituanto, tovariš Ojilas, strinjam se 
z načrtom Ustave in vsemi dopolnitvami. Glasovala bom za to 
IJstavo s ponosno zavestjo, da glasujejo žene Jugoslavije Uidi 
preko nas, Id smo prvič bile dostojne v tem Domu izreči svoje 
zaupanje v naše Vodstvo in svojo vero v našo bodočnos! ter 
pripravljenost boriti se za tako Ustavo, boriti se za tako domo- 
vino iz vseh svojih sil. (Burno ploskanje). 

Pretsednik: Ma da dnevni red nije iscrpen, predlažem Skup- 
štini, u smislu čl. 3(5 poslovnika, da današnju sednicu zaključimo. 
(Prima se). Prema tome, današnju sednicu zaključujem, a iduću 
zakazujem za iponedeljak, 21 januara u 15 Časova, sa dnevnim 
redom: produženje pretresa nacrta Ustava FN'RJ u načelu. 

(Sednica je zaključena U Г9,30 časova). 
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SAVEZNA SKUPŠTINA 

Šesta  redovna  sednica 
(21 januara 1946) 

Početak u 15,1') časova. 

Ulazak pretsednika Savezne vlade mar&ita Jugoslavije 
Josipa Broza Tita, članova Vlade i Pretsedništva Savezne skup- 
štine narodni poslanici pozdravili MI dugifll ajilauzon'i. 

Pretsedavao pretsednik Vladimir Simić. 
Pretsednik: Otvaram Jesti redovni sastanak Savezne skup- 

štine Ustavotvorne skupštine. Zapisnik skupštinske sednice vo- 
diče sekretar Stevan Jovičić, a u otsustvu sekretara određujem 
narodnog poslanika Veljka ZekoVDĆa da pročita zapisnik. 

Zamenik sekretara Voljko Zeković: (Izborni src/, nikšićko- 
viluški, NR Crna Gora) čila zapisnik petog redovnog sastanka. 

Pretsednik: Ima li kp kakvu primedbu na zapisnik? (Nema). 
Pošto  primedaba  nema,  objavljujem  da je zapisnik  primljen. 

Tražili su otSUStva i bolovanja narodni poslanici: [smet Sa- 
čiri mesec dana bolovanja prema lekarskom uvercnju, Pavle 
Jovićević (ha meseca bolovanja prema priloženom lekarskom 
uverenju i Ljubčo Arsov 20 dana otsustva radi hitnih i neodlo- 
čnih poslova. 

Odobrava li Skupština tražena bolovanja i otsustvo! (Odo- 
brava). Objavljujem da su tražena otsustva i bolovanja odo- 
brena. 

Prelazimo na dnevni red: pretres u načelu nacrta Ustava 
l'N'RJ. Ima reč narodni poslanik Franjo Caži. 

Franjo Gazi (Izborni kotur Vrbovec, NR Hrvatska): Dru- 
g  race i drugovi narodni zashipnic;, pred nama, evo, stoji nacrt 

va Federativne Narodne Republike Jugoslavije i treba da se 
ičimo da li ćemo glasovati za nj, da on time onda postane 

267 



temeljni  zakon cjelokupnog /ivola naših naroda u Republici 
Jugoslaviji. 

Zaista, velika je čast za svakoga narodnog zastupnika dana- 
šnje Skupštine da svojim glasom odlučuje o ovako krupnoj 
stvari, kao što je donošenje ustava jedne države, pogotovo takve 
kakva je Federativna Narodna Republika Jugoslavija. Čast je 
između ostalog i radi toga što se ovakova mogućnost ne pruža 
svakoga časa, a često ni za života čitave generacije. Za takovu 
mogućnost borili su se mnogi narodi čitava stoljeća, a mnogi 
je još i danas nemaju. Ja vjerujem da je svaki od vas svjestan 
te časti, ali ujedno time i odgovornosti koju radi toga snosi, 
jer je nacrt Ustava osnova na kojoj se temelji cjelokupna za- 
konitost u našoj državi. OdgOVOmosI narodnih zastupnika glede 
glasanja Ustava spram prošlih vremena mnogo je olakšana time 
što je prijedlog Ustava prošao tokom ova dva mjeseca kroz 
diskusije tolikih miliona naših naroda, koji SU se svi jedno- 
dušno izrazili za nj i oduševili njime, te svoje zastupnike ovla- 
stili da glasaju za nj. 

Drugovi narodni zastupnici, govorim ovdje kao narodni za- 
stupnik izabran na listi Narodne fronte slobodnom voljom na- 
roda kotara Vrbovec, koji je, isto tako,' tokom ovog vremena 
na brojnim svojim sastancima raspravljao o nacrtu Ustava i 
saglasivši se s njime, ovlastio me da za njegov prihvat glasam. 

Govorim kao stari radićevac i kao takav želio bih da pre- 
dloženi nacrt Ustava usporedimo sa davnim željama hrvatskog 
n,.nida koji se pod voćsivom Stjepana Radića, za vrijeme nje- 

og života, borio za pravu i nepatvorenu ustavnost, svjestan 
da Se ona može oživotvoriti samo onda ako se u Jugoslaviji 
primijeni i'ederativno-repnblikanski sistem, što sada vidimo u 
prijedlogu Ustava, u glavi prvoj. U tom smislu činjeni su nekoć 
prijedlozi sa strane zastupnika Hrvatske republikanske seljačke 
stranke, pretstavnika hrvatskog naroda. 

Ti prijedlozi onda nijesu mogli doći do izražaja, ne možda 
zato š(,o bi oni bili na štetu ostalih naroda Jugoslavije, nego 
zato Što su time bili ugroženi interesi tadašnje vladajuće klike, 
zastarjelog monarhizma i nezasitno izrabljivajućeg kapitalizma. 
Da su kojom srećom ti prijedlozi bili onda usvojeni, ja sam uvje- 
ren da bi se naša državna politika, imutrašnja : vanjska, razvi- 
jala drugim smjerom. Ovaj grozni rat zatekao bi nas bolje pri- 
pravne i složne, a Žrtve i nesreće koje su naše narode tokom rata 
zadesile bile bi mnogo manje. 

Hrvatski narod prilazio je svjesno i požrtvovno narodno- 
oslobodilačkoj  borbi protiv tuđinskih zavojevača ; domaćih iz- 
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dajnika, jer je shvatio da je to bonba za oživotvorenje onih 
želja i zahtjeva koji su bili izraženi u spomenutim prijedlozima 
za Шјеше života Stjepana Radića. Parole isticane u tome po- 
gleđu sve su više privlačile prave radićevce u Narodnooslobo- 
diiački pokret kojeg je organizirala Komunistička partija, i 
redove boraca sve su više U Hrvatskoj punili seljaci, pristaše 
Hrvatske republikanske seljačke stranke. Medu drugovima koji 
-п bila prisutni već kod prvih povjesnih zasjedanja narodnih 
pretstavnika Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslo- 
bođenja Hrvatske i Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja 
Jugoslavije, i koji su sudjelovali kod donošenja njihovih povje- 
snih zaključaka bili su i radićevci. 

Svi ti zaključci, a naročito zaključci povjesnog zasje- 
danja Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije 
dne 29 studena 1943 godine u Jajcu, potpuno su uvjerili hrvatski 
narod da nova federativna i demokratska Jugoslavija neće Ivti 
više njegova, kao ni ostalih naroda, tamnica, već sretna i slo- 
bodna zajednica u kojoj će i on hiti slobodan i ravnopravan. 
(Odobravanje i uzvici: Tako je). Već i prije, a naročilo poslije 
tili zaključaka, svi pravi radićevci, pristaše Hrvatske repnhi'.i- 
kaiiske seljačke stranke, pristupili MI U redove Namdnoo-iobo- 
dilačkog pokreta i u tim redovima borili se oružjem ili su ga" 
čime javno ili tajno pomagali. Ko se nije tako ponašao i ničim 
nije sudjelovao, a danas tvrdi da je radićevac, pristaša Hrvatske 
republikanske seljačke stranke, taj nije ništa drugo nego lažac 
i izdajica programa kojeg su propovedali učitelji hrvatskog 
naroda braća Radići. (Odobravanje). Pravi radićeVci išli su i 
sudjelovali u borbi ne gledajući samo to tko :h vodi nego kako 
i kuda ih vodi, a posto su se uvjerili da ih dobro vodi, prezreli 
MI sve pokušaje za razbijanje Narodne fronte. Kao što su sudje- 
lovali u borbi, isto tako oni žele, pa i sudjeluju u bratskoj su- 
radnji seljaka, radnika i poštene narodne« inteligencije u izgrad- 
nji i obnovi zemlje, izgradnji boljeg života s uvjerenjem da će 
ga pod okriljem i zaštitom predloženog Ustava moći potpuno 
i postići. Sve ono Što su oni mogli nekoć samo pnželjkivat-;, 
sada U ovome Ustavu gledaju ostvareno, pa još i više, a sve n 
duhu današnjeg vremena, osiguravajući tekovine narodnooslo- 
bodilačke borbe. 

N'.ijvažniji stav u cjelokupnom prijedlogu Ustava, a koji je 
ioš zapisan u programu Hrvatske republikanske seljačke straflke, 
je svakako glava II, u kojoj član (i kaže doslovce: »U Federa- 
tivnoj  Narodnoj Republici'Jugoslaviji sva vlast proizlazi iz na- 

i i pripada narodu. Narod ostvaruje SVOJU vlast preko slo- 
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bodno izabranih pretstavničkih organa državne vlasti, narodnih 
odbora, itd.«. 

Ovaj član, a isto tako i član 7, dokazuju da je narod zaista 
svoj gospodar u svom mjestu, kotaru, okrugu i državi, u kojoj 
gospodari preko onih svojih pretstavnika koje sam slobodnom 
svojom voljom izabere. Ovaj član i stav potpuno odgovara 
težnjama hrvatskog seljačkog naroda, koje je težnje, kako sam 
već rekao, želio ostvariti još preko svoje seljačke M ranke, bor- 
bom protiv sile gospodskih manjina. To je ono za čim svaki 
narod teži, to je ono za što su se naši narodi tako žilavo borili 
i, evo, sida postigli. To je najveća tekovina narodnooslobodi- 
lačke borbe, koja nas je stajala, ne samo u ovome ratu nego 
još i mnogo prije, tolikih žrtava. 

Federacija, tj. suverenost svakog naroda je zajamčena u 
glavi Ili UStaMfioig prijetllnga, i/, čega je svaknine jasno, da više 
ne može biti mkakove prevlasti jednog naroda nad drugim, a 
i narodnim manjinama zajamčeno je pravo kulturnog i društve- 
nog razvitka. 

U glavi IV vidimo naročitu brigu za ekonomsku zaštitu 
naroda u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji. O tome 
bih rekao nekoliko riječi. U onoj, pa još i nedavnoj prošlosti, 

'naš narod je tužnim očima gledao kako njegova prirodna bo- 
gatstva, pa i sva njegova muka nestaje i ide u korist nezasitnih 
pojedinaca, a k tome još i trgovaca ludinaca. Nenarodne vlade 
bivše Jugoslavije oslanjale su se baš na takove elemente, dočim 
Ste Isada posve pravilno oslanja narodna Mada na radni narod 
i njegove organizacije: 

Smjernice naše ekonomske politike vide se i po tome što 
će se, prema čl. 17 IV glave, uz državni sektor pružati ne samo 
pažnja, nego i briga i pomoć narodnom zadrugarstvu. Posve je 
sigumo da će OVakova ekonomska politika našu državu ojačati 
za kratko vrijeme n svim granama njenog gospodarskog 
života. Ako samo na čas zavirimo u dosadanje pomaganje za- 
drugarstva od strane države, videćemo da je u tom pogledu 
učinjeno više za ovo kratko vrijeme, nego za svih dvadeset 
godina postojanja bivše Jugoslavije, kada se vodila stranačka 
zadružna politika, a državna pomoć daviila u obliku kortešacije. 

Članom 18 zajamčeno je pravo privatne svojine, kao i pravo 
njenog nasleda, no posve je pravo i u skladu s mišljenjem na- 
roda da se posve zabrane razne privatne monopolističke organi- 
zacije koje su se osnivale u .svrhu izrabljivanja radnog naroda. 

Ne može se dovoljno ocijenit: kakovo je oduševljenja u 
seljačkom narodu zavladalo povodom čl. 19, koji kaže: »Zemlja 
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pripada onome koji je obraduje«. Tu je riječ koja se čula joS 
u bojnim poklicima seljačke vojske slavnog Matije Gubca, i 
ona nije nikad poslije zamrla, ni kroz sve vijekove teškog seljač- 
kog življenja do današnjeg daria. Zemlja i pravica, to su dvij* 
stvari koje hrvatski seljaci nikad nisu prestali da traže. Te dvije 
riječi naći ćete zapisane ne samo u programu Hrvatske republi- 
kanske seljačke stranke, već gotove; i u svakom pismenom sa- 
stavku kojeg za javnost napiše žuljevita seljačka ruka, a čućete 
ili u svakom govoru kojeg izreče iskrena i otvorena seljačka 
duša. 

Srećan i ponosan je seljak što se zajedno sa bratom radni- 
kom borio za onakovo državno uređenje koje mu omogućuje 
pravo na zemlju. Ja sam uvjeren da onako kao što se za nju 
udarnički borio da će na njoj isto tako udarnički i raditi. Radia 
na njoj ne Čekajući izlaz i zalaz sunca, ne brojeći satovi, već će 
radili od jutra do mraka, uništavaće korov i gajiće plemenito 
bilje, koje će davati plodove kojima će se hraniti selo i grad. 
Ja sam uvjeren da će se za kratko vrijeme pokazat; da će zemlja 
u rukama onih koji je obraduju davati mnogo više koristi državi 
nego da je u rukama onih koji je ne samo nijesu obrađivali, 
nego je nijesu ni voljeli. 

Time je jadan dio pravice izvršen. 
l: istom članu ustavnog prijedloga stoji da će država naro- 

čito zaštićivati i pomagat; srednjeg i malog seljaka privrednom 
politikom, jevtinim kreditom i poreskim .sistemom. To su baš oni 
pogodci kojima su bivši režimi u prošlosti najviše seljaka poga- 
đali, da nije niogao gotovo ni živjeti, akamoli napredovati, 
Svim načinima onemogućavan, izrabljivan i spriječavan, trpio je 
još i poruge da je glup, tup, neotesan, jednom riječju liespo- 
soban (za svaki napredak, da je krivac Što ne može 'naprijed. 
Sprovadajući u život ovaj stav Cl. 19 s nastojanjem da seljački 
rad bude dovoljno nagraden i dostojno poštovan, biti će opet 
jedan dio pravice izvršen, a pomoći čitav narod da se obrani od 
privredne eksploatacije, znači, sprovadati socijalnu pravdu u 
život. To je zadaća svake prave narodne vladavine. 

Članom 121 glave V ustavnog nacrta ne priznavaju se nika- 
kove privilegije pred zakonom ni po rođenju ui imovnom stanju, 
kao ni po školskim kvalifikacijauia. Ovakova načela naučavao 
je još Krist, gotovo prije dvije hiljade godina, no ona do danas 
nikad nijesu mogla biti ostvarena, a nijesu ih htjeli priznavati 
ni oni koji su u ime Kristovo govorili, a u ime vražje radili. 
Videći to, mi smo čestu govorili da je laku skrivati se iza Krista. 
ali je teško slijediti njegovu nauku. Nju treba primjerom potka- 
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zivati, a ne samo na jeziku; Tu nauku sigurno nije slijedio onaj 
famozni biskup Drašković koji je nekada na onakovu groznu 
smrt osudio našeg seljačkog pradjeda Matiju Gupca koji se 
borio za osnovna prava čovjek;:. Tu nauku sigurno ne slijedi ni 
današnji zagrebački nadbiskup Siepinec koji se svojim radom 
pokazao da je i on protiv tili osnovnih čovječjih prava svojom 
Miradnjom sa onima koje je osudilo čitavo slobodoljubivo i 
čovjekoljubivo čovječanstvo. 

Koliko su zla : nesreće u proSldsti donašale čovječanstvu 
privilegije pojedinaca, kao i privilegije po narodnosti, rasi i 
vjeri. Rat je najveća nesreća'od koje od vijekova čovječanstvo 
trpi, a sva povjest govori da su se baš radi tih uzurpiranih pri- 
vilegija pojedinih klasa, naroda, rasa i vjera ratovi isključivo 
i vodili. Našim l.'stavom takve privilegije posve su onemogućeme, 
jer član 22 doslovno kaže da su svi građani Federativne Narodne 
Republike Jugoslavije ravnopravni, bez ob/ira na ПагокЈп 
rasu i vjeroispovijest. Videči pogrije§ke proslovi:, on u tome 
pogledu ide još i dalje j kaže: »...svaki akt kojim se građanima 
daju privilegije ili ograničavaju prava na osnovu razlike u na- 
rodnosti, rasi ili vjeroispovjesti kao i svako propovijedanje 
nacionalne, rasne ili vjerske mržnje i razdora«, protivno je 
Ustavu i kažnjivo. 

U članu 23 daje se svim građanima od 1K godina pravo 
biranja i da budu birani, bez razlike na pol, narodnost, rasu i 
vjeroispovjeM, i time je demokracija proširena do najširih g 
nica. Posebno se članom 24 zajamčuje jednakopravno-i ženama, 
a što je najvažnije i zaštita matera. 

Najveća galama podigla se od strane pojedinih pretstavnika 
crkve glede čl.25 i 26 ustavnog prijedloga, premda se tamo 
doslovno kaže da se zajamčuje ^loboda vjeroispovjesti. No, 
meni se sve eini da ta galama nije radi zaštate prave Kristovi 
nauke koja, kako vidimo, nije ugrožena, nego radi interesa po- 
jedinih ljudi koji su, koristeći crkvu i vjeru, sve u ime boga tra- 
žili, pa i 'imali takve privilegije kakve im ni po jednom, ni 
božjem ni ljudskom zakonu, ne pripadaju. Ja sam dapače uvje- 
ren da će ovo što i'Va dva člana li>tava donašaju crkvi biti od 
vrlo velike moralne koristi. Narodu će opet biti" samo od koristi 
što će matične knjige bili vodene jedino kod narodnih vlasti, 
to jest, na jednom mjestu, umjesto na desetak, kako je to do- 
sada bilo, kada su ih pietstavnici raznih crkava vodili. Braku se 
ni najmanje ovime ne oduzima njegova vrijednost, već mu ?e 

lavom koji govori o obavezi prema vanbračnoj djeci njegova s 

212 



vrijednost i poštivanje još većina osigurava, tim više što su baš 
po tome članu 26 brak i porodica stavljeni pod zaštitu državo. 

Po članu 27 zajemčena je sloboda štampe, govora i udru- 
živanja u smislu prave demokracije, a kažnjava se samo po za- 
konu. Isto tako po članu 29 osigurana je uepovrijedivost doma, 
to jest stana, kao i u članu 30 tajnost općenja putem pismenog 
i ostalog saobraćaja. Naročito jedan važan stav sadrži član 28 
koji kaže: »Državljani Federativne Narodne Republike Jugosla- 
vije uživaju zaštitu Federativne Narodne Republike Jugoslavije 

TI stranim državama«. 
Poznata je činjenica da je najviše našega naroda na iselji- 

vanje natjerala, ne bih rekao loša gospodarska, već upravo zlo- 
činačka politika u bivšem poretku kroz prošlo, kao i u početku 
ovog stoljeća. Tom našem narodu, kojega je vrlo veliki broj, 
nije se u inozemstvu posvjećivala nikakova pažnja, akamoli pru- 
žala kakova pomoć ili zaštita. I zato sada ovaj stav spomenutog 
člana radosno pozdravlja sav naš narod, a naročito iseljenici, 
naši državljani. 

Naš cjelokupni seljački narod naročito pozdravlja član 32 
koji kaže da je svaki građanin dužan da radi po svojim sposob- 
nostima, a tko neće da radi ne može tražiti ni da prima. Seljački 
narod taj član ne samo pozdravlja, već odlučno traži da se on 
i striktno primjenjuje tako da mu razne dangube ne troše teško 
privrijedeni kruh, kao što je to bilo u prošlosti. Kad, na primjer, 
toga seljačkog svijeta dogna kakova potreba ili posao u grad, 
on se ne može čudom načuditi koliiko besposlenog svijeta, bilo 
za doba lijepa vremena, danju, kad treba da se radi, ili noću, kad 
je vrijeme počinku, šeće gradskim ulicama i parkovima. Još 
mu više upadaju u oči oni koje u svako doba dana i noći vide 
po raznim kavanama, gdje sjede i uživaju. Zaposliti korisnim 
poslom sve ove, a osobito pripaziti na prste ovih poslednjih, 
dužnost je naših narodnih vlasti, jer to su bili oduvijek oui tru- 
tovi koji su i/jedali teško stečenu muku cjelokupnog radnog 
naroda.       * 

Članom 33 isključena je mogućnost privilegija za javne 
službe. Jedini kriterij za sve javne narodne službe neka u buduć- 
nosti bude volja za rad i sposobnost, o čemu treba naročito 
"voditi računa. 

Članu 34, koji govori o obrani doma i domovine, nije po- 
trebna nikakova primjedba, on je sam po sebi razumljiv i jasan, 
jer govori da je to najveća i dužnost i čast. Ovu činjenicu pot- 
Urijepljuju najbolje junaci naše Jugoslovenske armije, koji su 
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pod vodstvom naJega maršala druga Tita izvojevali ovako sjajim 
pobjedu nad silom fašizma. A to je mogućno bilo samo zatw, 
jer to nije više vojska kraljevska, ili bilo kojeg pojedinca, da 
brani lične interese, već vojska narodna, spremna svakog časa 
da da sve od sebe za obranu ne samo naših granica, nego i svih 
tekovina stečenih u narodnooslobodilačkoj borbi. 

Prema tome, sasma je ispravno što govori čl. 35, po kojem 
je država kao cjelina dužna osigurati dostojan život invalidima 
tj. onima koji su, braneći domovinu, dali sve od sebe. Nikako 
se ne bi smjelo više vidjeti da invalidi koji su u obrani domo- 
vine ostali sakati i kljasti, sjede po pločnicima ulica proseči 
milostinju od onih kojima su osigurali imetke i živote, kako je 
to bilo za vrijeme stare Jugoslavije. 

Član 36 govori o brizi za narodno zdravlje. Ja vjerujem da 
će se sprovadanjem u život toga člana mnogo učiniti i postići. 
Posve je pravilno da se na tome polju mnogo radi, jer za obranu 
i obnovu naše zemlje treba zdravih ljudi, ne samo za fizički već 
i za duševni rad, a poznata je poslovica da je u zdravom tijelu 
i zdrav duh. Možda u kratkom vremenu zasada nije moguće 
nešto više u pogledu brige na narodno zdravlje učiniti, ali radni 
narod sela i građa traži potpunu socijalizaciju cjelokupne medi- 
cine. Ako se hoćete uvjeriti o istinitosti ovih riječi uzmite za 
primjer knjigu »Hrvatsko selo i medicina« koja je izašla još 
prije ovoga rata, povodom ankete koju je povela Gospodarska 
sloga u Zagrebu. 

U sprovadanju člana 37 i 38 treba potpuno omogućiti pri- 
stltp u sve škole bistroj seljačkoj i radničkoj djeci, bez obzira 
na njihovo imovinsko stanje. To u prošlosti nije bilo mogućno, 
premda je dokazano da su se baš iz tih krugova rađali veliki 
ljudi. U prošlosti pristup u škole omogućen je bio samo djeci 
imućnika, to jest, gospodskoj djeci, koja su onda postajala 
činovnici, bankari i generali. Činovnici koji su narod globili i 
/.atvarali, bankari koji su ga bezdušno izrabljivali i generali 
koji su samo trošiH i paradirali, a kada je bilo najnužnije svoj 
su narod, na čiji su se trošak školovali, jadno ostavili i sra- 
motno izdali. 

Bilo bi vrlo potrebno da sva naša prosvjetna ministarstva 
čim prije sastave plan o potpunom iskorjenjivanju nepismenosti, 
kao i rok dokle se to mora izvršiti. 

Veliko zadovoljstvo kod naroda je radi mogućnosti optužbe 
službenih lica koja zloupotrebljavaju svoj položaj, o čemu go- 
vori čl. 40, kao i prava po čl. 41 za naknadu štete koju su ta 
službena lica svojim nesavjesnim radom prouzročila. Time će 
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se nepravilnosti i zloupotrebe mnogo smanjit:, a službenici će 
osjećati jaču odgovornost i narod će imati u njih veće po- 
vjerenje. 

Seljačkom je narodu jasno da su članom 42 učinjene velike 
promjene u poreskom sistemu. Još u čl. 19 glave III ustavnog 
prijedloga stoji stav u kome se govori da će država pomagati 
-djaštvo uz ostalo i poreskim sistemom. No, njemu je jasno i 
to ida još mnogo mora doprinijeti dok se naša porušena, popa- 
ljena i' opljačkana zemlja obnovi. Seljaštvo ne žali što je ovoj 
-svojoj državi dosada davalo, što joj sada daje i što će joj još 
davati, jer zna da je to njegova — seljačka država i, prema 
tome, što takovoj državi daje, sebi daje. No, ono nikad neće pre- 
stati da zahtijeva da se nepravedni porez na zemlju dokm«, a 
mede jedini pravedni porez na dohodak. 

Svi ovi spomenuti i nespomenuti članovi glave I ovoga duela 
ustavnog nacrta odgovaraju željama i volji hrvatskog seljačkog 
naroda i oni su u duhu sprovadanja prave narodne politike, na- 
ročito seljačke politike. 

Za sprovadanje takove narodne politike i svega što je u 
ii-tavnom prijedlogu napisano, borit ćemo se kao i dosada svom 
svojom sviješću, svojom brojčanom snagom u zajednici sa svo- 
jom radničkom braćom, u nerazdruživoj slozi seljaka i radnika. 

Ti svi dosada već spomenuti članovi ustavnog prijedloga 
sačinjavaju skupo plaćene i velikim žrtvama izvojevane tekovine 
Narodnooslobodilačke borbe. A sad zamislitč, drugovi, koliko SU 
bile velike budale oni koji su mogli ma samo i pomisliti da ce 
naši narodi te teško izvojevane i dragocjene tekovine dobro 
voljno pustiti iz ruku. Mi nemamo ništa protiv toga ako se om 
tom svojom budalaštinom žele i nadalje da hrane, ali se ljuto 
varaju da će više nj::hovim lažima nasijedati naš narod. Kao sto 
im nijedan čestiti i pošten čovjek u domovini više ne na>ijeda,. 
tako ih je i u inozemstvu sve što je čestito i pošteno odbacilo 
i osudilo pa ma se oni zvali Karadordevioi, Jovanovici, FOtićl, 
Mačeki i Krnjevići. Svi oni moraju, kad tad, biti izručeni pra- 
vednom sudu naroda kojemu su učinili toliko zla i knv:ce^ 
(Aplauz) I zato je posve naravno da radi takovjh i njima sličmlT 
naš Ustav bude i" strog. Konačno, svaki zakon zapravo jest samo 
obrana i zaštita od zlih i pokvarenih ljudi, jer kad b. svi ljudi 
bili dobri i pošteni, kad bi se držali načela *sto ne zehs seb ne 
čini ni drugome« onda nikakovih drug:h zakona ne bi m tre- 
balo. No, kako u žitu čovječanstva još sveudilj ima, na žalost, 
kukolja, treba da naš Ustav i zakoni budu strogi, ah i pravedni, 
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te da se u svim pogledima zaista sprovadaju onako kako u njima 
stoji i kako je napisano. 

Cjelokupna odgovornost za sprovadanje u život u zakonu 
pisanih riječi stoji do budne paske naroda i narodnih zastup- 
nika, da se time olakša rad svim organima narodnih vlasti. Naro- 
čito je narod pozdravio onaj stav člana 7 glave druge, koji 
daje mogućnost da po posebnom zakonu birači mogu opozvati 
prije isteka roka svoje 'izabrane pretstavnike. A to će svakako 
biti oni koji pošteno i zdušno povjerenu dužnost ne vrše. 

Drugi dio Ustava govori o državnom uređenju Federativne 
Narodne Republike Jugoslavije. 

Ogromne su žrtve koje su vijekovima narodi Južnih Sla- 
vcija davali za svoju slobodu i samoodržanje u borbi protiv 
tuđinskih zavojevača i svojih nasilnih i nezasitnih susjeda. Ti 
susjedi znali sii da bi naši narodi mogli doći do svoje slobode i 
samostalnosti samo ako se ujedine. Zato su upotrebljavali sva 
sredstva da naše narode što više rasparčaju, pa i zavade. Vanjske 
neprijatelje u tom nastojanju pomagali su i domaći izrodi koji 
su se tuđom pomoći dočepali ili htjeli održati na vlasti. Svi su 
oni složno vikali da narod neće sloge, neće zajednice, neće Ju- 
goslaviju. A kad je narod pokazao da hoće Jugoslaviju, onda 
su u njoj stvorili takovo državno uređenje koje je trebalo tim 
narodima omraziti ,Jugoslaviju i odbaciti volju za zajedničkim 
životom. Da im to nije uspjelo dokazali su naši narodi tokom 

■ove četvorogodišnje borbe, boreći se rame uz rame protiv za- 
jedničkog neprijatelja. Oni su i na ovim izborima, nastupajući 
u Narodnoj fronti, složno i jedinstveno dokazali da hoće i žele 
slogu, hoće zajednicu, hoće Jugoslaviju, slobodnu i ravnopravnu 
.zajednicu, Federativnu Narodnu Republiku Jugoslaviju. 

Hrvatskom narodu naročito se podmetalo da on neće Jugo- 
slaviju. Jest, on nije htio onakovu, staru, hegemonističku, veliko- 
srpsku centralističku i monarhističku Jugoslaviju, ali ovakovu 
.Jugoslaviju, s ovakovim državnim uređenjem prima i pozdravlja. 
(Odobravanje). 

Hrvatski narod je uvjeren da njegove gospodarske inte- 
rese, političku slobodu i kulturni napredak može osigurati samo 
sloga naroda slavenskog juga, te svih Slavena uopće, a bratstvo 
i prijateljstvo sa maticom slavenskih naroda Rusijom, velikim 
Savezom Sovjetskih Socijalističkih Republika napose. Zato želi 
i radi da se što jače učvrsti njihovo bratstvo i jedinstvo, a naro- 
čito bratstvo i jedinstvo Hrvata i Srba kojima je u Hrvatskoj 
priznata puna ravnopravnost. Rekao sam priznata, a ne data, 
jer kad se daje onda je to milostinja, a kad se priznaje onda je 
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to prava ravnopravnost. Takovo priznanje i ravnopravnost nži- 
vace po ovom Ustavu i sav hrvatski narod koji živi u ostalim 
bratskim federalnim jedinicama naše Republike. U tom dubu 
treba da svi zdušno i iskreno u .svim federalnim jedinicama ra- 
dimo i onda će brzo nestati mogućnosti da reakcija rovari, a 
ograde koje su između naših naroda umjetno postavljene same 
će se od sebe rušiti kao nepotrebne i bespredmetne. 

Našu braću u Istri, Trstu, Slovenskom Ротогји i Koruškoj 
naročito ovdje spominjem. Oni su dio našega tijela, krv naše 
krvi i on: će se sjediniti s nama bilo danas ili sjutra, jer to 
zahtijeva pravda koja je jača od svake sile. (Buran aplauz). 

Ja sam već spomenuo demokratičnost ustavnog prijedloga 
kad sam govorio o onim načelima koje spominje glava I. Ta 
(iemokratičnost se ističe i vidi i kroz cijeli Ustav dalje govoreći 
o državnom uređenju. To se naročito vid; iz člana 73, 74 i dalje, 
koji ne daju mogućnost najveće vlasti samo jednom licu kao 
pretsjcdniku nego kolektivu tj. Pretsjedništvu. 

Konačno završavajući svoje poglede na prijedlog Ustava kao 
cjelinu, čvrstog -sam uvjerenja kao Hrvat, seljak i radićevac da 
će ovim Ustavom naši narodi a medu njima i hrvatski narod, 
poći napretku i blagostanju, te medu svim naprednim slobodo- 
ljubivim demokratskim narodima njime steći ugled, pa i za- 
vidnost. 

Ovim Ustavom počinje nova epoha u životu naroihi slJaven- 
skog juga uopće, a hrvatskog naroda napose, i ja sam kao 
hrvatski seljački zastupnik srećan i ponosan što mi se pruža 
mogućnost da za njega glasam. (Odobravanje). 

Pretsednik: Ima reč narodni poslanik Radovan Mijušković. 
Radovan Mijušković (Izborni srez tamnavski, NR Srbija): 

Drugovi i drugarice narodni poslanici, ko pravi dobru sadašnjost 
a još bolju budućnost mora poznavati prošlost. Zbog toga, ja 
ću u kratkim potezima da se malo pozabavim prošlošću. Nekada 
su ovde vladale turske age i begovi. Za vreme prvog ustanka 
ustala je raja »k'o iz zemlje trava« i srušila vladavinu aga i 
begova Ali ni tada, kao ni pre pet godina, knezovi nisu bi i radi 
kavzi. Znamo da se tada narod oslobodio od tuđinske vlasti i 
stvorio prvu srpsku demokratiju. Samo ta demokratija nije bila 
dugog veka, jer su narodu oteli vlast oni isti knezovi koji »nisu 
bili radi kavzi«. , .       ,     ...       c- u-- 

Narod se nije tako lako dao. Borba za demokratiju u Srbiji 
trajala je decenijama i narod je ubistvom kralja Aleksandra 
Obrenovića 1903 godine ponovo došao do vlasti i ponovo stvorio 
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demokratiju. U ono vreme to je bila jedna od najlepših demo- 
kratija u Evropi. U nju su bile uprte oči sviju onda porobljenih 
naroda Jugoslavije. Ona je bila njihova nada. Onda se govorilo: 
Srbija — slobodija. 1 zbilja ondašnja Srbija — slobodija i Srbija 
demokratije opravdala je nade svoje porobljene braće. Svi 
znamo гл ondaMije podvige i uspehe srpskog naroda. 

Ali ni ta srpska demokratija i slobodija nije bila dugog veka. 
Srušila je ondašnja reakcija na čelu sa Aleksandrom Karador- 
devićem. Kada smo se vratili sa solunskog fronta, mi. narod koji 
se borio i izborio, mislili smo da smo i mi pobedioci. Međutim, 
nama su plodove pobede prigrabili drugi, oni koji su bili u Pa- 
rizu, Krfu, 2enevi, Solunu i ostalim mestima zajedno sa onima 
koji su u zemlji služili neprijatelju. Uzeli su nam vlast oni koje 
pobeda nije koštala ništa. 

Naša braća iz drugih krajeva pohitala su da se s nama uje- 
dine, misleći da je to ona ista Srbija demokratije, i Srbija — 
slobodija. 

Kada su njihovi delegati došli u Beograd, Aleksandar Kara- 
dordević je sebi prigrabio pravo ustavotvorne skupštine, novu 
državu proglasio monarhijom a svoj dom za vladajući. 

Da bi to ^voje bezakonje kako tako ozakonio, on je posle 
dve godine sazvao jednu skupštinu, koju su on i njegovi laKeji 
nazvali ustavotvornom. 

Iako je ta skupština sazvana posle dve godine rada žandar- 
merijskrih stanica, zelenaških banaka i pokvarenog činomakog 
aparata, ipak on ni u takvoj Skupštini nije imao većinu. Vecmu 
je dobio kupovinom džemijetskih i bosanskih begova za skupe 
narodne pare, .istih onih begova koji su za vreme ovoga rata 

■kao tuđinski izmećari i okoreli fašisti ubijali srpski narod. Eto, 
tako je donesen Vidovdanski ustav. 

Posle toga dolaze razne narodne nesreće: >Obznana«, Zakon 
o zaštiti države, pljačka narodu dodeljene ratne štete, pljačk.} 
pozlatom dinara, zaduženje seljaka, ubistvo Radićevo, komedija 
sa raznim Uzunovićima i Vukićevićima i, najzad, kao kruna svega 
šestojnmiarski režim. Svi znamo kakav je bio. 

Aleksandar je prošao po onoj narodnoj: »Zlo radila pro- 
kleta Jerina, zlo radila, gore dočekala«. Posle njega dolazi Pavle. 
On nastavlja dostojno delo svoga brata. Ista ona razbojnička 
pljačkaška klika, koja je bila oko Aleksandra, a koja je bila 
skupljena iz cele Jugoslavije, sa centralom u Beogradu i filija- 
lama po celoj zemlji, čiji je jedini oilj bio bogaćenje, automatski 
prilazi Pavlu. Ista radnja pod novom firmom. 

278 



su se 
Ova je banda nanjušila događaje kao pas vreme. Zbog toga 

ов podelili u dve grupe: jedna je imala, kad izbije rat da po- 
begne sa narodnim blagom u inostranstvo, a druga, veća, da 
ostane u zemlji, da služi okupatoru. Tako je i bilo. Ali pre nego 
je izbio rat, bajnda je zajednički izdala i prodala otadžbinu 
t'ašiznui, uključivši se u trojni pakt, što je narod srušio svojom 
patriotskom borbenošću 27 marta. Toga sam jutra pošao iz Va- 
Ijeva na mobilrzaciju. Usput sam posmatrao na svim stanicama 
putujući preko Srbije i Bosne ono ogromno narodno odušev- 
ljenje, gledao sam iz voza kako igra kolo po svim stanicama, 
slušao sam svuda oduševljene masovne uzvike: »Bolje rat — 
negd pakt«, a uz to svuda i na svim mestima oduševi jemo kli- 
canje Rusiji. Narod je i onda, kao i danas, upirao svoje poglede 
U svoju jednokrvnu slovensku braću, u veliki Sovjetski Savez, 
2a njega vezao sve svoje nade, od njega očekivao pomoć i spas, 
kao što se i ispunilo. Još onda je vezao svoj mali ćUTI za njegov 
veliki brod, još onda verovao u njepovu ogromnu snagu, još 
onda znao da je to brat — džin, koji će oko sebe i hteti i moći 
okupiti svu svoju manju slovensku braću, i kada jednom budu 
združeni шко im ništa neće moći. Još onda je to narod znao, ali 
to nisu znali šupljoglavi političari, a ima ih kojr to ni danas ne 
znaju. Ima i takvih koji znaju, ali bi ipak hteli da mi svoj čun 
otkačimo od sovjetskog broda i da ga pustimo samog na pučinu 
na mutne talase, kako bi on. što šićarili, jer im je preča lična 
korist- od dobra otadžbine. Takvima narpd odgovara: »Opogam, 
ali n* prevari!« 

Posle nastaje rat i izdaja, bekstvo jednih u inostranstvo, 
ostanak drugih u zemlji, a služba i jednih i drugih neprijatelju 
— svak na svoj način, ali po zajednički utvrđenom planu. U 
tome ne treba govoriti, toga'smo svi svedoci. 

A posle toga narodni ustanak pod Titom, kao nekada u 
Siimadiji pod Karadordem. Opet »usta raja k'o iz zemlje trava«. 

Posmatrao sam ustanak od početka, jer sam mu odmah 
prišao. Prošao sam mnoge krajeve naše otadžbine. Ustali su 
seljaci, radnici i narodni intelektualoi. Ustalo je sve sto je če- 
stito i pošteno. Sve što je volelo svoju zemlju, sve sto je vise 
volelo da pogine, nego da služi tuđinu i domaćim izrodima. Ги 
se nije gledalo ko je kakvog zanimanja, nije se gledalo ko je 
kojoj političkoj partiji pripadao, nije se g edalo ko je koje 
vere, ko je koje narodnosti, nije se pitalo ko vodi, vec kuda 
vodi. A vodilo se u borbu protivni spoljnih neprijatelja i doma- 
ćih izdajnika. 
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I za takvim voćstvom, koje je vodilo borbu protivu stranih 
porobljivača, ubica, palikuća i njihovih pomagača, domaćih iz- 
dajnika, mi smo ne satno svesno, već oduševljeno išli i sa njim 
zajedno nosili buktinju slobode širom cele zemlje. 1 to voćstvo 
ne samo da nije podbacilo, već je ostvarilo naše nade, a dokaz 
je taj što se mi danas ovde nalazimo i radimo na Ustavu naše 
Federativne Narodne Republike. 

Eto tako je postao Narodnooslobodilački front On je po- 
stao, rastao i izrastao u krvi i mukama, a ne nikakvim poga- 
đanjem raznih političkih stranaka ili pojedinaca, kao što je 
to slučaj u drugim zemljama. 

Ima ljudi i danas koji to teško shvataju, a teško shvataju 
zato što ih ovakav Narodni front kakav je narod stvorio i na- 
rodna borba ne košta ništa i što bi više voleli da nije takav, 
kako bi što veću političku korist za sebe izvukli, pogađajući se, 
a od pogađanja nema ništa. Ko hoće ovakav Front, kakav je 
narod stvorio, dobrodošao, ko neće — još bolje! Grol, Šubašic 
i još neki drugi izašli su. 1 bolje. Akoprimetimo da ima sličnih, 
njima, sami ćemo ih izbaciti. (Odobravanje). 

Docnije u ovakav Narodni front, ušla su posle naroda i voć- 
stva pojedinih političkih stranaka. Ne svuda cela vodstva, jer je 
lep deo prvaka pojedinih stranaka napustio narod 1941 godine 
i još se nalaze u inostranstvu, ne smejući da se vrate natrag. 
Drugi su pobegli s okupatorom kao njegovi saradnici, a treć: 
nisu ušli u Front zato što nikako ne mogu da se pomire's tim 
da svu vlast ima narod. 

I pored svega toga još ima ljudi koji misle da bi Narodni 
front trebalo da bude ne ovakav kakav je, jak, čvrst i jedin- 
stven, već neka vrsta saveza i koalicije voćstava stranaka. To bi 
vodilo, ako ne razbijanju, a ono slabljenju Fronta i bio bi zločin 
prema narodu i državi. 

To je unekoliko prošlost. A sadašnjost je; da smo se mi 
sastali ovde da raspravljamo o Ustavu. 

Ovakav Ustav ne samo da je delo ljudi, nego je i čedo vre- 
mena. On je san mnogih pokolenja, san progonjenih pravde 
radi, san gladnih i žednih, san golih i bosih, san onih koji su 
ostavili svoje kosti po svim krvavim razbojištima širom cele 
zemlje, san njihovih preostalih drugova i drugarica, san onih 
koji su ostavili svoje kosti po mnogim logorima širom cele 
Evrope — a nada radnog naroda sela i grada. (Odobravanje). 

Ovo njegovo sadašnje izglasavanje, to je forma. On je 
davno i donet i izglasan. On je donet i izglasan početkom jula 
1941 godine, kada se narod digao na oružje protivu spoljnih i 
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unutrašnjih neprijatelja. On je donet i izglasan u hiljadama 
krvavih borbi i megdana, gde su pale stotine hiljada najboljih 
sinova i kćeri naših naroda. On je donet i izglasan u mnogim 
i mnogim logorima i mučilištima naših naroda. On je donet i 
izglasan po mnogobrojnim na.šim zbegovima. On je donet g 
izglasan u Bihaću i Jajcu. On je donet i izglasan na izborima 
od 11 novembra prošle godine, kada je narod dao potpuno po- 
verenje Narodnom frontu. A mi ovde imamo samo to da konsta- 
tujemo. Imamo da utvrdimo slvarno stanje. 

Zašto je narod ginuo i glasao za ovaj Ustav? Zato što mu 
ovaj Ustav garantuje demokratiju, federaciju i republiku. Zato 
što garantuje svima narodima Jugoslavije ravnopravnost, garan- 
tuje im samoopredeljenje a samim tim stvara bratstvo i jedinstvo 
svih naroda Jugoslavije. 

Ovaj Ustav potvrđuje ono što je narod već izvojevao: pro- 
menu vlasti. Ranije, pre no što je narod izvojevao vlast, sva je 
vlast bila u rukama one klike oko monarha, koja nije imala ш 
časti, ni obraza, ni srca, ni vere, ni nacije, ni poštenja — koja je 
sve to zamenila svojim džepom. To je narod sa ogromnim žrtva- 
ma srušio. 

U predaprilskoj Jugoslaviji ceo državni aparat i sve usta- 
nove u ovoj zemlji, služile su onoj šićardžiskoj kliki derikoža, 
a po ovom našem Ustavu u novoj Jugoslaviji služiće narodu. 

Po ovom našem Ustavu sva vlast proizilazi iz naroda i pri- 
pada narodu, a narod ostvaruje svoju vlast preko narodnih od- 
bora. Eto, to je prava demokratija. Narod preko svojih pretstav- 
nika donosi zakone, a narod ih preko svojih pretstavnika i: iz- 
vršuje. U tome je naša demokratija i naše jedinstvo vlasti. U 
tome je naša narodna vlast. 

U ostalim demokratijama nije tako. Kod drugih izabrani 
parlamenat donosi zakone ali te zakone ne izvršuje narod preko 
svojih pretstavnika, već naročita ozvršna vlast koja ne samo sto 
nema sa narodom nikakve veze, već je gotovo uvek u opreci. 
Kod takvih je demokratija narod vlast samo na dan izbora i to 
utoliko ukoliko svojim glasanjem daje mandate, a P«5 e — 
do videnja do drugih izbora. Po našem je Ustavu sasvim drukčije, 
narodski', demokratski. Birači uvek mogu da opozovu svoje 
pretstavnike, ako ne rade kako narod hoće в zeli Ima cak demo- 
kratija kod kojih kandidati moraju da polože čak i jednu poveću 
sumu pre kandidacije. Pa ako ne "budu izabrani, ta mi suma pro- 
pada. Ide na troškove. To bi na našem jeziku znaci o: ko nema 
pare ne može pretstavljati narod. Mi takvu demokratiju nećemo, 
i svakome zahvaljujemo na takvoj demokratiji. 
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Ovaj naš Ustav garaiituje narodu republiku. Svi znamo šta 
je republika a znamo i to koliko su muka i nevolja pretrpeli naši 
narodi od raznih careva, kraljeva i kneževa i od njihovih zliko- 
vačkih i nezajažljivih bandi. U monarhiji je pravilo: ako je 
dobro kralju zlo je narodu, a ako je dobro narodu zlo je kralju. 
Ala je uvek ispadalo ono prvo — da. je bilo zlo narodu. 

Glasaču za ovaj Ustav i verujem da ćete i vi svi glasati. 
Ali, ako bi se našao neko koji smatra da ovaj Ustav nije dobar 
i da nije dobar pravac kojim idemo, poštenije mu je da glasa 
protiv, nego da potura kao kukavica svoje jaje u tuđe gnezdo. 
(Odobravanje). 

Pretsednik: Ima reč narodni poslanik Pavel Šatev. 
Павел Шатев (Избориа околија кратовско-кривопала- 

начка, НР Максдонија): Другарки, другари и господа на- 
родни претставители, jao ке зборувам како «ароден посла- 
ннк од моје име као член на општиот Народен фронт на 
Југословија — Секција македонска. 

После долгогодишњи неволи, маки и страданиа, пссле 
долги, продужителни ослободителни и национал-револу- 
циони легални и вооружени, крв.ави борби во кои се дадоа 
грлеии, неизброими материални и скапн много скапн, чо- 
нечки жертви, a главно после четиригодишните епнческн 
борби со окупаторите — фашисти, вооружени, крвави 
борби полни со гсроизам и нечувена, ретка во историата 
самоотвереност, народите во Југославиа, во това число и 
многостраданиот, секога борчески македонски народ, оез 
разлика на вера и народност, пол и возраст, створиа, изне- 
соа една вистинска. крупна преди се национална револуциа, 
коа нека подлачим продолжује и иеизбежно к]е продолжи 
и за напред, во нашата општа многонационална држава 
станаа такви промени кои из корен промениа старите 
Ђзомјоодиоси во сите гранове на општиот еконсмски, сто- 
1пански, националеи политичен и културен, со једна дума, 
социален живот. Станалите промени са толкоа големи, ра- 
цнонални и само слепиот или заблудениот не може да _ги 
види и обележи. Промеиата е ОШПТа, радикална и дојде 
главно во борбата спрема ненависниот на сите нас, омразен 
и презрен од сите мирољубивн и културни народи во целнот 
свет, фашизам и нацизам, HD подвлачам после една колко 
героична толкоа величествена во оружена борба, после 
една вистински народна национална револуција. Во времето 
на таја   борба  и  национална   револх-ција   станаа   големи, 
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крушш сибитнја кон во историјата ке останат како нај- 
светли дати и величествени подвизи од кои идните млади 
иоколенија ne само кје се учат, a и со гордост кје прика- 
жуват за славните дела, подвизи и епически борби на нив- 
ните бракја, татковци предшественицн. Јас cera, тј-кз нема 
да избројавам и описвам тија славни и величественн подвизи 
и дела, нема да избројавам сите сторенн нсториски актове, 
a кје се запрам на најпоследниот акт после прокламира- 
нето на ФНРЈ, a имено на изготвениот и даден на дискусиа 
за возможни и VMCCHU промени и допуни од целиот народ 
— пројекто Устав. По тој mnpr на Уставот и ние народ- 
ните претставители кје требе не само да се нскаи<еме, a 
точно, јасно да го формулираме и прецизнраме согласно 
вољата и желанието на целиот народ, кои исто така од 
негова страна во со десетки хил>ади собранија, конференции 
и збирки се искажа како no едно много големо, важно пра- 
шание, едно крупно собитне во животот на општата ни 
татковина и во најновата историа на ФНРЈ. Ето зашто изве- 
стнтелот на пројекто Уставот нашиот уважајаем другар 
Моше Пнјаде иного справедливо ro нарече едно општо, 
народно дело на целнот народ без разлика на националност. 
вера, пол и возраст — дело, општо дело на целиот народ. 
Това општо дело е од големо сшачение и важно_ пошто 
Устав секога не се создава и еднаил создаден он кје важи 
за едно no долго време. 

По предложениот од Сојузната влада нацрт na Уставот 
оште во самото начало, најнапред се искажаа највидните 
и ауторитетни наши соочественици, политици и државннци 
мегју кои јас со гордост и големо задоволство кје споме- 
нам-.две имиња, две големи фигури кои прават чест на на- 
шата држава, a оште повекје — чест na Уставотворната 
ск\11штина — другарите Едвард Кардел, потпретседпик на 
Сојузната влада и Мпнистар na Копституаптата и Моше 
Пијаде — главниот известител no пројектот Уставот. Каже- 
ното и писаното со т.аква умелост и компетенциЈа е предо- 
статочно за да ни убеди колку разумпо, тактично, далеко- 
г.гедно со каква компетенциа, обективност и разбирање на 
ппедметот са работили сите наши сограждани како во прво- 
началната ^комисиа, така и сите дрЈти во соответните тела - 
одборите no Уставог и другп при израоотуванието na TOJ 
иоториски акт, кој скоро кје стане една деЈ.ствителност во 
животот na нашата држава како осповен закон - Устав на 
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нова ФНРЈ. Bo образложението на пројекто Уставот оште 
во самото шчело се каж,ува: 

„Нацрт Устава Министарства за Конституанту израђен 
je на основној поставци да Устав Федеративне Народне 
Републике Југославије не треба сам no себи и не може 
ништа да измишља нити треба и може да измени у суштини 
државни, иационални и друштвене стварности, која je дело 
и тековина тешке ослободилачке борбе напшх народа неза- 
нисност и стварну демокрагију и то борбе не само против 
окупатора него и против домаћих издајника, против реак- 
ције, из које су изашли и која их je бранила и најзад, 
против старог антидемократског и противанародног држав- 
ног уре1)ења, које je бнло у рукама непријатеља народа 
средство потлачнвања народа итд. итд. Најпосле на' основу 
свега тога, стварање.м и доношењем нашег новог Устава 
има далекосежан историски значај". 

И така, пројекто Уставот постава ра.мки н осиови за 
rio иатамошннот развој и усовершентвувание на предобив- 
ките спечелени no врсме na ослободителната борба на на- 
родот. Заедно со това, пацртот на Уставот не е паправеп 
да биде пешто како декларацлја и програма, a исто^така 
да биде еден чисто историски доку.менат. Не, on е изработен 
„као основни npannn докуменат дапашње стварности пред- 
виђајући при томе њен неизбежни и даљи развитак. Ham 
нацрт — се кажува во мотивите (образложението) — 
оставља закоподавству, односно пароду, у сталном осва- 
јању нових n продубљавању своје организације, да допуни 
и разрадп много питања оргапизацпје и живога државе." 
lac ne наиирам думи и пачпн со кои нај убедителпо, кра- 
сноречиво да кажем со каква мудрост и обективност, со 
каква 'лештипа е .создаден и паписап предложениот npo- 
јекто Устав, осем да цитира.м пак думите на Едвард Клрдел 
кажани пред целиот свет n преко радиото: „Наш Устав 
■правио фориуаише велпке промепе у структури Југосла- 
вије које су се извршиле у голинама величапствепе ослобо- 
лилачке борбе. On остаје верап тековппама наролно- 
ослободилачког para, разнија их у њиховим организацио- 
niiM облицииа ;и тиме отвара јасније перспективе у погледу 
оудућег развитка, постају спажпо оружје парода за учвр- 
niiieibe n даље развијање тековина пародпо-ослободилачке 
борбе. Неки људи код nac говорили су и још и данас го- 
воре да ствари ne стоје тако. Они би желели да Устав олеле 
ОД парола, да ra од ствари шпроких народних  маса прс- 
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творе у сгвар јуриста н професора. Оии би иаравно желсли 
Устав који не би одговарао садашњој стварности у иашој 
земл.и него једној старој, бнвшој стварности, коју су наше 
наролне масе разбиле сво.јом свссном вољом и снагом . . . 
a даље,... једаи револуциоиаран Устав на папиру може 

-бити ефикасно оружје против јединствених народних маса, 
ко\с су својом вољом и крвљу написале жив Устав у исто- 
РИЈи нашег народа, Устав који Beli чврсто постоји, који je 
испробан v ватри праксе Који je блнзак широкнм народни.м 
масама, који je њихов и КОЈИ ИМ je гарантија срећне оуду!.- 
ности. Према гоме, шта друго данас може бнтн задатак 
нашн.х уставотвориих органа него то, да запишу raj живи 
народни Устав речима и иараграфима, да ra прецизирају и 
попуне у љеговим оргаиизационнм облицима и да што вишс 
разраде    и    употпуне    његове    народне    и    демократскс 
установе  .  . .  „п Позната je чнњеиица да Устав, no својој суштини, no 
својим основни.м принципима, претставл.а правни израз no- 
CToieher конкретног државног, политичког и социЈално- 
економског система v држави. Људи су увек стварали 
државе пре доношења Устава, и сасвим je разумл,иво што 
су и тн Устави неизбежно носили печат оннх друштвених 
снага које су ствараде и носиле државнн н друштвених 
снага које cv стварале и носиле државни и друштвеии по- 
редак. Само људи од илузија могли су се заносити миш. . 
да друштвен.Г разпитак могу покренути путем који с> 
измислили v својој глави, независно од објективних услова, 
независно од снага које ће носити развитак . 

Следува, Уставот нее  плод, резултат само на теорсти- 
ско или  пак доктрннерско разбирање, a е резултат   ог е- 
дало на самата жива реална лесвителност во 1П,шата ошпта 
соЈузм многонационална држава. A тоа значи оти Уставо! 
е една битна стиар коа одговвра na самата вистинска.дсЈс ни- 
телност, на cerapnbHOT   живот   таков   каков е "";.^ "■, 
историски  момент.  Повторувам това  значи  on. Уставот^е 
вистински осноиен закон кој   може   и   Kje   ^^fk

a ^  ' 
време да се проведе. примеии во. жнвотот. Е™™*и™°Р" 
јата и практмката во живота  и во тоа случаЈ  са<идеално 
сочетани,  соедињеми  ПОШТО  мегЈу  те?Р"Ја^ " "P^JS 
се nnmriT елно   активно   одношение иа заиино   мегјуд< 
с1вГеГо кГтеоријата.   „ауката и ^аика^се так 
тесно сврзуват и образуват едно едино «ff'^ ^ Hajnp8 

вилниот пат .a проверка вр животот и да сме сипрни ОТИ 
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и неговото на Уставог применуење кје биде вистинско, 
реално, практично пошто само тој закон е вистински по- 
лезен кој е израз na реалниот дсјствителниот живот на на- 
родот и отражуе сите промени во стопанскиот, економски, 
културен — социален живот во државата. 

Другарки, другари и госиода иародни цретставите и:, 
много наши грагјани, добросовесни, чести и поштени, доори 
патриоти na некои места ми зададоа вопросот. Добро, 
отлично, no кажете ни кои са н какви са гаранциите отн 
така добре направен, допуиен, променен Уставот кје намери 
едно вистинско, правилно, добро при.менуење во животот 
na nauma држава? Како видувате едно мпого важпо, сер- 
јожпо прашатие на кое требе да се одговори за дабидеме 
чистн и прет нашата совест, a исто така и пред целиот 
парод од иието на кој говорим и чиито законски и cnpa- 
ведливи интереси заштитаваме и на секаде и секога кје 
заштитаваме и треба да заштитаваме. 

Каво во дел I, така и во дел II, во спте глави н членове 
на Уставот јасно, точно и определено е кажепо и форму- 
лишено сичко соштествепо. Во 1 дсл е дадена политичната 
и социална економска структура и суштина, a во II дел — 
во врска со тие основпи начала с определуе државното 
уредуение. Во истиот ;II 'дел „Државното уредуение?' се 
определува и сушноста na федерацијата како je кажено и 
во образложепието. Но нее само това. Гарапциа за вистипско 
n правилпо примснуење не са само тије прописи, члепове 
од Уставот, така jacno, определепо, точно формулираши, a 
и фактот оти ние имаме еден Изборен закон кои, прави чест 
на сека една вистинска демократска држава, пародите na 
коа и no ум и no далечни, чисто славл)апски обичаји и тра- 
днција тј., и no ум и no управление са демократски и раз- 
бира и применуе демокрацијата не формално, .a na дело, 
пошто демокрацијата у Славјаните е плт и крв од нпвпото 
тело, a cera после стапалата пациопалпа револуција демо- 
крацијата у нас векје ne е старата буржуазпа демокрација 
a, вистипска народна, револуциопа демокрадија, демокра- 
ција на работпиците, селениге и происхождаштата от ним 
чесна, трудова интелигенција като на чело на управлепието 
са и кје остапат само најспособпите, чесни, поштепи људе 
вистински претставители на трудовиот парод и изразнтслп 
na вољата, желаниата na болшипствого од работаАот, тру- 
дов парод no села и градове. Осем това, пие имаме и еден 
добар,   јасен,   точно   определеп   правилпнк  {Пословпик)   и 
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само като взеием сите тие трн фактси, тие три основи, тој 
триножник на нова ФНРЈ кје разбере.ме и кје се убеди.мс 
ОТИ при.менуението на Уставот кје биде една дејсвителност, 
една реалност и ннкој не може и ne требе да се сомнева 
во тоава. Наистина Уставот е основен закон, закон на за- 
коните, но и изиирателииот закон, a и правилнихот (По- 
словннкшј имат големо значение макар да не са основеи 
закон но имат значение како и Уставот. Но има и друго. 
Во член 6 во Уставот се вели: „Сва власт произлази из на- 
рода ii припада народу", итд. Како видите пројекто Уставот 
оште иа ирво место иостава прашаннето, за народната 
власт. Она je гланиата ирнлобинка na народно-ослоболм- 
гелната борба и без таја придобивка (гековина) не би могла 
да се запази одржи ни једна од сите придобивки. „У Феде- 
ратнвној Народној Реиублнцн Југославнји — сва власт 
ироизлази из народа и припада народу. Такву <|)ор.мулацију 
— кажува Едвард Кардел — наћи herto и у некнм Другим 
уставима. Међутим, ona иоже бити иСтинита и иоже одго- 
варати стварности само онда, кад у власт заиста одлучу.је 
воља и захтев огромне већине народа, тј., његових основтгх 
ралннх маса. Ta формулацнја, међугим, постаје празна 
(јзраза   кад    CIMO     иокрива     факгичку   власг   фиНЗНСИСКОГ 
капитала. 

Наш нацрт Устава даје пуиу гаранцију нашим народним 
масама да he власт бити народна на делу, a не само на 
речима. Раранција народне власти je у јединсгву државне 
власти  —  ол  локалних   oprana   до   пајвпших   државних 
органа. , 

Народ остварује СВОЈУ власг преко слоООДНО нзаОраппх 
претсгавппчких oprana државне власти, народних одоора 
којн cv од месних народппх одбора до Скупштппе народ- 
них република и Народпе скупштине ФИРЈ. пастали и 
развиж'се v пародно-ослободилачкој оорби против (pa- 
шизма и реакције и који су основиа гековина тс борбе. 
A то зпачи да je власт у рукама народа стварно, a не са«© 
на речима. Ha raj начин широке народне иасе иогј свако 
дневно да прате И Да контролишу рад oprana пароднс 
власти и да тиме учествују у њему". Значи. пародот има-и 
секога и na секаде кје има право и ВОЗМОЖНОСТ секојаче ДВ 
заштита кое дае негово осповпо право npeko fвојите со- 
бранија (скупштини). пародпи одоори итн. Никој ВЛВСННК 
каковто и дае on, не кје може да оштети кое и да е право 
н слободата na пародите, a ИСТО тако и пивната равноправ- 
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кост во општата сојузна држава. Значи, народите имат 
JI кје имат секога јурилимеско прано и осиование, a исто 
TiiKa и материјална возможност да си заштитуват правата 
и слободите како на оделните грагјани така и на оделните 
слободни и равноправни народи. Јас пак ке се искажем со 
думите na Едвард Кардсл „Гаранције народне власти са- 
стоје се у roiie што Устав обавезује државне oprane да 
штите раднн народ и да му помажу у његовој одбрани од 
привреднс експлоатације. Гаранцнје демократскнх права 
народних маса јесте укидање свих MOPVIIH.K привнлегија 
и т. сл. II најзад гаранција je и оружана снага која стоји 
на расположењу народној власти, спага која je изашла H:I 
народа, која je дубоко народна, јер се родила у ланима 
најтеже бррбе наших народних маса за слободу опстанка и 
човека достојну будућиост. Пројект Устава дакле у пуној 
мери прнхвата н гарантује најважнију тековину нпродио- 
рслободиЛачке борбе — »ародна власт. Прихвата и гаран- 
тује и у њеној садржини н у њеној форми. Нова Југосла- 
вија je, према тоие, парпдиа држана у којој одлучује вол.а 
огромне Bclimii' народа ne са.мо фор.\1алпо, ne само na нзбр-, 
рнма, својим бројем, nero и фактпчки, у соцнјалпо.м уре- 
1јивању name napo/me републике, чињепица да o нашој на- 
родној републнци одлучује и воља и иптерес већнне на- 
рода, тј., радног парода a баш то отвара пред паши.м na- 
родпп.м маса.ма јаспу перспективу једне светле будућностн . 

„Оспм tora Усгаи днректно обавезује све opranu др- 
жавне власти да се у своме раду ослањају na учешће на- 
родних маса у решавању свих текућих задатака, a нарочитп 
ii\ обавсзује na сарадп.у пародпих оргаппзацнја. Маша новл 
Југославија, ирема томе с право.м }шси назпв Пародне Ре- 
публпке. Ona je napo.mai зато, јер у њој први пут у својој 
исторпјп заиста одлучује парод тј., интерес његове 
огромне већнпе." 

Позволете ми cera, само со пеколку думн да подвлачам 
опште едно нешто које јас видувам во новото државно 
уредуење na Ф11Р.1. A тоа е фактот оти така како е уредена 
државата n no Устаиог определепи фулкципте на сите na- 
редбодавни и пзвршпн власти и opranu, во нова Југосла- 
вија се создават полни условија и возиожности да HM;I 
една внспшска сплпа, цврста власт која е неопходпа која е 
-ine qua iion, за идпите големи цели и задачп na ФКРЈ. Бсз 
една силна, цврста авторптетна власг није не ке можеме да 
паправиме пи едеп покрупен сернозеи чекор налред. A na- 
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iipoiiiii" CiiMo co слна силнс!, цврста, ;шгоритетна но-ниродна 
власт ке може.ме во едно релатшшо кусо време да ј»оализи- 
раме сите илни иачинаннја и, во стопанството и во нашиог 
политичен национален и културеи живот. Ето едиа карак- 
терна черта na ФНРЈ. Ила држави co поголема материјална и 
духрђна култура, кои co десетилетија секојаче тражат начин 
средство да создадаг силна цврста власт за да може држа- 
ната се повекје и повекје да исполни нејзините функции во 
сите грани на националниот живот поради се повекје и no* 
венје сложните мегјуиародни односи. A у нас тоа става 
аито.матски, како да е направено no ипстикт од самиот 
народ под руководството на своите далековидни, чесни, 
лредани na иародот лугје — лржавници, новнте строитсли 
на ФНРЈ на чело co нашиот гсниален вожла, националниот 
rcpoj Jocmi Броз Тик). По натаму, едпистиото на народ- 
ната власт е исто така сдна од здравите гаранцик за прн- 
менуењего на Уставот. Kako no време na пародпо-ослоо.!- 
дителната борба, cera и во иднипата и no Уставот извршната 
и закоподанпа пласг е во едпп n исти раци. Нема са.ми фор- 
малното и co IIHIUTO псоправлапо na ирактпка р^зделуење 
na властитс: пзнршпа, закоподавпа. Тоја толкова свст и за- 
ттитавап во миналото принцип na буржуазната дсмокра- 
ција нема и не иоже да п.ма место при новите услоипја на 
животот, iipn една вистински паролпа демокрација no цели 
и задачи peno.ivunona дсмокрацпја т. е. власт и cn.ia н;' 
птрокпте народни маси во лицето na нивните naj;iociojnii 
свесни noiiiTcnn и способпи престаиптели излезлп од ca.Miioi 
нар.од работници, ссл.апп и чесната, поштеџа труд| ва 
интелигенЦија. Това е едно ofl пајголе.мпге разликн на на- 
шиог Успв.од уставите na сптс други држави во.кои сред- 
стјвата на прдизво^ството da оште во рацитс на приватпн 
правпи или физички лпиа. Ero предпмушесгвото, KPf ."fi 
дава n гарантира новиот Услли, eru спсцнфпчпото во Ф11Н.) 
како пов тип лржава. Има ли нужда да кажем рти n самото 
друштвспо-екопомско урелуеп.с е n матсријалпата осповл 
база (гомсл) на ifdja сс држп аградата на пародпата џдасуЈ 
И зато много справедлива кажа другарот М. ПиЈаде om 
без одредбит« pq Уставот за народната власг и за лру- 
штвепо-економското уредусње на лржавата, еднаквоста na 
]рагјаните пред ,!акопнгс on била само едпа празна фраза 
каква е во усгавнте na други буржуазпо каппгашстичпн 
државн во светот. 
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По;;Уставот како знаете се предвидува и општ стопан- 
ски плаџ. Това е едно големо, много важно прашање по 
које јас нема да зборувам пошто мислам оти Hita друпг 
компетентни лица кои ке се искажат. Тука ке кажем само 
тоа оти и na тоа прашање нова Југославија ке има сите 
условија и возможности да ro реализира и то точно да го 
исполни. A тоа ке ја изднгне на едиа голема висина пред 
целиот културен свет. Зашто? Не само затоа што имаме 
единство на власта, оти имаме народна власт и ке има.ме 
силиа цврста, авторитетна власт а н пошто самото дру- 
штвено економско уредуење ке ни позволи да го напра- 
виме и исполниме тој стопалски, привреден план, кој ке 
биде едно доказателство за мошта', силата на ФНРЈ и мате- 
ријално доказателство за срекјата и благоденствието, бла- 
гостањето на сите народи во државата. A, другари, това е 
и крајната цел на секое добро управление. Иие не с.ме соци- 
јалистичка држава, no не сме и буржуазна капиталисти- 
ческа. Нне сме no средата. Има и ке има песимисти кои ке 
кажат оти при сегашпите производствени односи, при 
факта отп имаме часна сопствена која се гараптира од 
Уставот и т. н.( ne ке може да се проведе едеп стопапски, 
привредеи плап. Toj план нема да биде едпа, како се казива 
во екопомската наука дерижирапо стопанство, нема да биде 
едно колективно планово стопанство, како има во СССР, а 
ке биде иешто средно, нешто спсцифичпо. Да, но не ке 
може да се исполпи. Папротив, ке може и во точност да 
се исполпи благодареппе на папредакот во науката, модср- 
ната техника, статистика и пак во името и со усилијата на 
целиот народ. Како можеа повите строители na Југосла- 
вија од мали партпзански групи да створат чети, батаЛ)Опи, 
бригади, дивнзии и да создадат модерпа: армнја која ке 
биде, може би прва во Европа во това никој не треба де 
се сомњева, така ке се проведе и исполпи и привреднио! 
план за чест и слава na југословенските слободни и равно- 
правпи пароди. 

Другарки, другари и господа пародци претставители, 
јас сум деател во ослободителното и пационал-револуционо 
македонско движение веке од 45 годипи — близу поло- 
вина век. Видов многу хоризопти и темни и светли, пропа- 
тувал сум три материка — цела Европа, част од Азија и 
Африка н преку пелото време и на секаде сум се иптересу- 
вал од пационалпото прашање. Исто така 'георетиски и na 
практика сум го изучавал во продолжение na  повекје ОД 
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30 години. Изучавал сум И ирландското ослободително и 
национал револуционо прашање, a исто така и египетското 
и општо арапско движение, познавам и ерменското, албан- 
ско, кјуртско, бугарско, српско н хрватско со сите нивни 
специфичности, според создалите се месни условија, спо- 
ред времето, местото и опстојателствата. Во сите тие на- 
инонални покрети имаше и оште има многу зиг-заги, оди се 
Tv напрел, TV назад, a no некога се стои се на едно 
место!... Во"историјата на тија движенија станаа долбоки 
промени, создадоа се нови условија, станаа нови прегру- 
ПИрвн.ија na лруштвените сили, јавиа се нови сили и фак- 
тори — општо измениа се полнтическите, економски и со- 
цијални сили без да се променат методите, потходот на ра- 
ботата, на борбата. И затоа некој од тија покрети стојат и 
ке стојат на една заледена точка... Така беше и со маке- 
донското и со хрватското и други национални движснија во 
прошлоста ... Никаде, апсол}тно никаде, осем во СССР на- 
ционалиото ирашање не е така правилно, научно, на дело на 
практнка, разрешено како во ФНРЈ. 

Принципот за самоопределуење, како сите знаемс не е 
комуннстически, не е и советски, a принцип na буржуазната, 
либерална демокрација. Но, ona ro издигна, прокламира и 
там запре т. е. не можа да ro примени во животот и така 
roj принцип остана да виси во воздух. Требеше да се јави 
на историската сцена еден колкото велнк мислнтел, a оште 
повелик стратег во револуција В. И. Лењин и неговијот 
другар највеликиот вожд во епохата, И. В. Стаљин, кој со- 
великата ндеологија ва Марксизма-Лењинизма можаа да 
ro развијат тој прннцип и да му дадат сдно ирави.тч 
паучно и пракгично разрешуење. Тоа кое буржуазната де- 
мократиа не можа да стори во растојание на повекје од. 
сто години, Лељин и Стаљин ro сгориа во иеколку години. 
Национачпното прашање е дел од социјалното прашање. 
Докато има економско, соцнјално ропство, докато човек 
човека експлоатира, секОГа И на секаде ке има и национаЛНО 
ропство. Со други думи; националното ропство, угнетуеше 
во сушност е економско, социјално ропство. Буржуазната; 
.имократа не може да применн, приложи принципот за 
слобода и самоопределуење пошто системата на управле- 
нне, самиот строј н позволуеше да стори тоа. Тоа може 
ia сгане и идсално да се разреши националиото прашање' 
само во СССР. Това се знае и призиава од целиот културен 
свет.  Следва, друштвено екоиомското уредуење позвољава' 
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да сс реши релатнвно п националното утнетуење — pmt- 
ство. Тоа нне Македонците кои од векове страдавме и 
бевме ви иолнтическо, национално и социјално ропство 
иајдобро ro знаеме од ирактика. Без да есапеме Пиринска 
Македоиија (7000 кв. м. и населенис 250.000 души) само во 
стара Бугарија имаме околу 400.000 души, a во Америкг. 
околу 30.000 души, кон иинутите бројат за да се приберат 
во својата татковина Македонија. Ние сме горди оти Вар- 
дарска Македонија е веке слободна (|)едерална единица. 
с.1ободна народна република во рамките иа ФНРЛ која с и 
ке остане, со npano и рснование, пиемонтот на општата 
јужнрславјанска, a веројатно и балканска федерација за 
кое оште во далечното минало и Светозар Мпрковнч И 
Христо Ботев како и други наши' претшествеинци бленуваа 
и страдаа. Дојде време кога това разрешенис на кационал- 
цото пратање na Балклнитс се моставн правилми, нјучно, 
благодарение на дрлгиот револуционен опит и поради тра 
оти сс јави на историскага сцена таков колку велик мисли- 
тел, толку велик полководец, шлем практит и стратег во 
борбата и револуиијата, Јосип Броз Тито и даде едно разрс- 
шение на roja толкова важно прашање — националното. 

Како cure .шаеме, националного прашдње и тоа за нга- 
.ционалниге малцинства (мањина) во своего историско 
развитие иина преку неколку фази, етапи. Иие знаеме тур- 
ското ропство, знаеме тормозот и тиранијата на велик >- 
бугарскитб, великосрпски и великогрцки режнми ir система 
на управленне. Нашите бракја во Егејска Максдонија и 
денеска испитуваг едно тешко и пеподиосимо ропство. Ние 
сичко нспативме na нашиот грб. Во стара Југославија иа- 
ционалното прашање бешс една живсиица, рана која разја- 
дуЂаше целиот друштвен живот н опираше сгопанското, 
екрномско и културно развитие. A са.мо во нова демократ- 
ска федеративна Југославија нацноналното прашање im- 
мери своето вистинско, правилно мрактично разрешение. 
ETO зашто ние сме така доволни, така радосни и призиателнн 
кон стронтелите иали и голсми на нова Лугославија на чел 
со иационалниот repoj, Маршал Ј. Б. Тито. Ние не се 
сомњевамо оти и за напрсд, се повекје и иовекјс, кс заздра- 
виме, зацврстиие нашите национални права и слободи и кс 
осештвуе.ме .и нашето општо самоопределуење во раиките 
на ФНРЈ. Тоа и cera занимава македонскиот народ без 
разлнка на вера и народност, пол и возраст, целнот макс- 
донски народ кој  повекје од половината се оштс е ирснат 
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во сите краишта во светот — во Европ:) и Америка. Ситс 
знаеме a оште повекје ние постарите каква беше поста^ов 
ката за националното прашање иреди првага империали- 
стическа војна, a iioc.ie неа таја иостановка се промени 
като се издигаше лозунга за културната гвУбкомија и за- 
штита и покроиителството на ма.тииствата и т. н. од занн- 
тересованите велики иипериалистически државн. Решител- 
Hjiii лума нмаше Лигата на Наролите во Женева. A во 
суџшост no заведената процедура pemauaa само имиериа- 
лнстическите лржавн н то не во интересот ла угнетените, 
онеправлани наЦИИ И наиионалнн малцинства a во нивна 
вреда. A пак само во цела Евроиа имаше 30—35 милиона 
1 нсправдаии и угнетени нации и националности. После ве- 
ликата охтомвриска револуција положението, постановката 
се променн, a после татковинската војиа протнв фашизма 
иајцрната реакција, постановката стана совсем нова, друга 
корено различна од првите две. Нема зашто тука да про-• 
лолжавам да ги разгледувам подробно — има цели томове 
написанн no това. Сепшшата иостановка при новите вна- 
трешни и мегјунардпи олносс е совсем Apyrai и во Европа 
И na Балканите шва, како го викат „барутно буре". За ју- 
гословенските мароди a следва и за нас Македонците макг- 
донското прашан.е најправнлно, најсправедливо сс разреши 
само во рамките na j\i ословјанската федерација. Колку 
raja федерација на слобђдни и равноправни народи ке се 
часилује, ке се уцврстује толку иооргу н посигурно n ннте- 
гралното македонско прашањс ке намери неговбто пра- 
вилно, логично и справедливо разришение. Колку повекје 
ФН.Р.Ј ке биде ПОСИЛНВ, пбмошна стопанскм п к-ултурно 
поиздигната, толкова побргу и народите н националАите 
малцинсгва ке наиерат своето благодејствие, својата сло- 
бода и равноправност. И много право и верно е кога сите 
кажуваме: ииа силна, иошна благоденјствујушта нова Југо- 
славија, има и ке има слободна, ибединена едина М'акедо- 
нија како едно геаграфско н економско цело! Това го 
схвакјат сите Мжедонци и во Бугарија и во Егејска Ма- 
кедонија и во Аиерика и на секаде. Това е векје почтн за 
сите Македонци ђдна догма, еднб условие без кое неможе. 
И се ггак ако има некои оделни елементи внатре и вонка 
кои не се слагат со това они са предварително осудени од 
македонск.ата општественост, презренн н изолирани. A нив- 
ните „безпдатни адвокати" како „социал демокрага" Kp. Па- 
стухрв во Бугарија ИЛИ „де.мократот" Милан Грол и други 
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-можат да лајат, но керванот ке се оди напред н напред. 
Се што говорат ке исчезне „јако дим" пошто сето што ro- 
ворат — казано најмеко — е само „из лукаваго" ... Ето 
затоа ние Македонците, вопрекн сите клевети, хули, од 
десно и од лево, знаеме каде сме, знаеме каде одиме пошто 
имате горчнвиот опит од мнналото, знаеме тешкотиите на 
м&кедонскиот народ вонка од Југославија! и со полно 
сознание на нашиот татковински долг излизајки од нашите 
опште национални цели и задачи во иднината ние стоиме 
и цврсто ке стоиме на нозициите на ФНРЈ пошто само она 
НИ гарантуе слобода и национално соштествувание. 

Другарки и другари и господа народни претставнтели, 

Иие со десетнлетиа се боривме иротив империализмот 
Ha големите и малн држави, секојаче се боривме н протнв 
верскиот и национален антагоннзам, тражевме патишта за 
нашето национално, економско и социјално ослободуење и 
се пак не ro намеривме. Зашто? Затоа што немавме потход. 
немавме нужниот револуционен опит, немавме далновид- 
ност, немавме куражот, смелоста, решителноста да поглед- 
нсме реално, практнчно на вопросот и требеше да дојде на 
историската сцена еден убеден револуцинер, генијален 
стратег и смел борец за да даде едно практическо решение. 
И тој го даде. Во федерална Македоннја много патн и на 
много места no прашањето за малцинствата се е говорнло 
и на дело се работи. Това се знае од сите и преставителите 
на тиа малцинства ке ви го кажат това. И од највисокото 
и авторитетно место и лице на митинзи и преко печатот на- 
шиот Минисгер Претседател Лазо Колишевски мегју дру- 
гото беше кажал, оти нис, македонските нацноналнн мал- 
цинства ке ги гледаме како зеницата на нашето око. Со това 
•roj од негово име и од името на владата зајави оти нема 
да останеме само со нашите думи, a н со дела ке докажеме 
тоа. Ке најдеме средства и воз.можности тиа малцинства да 
создадат свои дејатели, работници кои познаваат наравите, 
обнчаите, јазикот општо зето битот na нимниот нацнона- 
леи живот и преку ннм секојаче самите национални малцнн- 
сгва да се развиват полесно и бргу национално, културно ^ 
политнчно. A што се однесува до нашите национални мал- 
цинства вонка од федерална Македонија право и основанне 
тражиме и ке тражнме истото. 

Во член 13 од проекто Уставот се вели: националне ма- 
њине у ФНРЈ уживају   право и заштиту   свог   културног 

294 



развнтка и слободне употребе свога језика. Кусо, јасно, 
(Л1ределено! 

По тоа големо, исто така многу иажно прашање, јас 
немам много да зборувам. Наполно се слагам со тоа што 
кажа нашнот симпатичен другар Јован Веселинов a само 
uo дополнение ке кажам оти у нас во федерална Македо 
нија иациоиалиостите са много преллетенн. Затоа како 
знаете за иронија некои лугје кои се плашат кога им се пре- 
ставуе една сложна и мачиа задача која ne знајат како да 
je разрешат кажуват македонска салата .., Но, нне Маке- 
доиците знаеме што е да бндеш малцинство и ннкој ДРУ1' 
освен нас не може да знае религиозните и етнични нужди, 
желаниа, аспирации na малцинствата у нас. По следователии 
иа npnimniioT за слобода и самоопределуење, ние не само 
rta думи, a и со дела во идиината, блнската иднииа ке да- 
деме средсгва и возможности нашите националнн малцин- 
ства што полесно и лобргу да тргнат na патот «а н^шредо- 
кот, прогресот во сето од нивниот културен н национален 
живот. Денеска сите народи, во тоа число и нне како нн 
}|арече исто така един голем мислител Илја Ереноург 
„несрекјии Македонци", спечелнвме нашата нацпонална сло- 
бода. Тоа кое две три иоколенија неможаа да сторат го 
направи другарот Маршал Тито со неговите вернн, чеснп 
и достојни сотрудници. ETO др\тари како и прн каквн усло- 
лија за Н2с простосмртните се појавуе и развива генијал- 
ниот човек. 

Ние сме мал народ, изостанал, може би, најназад од 
сите балкански народи. но не се срамуваме од тод н со 
гордост се кажуваме Македонци и сме векје нација со 
своја територија, свој јазик, наше економско едипство, наша 
македонска култура која се видува во нашата музика, жи- 
вопис, литера'п'ра и r. n. Bo миналото, далечното ИИнало 
и ние сме дале нешто крупно во Општата Историја. Тука, 
без да споменувам за борбите и сопротивата на Македо- 
mrja преку долгогидншното рнмско, визлитнско и црно 
TvpcKO ропство ке кажем отп оште прн визангиството, во 
Солун Кирил И Методи (855 год.) Славјани no пропзход 
изработија славјанска азбука н преведоа најважните хрис- 
јански богослужбепи кпиги. Това лаправиа со своето на 
истина славјанско no предп се македонско сознание. Така. 
со дае думи Македопците са првите од сите Јужни СлавЈани 
кои воспиреха цивилизадијата и создадоа своа пнсменост 
која е љуљката на аисменоста како на Бугарите, така н на 
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Србите, Руснте, Украинците и т. н. Делото на Кирил и Me- 
тоди се продолжи од нивните сонародници Кли.мент, Наум, 
Сава, Лнгелар и др. кои долјх) са 'просветуали ситс Лужни 
Славјаии. Сето тоа беше резултат на едно макелонско воз- 
ражданс — ренесанс почнато од Климечт О.чридски. Без 
.пмнение и во иднииата македонскиот марод ке даде својот 
иринос како во историјата така н во oumrara култура не 
само на Балканите a и на човечеството. 

И во најновата историја Македонија изнесе на својот 
грб и едно опшго, вооражено востание иаречено „Илин- 
денско" поради тоа што оно беше провозгласено иа ден Св. 
ll.nija — 20 август 19(W година. To продолжи три месеца 
и no размере најголемото востание кое ставало во сите 
балкански страни от ero годнни паваму. Оно еврши со 
ииуспех, со поражение. lio оно ни даде главннте, основии 
иринципи на македонеко иациопалмо револуционо движе- 
ние: со масова организација и масова борба кон слободна, 
обединена целокупиа ■Македоиија. Ono нн остави и голема 
поука оти борбага на македонскиот роб не бива и не може 
да оетане сама, изволирана, оти македонекиот иарод tpeoe 
да намери евоите револуциони сојузници во борбата како 
внатре така и вонка од Македонија. Со тоа воетанието 
упати македонското движение кон општата борба за една 
југоелавјанска, јужнославјанска  и балканска федерација. 

Ha крајот, другари, ке кажем неколку думи и no еден 
многу важен вопрос за еудството, правосудието, no кое ее 
говори во глава 13 чл. 115—123 и гл. 14 за јавното обви- 
нителство (Тужиоппво) чл. 124—128. Ако трговијата и 
индустријата поеи богатство на државата, ако војската дап;| 

заштита и покровителство и поси елава и правоеудието 
дава сигурност, стабилност за утрешниот ден. 

Основните начала на новото судство са наполно раз- 
личпи од старите. Нашите сулови са: иародни, изборнп. 
зборни и иезависнн — четири основни принципи, начала иа 
кои се гради и ке се изградува нашето правосудне. 

Иародни, бидејки судија може да биде секој грагјанпи 
без обзир на вера, пол, расова принадлежноет, еоцијалнп 
положение, до колку е чеетен, пошген и има доверие према 
народот. Народпи, оти самиот народ участвуе во еудењето 
преку свои избрани судски заеедатели — поротници. 

Изборни, бидејки еудиите ne се назпачуват као порђно 
од извршните органн на власта, a ги избира самиот народ. 
AKO еден судија не псполнјава својте должностн како вис- 
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тински судија или ако изгуби доверието иа народот, може 
да  биде  смеиеи ОД истите оргаии во секое вре.ме. 

ЗборвИ,  ПОШТО секога  м  но прва  и втора степеи сулаг 
пајмалку тројица, a не само еден судија — гаранција дека 
пресудите Kb бидат се посправедливи и у лухот на нон 
нреме, без формалности  и пристрастие. 

Независпн во изречуењето на правдата и не са поД 
влијаниото на некоа месна власт. Судиите судат no законот 
и са наполно независни. Наиолмо сум согласен оти сроковете 
кои беа определени зв судиите од 2—3—4 години се исфр- 
лија од првопачалниог нацрг на Уставот. Зашто? Затоа 
што судството како ново се иште е во развитие и секое огра- 
ничение може да прсчи, кочи самото вистинско правосудие. 
Но, ке каже некој оти судиите се остават така на произвола 
и на капризот na нзбирателните тела. Сосем не, напротив, 
CQ тоа се оште повекје зацврстува положението на судиите. 
Во други страни и државн (?удиите ги прават несмењаемн. 
Јас .мисли.м оти и тиа не е ефикасна мерка. Тоа може да е 
no интересог na судннге, uo ne е no интереоот на правосу- 
дието. Едеп судна за да биде спгурен опокоеи за утрешниот 
лен да работи спокојпо и да биде незавпсп.м no нзречуењг 
на првоудите, зависи преди се од самиот neio. Ако тој е 
дооар, čnocooen ако тој е поштеп, со правно чувство TOJ 
секога може ne еа.мо да оставн a n да се повиши и возпа- 
гради. Да бидеш судија е една чест, a да бидеш нзбран, 
пароден судија и да судиш во името na народот е оште 
иоголема чест и достоинство. Важпото е оти и на судиите 
се лаваг условија н возможнссти да бидаг секога во коп- 
такт со п'ародот, да се слушват no правпото сознание na 
наролот a тоа може да orane н ке стане преку масовите 
народпи оргапизацин. Ето. и тука демократскиот принцип 
намира применуен* и судовете се повекје n повекје ке се 
демократизират" — една гарапција за opio, евтипо право- 
раздавање кое е главпата цел и задача na секое правасудие. 

Основа na нашето nono правосудие са одлуката, peuie- 
пието na АВНОЈ бр. 132 од 3.11.1945 год. и закопите na 
нопа Југославија. Порапо рсков отн во Југославија втана 
една вистинска нацио«ална револуција. Реков рти југоелап- 
јапскпте народи одбележна светли дати во пнвната исто- 
'pnja. Мегју тија дати е актот na АВНОЈ од 3. II. 1945 год. 
со кој проппснге ДОНесени од ОКЈШагорот и пеговнте по.ма- 
гачи _ СЛуГи ne важаг, бндејкн са директно уперепи иротив 
народот и неговите   иптереси.   Законите   донесепи   до b. 
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април 1941 годииа во бившата Југославија се укинуат кгко 
застарени  и  многу компликовани со своите  формалности, 
од една страна a од друга страна они не са израз на вољата 
на југославјанските народи, a напротив они се ненародни 
бидејки  донесени  од една  противонародна клика. Со тоа 
зиаменито историско решение новата власт во един миг се 
издигна  на  една  завидна  висина  до  каква  други   народи 
ловогјат со десетилетие ... Това е еден таков револуционен 
акг каков ретко има во историјата на народите. Во идни« 
ната безпристрасЈгиот,   оојекгивен   историк   ке  оценн   оште 
повекје тој  историски револхционен акт. Со тоа решение 
се   опхвана   една   комплицир&на,   сложна   материја.   Стана 
една корена промена во иајконсервативната гранка — пра- 
вого. Докато во други страни и држави се оди бавно, тукб 
со еден акт смело и решително се тргна напред no патог 
иа слободата и ирогресот за чест и слава на новите сгрои- 
тели на ФНРЈ. И во областа на правото сето одеднаш се 
промени.   Мнозина   останаа   изненаденн.   Како   ке   се   оди 
напред,  како  ке  функционнра   нивата   власт,   како  ке  се 
управлЈава пошто животот сака своето, он ие спира, ходи 
напред и напред, сите лугје се прашаат. Нова држава, туку 
што излезла од една крвава борба остана без позитивни за- 
кони, без прописи. Да, остана;, no запази едно кое беше и 
сн  останува како  најсуштествено — врската,  додирот сс 
шнроките народни маси, кои со својот усет, со својот опит, 
ке речем со својот инстинкт секога и на секаде, може да 
се оријентира без да изгубат врската  со  миналото  и без 
да се отдалечат од јавниот живот. Ведн&га иосле roj рево- 
луцнонен акт се огпочна создавањето и организнрањето на 
судовите за  opro,  ефтино  н спргведливо  правосулне.  Но- 
вире   судебни   органи  усвоили   придобивките  на   народно- 
ослободнтелната борба, со полно сознание за својата ра- 
бота  и долг,  проведо^а вољата  и  желанието на широкиге 
пародни маси. Во самото начало судеја и работеа во духот 
na закопите като преди се спазуваа  придобивките na na- 
родно-ослободителпата  борба — темелот  na целото   ново 
законодателство. Бргу послс тоа се создадса и  реоргани- 
зираа новите народпи судови и денеска векје положепието 
и во таја деликатна и сложна материја с иормално и чекор 
no чекор се оди папред и се напред. 

Реакцијата, впатрешпа н особепо вонкашна ne пропусна 
да не фрли својте отровпи стрели во телото na шова Југо- 
славија. Немало  редовпи  судове,   иемало   закони,   пемало 
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право и т. н. Ио скоро разбраа и оште повекје ке разберат 
и ке се у#едат оти и правосуднето во ФНРЈ стои и ошге 
повекје ке стои на својата висина, отн важиото, суштестве- 
иото е оти во судството како е формулишено н во Уставот 
се застава на една чисто демократска база и сите судове 
од најнижите до највисокиот ое изградуват, фуикционирач 
во својата работа на чисто демократнчни начала, прннцип;! 
како една внстинска први no рода сн во сите страни и др- 
жави во Европа —, народна демократнја на сељаните, pa- 
ботниците и трудовата интелегенција. Истото a и оште по- 
добро,може да се каже и за Јавното обаинителство (ту- 
жиоштво). Јас нема повекје да зборувам no тој важен исто 
така поставеи на новн, модерни начала и прннцнпи, шгстру- 
мент. Доста е да кажем оти он е opra« на Скупштината на 
ФНРЈ. Тоа е и гаранцијата оти Јавното обвинителство ке се 
устрои и ке функционира отлично и ке биде окото и увото 
кое на секаде ке гледа и слуша како вистинско народно 
обвинителство корено различно од старото Прокурорство, 
кое гледаше само со едно око, «ое за еднн беше мајка a з.а 
други, за работниот народ иакеја нли поправо плашило. 
Со строгата јерархија, со строгиот контрол кој се води и 
ке се води и Јавното обвиннтелство ке исполни своите за- 
дачи во интересот преди се на народната држава и отдел- 
ните грагјани no села и градове. 

Другари, ние ке манкнраме на нашиот ДОлг, на нашето 
призвање, ако и за напред после приемањето на Уставот, 
не само преку печатот, штампата a и устно не се заемеме 
да разјасниме сите идеи и принципи кои се содржат во 
нашиот Устав кој ке биде не само корона, како кажа дру- 
гарот Моша Пијаде, на ФНРЈ него и пример за подражание 
на много народи во Европа, особено во Југоисточнз Европа. 
Само кога сите идеи, принцнпи станат достојание на целиог 
иарод, кога проникнат и во најдалечната селска хижа, кога 
ке се распространат во целиот народ, тогај ти идеи, прин- 
цнли се бндат и една снла, една .материјалиа сила во жи- 
вотот 'Ha нашиот народ. 

ETO затоа и јас како и мојте другари народнн прет- 
ставители од Македонија ке гласувале за прпемањето na 
предложениот Проекто устав со сите негови пзменн и до- 
пуни паправени од Уставотворниот одбор. 

Pretsednik: Određujem kratak odmor. 
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(Posle odmora) 

Pretsednik: Nastavljamo sedHfcul Ima reC narodni podanik 
Mihailo Durović. (Aplauz). 

Mihailo Durović (Izborni srcz vranjski, NR Srbija)': Drugovi 
i drugarice narodni poslanici, svoje mišljenje o nacrtu Ustava 
koji je pred vama ja'sam već izneo u Ustavotvornom odboru, 
kao njegov član. Tamo sam i gla,sao za nacrt Ustava koji je 
predložen, pa ću, prirodno, i ovde glasati za ovaj nacrt Ustava, 
koji je Sa poznatim izmenama ■; dopunama od Ustavotvornog 
odbora upućen Narodnoj skupštini. * 

Naša debata o Ustavu je već mnogu napredovala. Svi su, 
гекаЛ bih, najbolji argumenti koji idu U prilog našeg nacrta 
Ustava iscrpeni. Posle objašnjenja prebednika Ustavotvornog 
odbora, druga Moše Pijade, posle ek>pozea druga Dilasa, posli 
govora mnogih predgovornika, meni ne ostaje ništa drugo do 
da 'izjavim svoje solidarisanje sa predgovornicima i svoje.odo- 
bravanje. No ja ipak mislim da su i Ustav kao takav, a i politička 
situacija, naša politička stvarnost, kao jedan od odlučujućih 
elemenata u oceni IMava, takvi da se o njima može još govoriti. 

Ла bih pre svega, drugovi, hteo da izjavim svoje slaganje 
ša >hvatanjem, po kome sam akt donošenja ovog Ustava pret- 
stavlja za sve na>, /a >ve jugoslovensUfe narode pre svega jedan 
istoriski završetak. Završetak jednog isto toliko slavnog, koliko 
i burnog razdoblja u zajedničkoj istoriji iii^o>lovenskih naroda, 
razdoblja koje je u toj istoriji ostalo pod nazivom narodno- 
oslubodilačke borbe, a čija se siištiina i duboki istoriski smisao, 
čini mi se, najbolje otkrivao baš u samom nacrtu Ustava. To, 
pak, da je ovaj Ustav izraz onih stremljenja za koja su se naši 
narodi zalagali u toku narodnooslobodilačke borbe, to da je on 
izraz onih političkih i socijalnih ostvarenja koja su ttaši narod) 
izvojevali u toku te borbe, — to čini da je ovaj Ustav doista, 
kako se ovde kazalo, kruna toga velikog iatortokog razdoblja 
zajedničke istorije jugoslovenskih naroda. 

Po.s!e te kon^tatarje koja je, čini mi se, bila opita i zajed- 
nička, ja bih hteo da kažem nekoliko reči o izve-nim osohvno- 
Stima našeg Ustava, o izvesnim njegovim originalnostima. 

Kad je reč o njegovoj originalnosti, meni se čini da ona 
mnogo više proističe iz samog njegovog ромапка, nego li JZ 
njegove suštine jer u suštini, i ovaj Ustav, kao što bi to morao 
učiirti i svaki drugi ustav, određuje naše državno i naše dru- 
štveno uređenje, i u tome smislu u njemu nalaze izraza i ihesta 
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izvesne forme državnog uređenja, koje MI za naš narod istina 
nove, al: koje same po sebi nisu sasviifi originalne, 

Sa izvesne strane, sa strane našili protivnika, sa strane pro- 
tivnika Narodnog fronta, insistira se mnogo na toj originalnosti, 
odnosno na toj neoriginalnosti, upire se prst na to, i to naravno 
tendenciozno i ipaliciozno, i ja bili baš zboj^ toga hteo da kažem 
o tome nekoliko reći. 

U suštini, iirugovi, naš Ustav se bitno razlikuje od Ustava 
SSSR po mom mišljenju. Postoje, međutim, izvesne sličnosti u 
formi državnog uređenja. Te sličnosti svakako nisu došle slu- 
čajno u naš Ustav. One su tu, bar po mom mišljenu, po nužnost, 
one su tu sistematski; ali nisu tu zbog t6ga, kako bi se Melo po- 
turiti, što postoji neki politički afinitet između nove Titove Ju- 
goslavije i SSSR-a. One su tu, po mom mišljenju, stoga što Usta- 
votvorna skupština, što sv; mi kao ustavotvorci smatramo da te 
i takve forme državnog uređenja najbolje odgovaraju potre- 
bama naSeg naroda, da te i takve forme, na primer, najbolje pri- 
maju u sebe i najbolje rešavaju komplikovani nacionalni problem 
Jugoslavije, 

To bi, mislim, bio objektivan i ozbiljan dogovor na prigo- 
vore koji nam se čine u pogledu sličnost! našeg listava sa Usta- 
vom SSSR. Inaee, ako bi se u/.elo da je ta sličnost baš i nešto tra- 
ženo, da je la sličnost došla po tome što smo želeli da se ugle- 
damo na SSSR, ja mislim da bi to i onda imalo svog opravdanja 
i u istoriskom i u političkom pogledu, a imalo bi svoga pfrrđv- 
d.mja i kao postupak uopšte jer, drugovi, nije nama, .lužnim 
Slovenima, na ovom mestu Zemlje prvi put da upiremo poglede 
u Rusiju i da sa te strane tražimo zaštite od zuluma i nasrtaja , 
koje šino ovde morali da trpimo. U samim počecima stvaranja 
IzvesnO&ftlStavnog poretka u našoj zemlji, u Srbiji, još pod Ka- 
radordem, 1807 godine, narod Srbije nalazio se i onda u teškoj 
političkoj situaciji, pa je već tada tražio pomoć od Rusije. Tra- 
žio je pomoć uopšte, a i pomoć u poslu stvaranja prvo^ ustava 
u Srbiji. Onda je on zvao Ruse u pomoć. I zbilja, na poziv Ka- 
radoniev došli "su neki ljudi otuda i stvorili prvi nacrt ustava 
u Srbiji. To što se činilo tada, u toj političkoj situaciji, pono- 
vilo se i docnije, ponovilo se mnogo puta kroz našu istoriju. 
A ako bi se uzelo da se to ponovilo i I 10 godina kasnije, u doba 
Narodnooslobodilačke borbe, da se ponovilo i danas onda bi to 
bilo sasvim prirodno, i logično jer danas više ne^o ikad mo- 
žemo reći da za svoj spas dugujemo Sovjetskom Savezu. 'lakva 
je naša orijentacija, dakle, i prirodna i logična, ona, je nužna i 
neophodna' za   nas, a ako bi ko   imao   što   protiv   takve   naše 
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orijentacije ja bih bio mišljenja da nn izađe sa svojim razlo- 
zima pred narod, pa će videti kako će se provesti. Smatram da 
mi sve naše veze sa Rusijom, pa čak i ove ustavne, ukobko P0' 
stoje, treba da nastavimo da negujemo i da produbljujemo jer 
to tako zahteva najbolje shvaćen interes naših naroda, jer to, 
naposletku, zahteva slobodna politička orijentacija naših na- 
roda, jer to zahteva slobodno njegovo političko opredeljenje. 

Drugovi, postanak ovog našeg Ustava je ono što čini nje- 
govu originalnost. Ta originalnost leži u tome što ovaj Ustav 
naši narodi sami sebi daju. Ne postoje danas u Federativnoj 
Narodnoj Republici Jugoslaviji dva partnera, od kojih je, kao 
dosad, jedan partner bio vlastodržac a drugi partner—narod, i 
između kojih se ustav donosio kao neka vrsta ugovora ili na- 
godbe. Jedan jedinstveni suvereni faktor je preživeo dosadašnju 
našu istoriju. Taj faktor su suvereni i slobodni narodi Jugo- 
slavije. Na političkom terenu kod nas, raščišćenom od istorij- 
skih i socijalnih prepreka i zapreka, bez kralja i bez dvorske i 
monarhističke porobljivačke klike, obreli su se danas slobodni 
jugoslovenski narodi, da donesu sebi ustav i to ne ustav u'smi- 
slu neke ustave idi brane nekim antagonističkim silama koje bi 
živele u nedrima narodnim, ne čak toliko ni ustav koji bi limao 
prvenstvenu ulogu da zaštiti prava građana, no ustav kao for- 
mulaciju jednog reda stvari koji je bio neophodan za spas ove 
zemlje i koji će nesumnjivo ostati neophodan za opstanak za- 
jedničke države jugoslovenskih naroda. Iz te originalnosti, dru- 
govi, iz takvog postanka naSeg ustava izviru, mislim, sve nje- 
gove vrline i sva njegova moralna snaga. To da je on narodski 

• i da je od naroda slobodno donet, pretstavlja istovremeno naj- 
veću garanciju njegove celishodnosti i njegove vitalnosti.- 

No, drugovi, sam akt donošenja Ustava, pored toga što za 
naše narode znači jedan istoriski završetak, značiće i jedan isto- 
riski početak. Već samim tim što će se za dogledno vreme na 
temeljima ovog Ustava dalje razvijati na-š zajednički državni i 
socijalni život, već samim tim on pretstavlja neku vrstu početka 
za sve nas i angažuje budućnost naših naroda. Može se stoga 
postaviti pitanje: kakve garancije pruža Ustav za narodnu bu- 
dućnost? 

Garancije su po mome mišljenju dvojake. One, da tako ka- 
žem, leže u stvarima i u ljudima. Za ovaj Ustav se reklo da je 
dosledna i verna registracija tekovina narodnooslobodilačke 
borbe. Takvo definisanje Ustava, drugovi, nije samo formalno, 
već je ono i  bitno. Ono kazuje sve najvažnije o prirodi  i t> 

302 



suštini ovog Ustava jer, drugovi, kako je narodnooslobodilačka 
borba zaista narodna borba to su i tekovine, političke i soci- 
jalne, zaista prave narodne tekovine. Ustav narodu ne može da 
pruži jače garancije od te da je on izraz, da je registracija tih 
narodnih tekovina. A s druge strane, ljudi koji su stvarali ovaj 
Ustav, dojučerašnji rukovodioci narodnooslobodilačke borbe, 
sa maršalom Titom na čelu, današnji ustavotvorci, boljeg do- 
kaza o svojoj demokratičnosti nisu mogli da pruže narodu do 
tu'da su u ovaj Ustav uneli baš te tekovine narodnooslobodi- 
lačke borbe i ništa više. (Odobravanje u celoj dvorani). 

Te dve stvari, drugovi, dakle. Ustav kao takav, i još jednom 
na izradi ovoga Ustava oprobana demokratičnost duha onih 
ljudi koji su ga stvarali, te dve stvari su najbolja, ž:va garan- 
cija koju narod danas može imati. Garancija su da će, kako sam 
Ustav i ustavna praksa, tako i zakonodavni red, koji će iz njega 
da proizade П€ samo zaštićivati građane u njihovom suverenim 
pravima, nego da će u Ustavu sve zdrave, životne sile naroda 
naći široki propust; a ne branu, kao dosada, za svoj pravilan 
razvoj i za svoje snaženje. 

Ja inislan, drugovi, da su naši narodi to tako zaista i shva- 
tili i da oni to tako i osećaju jer, ovaj naš nacrt Ustava je već 
prošao kroz neku vrstu prethodnog referenduma. I ja mislim 
da našu Saveznu vladu i da nas sve ovde n našem radu, u teško- 
ćama današnjice, ništa više ne može da obodri od glasa ovog 
narodno« referenduma. Taj čist i jasan glas nam potvrđuje da 
su nam i osećanja i misli u potpunoj sinhroničnost: sa narodom 
i da idemo dobrim, zdravim i sigurnim putem. 

Kada je reč o tome referendumu ja bih hteo da kažem još 
nešto. Meiii izgleda, drugovi, da kada se radi o ovako krupnom 
i važnom poslu, kao što je donošenje Ustava, kada su se pre 
toga imal'- da preživljavaju događaji koji su zaista epohalm, 
kao što je pobeda nad fašizmom i nad njegovim hordama, kada 
se uz to zna da je ta pobeda za naš narod, kao slovenski narod, 
imala da znači život ili smrt, i kada se zna da je naš Ustav 
upravo izraz te pobede, i da on treba da bude instrumcnat dalje 
mirnodopske borbe protiv fašizma, — kada se sve to zna, — 
meni se čini da čovek mora da se ipak pita i da >e čudi kako 
je mogućno da se u našoj zemlji kod ustavne diskusije u na- 
rodu pojave i takvi iljudi. i to mahom školovani i prosveten!, 
čiji ie stav tako drastično odudarao od stava ogromne većine 
naroda. Ti ljudi kao da nisu ništa naučili od jstonje i kao da 
su sve zaboravili. 2ivot je za njih u ovom mirnodopskom vre- 
menu prestao brzo da bude u pitanju. Prestao je da dolazi u 
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opasnost onaj Koli život, koji smo svi sa vižti ili manje lira- 
brosti ili stralia hteli da spasemo i sačuvamo. Zaboravili su kak' 
smo svi /ajeduo vNili na rubu istoriske propasti. I sada već 
gledaju na /ivotna zbivanja kod nas veoma usko, bez ikakve 
perspektive, sebič-njački. Л što Je joS najžalosnije, ti ljudi su 
bilo neki venski pastiri naroda, i njegovi dušebrižnici ili pak 
ostaci  voćstava naših  starih, tžv. istoriskih političkih partija. 

Oni su se isprva protivili samom donošenju Ustava. Poku- 
šali su da nas moralno i politički diskvalifikuju u očima našeu 
naroda i u očima inostranstva. Kad im to nije uspelo, onda su 
uzeli da govore protiv Ustava i protiv izvesnih njegovih odre- 
daba. To njihovo rovarenje, UMvari, po mome mišljenju, znači 
pokušaj da sebi obezbede svoje Stare poziicije u ovom novom 
-vetu koji se stvara, a smetnuli su potpuno s uma da je ovaj 
novi svet upravo ponikao baš iz borbe protiv tih njihovih sta- 
rih, privilegOVanttl pozicija. 

Dve teme su ih u diskusiji o Ustavu najviše klteresovale 
i njih su na razne načine pred narod iznosili. Jedna od njih je 
bila njihova borba protiv izvesnih o^rančenja u raspolaganju 
privatnom svojinom, a druga od njih je ustvari značila njihovu 
borbu protiv odvajanja crkve od države. Oni MI, što se tiče 
prve stvari, izgleda zaboravili da je na jedan ili na drugi način, 
a u slučaju najteg Ustava potpuno u skladu sa interesima širo- 
kih narodnih slojeva, privatna svojina SVUda u -vetu stvarno 
podvrgnuta izveMiiii ograničenjima. Interesantno je primetit: 
da je narod u Srbiji već u prvim svojim ustavima, u onom ustavu 
od 1838 godine i u onom od 1869 poku-avao da privatnu svo- 
jinu ograniči ц sličnom smidu u kome to čini naš nacrt Ustava. 
Naš stav prema privatnoj svojini, koja, uostalom, u granicama 
izvesnih ograničenja ostaje ipak potpuno slobodna, nije čak ni 
neka novotarija, a najmanje je to neka sovjclizacija, kako bi 
hteli da pretstave. Naš >tav odgovara bitnim potrebama naroda 
i naše nove narodne države. 

Isto je to i sa odvajanjem crkve od države, tim pitanjem 
kojpm $e od strane naših protivnika pokušava da pomuti zdrave 
rasuđivanja naše^ naroda. Pokazače se, na kraju krajeva, da 
borba za odvajanje crkve od države, ustvari, znači borbu л 
pravo slobode veroispovesti koju na- Ustav stipuliše; pokazače 
se da oni koji se bore protiv odvajanja crkve od države ustvari 
vode borbu protiv slobode veroispovesti. 1 tako če našim pro- 
tivnicima još jednom iskliz.nuti teret ispod nogu. 

Meni se čini da je osečaj ljudske solidarnosti kod tih ljudi 
danas potpuno poremećen i zamro; da je ustupio mesto sirovom 
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egoizmu. Doduše, možda ja suviše idcaliiziram stvari i moguć- 
nosti kad pretpostavljam da bi sa tim ljudima moglo ići druk- 
čije. L' jedno doba koje se bitno razlikuje od doba njihove 
vlasti, od doba njihove političke slave i veličine, u jedno doba 
koje i istoriski znači sasvim nešto drugo, kad se duhovno uje- 
dinjenje naših naroda treba da izvede na načelima bratstva, je- 
dinstva i ravnopravnosti, u takvo veliko doba možda bi trebalo 
očekivati da se i kod tih ljudi, kao i kod ogromne većine naših 
građana, nade više dalekovidnosti, više široke perspektive, a 
manje posebnog, ličnog i partikularističkog. Ali, eto, toga nema 
kod njih i to će verovatno biti njihova osuda. Uostalom, ja mi- 
slim da se oni ne greše samo o interese naroda u celini, već da 
se oni greše, što je za njih najčudnije, baš o interese onih ljudi 
čije posebne interese kao voćstva partija treba da štite. Svojim 
držanjem prema Narodnom frontu oni te ljude zavode i njih na- 
vlače "na tanak led. Uvlačeći ih u posebne političke organizacije, 
van i protiv Narodnog fronta, svakim danom ih sve više izoliraju . 
u narodu. Sklad u kome treba da živi i da se razvija nova Jugo- 
slavija možda će biti nešto poremećen usiled toga za izvesno 
vreme, ali će ipak od takvog njihovog stava prepatiti i imati 
štete baš oni sami najviše i oni koji sleduju njihovim stopama. 
U jednom prenapregnutom razdoblju antifašističke borbe nasta- 
viće oni da vegetiraju kao kočničari progresa, kao reakcionari, 
kao profašisti. I ostaće tako zabeleženi. A jednoga dana moraće 
ipak sasvim iščeznuti. Izbrisaće ih sam narod, izbrisaće ih naš 
sveobuhvatni Narodni front, koji se borio i koji je borben, iz 
čije borbe je ponikao ovaj nacrt Ustava i kroz čiju borbu ce se 
on kao vrhovni zakon Federativne Narodne Republike Jugosla- 
vije oživotvoriti. 

Drugovi, ja bernara §ta drugo da kažem, do to da ću glasati 
za ovaj nacrt'Ustava. (Burno odobravanje).* 

Pretsednik: Ima reč narodu: poslanik dr Zaim Šarac. 
Dr Zaim Šarac (Izborni srez Konjic, NR Bosna i Herce- 

govina): Drugovi i drugarice narodni poslanici, kroz duge vije- 
kove strani zavojevači odlučivali su o statutu građana pa i o sud- 
bini i organizaciji državnoj n onih naših oblasti koje su imale 
pod tuđinom takozvane autonomije. U kasno stvorenim vlasti- 
tim državama mi uijesmo umjeli državne organizacije pravilno 
i srećno rješavati. Čitav jedan ljudski vijek ustavne borbe trajao 
je u Srbiji, borbe između vladaoca i naroda, gdje su nestajale 
glave vladaoca, vladaoci bivali izgnani iz zemlje, a, naravno, i 
na protivnoj strani podnošene su žrtve. Prvi put u svojoj isto- 
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rij i, u prvoj zajedničkoj' državi, poslije Prvojj svjetsko? rata, 
ustavno pitanje, takode, nije pravilno postavljeno i nesrečno 
je riješeno. Ako se ovi momenti iz naše istorije dovedu u vezu sa 
činjenicom da mi u oslobođenoj Evropi donosimo prvi Ustav i 
da če možda mnogim nacijama duh i odredbe našep: Ustava biti 
uzor, onda, stvarno, ovo 'narodno djelo u svom značaju јо> više 
dobija. 

U staroj Jugoslaviji nije se vodila borba na početku između 
naroda i vladaoca kao što je bilo u Srbiji: vodila se borba da li 
če država biti uređena na federativnoj ili centralističkoj osnovi. 
Svi su uslovi objektivno govorili da se država uredi na federa- 
tivnoj osnovi. Međutim, skrpljena večina majorizirala je one 
koji su zastupali ono lošije, nesrečnije rješenje. I da tragedija 
bude još veča, ustavna borba dobijala je sve više karakter na- 
cionalne borbe medu našim narodima. Ta borba u staroj JugOr 
slaviji uzimala je sve jači zamah tako, — da je u mnogim pita- 
njima i trenucima drmala temeljima same države. Naravno ta 
nacionalna borba imala je snažan utkaj i na našu Bosnu i Her- 
cegovinu, gdje je naročito zbog nacionalno-vjerskog sastava 
stanovništva zaoštravana i vjerskim i nacionalnim razlikama 
iskorišćavana blagodareći ktilturno-prosvetnoj zaostalosti na- 
rodnih masa, za račun raznih političkih koterija, iako su baš 
U Bosni postojali objektivni nslovi da se nade način za zajed- 
nički rad u javnom životu. Tako je u staroj Jugoslaviji u Bosni 
stvoreno stanje mnogo gore no što je bilo kad su javnim po- 
slovima dirigirali tzv. narodni prvaci. Naročito je muslimansko- 
političko voćstvo iskoriščavalo vjerske osjećaje svojih birača i 
periodično zaoštravalo i podržavalo poilitički neobavije-tene, 
kulturno-prosvjetno zaostale mase, a sve. u cilju da bi to poli- 
tikantsko vočstvo moglo voditi politikantsku, trgovačku politiku, 
pomažuči svakoga* i svašta satno da bi ostalo na površini, ha 
vlasti. Drug Mijuškovič je maloprije kazao ovdje jednu misao 
sa kojom se ja ne slažem, kako je ovako nezgodno kvalifiko- 
vana, o tome muslimanskom političkom voćstvu. Ja sam se sa 
njim objasnio i dato mi je objašnjene u toj formi od dfuga Mi- 
juškoviča da nije mislio generalisati. Ja smatram da ne možemo 
odustati od načelnoga pravca, da dijelimo ljude na poštene i 
nepoštene grupe. Iako je iz te grupe dobar deo tih politikanata 
otišao nevaljalim putem, to se ne može generalisati, jer bi se 
onda vrijeđali mnogi borci i junaci koji su u našoj Narodno-* 
oslobodiilačkoj borbi sudjelovali. On je to tako i shvatio i ja 
sam smatrao za potrebno da to ovdje naglasim. 
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AAedutim, ni .srpsko ni hrvatsko voćstvo ne тч/х se pohva- 
liti jačom etčkom i moralom u upravljanju javnih poslova, nego 
što su to činila muslimanska politička voćstva. Veliki događaji 
izazivaju i krupne potrese narodnih masa da bi one mo^'Ie da 
riješe najsrećnije svoje životne probleme. Trebalo je da dođe 
najveća tragedija u našem životu pa da ustavno pitanje ■: u 
našoj državi, naročito u Bosni i Hercegovini, bude pravilno rije- 
šeno. Nije čudo da je okupator, zatekavši tako nesrečne prilike 
u Bosni j Hercegovini, imao od početka sa svojim paklenm pla- 
nom izvjesne uspjehe. Poslao je čitavu četu školovanih agita- 
tora, dželata, da sprovedu organizaciju i sprovedu svoje paklene 
varvarske planove sa svrhom da se Bosna tako razdijeljena u 
vlastitoj krvi uguSi, da se u vlastitoj borbi istrijebe. Međutim, 
visoka dika širokih narodnih masa pomogla je da se mase brzo 
snađu i da Bosna razvije tolike svoje snage protivu okupatora i 
njihovih pomagača kao nikada ranije. Ona je stvarno služila kao 
primjer u podnošenju žrtava ne samo našim narodima, nego i 
mnogima izvan naše zemlje. 

U ovim, zaista velikim, krupnim događajima zbratimljena 
Bosna našla je svoj put, i to jedino pravilan i najsiećirji. Bosna 
je, kao mnogonacionalna zemlja, shvatila SVOJ životni problem. 
problem u tonyž da nade i našla je nslove pod kojima će moći 
svaka nacionalna .skupina srećno na istoj teritoriji da živi. Ona 
je taj put i našla, i to se rješenje odrazuje kao stvarnost U 
oVOm   Г-tavu. 

DrugOVtt, U Bosni su Srbi i Hrvati tako izmiješani da je vrlo 
rijedak primjer opštine u kojoj nema i Srba i Hrvata u izvesnom 
omjeru, a pored toga treba imati pred očima vrlo važnu činje- 
nicu da je veliki dio muslimanskog življa nacionalno neopredi- 
jeljen. Prije okupacije broj mu^imana iznosio je blizu jednog 
miiiona. Dijeliti je na bazi nacionalnoj značilo bi od Bosne, kao 
geografske cjeline, stvoriti jednu maškaradu, -tvoriti takvo 
stanje da bi u nekim krajevima zamro svaki ekonomski život. 
[Storija odvojenog života, geografski položaj, saobraćajne pri- 
like, posebni'mentalitet, zaostalost u kulturno-pro.-vjetnom po- 
gledu, pored onoga šio sam kazao da je nemoguća dioba na 
nacionalnoj osnovi, — sve su to dokazi da su narodi Bosne i 
Hercegovine u najtežim časovima svoje istorije našli jedino pra- 
vilan put, put bratstva i života na bazi pune ravnopravnosti. 

Bosna će, kao centralna jedinica, postati teritorij na kome 
SU svoju politikantsku ShagU mnoge političke stranke i voć-tva 
oMiivaii, zaoštravajuć: nacionalne i vjerske razlike, ta terito- 
rija na kojoj je okupator mislio da n borbi Srba i Hrvala iskopa 
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toliki jaz, da Srbi i Hrvati nikad neće nad više usiova za zajed- 
nički život. Ta teritorija, kičma naše zajedničke države, sigurno 
će u budućnosti biti jaka spona između Srba i Hrvata. I što je 
značajno, za ovakvo rješenje državno-pravnog položaja Bosne 
i Hercegovine nijesu glasali u borbi na ovim izborima samo Srb: 
i Hrvali nego i evi ostali čestiti Srbi i Hrvati koji su van Bosne 
i Hercegovine. I to daje značaj pravilnosti ovakvog rješenja 
pitanja Bosne i Hercegovine. 

Drug Dilas, kao zamjenik Ministra za Konstituantn, ovdje, 
за OVOga mjesta, spomenuo je sadržaj onih pismenih akata što 
•su ih vrhovni pretstavnici tn;ju crkava iznijeli 0 načinu rješa- 
vanja odnosa između države i crkava. Povodom toga a i rad: 
io<,ra što i to pitanje interesuje čitavu državu, a specijalno 
Bosnu, želio bih nekoliko riječi da progovorim. 1 druge zemlje 
i države koje su u vjerskom pogledu homogene, davno su ovo 
pitanje rješile, time su rastavile crkvu od države. Interesi svih 
naših naroda, naročito Bosne i Hercegovine, diktovali su našoj 
državi da se to pitanje u nas pravilno riješi, jer smo u vjerskom 
pogledu heterogena zemlja. Međutim, strani zavojevači u mno- 
gim našim krajevima, a i nenarodni upravljači ::mali su naročite 
metode! i interese da se to pitanje konačino ne riješi nego da 
između države i crkvenih vlasti ostane neka sprega da bi mogli 
zavojevači, pomoću crkvenih vlasti i pomoću veHkih crkvenih 
funkcionera, lakše ostvarivati svoje Imperijalističke ciljeve a 
nenarodni upravljači da bi mogli lakše nenarodnu vladavinu odr- 
žavati. Zbog toga smo u istoriji anali velikih potresa. Našoj 
današnjoj strukturi, našim vlastima niti su potrebne te metode 
niti ti ciljevi. Naša vlast i naš čitav javni rad neće se oslanjati na 
stubove crkvenih vlasti, nego na snagu širokih narodnih slojeva. 
{Odobravanje). Ra je prirodno i u tom pogledu narodnooslobo- 
dilačka borba izvela jedan dubok preokret. Postojao je, doduše, 
i u Vidovdanskom i u tzv. Aleksandrovskom ustavu onaj dvo- 
struki veliki princip o slobodi vjere i o slobodi savjesti, ali ti 
prncipi nikad nijesu dosljedno sprovedeni. Međutim, najsigur- 
nije sredstvo za sprovodenje ovih načela jeste stanje gde jo 
crkva odvojena od države. A to je našim Ustavom akceptirano. 

Sam princip slobode vjere i savjesti nalagao je, donoseći 
Vidovdanski ustav, da se mnoga pitanja u tom odnosu pravilno 
riješe, jer taj dvostruki princip sadržavao je, sadržava i iiklju- 
čuje u sebe i pojam slobode: da građanin ima pravo ne samo da 
vjeruje оцо što jedna vjera uči, nego da vjeruje i ono što je u 
suprotnosti sa učenjem svake druge konfesije, i da ima pravo da 
traži od države i državne vlasti da ga zaštiti, ukoliko bi mu 
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crkvenu vlast ili ko bio treći nametao d;i vrši vjerske al<te javno,, 
ili da On trpi da neko treći vrši nad njime vjerske obrede. Me- 
đutim, iako ti principi isključuju takvo stanje, u nas je ti staroj 
Jugoslaviji a i sve do oslobođenja podržavano takvo stanje da 
građani stvarno nijesu imali ni slobode vjeroispovjesti ni slo- 
bode savjesti. Nagoniti građane da sklapaju crkveni brak, to je 
^tvarno, "atak protivu slobode savjesti. U crkvenim brakovima' 
obavijaju se javno i vjerski akti i obredi. Podržavajući konfe- 
sionalne propise u našem bračnom pravu, stvoren je bio jedan 
stvarni i pravni haos. U istoj državi, u nekim krajevima važili su 
propisi  građanskog  zakonika,   primjeninjući   u pogledu skla- 
panja braka građanski brak, dok su u drugim dijelovima važili, 
kanonsk; propisi, čiji je princip ne jednakopravnost, nego sva- 
kom svoje. U jednoj istoj opštini, jedan građanin je mogao* 
uzeti i četiri žene i sa sve četiri žene se iako rastaviti, dok se 
drugi građanin u toj istoj opštini nije mogao riješiti te bračne 
obaveze nego jedino smrću.  Pravna sposobnost za  sklapanje 
braka kretala se različito. U mješovitim brakovima donosili sui 
duhovni sudovi  različite judikate o listini predmetima sporova 
koji se odnose na,iste pradane, a nije bilo nikakvog načina da 
bi se te kolizije otklonile. Pored toga, podržavajući te i takve- 
principe u pogledu rada duhovnih sudova, država se odrekla dje- 
limično i svoga suvereniteta u sudovanju, i to u onim oblastima 
života gdje su stvarno građani vrlo osjetljivi. 

I Vidovdanski   i  aleksandrovski ustav imali  su   odredbe o- 
zaštiti braka, ali kad je jedna treća sila udarila po tom braku, 
onda država nije pružila nikakvu zaštitu. Naš Ustav donio je 
odredbe  o  zaštiti  braka. Ali, najsigurnije sredstvo za zaštitu 
braka je ono načelo da se o bračnim stvarima sudi pred držav- 
nim sudovima, po državnim zakonima i da je obavezan građan- 
ski brak za sve građane. To je jedino sredstvo i jedina garan- 
tija  za  jednakopravnost  građana  i   vjerskih  zajednica medu 
sobom. Ostaviti duhovne sudove, kao Sto ona tri pismena uglav- 
nom traže, značilo bi podržavati stvarnu nejednakopravnost gra- 
đana međusobno i nejednakopravnost vjerskih zajednica među- 
sobno. A šta to znači i šta bi značilo za našu državu kao mnogo- 
nacionalnu, mi imamo dovoljno teška iskustva iz svoje prošlosti.. 

Ulema Medžlis obratio se specijalnim zahtjevom u tome po- 
irledu isto tako. Smatram za potrebno da prvenstveno ovo na- 
glasim: Ulema Medžlis n:je vrhovno vjersko tijelo kod musli- 
mana.  Vrhovno vjersko  tijelo je Vakufski sabor u  Islamskoj 
vjerskoj  zajednici. Vakufski sabor, preko izabranog tijela iz- 
među sebe, bira Ulema Medžlis i ima, štaviše, i pravo disciphn- 
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skog postupka prema svim članovima Ulema Medžlisa, Vakufski 
sabor u svom zasijedanju u početku decembra uzeo je drukčije 
Stanovište. On je u načdu pozdravio principe slobode vjere, 
slobode savjesti i rastavu crkve od države i u tom pogledu po- 
slao i brzojav maršalu Titu. Ovo nije samo mišljenje vrhovnog 
tijela u Islamskoj vjerskoj zajednici, nego je to pitanje stvarno, 
kao i sva druga koja su u vezi sa ovim principima, raspravljano 
u detalje na mnogobrojnim konferencijama sa muslimanima i 
oni su se izjasnili, i na tim konferencijama, kao i na izborima, 
za te velike principe. (Odobravanje). Tačno je u ovom dopisu 
Ulema Medžlisa da šerijatski sudovi nijesu duhovni vjerski su- 
dovi, jer organi šerijatskih sudova stvarno su bili čisto državni 
organi 1 po poslovnom odnosu između države i njih, i po disci- 
piiini i po svemu ostalom. Ali, nije riječ samo o tome, nego je 
riječ kako su ti organi primjenjivali propise o bračnim i nasljed- 
nim stvarima. Prema jednoj odredbi u Vidovdanskom i aleksan- 
drovskom usta.vu zagarantovano je muslimanima da U bračnim 
i nasljednim stvarima primjenjuju šerijatske propise. Ovo šeri- 
jatsko pravo stvarno nosi daleko duži rep reakcionarnog prava 
radi njegove naopake primjene i tumačenja, nego što bi to pra- 
vilnim tumačenjem samih propisa bilo. 

Međutim, pored svega toga što je to partikularno civilno 
pravo ono ima u sebi i elemenata konfesionalnog prava. Tražiti, 
kako Ulema Medžlis radi, da se i ovi propisi, iako ne sadrže 
stvarno mnogo konfesionalnih elemenata u sebi priznaju, znači 
vratiti se opet ne na onaj stari princip nejednakopravnosti gra- 
đana i vjerskih zajednica, nego i na princip »svakom svoje«. 
To znači, prirodno, da i katolička crkva traži primjenu kanon- 
skog prava itd. Onda se vraćamo na onaj haos koji sam malo- 
prije spomenuo. 

Šerijatski propis: ne priznaju jednakopravnost žene sa mu- 
škarcem, iako, kako rekoh, stroga primjenjivanja daju ženi mo- 
gućnost da bude jednaka u braku ako traži. Poligamija, ta ne- 
sreća ne samo da ženu u braku čini nejednakom nego je 
i ponižava dozvoljavajući muškarcima da sklapaju brak i sa če- 
tiri žene — što je stvarno protivno propisima šerijata. To se 
čini pod tako teškim uslovima da se o tome može samo 
akademski govoriti. Kad bi se pravilno primjenjivali i da 
su ih pravilno primjenjivali ne bi tih slučajeva ni bilo. Kad 
bi se šerijatsko pravo pravilno tumačilo, sigurno bi brak. 
po šerijatu, bio vrlo blizak onom braku kakav je predviden u 
našem projektu zakona o braku. Nema tu pri venčanjuni vjer- 
skog akta niti od onih sugovorača, niti se tu vrše vjerski obredi, 
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ali, kako rekoh, priinjeiijivalo se jedno pravo koje ipak ч'та 
istovremeno . elemente konfesionalne. Muslimanske mase i 
vrhovno tijelo Islamske vjerske zajednice usvojile su ona velika 
načela jednakopravnosti vjerskih zajednica i građana među- 
sobno, a to se može sprovesti jedino ra.stavom crkve od države 
i jedino usvajanjem <propisa da svi građani sklapaju obavezno 
građanski brak. Za ovo načelo muslimani; su glasali i ovo je 
jedno osamljeno mišljenje. Oni nikada nijesu pretendovali da 
budu neka vjerska privilegovana zajednica, nego im je ideal 
bio da budu jednakopravni sa ostalim građanima. Tražiti ovo 
znači taj princip gaziiti. S toga nije u skladu sa stvarnim i objek- 
tivnim raspoloženjem najširih muslimanskih masa i velikog 
dijela i samog svećenstva. 

Smatrao sam potrebnim da ova dva pitanja nabacim o po- 
sebnosti Bosne i Hercegovine u odnosima crkve i države. 

Medufcim, ostala velika načela našeg Ustava koja ga čine i 
daju mu onaj duh koji je ovdje naročito poentiran pružaju nam 
garanciju da će naša država u saobraćaju sa vanjskim svijetom 
razviti veliki 'potencijal i da će postati moćna, a već smo i sada 
daleko snažnija zajednica nego što smo ikada bili. Ustav nam 
pruža mogućnost da stvaramo narodno blagostanje, ali, na- 
ravno, imajući predodžbu o tome pojmu, onu koja je napredna 
i u demokratskom duhu. Duh našeg Ustava pruža nam garancije 
da će naš narod svoje vrijednosti u duhovnom pogledu auto- 
nomno razvijati. Tim je putem ka duhovnom jedinstvu mnogo 
sigurnije ići nego što se išlo mehanizmom centralizma. 

Posle ovako nabačenih misli i razloga ja /izjavljujem da ću 
glasati za projekt Ustava. 

Pretsednik: Predlažem Skupštini da se današnja sednica 
zaključi. Prima li se? (Prima se). Objavljujem da je ovaj pre- 
dlog primljen. 

Iduću sednicu zakazujem za sutra, 22 januara, u 16 časova 
sa dnevnim redom: produženje pretresa nacrta Ustava u načelu. 
Prima li Skupština ovaj dnevni red? (Prima). Objavljujem da je 
ovaj predlog primljen. 

(Sednica je zaključena u 18,30 časova). 
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САВЕЗНА   СКУПШТИНА 

Седма  редовна  седница 
(22 јануара 1946) . 

Почетак у 16 часова. 

Претседавао пртпретседник Фрањо Гажн. 
Потпретседник: Отварам седми редовни састанак Са- 

везне скупштине Уставотворне скупштине. Записник дана- 
шњег састанка водиће секрета(р Boja Лековић. Изволите чути 
запистгк прошлопа састанка. 

Секретар Boja Лековић чнта записник шестог редовног 
састанка. 

Потпретседник: Има ли ко какову лримједбу на прочи- 
тани записник? (Нема). Пошто прнмједаба неЈиа, загтисник се 
овјерава. 

Прелазимо на диевни ред: лродужење претреса у начелу 
иацрта Устава Федеративие Мародие Републике Југославије, 
Ријеч има народни посланик Владимир Симнћ. 

Владимир Симић (Избории срез Београд III, НР Србија): 
У Уставотворном одбору имао сам ирилике да o нацрту 
Устава, заједно са допунама и изменама које су амандманнма 
биле прихваћене, гласам и у начелу, и у појединостима, и у 
аелини. По иашем пословнику nehy доћи у положај да o томе 
истом иацрту Устава, са евеитуалиим новим допунама и изме- 
иама, укопто их буде било, гласам и у плеиуму; али ro je 
ca.vro једна формална ствар, ona ие мења! суштину нит мења 
моје опредељење, и моје лично и као прстсташшка Југосло- 
венске решбликанске демократске странке. Али баш из тог 
разлога узнмам реч v начелној днскусији у скупштинском 
пленуму, како бих се и овде изјаснио за нацрт Устава Феде- 
ративне Иародне Републике Југославије, онако како je пре- 
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дложеи, ca свима изменама и евентуалним измеиама и допу- 
нама које булу прихваћене у овом високом дому. 

Kao давнашњи републиканац требало би, можда, у овом 
нацрту Устова прво да поздравим Републнку, али ja то нећу 
да учиним. Република je облик владавние. To je један рам, 
један диван И један сјајан рам, алн у тај рам може да се 
уметне и слика која не би некола! задоволжила. Другим ре 
чи.ма, република није увек и народна република. Има репу- 
блика које нису и народне републике, у којима није спрове- 
дена народна демократија. И то je био разлог да ми у про^ 
шлости нисмо били за републвку само ради републике, нисмо 
бнли за репуб/ижу само због односа према владајућој дина- 
стији или због односа према једном претставнику те дина- 
стије, него смо били за републнку из дубоког уверења' да она 
апсолутно испуњава све услове нужне да се у њој и na терн- 
-горији na којој она влада организује приврсдни, друштвени 
и политички живот народа тако како одговара народним 
пнтересима и како се обсзбе1)ује ono што je битио И основно 
— прогресиваи развој н на лруштвеном, и на иолнтичком, H 
на иривредном плзну. 

Овај биразлог могао да се схватн и као чисто теорискн. 
Али нма један други разлог, стваран разлог, иаш разлог, због 
ког;з сс републикански облик владгвние сам no себп намеће 
n то ne само сада, nero још у времспу када јена територији 
на којој југословспски иароди живе први пут у историји 
бнла створепа заједпичка државна заједница, сгвсреиа уз на- 
поре свих паших народа ^ уз руководство тада. једино сло- 
бодних делова наше домовине Србије и Црне Горе. У томе 
времену. исто тако, пароди су се борили за своја права. 
У томе страшпо.м и крвавом првом рату, исто тако, било je 
поставл.сно право са.\10определ.ењ;1 парода. To je право било 
прокламовано. И за то пачело, и за ro право, борнлн су се 
иароди, у томе и тада претешком рату, желеНн да na своји.м 
државнии територијама, да у оппм обтастима у којима жнве, 
буду слободки, буду псзависни, изјашњавајући се за ту сло- 
боду и ту незавпспост путем свога опште призпатог права 
самоопредељења. И у том времепу, ja верујеМ) нвроди су удр- 
жили све, прошли кроз крвава^скушења да би дошлп ДО 
остварења племеннтог циља, опште прнзпатога у цивплизо- 
ваном човеча}{Ству:. да на својој територпји буду слободни 
И пезавнсни. 
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Кад се само једам лак ретроспективни иоглед бидн у 
прошлост, и када се размотри историја тада слободног делб 
наше домовине, која je низом столетних политички.х борби 
народа довела до онсг стања које нам je свима познато и 
које се нарочито изразило у доба; ^змеђу 1903 н 1912 године, 
инда се може веровати да1 je народ као колектив имао јасно 
и правилно ocehaibe у погледу тог права самоопреде.Ђења, 
не само iH3 некакшгх алтруистичкнх, из некаквих сенгимен- 
плннх разлога, него из разлопа своје сопствене сигурности. 
Кад се сети.мо лика Светозара Марковића, и када и лети- 
мично погледамо nai све оне буне и све оне nanopei у на- 
родној борби, на робије и букагије и све оне интелектуалне, 
мораане и духовне напоре које je чинио тај народ, онда je, 
бар менн, тешко веровати да je одједном свега тога нестало, 
и да je raj народ заборгвио и своје традиције, и своју борбу, 
и да je у његовој свесги нестало свега тога, a у ње1'овој са- 
вести да je нестало или ншчилело оно што je битао, a то je 
осећање o његовој сопственој безбедности, o љеговој соп- 
ственој сигурности. Ja верујем да такво осећање није напу- 
стило народ у том времену. Ja сам у то убеђен. Ие желим да 
у гом погледу HKOI a > бс1)ујем даиас; Увереи сам да he исто- 
рија да 'каже свој правичаи и правилан суд; али хоћу да угкк 
требим један једини разлог, иако je и он сам no себи су- 
иише опште природе. 

Нема у историјн само случајног, само спонтаног збнваиза, 
догађања и кретања. У нсторнским збивањнма, догађајима 
и кретањима одлучују и делују и л>уди н народи. У -шм кре- 
тањима) и збиван.кма одлучују и народнн и «ласнн интереси. 
У гим збивањима и кретањима одлучују и ндеје, u схватањ.!, 
и гледншта. И 'како се онда може замнслити — бар ja то нс 
могу да замислнм — да je наједанпут, после једног parra који 
je могао да; не буде и-мперијалнстички само тако ако су от\ 
ци.Ђевн мира који су тада били прокламованн билн истиннти, 
и ако би она начела и принцнпи који су прокламованн бор- 
цнма да: гину за њи'х били истииити, a то Ј€ прано ^арода Ha 
његово самоопределЈење, — како могу да замислим н да ве- 
рујем да je у моме народу мшчезло то осеКање, да1 je он за- 
боравно за што je положио голикс жртве. И ма колнко да 
ми je тешко, као сину Србије, .и ма колнкр да осећам бол 
због тога што je то ипак тако бнло, ja ипак ocehaM и једно 
велико задовољство, јер знам да he историја не само o ње- 
говом држању Kalo колективу дати свој суд, иего да исто- 

31> 



рија даје свој правичан и правилан суд чг O сви.ма људима, 
и o свима партијама, и o свима који су функционапнО' деј- 
ствовали у питању организ.ације живљеша, када! je на тери- 
торијама где нсиве народи Југославије требало успоставити 
:ш']сдннчку државну цељину. И обузима ме истинжо задо- 
вољство што je моја партија, ма колико малена и незнатна 
била, у јаиуару 1920 године прокламовала начела републи- 
канске демократије. Она су се сводила на ово: да сваки народ 
у ковој државној заједници буде тако организован да има 
за себе сва о«а права која би имао кад би био и у засебној 
својој дрисави и, још нешто више, — већу сигурност, бољу 
одорану у заједници са осталим братским народима. To je 
разлог да" ja, пре свега, fy овом нацрту Устава и у своје име 
и у mie стракке коју претставлЈам хоћу да поздравим решењс 
националног поттања. Оно je капигмно решење. Све остало 
што шосле тога долази, u (^едераггивно државно уређење, и 
републикански облнк владавине и равноправност народа, 
само су последице, логичне, природне и недељиве последице 
овог (каииталног и основног решења за заједницу живљења 
братских југословенских шрода:. 

To решење, као капнтално решеље, искључује и мора да 
искључи сваки шовинизам, онеиогућује сваку врсту и облт< 
национапног угњетавања, ствзра све објективне уелове за 
ирогресивни развој и иа политичком, и на националном, и 
на привредном н на културном плану, у заједници и у једин- 
ственој држави, јер, моје je уверење, да су југословенски 
лароди нарочито у TOKVI величанствене народноослободи- 
лачке борбе стекли једно велико искустви. A то искуство 
гласи: земље које припадају нашим народима, иа били они 
Срби, или Хрвати, нли Словенци, или Македонци, нли Црно- 
горци, — те земље могу да буду слободне и могу да буду 
иезависие, и у тој независности сигурне само у заједничкој 
Југославији, само у заједничкој југословенској државној 
заједници. To се у току последњих година, a нарочито 
после жалосне катастроф^ 1941 године, показалп. Me треба 
у томе погледу ништа п()навл>ати. Али, оно mro je важНо и 
"оно у шта ми треба u морамо да верујемо, то je да кад смо 
једно-м дошли до оваквог капитаднрг решења, кад je ре- 
шено национално тпање у нашој земл.и, у нашој држави, 
кад су наши народн равнииравнн и кад су они у својим 
фсдерални.м јединицама стекли своју државност и све оне 
прерогативе које народима као таквим и у засебним држа- 
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вама припадају, онда ми иожемђ вђровати да се више ни- 
када неће поновнти omi тешки лини, ипн л.т лани, кад су 
се нзши народи сукобљавал^ј и \ с1'Ксбима крвана иску- 
шења доживл.авали. 

Поздравл.а1јућн решење националиог питања ja сс овом 
високом до.му извињавам што hy да цитпрам једног полити- 
чара из прошлостн који je и мој oran. Пре равно 40 година, 
у својој књизи Koja со зове „Македонско питање", проУчивши 
то-питање са свнх тачака гледнмпа, како то може један иа- 
учни радиик и политичар, on je дошао до непоколебл.ивог 
и неотстулног   закд>учка   да решењс   македрнског   питања 
може да буде само у пуној и апсолутној а1угономији MaiKe- 
донског народа. To je био глас у то време из Србије. Наравно 
несаслушан глас Али, васпитан у томе духу, ja лично примам 
овакво решење кад се ради o национа.том тггању. Призна- 
јем сваку националну ипднвидуалпост и jofU неко више, BCIIC 
признање, друго признање, шире ирнзнање него што се на- 
лази у овом иашем нацрту Устава. Јер, не плашим се ника- 
квнх застрањења, ако бп их обзиром   на   данашшицу  и  на 
известаи занос it било, сва hc застрањења кроз историју да 
отпадну, јер je битно и одлучно у том питању само једно: 
да народ рдлучује, a он Ке одлучивати у Федеративнрј Ha- 
ррдАрј Републици Југославији. 

Хтео бнх JOHI да проговорим псколнко речи 6 одвај. њ. 
цркве од државс. По мо.м мшпл.ен.у, кад се про.кламује ОДВЗ- 
јање цркве од државе, како je то у иацрту наше] Устава 
vmiheiio, ОНДа je тек raj проблем посгав.ч.си. Оида Се тек >' 
суштини својој тај проблем поставл^а, јср кад ре нешто 
одваја онда значи да je пре тога било у једној целИНН- 
И као, на пример, што стварањем федералних јединица ми 
ii.<лиајамо нзвесне делове из целине, призна^ући тим дело- 
))има извесна ирава, и одмах смо принуђени да приступимо 
регулнсаван.}- адкоса (»змеђЈ тих делова којс ст^б и^двојнли 
из "целине, с једне стране, и и^међу тих делова и заоста ie 
тмине, с ДругС стране, то jeci, како одмоса из^еђу феде- 
ралннк јединица међусобно, тако и односа федералнич 
једннииа пре.ма савезиој држани, исто Tako кад СС идва.ја 

"црква ОД државе, већ по самом ПОЈму ()двајаи>а .чмачи да ĆMti 
ми нздвојнли једну категорију Ш јсдис целине и са.мим тим 
UHO со тако поступа тај проблем, наиме проблем бдноса 
између целиие и гпга н.чдпојеног дела. тек je сада у пуној 
својој иери  поставл.ен. 11 кад Ć6 овако закључује онда се 
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постав.Ђа питање: значи ли ro да he верске заједнице кроз 
своје право исповедања вере и обреда, с једне стране. и 
грађани Југославије којнма се признаје право слободе са- 
вести и вероисиовести, с друге стране, да постану у нашој 
u'M.bn нешто што би могло да се назове кориус сепаратум? 
И друго једно питање. Кад смр учинили два ограничења и 
кад смо рекли да се забрањује злоупотреба вере н црквс у 
политичке сврхе и поред тога смо рекли да je забрањена 
свака политичка организација на верској осиови — да ли се 
тиме у иуној мерн ти односи регулишу и пспрађфају? 

Ja иризнајем да je допуном која je дошла у Уставотг 
иом одбору, овај проблем шире и дубље захваћен. Али исто 
тако могу да изјавим да се политичко деланГе нв мора вршити 
саио злоупотребом вере и цркве, него се 'може вршити иуио- 
требом иере и црквс, која не би oii.ia за6р^н>ена. 

A с друге стране, не тврдећи да he до такве употребе у 
смислу злоупотребе да) дође, ja сматрам да се тим моћним 
.иховним срглстиом може да утнче и на људе, и на породице 
и na иарод; Према томе, мисли.м и иерујем, ово he питање 
бити регулнсашо или путем једног специјалног закона, или, 
IIITO je no мом мишљењу још боље, путем установљења јед- 
ног тела, једне комиснје или јелног органа, где he стручни 
л.уди, л>уди који познају ci nap и однскЈе, стално гароучавати 
ОВај проблем, чииити конкретне и образложене предлоге над: 
лежиој влади, как« би се у догледпо време постигло ono што 
je и тљ овога: надрта Устава: да у односима између цркве 
и државе не буде никакних супритности, пего, напротпв, да 
се ти односи усмере и т&ко регулишу да буду од користи за 
државну целину и да одговарају народним интересима. 

Tpelia стнар коју сам хтео да третџрам.у данашн>ем плвт 
нуму односи се na члзн 14, делииичко na члан 15, и na члаи 
18 пацрта Усгава, дакле, иа one чланове нацрта Устава у KO: 
јима се говорп o друштвено-економском ур^ђењу код нас. 
() roj сам материји имао прилике да говорим и у Усгавотвор- 
ном одоору. Другови који су бнли заједно са мпом у Одбору 
потпуно су ме схватили и чак попешто од мојих разлагања 
i! размаграња n уважнли. Ja C;IM у пбтпуности гласао за сваки 
од овнх прописа појелипачпо, за ову главу у целини и, према 
томе, ne ради се ни o каквом критичком crain у односу према 
овој глави нашег пацрта Уставај Beli се ради o једпој, могу 
да je назовем, личпој ствари. 
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Одувек са.м био присталица социјалнстичке ррганиза- 
ције v привреди, iy нарадиој привреди, за социјалнза.м у ва- 
родиој привреди. И када хоћу да говорн.м o томе, ja бих 
хтео да кажем са.мо го да ми се чини, да ми изгледа, да смо 
могли да начинимо још један дужи корак у овом смислу. 
Када ово кажем ja мислим нарочито на приватни сектор. 
A када ово говарим ja мислим na једа« феномен, na једну 
појаву, или на једну категорију, која се зове у стручном је- 
(ику „вишак вредности", 

Чини ми се да при организацији мешовнгој, какву с.мо 
ми у нашем нацрту Устава. усвојили, кода пс.ма Јсдннствене 
организгдије производње, него када je она подељеиа и иешо- 
вита, чиии мн сс да je тешко H36eiin праизводњу на капита- 
листичкој основи. Чини ми се, исто тако, да онај „вишак вред- 
иости" iiche MOIIH да се сведе на HaJMaiby меру, C обзиром на 
прстојање конкуренције која Je могућна кад постоје два 
сектора један према другоме. 

Да бих пред оии.м иисоким домом био јасан и одре1)е11, 
желим да нагласим да сматрам, размишљајући b овој ствари, 
Да су другови који су се у постављаљу и рсшавању овога 
проблема нотрудили и трудили — ригурно веома добро упу- 
licun у материју коју су решавали. lai верујем да они, може 
бити, и далЈе « шире »иде непо што ja чииим, или што je то 
мени .MoryliHo. Али, н поред свега тога, нисам у толикој мери 
убеђем ма да бнх могао да одусганем, бар у себи, од оних 
увереља и оних схватан.а koja сам имао лути низ година. 

Чини ми се да би у том иравцу прави лек био само соци,- 
јали^ација средстава нронзводње. Ако се она не може у са- 
лашн.им условима да спроведе због објекгивне ситуацнјс и 
услова у којима се ми налалимо, онда би могла да се оствари 
социјализација тих средстава no једиом лииеарном крите- 
ријуму, a ne iioMoliy мешовитог система у привреди. Ja ми- 
слим, управо, иа једно опште спуштање качацтега upoii.i- 
Bo.ube у приватном сектору на један одреНени лимит, na 
једну ();ipel)eiiy грапицу до које он може да се icpehe и преко 
кије гранпце ихта да настане ново стање, нов однос, већ na 
ОСНОру Усгала и закона. 

Мн знамо .начии којим се гр постиже. Број упослених 
радника изгледа ми, бар no иауци, да je један пранила« кри- 
теријум. Ja се у то као нестручњак ne могу да уиушта.м, али 
мислим да се тај критеријум може наћи као што се пашао 
л .\mnii.\i\-.M u мaкеи.мум у аграрном сектору. Чипи мн се да 
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•ии v MfcCBOM случлју општа иаролна привреда имала повољ- 
није услове за развој и да) би се избегле све иезгоде које бн 
Mdi.ič да иасгупеу мешовитом систему, јер кад се једно.м 
пг-стави такав приицип, има шмина да се уреде извесни мо- 
далитети проилводње, a све у .циљу јачања општенародне 
иривреде. 

И ne само то. V такно.м случају уклаиЈа Се у прмватном 
сектору свака MoryliHocT за прелаз — прелаз који je приро- 
дан, условл.ен економски.м злкоиима — у one облике и сте- 
пене који резултирају у акумулацнју капнтала "И даље све до 
трустова, синдпката, картела и ионополистичк-их органи- 
дација. 

Друго, у таквом случају грађани и трудбсници у приват- 
по.м сектору постају слободнији, макар то изгледгло napa- 
доксално, јер се до тога лнмнта крећу слободпо и раде ии- 
тензивно — не очскују, све док су у тим гракицама, никакве 
незгоде ни евентуалне експропријацијс. 

Tpehe', тиме се ne спречава држави да средства произ- 
водње, која су у њеипм рукаМЏ, искоришћава било сама било 
даихдаје другима на нскорпшћавање, како je то у нацрту 
Устава предвиђсно и, најзад, тиме се, no мрм мишљењу, обе- 
збеђује грађански мир. Има jom један разлог, који nnje 
објективпе природе, ллп који je, no MOM мишљењу, ашсо- 
лутно тачан. Никада пије психолошки моменат био повол.- 
нији за соцпјализацију средстава производње него што je 
данас у пашој земљи. To je моје уверсље. Нашн пародн 
прошли су кроз претепжа исмушељА Падаис су бомбе и уни- 
ттг.иаие су читавс нмовипе. Пропадала су добра једким за- 
.махом. Свет je изгубио oceliaj o томе да уопште имовина 
претставл.а nemro спгурно. On je видео нешто друго, нанме, 
да je једипа сигурност његова у солидарности са осталим 
грађаиимм, v солидарпости са остали.м лародпма којп треба 
да сачињавају једпу државу и у јачини и спази своје земље. 
своје државе тијп je on сип, чијп je on грађгтин. Изгледа 
ми да се никада поиол.иија, може бити, ситуација за соција- 
лизацчју средстава пропзвод1Бе ne би поновила и nehe no- 
новити пего mro je то данас. Ако сам ja у заблуди, и ако 
нисам умео правилно да расмотрим и да посматрам људе и 
односе сада у земл.и откада сам се вратио из заробљепиштвг). 
онда би се могло само да лрихвати оно одређивање једног 
лимита и да се успостави ограпичење приватног сектор;! 
како on у том свом развоју не on могао да npehe one грi- 
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нице, KoJHMii их, како знаиој сами скономскн законИ  HCMI:- 
HOBUO иоде. 

Најзад, као један аргуменат компарације: кад смо могли 
да одредимо максимум у аграрном сектору, можемо да одре- 
димо и мишшум и мжсимум и у пронзводном сектору. To би 
бИЛИ ра&гози који ме покрећу да пред високим домом поме- 
ием нешто што сам помињао јрш пред Законодавним одбо- 
ром Привремснс народне скупштине, na преко Уставотворног 
одбора, ево данас то чиним и пред пленумом. 

Четврта, ствар o којој бих неколико речи no дужно^ти 
проговорио, то je судство. У прађаиским друштвима, чисто 
грађансмим друштвима), у једном другом развоју дошло се 
до извесних резултата када се радило o томе да судови суде 
no закону и да они буду у изрицању правде независни. Ти 
резултати, углавном, своде Će на обезбеђење судије као ta- 
квог, на његово објективизирање, и да он у тој својој функ- 
цији буде, како се то каже, непокрета« и називисан од ре- 
/кима. lio, и поред сиега тога, у тој чисто грађапској идегмо- 
гији, ннје се постигло то да судови изгубе класни карактер. 
И зато UITO Je то raiKO ja Ј10здравл>а!м npoMene, дубоке про- 
иене и преокрет који се дешава и у тој струци « у том делу 
државног пословања. Ми прслазшго na један друкчији тсрен. 
Ми прелазимо na народио судство. 

Ми прелазнмо у један други домен, у један сасвим нов 
гмбиЈент. У науци постојале су извесне тежње да се нзађе 
из скучсиог круга, и ви нмате у правииј науцп нзвапредно 
висока нмепа, познате научне раднике широм целога света, 
који су се нзјасиили за тзв. слободно право, a то значи да he 
судити судија који се иије везао ннкаквим законом, сем сво- 
јом cBeiiiiiy и савешћу, под претпоставком да he кризз њега 
и кроз његову свест и савест да проговори ано што у њего- 
вом народу претставл.а noja« правде и правице. Дакле, сло- 
бодно право. И ис само да je постојала rai теидепција ка 
слоболпо.м прану, него je постојала И Koimperaa могућносг 
ла се изиђе из крутих рквира законод^вс^ва; Било je, na up., 
могућно, баш u V натој бивпгој ЛугославпЈЈг, да два грађа- 
нипа који су у сукобу поводом једпога спора једап другоме 
кажг: за овај nam Crtop rie иажп микакак закон, ми hfcMo 
искључитп законе и тај ћемо cnop решити избором тројице 
људи који he судИТи no своме знању, умењу и како онн за 
правично и праведпо пађу. Док су се у ранијил! времешша 
појавлЈИвали оваквн вентили, да се изађе из ранијег амби- 
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јента који je био, мора се признати, у многим стварима врло 
лобро усавршеи, — •ган ипак су постојале тенденције да се 
изађе из тога амбијента — ми са.д излазимо у целиии из ста- 
рог амбијента и улазимо у амбијент где основу за су1)ењс 
има да одређује народни ocehaj, народна свест и његова раз-4 

вијеност и схватање оних ироблема и феномена који се зову 
ираво. Народна власт као једиистпена иије могла и ис можс 
се друкчнје организовати него да) се и у судоваљу призна 
основни принцип избориости и да судије булу бнране. У 
Уставотворном одбору, како ere то чули и од иашег изве- 
стиоца и претседника Одбора друга Моше Пијадс, учињене 
су извесне измене и поправке од ирвобитног текста. Ми смо 
се no томе сви сложили. Ja не могу иишта друго као члзн 
Олбора до да аиелује.м на овај виеоки дом да то ирихвати. 
Hamu', сложили смо се сви дл нешто више обезбедимо и оси- 
ivpa.Mo народрог еулију у његово.м осећању сигурности на 
своме меету. Другнм речима, да ие буде увек стално и непре- 
кидно биран', јер може после ирвог «збора да не буде иза- 
бран један савестан и чесгит човек, већ да судију бира re.io 
које га нменује и које гз може и да опозове. Опозивању ннје 
дат рок, тако да неће доћи до оиштег опозивања свих судија 
v зеиљи, већ lie cie вршитн no једном еистему, како то закон 
оуде уредио, тако да hc се. обезбедити нашим судовима оно 
IUTO je важно, a то je нзграђивање праксе народних судова 
на основу 3;iKoiia И na основу иародиога схватања o правли 
и правнчности. Нема ииједне струке, нема ииједииг форуми 
где ее лакше и са успехом може употребити лаички елеменат 
no што je то судство. Taj ламчкн елеменат потребан je у суд- 
ству с јсдие стране, a с другс страше потребно je и нужпо 
да постоје ^иутра и лица која he бити с тим иословањем 
ближе и теоретски бол>е и више упозната тако да се комби- 
пација1ма ових двеју ствари обезбеђује у овомс правцу по- 
слован.е сулова, и још нешто више, и законитост у земљи. 

Ми емо у времеиу великог преокрета, можслјо слободио 
да назовемо револуциоиарног преокрета. Отишло се у шн- 
рину n онда се може лако изгубити у дубини. Када je било 
речи o Француској револуцији и када су извесни реакцио- 
парни елемеити у том времену, у то.м величанственом акту 
л>\,дских иапора видели само извесне изгреде у терору a 
miiura друго, онда je, коментаришући ту ствар, Кле.мансо 
рекао: „Револуција je једна целина, то je један блок; илн ra 
мржеш прииити v целнни, илн га у целнни имацј да одб^циш". 

322 



To важи и за нашу револуцију. Наролни фронт захватио je 
широке народне слојеве; народНа власг раширила се кроз те 
широке наролне слојсвс; у народној власги учсстиу.ју људи 
који HIIL-\- никада у властн учествовалиј они лоносе одлуке, 
решења, "сироводе нарелбе, правилнике и заКоне, н у томе 
je било и може бнти грешака. Али те грешке — ко бн са.мо 
v и.и\ глслао. ЧИНИО би OHV ИСту погрешку, коју су ЧИНИЛИ 
Они елемеити којн су у таквом револуционарном np'eOKpety 
глслали .само оно шго je неминовно морало да ло!)е, извесне 
иступе Kuje нико неће, и koje чико нијјв наредио. Према 
томе, nam tipeokpet има да се прихвати у целнни. Он je У 
целини прихваћен овим наЦртом Уставћ и ми у целини имамо 
да га прихватимо или одбацимо. И пргвилно je неко ка 
Да се ofi \- том правцу може у целини прихватити или одба- 
цпти. И зато када ее ради o судству и када би се могле 
евенгуално чинити извесне сугестије за усавриЈавање tor 
инструмента у народном животу, има да се прими иаролиа 
власт и народно судство онако како су постављВни у овом 
нацрту Устава, са пуиим уверењем да народ никада неће 
неправлу n да je у народнрј свести кроз цео његов живот 
остао уиек једаи правилан, један танани критеријум за су- 
l,L'n.e. Ja бих иогао у OBOW погледу да споменеи своје лично 
искуство, наиие, да су сељаци у изборнџм судовима боље 
одређивали мел.аву воденичног камена на хиљадите делове 
него инжеи.ерп н да су нзиесие врло компликоиаие рТВари 
рсшавалп na олште задоврљство парничних странака, a 
4\l)eihe такоаваних стручњака. (Одобравање). 

И најзад, naum пријател.и у инострамству се радују, a 
наши неиријатељи у иностра:нству се љуте. Кала би се иаши 
непријатељи у иностранству радовали, онда бисмо могли биги 
сигурии ла ми овде грешимо. Али кад се наши непријате.ЂИ 
у иностра1НСгв\- л.>те, онда можемо бити сигурни, да ми овде 
ие грешимо. Прнјател.и се радују и пријатељи су е нама већ 
заклА-чили и пактове пркјате^ћства и узајамног помагања, a 
бнћенх који Ке jom закл.учити с пама пактове пријател,С1ва 
и узајамног ио.магап.а, јер je наша земл.а, како малопре 
рекох, решила путем каоиталног решеша национално ии- 
тање и створила један органнзам који може да служи за 
углед у погледу решдеања националног питања. На!ша je 
земл>а "фактор мира; наша je земља до питање решила na 
основу једне унутрашње демократичности, коју нико који je 
савестад и који je поштен «е може nopelm. 
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Ja сам \верен, кад ми овај Устав будемо нзгласали и кад 
он добије свој публицитет, да he наши пријатељи још више 
у чиостраиству да се обрадују, a наши непријатељ« још више 
да се з;шнсле и да се л.уте, јер има извесних снага у свету 
које су једна другој су1ф()тставл>бне. Ми иећемо и ne можемо 
да улазимо у ту ствар. Али кад се ради o томе да се постави 
nama ствар у односу према свету, онда ми имамо права да 
свакоме којн се интересује и ко жели да сазна отворено ка- 
жемо: дођи и види. Ми смо свој пут нашли. Југословенски 
нароли, кроз народноослободилачку Оорбу, у прстешки.м 
данпма, кроз крв и патње својих сшшва, после тешких 3ai- 
блуда у испосредпој прошлости, Излечили су се од извесних 
заблуда и нашли су своје решење засада јасно, одре^ено и 
неприкривени. Према томе, кад се иишта не прикрива и кад 
се jacno показује сноје лнце, онде. и ти наши евентуално за- 
MiiiiL-hciiH нвпријатељи или пријатељи могу бити уверени и 
могу веровати да je ова земља е|)актор мира и да he она учи- 
нити све што до ље стоји да се изгради колективна безбед- 
ност, да се осигура међународни мир и да човечамство, да 
сви народи снета, пррдуже свој пут КЗ' сре)шијој и бол^ој 
будућносгп. 

Желео бих да вас потсетим, на крају свога говора, на 
речи које je употребио ономад у Лондону наш отсутни мп- 
нистар за Конституанту, друг Карлељ. У тим његовим речима, 
у једној краткој реченици изражена je сушта историска 
истина, кад се реди o нашим пародима и кад се ради o једном 
сиору који имамо са суседном Италијом и Аустријом. Друг 
Кардел> je рекао: „Немачки и италијански напад na Југос ia- 
нију уствари je претстављао наставак њиховог вековног на- 
силног притиска «а наше народе, притиска који je непре- 
стано био праћен нападима, националпим ynfaeTaiBaibeM, наси- 
љт/ia, денацноналпзацијо.м п пасилннм потискииањем етиич- 
ких граница пре.ма истоку". 

Тако je ти.м речииа пред форумрм Организације Уједи- 
шенкх нација исказано ono што Аретставља бит и историску 
истину, a наиме, да наши народи никад иикога нису напа- 
далн, да) су нашн «ароди увек били миролЈубиви, али да су 
бнли изложепи агресијама) и нападима са стране, баш у по- 
следље време, агресијама од стране немачког и италијанског 
([)ашнзма н да смо ми у праву које je и етнички доказано 
пред целим светом и мора бнтн прихваћено на том високом 
форуму, приликом утврђивања мира, већ no томе рвзло)   . 
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што би непризнавање нашег права секло ону 1рану на koj ,ј 
Органнзација Уједињених нација живи и ину исту грану 
коју су наши савезници у току овог великог para својим 
амл.евима мира били прокламовали свииа народима света. 

И, ja се нада.м, .ми Кемо у овоме дому имити прилике да 
поадравимо н проширење наше Федерагнвне Народне Репу- 
блике Југославије уласком оних крајева који су по истори- 
ској неиравди и на основу једне шшеријалистипке политкке 
пре двадесет и пет година остали ва1н границ-а Југославнје. 
(Бурно и дуготрајно одобравање). 

Потпретседник: Ријеч има народни посланик ФадИл 
Хоџа. 

Фадил Хоџа (Избории срез гњилаиски, НР Србија): Дру- 
гови нзродни пасланици, .нацрт иашег Устава, који пракно 
([зормулише велике иромеие у структури Југославије И озако- 
њЈ-је тековине које су извојеване четвбрбгодишњазл борбо.м 
иаших народа, a) којн je био дат «а днскусију широким на- 
родним масама, наишао je на добар пријел! и на велико ннте- 
ресовање код наших народа. Сви наши народи кроз Д)1ску- 
сију су видели да Устав не само озакоњује ono што je већ 
постигнуто, пего гарантује и даље разнијањо тековина На- 
родноослободилачке борбе. 

Ми смо преко штампе видели, ai и чули сио од предго- 
иорника како су наши народи примилн нацрт Устава. Загго 
нећу o томе да говорим. Изнео бих укратко како су га при- 
МИЛИ народи на Косову и Метохији, a нарочито Шиптари. 

Одмах iiy рећи дзј су шнроке народие масе поздравнле 
овај Усгае јер су тцеле да je то заиста народкн устав, да он 
заиста гарантује све оно што су наши народи извојевали сво- 
јо.м крвљу и знојем. 

Тешко су жнвелн наши народи на Косову и Метохији, 
a нарочито Тиитари. Ненародни режими, који су деценијама 
нладали нашо.м земл>ОМ, угњставали су народе Косова и Ме- 
гохије. Да би то угњетаоање ишло лакше, опи су завгиђали 
између себс наше народе, a нарочито су завађалп Шилтаре 
са Србнма И Црногорцима Владајуће клике су говориле 
Србн.ма и Црногорцима: „Ето, ми радимо за ваше добро, али 
не дају ови проклети Шиптари." д Шиптарима су, преко 
својих areHa^a, преко својих лоузданих бегова, говорили: 
„Ево, ми радимо да ва.м буде боље, али не дају ови ваши 
душмани, то јест Срби И Црногорцн." Тако су иепароднн 
режими водили и једне и Друге сгрампмицо.м да би се сви 
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они експлрататори које су режими вукли богатили на крви 
И зноју илших нарола. 

B.Ta;i;!,i\iic клике чиниле су то и у другим кашим обла- 
стима, али ИМ je у највећој мери, на жалост, успевало на Ко- 
сову и Метохији. 

Хтео бих још једном да наглаоим да je у овом хаосу 
који je владао на Косову и Метохији најтеже било Шнпта- 
рим;:. Била HM je одузета землЈа, али не беговима н кулацима, 
кего, напротив, — селзацима, оннма који су je својим знојем 
обрађивали, a беговнма je остав.Ћеиа, јер су они били агенти 
свих владајућих клика. Шиптарима je наплаћиван втие пута 
исти порез, a лаване су им и фалсификоване признанице. 
Њнх с\' пљачкали жа1ндар.ми, граничарн, фи;на]1си^н сви 
остали агенги којн су тамо владали. Поштени људи били су 
затварани, убијани и прсмлаћивапн. Једном речн, Шиптари су 
на Косову TI Метохији били лодвргпуги физичком истре- 
бл.ењу. Није им било признато ни најосновтгје мааиносо 
ираво, није им дозвол^авано да се називају својнм именом: 
Шиптари, него су их називали Турцима, иако они ннсу никад 
нкчег заједничког имали са Турцнма, већ су се против Турака 
борили заједно са осталнм балканским иародима. A o неком 
културнои развитку « o школама «а шиптарском језнку 'Није 
смело бнти ни говора пуних 30 гсшша такве владавине. Кул- 
турни ниво, као резултат свега OBorai, био je иа Косову <и 
Мегохији на нај«ижем степену. Зато су Шиптари на Косов\- 
н МетохиЈи били најзаосталијн народ у читаЂој Југославији. 

У току иародноослободилачке борбе односи су се у\ пот- 
пуности променили. Требало je миого nainopa, много жртава 
да се шиптарскн народ отргне. Али, захваљујући херојској 
борби народа Југославије н братској руци коју су шиптар- 
ском нвроду пружили остали народи Југославије, a нарочито 
захвал.ујући српском н црногорском народу, шиптарокн 
народ je иашао свој новтт пут, који je показао «ародима Ју- 
гославије наш омиљени друг Тито. Створено je братство И 
јединство и то оратство и јединство nu на папиру, него крвљу 
народа Косова и Метохије, и Срба, и Шнптара и Црногораца 
у борби против зауедничког непријатеља, против фашизма. 
И то братство и јединство није створено само са Србима и 
Црногорцнма на Косову и Метохији .него je сгворено са свима 
11ароди.ма Југославије. Развило се поверење у Комунистичку 
лартију, јер су Шиптари виделн да су комунистн у најтежнм 
данима, како пре окупације тако и за време окунације, били 
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оми који ej- се борили за њихова'лрава, јер су вндеди да су 
нај6ол>н синови шиптарског народа били у Народноослобо- 
Дилачкои покрету и да се боре за њихова правас Овоме јо 
доста допримео и развој народноослооодилачке борбе у 
Алба;нији. 

Данас су Шиптари na Косову и Метохији равпаправии 
гр.-.ђани са свима) грађанима Федеративне Иародне Републике 
Југославије. Онн ужнвају тековине Народноослободилачке 
оорбе заједно са свима народима Јутославије. Враћена mi je 
зијља која нм je била насиљем одузета! Они уживају за- 
штиту у своме културном развиткун слободу употребе свога 
Језкка. Отворене су 333 шиптарске школе, отворене су исто 
тако првн пуг и четири гихтиазнје на шнптарском језику. 
Први пут данас Шнптари ла Косову и Метохији слободно 
уче свој мгггерњи језик, своју културу и читају и обрађују 
своју литерап-уру која из дана у дан све више расте. Они 
данас у саставу Народног фронта идгају н своју псшггичку 
организацију — ЦЈиптарски комитет, који обухвата шнроке 
народне масе. Алн, најбитиије je оно што Шнптари na Косову 
и Метохнји заједно са СрбЈгма и Црногорцима непосредло и 
тајним гласањем бирају своју власт. To je upnu пут у јгсто- 
рији да Шиптари учествују у власти. Они никада нису )-чс- 
ствовзли у властн ннти je ш<о икада шгтао Korai xohe или 
кацау luaiCT желе. Данас они слободно бнрају своје прет- 
ставнике п имају своје људе у CBHiia надлешгвима. Ошг сс 
с правом ocehajv слободннм фађанима Мржња и непове- 
pefUi гаје.ни за време старе Југославије претворени су у ве- 
лику љубав и дубоко поверењс ирема Федеративној Народ- 
ној Републицн Југославији и према маршалу Титу. 

C друте сгране, шнптарскн народ чуо je шта се догађа 
са шиптарском маљином у Грчкој, где се она потпуно истре- 
О.Ђује, само зато што je шиптарска. Исто тако шнптарски 
народ чуо je добро шта се догађа са нашом 6paihoM у Јегеј- 
ској Македонији, a чули су и како се иоступа са нашим ма- 
и.ииама, хрватскпм н српским, у Мађарској. To му даје још 
вкше повода да буде још свесннји своје обавезе лрема Фе- 
Дсративној Народиој Републици Југославији у којој он внди 
свој пуни развитак. Овакву слободу могу добити нацио}1алне 
Maibfine и оваква л.убав према држави може се развиш код 
иационалних мањнна само у таквој земљи где je власт заиста 
народна, заиста демократска, као што je код нас у Југо- 
славијк. 
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Све ове тековине озакоњене су сада у нацрту нашег 
новог Устана). Баш због тога су нацрт Устава тако одушев- 
.1>ено поздравнли Шиптари као и сви народи на. Косову и у 
Метохији. 

Kao и за врсме избора за Уставотворну скуиштину тако 
и поводом дискусије o нацрту Устава, Шиптари су показали 
да немају иичег заједничког са фашистичким елементима it 
ирсдентистичким провакаторнма. Они су жигосани као из- 
дајници шиптарског народа, A шиптарским народ je решен 
да живн и да се развија у 'Слободлој Народној Републици 
Југосла.вији. 

Зато ja у име cuoje и у име посданика Народног (|)ронга 
са Косова и Метохије,. секције Србије, изјављујем да Кемо 
гласатн за Устав са сви.ма долунама и изменама које су учи- 
њене у ihe.MV. (Бурио одобравање). 

Потпретседник: Ријеч и.ма нароДни посланик Иван 
Гран1)а. (Аплауз). 

Иван Гранђа (Избории срсз Сн. Иваи Зелиии, ИР Хрваг- 
ска): Другови и друтарице народни засупници, у оррј 
начелној дискусији o нацрту нашег Устава свн досадашњи" 
предговорници су, углавном, освијетлилк све оне осебујно- 
сти које naui нацрт Устава има. Ако ra успоредимо с другим 
уставима у Европи, он je нештп оригинално. Ja с те стране 
Не бих ито много рећи. Осврнућу се, укратко, на трећу 
главу Устава, a нарочито на чланове 15 и 17 који говоре o 
нашем народном задругарству. 

Наше задругарство у старој Југославији није одгова- 
рало оним задацима којима би требало, јер то лије било за- 
право иародно задругарство, него je било, као што je спо- 
меиуо и мој друг предговорник Гажи, задрутарство поједи- 
них политичких клнка, појединих политичких странака које 
су преко задругарства каниле у народу спровести своје по- 
.штичке циљеве. 

Наше, сада са пуно права названо народно задругарство, 
које се реорганизира и које се ствара у нашој новој држави, 
има, no пацрту нашег Устава, врло велике задатке у народ- 
ној привреди. 

Како видите, у нацрту Устава задругарство стоји у на- 
родној привреди ка првом месту уз државни сектор привреде. 
Хрватска републиканска сељачка странка mia.iai je већ у свом 
програму истакнуто јасно начело o уређењу, односно o зада. 
цима сељачког народног задругарства. У том програму за- 
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другарство je треблло да, no прилици, испуни, односно пре- 
узме; исте зааатке који су предвиђени у нацрту иашег Устава. 

Наше народно задругарство уопште, a напосе сељачко 
иривредно задругарство, у обнови наше порушене домовине 
треба да одигра врло значајну улопу. Оргапизирати, односно 
појачати производњу код малнх и оредњих сељака моћи ће 
само добро организовано задругарство. Споменуо самда за- 
друга-рсгво у старој Југославији није одговорило својој за- 
даћи, јер je било партиско a не народно. Али била je и једна 
друга ствар: оно није могло да одговорн својнм задацима 
зато што je било распарчано, односно расцјепкано no поје- 
диним струк.ама, односно no појединим гранама сељачког 
господарства. Сељачко господарство није једпоставно. Се- 
љачка домаћипства нигдје нијесу таква да се баве само јед- 
HD.M врстом привреде, иего су опћеиита. Тако и ново задру- 
гарство треба да се оријентира у том правцу и није потребно, 
дапаче je штетно ако се оснивају поједнне специјалне за- 
друге, на примјер, како се у иоиије вријеме форсирају набав- 
.Ћачко-потрошачке задругс, — да се образују специјалне за- 
друге no струкама. Једна сел.ачка задруга, која треба пот- 
пуно да одговори onoj задаћи Koja joj je no мацрту нашег 
Устава доди.јел>ена, може то постићи само тако ако обухвати 
цјелокупни живот сељачког домаћинства. 

Против ове тезе да у селу треба да постоји једна једЈгн- 
ствена задруга која' he обухватити читав разноврсии живот 
и привреду сел>ачког народа, не наилази нигдје na против- 
л>ење код практичних сељачки.ч задругарских радника, она 
иалази сааш приговора код руководилаца задругарства, одно- 
сно претставника поједииих досадашњих задружних савеза. 
И пошто никаквим другим аргументима не iiory побига ову 
тезу, они су се на концу ухватили за то да таквпх задруга, 
ne.Nia иигдје у западној Европи. У свим западним цапрвДНКИ 
државама^на примјер у Швајцарској итд. постоје з-апруге 
сиоцијалне no односним граиама господарства. 

Свн наши говорпицн, који више, коЏ маљс, нстакли су 
|)ригиналност нацрта nauner Устава. On je оригиналан no томе 
mro није копија ниједног nocrojeher устава, него je израз 
наших' спецнјалиих потрсба извојеваних токбм народно- 
ослободилачке борбе и заправо je OH са.мо озакоњење фак- 
тнчног' нашег стања. Тако, мислим, у организацији нашег 
.^алругарства, нарочито привредног Сел>ачк6г залругарства, 
MI i не треба да се угледамв на ono што je и како je у дру- 
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пш ic.M.i.aMa, него треба да настојимо да наше наролно 
задругарство у.олће, и напосе наше сељачко задругарство, 
буде одраз нашнх потреоа и наших специјалних прилнка. 

Што се тиче Хрватске републикшске сел>ачкс странке, 
односно њезиног програма и уколико je он остварен у на- 
цргу нашег Устана, то je, како рекох, uniuiipno објаснио мој 
лруг Гажи којн je говорио у име ХРСС у Народном фронту. 
И будући да говорим овдјс у своје име и као стари радн- 
Кевац, републиканац и задругар, a сад у првом реду фрон- 
товац, нзјав.Ђујем да hy ja, a верујем и сви моји другови из 
ХРСС, гласати за овај нацрт Устава оиакав како je предлож^н 
са свима измеиама и допунама Уставотворног одбора, н 
а.мандманима који he се прнхватити у пленуму. 

Потпретседник: Одрсђујем 10 иинута одмора. 

(После одмора) 

Потпретседник: Сединца се иаставл>а. Рпјсч и.ма :i;i- 
родни посланнк Милорад Вујичић. 

Милорад Вујичић (Избории срез младсиовачки, ИР 
Србија): Другови и другарице, јл мислим да нема.м потребе 
да изјавнм да ли hy гласати за овај Устав, јер то се само no 
себи разуме. Ja хоћу Само да пбдвуче^ разлику измс1)у нашег 
Усгана и Видовданског устава, између оиог што ми данас чи- 
нимо и онога што су чпинли они који су дали пристанак за 
онај устав. ОсврнуКу се још на иеке ствари за које нашн на- 
родни иепријател>и говоре да у овом Уставу нису Jtao што 
су биле у Видовдаиско.м уставу. 

Сматрам ла лаиас ставл.амо псчат ла овај Устав, исписан 
крвл^у наших народг!, и да то треба ла служи за ветику част 
сваком човеку. сЗннма којн су ставл>алн псчат на onaj Гитлш 
устав, то je служило за велику срамоту и бруку. Заиио? 
Данашњи Устав je дело наролно. Данас чиннти ono што 
ларод хоће, то je велика част свако.м правом човеку н па- 
триоти, a чнји je био Виловдаиски устав? Taj устав mije 
донео иарсд, неј-р су ra лонели појелинци, јер онда влаа 
нпје била у рукама иарода, устав нису лоносили претстав- 
imun иарода, него je народу командовано „налено круг!" 
И парод, KOJIH je водио борбу, дошао je у повадиму, a сав < и • i 
iu.i>aiM из позадине, ратни лиферантн и забушанти прргу- 
рали су се напред и донелн устав. (Одобравање). Најизра- 
зитији међу њима био je Милан  Стојадннови!),  onaj  npo- 
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клети „CpeiiKo Срећковић", који je могао ако хоћете и 
кошу peri да ишчупа, који je могао да се жени у позадини, 
::.;;i само није могао да буде војиик. A ето, он je могао да 
ставља на оиакав устав свој жиг. Да народна Mecpeha буде 
још већа, црња н гора на челу целе те тевабије у позалини 
седела je на.јвећа крвопнја српског нароДа Александар 
Kapal)opl)eHnti.- 

Наши иародни непријатељи данас говоре да аграрна ре- 
форма иије рбшвна оиако како je ОНДа oiyui решена, одно- 
ско ни.је добро решена као, тобоже, раиије. Лесте. Онла je 
била боље решеиа, али за народне нвпријатеље, a данас, 
je, разуме се, решена бол.е за иарод. Ja ne знам како je 
оило у другим крајевима, али знам како je било у моме 
крају. Онда je аграрна реформа била тако решена да су они 
који су добнлн земљу no аграрној реформн требало одавно 
да се иађу с оне стране катанца, a И они који су издавали 
земљу требало je да буду с њима. A како je, међутим, 
данас? Данас je аграрна реформа решена тако, да земља 
лрипада ономе ко je обра1)ује и то тако да у првом реду 
дођу народнн борци, ла они имају првенствено право на 
лобијање земл.е, затим да то приво имају ратни ИНваЛИДИ, 
ратна сирочад нВших бо^&ца, na онда они ко']п немају 
ловољно земЛЈе. 

Данас се говори joni и fo, a тако нешто су и сами 
наролпи посланипп папомепулп, да ланас мпогп плачу зало 
што нема слободне трговине, као што je то бнло некал 
лрелвиђспо. Ja, лругови, као зе.мл.орадпик и сел>ак не 
памтим ла je икад трговппа билУ слоббдна. Само je у 
старој Југославијп бнло слобрдно да се стварају картели 
n да оии одреНују цене како самп xohe, лок jmiac cee ro 
олреНује са.м парод. 

Данас појелннпи говоре да није слободна штампа, a да 
je некач то бнла. Али ja се врло лобро сећам после оних 
p iona да cv се у онлашп.ој „слббоднбј" штаипи појавл.и- 
вали члапци v којмма je писано, у време кад je било вишкова 
ПшбКице како су се надвили прни облаци над Балканом и 
Европбм и како^Гхг тога треба затворити грашшу. II uena 
се одмах спижава зато mio пије било извоза. A кад су 
пшеница и све дргго што je имао били откупљенн од народз 
псмавио се у оггампи нови чланак како су се они црни 
облапи разишли и како треба пуститн извоз, na се услед 
тога за дупле и тродупле nape сел.аку и радном народу у 
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граду продавало оно исто жито. Ero, ти и таквн лади Сма- 
трају да je то била слободна трговина. Ла hy ввм навести 
још један типичан пример како су људи сматрали да je била 
слободна трговина. У моме среском месту, једном ириликом 
кад je у пролеће бнла велика суша, кад je народ био у 
незгодном положају, одлазилн су .IAVIH код Јрговаца којии.ч 
су у јесен продавали жито и од и>и\ тражили позајмицу. 
Међутим, ти трговци говорили су: ,,Ми иемамо иара, али 
зато можемо да вам дамо жита". A сељж, куда he, уз1ме 
жито, натсвари na кола, отера иа пнјацу и сензалу истог 
трговца прода жито пошто и како он хоће. У таквнм Ma- 
хинацијама тргбвци су налазили леп рачун, јеу су каншарили 
ua кангару, тари v, цеии. .lep, кад прода сел>аку, on мери 
m џакове на кантар и онолико сдбије колико џакови мере, 
a кад сел>ак итродаје он му рачуна килограм л rio на џак 
и неколико динара н.а товарење иакова. 

Ero, другови, они су то сматралп з'а СЛрбодН-У грговипх. 
Мрђутим, парод сматра да TO пије оободна Beh пљачкашка 
трговина. Ми хоћемо контролисану трговину, односно на- 
родну трговину, да народ сам одлучује o ценама. Да вам 
наведем само једаи пример из оврга кратког времена 0Т" 
кад je трговина у рукама народие власти. Јесенас je на- 
родна власт одредила цену грожђу. Грожђа je билу много, 
виногради су добро понели, и грожђе се иосле изве- 
сног времсна могло купнти испод одређене цене; али je na- 
родаа плжт казала: ,,Стој, не може тако, мора се грржђе про- 
давати н куповати онако н no оној цени како je наролна 
власт одредила." Ja мислим да јетоправа слободиа трговипа. 

Малопре су другови говорили o задругарству. Говорило 
се ла je пре рата било слободно вадругарство, ti да се ланас 
меша народ у задругарство. A ja баш мнслим да народ има 
највеће «раво да се мепга у задругарство. Предратно задру- 
гарство, односно задруге никад нису бирале извршне задру- 
жне одборс a да притоме иије кумовао неки актнвнн мкни- 
crap. A кад су акгивни мипистри кумовали задругама, ту, 
другови, хпје било слободе. Што je најгоре, централа задру- 
гарсгва била je отскочна даска за министарске фотеЛЈе, a оне 
доле задруге биле су устаиове за све могуКне 11рл>аве работе. 
Ja hy вам навести са.мо једаи ири.мер таквих прл,авих работа 
no задругама. 

Када je завладала нека криза, a ja као селхак не могу 
вам баш тачно дагги све податке, главно je тек да je био ло- 
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несен пропис no ко.ме сс давала НбКа гфемија извозНицшга 
свиња. Свиње није могао да извози гш.јелшпт, ne), сам^ неке 
задруге. И свињс су се извозиле на вагоне. Чиии ми cv. да je 
централа бнла у Новом Саду, a у Младеновцу je осиована 
нека „товљ.а1Чка залруга". Тада je Баџак једанпут оДовј-д 
довео у Homi Сад на скуптппгу TII\ задруга неке сиоје тов- 
л.ачс.', улраво евоје момке међу којима Je билб итаквих који 
нису вилс.т ниједне дебеле свин>е код 'своје куће. Таки, су 
Баџак н остали иљачкали народну нмовнну. 

A ми хоћемо народно задругарсгво, где ће држава во- 
дити рачуна и кажњавати све народнс непрнјатеље, na макар 
ко онн били, макар били у задруглма, макар билн rope na 
врху. 

Идући тако доле no народу, при iTptfFpećy самога Устава, 
многи су .ми, тобоже из бојажл.ивости, прилазили и гово- 
рили: „Знаш, ne сме то да се каже, али тоби смсмо." Ja 
сам рекао: „Хајде, лруже, кажм, заШто не cilem?" Он ми je 
казао: „По овоме Уставу, ово ти je држава раДника и ситко! 
се.Ђака, a куда heMO ми?" — „Е na, брате мој, рекох му, кад je 
ово држава радника и сел.ака, хаЈДе, брате, ako сматраш ;ui 
je раднику добро и да he њему бпти најбоље у овој зе.млл1, 
иако je забрањепашротскција, ево ja hy ти учинити ту љубав 
да те протежирам, да те упослим где хоћеш, да постапеш 
радник, да постане ово твоја држава и да ти у њој као рад- 
ннк лепо живпш". (Одоиравап.е). Али со пијсдаи mije ода- 
звао, обрнуо се налево круг и внше ми се пнко није жалио. 
(С.мех). Кад сам отишао у село, богати сел>аци којн су на. све 
могућне иачине пзбегавалп све parne тешкоће, лотлп cv код 
мене Па су ми казали: ,<Е na зпат, opare Muho, ти си добар 
земл^орадиик, na нас заборави и nnima за нас тамо ne ра- 
диш." Ja са.м им одговорио; ,,К;;к: ла minira ne чиним. Mn 
ради.мо и убпсмо се рздеНИ: Друг Turo ne сиава mi Дању 
ни ноћу већ само мисли како he ла помогпе паролу." Они 
су ми na то рекли: „Како може да се псмогпе народу, кал 
впднш да сељачка сиротиња нацлаћује високе наднице и 
лепше живи пего мп давас." Ja сам му na ro рекао: „Драгп 
мој друже И прпјател.у, хајде нзабери ти кога хоћеш нај- 
спромашпијег или било кога NOI.CIII, a ja улпмам na себе 
обавезу да'ra наговорим да пређе у троју кућу, na Hejca се 
on намучи, a тп пређи у п.егову na ужпвај." (Одобравање). 
Другови и другарнце, mije се nainao пијелап да Me послуш;:, 
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ла му изађем у сусрет те да ои ово постало и његова зеиља 
и његов Устав. 

i Нећу вас миого замарати, ,а.1и овде сам хтео да вам 
нспрнчам нешто што се десило тако исто у једном парм- 
менту, ne зпам та'чно npe KO.IHKO годниа. 

Неком се попу била отупила секира. On je узме и оде 
код ковача да je наоштри. Алн та.мо иије био онај мали дечак 
који обрће тоцило и ковач рече попу: „Нема дбчка пвде, 
остави секиру и чим мали дође, паоштрићу je и ттослаћу ти 
je кући na heiu свршити посао." Поп ће на то: „Велика ми je 
иужда и прека потреба, j;i ћу обртати тоцилс;."" Ковач га nn- 
гледа и речс му: „Хајдс." Затим конач належе na сскнру, неће 
дз оттри seii само бели, a поп обрће ли обрће. И тек кад je 
попу пробнла пепа кроз мантију, кован наоштри секнру и 
пусти попа да иде кући. Када je поп стигао кући, почео je да 
лупа n претура no Kyhn. Попадија му каже: „Шта TO радиш, 
попе? Хоћеш да се к-апдидлјеш за народног послаиикаЗ A 
iiDii joj одговори: „И хоћу." И капдиловао се, и био je naa- 
бран. Кад cv се састали посланипи у скупштппи, riperceaa-i 
вајући и.м je рекао овако: „Било би добро да мп пз царода 
na почетку учиниио пешто за народ, да му иетт ■ дамо, Како 
би му после лакше гулили кожу с леђа." Ha го je поп дигао 
руку. „Хајде, none, кажи шта да урадимо за нар(>д?" И поп 
je рекао: „Ja тражим да сс најхитније допссе закон да нп- 
једап мајстор не сме више да тера мутгермју ла oophc 
точак." A onaj je Устав такав закоп no коме више оно Јадно 
сироче — народ nehe окретатп гоцило за свакога, него ne 
свако сам да обрће кад му се оштри сскпра. (Одобравап.е).' 

Изјавл>ујем да hy гласати за Устав, и позивам парод да 
буде нстрајап и да патсра снс one којп досада нису радилп, 
nch су жпвели na рачуп парода, да n они отсада окрсћу то- 
цпло. A све nainc народе поздрављам народним поздравом: 
С.мрт фашизму — слобода пароду! 

Потпретседник:   Ријеч   има   народни    посланик    Тоне 
Фајфар. 

Тоне Фајфар (ИзвбрАи срез Крањ—Шкофјд  Лока, H P 
Слоиенија):   Допустите   ми, другови  и другарице,   да   к&о 
човек који je изншао из католичког радничког покрета Dio- 
веније мроговорим o јсдном пптању o коме се ira овом мссту 
већ доста говорило. Али, ja мислим ипак je потребно да из- 
несем неколико примедаба баш no питању одвајања црквћ 
ОД државе. Друг министар Ђилас изнео je npe нсколи-ко дана, 
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Међу лругим материјалом, н једно писмо бискупа Акшамо- 
вића. To je био једини при.мер да je високн каголички клер 
узео званичног учсшћа у дискусији o Уставу. Али, то ннје 
учињено mi начин како су то учинили шши народи, наши 
радници и сељаци, него je то нзнето са једног сасвим другог 
становншта. Ми знамо да становиште које je заузео бискуи 
.■\i<ui;;.\ioiiiiii није само његово лично становиште, него je то 
становиште целокупног католичког епископапга Југославије и 
целокуиног иисоког клера Југославије. Биокуп Акшамовић у 
своме писму тражи ништа мање него да црква задржи све 
своје привилегијс, a нарочито све своје материјалне приви- 
icriije које je досада имала и код нас и у другн.м зеиљаиа. 

( )ii тражи да црква задржн своја имања, своје велепоселс 
свбје IIIKO.IC, своје заводе н институцнје. Све je то, каже би- 
CKVII, иотребно цркви, да може несметано да врши своју 
фушцију и своју мисију која joj je одре^ена no њсној при- 
роли. Ово стаповиште цркве код нас и у другим зеш>ама 
произилааи из нарочитог исгориског развитка, из једне дуге 
спохе, откако je црква склопила брак са државом. Годиие 
1913 бно je издат Мнлапскц едикт. Тим датумом почни.с 
сгварно ово mro можемо иазвати: иеморалан брак између 
цркве и римске империје и касније између цркво и свих 
и.миернја н свих владара л<> лаиа ланашп.ег. 

У вези са ови.м браком дрква je стекла у току векора 
многа имања, посгала je велики феудаАац. У НОВИЈе вре\к 
она je постала и капиталисха!'. 

Еи. другови, свакако знате, a нарјочито ми из католнчких 
,'емал.а .Ivi: славије знамо, како се црква трудила свим сна- 
гама да добије у своје руке што више материјалних снага, 
ла добије што веНи утицај на Kaimmi. Али из свега тога про- 
изашло je да се дуго векова власт на земљи делила стварно 
изиеђу Цркве н државе. Црква je била неко време и сама 
властадржац v многим зели^ма, и.мала je своју државу, 
им.ала je уплив скоро на све земл.е, на све владавине v 
Евроии. Јаснр je И pa.iVM.i.UBO да je сгога црква постала нај- 
већи стуб реакције. 

Ja netiv ча иабрајам v овам погледу иркмере из аветске 
историје Мислим, другови, да je доста само да споменем 
неке пшшере из маше вародие историје. У сељачким бунама 
тадашли еаМхопт бшз je ка страџи феудалаца, борио се на 
страни феудалаца н угушио у крви борбу иашег сељака. Го- 
лине  18481 орет je  била црква ona  која je оила стуб апсо- 
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,i\ ni.nia, кпја га je бранила. За пример наводнм само да je 
иаамш.и слореначки бцскул, меки Сломтек, излао пастир- 
скр писмо, v коме сељацима једноставно иаређује нека не 
иду за оним погуооносним утицајем револуционарног по- 
крета који je тада почињао у Европи. 

За ирсме светскога рлта опет je била црква у служби 
империјализма, a иарочито аа време ослооодилачког рата ми 
смо видели властитим очнма, сами смо осећали ову најтешњу 
везу цркве ča фаилтшт, са краји.ом реакцијом. 

Пре пар меседи нзашало je пастирско писмо које je хтело 
да (Siitre развој наше народне демократије, којс je хгело да 
наше иари.к, да иарочито Haui верни иарод одвоји од смер- 
ница koje je донела НајродндосЛободилачка борба. 

Пастирских иисама биЛо је^доста у историји цркве, и у 
иашој народној историји. Beh рашје са.м спомеиуо пастир- 
ĆKO писмо бнскупа Сломшека из 1848 године. Ми смо Сло- 
венци имали прилике да за време овога рата читамо више 
пастирских писама бискупа Рожмаиа, v којима- je стао од- 
лучио na страну окупатора, на страну народних издајника, 
у којима je осуђивао, са вајтежим, најпогрднијим речима 
"nam аслободилачки покрет. 

Није чудо, другови, да се традиција taKBHN пастирски.ч 
писамд пренела из ових старих времена иа садашњицу, није 
чудо да црква која се везала са реакцијом, која се везала са 
светском niamliv, данас OBV шту демократију не погодује, 
да се цркна бори и да he се црква борити сви.м сиага-ма 
против овакие name борбе, upornu пародне де.мократнје. 

Али, оно IHTO мене као човека који je изашао из като- 
личких радничких редова нарочИто интересује јеете јсдна 
друга страна овог брака цркве са државом. Овај брак цркве 
са државом проузроковао je да се у црквеној праксн забора- 
вило \чење Христово. Христос je учио: „Moje краљевство 
није од овога света." Зато, када се црква везала за државу, 
ирква je заменила царсгво небеско са царством земаљским. 
И тако je, паранио, дошло до тога да je црква сматрала за 
нужно да je за испуњавање њене мисије Bai земл.и потребна 
што већа политичка снага. Зато су се стварале клерикалис 
партије, зато je црква узимала учешћа у свима политичким 
радњама, заго je оиа мислнла да je потребно за њену мнсију 
на земљи да има што јаче скономске позиције. Зато je црква 
уаимала у своје руке задруге, банке, сарађивала са велека- 
питалистима у свимз акцијама. Она je зато, јер je мислила 
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да je потребно да може испуњавати своју мисију, своју вер- 
ску мисију на ,и'мл>и, тражила и морално учвршћење својич 
веЛепоседничких интереса. Велепосед je био за цркву она на ј- 
сигурнија база са које je хтелз да влада народом. Прнмер 
нам je, лрупши, још пред очима из 1938 године, када je била 
борба око Конкордата, у којој су бивши реакдиомарски ре- 
жими  у Југославији хтели да католичкој цркви осигурају 
баш ову HaJBcliv економску основу. И, другови, није чудо да 
je црква која je смаграла да су испуњење њене верске мисије 
иа зе.мл.н иотребне такве материјалне гарантије, сарађивала 
3fl време овога рата са окупатором, и да je стварила и своје 
иружане снаге. Бела гарда у Словеннји била je стварно ору- 
жана снага диригонана из л.убљанскс бискупије. И тако je 
дошло до тога да су код иас цркве, манастири, жуле итд. по- 
стали касније склоништа клерикалних оружаних снага a мо- 
ришта правих народних бораца. Залње године доказале су 
ла je неморалност брака цркве са држаном достигла сноју 
г<улмииацију. To сведочс кости Nii.i.a/U' иатпх бораца све ОД 
ЦЈироког ISpnjeia ПрвКо Огочца, Ластребарског na no целој 
Словенији, где су хиљаде добрнх и часиих Словенаца и Сло- 
иеики  na.m  као  ЖрТВв беле  гарде.  „У  UMV Христо|и1Х pana". 
то je био војнп iioK.niK оеле 1арле, која се борвМИ за ОдбраШЈ' 
царсчва пебеског на зсмл>и. 

Католички епнскопат који даиас тражн од народне ре- 
гцблике да цркни осигура не моралне услове, nerc матерп- 
јалиа добра за о.могуКанање црквене мисије, тај исти епнско- 
иti годинама je нападао прогресивне народне покрете као 
материјалистичке и jom даиас лиже глас против материја- 
лизма. Huje му дрвољно обезбеђен.€ савести и религије, nerc 
тражи велика материјална добра. 

Заираво, другови, не би требало мн овде да одговарами 
еиископату, јер му je 6aui ио том питању одговорио о«ај који 
—■ мислим • ii који ои баре.м треиало да буде najnetin ауто- 
ритет у цркви. Христ je .|11()егол11.\1а чнји су следбеиицп иу 
УНењу цркне садашњи биску.ПИ, казао ..Илпге, пролајте све 
што имате, и дајте снротнљи . . ." Hcm Х[)исг je мослао и 
претке данашп.нх бискупа no свету без материјалних сред- 
става, без нелеиоеела, оез шгедпоппца и u;inaKa и, јасно, без 
оружаппх cnaia, ла шнре n.eiOBo учење. Они су испуњавали 
лгисију, праведну мисију цркве na земл>и, следујући учењу 
Христа у npiiiiM en lel.iiM;:, и гако je upKBii oii.ia n духовиа и 
прогресивна. После Мнланског едикта црква je стекла мате- 

2'J     Ustavotvorna  ikupltlna 337 



рнјалне снаге, a понестале су joj моралне и етичке снаге, по- 
craia je оружје реакцијс у свим фазама истарије све до да- 
наигњнх дана. 

Haui Устав свршава ову дуговечну везу из^еђу цркве и 
државе и дужни смо да ову везу раскинемо зато да обезбе- 
димо иесметаии, др\т11твсии, културш и економски прогрес 
наши.ч нарола, дужни смо сиречити, једном заувек, .мог\ h- 
иост повратка ужасних сксцеса који су били почињени. to- 
боже у одбрани царства небеског, над нашим народима. Ha 
лругој страни учнниће 'Наша народна демократија велику 
услугу и самој цркви, cnaodie je маггеријализма! и вратиће je 
некадашњој правој функциј^ коју je цркви замислио и про- 
писао њезин оснивач. 

Гласаћу, дакако, за овај Устав. 
Потпретседник: Ријсч има Душан БркиН. 
Душан Бркић (Избории срез Подравска Слатина, ИР 

Хрватска): Другови и другарице народни посланици, нала- 
зимо се пред великим задатком, пред доношељем Устава, 
основног закона земл.е. 

Сви наши народи схватили су зиачај тога посла. To нам 
иајбол^е доказује широка и плодна дискусија широм до.мо- 
вине. У најзаба.ченија ссла, у планинска насеља, no фабри- 
кама и школама, допро je текст нацрта Устава и свуда je те- 
мсл.ито продискутоваи. Жива дебата водила се no свако.м 
члану. 

Разумљиво je што je тако било, када се зна да Устав 
поставл,а осповна шачсла државног уређења, да треба ла 
буде општенародно дјело и да o њему треба да дискутују 
не само пародни послглици nero и читав народ. To су ши- 
роке народне масе и схватиле, те 'на тај начин и саме непо- 
срелно учествовале у стварању основног закона земље. 

Још у времену дискусије народ je сам истицао наролни 
и заиста демократски карактер Устава. Текст иацрта одго- 
вара садашњем развоју и приликама у нашој зе.мљи. Алн он 
уједно пружа и пуну могућност за иаш дал.и друштвени n 
државни развој и напредак. 

Нема сумње да OBaij Устав претставлЈа и претставл^аће 
једно големо дјело наших народа у историји овога периода. 
Он офор.мл^ава тековиме паше ослободилачке борбе. Он je 
пзраз тежњи, глсдања и закл>учакз свих наших на/рода нз- 
друштвени, политички и државни живот и дјелатност. Наш 
Устав je уте.мељење оних настојања за која су се нацж на- 
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роди годннчша борили. Он he свакако бити база и основица 
cpehe, благостања И наирегка свих иаших иарода и читаве 
наше земље. 

Пројекат Устава јасно говори да je заиста и једино 
народ господзр у свијој зем.ЂИ н да сва власт искључиво 
прииада њему. Зато je разумљиво да се широм читаве домо- 
шше и водила жива дискусија и био велики интерес и за 
ч.кшове Устава који говаре o народној власти. 

Кроз ово вријеме иретресао се и расправл^ао читав раз- 
вој народнс власти од првих дана све до данас, као н његово 
оформљењ1р у самом нацрту Устава. Сви наши народи осје- 
ћали су и сматрали стару власт и стари апарат противнчрод- 
ним, туђим. Он je био тако формиран и поставл.ен да je баш 
онакав читав и могао да пређе у службу окупаторима и да 
му послужи за подјарм.Ђивање и уништавање наших народа. 

Зато je наш народ одмах у почетку устанка уништавао 
сгару власт и сгари државии и самоуправни anaparr. Он je 
одмах видио и знао да му старо законодавство само штети, 
ради чега га je и прегавио. 

A кад je у времену борбе, већ првих даиа, «аролу загре- 
бко апарат власти, он га je одмах и створио. Створио ra je 
онаквог KaioiB му je био потребан у условнла И прилнка.ма 
ослобсдилачке борбе, Маши народи били су тада први пут у 
могуНности Да формирају и развију онакву власт која нај- 

'i.e одговара ннтересима најширих народних слојева. Зато 
je и разумљив велики шгтерес и жива дискусија o нацрту 
Урт^ва ширдм tc.M.i.c ,Iep, народ расправља и упоређује те- 
ковине своје борбе и њихово оформљење у основиом закоиу 
,<с.мл.е, у Уставу. 

Другови и другарице, иосебно мјесго. у дискуснји узело 
je питање народног судства и народних судова. To je и схват- 
ЛуНђо. Читав стари аларат власти прешао je у службу окупа- 
тора. Прешло je, наравно, и crapo судство. Основе и темељи 
на којима je било створено и пск:тавл>ено судство старе Ју- 
■ославије имали су ла логичну посљедицу ону срамну и иро- 
тивнародну улогу коју су стари судови вршили и прије 1941 
i (Јдине, a нарочита у времену окуплције. Ти стари судови,. 
(1)ормнрани од противнародних режима, били су у времену 
рата ирћно и јако средство окупатора и шегових помагача за) 
очување окупахорских позиција, sa (Јбезбјеђење one страшнс- 
тлраније, силе и злочинства какве свијет не памти. 

Tu стари судови иостали су освајачу моћан фактор иг 
средство за пресуђивање и убијање бораца за слободу! Старо 
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судовање вршила су иск.^учнво професионална лица, лица 
која су била гшстављена од министра-, односно краља. Ha ру- 
ководеће дужности постављани су редовно режимски, про- 
тивнародни људи, који су били спремни да .учи.не све што je 
ишло против интереса народа. Подмићивање, ■иссавјесност и 
коруиција били су свакодневна појава. C обзиром на та- 
дашње пост&ВЈ&те судаца, судови и читав судскн апарат 
били су у потпуној зависности од управе. Извршнн органи 
бнли су унијек у стању и у могућпостн дд смијсне свакога 
онога 'Коније радио н примјењивао ондашње законе онако 
KiiKo су то хтјели и захтијевали властодршци. Јасно je да je 
начсло иезависности судија било тада casio празна фраза и 
"омана. 

ilacvnpoT таквом стању, наш Устав предвиђа ррганиза- 
цију сулства na истинским пародним и демокрал-ским теме- 
л.има и принципима. 

Једно од основних начела које нацрт Устава no томе пи- 
тању предвиђа, јесте изборност судова. C ти.м начелом се по- 
стиже да народ бира најбоље, најправедније и најспособније 
.1.\де за народне судије и аародно судство. Ha тај начин je 
рбезбијеђенсг и омцгућено ;ia иарод ne само бира него и смје- 
њује, односно повлачи оне судије «оји не би исправно pa- 
лплн. To иачело укгаује и опомиње судије да морају строго 
иолнти рачуна o томе раду и да објективно примјен,ују за- 
liOHe и друге прописе. 

Чл. 121 Устава говори да су судови изборни и одре1)\је 
која претставничка тијела бирају које судове. Ту се каже 
да судије Врховног суда Југославије бира и разрјешава На- 
родна скупштина ФНРЈ у заједничкој сједници оба дома. 
Судије врховног суда република олносно аутономних покра- 
јина, бира и разрјешава народнв скмпитипа реиублике, од- 
носно а\ тономие покрајине. Судије И сулије-порогнике 
окружног суда у округу бира народни одбор у округу или 
граду, на својој скупштинн. Судије и судије-поротнЈТКе ко- 
тарских судова у котару или граду бира и раврјешава на- 
ролни олбор котара или града на својој скупштини. Према 
КЈ.ме, члаиом 121 Устава обезбијеђено je у потпуности начело 
изборности судова, јер судове, односно судије, бирају одго- 
Bapajvhe народне скупштине. Избор je посрелан. Али нено- 
средно бирање имало би смисла само- за најниже, локалне 
судове. To се узело у обзнр и у иаирту Устава и тако се по- 
ставило. 
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Уставотворни одбор у измјенама и допуналш Устава изо- 
ставио je рокове који се односе на избор судија. To je са- 
свим оправдано. Уколико би се у самом тексту Устлва тачно 
фиксмрали роко&ц у вези иабора, то би, без сумње, умио- 
гоме утицали на судије, тако да би се кол њих развцо јак 
ocjehaj несигурности. Судије у том случају ne би са довол,- 
ним еланом обављале повјерени им пвсао. To би и.мало за 
посљедицу и њихов слиб стручни развој. 

Изостављањем рокова у тексту Устава( даје се већа стал- 
ност судијама у служби, a иадлежне их скупштине контро- 
лигпу у љиховом раду. 

Осим тога мора се напоменути да je принципом избор- 
ности и у судству потпуно спроведено начело изражено у 
чл. 6 УстаВа, према коме сва власт проистиче нз народа и 
прппада нариду. 

C овим горе уско je повезана и независносг судова. Чл. 
116 каже: „Судови су у изрицању правде независни и суде 
по закону". 

Други став истог члана 116 то такође подвлачи и ка;ки: 
„Судови су одвојени од управе у CBmi степеннма". 

Сем тога иацрт поставља сасвнм правнлно да одлуке 
једног суда може измјенити само надлежни вишн суд. Ha тај 
намин, насупрот стању у старој Југаславији нашим народпнм 
судовима обезбијеђецо je правнлно и пес.метано развнјање и 
вршење њихове судске дјелатиости. Према нацрту Устава 
нашн судови су заиста народии. Они су народни због тога 
mro Устав предвиђа избор судија, али, водеКи рачуна o томе 
ла je извор И носилац властн народ, чл. 119 Устава, кад го- 
ворн o саставу првостепених вијећа, каже да су она састав- 
љена од сталних судија н судија-поротника. Ту се каже и 
то да су судије и судије-пбротници равноправии, из чега ви- 
ДИМО да код нас није уведен систем пороте западно-европ- 
ског типа, где поротннци за читаво вријеме расправе cjc;u- 
и ћуте, као воштане фигуре, н са.мо ага крају расправе na 
претсједнџкдвр питаше одговарају са „да" или „не . 

Тто текст Устава каже да су стални судци и судци-по- 
ротници равноиравни, означава истинско и пуно учество- 
вање народа V судству. Ha тзј начин обезбнјеђено je народу 
широко учешће и рад у народном судству. Радом судаца- 
поротника v суду народ заиста даје судовима CBOJ печат и 
обил,ежје Поротници, задржавајући и даље своја занимања, 
долазе према распореду «а вршење своје судиске дужности 
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и на тај начин и остале тј. сталне судије повезују се сва- 
квдашњи.м проблемимз живота и гледањем народа на све 
стварн. Напш судови су иародни и no томе што суде, како 
каже Устав, no закону, значи закону кога су доннјеле истин-- 
ске, праве и слободном вол.ом народа изабране народне скуп- 
штине. 

Морам иапоменути и то да пројекат нашег Устава пред- 
виђа да су наши судови no правилу зборни. To значи да суде 
у вијећу. Ту je подвучен значај зборног судовања. 

Када погледамо развојне фазе нашег народног судства 
у току ослободилачког рата, када je најприје судио читав 
народ једног села 'или краја, nal чланови народног одбора 
редом, уз учествовање народа, те одређени чланови народног 
одбора, опет уз присуство народа, који je давао своје ^rи- 
шљење, ондз видимо да се шцрт Устава no овом питању 
држи припципа и начела тековина наше борбе и раЗвоја 
народне власти, у конкретном случају развитка судства. 

Зборно судовање има јвш једну значајиу предност. Оно 
даје могућност за међусобно расвјетљавање проблема и 
ствари међу судијама. Зборно судовање даје и већу гаран- 
цију и јамство за правилност код свих судских одлука и суд- 
ске дјелатности. 

Врло значајно je и то да Устав предвиђа и поставља да 
je расправљање пред судовима, no правилу, јавно. И то на- 
чело узето, je из развоја судства у току ослободилачкога 
рата, где се суђење вршило уз учешће и присуство народа. 
Усвајајући тај принцип, пружа се широким иародним слоје- 
вима могућност пуне контроле рада и дјелатпости наших 
судова. 

Другови и другарице, из «апред изложенога видимо да 
поменута начела и одредбе: прво, нзборност судова; друго, 
учествовање најширих народних слојева у судству; трећс, 
јавност судовања; н четврто, начело зборности, заиста обез- 
бијеђују и дају пуно народно обилзежје нашим народнп.м су- 
довима и народном судству, чији су темел>и постављени 
плишм  Уставом. 

Демократски карактер иашег Устава огледа се и у члану 
120, гдје се каже да грдђани који не знају наш језик могу да 
се на суду служе својим матерњим језиком. Према томе, на- 
чело no коме националне мањине у ФНРЈ уживају сва права и 
заштиту за свој културви развој као и слободу употребе свог 
матерњег језика нашло je свог изражаја и у поступку пред 
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судовн.ма. Ту се припадницама мањина даје и осигурава 
право на упознавање цјелокупног матернјала, као и «а упо- 
требу лреводиоца. 

C оозиром на то да се и no питању судова пројекг 
Устааа придржава иринципа и начела који су израсли у току 
ослоооднлачке оорое, народни судови he бити и остати убу- 
дуНе значајан фактор државне и народне дјелатности, одлу- 
чан чинилац у остваривању истинске правде н оудан чувар 
свнх наших тековина, за које су нашн народи дали тако 
огромне жртве. 

C обзнром на то да пројекат нашега Устава оформљаеа 
све наше тековтгне које смо извојевали, a претставља израз, 
тежње и вол.у свих наших иарода и означава чврсту оазу 
за наш даљн развој и напредак; изјављујем да hy гласати 
за Устав. 

Потпретседиик: Има ријеч народни посланик Мика 
Штшљак. 

Мика Шпиљак (Избории срез ВеДика Горица, НР Хр- 
вагска): Другови и другарнце народни посланици. из ове 
дискусије o нацрту нашег Устава. која je во1)ена mupiM целе 
наше домовинс, као и из експозеа др>та Ђиласа, ии смо ви- 
де.ти да су широки тародни слојеви у нашој домовмни при- 
хватнли нацрт Устава као нешто своје рођено ii што се само 
no себи разуме. Ми смо исто тако видели да су се извесне 
групе разних људи негативно понеле према нашем уставном 
пројекту, a то су они који су били увек на власти <ч нмали 
користи од тога и чудо би заиста и OILIO кад би се они данас 
позитивно односили према' Уставу. To бн само значило Да 
Устав не би одговарао широкнм наррдним слојевима. Има 
врста Јсритичара који нису оформилн писмено своје пред- 
логе, али који се често пута појављују no разни.м ћошковима 
и кафанама и ништа не Радс' и за коЈе наР0Д пита од чега 
ти л>уди живе кдд ништа не раде. Ta врста критичара наро- 
чит'о"код лас у Хрватској говори да оваскво федеративно 
уређење не о.м'огућава Хрватској пуне нлционалне слободе, 
iep je опет сва власт у Београду. Има и таквнх људи који 
говоре: зашто не бн наше друштво било уређено тако Kat) 
што je енглеско н америчко? Ta господа изгледа да нншта 
HHcv научила у току овога рата. Онн су заборавили да je за- 
увек прошло време када се могло дискутовати o томе да ли 
he се остваритп профашнстичко или немачко уређење. II на- 
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равно да ти људи, који су тако некада днскутовали и такм 
олре1>ивали, да се не слажу cai овим уређењем. јМеђутим,. 
широки народни слојеви не само да се с тиме слажу, него се 
са овим уређење.м и попосе. 

AKO погледамо стару Југославију и жено друштвено ур<г- 
ђење, које je гушило правилан развој поједнних нација, кун- 
даком и пендреком угушивало све националне покрете, 
o чему се најбол>е уверио сваки ол наших нзрода, хрватски 
напосе, наше ново федеративно уређење, које уооличује овај 
Устав којн je данас пред на.ма, развија и унапређује по- 
једине нације, оно гарантује њихову самосталност и незави- 
сност. Поједине националне републике потпуо су суверене у 
вршењу свих својих реиуоликанскнх послова, осим оних 
права које су доброволлш пренеле н& савезну управу, одно- 
сно Савезну владу. Te послове, које су оне добровољно пре- 
неле на савезну управу, пренеле су их зато да би ојачале 
савезну управу, која, према Уставу, гарантујс националну 
слободу и независност појединих република. Кад не би то 
било тако, када н'е би разни послови од општег државног 
значаја, к,ао што je заједничка прнвреда, заједнички план, 
војска и остало, кад би сви ти послови остали у рукама по- 
јелиних републнка, чиме би та савезна управа могла да ra- 
рантује националним републикама шнхову самосталност? 
Можда само na иапиру, али само са оваквим уређењем мо- 
ryhe je да савезна управа буде у стању ла гарантује нацио- 
налну слободу н националну незаписност тим републнкама. 
Осим тога, појелнннм републикама, које су стварно неразви- 
jene, треба у извесним случајевима пружити помоћ, и гу je 
иотребно такво федеративно уређење, које he имати такву 
материјалну поллогу, ^оја he занста све те гаранције моћи да 
спроведе у живот. Такво државно уређење могуће je зами- 
слити само код нас, где je потпуно и до краја решено нали- 
оиатно питање, где поједине нације не теже томе да изра- 
бљују једна другу. To je могуће зато што се власт налази у 
рукама народа, a не у рукама појединих израбљивача, И зато 
што се власт иалззи у рукама народа у оваквом друштвеном 
уређењу, може и савезна републнка гарантовати свим наши.м 
нацијааш независност и самосталност. И баш због тога што 
наш Устав предвиђа све те ствари и гарантује пуну слободу 
н независност свима националним републикама и обезбеђује 
mi у потпуности еконохЈска н матернјална средства, изјав- 
љујсм да ћу гласати за овај Устав. (Одобравање). 
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Потпретседпик: Ријсч има иародни посланик Никола 
Јакшић. 

Никола Јакшић (Изборпи срез Осијск. НР Хрватска): 
Када ценимо ваљаност Устлва, треба узети у обзир да ли je 
опречено или онемогућено и израбљивање човека no човеку. 
Овај нацрт Устава, несумњиво, пружа пуну гаранцију широ- 
ки.м наролним сл(ЈЈсви.ма бЦ. израбл>ивања. У че.му je, дак.и-, 
та гаранција? Beh н по то.\к" ило регистрира једно riocrćjehfe 
стање, као резултат борбе против фашистичких окупатора и 
домаћнх слугу. У доба највеће несреће no наше народе, да 
би на Toj necpehH створили и осигурали своје ирофитерскч- 
цил.еви, ставили cv сва своја средства за пронзводњу н Себе 
потпуно на распологање окупатору и тиме постали његова 
база у борби за национално и економско угљетавање наших 
на)рода, те база за напад на СССР н остале иаше савезнике. 
Тиме су својс интересе и судбину иотпуно везли за најцрњег 
HLiipnjanM.a наших народа, швапског окупатора. Није било 
MorvhHo уништити окугтатора и осигурати срећиију 6y;iyli- 
ност нашим народима, a да иотпуно iHe уништимо и оне који 
су и.м пружашн једну од главних no.Molin. Јасно je, npe^via 
ш.мс, да иарид ne би имао могућности да организује своју 
народну државу, ако би тим бандитима и даље оставио мо- 
гућност ла се у иашнм дал.им тешкоћама тиве и наслађујх'. 
ćrora je иужио ироистекао државни ссктор пародие ири- 
вреде као чврст ослонац пашнх народних маса у нзгради-и 
своје зе.\1Л.е. 

Помогнуто од наше државе, таше «ародно задругарсгво 
постаје такође ослонац народних маса у борби против још 
преостале могућности израбљивања. Иаша народна власт 
преко ова два сектора у могуНиости je да организујс плаи- 
ску пронзводн.у у сарадњи са синдикалним н осталим народ- 
«нм организација.ма. . 

И реакциоиарни Видовдаиски устав у једној својој ОД- 
редби гарантује заштиту лицима у паја.мно.м односу, a и рад- 
иичко-социјално законодавство изгледало je да пружа рад- 

■ничкој класи Југославије заиста ту заштиту. Искуство je na 
темељу иаше прошлости показаЈЛО нешто сасвим друго: рал- 
ничка класа je морала супротставити своју организацију и 
борити се свим средствима, na и штрајком, да би се један 
мањн -хео тих одредаба реализовао. Разуме се да je за та 
мања постигнућа синдикални покрет трошио силну енергиЈу. 
II чи.м би се радинчки покрет размахао и набујао, a експло- 
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ататорска клика осетила се угрожена!, није joj било потребно 
мењати устав или пак   радничко-социјалио   законодавство, 
него  je  искоришћавала своје владајуће позиције  и   преко 
својих органа најбруталнијс се обрачунавала са радничком 
класом, идносно са њезипо.м органнзацијом. Разуме сс да je 
iseh тада сазрела правилна мисао код огромне нећине радника, 
да je то држава израбљивача, opyt)e у њиховим рукама и ;ui 
читава држава са својим   органима   служи   тој владајућој 
клики за израбл>ивање широких радних слојева. Зато су ши- 
роки радни слојеви, радници и сељаци, својо.м снагом, иосле 
тешких бојсва, срушили поредак који je био база шачице из- 
рода за израбљивање огромпе већине нашег иарода. Са ру- 
шењем тога поретка нестале су и привилегије за ону клкку 
којој je био највиши закон — ирофит, a почела je да се 
изгра1)ује нова народна власт. Зато ми данас кажемо да je 
џа нас бол.а гаранција ДЗ имамо власт у својим рукама, и да 
he органи те власти, када je интервенцнја потребна, интер- 
венисатн у корист радних слојева, a на штету израб.ЋИв !ча, 
него да ту власт предамо неиријагељима народа, na да нам 
заштиту и ираво na штрајк деле разни Вујковићи и Космајци. 

Да 6н радни народ успешно учествовао у народној вла- 
сти, он као целина треба да буде чврсто повезан. тј. орга- 
«изован у својим синдикалним организацијама!. Te органи- 
зације имају данас пуиу заштиту, јер нацрт Устава обезбе- 
1>ује сарадњу власти cai сивдикалним организациј-ама, док у 
исто време укида оргднизације израбљивачких клика, разне 
картеле   и   томе сличн^. Синдикати   на   тај   «ачин   постају 
моћне полуге за изградњу лепше сутрашњице, јер они оси- 
гуравају и културни успо« радничке класе. 

Но, свргнути непријател>и народа ие мирују. Знају они 
да се живот радничке класе и читавог иарода данас побољ- 
шава ја,чан>ем производње, те да се тиме јачају и познцијс 
народне власти. Зато оии прибегавају најразноврсннјии 
средствима борбе против нас. Они којима je штрајк био љути 
иепријател. и језа их хватала кад су за ту ријеч чули, данас 
им je он омил^ен и повол.ан, јер би преко њега могли да 
слабе позиције наше власти. 

Стога није ни чудо што захтев да у 'наш Устав уђе право 
на штргјк не постављају радници, него углавном опробани 
непријатељи раДничке класе, непријатељи народне власти. 
Дискусија у народу o овоме нацрту показала je сву лукавост 
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тих непријатеља, којн хушкај.у несвесне или, кад им то не 
успева, и днректчо поставл>ају такве захтеве. 

AKO штрајк у нашим приликама постаје средство реак- 
ције у борби против «ародне власти, то значи против рал- 
ничке класе и читавог народа, против његовог благостања, 
онда je он регкционаран. 

Пре-ма томе, у Устав који признаје само народиу власт, 
којл проистиче из народа, уносити „право на штрајк", била 
бн сушта супротност чл. б овог нацрта Устава). 

Дискусије које су вођене o нацрту Устава^ показале су 
једнодушност свих ридника и нијв се могао забележити ни- 
јелан озбиљан случај 110ставл>ањ.Е1 таквог иредлога. To je са- 
свнм разумљиво, јер радништво у нацрту Устава види оза- 
коњење оних тековина за које се радничка класа деценнјама 
бори.та н дала иајдрагоценије жртве. 

Зато hy ja гласати за овај нацрт Устава. (Аплауз). 
Потпретседник: Рнјеч има народнн посланик Heuai 

Аголи (Гласови: Huje овдс. Волестал je). Поши) се mije R3; 
вннно, губи право на ријеч. Рнјеч има народни послакик 
Јожеф Салаи. 

Jožef Salai (Izborni srez Subotica II): E za mi most megvi- 
talžs alatt allo alkotmain-tarvezetank, amely napok kćrdžse 
c>ak, hOgy alk()tnuinyd az orszag alap torveuveve valvj^k, hii 
tiikorkćpć liazank a Foderativ Jugoszlav Nepkoztarsdsag, tdrsa- 
dalmi, gazdasagi politika! ćs kulturalis allaposdnak. Ezen alkot- 
manvtervezet legfobb jellemvonasa, hogy kezelfolhate formdt ad 
azoknak a voltozasoknak es eredmevvknek, amelvek mogott 
mindmaig, a csak verejtekezo es szenvedi nćptomegek a dolgozć 
nep sokszor evszarados, dc legfokipen az utolso negvesztendi) 
nehez kuzdelme!, harcai гШапак. — Ezen alkofmanv tervezet 
minđeTi egyes szakasza as elsotol az utolsaig hatalraa bizonutćk 
еч biztositek arra, hogy hozank a Foderativ Jugoszlav Nćpkoz- 
tar^sđg a dolgozo ćs alkoto nep szabad demokratikus hdzaja 
amelvben a nemetgazdasdg nagvobb rćsze, az .illamhatalom a 
k-kisebb helyi bizottsagtol egeszen a nemzetgyulćsig, a biro- 
sdeok a k6zvć5dl6sag, az iskoldk, szmhazak ćs minden mžs kuj- 
tnrfar'ras a nep kezeben van ćs abban is marad. Bizonvitek es 
blitosot^k arra, liogy hazdnkban az embert nem _ szarmazžsa. 
nemzetisege, vališsa es neme szermt, hanem munkaja es annak 
eredmanvei alapjdn ertekelik. A Foderativ Jugoszlav Nepkoz- 
tarsasagban a reszveny5zlyenyeket nvćro es anyagi jćletben 
tebzodo borzidnerek &s hozajuk hasonlć semmitevok szdmara 
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nem lesz ćletlehetoseu-. Itt cs;ik a dolgozć ember elhet megtie"- 
csiilćsben. 

Az alkotmaiiytor\i.vc 1*» szakas/a kimondva ]wgy a fold azć 
aki azt megmiiveli. 

Alkotmiinvunk czen szakasza feleletet <id ninestelen fold- 
munkdsamknak es szegenvparas/.tjaniknak arra a па.цу torte- 
nelmi kerdojelre melvnek megoldasdćrt szazadoken l^eresztiil oly 
sok vere hullott a fold dolgozć nepenek. E szakasz vegervenvesen 
eldonti ar ezredćves nagy part, es elesjtegelt Ad Matija Gubec, 
es Dozsa Gy6rgy sokat szenvedett nćpenek. Niniestelen foldmun- 
kdsa"iik es" хе^пу parasztjaink szamđra a szakasz elo bizonv- 
sdgOt tesz arrol, hogy v;h;\ ainak betelyesedesćg, a toldet nem 
a nagy biztokosoktol/na^vtiikesektf)!, \ацу azok kispolgciri eks- 
pozitiiraitol kapja, hanem a munkaso-ztalv a dblgozć paraiztsag 
es becsiiletes inteligencia fasizmus ellem kiizdelemveii ietziruns 
harcoss szovet segetot a Nepfronltal. A\elyseges fifteggy6z6dćsen 
hogy a dolgozo paratztsđg so?^ seiij tclejt kezik megernll es 
SZOlgalmas fermelo munkanal es O^Laadć s/ch-eetseg^el halalva 
meg ert. 

Ezen alkotmanv nagyszer(isćgćt rili sem bizonvitja jobban 
mint a nemzetisegi'kerdes megoidasđra vonatliozo s/.asa>/ok. A 
rigi Jtigosziavia egyik legćgćtobb kćrdese a nemzetisegi kerses 
volt. E kerdest Jugoszlavia nepei a nepfelszabadito harcokban 
egybekovacsoI6dva az egyen.jogusag elvenek maradektala" 
all<almaz<isaval fćnyesen megoldoitak. Megoidoltak azert mert 
nem egymds eInjom<isara, lianem egymds bilszabaditasđra tore- 
kedtek (5s hoztak dldozatot. 

Az alkomany 13 szakaszara kiilon a kell mulatnom, mint a 
testet<)It(")tt demokracia es sabadsag mindakepere. A Jugoszlavia 
rfiagxar kissebbseg sz&fnfaa a szakasz amellett, liogy az alkol- 
manv tobbi szakas/.a minden magyar nemzetisegii polgar szamdra 
is biztositja a telje< eg.\-enjogusiigot, meg kiilon kiemeli es 
hzlositja a szabad nvelv^asziialatot es igaz nemzeti kulturank 
vćdelmet. Ezzel kapezolatban ki kell bangsuljoznom, hogy alkot- 
manytervezetunk kjsset)bsćgekre vonatkozo re>ze mar ma is il6 
valćsđg. Nvelviink szabad haszndlata,, ma^N-arnvelvii iskolaink 
nagy szama, a magyar nemzeti szinhaz e> kultur e^vesuleteink 
sziibad miikodćse mindmaganyi bizonysđga annak, ho'gy a Pode- 
rativ Jugoszlav Nepkoztarsasšg a szabad nepek hazsja, amelvben 
a nepek egyanyagus<iga a legfolb iranvelv. 

Azok az alapgondolatok ćs vezerelvek, amelvek a Foderativ 
.lugoszlav Nepkiiztarsasag ezen alkotmany tervezete is jeliemzik, 
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liHzanknak — dacara teriileli kicsinvsĆLrćnck- — a vilaj,' vezet«) 
allama'i kozott is olokelfi helyet biztosit. 

■ En mint a Nepfront magyarueipzetisćgii tagfja nir.v a ttiaghtn 
niint e haz tobbi inagyar nemzctisegii tasja iie\'eben elvben alfo- 
gadjuk es megszavazopk c/.en alkotmanvt. 

Другиви шфодни послаиици1! 
Ja као Мађар ne могу a ла се ne осврнем na питаше по- 

л(;жлја сижепске мањинеу садашњој Мађарској и на питање 
новог ревизионизма који се појаВИо у иовнје време у Мађар- 
ској. (Одобравање). 

Што се тиче првог питаи.а, изгледа да у Мађарској на 
жалосг, још нису дошли до сазнања ла иарод који угњетава 
другог ни оам не може битн слободан. Ми, овдаПтЈИ Мађари, 
који dio, зах^аљујући консеквентној борби наше славенске 
браће против шoвиниз^ra и реакције, доживели пуну економ- 
ску и политичку слободу, са чиме нам je омогућен пун разви- 
так истинске националне културс, поручујемо нм преко да 
се угледају на Федеративну Народну Р^публику Лугославију 
како треба решнти мањинско гшгаше.   (>кнво  одобраваиЈе). 

Што се пак другог питања тиче, нзгледа да су се .реакци- 
онарни мађарски кругови иамерно ухватили за ону стару 
реакциона-рну паролу Хортијеве Мађареке, која je одвела 
Ма^арску у пропаст, a радни народ Мађарске у досада -неви- 
ђене патње. Али, ми знамо да онима који терају ову фантас 
магорију ни најмање није стало до варода. Реакција која се 
у Средљој Европи иајвише очувала у Ма1)арској сматра ово 
време као погодно да замути односс, да би што лакше могла 
ловити. I lo, ми, овдашн.и Мађари, нвћемо насести roj лажној 
пароли и нећемо постатн оружјс у рукама оних који су 6еН 
једанпут, за време хортн-фашнстнчке окупације показа.ш 
"иама, Мађарима из Бачке, шта значи ревизионизам. Они су 
нам показали да се њихов гакозвани патриотизам и брига за 
мађарски народ састојао и састоји се из прогањажа сваког 
папредног, из прогањања и покоља наше славенске браће, 
са којима смо ми вековима живели заједно и у прнјател.ству. 
из прогањања најбол.их синова радног карода Мађара, исто 
као и Славена, који су се дигли у борбу за ослобођење. 

Овн такозвани брижни мађароки „патриоти" треба да 
sHajv да мађарски радки иарод у Војволини иијс заборавио 
и никада неће заборавити да су за време хортн-фашизма 
Mchv вешанима и стрел.ани.ш поред наше славенске браће 
били и Бжош, Киш. Ернест, Мајер Отмар, н многи други. 
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И ми смо начисто с тим да та господа помоћу лавкних парола 
ревизионизма иокушавају да се поново учврсте у седлу са 
којег je мађарски радни народ почео да и.\ збацује. Но, пре- 
вариће се у своме рачуну, јер им ми нећемо иружиги IIO.MOII, 
већ ћемо помоћи радном народу Мађарске да започето дело 
ослооођења консеквентно доврши. 

Зато, одбијајући ревизионизам, ми изјавл>ујемо да je 
нова Федеративна Народна Републиш Југославија наша до- 
мовина где смо постигли већу економску, политичку и кул- 
турну слободу него у самој матици. Поругујемо ма1>арској 
реакцији да остави те глупости које су већ једанпут увукле 
Мађарску у пропаст, a радном народу да узима већу и јачу 
метлу или, акр то иије доста, онда тојагу и нека очисти ма- 
ђарски јавии живот од тих тровача. У томе ћемо и.м и м" 
овдашњи Мађари, помоћи свнм силама, Нека знају да 
овдашњи Мађари тако гледају на ствар слободе и демокра- 
ције. (Аплауз). 

Потпретседннк: Ma да дневни ред joui није исцрден; 
питам овај високи дом да ли je сагласан да се ова сједница 
чакллчи? (Прима се). Пошто високи дом прихвата, ову сјсд- 
ницу закључујем, према члану 3(3 пословника a идућу зака- 
з\је.м за сутра у 16 часова, са нстим дневним редом: проду- 
жење претреса нацрта Устава у начелу. 

Пошто се дебата у иачелу приближује крају, позивам 
народие посланике који би имали какав предлог за измене 
или доиуне у било коме члану нацрта, да га писмено предају 
секретару најдаље у четвртак, 24 о. м., до 6 часова no подне, 
да би се o њему Уставотворни одбор изјаснио. To je једно. 
A друго, позивам другове народне посланике да се не уда- 
Л>ују за врије.ме сједница Уставотворне скупштине без одо- 
брсња Претсједништва. 

(Седница je закључена у 19,45 часова). 
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SAVEZNA SKUPŠTINA 

Osma redovna sednica 
(23 januara 1946) 

Početak u 16,20 časova. 

Pretsedavao pretsecinik Vladimir Simić. 
Pretsednik: Otvaram osmi redovni sastanak Savezne skup- 

štine Ustavotvorne skupštine. 
Zapisnik današnjeg sastanka vodice sekretar Stevan Jovičić. 
Sekretar Stevan Jovičić čita zapisnik sedmog redovnog 

sastanka. 
Izvolite saslušati zapisnik prošlog sastanka. 
Pretsednik: Ima li kp kakvu primedbu na zapisnik? (Nemaj. 

Primedaba nema, objavljujem da se zapisnik overava. 
Narodni poslanik Stjepan Prvčić moli otsustvo od 30 dana 

radi službenog putovanja u inostranstvo. Odobrava li Skupština 
ovo otsustvo? (Odobrava). Objavljujem da je otsustvo Stjepanu 
Prvčiću odobreno. 

Skupština je primila nekoliko molbi i žalbi koje će biti upu- 
ćene Odboru za molbe i žalbe. 

Prelazimo na dnevni red: produženje pretresa u načelu na- 
crta Ustava Federativne Narodne Republike Jugoslavije. 

Reč ima narodni poslanik Đoko Pajković. (Aplauz). 
Doko Pajković (Izborni srez pećki, NR Srbija): Drugovi 

narodni poslanici, baš zbog toga što nacrt našeg Ustava ne utvr- 
đuje samo tekovine koje su naši narodi u dosadašnjoj borbi i 
svojim radom izvojevali, nego istovremeno postavlja solidnu po- 
litičku osnovu za razvijanje tih tekovina, za učvršćivanje vlasti 
koju danas naši narodi imaju preko stvaranja čvrste podloge toj 
vlasti u privredi organizovanjem državnog sektora, on ;:ma pro- 
gresivan karakter, on nosi obilježje onih snaga koje su borbom 
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pripremile danošenje ovakvog L'stava, L'stava koji ima pečat 
revoluciOMrnog stvaralaštva širokih narodnih masa i njihovih 
stremljena za što su naši narodi za protekli period toliko 
mnogo krvarili. 

Ja bih se zadržao kod prvog člana, prvotj dijela Ustava, koji 
govori o organizaciji naše države, Federativne Narodne Repu- 
blike Jugoslavije. Mislim da je u ovom članu došla do izražaja 
ne samo sva veličina pobjede naših naroda već da je tu najbolje 
došla do izražaja svijest naših naroda koji su se u dosadašnjem 
životu, kroz patnje i stradanja i kroz zajedničku borbu koju su 
vodili u toku ovoga rata uvjerili da je njihova zajednička borba 
najbolja garancija za uspjeh, da se samo zajednički mogu 
uspješno boriti protiv raznih neprijatelja kojih je kroz istoriju 
uvijek bilo i da samo u zajednici ovo mogu izvojcvati i očuvati 
sva prava koja im pripadaju. 

U ovome članu Ustava dolazi do izražaja, s јеф1е strane, ono 
Sto su naši narodi izvojevali: pravo da slobodno i -uvemio uprav- 
liaju u svojim zemljama, a s druge strane, njihova zajednička 
volja i spremnost da žive u zajedničkoj državi na bazi ravno- 
pravnosti i pune slobode, što čini našu državu moćnom i snažnom 
i Sto našim narodima pruža najviše <rannic;je za br/i i svestrani 
razvitak u budućnosti. 

Naši narodi su dobro shvatili da je bez njihovih zajedničkih 
napora u ratu bilo nemogućno izvojevati pobjedu, a da je isto 
tako danas, u uslovima mirne izgradnje, nemogućno obnoviti 
našu zemlju i podići je iz ovakvog stanja bez zajedničkih napora 
i zajedničke brige. Zato ovaj član nacrta našeg Ustava, koji 
ja-no određuje odnose između naših naroda i njihove međusobne 
obaveze, pretstavlja najvažniju ^arantiju našim narodima da oni 
zaista ostaju stvarno gospodari onoga što su stekli dosadašnjom 
borbom. Taj odnos kakav danas vlada u našoj zemlji medu naro- 
dima Jugoslavije sličan je odnosu knji vlada u jednoj porodici 
upravo odnosu koji vlada medu braćom koja zajednički nastoje 
da podignu i izgrade svoje domaćinstvo, kako bi mogli lakše, 
bolje i udobnije živjeti. Ovakvćm rješavanjem pitanja života 
naših naroda i njihovih međusobnih odnosa, i,»dje je isključeno 
svako porobljavanje i svaka hegemonija, učinjen je kraj politici 
potčinjavanja i porobljavanja nac;.oiialnih manjina koje su u 
staroj Jugoslaviji služile kao roblje, upravo kao grupe kojima 
se trgovalo i čime su plaćani računi raznih političara koji sn 
vodili nenarodnu politiku. Međutim, danas, prema članu 13 nacrta 
Ustava, nacionalne manjine u našoj zemlji u položaju su da se 
mogu slobodno kulturno razvijati, i da se mogu u potpunosti 
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-slobodno služiti svojim maternjim jezikom, što znači da im je 
zagarantovan slobodan razvitak da se u našoj zemlji oni mogu 
osjećati kao ravnopravni građani jedne države sa svima pravima 
koja im u jednoj istinski slobodnoj zemlji pripadaju. 

Ja bih ukazao još na jednu stvar u vezi sa ovim pitanjem, 
a to je: da ovako rješavanje pitanja odnosa medu narodima 
Jugoslavije pretstavlja najbolji način da se naša država očuva 
u onoj moći u kakvoj je danas i da brzo ojača baš na bazi te 
ravnopravnosti i slobode njenih građana. Mi imamo iskustvo iz 
prošlosti da je nenarodna politiika raznih hegemonističkih klika 
u Jugoslaviji zavadanjem naroda i porobljavanjem pojedinih 
nacionalnih "grupa i manjina, stvarala izvjesne zaplete u Jugo- 
slaviji koji su slabili njenu moć i služili za ostvarenje planova 
raznih neprijatelja naše zemlje, bilo da se radilo o reakcionarnim 
grupama u zemlji,, bilo o našim neprijateljima iz inostranstva. 
Ovako uređena država može obezbijediti ono Sto našim naro- 
dima zaista i treba, a to je i dovoljna pomoć i puna zapita. Na 
drugoj strani, naši narodi održavaju svoje ranije veze koje su u 
toku rata stvorene, koje su u toku borbe izgrađene, veze među- 
sobne pomoći, tako da je i to najbolja garantija da će njihov 
dalji razvitak ići brže i bolje nego što je to ikada u istoriji bilo. 

Ovaj Ustav, uzevši ga u cjelini, pretstavlja vel'ičanstveno 
djelo koje su naši narodi izgradili zajedničkom borbom i teškim 
naporima. To djelo će ostati kroz vjekove kao najbolja uspo- 
mena na dane borbe, stradanja i pobjede naših naroda a istovre- 
meno i najbolja pouka budućim pokoljenjima kako je skupo i 
koHko je moćno jedinstvo naših naroda. 

Iako su naši narodi organizovani po republikama, koje su 
suverene u svojim pravima i slobodne u svome razvitku oni ipak 
ni u kom slučaju nijesu -razjedinjeni. Ono što njih naročito ve- 
zuje, to je baš činjenica da su te snage koje su izvršde ujedi- 
njenje naroda Jugoslavije, i danas tu kao vodilje oko kojib se 
okupljaju Široke mase naših naroda, te se i danas kroz diskusiju 
o Ustavu jasno vidi puna spremnost naroda Jugoslavije da demo- 
kratske, napredne ideje ostvare do kraja i preko njihovih ostva- 
renja da izgrade nov život u našoj zemlji, život koji ce za nas 
radni narod biti mnogo bolji nego Sto je ikada bio. Io je ono 
osnovno što vezuje naše narode i danas, to je ono Sto ce ih 
vezivati i ubuduće: njihovo demokratsko shvatanje, napredne 
ideje koje su ih vodile u borbu i za kojima ce i sada ici. Ja mislim 
da zbog toga ovaj Ustav pretstavlja i da će pretstavljati onu 
važnu sponu koja će zauvijek vezivati naše narode i da on čim 
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moćan  faktor za  očuvanje jedinstva  i ravnopravnosti  koje su 
narodi Jugoslavije u dosadašnjoj borbi stekli. 

Pošto naš Ustav odražava stvarnost koja je rezultat revolu- 
cionarne borbe naroda Jugoslavije, on najbolje izražava pre- 
kretnicu u istoriji naših naroda, u njihovom životu, a istovre- 
meno Ustav je i najbolji dokaz koliko MI naši narodi za ovo vri- 
jeme napredovali i do коца sil stepena u svom društvenom ii 
političkom razvitku stigli. 

Ja bih napomenuo još nešto o značaju Ustava po nanuK 
Jugoslavije, naročito ono što se tiče njihovog odnosa sa inostran- 
stvom. Donošenjem Ustava pružiče se prilika mnogini našim pri- 
jateljima pa i onima u inostranstvu koji nam se do danas jos 
nijesu pokaizali kao prijatelji da .se još bliže upoznaju sa 
tekovinama borbe, da se uvjere u to da sii narodne vlasti do- 
sljedne svojoj borbi, dosljediie svojim demokratskim načelima i 
da su isto tako naši narodi dosljedni u borbi protiv reakcije i 
fašizma. Ustav pruža najbolji dokaz o tome da su naši narodi vec 
-ada gospodari u zemlji kojom upravljaju, da koračaju smjelo 
naprijed u budućnost koju sami izgradnju. Mislim da će sama 
činjenica što ćemo mi da donesemo Ustav i što će taj Ustav bili 
poznat i izvan naše zemlje, što će biti upoznato s njim i inustniii- 
stvo, stvoriti našoj zemlji novi i veliki broj prijatelja u redovima 
onih ljudi koji gledaju na demokraliju, slobodu i na napredak u 
našoj zemlji kao na zajedničku -tvar svih naroda u SVijetU. 

Kao što su u toku rata Siptari, Crnogorci i Srbi 
Kosova i Metohije pošli u borbu zajedno sa ostalim narodima 
Jugoslavije svjesni da će im to omogućiti dai izvojuju slobodu i 
ravnopravnost u novoj zajednici jn^oslovenskih naroda, tako 
SU danas narodi na Kosovu i Metohiji, i šiptari, i Srbi, i Crno- 
gorci, primili i u diskusijama prihvatili Ustav naše nove Repu- 
blike Jugoslavije svjesni da je taj Ustav najbolja garancija svega 
togđ što su oni stekli i istovremeno najbolja osnova, najbolji 
temelj za izvojevanje novih pobjeda koje će osigurati svima 
narodima u Jugoslaviji i svima nacionalnim manjinama ono što 
njima zaista treba. 

\arod na Kosovu i Metohiji u ovom lisiavu vidi ц-агапаји 
da će se stanje koje !,ra je toliko teško pritiskivalo jedanput, za 
svagda likvidirati, a ono što je najhitnije, ovim Ustavom je naj- 
bolje potvrđeno da je ono što ве dosada steklo, što je učinjeno 
U smislu učvršćenja narodnog jedinstva i nove vlasti a za punu 
demokratizaciju političkog života, da se sve to ovim Ustavom 
ozakonjuje i učvršćuje. Ni u jednoj pokrajini, ni u jednom kraju 
Jugoslavije   nije   narodnoo-lobodilačka   borba   učinila   toliko  za 
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široke narodne mase koliko je učinihi za široke narodiu- mafee 
na Kosovu i Metohiji. Narodnooslobodilaćka borba je prije feve^ i, 
jedanput za svagda riješila i Srbe, i Siptare l Crnogorce medu- 
sobnih trvenja, oslobodila potčinjenosti, pljaeke i rOpskOg polo- 
žaja u kome su se nalazili prije i za vrijeme okupacije. S dhige 
strane, veliki broj seljaka narodnooslobodilačka borba je oslo- 
bodila ropskih odnosa; upravo kmetskih odnosa prema vlasni- 
cima zemlje, koji su ih ranije drža.li u ropstvu. Narodnooslobo- 
dilačka borba i 'zakoni koji su kasnije doneseni U našoj novoj 
državi uspjeli su da ujedine široke narodne ШШ na KosoViH 
Metohiji i'da ih učine stvarnim gospodarima, koji upravljaju 
sami sobom i od čijeg rada zavisi koliko će uspjeti da se iz zaosta- 
losti podignu i da or^aiiizuju život onakav kakav im najbolje 
odgovara. 

1 zato su narodi na Kosovu i Metohiji glasali za ovaj Ustav. 
Oni su glasni time što su dali svoj doprinos u narodnooslobo- 
dilačkoj borbi, u želji da jedanout ostvare ovo što danas imaju: 
slobodu, ravnopravnost i mogdćnO&t da mogu da žive kao ljudi. 
S druge strane, oni su se izjasnili za Ihtnv učestvujući na izbo- 
rima za Ustavotvornu skupštinu, gdje su, Ogromnom većinom, 
-lasali za kandidate Narodno«- fronta. Time su još jedanput po- 
tvrdili svoju spremnost da će .slijediti napore ostalih nr.r.ula 
Jugoslavije za ostvarenje svega onoga što je naž Nat^dnoošlo- 
budilački'pokret postavio kao svoj cilj koji treba ostvariti u 
novoj Jugoslaviji; 

Zbog toga smatram da će izglasavanje ovoga Ustava u 
Skupštini umnogćnk pomoći SVe one Sftftgć narodne koje SU 
željne da učestvuju i 'koje su spremne da -• založć za izgradnju 
novojga života u našoj zemlji, kažem, da će SVfi te snđge dono^ 
šenjem OVOgi Ustava naći svoj najpuniji i najjači izraz. 

" Ja ću zbog svega toga, drugovi, gđasati za ovaj nacrt Ustava. 
Glasaću za ovaj nacrt listava jer znam da t:mc glasađi za 

sve one pobjede koje su preko žrtava, preko napora i stradanja 
naši narodi dosada izvojevali jer time istovremeno glasam l za 
bolju  i srećniju  budućnost  naroda  Jugoslavije.  (Odobravanje). 

Pretsednik: Ima reč narodni poslanik N'edžal AgoU. (Aplauz). 
Nedžat Atfoli (I/.horni SfCZ letdvSki, NR Makedonija): (pre- 

vod sa albanskog) Dok se napredne snage Evrope bore jos za 
uzimanje vlasti u ruke naroda, dok se zaljuljana reakcija -tara 
na svaki uaem da to spreči, u Jugoslaviji tekovine i/.voj. van,' 
u žestokoj četvorogodiSnjoj borbi, kojom su narodi Jugoslavije 
pokazali ćelom svetu rešniost da prekinu sve veze sa prošloićn, 
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krunisale su se pobedom Narodnog fronta, izborima, kao i pro- 
glašenjem Federativne Narodne Republike .Jugoslavije. 

Nekim tzv. političarima koji neće da shvate veliki značaj 
ovog progresivnog fakta kojii je svojina naroda Jugoslavije, ovo 
se -tanje nimalo ne sviđa. Ali se zato raduju sve napredne demo- 
kratske snage Evrope, a naročito oni politički krugovi koji shva- 
taju od kakve je važnosti za progres, za održanje mira kao i 
za budućnost radničke klase, konsolidacija jedne države gde je 
politička i ekonomska vlast u rukama naroda. Tako, mi dan - 
imamo prvi primer formiranja napredne nairodne demokrati]e. 
To što je bilo aspiracija svih naprednih snaga Evrope, prvi put 
se ostvaruje u Jugoslaviji. Organizatori i najbolji sinovi nareda 
ove zemlje, kako ti borbi tako i sada, znaju da Љји primer i 
pouku. 

U Ustavu imamo kombinaciju buržoaske i socijalne ekono- 
mije koja pretstavlja ne samo stepen razvitka u skladu sa poli- 
tičkom zrelošću naroda Jugoslavije, nego i formu koja najviše 
odgovara da bi se prebrodile teškoće obnove. 

U Ustavu je zagarantovana privatna svojina i svojina sred- 
stava za proizvodnju, kao i privatna inicijativa, u svim granama 
ekonomskog života. Ali više ova svojina ne može, kao na nekim 
drugim mestima, da bude sredstvo za eksploataciju čoveka nad 
čovekom, instrumenat za tlačenje radnog naroda od strane jedne 
klase, za potčinjavanje naročito radničke klase. Ne može, jer je 
državni aparat u rukama naroda. Ustav daje i garanciju za eli- 
miniranje ma kakve forme tlačenja i privilegija jedne grupe nad 
drugom. Crkva je slobodna, ali odvojena od države kao i škola od 
crkve. Zagaramtovana je potpuna jednakost i prava naroda kako 
laktom što oni žive u svojim narodnim republikama, tako i jed- 
nakim brojem svojih poslanika u Skupštini naroda. Davane su 
pompezne i službene deklaracije o slobodi u nekim buržoaskim 
poveljama, no one su ostale mrtve, jer su to slobode na reči 
pošto nema načina za njihovo ostvarenje. Čemu pravo svojine 
kada ti nemaš ničega? Sta će sloboda štampe onima koji nemaju 
sredstava za štampanje? Zato ovaj Ustav ima veliku istoriskn 
važnost ne samo za Balkan, nego i za ćelu Evropu i služiće kao 
uzor drughn narodima. 

Albanska manjina u Makedoniji, sastavljena većinom od si- 
romašnih seljaka i radnika, bila je potlačena više od ijedne ma- 
njine ti bivšoj Jugoslaviji. Zato albanski narod i mi Albanci 
borci koji smo se borili, bez rezerve, u Armijj maršala Tita, 
sigurni da će se posle pobede narodne demokratije i nacionalno 
pitanje rešiti onako kako to priliči jednoj istinskoj demokratiii, 
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sa radošću pozdravliamo Ustav, jer u njemu \idntio zajemčcnjc 
tekovina narodnooslobodilačke borbe i nacionalnih prava. 

Mi naročito pozdravljamo tizinuMijc škola pod državnu kon- 
trolu, pošto je u bivšoj Jugoslaviji albanski narod sistematski 
bio bacan u neznanje, tako da je procenat nepismenih iznosio 
lOOVo. Da bi se dopunila ova katastrofa, albanska deca su bila 
primorana da idu u »sibijan mej tebi« — verske škole, gde su se 
deci punile glave arapskim formulama Korana. 

Isto tako mi pozdravljamo građanski brak. Ovaj korak pret- 
stavlja kraj jednom zauvek konfuziji, bespravlju prema ženi 
koje se stvaralo sklapanjem braka jednom ceduljicom koju je 
davao bilo koji hodža. Ovim se likvidira bigamija, koja je prct- 
stavljala sramotu za Evropu. 

Mi, Albanci, koji živimo u Narodnoj Republici Makedoniji, 
gledamo sa simpatijama na tesno prijateljstvo između .luirosla- 
vije i Albanije učvršćeno oružanim bratstvom i krvlju. 

Drugovi narodni poslanici, izjavljujem da će albanske ma- 
njine u Makedoniji, rame uz rame sa bratskim makedonskim na- 
rodom, ostati nesrušiv bedem za sačuvaiije tekovina narodno- 
oslobodilačke borbe, za poštovanje Ustava, kao i za odbranu 
naše zajedničke otadžbine Federativne Narodne Republike Jugo- 
slavije. 

Agrarna reforma je bila sprovedena protiv interesa Alba- 
naca, a umesto škola po selima u bivšoj Jugoslaviji su se otva- 
rale žamdarmeriske stanice i kundak se bezobzirno svaljivao na 
Albance. 

Na kraju, mi protestujemo protiv proganjanja naše braće 
Makedonaca u Egejskoj Makedoniji, kao i protiv proganjanja 
Albanaca u Ćemeriji od strane grčkih monarho-tašističkih bandi. 

Pretsednik: Ima reč narodni poslanik Lajčo Jaramazović. 
Lajčo Jaramazović (Izborni srez Subotica III, NR Srbija): 

Drugovi i gospodo narodni poslanici. Vojvodina je pre nekoliko 
decenija bila pokrivena pustim pašnjacima i pešćanim brdima. 
Samo požrtvovanim radom čestitih i poštenih radnika i seljaka 
danas je ona postala, jedna od najbogatijih pokrajina naše otadž- 
bine, postala je žitnica naše nove Jugoslavije. Vekovima je če- 
stiti hrvatski narod živeo pod stranim tiranima, pod raznoraznim 
carevima i kraljevima, prepušten sam sebi, bez ičije zaštite, bez 
škola, bez kulturnih ustanova. Prezren od ondašnjih vlastodržaca, 
takozvane gradske gospode, povukao se taj čestiti narod na 
zemlju i tu izgradio sebi svoj svet. I baš zato što mi nismo nikada 
imali slobode, znaćemo ceniti, čuvati i očuvati tu tako skupo 
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plaćenu slobodu i sve tekovine narodne borbe, a naročito ovaj 
istinski narodni Ustav. Veličina ovo^a Ustava odražava se naro- 
čito u njegovom članu 19, gće se kaže: »Zemlja-pripada onima 
koji je obraduju«. I tako će agrarni zakon koji proi/.ilazi iz ovog 
Ustava ostvariti vekovne težnje naših radnika, seljaka bezem- 
Ijaša. Istina je da to nije nimalo lak posao. To mi znamo. Ne- 
prijatelji naši govore kako to upravo nije sprovodljivo. Među- 
tim, ja bih na to odgovorio: naš narod koji je bio jak, koji se 
snašao u nevolji koja ga je bila zadesila i pošao u borbu i pod 
voćstvom maršala Tita oslobodio svoju zemlju, u toj slobodnoj 
zemlji uspostavio narodnu vlast i izgradio je, taj isti narod znaće 
i umeće da sprovede u delo sve zakone koji proističu iz ovog 
našeg istinski narodnog Ustava, a naročito Zakon o agrarnoj 
reformi. Veličina ovog zakona jeste u tome što on irje uperen 
protiv onoga koji zemlju obraduje, koji je učestvovao U obradi 
zemlje. On vodi računa i o onima od kojih se zemlja oduzima, 
ako su učestvovali u abradivanju te zemlje, kao i o onima ko- 
jima se zemlja dodeljuje. 

Agrarnim zakonom tangirMa su i dobra crkve. Ja, kao kato- 
lik, hteo bih da o tome kažem nekoliko reči. Naši neprijatelji 
hvataju se i z.a to, iznose i kite svoje laži time kako je Ustav 
uperen protiv crkve i vere. Ja bih na to odgovorio ovo. Kad 
govorimo o crkvi, treba da se držimo najosnovnijih načela kato- 
ličke vere. Hristos je rekao: »Podeli sve svoje i pod! sa mnom«. 
On nije kazao: »Uzmi svoje hektare i uzmi zlato pa ćeš biti bliže 
bogu.« Hristos je dalje kazao: »Lakše je kamili proći kroz iglene 
uši nego bogatstvom ući u raj«. Kad to sve znamo onda je ja- 
sno da agrarna reforma nije uperena! protiv crkve nego pro- 
tiv onoga silnoga bogatstva koje ona ima, a to je, da- zemlja 
koja treba da bude podeljena medu najsiromašnije, da bude data 
majkama sa sedmoro i više dece, onima koji nemaju zemlje. 
borcima, roditeljima, deci i udovicama poginulih boraca, a ono 
što dosada nije učinila sama crkva učiniće narod. Eto zato ćfemd 
mi Hrvati u Vojvodini, okupljeni u Hrvatskoj republikanskoj 
stranci, glasati sa ponosom za ovaj istinski narodni Ustav. (Odo- 
bravanje). 

Pretsednik: Ima reč narodni poslanik Tomo Medo. 
Tomo Medo (Izborni srez sarajevski, NR Bosna i Hercego- 

vina): Drugovi i drugarice narodni poslanici, diskusija povodom 
Ustava već je dosta poodmakla, ali ću ipak i ja, kao seljak, ka- 
zati nekoliko riječi o ovome Ustavu. Mogu sa sigurnošću da 
tvrdim i znam da su široke seljačke mase za ovaj Ustav i da je 
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njihova želja da se primi ovaj Ustav. To je san našeg seljačkog 
naroda, saji koji se poslije stotina godina ostvaruje danas. Taj 
san ostvario je Narodnooslobodilački pokret tako da sad riješa- 
vamo pitanja koja u sebi nose istinsku pravu deniokratiju jedne 
revolucije. Kad su 1941 godine naši seljaci odlazili u šume na 
ustanak i kad je naše selo ostalo kao jedina baza za snabdije- 
vanje naše vojske, oni su, idući da .se bore protiv okupatora i 
izdajnika zemlje, protivu ustaša i četnika išli sa potpunim ra-zu- 
mijevanjem da se više neće povratiti ona omrznuta stara Jugo- 
slavija. 

Drugove, mi smo dobro zapamtili režime stare nenarodne 
Jugoslavije, naročito mi selajci. Kad su bili magacinj puni žita. 
niaši su bosanski seljaci dolazili u grad o Božiću s torbama da ga 
traže a dobi j ali su ga samo s velikom mukom. A danas vidimo da 
je'; pored svih teškoća ratnih posljL'dica i najzabitnije selo n 
na&jj zemlji snabdjeveno sa najnužnijim životnim namirnicama 
Isto tako znamo da se u toj staroj Jugoslaviji sva plodna zemlja 
nalazila u rukama veleposjednika i trgovaca, dok su naši seljaci 
odbacivani u najneplodnije krajeve da tamo žive i da traže, što 
kaže naš narod, »nafake«. isto tako znamo da, dok je naš se- 
ljački narod pod tako teškim uslovima živio i patio se, dotle su 
naši vlastodršci rasipali novac na luksuz i automobile, na piće 
i na karte, ne vodeći računa da je to novac koji je potekao iz 
krvi i znoja naših seljaka i radnika. 

Drugovi, ja ću ovdje da navedem samo nekoliko primjera 
šta je naša Bosna pretrpjela u toku ovoga rata. Kod nas u Bosni 
popaljeno je oko 120.000 seoskih kuća, i:sto tako je 80% stoke 
uništeno. Ljudi stočari koji su imali po stotinu, pa i po hiljade 
ovaca, poslije oslobođenja nijesu zatekli ponegdje ni jednu. U 
Bosni rat je zatekao 240.000 konja, a od toga nije ostalo ni deset 
od sto. Bilo je 228.000 izbjeglica rasuto po svim krajevima паЗе 
JllgOShmje Preko 700.000 žrtava Bosna je dala u ovome ratu. 
Ko je imao prilike da proputuje preko čuvene i nikada nepoko- 
rene Kozare i legendarne Romanije mogao je da vidi strahote 
OVOga rata nuvao je da putuje kilometrima a da ne vidi nijednu 
kuću, nijednu "kokoš. I pored svih fth strahota naš bosanski 
sdiak ni'je Ivlonuo duhom, nego, kao što je za vrijeme borbi 
branio svoju zemlju, isto je tako poslije oslobođenja pregao da 
obnavlja našu zemlju, da izgrađuje svoja sela i naselja. (Odo- 
bravanje).   

DrugovS Narodnooslobodilački pokret je riješio mnoge pre- 
teške zadatke i danas, pošto je naš Ustav zagarantovao da ze- 
Bilja pripada onome koji je zemlju radio, koji se za nju borio 
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i oslobodio je,'ja mislim da je dužnost svih nas da mi ove zakone 
što prije sprovedemo u djelo, da u rano proljeće, kada seljak 
zaore prvu brazdu, da to bude njegova sopstvena brazda koju 
je svojim znojem i svojom krvlju natapao cijeloga SVOga vijeka. 

Drugovi, ne samo što ću glasati za ovaj Ustav, nego, kao 
-eljak, smatram da mi je najveća čast što mi je palo u dio da 
glasam za Ustav koga nijesu stvorile narodne krvopije, nego 
ljudi sa njiva i iz radionica, za Ustav koji obezbjeduje slobodan 
život seljačkom narodu. (Burno odobravanje). 

Pretsednik:   Reč  •:ma   narodni   poslanik   drug  Antun-Tuna 
Babić. 

Antun-Tuna Babić (Izborni srez Županja, NR Hrvatska): 
Visoki dome, drugovi i drugarice narodni zastupnici, na sada- 
šnjem zasjedanju naše Savezne skupštine sakupljeni smo da 
obavimo vrlo važan, novodržavni, istoriski radostan, veličan- 
stven i svečan čin. Sakupili кто se da pretresemo, odobrimo i 
izglasamo predloženi nacrt Ustava, kao temeljni zakon novog 
narodnog života. Nikada dosada, kroz prošle vijekove, nije 
narod radništva i seljaštva, inače proglašen kao niža klasa, 
bio u položaju da o sebi odlučuje, da sam sebi svojom slobod- 
nom voljom stvori i uredi zakon za bolji i lakši život. Od- 
uvijek je širokim narodnim slojevima, kao »nižim«, nametan 
osnovni zakon, ustav, od strane »viših«, od monarha, kapitalista, 
korupcionista svake vrste, ustav na osnovu koga su ovi iscrplji- 
vali prirodna zemaljska doba i narodni trud. Pravice i čovječnog 
zakona za narod nije bilo. Otuda je i potekla ona narodna: »Bog 
na nebu, a car na zemlji:«. Car je mogao dati i zemlju kome je 
htio, i koliko je htio, kao da je njegova. Zato su se oko careva 
uvijek i sakupljali špekulanti i razni korupcionisti, izrabljivači 
narodne muke, i nijesu vodili računa hoće .li narod žilvjeti životom 
dostojnim čovjeka. Usljed toga su se, kad je došlo do ovoga 
teškog i nezapamćenog rata, složile milionske mase toga dosada 
nižeg radnog naroda, bez obzira na naciju, da sa sebe stresu pri- 
tisak »viših«, i da odbace njihove nečovječne zakone. Naši su na- 
rodi u ovom teškom ratu kojii je stajao mnogo žrtava, uništenih 
sela, opustošenih domova, izvojštili sebi slobodu, uspostavili 
odozdo narodnu vlast i riješili se onih koji su govorili da su 
određeni »po milosti božjoj i volji narodnoj« da upravljaju na- 
rodom. Tada se, eto, sav naš narod, pritisnut stoljetnom neprav- 
dom, a dosada uvijek razdvajan, složio u borbi od godine 1941 
do 1945, i pokazao da narodna volja nije za upravu sile, pa ni 
božje, jer se kaže da je glas naroda, glas boga, jer što narodi 
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hoće to i bog hoće. I naši narodi u poslovici XX vijeka nijesu 
više htjeli da slušaju nauku »po milosti božjoj«, već su, poučen1; 
gorkim iskustvom, od prije, i kad su neprijatelji mislili da nas 
nestane, pošli za onima koji su decenijama bili obespravljeni, 
bUti zatvarani po glavnjačama, pa i vješani. 

Sav naš narod, uslijed zajedničkih patnji i tolike prolivene 
krvi, složio se u jedinstvenu snagu, i svi oni koji narodu žeJe 
dobra krenuli su ii borbu za neustrašivim našim vodom, marša- 
lom Titom. I, eto, po izvojevanoj pobjedi donos! se narodni, 
republikanski Ustav u slobodi. Protivnicima narodne slobode. 
naravno, to nije Dravo. On su mislili, pa i tvrdili, da mi nećemo i 
ne možemo stvoriti republiku. On; su govorili da neće biti izbora 
za Konstituantu. Govorili su: ne idite na glasanje, doći će ovamo 
neka strana reakcionarna klasa i napravice kod nas red. Ali, eto 
nije se ostvarilo ono što su oni očekivali, već se svršilo sve onako 
kako hoće oni koji su se bonMi, koji su se borili protivu naših 
neprijatelja, kako'izvana tako i iznutra, sa oružjem u ruci i sa 
nadom u pobjedu. Pa i u sadašnjoj borbi duhova, mi nećerho i 
ne možemo popustiti dok ne pobijedimo. Neka neprijatelji na- 
rodne slobode i razni reakcionari cvile kao zmija u procjepu, 
narod sa svojom narodnom vlašću ide svojini putem. Naši narodi 
poučeni u prošlosti ne daju se više razdvajan na svoju štetu, a 
na korist neprijatelja. Uvidjeli su da su samo složni i ujedinjeni 
u jedinstvenoj fronti ona snaga u Federativnoj Jugoslaviji koju 
ne može niko slomiti. Narod, voden svojom pravom narodnom 
vlašću, a sa ljudima koji su ga u borbi vodili i bodrili, obara, 
eto, svaku prepreku i proglažuje svoju davno očekivanu repu- 
bliku. Samo u republici narod može ostvariti i temeljm zakon, 
Ustav, po kome se zakonu stvara blagostanje i bolji, pravedniji 
život cijelom narodu. Naša narodna vlast, kao sastavljač Ustava, 
predala ga je izabranom odboru, kao i cijelom narodu na pretres 
da ga prouče i dadu svoj prijedlog. I moram reći da je i svuda u 
narodu vladao vdiki interes za pretres Ustava. 

Ja b:h se, drugovi narodni poslanici, osvrnuo samo na neko- 
liko članova, ne da možda nešto ispravim u Ustavu, nego da 
pohvalim i kažem kako se slaže sa narodnim životom, premda 
чаш je izvjestitelj drug Moša Pijade ive opširno izložio. 

Član 13 kaže da nacionalne manjine u Federativnoj Narod- 
noj Republici Jugoslaviji uživaju prava i zaštctu kulturnog raz- 
vitka i upotrebu svog jezika. Dati ovakva prava narodnim manji- 
nama je ne samo demokracija, nego i čovječnost 

Član 17 kaže: »Država posvećuje naročitu pažnju i pruža 
pomoć i olakšice narodnom zadrugarstvu«. Kolika prednost — 
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prema onome kad su nenarodne vlasti pod monarhističkim usta- 
vom sudbenom dražbom prodavale zadružne gospodarske stro- 
jeve, pa i kuće i spremišta. 

Član 19 kaže: »Zemlja pripada onima koji je obraduju«. 
Država naročito zaštićuje i nomaže filolog i srednjeg seljaka. Po 
našem sadašnjem Ustavu prestaće nagomilavanje seljačkih du- 
irova, radi kojih je često zemlja dražbom prodavana. Siromašniji 
M.ljaci pod starom nenarodnom vlašću nijesu пгкако mogli doći 
do'onoliko zemlje koliko im je trebalo, a da se ne uvale u dug, 
'iib im je sad omogućeno novim Ustavom. 

Član 24 dozvoljava pravo jednako ženama kao i muškarcima. 
To pravo žene potpuno i zaslužuju. Jer koliko su nam pomogk' 
u -amoj borbi, još su više doprinijele svojim radom u pozadini. 

Član 26 kaže da su brak i porodica pod zaštitom države. 
Šta bi bilo od čovječanstva kad uz prirodne zakone ne bi bilo I 
zemaljskih, koji nas vežu da smo dužni svoje potomstvo uzgo- 
jiti, oplemeniti da budu korisni državljani, na radost roditelja 
i države, a ne na sramotu. 

Član 29 kaže: »Stan je nepovrediv«. A prije? Koliko smo 
puta bili pretresani i isprebijani od raznih batinaša u vlastitom 
svom domu samo zato što mislimo svojom glavom a ne protiv- 
ničkom. 

član 38: »U cilju podizanja opšte kulture naroda, država 
obezbeduje da škole i druge prosvetne i kulturne ustanove budu 
dostupne svima slojevima naroda«. 

Član 40: »Svaki građanin ima pravo da tuži nadležnom sudu 
lica za krivična dela učinjena u silužbenom radu«. Kolika pred- 
nost! Ko bi se usudio za vrijeme monarhije da tuži ova lica! Taj 
bi sigumg sam bio osuđen. Otuda je i stvorena ona narcJna: 
»Vrana vrani oči ne vadi«, ili pak: »Bog visoko, a car daleko«. 

Član 119: »Svi sudovi sude po pravilu u veću«. Ovdje je 
vrlo važna odredba o porotnicima koji će n sudu isticati pravdu 
i poštenje. 

Član 125 i tri člana iza njega govore o javnim tužiocima. 
Velika je zadaća i dužnost javnih tužilaca za savjestan rad u 
suzbijanju razirih kriminalnih događaja, kao i u čuvanju zako- 
nitosti. 

I, na kraju Ustava je čl. 134) koji kaže da je .lugoslovenska 
armija oružana sila Federativne Narodne Republike Jugoslavije; 
čiji je zadatak da obezbjeduje i brani nezavisnost države i slo- 
bodu naroda. Ona je čuvar nepovredivosti državnih granica i 
služi održavanju trtra i bezbjednosti. Naša hrabra vojska, pod 
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iiuiclrim vojskoVOdoiTl maršiJloin Titom, izvr.Mla je tešku zadaću 
u borbi .sa fašističkim okupatorom i u ovom poslu pokazala se 
kao prva iza bratske Sovjetske Rusije, što joj služi na čast. 
Dakle, naša vojaka neće nikada otimati tuđu zemlju. Ta, pro- 
strana je naša ujedinjena Federativna Republika Jugoslavija, 
puna prirodnih bogatstava i ljekovitih vrela, više vrsti ruda i 
ogromnih naših šuma. Jedino što bi nam imalo pripasti od su- 
sjeda Mađara preko 20 sela, ^'dje živi hrvatski narod, koji je 
ostao 'bez ikakvih prava. Mi Hrvati, a i ostali naši narodi, koji 
želimo ■: činimo svakome dobro, ne bismo mogli ravnodušno slu- 
šati kako naša braća izvan granica Jugoslavije trpe nepravdu 
i pritis; k, a da ne dignemo svoj glas protiv nepravde. 

Čitajući izvještaje »Tanjuga« vidimo da je naša narodna 
vlast poduzela izvjesne mjere i uspjela kod susjeda, te da je 
određena komisija'ustanov'ila'istinitost našeg protesta,'radi čega 
je obećano da će naša manjina tamo uživati sva prava i nacio- 
nalne slobode, kao što i kod nas sve manjine imaju jednaka 
prava kao i mi. 

Mi ne namjeravamo da ma od koga nešto silom prisvajamo. 
Želimo da sa svim susjedima u ljubavi i prijateljstvu živimo, mi 
tuđe poštujemo, ali ono što nam pripada i što je naše, branićemo 
protiv svake sile. A to nam nalaže i garantira, eto, naš novi na- 
rodni republikanski Ustav, koji je nikao iz duše i srca svega 
naše«: dosad potištenog i ugnjetavanog naroda, i ja kao stari 
republikanac nauke pok. Stjepana Radića, koji je naučavao da se 
narod samo u republici može i nacionalno, i gospodarski i pro- 
svjetno razvijati, izjavljujem da ću za ovako dopunjen Ustav, 
izvađen iz naVodnog života, kakvog sam ja još od mladih dana 
zamišljao, i za njega se borio, iz ovoga svona staroga srca gla- 
sati. (Aplauz). Ali, očekujem da ćemo ga' u ovom našem visokom 
domu svi jednoglasno prihvatiti. (Odobravanje). 

Pretsednik: Ima reč naredni poslanik Miha Marinko. 
Miha Marinko (Izborni srez Trbovlje, NR Slovenija): Dm- 

gov\ i drugarice narodni poslanici, pretres jednog Ustava za 
svaku zemlju je jedan od najvažnijih događaja, a pogotovo je 
to za našu zemlju, jer je naš Ustav sasvim nešto drugo od ustava 
mnogih zemalja Evrope. To je naglasila većina govornika u 

m pretresu". Ja bih uz to spomenuo jednu odliku ovog 
našeg pretresa, naime, izvanrednu lakoću s kojom se mi na- 
rodni poslanici, a i široki narodni slojevi našeg naroda, sporazu- 
mevamo u tome tako važnom pitanju kao što -je fonnulisanje 
Ustavpj kao i brzinu s kojom taj posao svršavamo. Mislim da 
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tm miioirili i/.medu mis koji verujii da bi se taj posao mogao 
i brze svršiti, ako bi stalo samo do nas, ako većom brzinom ne bi 
umanjivah značaj donošenja našeg Ustava. Pretres našeg Ustava 
Rije akademsko natezanje, nadmudrivanje, nije trveme raznih 
društvenih klasa i stranaka, otimanje za gospodarski položaj i 
vlast u državi, kao što je to u mnogim drugim zemljama, već јб 
nas pretres Ustava stvaranje toga Ustava, jednodušna registra- 
cija nas:h postignuća za koja su se naši narodi borili i registra- 
cija praktićki već ozakonjenog stanja. Zašto je tolika jednodu- 
JnpSt, to MI vec mnogi predgovornici naglasili. Narodna skupština 
je, može se reći, ničim pomućeni odraz volje naših naroda, pošto 
je izvojštena istinska narodna demokratija i pošto se taj Ustav 
Stvarao u toku četa-i godine naše borbe, u kojoj je narod izašao 
kao pobednik ne samo nad jednim od najstrasnijih neprijatelja 
-polja, nego i nad neprijateljem unutra. Ovo je'osnovna stvar, 
koja ве razlikuje kao noć od dana od sličnih događaja koji SU 
na pragu kod drugih naroda. 

Mi bismo se mogli samo okrenuti nazad, na ono vreme kada 
se stvarao VLdovdanski ustav u našoj zemlji i videM kako je dugo 
trajala ta rasprava, koliko je bilo trvenja i borbe između poje- 
dinih grupa i stranaka. Tu se najbolje vidi i sva ona ogromna 
razlika između ondašnjeg i današnjeg stanja. 

Verovatno je da će biti mnogo' zemaljp još i danas, koje će 
morat: preći sličan put baš stoga što u tim zemljama Ustav nije 
stvaran опаЈш kao što se stvara kod nas. 

Zašto je kod Vidovdanskog ustava bilo toliko borbe? Prvo, 
zemlja tada nije bila oslobođena od naroda i nije bila rukovo- 
đena od pravog, narodnog voćstva. Snage koje su se borile oko 
ustava, koje su, svaka za sebe, htele učvrstiti svoje pozicije, bile 
su heterogene u oba tabora: u taboru nazadnjaka kao i u na- 
prednom tabora. Bilo je i izvesnih grupa za koje se nije znalo ni 
kojoj strani pripadaju. Ali tada nije bilo mogućnosti sporazu- 
mevanja n jednom tako važnom pitanju, fada reakcionarne 
-nage same nisu bile dovoljno jake da bi moglo stvoriti onakav 
Ustav, kao sto su htele. Naime i Vidovdanski ustav nije sasvim 
zadovoljio ondašnje reakcionarne snage. Bilo je sa njihove 
strane, izve-nili laktičkih popuštanja. H.lo je i mnogo podmići- 
vanja i mnogo manevara i mnogo razbijanja kako bi se tadašnje 
progresivne snage sprečile da stvore Ustav kakav bi odgovarao 
narodima. 

Da se Vidovdanski ustav stvarao skoro dve godine nije znak 
da ta dužina znači.veću ondašnju demokratičnost. Oni koji bi to 
htell tvrditi, kao što smo ih imali ovde, u Privremenoj skiip-tini, 
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treba da /naju da je to Za DSS potpuno apsurdno, jer je potpuna 
Suprotnost iijiliovog shvatanja пабој istinslcoj demokratiji. 

U našoj zemlji svršeno jfi sa periodom Hberalne demokra- 
tije, pošto se u našoj borbi razvio viši tip demokratije, tip na- 
rodne demokratije, koji najviše odgovara današnjem stepenu 
društvenog razvitka. A za vreme Vidovdana, progresivne >паце 
nisu bile sazrele ni po jasnosti svojih shvatanja, niti po jačini 
pokreta — nisu imale osvojenih pozicija da bi mogle doneti ustav 
koji bi odgovarao potrebama narodnih masa, a još manje da bi 
*e taj ustav mogao doneti u kraćem roku. Tada su zemlje Јц^о- 
slavlje bile oslobođene od drugih faktora i široke mase nisu uče- 
stvovale u toj borbi za ustav. Ja sam u to vreme bio u vojsci i 
nimalo nisam čuo ni znao da se sprema i donosi ustav, a danas 
ne samo da nam je naša vojska izvojevala mogućnosti, već i 
sama živo saraduje u pretresanju našeg Ustava. Pretres našeg 
Ustava je samo logična posledica drugih prilika, solidnog, zdra« 
vog, prirodnog stvaranja našeg listava u kome je ovaploćena 
živa današnja stvarnost. Naš Ustav ne samo da nije stvaran od 
momenta kada je bio formuli-an osnovni projekt Ministarstva za 
Konstituantu, ne samo od .Jajca pa dalje, ne samo od početka 
narodnooslobodilačke borbe naših naroda, već i dosta ranije. 
Istina, reSavajući period ostvarenja našega Ustava jeste od po- 
četka narodnooslobodilačke b ube, ali koren — početak stva- 
ranja i pribiranja snaga — idu dugi niz godina unatrag. Tu bisiiM 
se mogli kratko osvrnuti samo na našeg vodu. Mogao bi doduše 
da u toku četvorogodišnje borbe nikne neki voda, ali činjenica 
da smo imali svoga vodu prvog dana ustanka, znači prilično više, 
znači da je već on bio neosporni vojnički, politički i duhovni 
voda od prvog dana ustanka. Zato što je bio već u predratnim 
godinama neosporno rukovodeći autoritet naprednog dela rad- 
ničke klase, kao i za izvesne slojeve, najbliže saveznike rad- 
ničke klase. Korene uslova da možemo danas donositi ovakav 
Ustav moramo tražiti U čitavom dugom iprocesn u kome se radin 
i kalio skelet današnje naše svenarodne političke tvorbe — Na- 
rodnog fronta. Za vreme stvaranja Vidovdanskog ustava imali 
smo, doduše, jedan veći deo radničke klase koja je bila borbena 
i buntovna pod utiskom Oktobarske revolucije, ali taj deo rad- 
ničke klase nije imao jasne perspektive; političko voćstvo, mlado, 
neiskusno, bez jasnih i -pravih stavova, bilo je bez klasne ruko- 
vodeće organizacije. Radnički naoredni aktivisti, svi skupa tada 
biH su nepoverljivi prema svojim prirodnim saveznicima i takvi 
su uslovi oduzimali mogućnost da radni narod tada dođe na vlast 
i da sebi skroji ustav koji bi mu odgovarao. 
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Tu borbenost radničke klase svcdoči činjenica da je reakcija 
bila prinuđena da se lati bezobzirnog nasilja kako bi se očuvala 
na vlasti. A sama činjenica da se reakcija uspela održati na vlasti 
putem nasilja dokazuje, s druge strane, da radnički pokret nije 
bio spreman, nije bio unutrašnje čvrst, i čak i naša Partija bila je 
vrlo slaba u ideološkom, političkom, moralnom i organizacfonOfn 
pogledu. Nije tada bilo dtiage koja bi mogla voditi borbu /a 
bolji ustav. 

Trebalo je da prode dugi niz godina dok je došlo do idej- 
nog raščišćavanja u svim važnim pitanjima naše zemlje, kao, na 
primer, problema mnogonacionalne države, načina rešenja tlacio- 
nalnog pitanja. Trebalo je još toliko vremena da se najnapred- 
nije jezgro radničkog pokreta Oslobodi šovinizma i drugih DO: 
lešti starog odgoja, navika i zabluda. Pomislimo samo na desetak 
godioal KrtatHag koliko je bilo nepoverenja medu ljudima koji 
danas čine Narodni front, koji su prema -rojim interesima tre- 
bali da idu jednim putem, koliko je bilo pogrešnog zadržavanja 
verovatno i medu mnogima između rfas nvde, po prilici svakog 
između nas da 6 savlađivanju suprotnost; medu -obou: /,a\ ade- 
nih naših naroda i ne govorimo. Potrebno je bilo da dođe naj- 
strašnije iskušenje za naše narode, ovaj strašan rat, ugrožavanje 
narodnog istrebljenja od >traiie fašistieko'g imperijali/.nia, U 
kome sir se naši izrabljivaei i u^nejtao: do gola razotkrili kao 
/dajice i sluge tuđina, pa da smo našli zajednički put borbe, 

zajedničko poverenie, zajedničke i jednake osnovne poglčde, pa 
da možemo danas lako pisati svoj ustav. 

Svakako da je i teror predratne reakcije, na kraju krajeva, 
poslužio jednom dobru. Pod v'.m terorom prekalilo se hiljade i 
hiljade boraca radničkog pokreta. U radničkoj klasi budio se 
gnev protiv izrabljivača. Strasno nacionalno ugnjetavanje i iz- 
daja gospode pobuđivali su ugnjetene mase na otpor. Teška i 
tvrda je bila škola kroz koju su se oslobodile najnaprednije stva- 
ralačke snage našeg naroda i bile spremne u najkritičnijem, u 
najtežem i odlučujućem momentu po naše narode da uzmu nje- 
govu sudbinu na svoja leda. Taj naš pokret pir oživljavao je 
teške unutrašnje krize koje su svojevremeno kočile njegov raz- 
vitak i rad. AH, našao se lekar koji ga je ozdravio, našao Sfi 
kovač koji ga je pravovremeno prekalio, našao se voda koji ga 
je politički odgojio i spremio da nade put zajednice sa ostalim 
radnim slojevima, a da postane kopča za sve ugnjetene narode 
Jiugoslavije i to u momentu kada se na grafiicama pojavljuju 
fašistički   porobljivači.   Naš  drug   Tito   neosporno   je   bio   voda 

366 



ustanka već prvili dana njegovih. Tu su preduslovi uspeha nase 
uarodnooslobodilačke borbe. Nijedna dru^a zemlja porobljene 
Evrope ne može se danas ponositi takvim vodom ni takvim unu- 
trašnjim jedinstvom, ni takvim ustavom kao narodi Jugoslaviju. 

Naši narodi mogu se svom gordošcu ponositi njime. 
Njime se ponosi radni narod i radnička klasa iz koje potia-. 
Radnička  klasa  ostacv  i  dalje  verna   svojim   tradicijama. 
Ma da su osobenosti uslova našeg narodnooslobodilačkoLC 

ratovanja bile takve, da je bila krajnje otežana mogućnost pot- 
pune mobilizacije radničke klase u borbi za ovaj naš Ustav, — 
što je nečuven teror okupatora i njegovih domaćih slugu po 
gradovima i industrijskim centrima često sasvim obezglavio rad- 
ničke  mase,  da  nije  bilo  rukovodilaca, koji  bi je  mobilisali i 
vodili   ipak radnička klasa ne može a da ne odigra istorij.-kv 
i društvene uloge. 

1 one radničke mase koje do oslobođenja naših gradova : 
Midustrijskih centara nisu bile inobi!L-,ane, dokazale su odmah 
posle; oslobođenja svpju vernost, ne samo recima već i delom, 
na obhbvi naših industrijskih postrojenja i konunjikacija. 

Osim Sovjetskog Saveza nijedna druga zemlja ne može 
se meriti sa nama u tempu obnove. To je samo zato što je čita- 
voj radničkoj klasi jasno da je OVO njena država. Radnička kla-a 
nije samo u diskusiji glasala za ovaj Ustav, vec i svojim napo- 
rima na obnovi i dizanju proizvodnje. 

-Najšire mase radnika svesne su togfl svog istori>kog za- 
datka koji traži od njih žrtava, samoodricanja, više napora nego 
od drngiii, jer znaju da SU sadašnje patnje i napori investicioni 
zalog lep.šoj budućno.~.ti i blagostanju. Svesne su da će moral; 
još godinn-dve žrtvovati, naprezati sve svoje radne snage, da 
hi se izgradi)! čvrsti ekonomski temelji naše narodne države. 

široke radivičke klase su svesne toga da je za dalje učvr- 
šćenje naše narodne države, za osiguranje buduće sreće i materi- 
jalnog blagostanja potrebno neograničeno jačati i razvijati našu 
opšteiiarodnu privredu -    državni sektor privrede. 

U ovom nacrtu Ustava radnici vide jasno forinulisane kon- 
ture razvitka naše privrede. 

Ako ovaj nacrt još ne zadovoljava sve krajnje želje i ciljeve, 
radnici vide da ovaj Ustav ne sprečava, već pogoduje i nslov- 
Ijava razvitak do tih ciljeva i prava. 

Ovaj naš Ustav dopušta i usrilerava puni razvitak unapi 
ali hermetički zatvaiRi vrata svakom vraćanju nazad. 
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Ove činjenice potpuno zadovoljavaju i odgovaraju svemu 
onome što je na sadašnjem stepentr razvitka na.se demokratije 
potrebno i mogućno postići. 

Stvoreni su svi preduslovi za nagli: razvitak naše zemljo. 
Naš Ustav je zakonski okvir i podloga našeg nastojanja 

kg napretku. On je za nas formulisanjc naših postignuća, a za 
narode i radničku klasu drugih zemalja jedan vrlo privlačan 
program. 

Mnogi drugi narodi još se bore protiv ostataka fašizma na 
vlasti, još se koprcaju pod gnevom reakcije. Za njih je naš 
Ustav uzor i: on ima veliki međunarodni značaj kao primer dru- 
gim narodima kako treba svršiti sa svim ostacima fašizma i 
reakcije. 

Naš Ustav je rezultat naše revolucije. Naš oslobodilački rat 
i uspeh toga rata bio je moguć samo zato što je on značio našu 
nacionalnu revoluciju. A uspeh nacionalne revolucije u današnje 
vrniie nioguć je bio samo zato, što su u njoj načeti i rešavani 
duboki socijalni problemi. 

Naša narodna politička demokratija Izvojevana i ostvarena. 
te konačno i iformulisana ovim Ustavom, ne bi bila obezbedena 
bez ovakvog ekonomskog uređenja u IV glavi nacrta Ustava, 
koja; se, uglavnom, oslanja na stvaralačke snage naših naroda 
od kojih se najviše traži — od radničke klase, a ujedno joj i 
daje puno pravo. 

Ovaj nacrt Ustava sadrži ograničenja koja, uostalom, ima 
svaki ustav, a ta ograničenja su baš takve prirod-', da bslgura- 
vaju što veću demokratiju i slobodu ogromnoj većini naših na- 
roda, osiguravaju napredak' i sprečavaju vraćanje nazad. 

Ako ne bi bila oduzeta mogućnost zavaravanja radnih masa 
fašističkim i prbfašistlčkim reakcionarnim^ elementima, ako oni 
ne bi bili kažnjeni za svoju izdaju otadžbine oduzimanjem onoga 
stasu napljačkali od naroda u svojoj službi tuđinu — naši izbor: 
ne bi protekli tako jednodušno, naša Skupština ne bi bila tako 
jednodušna, ne bi bilo ove naše jednodiiMiosI': u donošenju 
Ustava, pa bi dolazio u pitanje i sam opstanak narodne vlasti. 

Oduzimanjem demokratskih prava neprijateljima, koji bi ih 
Upotreblli isključivo u svoje lične i и^ке staleške, protivnarodne 
j protivdržavne svrhe, oduzeta je mogućnost zavaravanja masa 
— i u izbornom rezultatu postignut je verati odraz volje naroda. 
Postignuto je da su se mase mo^le opredelili prema svojini 
stvarnim materijalnim interesima. 

Radnička klasa je u velikoj većini svesna da još ne postoje 
mogućnosti za neposredno i puno zadovoljenje materijalnih po- 
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treba   svakog  pojedinca,  al;   ovim   Ustavom  data  je  garancija, 
ukazan je put i okvir kojim će se načinom doći do toga. 

Radnička klasa biće sve.-na va/nosli, odgovornosti i zadaća 
koje su date njenim sindikatima i drugim organizacijama ovim 
Ustavom. 

Radnička klasa vidi u nacrtu Ustava predvideno Ministarstvo 
rada kao posebni državni upravni organ koji posvećuje veliku 
pa&ijil lome da radni odnosi budu ispravni, da socijalno osigu- 
ranje bude pod neposrednom zaštitom države. 

Postignuto jedinstvo radničke klase i čvrst savez sa ostalim 
radnim slojevima biće siguran oslonac i temelj naie nove države. 
Radnička klasa Jugoslavije, kao što je dosada bila temelj spa- 
janja svih naroda Jugoslavije u čvrstu zajednicu, služiće i dalje 
najdubljem učvršćivanju tog jedinstva. 

Radnička klasa u zajednici sa ostalim osnovnim radnim slo- 
jevima teleda kroz ovaj Ustav i pod rukovodstvom Partije i Tita 
jasnu perspektivu lepe i srećne budućnosti. (Burno odobravanje). 

Još par reči o onome delu našeg naroda, koji je mnogo do- 
prineo u žrtvama i u borbama za ovaj naš Ustav, koji se borio 
zajedno s nama i kome se danas osporava da živi pod krovom 
ovog našeg Ustava, a to je p Istri, Primorskoj i Koruškoj. Oni 
koji š tim narodom imaju druge račune, koji žele ne samo da i 
dalje porobi j avaju taj naš narod, negd koji pljuju na demo- 
kratska načela i nacionalne slobode koje oni pro^lašuju svojim, 
koji hoće time da naškode čitavoj našoj državnoj zajednici, tre- 
balo bi da znaju, da će njihova nastojanja imati baš suprotne 
rezultate od onih ikoje žele. Tu treba spomenuti, na primer. Pri- 
morsku, Istru, koja je bila za 26 gođltta pod ropstvom italijan- 
skog imperijalizma i fašizma. Njezino stanovništvo činilo je 4% 
čitavog .stanovništva te države. Ali statistika procesa suđenja 
Tribunal speciale — u Rimu fenosi 70';, svih suđenja za ta 4 4. 
stanovništva. Taj teror i sve one teške borbe koje su te pokrajine 
snosile zajedno sa nama, stvorili su od toga primorsko-istarskog 
ljudstva takvu čvrstinu koja bi moula • dati primer, da je ona 
krajnja oštrica prekaljenog železa, ona oštrica, koja se najviše 
ispituje po samome onome što kažu: da se u vatri kali železo. 
U Sloveniji koja je bila pod raznoraznim uticajima raznarod- 
njavanja, vrlo je karakteristično da je baš ovaj deo Primorske, 
koji je"bio najjače pod uticajem te politike raznarodnjavanja, da 
jebaš taj deo^lovfcnačkog ljudstva fanatični pristalica, nepoko- 
lebljivi, čvrsti pristalica jugoslovenske zajednice, a pogotovu 
sada, kad su videli ovaj nacrt Ustava, kada su ga pretresali. 1 u 
to treba da se uvere oni koji imaju druge račune, da se ni im 
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nećemo nikada složiti sa nekim remenjem koje bude drukčije 
negoli rešenje koje hoće i traži ovaj narod i mi. 

Glasaču za ovaj Ustav. (Aplauz). 
Pretsednik: Određujem odmor od 10 minuta. 

(Posle odmora) 

Pretsednik: Nastavljamo sednicu. Ima reč narodni poslanik 
Veljko Zeković. 

Veljko Zeković (Izborni srez nikšićko-viluski, NR Crnci 
Gora): Drugovi i drugarice narodni poslanici, ja prihvatam pred- 
log nacrta Ustava što ga je Ustavotvorni odbor podnio na oza- 
konjenje ovom visokom domu. Smatram se u isto vrijeme oba- 
veznim da izjavim da se ne samo kraj u Crnoj Gori u kome sam 
ja izabran saglasio sa nacrtom već se pokazalo prilikom disku- 
sije o nacrtu Ustava u Crnoj Gori, daje čitav crnogorski narod 
solidaran sa nacrtom ovog Ustava. Solidaran je i slaže se u pot- 
punosti s njime iz prostog razloga što je u njemu našao sve one 
tekovine za koje se borio u toku ovoga rata, što je u njemu 
našao sve one težnje i nade sa kojima su ginuli sinov; Crne Gore 
u ovome ratu. 

Ja ću se, drugovi i drugarice, uglavnom zadržati na prvom 
i drugom članu nacrta Ustava, u kojima je tačno utvrđeno unu- 
trašnje uređenje naše zemlje na bazi federacije, na bazi ravno- 
pravnosti svih naših naroda. 

Trebalo je da produ dvadeset i dve godine teškog, nenarod- 
nog i mučnog života u bivšoj Jugoslaviji, onog života u kome 
su proganjane sve napredne ideje, u kome su proganjane sve 
napredne grupe i stranke, a u prvom Yedu radnička klasa, napo- 
minjem: sve napredne grupe i stranke, ukoliko su one ostajale 
konsekventne na liniji odbrane interesa širokih narodnih slojeva; 
trebalo je četiri godine oslobodilačkog rata i pravilnog ruko- 
vođenja tom borbom pa da pobijedi načelo ravnopravnosti naših 
nairoda. To je, u isto vrijeme, i prvi uslov koji omogućaval nesme- 
tani razvoj svih naših naroda, njihov procvat, razvijanje njiho- 
vog nacionalnog individualiteta, a preko toga i procvat naše 
nove Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Iskustvo u 
bivšoj Jugoslaviji je i te kako pokazalo i prije rata, a naročilo 
u toku ovoga rata, da više ne može i neće da postoji Jugoslavija 
razjedinjenih naroda. To iskustvo je pokazalo da više ne može 
da opstane Jugoslavija koja je svaku svoju i političku i eko- 
nomsku krizu završavala time što je bila osvajana od imperi- 
jalista koji bi je prvi napali, ili od onih finansiskih grupa koje 
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bi uspjele da se, preko svojih agenata, prve plasiraju u našoj 
zemlji. 

To je iskustvo isto tako pokazalo da više ne može da opstane 
Jugtiilavija u kojoj bi jedna klika, u ime jednog naroda, a protiv 
volje toga naroda, mogla da ugnjetava ostale narode u Jugo- 
slaviji. Neriješeno nacionalno pitanje bilo je osnov gotovo za 
>ve smutnje u životu bivše Jugoslavije. Narod u Crnoj Gori bio 
je 1918 godine prevaren i obmamit takozvanom Velikom skup,- 
štinom u Podgorid. Uprkos toga da su postojale izvjesne težnje 
narodnih masa, uprkos toga što je bilo i izvjesnih dobronamjer- 
nih ljudi koji su radili na onom i onakvom ujedinjenju, ono 
ništa drug6 nije moglo doniieti nego učvrstiti na vlasti jednu 
Krupu ljudi, ili bolje reći jednu klasu koja je živjela ugnjeta- 
vajući dru^e narode. 

Kakve su bile namjere reakcije pokazao je i politički, i 
ekčnomski, i kulturni i, uopšte, društveni Život za dvadeset i dve 
godine z.ijednićkog života u Jugoslaviji, pokazao je to Vidov- 
danski ustav, pokazale su i sve one antidemokratske mjere koje 
su bile donesene protiv naroda, protiv demokratije u Jugoslaviji. 

Otpor koji je u tom međuvremenu pokazivao crnogorski 
narod nije imao niti je mogao imati nikakve veze sa onom gru- 
pom kojoj je stajao na ćelu Sekula Drljević. Ja to želim da pod- 
vučem zbog toga što je reakcija, što su antidemokratsKJ ale- 
menti, svaki otpor i svaku demonstraciju crnogorskog nar 
pripisivali baš toj grupi, jer su je preko nje najlakše, s obzirom 
na njeno rdavo voć>tvo, mogli kc>rnpromitovati. Ua taj otpor 
nije imao nikakve veze sa tom grupom najbolje je pokazao 12 
juni, kada je taj izdajnik crnogorskog naroda pokušao predati 
crnogorski narod u ruke talijanskom okupatoru. To je, konačno, 
pokazao i 13 juli, kada se čitav crnogorski narod digao u borbu 
protiv okupatora. Svi oni koji su ostali dosljedni, bilo na liniji 
separacije Crne Gore, bilo na liniji velikosrpske hegemonije, do- 
živjeli su da zajedno sa okupatorom produže i konačno da završe 
ili kao njegovi vojnici, ili pred našim narodnim sudovima. Narod 
je svojom borbom u toku ove četiri godine očistio sebe od svih 
onih koji su ца razjedinjavali. I ja sa zadovoljstvom mogu ovdje 
da konstattijem da crnogorski narod nikada u svojoj Istoriji nije 
bio jedinstveniji i nije bio bliži ni Srbima ni ostalim narodima 
u Jugoslaviji, nego što je to danas, i to zahvaljujući ostvarenju 
načela ravnopravnosti, zahvaljujući ostvarenju punog bratstva i 
jedinstva svih naših naroda kroz narodnooslobodilačku borbu. 

Zbog toga, drugovi i drugarice, pitanja koja danas dolaze u 
prvom redu od reakcije    - a ponekad i od nekog dobronamjernog 
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čovjeka — kome pripada Crna Goru, kon;e pripada Bosna i Her- 
cegOViJia ili Kosovo i Metohija, jesu reakcionarna pitanja i ona 
mogu samo da štete svim našim narodima zajedno. Da će t\acelo 
ravnopravnosti i u svojoj suštini i dosljedne, biti provedeno {,raraii- 
lujn i ostala poglavlja na§eg Ustava. Načelo da sva vlast pripada 
narodu, mi smo nalazili i u drugim ustavima, pa čak je to nšl.. 
i u Vidovdanski ustav. Ml, na.š Ustav, naš današnji nacrt Ustava 
obezbjeduje .i g^arantuje jednu vlast koja već postoji, koju je 
narodu svojoj borbi i u suštini i u formi našao i koju danas preko 
rojili i.l'hora, preko svojih skupština čvrsto drži u svojim ru- 
kama. Iz ovo- osnovnog proizilazi i sve ostalo: zaštfta ti prvom 
redu radirh slojeva onemogućavanjem privredne i svake d^uge 
eksploatacije, davanje zemlje onima koji zemlju obraduju i 
uopšte zaštita sltn'ogl srednjeg seljaka, ukidanje svake vrste pri- 
vilegija, omogućavanje najšire prosvjete i о>1цигапје materijalne 
baze našoj zemlji i našoj vlasti preko državnog i zadružnog sek- 
tora itd. Samo zahvaljujući tome što je naša država, naša vlast, 
preko d'ržavhog sektora rano intervenisala u pitanju produkcije. 
u pitanju distribucije — naročito životn:h namirnica, kod nas se 
(hiiias ne mora, kao u nekim evropskim zemljama, ići po 100 i 
200 kilometara da bi se nabavio jedan ručak, kod nas seipak nije 
zncarila špekulacija i crna berza u onoj mjeri u kojoj je to 
u pojedinim evropskim zemljama. 

Za zadruge hoću da Kažem samo to da one ne treba da budu 
samć sebi ci.lj, da zadruge moraju da služe kao pomoć državnom 
sektoru i naročito, oslanjajući se na svoj proizvodni sektor, da 
pomognu državi u snabdijevanju i u proizvodnji, jer je to pred- 
uslov da bi se najširi narodni slojevi mogli da angaŽuju u izgrad- 
nji i obnovi naše zemlje. 

Jedan od diskutanata je tačno rekao da su rukovodioci koji 
su radili na nacrtu ovog Ustava u fljega zaista unijeli sve ono 
što odražava našu stvarnost i za šta su se borili naši narodi. Om 
su u isto vrijeme pošli od pretpostavke da će se naša zemlja raz- 
vijati u smislu progresa u sVakom pogledu. 

Na nama je, drugovi narodni poslanici, da inicijativu narod- 
nih masa, da sve naše pozitivne snage razvijemo, jer će od toga 
u prvom redu zavisiti koliko brzo i kakvi će zakoni izići iz tiaSeg 
osnovnog zakona, iz našeg Ustava, jer će od toga zav&iti ko; 
načuo i kakav će život biti u Federativnoj Narodnoj Republici 
Jugoslaviji. 

Ja sam ubeden da će crnogorski narod zajedno sa svim osta- 
lim narodima dati sve od sebe da naša nova Jugoslavija, Jugosla- 
vija pod rukovodstvom maršala Tita, postigne isti onaj ugled u 
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miru, u izgradnji, n svojoj demokratizaciji, kao Što gh je postigla 
u toku narodnooslobodilačko^ rata. To je uslov za još veće zbra- 
timljenje naših naroda, to je uslov da zajedno žive sa nama oni 
ii;inidi, naša braća, koji Se danas nalaze van naših granica a bore 
че i zde da žive s nama. Zbog toga što nacrt Ustav;; sadrži sve 
te težnje naših naroda, naročito što obezbjednje tekovine koje 
SU naši narodi izvnjevali u toku ovoga rata, ja ća, к.о i svi 
poslanici  Crne Gore, glasati  za ovaj Ustav. (Aplauz). 

Pretsednik: Ima reč narodni poslanik Tomo Vojković. 

Temo Vojković (Izborni sre'z Đurđevac, NR Hrvatsku): 
brugpvi narodni poslanici, mi već danas, čini mi se, peti dan 
diskutujemo o temeljnom zakonu na kome će imati da počiva 
naša budućnost. Može biti da je to prvi put u našoj istoriji da 
naš svijet sa potrebnim ihteresovanjem očekuje rezultate ove 
diskusije. Zašto kažem možda prvi put? O sudbini života širokih 
narodnih slojeva nikad pripadnici tih slojeva nijesu imali prilike 
da budu pitani što oni misle o svojoj budućnosti. Ali danas stva- 
ramo prekretnicu u našem narodnom i društvenom životu. Svoju 
prošlost mi znamo, neki više neki manje. Mnogi ljudi jedino 
zato što su neupućeni i ne znaju kakve velike snage, moralne i 
materijalne, postoje u našem narodu, očekuju sa skepsom rezul- 
tate naše odluke. Mnogi vjeruju da ćemo mi dovesti tekovine 
društvenog stvaranja i civilizacije u pitanje jer prvi put u našoj 
zemlji na pozornicu izlazi narod. Takvih skeptika bilo je i naluui 
Francuske revolucije. Držaoci vlasti do onoga vremena, koji MI 

mi.-lili da će sve propasti kada oni odu sa pozornice zvonili MI 
na uzbunu, hrlili su da pobune svijest čovječanstva, da čovje- 
čanstvo dimni u borbu protiv nosioca novoga duha. I htjeli SU 
da uvjere čovječanstvo da su tekovine napretka, civilizacije i 
kulture u opasnosti. 

Razvoj događaja iza te revolucije demantirao je njih, a de- 
mantirao je i laž da se stvari u društvenom životu moraju odvi- 
jati onako kako je neko nekada zamislio. 

Nakon Francuskt revolucije, dočekali мпо još jednu novu 
revoluciju u svijetu. Oktobarsku revoluciju u Rusiji. Ja vjeru- 
jem da nema medu nama nijednog čovjeka koji se ne bi sjećao 
svega onoga Sto su kod n'asj a kako kod nas tako i u cijelom 
svijetu, ljudi, govoreći u strahu za napredak civilizacije, izmi- 
šljali i'iznosiii kao opasnost za čovječanstvo, te kako će ta revo- 
lucija porušiti sve ono što je u istoriji ljudski duh stvorio. 
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Međutim, mi danas možemo da kunstatiramu da je jedna 
i druga revolucija bila jedan plus u razvitku društva i ćovje- 
oanstva. 

Drugovi, naši narodi prvi put, bez obzira na to što žive 
između Save i Drave ili u Bosni, Crnoj Gori, Makedoniji. 
Srbiji i Sloveniji, dolaze u mogućnost da preuzmu svoju sudbinu 
ti svoje ruke. 

Kakva je prošlost bila — znamo. Vjerujemo i znamo da 
čovjek u stvaranju, u postizavanju postavljenog cilja, može po- 
stići onoliko koliko za to ima snage i potrebnih uslova i slobode 
za akciju. Mi koji smo u životu mnogo prepatili, postavili smo 
sebi stanovit cilj i težili smo da, kad nam dođe momenat, taj 
cilj i ostvarimo. Seljački narod, seljački svijet u prošlosti nikada 
nije pretstavljao ništa drugo nego sredstvo koje se može eksplo- 
atisati i koje može da pribavi stanovitim ljudima lagodan i lijep 
život. .. 

Još davno prije industrijalizacije Evrope, za vrijeme doK 
8U ondašnji činbenic; bili odlučujući u stvaranju uslova za život 
pomišljali" su široki seljački slojevi da ostvare svoja prava. Kad 
ti seljački slojevi nijesu uspjeli legalnim putem da dođu do tih 
prava, pokušali su silom. Zbog nepovezanosti, neorganizovario- 
sti, zbog toga što komunikacione veze nijesu bile brze i mo- 
gućne, mijesu ti seljački pokreti ni mogli uspjeti. Zato je nastalo 
medu seljačkim svijetom stanovito malodušje i počeo je da se 
pomalo pojavljuje fatalizam i uvjerenje da nikada onaj koji je 
potlačen neće moći da se oslobodi. U prošlom vijeku nakon 
razvitka industrijalizacije u Evropi, kad je lakomost pojedinaca 
stvorila suprotnosti između onih koji su bili ovisni od volje mo- 
gućnika da održe svoju životnu egzistenciju, kad je došlo do 
sukoba između bijede i raskoši i kad je počeo bijednik, koji je 
bio u mogućnosti, da izmjenjuje svoje misli, težnje i želje, i da 
misli o postizavanju svojih prava, stvoreni su uslovi da se pot- 
lačeni okupe, udruže i zajedničkim snagama pokušaju da stvore 
pravednije, bolje i poštenije društvo. 

Drugovi, kad gledamo u prirodni razvoj društva i biološke 
zakone kojih se pridržavaju ne samo životinje nego i biljke, 
onda vidimo koliku štetu čine ljudskom društvu oni ljudi koj1; 
smatraju da su pozvani za to da im društvo služi. 

Do Oktobarske revolucije svijet je živeo u zabludi i vjerovao 
je da ono što se na svijetu zbiva i događa dolazi nekom višom 
voljom. Međutim, potlačeni i pogaženi, upoznavši zakone ra- 
zvitka, dokazali su da te takozvane više volje nema. Kad pogle- 
damo etapni razvoj ljudske zajednice i društva i kad pravimo 

374 



k(»nip;iraciju između nje^ovo^ razvoja i razvoja ostalih bića na 
-svijetu, onda vidino jedini veliku razliku. Po zakonu biologije 
nika-d se životinje iste vrste međusobno ne uništavaju. .N'ikada 
nijesmo ni čuli, ni vidjeli, ni čitali da je vuk izio vuka, tako je 
njegov stomak podešen da ne može pasti djetelinu i jesti travu. 
Vuk pojede drugu životinju kad ga na to natjera nužda, kad 
ga prisili glad. Ali в U tome vuk ima mjeru. On ne jede drutrc 
životinje tako da ih iskorjeni i uništi, nego samo toliko koliko 
mu je po biološkom zakonu potrebno da zadovolji svoje fizičke 
potrebe. Jedinu iznimku u tom pogledu Sni ljudski rod, koji se 
međusobno jede i koji je pronašao sve moguće načine da se 
međusobno uništava, a izgleda kao da je odlučio da se potpuno 
iskorjeni. Zašto i zbog čega? Zato što ljudski rod u svome raz- 
vitku nije bio dovoljno jak da se odupre svim onim finesama 
i lupeštinama kojćrna su pojedinci bili nadahnuti a kasnije su im 
služile cijele paklene skupine. I kad pogledamo društveni razvoj 
počev od despotizma do liberarlne demokratije, mi vidimo kako 
je čovjek uvijek ostao objekat nečije volje i sredstvo kojim je 
neko mogao da raspolaže. Težnja za pravdom nije kod nas nova 
-.tvar, koja se danas rodila u borbi, ali mi smo u teškoćt i U ne- 
volji našli izlaz i mogli smo da nađemo rješenje za sve one рго- 
hiimie, koje nijesu našli oni koji su kazali da su pozobali mu- 
drost cijelog svijeta. Nacionalno pitanje u našem narodu koje je 
toliko mučilo Jugoslaviju i učinolo je nesposobnom da se oduprv 
onda kad sv svijet tresao i kad je svijetu prijetila opasnost da 
budu poništene sve vrijednosti koje su bile stvorene duhom kro/. 
vijekove, riješili su ljudi koji nikad u žfivotu nijesu imali prilike 
da :se bave naukom niti stanovitim stvarima koje im .za sam 
opstanak nijesu trebale. 

Drugovi, mi smo odlučili da udes, sudbinu svoju u/.meinu 
sami u svoje ruke. Naš je narod lišao u borbu s ciljem da može 
dobodno odlučivati <> svojoj sudbini i buduuiosti. Narod je u 
borbi sebi te uslove stvorio. Borba je bila sredstvo za postizanje 
cilja, a cilj je bila sloboda. Međutim, Sta mi danas činimo? Mi tu 
di ►bodu, taj cilj formul6ramo i uokvirujemo, mi dajemo stano- 
viti oblik i propise, donosimo uredbe koje će narodu osigurati 
Slobodu za koju se borio. Uspjeh borbe koju je narod vodio je 
projekat ovog Ustava. Bilo bi pogriješno gledati, vjerovati i mi- 
sliti da je Ustav sam po sebi oilj. Ustav je samo sredstvo za po- 
stizanje onih ciljeva, koje će životne potrebe narodu 
postavljati. 

Bitno je u našem Ustavu ono što je bitno i u narodnoj duši; 
rod bude i ostane faktor koji u svakoj prilici o svojim po- 
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mlKiiiui sniii odlučuje. Ne može čovjek uvijek da postigne SV€ 
ono Sto želi. ali Je važno da on bude slobodan, da bude potpuno 
neopterečen, da može poslići ono što mu stanoviti uslov I pri- 
like dozvoljavaju. 

Drugovi, nije potrebno da .uovorim o prednostima našeir 
Ustava i da govorim o ^arantijama koje on pruža našem narodu, 
da će svt njegove težnje moći biti ostvarene pod datim uslovima 
i okolnostima, da će sve te težnje on moči da realizuje. Ali ako 
u/.memo naš Ustav i zadržimo se na glaVi 11, koja govotj 0 na- 
rodnoj vlasti i njenoj organizaciji, pa da predemo na glavu V, 
na članove 21 do 43,' koji govore o dužnostima i pravima gra- 
đana naše zemlje, pa kada to spojimo, dolazimo do zaključka 
da je U našoj zemlji jedino suveren naš narod. Л kad je narod 
suveren, onda neka se'niko ne boji da će naš narod jedanput biti 
tako neoprezan 'ili naivan i da će skočiti sa petot( sprata na kal- 
drmu. Bitno je da su našim Ustavom prava građanina, prava 
čovjeka za^arantovana i da je ц-radanin svjestan tih Juojih 
prava, koja proizilaze iz ovog našeg temeljnoi: državnog zakona. 

DtUgbVij razgovarajući sa narodom na terenu naišao 
sam na neke, bilo ' dobronamjerne, bilo zlonamjerne 
skeptike, koji su mi izrazili svoju sumnju da ovaj Ustav 
ne daje dovoljno mogućnosti i garancije za pravi demo- 
kratski društveni razvitak. Pojedinci su pokušavali da mi to izvje- 
snim komparacijama i dokažu. Najviše je takvih koji na temelju 
takozvane liberalne demokratije uvijek postavljaju nju kao 
jedini uzor demokratije, a nama pripisuju da smo kopija tuđeg 
originala. I na osnovu toga žele da nam prigovore, oslanjajući 
se na neki ideal temeljen ua izvjesnom tuđem uzoru. Mi smo 
živjeli u bivšoj .Jugoslaviji za koju su mnogi vjerovali Ш bolje 
uvjeravali su nas njezini vlastodršci da je ona demokratska i da 
(l njoj vlada demokratija. Drugovi, ja imam od tog doba neka 
žalosna iskustva, i smatram da je demokratija onda potpuno za- 
dovoljena, kada su zadovoljeni osnovni zahtjevi koje postavlja 
život "naroda. Ja bih htio samo da navedem jedan konkretan i 
eklatantan primjer takve demokratije. 

Mi smo u finansiskom odboru, ne znam baš tačno da li 
1925 ili 1926 godine, pretresali tzv. carinsku tarifu. U bivšoj 
Jugoslaviji više puta je bilo paradoksa, ali takvih paradoksa, 
kakvi su bili: sadržani'u finansiskim zakonima bivšeg jugoslo- 
venskog parlamenta, ja sumnjam da se može igde naći. Carinska 
tarifa u Jugoslaviji bila je shvaćena od Ministarstva finausija kao 
bogato vrelo priliva i fiskalna potreba da se državi pribave pare. 
Mi&smo uspjeli, svojevremeno, da za^nteresujemo sve one koji 
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SU staiiovitiin odredbariiii carinske tarife bili pobodeni i uspjeli 
smoj u jednom momentu, da stvorimo Hefiiogenost -viii ljudi 
koji su se bavili poljoprivredom, bez obzira na političku pri- 
padnost i natjerali smo i ministra finansija i ministra trgovine 
U ćor-sokak. Kad nije mogao ministar Rnaflsija da nam dokaže 
potrebu za takvim carinskim stavovima koji MI poskupljavali 
stanovite predmete neophodno nužne za opstanak i egzistenciju 
>iromaMiih seljačkih slojeva, onda je ustao načelnik Miir>tarstva 
trgovine g'. Savlć, koji je upotrebio sve moguće argumente da 
dokaže kako su ti -tavo\i; potrebni za ra/.vitak naše domaće in- 
dustrije. 1 kad smo i njega argumentima natjerali u nepriliku te 
kad i on dalje nije тоиао, onda je ustao ministar narodne bd 
brane i kazao da je u interesu narodne odbrane da za jedan 
plug uvozna carina bude"(-150 dinara, a plug je koštao, sa pre- 
nosnim troškovima iz iiio>iranstva 450 dinara. \ id:te, drugovi, 
i to se zvala deniokratija. I da je sav parlamenat bio složan, ne 
bi uspio da u tom pogledu posti^iu' ma kakav uspjeh, jer je iza 
SVĆgH toga Stajali jedna jaka i moćna organizacija, a ta orga- 
nizacija bio je međunarodni karte! pljačke, u kome su bili; udru- 
ženi, na sramotu našu, ne samo naši industrijalci nego i naše 
državne ustanove, kao što je tvornica šećera na Cukarici, tvor- 
nica svile u Pančevu itd. Svi su oni bili u khrtelu zbo^ zaštite 
tzv. nacionalne domaće industrije, koja je bila kartelisana, 
udružena u nekom kartelu u Beču, ili na drugom mjestu. Narodu 
se govorilo da je to demokratija i naivni su vjerovali da je do- 
voljno da jedna stranka ima većiuu u parlamentu da postavi 
vladu, pa će biti onako kako su pripadnici i pristaše te Iđeblo 
^ije vjerovali, kad su za te ljude glasali. Međutim, to je b3la 
jedna velika laž, jedna velika obmana i jedna velika prevara. 

Drugovi, da vam navedem još jedan primjer. Mi smo '^uali, 
u bivšem Vidovdanskom ustavu stanovite i/ni/e, stanovitr riječi. 
Stanovite paragrafe tako da kad bi čovjek taj ustav uzeoii ruke. 
a ne bi gledao šta se zbiva u životu i praksi, vjerovao bi da taj 
u-tav daje mogućnosti progresu, napretku i razvijanju narodnih 
Stiaga i omogućavanju sticanja jedne normalne egzistencije. N'a 
pnuijor, zadrilgarStVOi У.л njega ste u tome ustavu imali odredbu 
koja je'po prilici glasila: država će se starat: da zadrugarstvo u 
državi daje narodu ono i\o narod odtbga Zflđrugarstva očekuje. 
tekstualno ja ue mogu danas da tačno izložim kako je baš sta- 
jalo u ustavu. A šta je bilo u praksi? Zadrugarstvo koje se raz- 
vijalo prije 100 gOdma u mnogim zemljama Evrope, bilo je 
reakcija na stanje koje je dotle bilo stvoreno. Kada^je kapitali- 
zam počeo da se pretvara u novi oblik izrabljiv Inja širokih dru- 
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vtvuiih slojeva, i kada je postao jedna sila koja je ugrožavala 
mogućnost egzistencije širokih narodnih slojeva, onda se rodila 
zadružna misao, da se široki narodni slojevi odbrane od eksplo- 
aiacije. Zadrugarstvu je u ustavu bivše Jugoslavije bila obećana 
i pomoć i potpora. Kakva je ta potpora bila u praksi? .Ia ću vam 
navesti samo jedan primjer. Poznajem stanovite zadružne po- 
krete. Poznajem razvitak zadrugarslva u Sloveniji, prilično po- 
znajem njegov razvitak u Srbiji, a najbolje .poznajem taj razvi- 
tak' kod nas. Mi: smo imali tu nesreću, da je najveća zadružna 
organizacija u Hrvatskoj doživjela brodolom, zato Sto je bila 
vodena od ljudi koji su bili eksponenti krupnog kapitala, ekspo- 
nenti onih  snaga koje SU eksploatisale  naš narod. To je bilo 
Hrvatsko-silavansko    gospodarsko   društvo,   čijim   slomom   su 
mnogi seljaci ostali bez kuće i bez svoje zemlje. Druga zadružna 
organizacija — Središni  savez hrvatskih seljačkih zadruga, —- 
koja jt imala par stotina svojih zadruga i na hiljade članova, i 
koja je prijetila tome eksploatatoNunu kapitalu da ga omete " 
njegovim težnjama, jednoga dana je stavljena u kušnju. Režim 
je htio da se ta zadružna organizacija onemogući a zadružna 
misao kompromitnje i nagovorio je ondašnjeg pretsiednika tog 
Srecfišnog saveza da ude u jedan spekulativni posao. On je živio 
n uvjerenju da čini veliko i dobro djelo, Središni savez je kupio 
posjed grofa .lankovića od par hiljada jutara zemlje. Dok je 
Zadružni savez sklapao ugovor sa grofom .lankovićem sa zna- 
njem Ministarstva agrarne reforme, niko o tome nije pomolio ni 
zuba. A kada je Savez napravio ugovor, prešao u posjed, isplatio 
kupovnu dijenu i postao formalni gospodar toga velikog zemlji- 
šta, najedanput se javlja Ministarstvo agrarne reforme iz Beo- 
grada  i  kaže da je  ta zeinlja pod udarom  agrarne reforme. 1 
najedanput taj najjači Savez dolazi u bezizlazno stanje. Nakon 
toga pojavljuju se sporioci.  Dolaze oni i savjetuju likvidaciju 
saveza da ue bude veće bruke i šteic. 

Drugovi, na čelu Glavnog zadružnog saveza u Beogradu " 
ono vrijeme nalazio se Korošec, pretsjednik Slovenske ljudske 
stranke. On je u Zagrebu, u zagrebačkom Kaptolu imao svoju 
filiijalu. Pošto su napredni elementi u Hrvatskoj onemogućili 
djelovanje klerikalizma u narodnom životu, trebalo je pomoću 
mahinacija, i pomoću crkve i boga da se naš rad paralizuje i 
/.ato je trebalo onemogućiti slobodno zadrugarstvo, a onda je 
već naš Kaptol u Zagrebu preko svojih eksponenata stvorio novi 
.>prkos savez«, koji je imao da preuzme u nasljeđe zadruge od 
bivšeg bankrotiranog društva i da kaže: kako ste bez boga 
radili:, tako ste i prošli! Htjeli su, dakle da narod stave pod svoj 
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uticaj najprije na zadružnom polju, da ^а kasnije piogu strpati 
i pod svoj politički uticaj. 

Ja se sjećam kad je u bivšoj Narodnoj skupštini jedan po- 
slanik Slovenske ljudske stranke u prepirci sa nama rekao: 
»Nemojte se previše daleku isticati, jer doći će vrijeme kad ćete 
nas molili da vam pomognemo«. A mi nijesmo/.nali da oni već 
imaju u džepu odluku da rasture naš zadružni savez, da ubiju 
zadružnu svijest u Hrvatskoj i da pokušaju pomoću kierikalnib 
organizacij« da politički život kod nas u Hrvatskoj strpaju pod 
svoj uticaj. Vidite, mnogi ljudi danas plaču za takvom demo- 
kra.iijom. Drugovi, ako bismo tu demokratiju prika-zali narodu u 
pravom svjetlu, sigurno je da je ne bi htio. Braćo, pazite, Jibe- 
ralnademokratija, koja je dozvoljavala da se :pod njezinim okri- 
ljem krije štošta, a ugrožena od prave i potpune demokratije 
nije imala volje i mlage da spriječi razvitak fašizma^ koji je 
imao da demokratiju kompromitira potpuno u očima čovječan- 
stva. Fašizam i naša borba, fašizam i narodna demokratija, to su 
dva antipoda. Kad je nakon Oktobarske revolucije zaprijetila 
pogibelj da se pod krinkom demokratije neće moći da oboga- 
ćuju pojedinci, da eksploatiraju milijune i stotine milijuna rad- 
nih ruku, onda se najedanput pojavio bauk u svijetu, koji se 
prozvao fašizmom. 

Kad uzmete fašizam ne onako kako neko o njemu priča, 
nego onako kako o njemu gOVore njegovi autori, uzmite »Л\ајп 
Kampf«, uzmite Hitlera, uzmite Mnsolinija, šta oni kažu. 'ta oni 
govore, kako oni gfedtfju na svijet, kako oni gledaju na pro- 
gres, kako oni gledaju na društveni razvoj. Oni kažu: narodna 
masa je glupa i određena je da se njome upravlja : da sei vodi. 
1/. takvih pogleda stvara se jedna nova teorija da ima ljudi koji 
su od »proviđenja« određeni da vode, odlučuju, da su svi drugi 
pozvani da im se pokoravaju i da slušaju. To je takozvani au- 
toritativni  ili  firerski  sistem, sistem voda. 

Drugovi, mi vidimo da je pod datim okolnostima i uslovima 
Musolini u Italiji uspio da nametne to gledanje, da prisili široke 
italijanske narodne slojeve da se tome naziranju pokore i da 
slušaju i izvršavaju sve ono što on traži. U Njemačkoj je Hitler, 
u tome pogledu uspio. Mi se tome ne čudimo, jer su oni, i jedan 
'  drugi,  svome   narodu  obećavali  stanovite  prednosti, 

Drugovi, i sad u ovom svjetskom sukobu, u ovom svjetskom 
hrvanju, došla je u kušnju svijest svih naroda im kugli zemaij- 
skoj da brane svoj ponos, da brane svoju egzist'enciju. !, dru- 
govi, ta potreba najviše >e nametala nama Južnim Slovenima, 

379 



jer po tim phmovima i jednog i dfdgfčg uzurpntora, po plano- 
vima i jednog i drugog nasilnika, nas jo trebalo da nestane. Mi 
smo na taj nasilni akt odgovorili dostojno. Istina, nas je to 
skupo stalo. Ali, budimo zadovoljni, jer ako smo skupo platili 
-lobodu u borbi protiv te društvene nemani, danas imamo zado- 
voljštinu da U svojoj zemlji, o svojim prtlikama mi sami odlu- 
čuiemo. Teško je preboljeti milion i sedam stotina hiljada ži- 
vota. Teško je to preboljeti. Ako preko tioga predemo, mi ne 
možemo da zaboravimo i dobro je da to nikada ne zaboravimo. 

Drugovi, otkako smo mi došli n ovaj kraj, kako -mo nasta- 
nili Balkan, nijedno stoljeće nije bilo da naša krv nije tekla, da 
naše kuće nijesu gorjele, da naše majke nijesn plakale, da naša 
djeca nisu ostala bez roditelja. Zašto i zbog čega? Zato što mi 
na torti sektoru živimo. Može biti da bi mi mogli izbjeći to daje 
u našoj kući bio gospodail onaj koji je trebalo da bude gospodar. 
I)o<ada su nam uospod.iril: nekad u ime bo^a. nekad i; ime car- 
skog sjaja, kako se kome prohtjelo, a najmanje smo o sudbini 
sami odlučivali. Danas s tom tradicijom kidamo i stvaramo pre- 
kretnicu u životu naše.;; naroda. Došli smo u mogućnost da 
narod sam odlučuje o svojoj sudbini. Kad pogledamo naš Ustav 
onda vidimo tu veličinu koja je ekvivalent za žrtve koje je dao 
naš narod, a taj ekvivalent zove se narodni: suverenitet koji se 
odražava i u narodnoj vlasti, u organizaciji narodne vlasti i u 
pravima  naših  građana.  Narod je  onaj  činbemk koji  odlučuje 
0 syojoj sudbini. On je onaj koji provada u život ono »tO 
-maira da mu je u životu nužno i potrebno. Drugovi, neka nam 
se smije Ko hoćfe u svijetu, ja vjerujem da neće proći, ne bi 
htio da. budem prorok, par decenija pa će svijet koji može biti 
danas gleda sa visine, pitali: na koji ste уј način riješili taj i 
taj  problem? 

Drugovi, ja vjerujem da kad je naš narod znao da da onako 
velike žrtve, kad je tolike žrtve dao bez .suza, bez bola, bez 
teškoća, bez vapaja, da će znati da stvori i;i veliku budućnost. 
1 zato je meni milo što pripadam tome narodu, a još mi je milije 
što mogu u ime toga naroda da glasam za ovaj Ustav, (Aplauz). 

Pretsednik: Ima reč dr Rade Pribićević. 

Dr Rade Pribićević (lihorni š'rež Dvor, NR Hrvatska): Dru- 
govi narodni poslanici, za ovo veliko djelo naše Narodne Repu- 
blike .Jugoslavije nvdili su najbolji sinovi naših naroda nizom 
prošlih decenija. Današnjim našim Ustavom mi rušimo temelje 
nasljedne vlasti, monarhije, i temeljimo svoju vlast na Izbornosti. 
,ler. narodno pretstavništvo i nasljedna vlast su nespojivi. Nova 
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JugosJavija, k:\ku je nikla i/. lUTodnc borbe; stvorena Je na rav- 
nopravnosti i bratstvu i riješila je nacionalno pitanje na iiačelima 
federacije. Naš dvodomni sistem, pored svoje redovne funkcije 
koju imaju i dru^i takvi sistemi, ima važnn Funkciju da čuva 
naše federativno uređenje, pa je kod na,- svaka federalna jedit 
liic'a, bez obzira na broj.Stanovnika, izjednačena te bira po tri- 
deset poslanika, a nešto manje auloiiomiie pokrajine i oblaMi. 
Ima još federativnih država, ali je naša federacija jedna savr- 
šena federacija, jer u njoj nema vlatlajuče.«; naroda. Nije to Nje- 
mačka ili Aiistro-Uuarska, gdje je postojao vladajući narod, 
odnosno vladajući narodi po Bizmarkovom ili Vajni ir>knm 

.ustavu. Naša federacija je naprednija, jer su u njoj Izjednačeni 
narodi na bratstvu i "ravnopravnosti. Naših šeM federalnih jedi- 
nica najbolje riješavaju naše pitanje. Na primjer, da Bosna po- 
stoji kao jedna federalna jedinica bosanska republika, to ne 
Odgovara jSamio volji bosanskog naroda, nego najbolje usklađuje 
odnose Srba i Hrvata i čak uklanja velikosrpski i vel'ikohrvatski 
Šovinizam. 

Isto tako Republika Makedonija ne samo da odgovara volji 
makedonskog naroda, nego usklađuje interese srpskog i bugar- 
skog naroda u jednu skladnu, u jednu sudboiioMiu povezamivi, 
razbija velikosrpski, odnosno velikobugarski šovinizam, jer, dok 
je Makedonija U očima jedmh bila Južna Srbija, dotle je u očima 
drugih bila Zapadna Bugarska, a to znači u očima hegemonlsta 
i  reakcije, bilo od strane jednih, bilo od strane dhlgih. 

Reakcija govori da je srpski narod, da Je srpstvo oslabil., 
ukočeno, da je izgubilo SVOJ uticaj. Međutim, to nije istina. 
Srpski narod i Srbija nisu nikada išli za nekim posebnim polo- 
žajem, već su težili za bratstvom naših naroda. Reakcionari >u 
htjeli da na Srbiju i na srpski narod bace ljagu i sramotu. Ali 
srpski narod nije" htio da to podnese, пе.цо je još u staroj Лпцо- 
slaviji, zajedno sa drugim narodima, otpočeo borbu za novi, 
pravedniji poredak i druge odnose medu narodima. A u ovome 
ratu srpski je narod zajedno sa svima narodima JugOs)avije išm 
i u borbu za bratstvo к za jednakost. I možemo reći da su naji 
narodi: srpski, hrvatski, makedonski, slovenački, crnogorski i 
narodi BoMie i Hercegovine, skovali takvo bratstvo i takvo je- 
dinslvo, i takvu solidarnost, i takvu ljubav kakve nisu nikada 
postojale kod nas. 

Da su naši narodi u narodnoj borbi imali samo da istjeraju 
okupatora, ili Čak i da stvore federaciju, ta borba ne bi mogla 
biti onako silna i prodorna kao što je bila. Ali ona je bila опакм 
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silna i prodorna baš zbog toga što sa se naši narodi boril: za 
nove odnose, za novu Jugoslaviju. 

Nekada je »narodna vlast« bila: glaVnjača, sreski načelnik 
i kundak. Danas je narodna vlast izborna i smjenjiva. Ko ne vje- 
ruje il narodnu vlast, ne vjeruje u narod,'a ko vjeruje u narod 
mora vjerovati u narodnu vlast i mora vjerovati da će narod 
koji je znao da istjera okupatore i da ukloni domaće izdajnike 
znati dobro i pošteno da vlada. 

Nijedna vlast ne bi ostvarila ono što je naša narodna vlast 
ostvaitla za ovo kratko vrijeme i što je postigla od oslotniderija 
do danas. To je bilo zato, jer je nju narod svim svojim silama 
porilagaa i jer je ona bila sam narod. 

Nekada su'našu privredu eksploatišfllc M rane : domaće mo- 
nopolističke organizacije, karteli i trustovi. Dana.- narodna pri- 
vreda služi samo širokim narodnim slojevima. Sredstva /a proiz- 
vodnju pripadaju narodu, koji preko državnog i zadružno-' sek- 
tora,'kontrolištići privatni sektor, na о-шлп privrednog plana, 
ostvaruje  novi  i  ljepši  život. 

Radnička je klasa u staroj Jugoslaviji imala kolonijalni: po- 
ložaj. Država je razbijala radničke organizacije, a radnici su 
imali samo pravo na male nadnice, od kojih nisu mogli živjeti, 
gladovali su, bilt bespravni i nezaposleni. Za letak i brošuru išlf> 
se na di'-ct godina robije. Ljudima su lomljena rebra u slavuja- 
("ama; tamo su ljudi izdisali u najtežim mukama. 

To je bila stara Jugoslavija! 
Danas se reakcija čudi kad sudimo izdajicama i crnoberzi- 

jancima. Radnici se nalaze dana,- na čelu borbe i obnove u OVOJ 
posljeratnoj oskudici svjesni da jeo>k\idica privremena i da ce 
oni pomoći i sebi i cijeloj narodnoj zajednici ne povišenjem nad- 
nica, nego povišenjem svojih proizvoda i razmjenom istih >a pro- 
izvodima seljaka. 

Naš Ustav predviđa pomoć i naročitu brigu države za siro- 
mašnog i Srednjeg seljaka, koga će podupirati privrednom poli- 
tikom, kreditom i poreskim sistemom. Nekada, u staroj Jugo- 
slaviji seljaka .su davile škare u cijenama prema, kojima je ono 
što on prodaje bilo jevtino, a ono što kupuje, skupo. Zajmovi 
koje je sklapao bili su zalenaški, a poreski sistem takav da je 
seljak često prodavao i svoje domove i svoje gruntove, Alek- 
sahdar u -svojoj proklamaciji od (i januara 1919 kaže: »Zemlja 
će biti seljačka i božja«. Međutim, po statistici od 1931 godine 
1.800 veleposjednika, dakle neseljaka. imalo je više zemlje nego 
(S70.000 seljačkih domova, koji su imali manje ispod dva hektara 
zemlje, a da ne govorimo o seljacima koji uopšte nisu imali 
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zemlje. Prema tome, tih 1.800 veleposjediiičkih porodica imalo je 
viie zemlje od trećine zemljoradničkih domova, jer zemljorad- 
ničkih domova bilo je nešto više! od dva miiiona. Sedamdeset od 
sto seljaka u staroj Jugoslaviji imalo je ispod 5 hektara zemlje, 
bez dovoljno radnog blaga, a gdje nema zemlje i radnog blaua 
nema ni seljačkog posjeda. Slabo hranjen, naš seljak je pro- 
padao i broj bezemljaša, pauperizovanih i proletarizovanih se- 
ljaka rastao je iz dana u dan. Naš Ustav predviđa tla zemlja 
pripada samo seljaku, i ona zaista pripada seljaku. 

Vidovdanski ustav od prije 25 godina pravljen je pod veliko- 
srpskom rrtoparhijom. Stara je Jugoslavija bila privjesak miperi- 
jalističkjh uticaja pobjedničkih velikih sila. Ona je lavirala iz- 
među rivalskih imperijalističkih Та da svrši 25 marta trojnim 
paktom, prilaženjem osovini. Naši narodi su 27 marta poderali 
taj sramni pakt. No, radi izdaje ц vrhovima vojske i građanske 
uprave naša zemlja je kapitulirala, ali narodi su pod Titom digli 
ustanke i stvorili novu, veliku Jugoslaviju, .ledina doMjednost 
-tare Jugoslavije bilo je neprijateljstvo protiv Sovjetskoir Sa- 
veza. Danas mi stvaramo Ustav u znaku pobjede antihitlerovskc 
koalicije, kojoj je na čelu stajao naš veliki saveznik Sovjetski 
Savez. U bratstvu smo sa slovenskim narodima, Nastoja^emo da 
imamo dobre odnose sa svojim susjedima, ukoliko to oni zaslu- 
žuju. I sa naše strane nastojaćemo da imamo dobre i tople od- 
nose i sa saveznicima iz rata. Narod donosi Ustav danas kao svoj 
gospodar. Nekada je Ustav bio oktroiran, danas ga narodi sami 
donose, i ovaj Ustav znači ukidanje svih imperijalističkih uti- 
caja u našoj zemlji, oneinogučavanje da plodovima rada nabili 
naroda raspolažu i odlučuju drugi. 

Nekada je U staroj Jugoslaviji opozicija značila borbu na- 
roda protiv ugnjetača, a danas reakcionarni opozicioneri sa strane 
j u zemlji, znače borbu ugnjetača protivu naroda i za rušenje 
narodne države. Nekada na vlasti nije bio, kao danas, radni 
narod, nego društveni trutovi, reakcionarna opozicija, koja pret- 
stavlja društvene parazite. Danas je naš narod krenuo složnp 
da ide naprijed sa progresivnim snagama čovječanstva, koje 
kreću točak istorije naprijed, dok bi reakcionari radili na tome 
da ga vrate natrag. Međutim, mi smo sigurni da će naši narod , 
kao što su izvojevali pobjedu u borbi, izvojevati pobjedu i na 
ekonomskom polju. 

Na zavr-etku, do/volite mi da se sa nekoliko riječi osvrnem 
na neke tzv. spontane delegacije koje je primit) pretsjednik tali- 
janske vlade De Gasperi, a koje su mu »u ime tršćanskih lično- 
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Slif :z.iavilc da će 4()0.U()() Talijana pobjeći i/. JugOSiflSrije ako 
Trsi pripadne Jugoslaviji i da 3-1 tamošnjih Jbgoslbvena пг 
/cio da >c prisajedine Jugoslaviji, već da to žele samo oni koji 
su bili istaknuti l'a>isti. Izgleda da su Talijan: postavili stvari 
naglavce kao da su Sloveni bili oni koji su vršili fašistički teror 
u Italiji a ne Talijani. Kao da smo mi bili krivi zato što su narodi 
pod Musolinijem Izgubili -voje škole i silom bili raseljeni i da 
zato /5% želi da se vrati Italiji. Naši narodi odbijaju te insinu- 
acije i poručuju Italiji da ta reakcionarna Italija nije ništa na- 
učila iz ovoga rata koji je trajao 4 godine i da naši narodi ape- 
liiju u prvom redu na svoju snagu jer je to prva i na]glavryja 
-tvar, zatim na sastanke u Moskvi i Krimu, a najzad na rješenje 
velikih sila da će narodi sami odlučivati b svojoj sudbini, na 
osnovu samoopredjeljenja. I mi smo sigurni da će nam na osnovu 
ua.še narodne politike, prići ne samo naši Slovenci i Hrvati negd 
i sve radne talijanske ma-e, jer one samo u tome vide garantiju 
za svoju slobodu i za svoja prava. 

Pod voćstvom našeg legendarnog drtlga Tita, naši su narodi 
vodili borbu i iznijeli pobjedu. Oni će pod :stim rukovodstvom u 
ovoj borbi protivit reakcije, crnoberzijanaca i fašističkih ele- 
menata pobijediti isto tako kao i u ratu. U ratu smo pobijedili, 
jer su narodi bili za drtlga Tita, a U miru pobjeđujemo, jer -n 
naSi narodi zajedno sa našim drugom Titom za Narodni front. 

Drtigovi, ja glasam za nacrt Ustava. 

PretsedniU: Ima reč narodni poslanik .lakov Blažević. 

Jakov Blažević (Izborni srez Gospić, NR Hrvatska): Dru- 
govi, ovim nacrtom Ustava pravno se uobličuju osnovne funk- 
cije naše države i oblici njihovo.tr izvršenja; i čim se bolje i više 
bude utvrđivao život našega naroda na svim tim boljima;, time 
će i naše narodno pravo dobijati sve više u svome izražaju, u 
SVOJOJ formi i sadržim. Jedan od OsnOVhitl zadataka naš^g nanuhi 
je da uspostavi visoki autoritet naše najviše državne vlasti. Mi 
znamo da je to najsnažnije oruđe kojim će se narod služiti pro- 
livu svih onih koji pokušaju da prikažu da ovo naše stanje nema 
pravne osnove, i, prema tome, da ne postoji naše novo pravo, da 
nije stvoreno nikakvo novo stanje, Itegd da je izvršena promjena 
.samo u režimu. Time bi htjeli da staro zakonodavstvo, koje к 
proisteklo iz. drugih OŠno^fa bude obnova rfaše nove države. 

Najviši izraz narodne vlasti je narodno zakonodavstvo, koje 
mora obvezivati sve i, prema tome, najviše pravo za izvršenje 
toga zakonodavstva ima u svojim rukama vršilac državnog i 
narodnog suvereniteta. Narodna skupština, koja za izvršenje svih 
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tih zakoija imenuje, odnosno izbira svoje organe, što se ogleda i 
u instituciji Javnog tužioštva. U zakonima je najpotpunije izra- 
žena funkcija narodne države, što dokazuju svi dosada doneseni 
politički i privredni zakoni, kao što će se i buduće naše zako- 
nodavstvo razvijati u pravcu razvoja naše države, našeg politič- 
kog, ekonomskog i državnog života, na svima linijama državnih 
zadataka. 

Ovaj se Ustav ne može smatrati samo kao pravno uobliča- 
vanje tekovina borbe, nego su njime postavljeni čvrsti osnovi 
aašeg političkog i državnog" života, kao što je to tačno i bilo 
iznijeto u obrazloženju našega Ustava. Zbog toga se na ovaj 
l.'stav ne može gledati kao na skup nekih propisa, koji su neza- 
visni od stvarne, životne osnove. Ima nekih koji će pokušati da 
čitavu pravnu osnovu naše države odvoje od izvora naše narodne 
revolucije, hoteći time da onemoguće vezu i kontinuitet naroda i 
narodne revolucije od današnjeg pravnog uobličavanja, u kome ■ 
se ogleda pobjeda narodnih masa nad reakcijom. Međutim, ovim 
našim Ustavom vezano je i naše novo pravo i ono je vezano sa 
razvojem naše narodne revolucije. To pravo treba tumačiti i 
primjenjivati tako da to pravo objašnjava stvarnu promjenu, 
koja je nastala na gospodarskom i političkom polju i treba 
objašnjavati nove odnose, odnosno naše novo pravo narodnom 
revolucijom, rušenjem stare i uspostavljanjem naše nove države. 

Naš je Ustav formuUsao novo pravo radnih masa, novo 
pravo koje je stvorio sam narod za svoje potrebe. Porijeklo 
našeg prava mi ne tražimo u nekoj božanskoj objavi, Hi u nekim 
naddruštvenim izvorima, već ga izvodimo, kako to svaki od nas 
zna i osjeća, iz istorkske pobjede naših naroda nad starom drža- 
vom i nad njenim ugnjetačkim pravom. Prema tome, pravo naše 
države i naš pravni sistem nije izmišljen ni od koga, niti se može 
taj sistem popravljali po predlo/.ima, primjerima i uzorima koji 
su nikli ili se razvili u drugim osnosima i drugom vremenu i za 
druge koji nemaju veze sa onim što naš narod hoće i što on 
izvršuje. Zato onaj koji ne voli narod, koji ne poznaje zakone 
razvitka naše borbe, koji ne poznaje neizbježnost zakona dru- 
štvenog razvitka, on ne može i nema prava da stavlja nikakve 
predloge, koji naoko izviru iz neke sfere čistog naddruštvenog 
prava, a ustvari su sredstvo reakcije, koja pokušava na sve mo- 
gućne načine da onemogući razvitak naroda, da onemogući do- 
vršavanje onoga što je narod kroz četiri godine ove borbe 
stekao. 

Bitna razlika između naše- novog narodnog prava i starog 
prava kojim je reakcija učvršćivala svoju vlast i stvarala države, 
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baš je ii tome Što Ustav uvodi novo pravo i postavlja osnovni 
izvor svoga biiduće!>- prava, što taj Ustav neće biti nikakva za- 
preka za dalji razvoj i za stvaranje novih pravnih odnosa, nego. 
dapače, kako je kazano, on stvara čvrste okvire u kojima će Se 
razvijati naše društvo i naš pravni život. Principijelna je razlika 
našeg lištava i našeg prava što on prema starim ustavima i Sta- 
rim pravima pretstavlja jedno snažno sredstvo i oružje u rukama 
naroda da, izgrađujući svoje pravo, izgrađujući svoje pravim 
sredstvo, postavlja jasno pitanje, da to pravo služi samo narodu, 
da njim narod ostvaruje svoje interese i sve ono što izvire iz 
toga prava da ne može doći u sukob sa narodnim interesima f 
stvarnim stanjem kako stoji u narodu. Iz bVog našeg Ustava vući 
će porijeklo svi dalji zakoni. Naše pravo, koje će, prema tome, 
biti stalno vezano sa izvorom narodne demokratske revolucije, 
biće stalno u vezi sa razvitkom našeg novog društvenog i držav- 
nog uređenja. Zbog toga će ono biti snažno sredstvu razvbjđ 
izgradnje naše Republike, naše nove narodne države. 

Pravno uređenje kod nas bitno se razlikuje od pravnog ure 
denja jedne nenarodne države, jer sva vlast, koju organizuje 
narod, ima najširu organsku povezanost i čvrsto je povezala 
sa narodom i crpe sve svoje snage i/, naroda i preko najboljih 
narodnih ljudi, ona je u stalnom dodiru sa narodom, stalno izra- 
žava njegove interese i stalno je kao sredstvo za njegbvfe, na- 
rodne potrebe, koje nastaju razvitkom narodnog Života. Stara 
je vlast, tistvari, organizirala takva pravna sredstva kojima su 
oni koji su izvršivali ta prava bili izolirani od naroda, i zato je 
pravo bilo sredstvo u rukama izrabljivača da bi svojim aparatom 
mogli lakše izvršivati ta svoja nenarodna prava. Zbog toga je u 
glavi XIV našeg Ustava predvideno da nosilac državne vlasti, 
a to je Narodna skupština, ima svoj organ za vršenje nadzora 
nad tačnim izvršivanjem zakona od sirane svih ministarstava i 
ostalih njima potčinjenih upravnih organa i ustanova FNRJ i 
republika, službenih lica i svih gradapal To sve '.skupa ne bi se 
moglo izvršiti kada naš Ustav ne bi izražavao jedan živi razvoj 
n životu naših naroda, kada sve naše organizacije i naša narodna 
vlast ne bi bila organski povezana sa narodom, koji preko -vojih 
izabranih pretstavnika neposredno učestvuje u upravi i uprav- 
ljanju. Jasno je: kada toga ne bi bilo, da ni organ Narodne skup- 
štine — javni tužilac — ne bi mogao izvršiti kako treba sVoj 
zadatak nadzora nad pravilnim izvršivanjem zakonskih propisa. 
Međutim, s obzirom na cio naš -istem, s obzirom na to kako se 
vrši narodna vlast i kako se narodne mase neposredno uvode u 
državnu upravu, jasno je da će na taj način i javni tužilac orga- 
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nizovuti svoj rud i svoju službu u tom pravcu, da budu nepo- 
sredno povezan sa najširim narodnim masama, i da će organi- 
zovati svoj posao tako, da može izvršiti svoju funkciju onako 
kako je to predvideno Ustavom. Pojam naSeg novog prava je, 
prema tome, principijelno raziičan u uporedenju sa starim pra- 
vom, i u tom smislu nacrt Ustava je konsekventno proveo sve te 
promjene, određujući psuovne funkcije organima narodne vlasti. 
Ovaj Ustav, uvodeći novo pravo, i kao izvor svih budućih naših 
/akona i prava, biće udžbenik narodnog prava za buduće naše 
generacije, 

iz svih tih razloga, ja glasam za ovaj nacrt Ustava, i slažem 
se u cijelosti sa svima predgovornicima, na čelu sa drugom Dila- 
spm i drugom Mošom Pijade. (Aplauz). 

PretsedniK: Ima reč narodni poslanik Vicko Krstulović. 
(Aplauz). 

Vicko Krstulović (Izborni srez grad Spjit, NR Hrvatska): 
Drugovi i drugarice narodni poslanici, iz diskusije o nacrtu 
našeg Ustava, vodene u narodu, kao i u ove dane u ovome 
domu, v:di se da su kroz naš Ustav progovorile težnje, 
osjećanja i duša naših naroda. U toj diskusiji svestrano 
su učestvovale široke narodne mase svih naroda .Jugoslavije, i 
iskazale svoja mišljenja i stavile svoje primjedbe na nacrt 
Ustava. S druge strane, neprijatelji naših naroda, tudi elementi, 
iznijeli su kojekakve prigovore i predloge na nacrt Ustava i na 
njegove temeljne odredbe. 

U vezi s tim osvrnuo se drug Uilas na te prigovore i pred- 
loge, pa mislim da se osvrnem posebice na one predloge koji su 
došli od tuđih elemenata iz Dalmacije. 

Za Vrijeme diskusije narodnog Ustava došli su razni pred- 
loži, a uglavnom dva predloga, i to jedan od dr S. Sinovčića i 
jedan od Franica, Ustavotvornom odboru da bi Dalmacija trebalo 
da bude autonomna oblast, ili čak i republika u F.NR.I, odnosno 
u nacionalnoj republici Hrvatskoj. Ti predloži su naišli na osudu 
i u samom narodu u Dalmaciji. Smatram potrebnim da podvučem 
glavaie karakteristike naroda Dalmacije, koje su se manifestovale, 
naročito u toku ovog oslobodilačkog rata. Neospbrna je činje- 
nica da je Dalmacija najčvršća i nacionalno najčišca bkosriica 
Hrvatske, odnosno današnje Narodne Republike Hrvatske i ta- 
kođer je'činjenica da je Dalmacija i u toku narodnooslobodi- 
lačkog'rata snažno mauifestovala i razvijala novi jugosloveriški 
patriotizam, kao i da je ona odlučno od prvih dana išla pod 
rukovodstvom KP.l putem oružane borbe, putem bratstva naših 
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naroda, za zajedničku slobodu naroda Jugoslavije: Ustaški i 
četnički elementi, mačekovci i klerofašisti skupa sa okupatorom 
trudili su se iz petnih žila da narod Dalmacije zavedu na svoj 
put, na put stramputice, na put protivnarodne borbe. U tom 
pravcu sve njihove težnje i svi njihovi manevri nisu uspjeli. 
Uspjela je naša pravilna politika, politika bratstva naših naroda, 
politika Narodnog fronta, politika narodnooslobodilačke borbe 
za našu zajedničku domovinu, za narodnu republiku. 

Ti predloži imaju i svoje ideološke veze sa samom poslani- 
com biskupa Pusica u kojoj je ustao protiv našeg Ustava. 

Dru^ Dilas je s pravom nazvao te predloge reakcionarnim, 
.1 ja mislim da su oni ne samo reakcionarni nego i protivnarodui. 
On je podvukao Љ, dodtiše, to nema dubljeg korjena. Ja mogu 
da podvučem da to nema ne samo dubljeg nego ipkakvog 
korjena u narodnim masama Dalmacije, da su one energično 
razbile sva uporišta politike koja je išla za tim da slabi jedin- 
stvene snage naših naroda, da bi odvojila narod hrvatske 
Dalmacije, kolijevke hrvatstva, sa njegovog puta, da bi oslabila 
jedinstvo naroda Hrvatske a preko toga i naroda Jugoslavije. 

Ja u ime narodnih poslanika Dalmacije i naroda Dalmacije 
najoštrije osuđujem sve predloge i prigovore koji su imali takve 
tendencije. Čvrsto vjerujem da će narod Dalmacije, kako je ne- 
pokolebljivo išao u toku oslobodilačkog rata rame uz rame sa 
čitavim narodom svoje nacionalne republike Hrvatske, zajedno 
sa ostalim narodima Jugoslavije, čvrsto ići i danas u izgradnji 
naše zajedničke domovine, da će on doprinijeti sve ono što je 
u njegovoj moći za sprovodenje u život do kraja svih onih 
smjernica, svih onih načela koja naš Ustav stavlja pred naše 
narode i svih onih zakona koji će iz Ustava proizići. Ja,sa svoje 
strane obećavani da ću učiniti sve što budem mogao za sprovo- 
denje Ustava i zakona u život i za obnovu naše zemlje. U vezi 
s tim izjavljujem i slažem se sa svim gledištima pojedinih dru- 
gova i time glasam za Ustav i za sve ono što je tu govoreni). 
(Aplauz). 

Pretsednik: Lista govornika još nije iscrpena. Prema tome, 
pitam Skupštinu da li se slaže s tim da se današnja sednica 
zaključi? (Glasovi: Slažemo se). Premai tome, izjavljujem da je 
današnja sednica zaključena, a iduća se zakazuje za sutra, u 
četvrtak 24 januara, u 16 časova sa dnevnim redom: nastavak 
pretresa nacrta Ustava u načelu. 

(Sednica je zaključena u 20,20 časova). 
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SAVEZNA   SKUPŠTINA 

Deveta redovna sednica 
(24 januara 1946) 

Početak u 16,20 časova. 

Pri ulasku u dvoranu, članove Savezne vlade na čelu sa 
prelsednikom Ministarskog saveta maršalom .lugoslavije 
Josipom Brozom Titom i Pretsednika Savezne skupštine na- 
rodni poslanici dočekuju stojeći i pozdravljaju dugim aplauzom. 

Pretsedavao pretsednik Vladimir Simić. 
Pretsednik: Otvaram deveti redovni sastanak Savezne skup- 

štine Ustavotvorne skupštine. 
Zapisnik današnje sednice vodice sekretar Voja Leković. 

Izvolite saslušati zapisnik VIII redovnog sastanka. 
Sekretar Stevan Jovlčić čita zapisnik Vili redovno«;- sastanka. 
Pretsednik: Ima li ko kakvu primedbu na zapisnik? 
Vicko Krstulovič: Juče sam govorio, a to nije uneto u za- 

pisnik. 
Pretsednik: Prima se ispravka. Ima li još ko kakvu pri- 

medbu na zapisnik? (Niko se ne javlja). 
Pošto se niko više ne javlja, pročitani zapisnik se prima, sa 

ispravkom narodnog poslanika Krstulovića. 
Narodni poslanik Toma Cranfil moli tri dana otsustva zbog 

bolesti; narodni poslanik Dušan Čalić moli otsustvo od 25—31 
januara ove godine radi hitnih službenih poslova; narodni posla- 
nik Mato Jakšić moli mesec dana otsustva radi odlaska u Ino- 
stranstvo. 
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Odobruva li Skupština tražena otsustva? (Odobrava). Objav- 
ljujem da su otsustva odobrena onako kako su tražena. 

Prelazimo na dnevni red: produženje diskusije u načelu 
o nacrtu Ustava FNRJ. 

Ima reč narodni poslanik dr Svetozar RitiL,r. (Aplauz). 
Dr Svetozar Ritig (Izborni srez Đakovo, NR Hrvatska): 

Moja je dužnost, drugovi i drugarice narodni poslanici, da pred- 
loženi nacrt Ustava popratim u život svojini mislima, svojim osje- 
ćanjima, svojim željama, i da vam razastrem nekoliko svojih 
misli i pogleda. Želim da vaše duše zadubim u velike historiske 
činjenice i zbivanja što ih, evo, proživljujemo ima više od go- 
dinu dana, otkako nam se sreća i pobjeda nasmijala, te posti- 
gosmo tekovine narodne kako ih nikada prije ni u snu nismo 
/umišljali. 

Naš Balkanski Poluotok ravno kao i Apeninski jesu mozak 
i srce evropske kulture i prosvjećenosti, one kulture koja danas 
stvarno vlada svijetom. Na ovom našem tlu postojale su silne kul- 

turne i političke vlasti — grčka i ona maćedonska koja je, gole- 
mim zamahom Velikog Aleksandra Maćedonca osvojila pre_23 
stoljeća polovicu onda poznatog aziskog svijeta. Ovdje je stajao 
rimski imperij, vizantisko, osmanlisko carstvo i venecijanska re- 
publika. Ali mi, braćo i drugovi, nismo samo narod na ovom 
(lašem Balkanu, nego je u našim rukama i kapija Srednje Evrope, 
ključ Balkana. Zaito su se o naše zemlje otimali i Nijemci i Ugari. 
da zacare nad nama dočim su naši slovenski narodi preko XIII 
stoljeća stajali raskomadani i rascjepkani. Njihovi.vladari uludo 
su iproljevali krv po sitnim sebičnim ciljevima:, umjesto da 
ostvare veliku šansu koju im je neodoljivo nametala svijetla i 
.sunčana pojava solunske braće Cirila i Metodija, sa njihovom 
životvornom slavenskom idejom i divnom prosvjećenoSću. 

Drugovi narodni poslanici, ono što su tamni i mukotrpni 
vjekovi naših djedova propustili da učine, eto, vaša je generacija 
uspjela da izvede. Na Balkanu nema više vlast ni Stambol, ni 
Viz'ant, ni Venecija, ni Beč, ni Pešta, nego naša Federativna 
Narodna Rq)ublika Jugoslavija čvrstom rukom i slavno drži 
vrhovnu političku vlast ovdje na Balkanu i Srednjem Podu- 
navlju (Aplauz), čvrsto drži vlast u sklopu, zajednici sa čita- 
vim slovenskim blokom na čelu sa majkom Rusijom. (Dugo- 
trajno odobravanje). 

Drugovi i drugarice, moj položaj medu vama poseban je i 
po mome zvanju kome pripadam, i po godinama koje brojim, i 
po naučnoj struci kojom se bavim — i to me sve ovlašćuje da 
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progovorim u imt; vas sviju u ovom času pune narodne sreće 
i da -izrečem riječ priznanja, svečanu riječ priznanja skromnom 
našem čovjeku, ali najvećem našem narodnom heroju Josipu 
Brozu Titu. (Svi narodni poslanici ustaju, dugotrajno aplaudi- 
raju i kliču: »Živeo Maršal!« Govornik se okreće Maršalu i na- 
stavlja ovacijama prekinutu reč). Jer da tebe, Maršale, nije bilo 
ne bi bilo ni Federativne Narodne Republike Jugoslavije. 
(Aplauz). Ti Si složio naše raspršene stranke i sile. Ti si poveo 
ovu oslobodilačku borbu, ti si iz borbe učinio rat oslobodilačkim. 
Ti si voda svega našega pokreta, naših uspjeha, naših uspjeha i 
ovoga da mi danas ovdje Kunstituantu držimo. (Aplauz). Tvoje 
ime, tvoja slava, tvoja zvijezda neće užasnuti dok bude Repu- 
blike Jugoslavije. (Aplauz). 

Braćo i drugovi, nikoga nema ko bi mogao kao mi koji 
stojimo ovdje, okupljeni pod krovom ovog visokog doma tako 
duboko osjećati veličinu izvršenog narodnog zavjeta i djela i 
prosuđivati slavu ovo« zborovanja kao mi. Sabrati smo iz svih 
strana naše široke domovine Jugoslavije. Nosi nas ista misao, 
^riju isti osjećaji. Ponosni smo što smo bili učesnici u našoj 
N'arodnooslobodilačkoj borbi, saradnici velikog maršala Tita U 
njegovom političkom i državnom djelu. 

No, ovo djelo nije dokončano, nije dovršeno. Ogromni za- 
daci nas čekaju. Mi stojimo U početku rada. Dobar početak je 
prvi uslov za dobar svršetak svakog posla. Iz rdavog korjena 
nikada zdravog stabla. Teška briga muči naše« Maršala, muči 
-kupno sve nas. Treba državnu zgradu podići iz ruševina, obno- 
viti zemlju, ozdraviti narod, uzgojiti na novo žU-otno shvatanje, 
liikrsriuti na blagorode-, bralstvo, slogu, uzajamnost. Imamo za- 
preka i smetnja, jer imamo protivnika i neprijatelja. A tko ih 
nema? U gorostasnom poslu vi ste, drugovi i drugarice, pred- 
vodnici. Vi treba — kako reče onaj veliki pesnik hrvatski i srpski 
Preradović — vi treba da gorite ljubavlju, žrtvom, da vaše djelo 
i otadžbina suncem sreće zasine. A tko će biti bedem 1 štit novoj 
Jugoslaviji i kvasac njezino« skladnog napretka ako vi ne bu- 
dete? Gradimo čvrsto granitne temelje našoj Jugoslaviji!, A 
čvrst temelj ovoj Jugoslaviji je naš Ustav, o kome danas vije- 
ćamo. On ima da bude najbolji ustav, veliki pravilnik i zakon 
novoga društveno«a, imovinskoga i državnoga uređenja naših 
slavenskih naroda na Balkanu. 

Moću da vas pot.-jetim, braćo, da je Balkan već prije dvije i 
p hiljade godina bio domovina najslavnijih ustavotvoraca kla- 
SičnOgđ vijeka, Solona i Likurga, onih velikih državnika koji su 
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svojim zakonima u. maJog gr^og naroda stvorili, možda, naj- 
slavniji narod vasceioga čovječanstva. 

Nedavno sam čitao da je povjest današnje silne Amerike 
počela oslobodilačkom borbom i dubokoumnim ustavom Udru- 
ženih Država Sjeverne Amerike. 

Iz ovih činjenica, drugovi, shvatimo koju ogromnu važnosl 
za budućnost našega naroda ima ovaj rad, što t,ra sada vršimo. 
Zamjenik Ministra za Konstituantu ministar Dilas i izvjestitelj 
r-MvotvornoL;- odbora Ustavotvorne skupštine Pijade, otvorili 
su ovu načelnu raspravu o nacrtu Ustava izvješćima punim 
sadržine i dragocjenih podataka i popratili ih stvarnim opaža- 
njima. Izredali su se mnogobrojni govornici, najugledniji naši 
političari prosuli SU svijetlih i nnmih opažanja u našoj diskusiji 
i raspravi. Više očiju više vidi, više ljudi više znade. Zaista, oložen 
je u ovaj zakon veliki umni i naučni rad, veliko iskustvo. Isti- 
nita je tvrdnja izvestitelja da je nacrt Ustava narodno djelo, 
stvarni proizvod na-še narodnooslobodilačke borbe i da su te- 
meljni njegovi elementi o vlasti naroda i narodnih republika, o 
osnovnim pravima i dužnostima građana, o državnom uređenju, 
udareni već u Jajcu 29 novembra 1943 godine u glasovitim za- 
ključcima Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugo- 
slavije. , , r. 

Zaista, Ustav je naše narodno djelo i nikoga drugoga. Pa 
ako i imade u ustavnom nacrtu općih elemenata zajedničkih svim 
konstitucijama u svijetu, te su ustanove prošle kroz našu domaću 
retortu, iskušane su u našem narodnom i javnom životu i tako 
su postale naša svojina. 

U ovoj generalnoj debati hoću da govorim o dvama temelj- 
nim načelima koja mi najjače sijevaju u dušu iz članaka pre- 
dloženog Ustava, a to je načelo narodne i ljudske slobode i 
načelo narodne demokratije. 

Uz ljudski um sloboda je bitni elemenat ljudskoga bića. 
Uzmi čovjeku slobodu i nije više čovjek, rob je i sužanj. 

Uzmi narodu slobodu, stvar je kojom drugi vlada, raspolaže, 
gospodari, iskorišćuje. Narod koji nema slobode nužno zahirili 
kao i biljka koju nikad sunce ne vidi. Zato su baš naši slavenski 
narodi na Balkanu i u Podunavlju nužno zahirili, zaostali u svo- 
joj duševnoj prosvjećenosti, u svojem materijalnom stanju i u 
svojem političkom razvitku i napretku. Um i sloboda iskre su 
božanstva u čovjeku, slika i prilika njegova. Svaki čovjek se 
instiktivno buni kad mu uzmeš slobodu. Tamnica je najveća i 
najtrpkija kazna čovjeku. Samo slobodan čovjek živi dostojan 
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ljudski život. Samo slobodaai čovjek može ostvariti svoje zami- 
sH, što se roje u njegovom duhu i samo slobodni narodi mogu 
izvoditi ideale, što su se porodili i zaiskrili u duhu velikih nji- 
hovih sinova. Ljudski je život bezvrijedan bež slobode. 

Baš u ovoj stvarnoj narodnoj pogibiji, gdje smo izgubili 
milijune našega nedužnoga svijeta u zvjerovanju tuđega i doma- 
ćega fašizma i kada gorko oplakujemo smrt trista hiljada naših 
najboljih sinova i junaka i hiljade i hiljade plemenite braće su- 
boraca Rusa, koji položiše svoje živote za našu narodnu slobodu, 
jače, svjesnije i dublje i naš narod i mi shvaćamo što znači i što 
vrijedi ljudska i narodna sloboda. Oh, kako nam danas nakon 
ove narodne pogibije silnije i potresnije zvuče u duši poznnu 
riječi velikog dubrovačkog pjesnika Guudulića o slobodi: 

»O slatka, o draga, o divna slobodo, 
Dar, u kom sva blaga višnji bog nam je dao, 
Sva srebra i /Jata, svi ljudski životi, 
Nis'  dostojna  plata  tvoj čistoj  ljepoti«. 

Razumite ove uzvišene riječi, koje bi morale biti zlatnim 
Slovima upisane u ovoj dvorani, gdje mi slavimo danas triumf 
ove slobode. U ovoj viziji narodne slobode, što smo je u teškoj 
borbi junački izvojevali, diže se i iskrsava nam pred očima zbi- 
vanje prošlih pet godina kao najslavnija epopeja, što naš narod 
na životnim putevima svoje sudbine prode: njegova narodna 
Golgota, divna katarza i uskrsnuće; velika epopeja, koja zavr- 
šuje staru i otvara novu epohu povjesti naših slavenskih naroda. 
Epilog je prošlosti, a prolog je naše budućnosti. Neka bude svota 
-pomen junacima koji žrtvovaše živote za slobodu rodine i otadž- 
bine, a živom narodu neka bude sveti nauk da čuva svoju slo- 
bodu kao dar u kome su sva blaga i najveća bogatstva Što mu je 
višnji bog dao. 

Iz čovječije i narodne slobode rodilo se drugo veliko na- 
rodno životno načelo, koje provcjava svakim članom predlo- 
Ženog Ustava, a to je narodna demokratija. 

Naši nam protivnici prigovaraju što naša demokratija nema 
zapadnih formi. Ona i nema jer su te forme vrlo zle uspomene 
u duši naših naroda. Zapadna demokratija urodila je u Hrvat- 
skoj, Bosni i u Srbiji najtežim pašalukoni vlastodržaca i politič- 
kih stranaka, koje su se kod nas obrazovale po zapadnim uzo- 
rima.i Čovjeku se i ne mili spominjali sve one stranačke borbe 
i omraze, koje su konačno zgriješile i skrivile katastrofu zlo- 
srećne   1941   godine. Pod prvim udarcem mrskoga hitlerizmasur- 
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vala se'stara Jugoslavija. Jugoslavenska vojska se rasprSila', 
Kralja je s vladom i velikim brojem političara nestalo iz zemlje, 
baš kada je najviše trebalo da ostanu u Jugoslaviji, za nju se 
bore i ginu. Ostavljeni narod preuzeo je odbranu svoje domaje 
U svoje ruke, junački i divovski je shvatio zašto ga zadesi crna 
nevolja: radi lažne zapadne demokratije, koja ga uzgojila u 
strančarstvu i šovinizmu, raspalila partijske i plemenske mržnje 
i narodnu nestogu, zavela zelenaštvo i grabežljivi kapitalizam. 
Partizanski narod instiktivno je potražio nove načine i oblike 
za uređenje SVOga narodnoga i državnoga ustrojstva. Pod ovim 
vizirom, a ne pod svojim, treba da zapadni ljudi motre novu 
demokratiju u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji. 

Republikanci Jugoslavije i onda će biti objektivni i pravedni 
kritičari. A kada bi se u našu zemlju vratile forme zapadne de- 
mokratije, s njima bi se opet vratilo ono nesrečno i ružno što 
je bilo п staroj Jugoslaviji. Mi koji prolazimo cijelim narodnim 
terenom otvoreno poručujemo svoj Evropi i cijelome svijetu da 
naš narod još nikada nije učestvovao u ovako Ogromnom broju 
u svom javnom političkom životu i radu kao današnjeg dana. 
Pa gledajte i puls našeg političkog života, i ovdje u ovom našem 
slavnom zborištu Ustavotvorne skupštine, ima zapadna, ali ima 
i slavenska demokratija. Engleska i francuska demokrat.ja raz- 
vila se i širila od gore prema dolje, od povlašćenih staleža na 
građanstvo, na seljaštvo, na radništvo. Zapadna demokratija 
nosi tragove svoje kulturne revolucije i historije. Amerikanska 
demokratija razvila se iz oslobodilačke borbe protiv matere 
zemlje. N'jezino je bitno obilježje individualna sloboda izvoj- 
štena ii borbi ljudi kolonijalaca protiv imperija i iirablj:- 
vača. Jugoslavenska demokratija sa još uvijek živom tradicijom 
na primitivan demokratski život u svojim djedovskim porodičnim 
Zadrugama, rodila se iz oslobodilačke borbe, rodila se u vrijeme 
velikoga socijalnog previranja u cijelom svijetu, rodila se u 
drugim i svijetlijim političkim saznanjima, nego američka demo- 
kratija, a to je ona velika spoznaja da i svaka čovječja i narodna 
sloboda ima svoje granice, a te su granice, pravo svakoga čo- 
vjeka i naroda da i on imade ravno istu slobodu, što je i ti imaš. 
Socijalna pravda, ista i jednaka za sve, vlada nad svakom lič- 
nom i narodnom slobodom. Uskladiti svoju slobodu sa slobodom 
drugog čovjeka i drugoga naroda je veličina, plemenština i bla- 
gorodnost, a ne uskladiti znači divljaštvo i ražbojništvo. 

U ljudskom društvu u kojem vlada narodna demokracija, 
sloboda pojedinaca treba da se prilagodi općem dobru. »Ne čini 
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drugome, što пс želiš da on tebi čini« veliko je i svijetlo etičko 
načelo, kao sunce jasno. To ostvarujemo u društvenom životu 
nove Republike Jugpslavije, te treba da ostvarimo i u njezinom 
Ustavu. 

Socijalna pravda je vrhovno naše načelo. Ljudska sloboda 
i narodna demokracija nije zvučna teorija, nije fraza, ne^o je 
praktična životna formula, sam zdravi sok i eliksir života, sok 
o kome sva-ki čovjek treba da živi ne samo u javnom ne^o i u 
svagdašnjem graaapskom Živptu. 

Od sve duše prihvaćam načela i ustanove naše^ predloženog 
Ustava. Хека vlada u našem novom društvu i državi što veća' 
ravnopravnost, što veći sra/mjer u imanju i imovini u prosvje- 
ćeno.sti i obrazovanju. To je ona velika socijalna pravda o kojoj 
toliko svijet govori, a malo je vrši. Preveliko bogatstvo i sinje 
uboštvo bolesne su pojave u ljudskom društvu. Svakom zgodom 
govorim, pa i ovom ću reći kako treba naša narodna vlast da 
budno pazi i punu brigu posveti, kako ne bi svojim socijalnim 
mierama posjednicima, kojrsu trudom i radom došli do imovim- 
u prijašnjem gospodarskom poretku, a tako i činovnicima, slu- 
žbenicima i radnicima koji -su ostarjeli u javnoj i narodnoj slu- 
žbi, i stekli prava na mirovinu, kako ne bi, velim, podrezala pri- 
stojni minimum životne egzistencije, jer ne može biti intencija 
pravednoj, socijalnoj reformi da viđajući socijalne nepravde 
izazove pauperizam sloje\a koji 96 nisu ogriješili u svom životu 
nikakvim nepočinstvima. 

Da ovdje spomenem i to kako narod živo očekuje, da će 
nakon uzakonjenja novog Ustava izaći nova amnestija. Svaka 
amnestija unosi u duše blagorode i pomiranje, donosi olakšanje. 
Opaža se u Evropi da ljudi vise kušaju utvrditi novi poredak 
odmazdom krute pravde, nego ozdraviti i uzdignuti ljudske duše 
blagošću i amnestijom. Mi smo iznimka od ostale Evrope. Bu- 
dimo i dalje. Rod smo orlova i arslana, koji ne love mušice i 
miševe, nego se nosimo velikim mislima. Za mene je najveće 
čovještvo i devetorici zlih ljudi previdjeti zasluženu kaznu, nego 
u inom nanijeti sjenku nepravedne kazne. 

uren sam da predloženi Ustav sadrži u svojoj Općenitosti 
žive klice zdravoga razvitka i mirnoga napretka Federativne 
Narodne Republika Jugoslavije, da je on velika, najveća povelja 

narodne i državne slobode, našim narodima veliko kazalo 
životnih puteva, pravilnik i zakonik za uređenje unutrašnjih, 
društvenih, imovinskih prilika, ogromna zadaća i program rada 
za budućnost. Taj Ustav je i volja naroda, pa ću ja za nj gl.;- 

ati. 
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Dolazim na kompleks pitanja, koja se odnose na crkvene 
prilike u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji. Odnosi 
između narodne vlasti i između hrvatske katoličke hijerarhije, 
a tako i slovenačke, teško su pomućeni. Govoriti o odnosima 
srpsko-pravoslavne crkve i državne vlasti spada na srpske sve- 
ćenike, članove ovoga visokoga doma. Ta čemerna pitanja ne 
mogu nikome od nas biti ravnodušna. Mi vrlo dobro znademo 
veliku ulogu kršćanstva u našim narodima. Imena svetoga, Ćirila. 
i Metodija, sv. Klimenta Ohridskoga, sv. Save srpskoga prosvje- 
titelja, ime Grgura Ninskoga, branitelja staroslovenskog bogo- 
služja, draga su nam i sveta. Hrvatski samostani i srpski mana- 
stiri kolijevke su naše svete staroslovenske i narodne knjige. 
Još su i danas velika žarišta naše prosvjećenosti. 

Nedavno je drug Karpov, pretsjednik Komisije za poslove 
pravoslavne crkve pri Vladi SSSR-a govorio kako se ruska 
crkveno-slovenska književnost rodila u manastirskim lavrama 
Troicko-Sergijevoj, Aleksandro-Nevskoj, Kijevsko-Pečerskoj. U 
njihovim zidinama nalaze se povelje velike ruske povjesti'i ru- 
kopisi svijetlih i slavnih Nestorovih anala. Kako je to u Rusiji, 
tako je i širom cijeloga slavenskoga svijeta. Nama Južnim Sla- 
venima na srcu je sudbina sv. Nauma i Prohora Pčinjskoga u 
Makedoniji, sijelu Prvoga sobranja Makedonije; starostavne 
Studenice i Žice, Visokih Dečana u Srbiji; timornoga Ostroga 
u kršnoj Crnoj Gori, gnijezda orlova i sokolova. Ono što su 
braći Srbima njihove slavne zadužbine i manastiri, to su nama 
Hrvatima naši drevni benediktinski, cistecitski, pavlinski, franje- 
vački, dominikanski samostani. 

Naše južno-slavenske zemlje nisu1 varvairske zemlje, kul- 
turni su to krajevi. Pođite širom i unakrst našom zemljom i 
vidjet ćete divne katedrale i saborne crkve, bogate arhive i knji- 
žnice, jer su stari kaluderi radili na knjizi i prosvjećenosti, pa 
treba i ovi mladi da rade, da rade danas, da rade i sjutra, jer 
nikada nije našim dušama dosta svijetla i nauke, kako našim 
očima nikad nije dosta svijetla žarkoga sunca. Ne živi čovjek 
samo od zemaljskoga kruha, nego i p nauci i duševnoj istini. 

Stare naše vladike i biskupi, stari popovi i kaluderi nisu 
bili samo crkveni prosvjetitelji, nego i nacionalni borci i osvje- 
stitelji. Ima li većega pobornika za sveslavensku misao i brat- 
stvo, nego je bio ono prije 300 godina skromni hrvatski redov- 
nik Juraj Križanić, o kom je čuveni beogradski naučnik i poli- 
tičar profesor Miša Vujić, srpski poslanik u Petrogradn prije .50 
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godina Risao po dokumentima uzetim iz ruskih arhiva učene 
rasprave o čudesnoj njegovoj zamisli sveslavenske zajednice pod 
vocstvom velike Rusije, onom >to >e danas događa, i gonetao 
je, da je Petar Veliki stajao pod utjecajem njegovih zamisli. 
Pokojni Ro/.ov, profesor ruskog jezika na Zagrebačkom uni- 
verzitetu, trijezni  ruski  učenjak, slijedio je Vujićeve teze. 

Mi, Hrvati, uvijek ćemo brojiti svoje žarke rodoljube Stro- 
smajera i Račkoga, neustrašive pobornike za jiugosloven-kn 
misao, kao svoj veliki doprinos za ostvarenje Jugoslavije, kako 
to mogu učiniti i crnogorska braća sa sv.ojim velikanom vladi- 
kom Njegošem. Ni narod, ni naša narodna nauka i historija, ni 
naša narodna politika ne mogu preći preko ovih gordili Sinje5 

nica. Njihove ideje su dokumenti naše historije, etičko oprav- 
danje našega oslobodilačkoga pokreta, naše borbe, našega 
svijeta, narodnoga djela. Oni su vidovito gledaili šta u sebi nosi 
bogati i nepremjerni duh slavenskoga svijeta. Mi teško žalimo 
što se veliki odlomak današnjega hrvatskoga svećenstva nije 
zanosio slavenskim štrosmajerovim idejama i nije se našao u 
redovima naše narodnooslobodilačke borbe. 

Ali, zarad pune istine treba da kažem da je jezura i umna 
snaga hrvatskog svećenstva tokom naše oslobodilačke borbe 
uprkos tjeskobe vremena vjerna ostala, ponavljam, jezgra i 
umna snaga hrvatskog svećenstva, vjerna ostala velikoj Stros- 
majerovoj lozinki, koji je svoj život posvijetle slavi božjoj, 
pomiru naših narodnih crkava, slozi i ljubavi naroda jugo- 
slavenskoga. 

Nemojte, narodni poslanici, očekivati od mene da otvaram 
rane, koje treba da svi skupa liječimo. Ne optužiijmo naše crkve, 
što su se na njezinim vrhovima u najpresudnija vremena našli 
nedorasli ljudi. Uto, isto se dogodilo i na drugim sektorima 
našega narodnog života, i na političkom, i na vojničkom. Tko će 
prozrijeti u tajanstvene račune svega zbivanja? — Zašto je to 
sve 'moralo da bude? Unatoč svega toga* lojalan odnos kršćan- 
skoga naroda prema na.šoj zakonitoj državnoj vlasti ostaje 
crkveno netaknut, i nisu ga mogli poremetiti ni pojedini cikveni 
pastiri, jer slavno i viječno stoji Kristova riječ svojim sledbe- 
nicima, a to znači crkvi: »Dajte bogu što je božje, a vlastodršci! 
što je vlastodrščevo«. Hoću da budem uvijek objektivan i kon- 
statiram: da SU se tome Kristovom imperativu pokorili i hrvatski 
biskupi  u  svojem  zlokobnom  pastirskom  pismu. 

Očevidno "je da im je dušu smelo odvojenje crkve od države, 
obligatorni  civilni  brak, ukidanje obavezatne  religiozne obuke 
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u školama i mnoge ine stvari Sa kojima se mnogi nismo Slagali, 
ali je očevidno da je sa strane hijerarhije učinjena omaška, 
te nisu pokušali uklonili nesporazumke izravnom pretstavkom 
na državnu vlast, pogotovo kada je maršal Tito 2 juna lično 
pozvao pretstavnike zagrebačke crkvene hijerarhije da to učine 
i tim se putem nade sporazumno rješenje. 

Tko zna točno prilike u današnjim modernim državama, 
dobro zna (te gotovo i nema više država, pa ni 3 jednoličnim 
katoličkim življem, a da ne bi crkva bila ustavom odvojena od 
države. Faktično ima zemalja koje su sklopile sporazunu' i kon- 
kordate za Rimskom stolicom, a ostala je i dalje postojati ra- 
stava crkve od države. To znači da je puno važnije od pitanja 
hoće (li crkva od države biti odvojena ili ne, — ono pinnje; 
hoće li vladati dobri ili loši odnosi između crkve i države, hoće li 
oni biti prijazni ili neprijazni? Nikoga nije moguće siliti da 
ostane s njime drugar ili ortak u poslu, ako on to neće. Ja sam 
već dugo vremena u partizanskom pokretu i nikada nisam opa- 
zio, iako sam odan sin svojoj crkvi, koliko sam odan pristaša 
narodnooslobodilačkoj borbi, da bi ikoga pačila moja >vešte- 
nička haljina. Prolazim svim našim krajevima, vidim kako sn 
sve crkve otvorene, u svima se vrši bogoslužje, uči božja riječ, 
u školama je vjer.-ka nastava za djecu čiji roditelji to tniže i 
žele. Ni u ovom visokom domu n:sam zapazio neki načelni ne- 
prijateljski stav protiv kršćanstva, protiv naših nacionalnih 
crkava i protiv vjerskih zajednica. 

. Ja ne mogu poistovjećivati progon politički obnevidjelih 
svećenika sa progonom crkve. Vrlo žalim tešku sudbinu takvih 
svećenika, ali još vi$e žalim tešku njihovu zabludu, jer ako 
ikada, ono im je sada dužnost bila stajati uz narod, n njegovoj 
golgoti, U njegovoj muci, jer se na muci poznaju junaci, pa sve 
da ih je čekao i progon — bolje je i to пец-о dovjeka snositi 
prigovor da su izneverili svoj narod U najtežem času. 

Ja sam uvjeren da će Rimska stolica, vrhovna hijerarhijska 
vlast »eks ofo« provesti objektivne izvide da se ustanovi obujam 
zabluda i krivice u dijelu hrvatskog i slovenačkog svećenstva za 
vrijeme narodnooslobodilačke borbe i da će reći pravu i pra- 
vednu riječ. To je u interesu njezinog ugleda, to zahtijevaju 
njezini kanoni, to traži dobar ^las crkve katoličke. Ova će 
stvar znamenito olakšati unutrašnje prilike između crkvene i 
državne vlasti u Republici .Jugoslaviji. 

Uvjeren sam da su bili mjerodavni crkveni krtigovi prihvatili 
spremno ponudu maršala Tita i predali svoje prijedloge za me- 
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dusobni sporazum crkve i države, da i članci 25, 26 i 38 u pred- 
loženom Ustavu ne bi imali trunja za svećeničke oči. Ja čil ku- 
šati u specijalnoj debati da ih načisto izvedeni, pa vas već sada 
molim da blagorodno ocjenite moju dobru volju i olakšate mi 
tešku zadaću. 

Prekjuče je narodni poslanik Vlada Simič izrekao duboki 
i misaoni govor d glavnim načelima predloženog Ustava i utvrdio 
syoj dobri glas da dostojno zaprema visoko mjesto pretsjednika 
naSe Savezne skupštine. On se osvrnuo i na pitanje odvojenja 
crkve od države. Oštroumno je primjetio da ako se Ustavom i 
ukida dosadašnja službena i zakonska veza između crkvene i 
državne vlasti, crkve i države: da dokle narod; koji tvori ovu 
državu, pripada nekoj crkvenoj organizaciji, koju sama država 
priznaje, onda ne može da bude da se crkva, i država tako među- 
sobno odvoje i ne bude nikakvih odnosa medu njima. Stoga je 
on zaključio da bi bilo u obostranom interesu neka se oba naj- 
viša autoriteta u narodu međusobno koordiniraju i Miraduju, 
najbolje preko već ustanovljenih vjerskih komisija, koje bi pre- 
uzele zadaću izgladivati eventualne siiprotnosti i/medu državnih 
i crkvenih nadleštava, nastojale u skladnom etničkom i dušev- 
nom napretku naroda, širile duh bratstva, snošljivosti i smirenja 
u svim narodima Jugoslavije. Ništa nemam da dodam ovim bla- 
gorodnim riječima poslarilka i pretsjednika S:mića nego ŽIVU 
želju da se ostvare njegove plemenite sugestije, 

Narodni poslanici, VES mnoge, naročito i/, federalne repu- 
blike Hrvatske, zanima, hoće li i kako će se urediti ova teška 
nategnutost, koja vlada u crkveno-političkim odnpsima u zemlji. 
Bio sam uvijek optimista, pa sam i danas. Postoji siguran način 
za rješenje svih teškoća, a to je izravni sporazum između vr- 
hovne vla>ti katoličke crkve, a to je Sveta Stolica i između, 
vrhovne vlasti naše Federativne Republike, a to je pretsjednik 
naše Vlade maršal Tito. Poznato vam je da postoje diplomat- 
ski oduo>i .sa Sv. Stolicom. Rješenje ovoga mučnog pitanja je 
došlo u prave ruke. Ja sam uvjeren, da će ono biti doneseno 
kako to traže veliki interesi vjerskoga sm|renJ4 ll našoj zemlji, 
a  ono je  živac  općega  mira  u našoj Jugoslaviji. 

Na kraju sam svojih izvoda. Svaki narod u općoj povjesti 
ljudstva ima SVOJU furiftciju i svoje poslanstvo, svoju misiju. Za 
naše narode ne može biti većeira zadatka i veće misijo, nego da 
ostvare svoj unutrašnji sklad i sporazum, bratstvo i slogu, onu 
divnu zajednicu кг.ко, evo, vlada i U ovoj našoj narodnoj Ustavo- 
tvornoj skupštini, u ovom našem zborovanju. Udaraju veliki ča- 
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-ovi za našu Republiku Jugoslaviju. Prošli smo najveću svoju 
historisku epohu, doživjeli svoje uskrsnuće. Daleki su naši ci- 
ljevi. Mi hoćemo da budemo veliki i silan narod. Pred cijelim 
svijetom hoćemo da ispovjedimo svoju veliku odluku da naša 
Federativna Narodna Republika Jugoslavija, na načelima 
praivde jednake za sve narode, male i velike, bude tvrdi bedem, 
štit i zalog mira rta Balkanu i u Evropi. (Aplauz). 

Pretsednik: Reč ima narodni poslanik Pavle Pavlović. 
Pavle Pavlović (Izborni srez Beograd V. NR Srhija): Dru- 

govi narodni poslanici, pre 25 godina izbačen sam iz jedne 
monarhističke konstituante zajedno sa još pedeset osam dru- 
gova narodnih poslanika komunista. Izbačen sam napolje lako 
sam bio pretstavnik beogradskih građana, pretstavnik Kragu- 
jevčana i pretstavnik Morave. ipak u takvoj jednoj konstitiiantl 
oduzeli SU i meni i mojim drugovima reč. 

Danas, posle dvadeset pet godina, u republikanskoj Kpn- 
stituanti dobijam da nastavim nasilno prekinutu reč. (Burno odo- 
bravanje u celoj skupštinskoj dvorani). 

Da, za 25 godina čekanja prohujale su oluje i cikloni preko 
glava svih naroda, pa i naše zemlje. 1, da ne bese Narodnooslo- 
bodilačkog pokreta, njegovog političkog i vojničkog rukovod- 
stva i na čelu toga rukovodstva najvećeg i najslavnijeg sina 
naših naroda maršala Tita, ja bih, možda, još 25 godina čekao! 
(Ponovno burno i jednodušno odobravanje). 

Drugovi narodni poslanici, ma da je o ovome projektu 
Ustava već toliko govoreno, što je svakako, po mom mišljenju, 
vrlo korisno, ne dan^ubno, već korisno, teško je meni, na kraju, 
kao poslednjem govorniku, dati nečeg valjanog. 

No, dozvolite mi, poklonite mi svoje strpljenje koliko je 
nužno, a ja ću voditi računa o vremenu, — da se osvrnem na 
žalosnu jučerašnjicu. na slavnu današnjicu i još bolju, nadajmo 
se, sutrašnjicu našu. 

Ako se uzme projekat Ustava i prouči, i bez naročitog stu- 
diranja videče se da je to projekat Ustava države naročitog, 
progresivnog tipa. Svaki objektivan čovek, pa kada bi bio čak i 
u taboru neprijatelja, ako bi objektivnosti tamo uopšte moglo 
da bude, morao bi priznati da je ovaj Ustav spremljen za državu 
progresivnog tipa. U svih 16 glava i 134 člana nalaze se potvrde 
za lo, a ponajviše u čl. 72, koji govori o mogućnosti, o even- 
tualnoj potrebi, da zakonodavna skupština vrši premene i do- 
pune u Ustavu. Taj član 72 ne bi mogao da opstane i bio bi pot- 
puno  apsurdan   u   svakom  drugom  ustavu  kapitalističkog  po- 
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retka. U nenarodnoj demokratiji on bi bio apsurdan zato, 5to 
su ustavi uvek bili kočnice. 

Kada nije bio pisanih ustava postojali su stvarno materi- 
jalni uslovi. Prvi pisani ustav dom-t je 1776 godine u Americi, 
kada se, preko njega, Amerika oslobodila engleskog gospodar- 
-tva. Od tada svi pisani ustavi počivali su na bazi međusobnog 
pogađanja, cenkahja, rvanja i borbe. Ustavi su bili sila i rezultat 
sile. Koliko sile toliko je i prava bilo uneto u ustav za ovu ili 
onu klasu, za ovaj ili onaj red društveni itd. 

Kod nas član 72 pokazuje da nema u našem narodu Sta da 
se koči i šta da se bremza. Jedan drug narodni poslanik u svome 
govoru lepo je upotrebio objašnjenje etimološkog značenja reči 
ustav. Da je to, ustvari, ustavna vodenična brana, koja odvraća 
vodu na drugu stranu. Ja ću operisati sa tehničkim terminima, 
ukoliko mi treba da to ponavljam. Zato je član 72, za nas naj- 
vuće jemstvo našeg ustavnog progresa, jer nam neće ništa sme- 
tati da kad iskustvom dođemo do saznanja da ovo ili ono treba 
inenjati, da se toga bez odlaganja i prihvatimo, da ne čekamo 
2o godina do nove konstituante, a dotle da bremzujemo i ko- 
čimo sopstveni progres i razvitak svoga društvenog života. 

Srbija je, na primer, pre 110 godina započela ustavnu borbu. 
To je 59 godina docnije od donošenja prvog ustava u Americi 
ili 42 godine docnije od donošenja prvog ustava U Francuskoj, 
ustava clonetog u velikoj francuskoj revoluciji, koja se borila 
za oslobođenje od kraljevskog apsolutizma. Sest ustava imala je 
Srbija za prvih 68 godina. Imala je šest monarha, tri kneza i tri 
kralja, sve ljući od ljućeg neprijatelja demokratije. (Aplauz). 
Sve samih oštrih protivnika ustavne monarhije. Mnoge su ener- 
gije narodne U Srbiji polomljene u borbi za ustavnost. Ima čita- 
vih perioda u ovih 110 godina, a naročito u onim ranijim do 
prvog stvaranja Jugoslavije, kada se očigledno videlo da^su 
snage, međusobno boreći se, za ustav ili za apsolutnu monarhiju, 
malak'savale u toj nepomirljivoj borbi. Nekad su kraljevi leteli 
n pa-kao, a narod ponovo pokušavao i upinjao se da dođe do 
ustava. Svaki kralj naslednik ličio je u ustavnom pitanju na 
svoga prethodnika kao što liči jaje na jaje. Tek od 1903 do 
1914 godine Srbija je imala jednu relativno dobru ustavnost. Bio 
je tada kralj jedan starac, bez bolesnih ambicija. Kralj opkoljen 
od mladih oficirskih pretorijanaca, koji su njegovog prethod- 
nika poslali u »bolji svet«. (Veselost). Tada se nominalno respek- 
•tovao ustav i ustavnost. Culo se tada iz Bosne i drugih jugoslo- 
venskih krajeva dosta pohvala takvoj ustavnosti. Međutim, bila 
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je to ustavnost za miadti i ekspanzivnu srpsku buržoaziju koja 
je, izlazeći tada definitivno iz naturalne u novčanu privredu, 
vršila prvu veću akumulaciju kapitala i pljačke. A takva ista 
mlada buržoazija bila je tada u Bosni, Hrvatskoj, Crnoj Gori i 
Makedoniji, kojoj bi takva ustavnost konvenirala, pošto je lo 
isto trebalo i odgovaralo i njihovim socijalnim i ekonomskim 
zadacima onoga doba. Radnička klasa u toj ustavnosti videla je 
mnogo hapsana, mnogo batina na ustavnoj Srbiji, bilo je mno^o 
koječega vrlo ružnog;', i antiuslavnog. U to doba ustavne provi- 
zornosti počeo se graditi i ovaj parlamenat. Ja vam kažem da 
je ta ustavnost bila ograničena na doba od 1903 do \%14 godine. 
a ovaj parlamenat počeo je da se zida ti cvetu te ustavnosti, hai 
placu "koji se zvao Batal Džamija (gde je za vreme Turaka bila 
najveća džamija). Tu mi danas imamo svoju Narodnu .skupštinu. 
svoju republikansku skupStinu. (Aplauz). Ali ta velika kuća zidana 
je tako dugo da se onda, kad je prvi budak udaren u batal- 
džamiski plac, mladić oženio i dobio sina taj bi mu pre postao 
punoletan za poslanika nego što je ova kuća bila gotova, Ovo 
napominjem radi toga dd vam kažem kako je kratkotrajna šrp- 
^ка ustavnost umrla pre nego Sto je sebi sazidala solidan i ugle- 
dan parlamenat. Iz te kratke ustavnosti ušli smo u još jednu 
goru, išlo se sa »crniša na goriš« — kako kaže narod. Prošla kon- 
stituanta, u kojoj ja nisam imao čast dugo zagrejati mesto, ličila 
je na sve drugo samq ne na kpnstituantu. Bilo je to društvo 
opakih međusobnih podvaladžija. (Smeh). Malo vulgarno zvuči 
to, ali ovo nije univerzitetska katedra, a ja nisam profesor. Go- 
vorilo se u toj konstituanti najčešće nerazumljivim jezikom. 
U ustavotvornom odboru jednom prilikom zamolio sam prisutne 
da se nekako postaraju da govoreći kažu Sta hoće, da bi ih 
mogao razumeti. Ja često nisam bio u stanju da razumem razne 
vnlalame. Toliko je to bila jedna negativna sredina. Tuče i 
psovke bile su takode u upotrebi toga parlamenta. 

U toj se skupštini moglo videti i prostačkog hohštaplera.!.. 
>a jandžikom, širokim zasukanim rukavima, i nazor navučeiiini 
gunjcvima da bi se ličilo na narodnog čoveka. Ta maskarada od 
pa'rlamenta nije dozvolila da se donese ni normalno i pravo ime 
državi da to ime bude Jugoslavija nego »SHS«. 1, razume se, 
bilo je otrovnih jezika koji su tome dodavali rugalicu (60(3) 
sechs hundert sechs. Drugovi lekari znaju aluziju i videče odmah 
koliko je to bilo tačno, koliko je u sudbini SHS bilo (606) sechs 
hundert sechs. Pri izglasavanju ustava moglo se videti tu i tamo 
— ja sam to posmatrao i video sam kako j<;dan od onih sa 
gunjcem, koji je imao po tri garsonjere za vreme rata u Parizu, 

402 



a pnde se u konstituanti pravio da je seljak, — ispod poslaničke 
klupe vadeći jedan, pa dru^i, pa treći budelar pun ispe^lanih 
novih banknota prebrojava svoj žalo.sn: pazar — .ludine srebr- 
njake — koje je dobio у.л sebe i svojih četiri do pet poslaničkih 
pristalica. I sve to u momentu kada treba da se gladi /.n ustav. 
Ja sam toliko video u tome momentu, a šta je bilo na drugdm 
mestu? U toj konstituanti bio je i jedan ministar koji je kad 
mu pride komunistički poslanik od mržnje čupao svoje brkove. 
Bilo je vodećih ministara koji su u plenumu izazivali komuniste 
tvrdnjom da su oni samo zato u skupštini da bi primali platu. 
•Ministar bra$koviĆ je govorio da je svaki komunista kriminalac, 
a onaj koji to još nije znači da još nije imao priliku za to. 

Takva netrpeljivost je nastojala svim sredstvima da Radi- 
ćevi poslanici ne dođu u skupštinu i nastojala opet svim srcd- 
stvima da se izbace iz konstituarite komunistički poslanici. U toj 
koiistituanti, tj. za vreme njenog zasedanja .doneta je »Obzna- 
na«, koja je motivisana poMtičkom nuždom, da bi se tobož 
moglo u miru i bez spoljnog pritiska diskutovati o ustavu. A 
bilo je i opozicionih partija koje su na svojim mitinzima glasale 
/.a »Obznanu« i to na jedan šeretski način i govoreći; -- Preti 
nam se Obznanom, veli 5ef partije, ali ja vas uveravam da radi- 
kali u Beogradu dobro znaju na koga treba primeniti Ob- 
znanu... Tolika je bila tada mržnja na komunisiirki pokret, 
da su protivu njega i ovako ustajale čak i pojedine opozicione 
partije ... 

Vama je kao političkim ljudima jasno da je to ustvari gla- 
sanje za »Obznanu«, a vodenje opozicije, pa čak i apstiniranje 
od konstituaute da nije smetalo glasanju za »Obznanu«. To su 
činjenice o kojima se mora voditi računa, ako hoćemo objek- 
tivno da govorimo O to doba. U to doba Komunistička 
partija nije imala nikoga uza. se, jedino su srpski republikanci 
bili tada naži duhovni saveznici, ali i to je bila toliko mala snaga. 
U tome vremenu bili su svi pa i naši narodi zamoreni ratom. 
Bilo je to jedno dj'ugo vreme, dnuo ljudi i sa drukčijim poli- 
tičkim shvatanjima. Ali ovako je onda bilo. Otišao sam u to 
vreme u Beč, razume se nelegalno, bez pasoša, iako sam bio 
poslanik, preko Karavanki. Ja sam tada u Beču za jednu hiljadu 
dinara dobio milion i sedam stotina hiljada kruna. U Berlinu 
sara za jedan običan gulaš platio 40.000 maraka, a jednu pĐ- 
štensku marku — ja je i danas imam u rukama, za jedno prepo- 
ručeno pismo od Hamburga do Crvenke u Vojvodini, platilo 
se godinu dbcnije dve milijarde maraka. Iz Jugoslavije  su se 
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odnosile životne namirnice i na svakome vagonu zarađivali mi- 
lioni dinara. Evropa je gladovala, Evropa se varvarizirala. Bail- 
lcan je onda ličio na predratnu Evropu, jer je bila dobro ponela 
godina i prva i druga. Prirodno je da uspeh revolucionarne pro- 
pagande nije kod nas mogao tada stoprocentno da uspe. Ustanci 
su tada nicali n ratom pobedenim državma. Sovjeti su bili već 
pre tri godine u samom ratu uspostavljeni  a u pobedničkini 
državama zavladivala je reakcija. Jugoslavija je bila ni riba ni 
aneso... Parlamenat. tadašnja kunstitnanta, zajedno sa ćelom 
srpskom   buržoazijom,   bio   je   korumpiran   i   mnogobrojnim 
sekvestrima; agrarna reformai služila je za masovnu korupciju; 
izvozne dozvole su bile najveće i lako bogaćenje za tadašnju 
buržoaziju;  ratna šteta takode jedno masovno korumpiranje. 
Belogardiski skakavci, koji su punili sve gradove Jugoslavije, 
bili su opaki elementi borbe i propagande protivu komiinisi.i. 
Tada se zavela   pjaksa za školsku   omladinu   da za nekoliko 
meseci svrši ćelu školsku godinu, i tako je naša omladina još od 
JV razreda gimnazije bila politički vrbovana. Tada je za stva- 
ranje velike države trebalo mnogo činovnika. Reflektanata  za 
službu bilo je stotine hiljada, a kada je još rečeno da se ratne 
.godine službe računaju duplo, sve je bilo spremno da prede na 
onu  stranu  barikade'.   Ne  treba   zaboravih   ni  žalosnu   ulogu 
socijalne  demokratije  u  to  doba,  koja  je  tada  bila  u  ćelom 
-svetu najveći  neprijatelj  oslobođenja radnog naroda. 

Mi se danas oduševljavamo, i sa razlogom oduševljavamo 
našom sadašnjom omladinom. Ja to, kao stariji čovek, kažem 
punim ustima, jer je bolja od omladine kojoj sam ja nekad pri- 
padao. Pa kad o našim ličanskim omladincima govorimo, mi smo 
ushićeni njihovim junaštvom i delima. Ali njihovi očevi, moji 
vršnjaci, su u doba o kome govorim, pevali: »Dok je Like nema 
republike«. (Smeh). Vremena i ljudi se n'ienjaju, sinovi ne liče 
na očeve. Savršena suprotnost. I mesto očevima, njihovim si- 
novima skidam danas i na ovom mestu svoju kapu. 

U ono vreme propale su republike: u Finskoj, п Havarskoj, 
ti Mađarskoj, kao i veliki krvavi ustanak u Bugarskoj. Mi smo 
videli i posle toliko godina neuspeli slučaj sa Španijom. Trebah) 
je da se evropski imperijalizam varvarizira u degenerisani i 
Ijiido/derski fašizam i da krvnički nasrne na čovečamstvo, te da 
ovo napregne sve svoje natčovečanske snage i napore, da slo- 
mije čudovište i otvori put slobodnom i objektivnom razvitku 
:storije naroda. Trebalo je ne samo krila da budu opiijena, 
nego i glave naše jugoslovenske buržoazije da sagore u plamenu 
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dvadesetogodišnje reakcije i petokolonaška^ izdajstva, pa da 
ovo veliko narodnooslobodilačko delo, istorisko delo, koje ćemo' 
sve više i bolje videti, ukoliko se dalje odmičemo n budućnost, 
ovako kolosalno uspe. 

Dozvolite jedno malo poredcnje u ciframa o onoj i ovoj 
Konstituanti. 

Dvadesete godine bilo je upisano birača, u spiskove 
2,480.000, bilo je to daleko manje od 30% ukupnog broja onda- 
šnjeg stanovništva. A 1945 godine, kod naših izbora za ovu 
republikansku Konstituantu 8,383.000 ili preko 60^ celokupnog 
stanovništva. Apstiniralo je onda 35% glasača, a apstiniralo je 
sada — ako možemo UOplte ovo nazvati apstinencijom —, kad 
je Beograđanin mogao glasati u Nišu, a da se računa apstinen- 
tom u Beogradu, zato je ovde prvobitno upisan u biračke spi- 
skove, i prema toj fiktivnoj apstinenciji bilo je sada 11%, a 
onda 35%. 

Dalje, opozicija, ako računamo one koji su glasali u šlepu 
kutiju, ovoga puta bila je 8%, a onoga puta 47%: na taj način 
što kod izglasavanja Vidovdanskog ustava otpada broj 747.000 
glasova. Od 2,480.000 tada upisanih u biračke spiskove, glasalo 
je 1,607.000, a za ustav, prema broju poslanika koji su glasali, 
samo 860.000 birača. Eto, onoga puta su oni imali za ustav samo 
jednu trećinu .svih punoletnih birača. Јд mislim da se ne varam 
ako kažem, da će sada preko nas glasati za Ustav onoliko birača 
коШш ih je glasalo U novembra za ovu Konstituantu. (Aplauz). 
Učešće naroda u daljim izbornim borbama, posle donošenja ža- 
losnog Vidovdanskog ustava, bilo je vrlo karakteristično i kre- 
talo se ovako: godine 1920 apstiniralo je u Jugoslaviji 35% 
upisanih birača u biračke spiskove, a u Beogradu 24^. Godine 
1923 na izborima je apstiniralo u Jugoslaviji 24%, a u Beogradu 
26%. Godine 1925 apstiniralo je u Jugoslaviji 25% na izborima, 
a u Beogradu 29%. Godine 1927 apstiniralo je u Jugoslaviji 
34% upisanih birača, a u Beogradu 41?,;. Godine 1931 apstini- 
ralo je na izborima u Jugoslaviji 33%, a u Beogradu 43%. Go- 
dine 1935 apstiniralo je u. Jugoslaviji na izborima 27%, a u sa- 
mom Beogradu 45%. 

Beograd je, prema ovome, kao što se vidi, bio dostojan,, 
dosledan i konsekventan opozicionar režima i politici Vidov- 
danskog ustava. Iako je tu bio veliki aparat centralizovane 
države, Beograđani su ipak stalno povećavali procenat apstine- 
nata na izborima. To pokazuje da je pravedno, kada se govori 
o prošlosti, oštro odvojiti onadašnji narodni Beograd od onda- 
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Зпјее vlasničkog Beograda. I danas, kada pogledamo sindikalnu 
i frontovskn statistiku Beograda, vidmo da se Beograd i tu 
odlikuje ne samo po broju, nego i po procentima. Beograd je 
đavao na predratnim izborima prosećno 62%, a cola .imroMa- 
viia je davala 71",;. Ovo^a puta Beograd je dao 92 g ц asaca. 
a cela Jugoslavija 89%. Ovo najbolje pokazuje stalm. slobodar- 
stvo Beograda, jer je Beograd na'svim Oborima za posledn.iii. 
20 eodina Vidovdanskog ustava dao samo 145.110 glaspva, a 
ovoga puta je dao 201.112. Dakle, u Beogradu je ovoga putn 
So 56.602 vi^e riego na svim izborima za ranijh 20 god^ia 
J „os avija ie da'a /.svih 20 godina №000 glasača a ovoga 
puta 7,432.000 Ја mislim da svi mi zbog toga dugujemo Beo- 
g?adu. kao slobodarskom gradu, izvesno bratsko i frontoysko 
priznanje. . 

Konstituanta je 1920 godine imala 7 partija samo u Srbije 
i 15—16 partisko-politićkih separacija iz Jugoslavije. Tu vam 
ie bio obilno zastupljen nacionalu; Šovinizam, politički klerika- 
lizam, otrovni konfesionizam, a istovremeno i tri iredente. 

Bio ie to čitav Vavilon. bila je to jedna đavolska, jedna 
vrtoglava politička vrteška, u kojoj SC okretalo sve u sve bržem 
i luđačkom tempu. U to vreme u Jugoslaviji nije bilo mjediie 
centripetalne sile koja cementira, koja bi "e-?toD

st^"'V^T 
dmjavala osim radničkih sindikata i Komparije Radnički sindi- 
kati brojali su 300 hiljada članova, raspoređenih po celoj teri- 
toriji i svima krajevima Jugoslavije, i ti su sindikati u ovakvoj 
konstituanti morali »Obznanom« da budu uništeni. Zato je 
»Obznana« doneta, da bi oni bili raspuSteni i onemogućeni. 
Išlo se svesno na separaciju i na cepanje svih snaga, držalo 
че starog žalosnog latinskog principa — zavadi da vladaj. 
Buržoaziji svih narodnosti u tadašnjoj Jugoslaviji više je kon- 
venirala svađa i mržnja, nego sjedinjavanje naroda. Imalo je ! 
to svojih zvečećih razloga. Marksisti to mogu najbolje uvek 
da otkriju. Na izborima za tu konstitiiantu jedina neregionalna 
lista — bila je lista Kompartije. Pucala je buržoazija, i srpska 
i hrvatska, i makedonska i slovenačka, pa čak i crnogorska, 
ma da je ova bila nerazvijena, pucala je od muke što im komu- 
nisti mute vodu kod kuće, mrse račune i dobijaju glasove za 
svoje kandidate. Postojala je opšta podjednaka i divlja mržnja 
na komuniste kod svih buržoazija i strah od revolucije, koja 
je tada gruvala svetom i ličila na bauka koji kruži po zemlji* 
noj kugli. N'aša buržoazija, po mom uverenju, nije bila u stanju 
tada još i zbog toga da donese jedan bolji ustav, zato što se 
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vi.-c bojala od revolucije, neigolj za svoje unutrašnje razmirice 
i nagodbe. 

Kolika razlika između ovog visokog doma i one ondašnje 
konstituante. Mi sada imamo ovde u domu 80 pravih seljaka 
narodnih poslanika, 78 ministara iz (i narodnih republika i 7 i/. 
Savezne vlade, 69 visokih vojnih rukovodilaca, 64 radnika i na- 
meštenika, 36 t'unkcionera izvršnih narodnih odbora i okružnih 
narodnih odbora, 18 sudija, 16 advokata, 16 pravnika — ukupno 
pravnika 50, — profesora 12, učitelja 11, činovnika 11, zanatlija 
7, trgovaca 7, sveštenika 7, inženjera 3, funkcionera AF2 3, 
domaćice 2, apotekara jednog, jetfilOg industrijalca, jedifog ve- 
leposednika i drugih 29 bez označenih podataka. 

U ministrima i u vojnim rukovodiocima sve sami najviši, 
najelitniji, najzaslužniji ljudi naših naroda, ljudi koji su stvorili 
nužne preduslove onoga Sto mi zajedno s njima i sa svima našim 
narodima imamo da nastavimo otsada za ubuduće. Od 500 i više 
narodnih poslanika u oba doma sve sam frontovac, sve sam crve- 
ni republikanac Zbilja je čast pripadati jednom takvom dru- 
štvu. Mi se kod naše kuće evropeiziramo. Evropa se, na žalost, 
umnogome 'balkanizira, ukoliko se nije fa&zmom varvarizirala. 
(Aplauz). Pogledajmo činjenice. Pogledajmo teško balansiranje 
u Francuskoj, nania uvek dragoj Francuskoj. Zaista jedno teško 
političko balansiranje. Pogledajmo dalje, redom. Da ne pomi- 
njom slučaj sa Grčkom, Italijom i drugima. Pogledajmo na' sve 
sirane. Zbilja jedna tragedija. Da li će proletarijat i danas posle 
2S godina kontrarevolucije i fašizma, da li će umeti da Se oslo- 
bodi, da li će i oni imati "svoje rukovodeće ekipe i svoga narod- 
nog genija koji će ih umeti izvesti iz vr/inog kola i pakla u 
kome su. Ne znam. Mi imamo našu rabotu da radimo i da gle- 
dano ono čemu n&s uči skora prošlost i šta nam pretstoji u 
budućnosti. 

Donet je Vidovdanski ustav, kao što sam rekao, svega sa 
Ш).000 glasova. Bio je to tuberkulozan ustav (Veselost), i ra- 
zume, se da je moralo i njegovo zakonodavstvo biti takvo i još 
-'ore, moralo je biti tuberkulozno od tuberkuloznih roditelja.. 
N:ije čudo što je prvi zakon posle donošenjai takvog ustava bio 
krvnički zakon o zaštiti države. Sasvim prirodno. 

Sva buržoazija je tada u odnosu na narodne mase, u odnosu 
na demokratiju i'naročito u odnosu na proletarijiit. Kompartiju 
i radničke sindikate, skandirala: zakonitost je vaša smrt! Oni 
su se držali nezakonitosti i sa tom nezakonitošću otišli u pakao 
zajedno sa svojim kolovođom Aleksandrom Karadordevićem. 
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Drugovi narodni }X)sianici, ko je bio od nas makar kratko 
vreme na strani, u velikim gradovima evropskim ili amerivkim, 
pa silazio tamo gde SU U tim gradovima podzemne železnice, 
taj je video takozvani eskalator, pokretne gvozdene stepenice^ 
Ako staneš ukrućenim nogama možeš da padneš, a ako olabaviš 
kolena ljuljaš se kao pijan sve dok te ta sprava ne iznese. Stara 
konstituanta o kojoj govorim bila je jedan grozni morahu 
eskalator na kome su Ijud: posrtali, ljuljali se kao pijani, zane- 
seni od mržnje, od besa i od straha. I tu se nije moglo u takvoj 
kuhinji ništa čestito ni skuvati. 

Posmatrao sam i onda objektivno i ncpristrasno događaje. 
Želeo sam, razume se, sasvim drukčije nego što se događalo. 
I docnije, uporedujući te dobro upamčene i fotograt'isane u sve- 
sti događaje, ja sam stekao uverenje da je tadašnja Jugoslavija 
bila kolevka profašizma. 

Istina je da je kolevka fašizma Italija. Ali kolevka prol'a- 
šizma bila je Jugoslavija, sa svojini Zakonom o zaštiti države, 
sa svojim kraljem Bordžijom, sa svojim političkim organizaci- 
jama: nacionalno-žovinističkim, konfesionalnim i političko- 
jderikalnim, sa svojim oružanim formacijama kod svake te 
partije kao'što su bile Srnao, Hanao, Orjuna i tuti kvanti ban- 
dama, koje su terorisale demokratiju kamom i revolverom. 

To je, po mom mišljenju, profašizam, koji je bio preteča 
italijanskog fašizma^, jer je ovaj profašizam besneo već U 1921 
i u 1922 godini, a italijanski od 1923 godine. 

Ta žalosna slava pripada bivšoj Jugoslaviji da je bila prva 
profašistička u svetu. Onai je prva donela »Obznanu», ona je 
prva donela zakon o zaštiti države, ona je prva stvorila plan u 
dvoru za razbijanje političkih partija, počevši od krajnje levice 
pa terajući sve do krajnje desnice. Ona je prva doživela da se 
ponove bezočne reči jednog kralja, jednog dinasta, jednog mo- 
narha, koje su zamrle na usnama još starih francuskih kraljeva: 
»Država, to sam ja1«. 

Šestog januara naš Bordžija je rekao: »Između mene i mo- 
ga naroda ne trpim više nikakve političke posrednike«. Drugim 
recima: »Država, to sam ja!« 

IDa, Jugoslavija) je prva stvorila svoje po zlu legendarne 
glavnjače, svoje »odžake« u glavnjačama, gde po tri komunista 
stoje satima u »odžaku«, odakle su onesvešćeni izvlačeni. U 
.4>be »petice« u kojima bi moglo da živi najviše dvadeset ljudi 
zatvarano je 120 u junskim danima i držano bez vode te su po- 
jedinici u izbezumi j enosti pili svoj ekskret. 
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Jugoslavija je imala svoje залшиђИаске četvorospratnice 
odakle su se ljudi bacali, tobože u samoubistvo. 

Samo je Jugoslavija imala golog čoveka u skupštini! 
Naposletku, — Jugoslavija je imala svoga Punišu Račića. 

To je >znamenitost« koja je stvorila najžalosniju scenu u jugo- 
slovenskom parlamentu, koja je ubila čoveka koji je predvodio 
čitav jedan narod onoga doba (Usklici: Slava Stjepanu Radiću!). 
A šta se toga momenta dogodilo? Kralj Bord/.ija došao je i 
celivao Judinim poljupcem svoju žrtvu na operacionom stolu u 
bolnici. 

Ovakvim brutalnostima Jugoslavija je1 srljala pravo u politi- 
čki pakao. 

Godine 1925 predložila je Kompartija tada najvećoj gra- 
đanskoj partiji u Jugoslaviji — nije nužno da kažem kojoj — 
ja sam potpisao taj predlog, da idemo zajednički na izbore, 
odnosno da kolaboriramo u izbornoj propagandi, — ne sa iz- 
bornim listama — da istupamo sa parolama prava na sahio; 
opredeljenje sve do prava na otcepljenje. Ni odgovora nije udo- 
stojena Kompartija po tome predlogu od te partije. 

BiJa su to teška i beznadežna vremena. Ovo je danas heroj- 
sko, a ono onda bilo je mučeničko doba. Ništa zato. Samo ne 
treba da zaboravimo i da, kao onaj drug Slovenac juče u disku- 
siji, previđamo gorka i teška iskustva. 

Ja ću da glasam za ovaj nacrt Ustava. Kod diskusije u poje- 
dinostima daću izvesna obrazloženja na tri male jednorečenične 
dopune kod članova 17, 19 i 20. Sad bih hteo samo nekoliko 
reči da kažem, čuvajući se da ne zloupotrebim vaše strpljenje. 
Hoću da kažem nekoliko reči b našoj šadafeljoj ekonomskoj 
situaciji. Ne razumem, zašto je naš Ustavotvorni odbor doneo 
dopunu člana 25 da se mogu pomagati verske zajednice. Ja 
mislim da bi u vremenu kada nam je toliko investicija potrebno 
za našu industrijsku izgradnju trebalo ovakve izdatke izbegavati. 
(Smeh). 

Dalje, u članu 14, učinjena je izmena u ovom tekstu utoliko 
što sredstva za proizvodnju iskorišćuje sama država ili ih daje 
drugome na iskorištavanje. 

Drug izvestilac trebalo je da ovu izmenu više objasni. Meni 
je ovako ostalo da nagađam i mislim da bi mogao za to brti 
ovaj ili onaj razlog. Prema, zvaničnoj statistici iz 1938 godine 
bilo je1 4.200 fabrika u Jugoslaviji, a u 895 njih participirao je 
strani kapital, delimično, polovično ili potpuno. To je 27% svih 
fabrika. Ali uloženi kapital u ovih 27%   fabrika bio je preko 
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6 milijardi) tj. 49% svili investiranih kapitala u svih 4.200 fa- 
brika. Oktipno 55$5 produkcionih snaga, mislim maSina, raču- 
nato u konjskim snagama, pripadalo je onim fabrikama u 
kojima je onako zainteresovano inostranstvo. Ako je zbog 
to^a ovako štilizovan deo člana 14, onda razumem razloge. 

Po članu 19, a u pitanju kontrole, koja će se zavesti nad 
spoljnom trgovinom, mislim da bi trebalo naglasiti potrebu uz- 
državanja od forsiranja izvoza. U želji da dođemo do zamene 
dobara, do industriskih proizvoda, mi možemo da napravimo 
krupnu pogrešku. 

Stara Jugoslavija je dvadeset godina forsirala izvoz i za 
tih 20 godina ona je osiromašila zemlja. Državni, banovinski i 
općinski godišnji budžeti su iznosili 40% godišnjeg privrednog 
dohotka u Jugoslaviji, tj. državni, banovinski i opštinski budžet: 
prosto su ortakovali sa narodnom privredom. _1_ dok smo mi 
izvozili kilogram naših agrarnih proizvoda za 0,7.5—1,50 dinara, 
morali smo plaćati i preko 30 dinara svaki kilogram uvezene 
robe iz iiio.stranstva. Stvarno osiromašenje naroda nastupilo je 
baš sa te strane. Nama je nužno da omoRućimo racionalnu i 
dovoljnu proizvodnju životnih namirnica i u tome cilju moramo 
stvarati agrarnu industriju, koja će prerađivati voće, mleko, 
meso, povrće, grožđe i sve druge produkte koji su nam potrebni 
za ishranu građanstva, a u prvom redu radništva, koji učestvuju 
u obnovi privrede. Ne budemo li mi uspeli dobiti na račun repa- 
racija instalacije za nekoliko stotina ovakvih fabrika, mi ćemo 
morati da pustimo da se voće izvozi i u izvozu baca kao iz^ru- 
vano i ugnjilelo. Mi ćemo morati, ako ne budemo podigli svoje 
klanice, ne samo za klanje stoke nego i za preradu mesa, izvo- 
ziti živu marvu zajedno sa kožom, a posle tu kožu kupovat: 
po skupe pare, da bismo od te kože naše stoke pravili ovdv 
opanke. Mi smo do ovoga rata imali I 3 seljaka sa isppd 2 hek- 
tara zemlje. To nije nikakav ekonomski činilac, i zrto moramo 
naše selo ekonomski da aktiviziramo, ako hoćemo da stvorimo, 
od sela privredni faktor. Mi moramo uvoditi agrarnu industriju 
i radi boljih otkupnih cena za srednjeg i malo«' seljakaj i r idi 
ostvarivanja snažnog proizvođačkog zadru^arstva. Ako to ura- 
dimo, onda ćemo tek moći da uvedemo nekoliko miliona radnih 
ruku da se aktiviziraju u sprovodenju našeg državnog privred- 
nog plana. Bez toga mi ćemo imati ljude kao što ih imamo danas 
na rudnicima koji se samo jednim delom povremeno 
zapošljavaju. 
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Na kraju da kažem ovo: radnici Jugoslavije, koliko ih ja 
poznajem i koliko sam sa njima U dodiru, neće dati ništa za 
kapitalističku privrednu obnovu. A za našu, za narodnu pri- 
vreidnu obnovu, za našu plansku privredu daće sve od sebe. Naj- 
teži dani oskudice su prošli, pa je nužno da vodimo raćuna o 
proizvodnoj izdržljivosti i sposobnosti radnika i da mu, kao ta- 
kvom, osiguramo prvenstvo' U snabdevanju svima potrebama, 
koliko, razume se. — dosežu još vrlo oskudne mogućnosti. Ne 
bi -e smelo desiti da^ bolje mo^i da se snabdovaju oni što ne 
rad€, nego oni Sto rade. 

U granicama naših mogućnosti treba organizovati sve da 
kalorične snage budu motorizacija mišićnih snaga, da bismo 
što pre i Sto brže izvršili svoju obnovu i zakoračili korak dalje 
u veliki progres kome Jias vode naša narodnooslobodilaćka 
borba, naša demokratija, naš Front i naši isprobani velikani. 
(Dugotrajno odobravanje). 

Pretsednik: Određujem odmor od 10 minuta. 

(Posle odmora) 
Pretsednik: Nastavlja se sednica. Utvrđujem da je lista pri- 

javljenih govornika za načelnu diskusiju nacrta Ustava Federa- 
tivne Narodne Republike Jugoslavije iscrpena. Prema tome, na- 
čelna debata je zaključena. Ima reč izvestilac Ustavotvornog 
odbora drug Моба Pijade. 

Izvestilac Moša Pijade: Drugovi narodni poslanici, u ime 
zamenika Ministra zđ Konstituantu, druga Dilasa, i u ime svoje, 
kao izvestioca, na kraju ove načelne debate imam samo da 
izjavim da ni drug Dilas, ni ja, pošto su svi govornici u načelu 
govorili za i prihvatili Ustav, nemamo ništa da dodamo onome 
što smo kazali na početku ove debate. (Živo odobravanje). 

Pretsednik: Pošto se glasa aklamacijom, a da bismo znali 
ko je od poslanika prisutan, naređujem prozivku poslanika radi 
utvrđivanja prisutnih. 

Sekretar proziva poslanike. 

(Posle prozivke) 

Pretsednik: Ima li još koga od narodnih poslanika da nije 
prozvan a prisutan je? (Nema). Prozivkom je utvrđeno da. Ima 
prisutnih 329 narodnih poslanika. Koji su od tih prisutni, utvr- 
đuje se spiskom, po kome je  prozivka  izvršena. 
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Prelazimo na glasanje u načelu o nacrtu Ustava Federatvlne 
Narodne Republike Jugoslavije. Po poslovniku glasa se akla- 
macijom, tj. dizanjem ruku. Ko je od narodnih poslanika u 
načelu za nacrt Ustava Federativne Narodne Republike Jugosla- 
vije, neka digne ruku. (Svi narodni poslanici dižu ruku). Ko je 
u načelu protiv nacrta Ustava Federativne Narodne Republike 
Jugoslavije, neka digne ruku. (Niko ne diže ruku). Konstatujem 
da niko ne diže ruku. Utvrđujem da je nacrt Ustava Federativne 
Narodne Republike Jugoslavije u načelu prihvaćen u plenumu 
Savezne skupštine Ustavotvorne skupštine sa 329 glasova za i 
nijednim glasom protiv. (Svi narodni poslanici ustaju i dugo- 
trajno i složno aplaudiraju). 

Na ovaj način završili smo dnevni red današnje sednice. 
Predlažem Skupštini da za narednu sednicu utvrdimo 

dnevni red i predlažem da dnevni red bude: pretres nacrta 
Ustava Federativne Narodne Republike Jugoslavije u poje- 
dinostima. 

Prima li Skupština ovaj dnevni red za narednu sednicu? 
(Prima). 

Na osnovu poslovnika, po završenom dnevnom redu, za- 
ključujem današnju sednicu. Naredna sednica biće zakazana pi- 
smenim putem. 

(Sednica je zaključena u  19,25 časova). 
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САВЕЗНА   СКУПШТИНА 

Десета редовна седница 
(28 јануара 1946) 

Почетак у 16,45 часова. 
Претседлвао претседник Владнмир Симић. 

, Претседник: Отварам десети редбвни састаиак Савезне 
скупштине Уставотворне исупштине. Записпнк данаши.ег 
састанка водиће секретар Љубчо Арсов. Изволите cac.iv- 
шатн записник прошлог састанка. 

Секретар Љубчо Арсов мига записник IX редовног 
састанка. 

Претседник: Има ли ко од народних иосланнка какву 
прнмедбу на прочитани запнсник? (Иико се ne јавља). 
Пошто при.медаба псма, објавл>ујем да сс лаписник оверавл. 

Народни посланик Милорад Бисић извештава да je 
оболео и моли отсуство до (»дрављењ^ према приложеном 
лекарском увереп.у. 

Методије Аидопов-Ченто, народни посланик, моли la 
отсуство до 5 фебруара т. r. ради хитних и иеодложпих 
лослова. 

Енвер Реџић, народнн посланик, иоли 10 дана отсуства 
ради неодлож}{пх послова. 

Одобрава лн Скупппнна ова отсуства и болован>£? 
(Одобрава). Пошто Скупштипа одобрава, објавл,ујем да су 
отсуства н боловања одобрела. 

Скупштина je примнла неколико молби и жалбц кој€ 
ће битн упућене Одбору за молбе и жалбе. 

Прелазимо na дневни ред: претрес у ПОЈеДИНОСТИИа 
"ацрта Устава Федеративпе Мародне Републнке Југосла- 
B1IJe. Преиа пословнику, претрес lie се нршити no главама. 
Гласање се врши no чланрвима. Мипнстар за Копституату 
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има извесне амандмане н они су прошли кроз Уставотворни 
одбор. Амандшии су умножени, раздел3ени и налазе се 
пред вама. Има народнмх посланика који су поднели а.манд- 
мане благовремено, a то he рећи до заклЈ.учка нлчелне диску 
сије o нацрту Устава. Уколико су Миннстар за Конституанту 
и Уставотворни одбор прихватнли те аманд.мане, они се 
налазе v амандманима Одбора и Министра за Конституанту, 
a уколико нису прихваћени ja hy Скупштини скренути пажњу 
на те амандмане, односно чланове, a уколико би одборски 
предлог био изгл;!сац, они нс дрлаве у иитање за гласање. 

Отварам претрес no прво.ј глави нацрта Устава Феде- 
ративне  Народнс  Републике  Југославије. 

У првој глави код чл. 4 постоји .амандман заменика 
Министра за Конституанту. Сем тога код чл. 3 постоји 
амандман народ^ог посланика Капетановића!, који предлаже 
да се одреди боја траке државног грба. On предлаже да 
боја траке буде боја државне заставе. 

Молим замепика Мииистра за Конституанту да će nb- 
иолом амандмаиа изјасни. 

Заменик Министра за Консгитуанту Мнловац Ђилас: 
Овај дсс амаидм.ша се Beh палази код вас, a овај други 
део добићете сада. 

Овс аиандмаце изнио сам пред чланове Мставхптрног 
дбора, a ne пред Уставртворни одбор као тијело. Они ej 

усвојени од свих чланова Устађотворног одбор». Сматрао 
са.м за ротребнр да их обавијестим o овим амаплмаки.ма. 
прије него mro их изнесем пред Скупштину, да амг«дмане 
нзнесем пред чланове Уставотворног одбора, зато што се 
v Уставогворно.м одбору налазс све политичке ррупе и што 
je и сам Уставотворин одбор радио на Уставу. 

Што сс тиче члаиа 4, у петој реченици, послије ријсчи 
„петркрдки облик", греба изоставити запету и ријечи „цр- 
вена je", a послије ријечи „оивичена" уметнутп ријеч „je". 
Ова се проијена предлаже, јер je боја звијезде већ одре- 
ђена у ирвој реченици овог члана (Др Драгољуб Јовановић: 
Постојн и амандмап код члаиа 3). Што се тиче амандмаиа 
иосланнка Капетпнови^а код члана 3, МИ ие можемо униј«. ni 
одредбу да класје треба да се обавије држаиио.м тробојко.м. 
Ja то нијесам могао да усвојим из разлога што^то значи 
сувише детаљисање. Иа свима печатнма, које бисмо ии 
израђивали за државна надлештва, апсолутно je немћгућно 
унијети државне тробојкс. 
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Уосталом, овдје уопште нију у иигању детал.ан опис 
■"рба, какав трсба да je државни грб, него се уносн оиолико 
колико je потрсбно у Устав унијети o грбу. Оволнко колико 
je у Устав унијего, довол.но je, без даЛ)ег детвЛ>исан>а, као 
што je државна застава, тробојка итд. 

У једном накиадном закону o државиом грбу могло би 
се ово предвидјети, аЛи у Уставу то није  потребно. 

Претседипк: Позивам иародне посланике који би хтели 
Да узму реч у претресу у појединостима o глави првој 
нацрта Уставада се јаве за реч на начин како с.мо то пред- 
видели. (Нико се не јавља за реч). Пошто се нико не јавл.а 
м реч прелазимо na гласање, Молим известиоца да чита 
члан no члан. 

Известилац Моша Пијаде; .la се слажем са амандманом 
друга заменика Министра за Конституанту. Сада hy вам 
прочшати Устав <i>llP.l    - Први део, Глава I, члан I: 

У C T A В 
ФЕДЕРАТИВИЕ   ИАРОДНЕ  РЕПУБЛИКЕ  ЈУГОСЛАВИЛЕ 

П рви   де o 

ОСНОВНА НАЧЕЛА 

Г л a в a   I 
ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА  РЕПУБЛИКА  ЈУГОСЛАВИЈА 

Члан 1 
Федеративна Народна Република Југославија je савезна 

народна држава'републиканског облика, заједница равно- 
правних парода, који су na основу права на сомоопреде- 
љен.е, укл.учују^и право на оцепл>ење, изразили своју вол.у 
да живе заједно у федеративној  држави. 

Претседник: Kp je за овај паслов Првог дела и Главе I 
и за члан 1, нека дигне руку, (Сви дижу руку). Ko 
je против? (Нико). објавл.ујем да су наслови IIpnoi дел: 
и I'.KUH' 1 и члан 1 примл.еии према извешт^ју Уставотвор- 
ног идбора. Молим известиоца да прочита члан 2. 

Известилац (чита): 
Члан 2 

Федеративш- Народку Републику Југославију сџлиња- 
вају: Народна Република Србија, Народна Република Хр- 
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ватска, Народна Република Словеинја, Народна Република 
Босна и. Херцеговина, Народна Република Македоннја и 
Народна Република Цриа Гора.     . , 

Народна Република Србија има у свом саставу Ауто- 
номну пакрајину Војводину и Аутонохшу косовскомето- 
хијску област. 

Претседник: Ko je за члан 2 како je прочитан, нека 
дигне руку. (Сви дижу руку). Ko je против овог 
члана како je ирочитан, нека дигне руку. (Нико «е диже 
руку). Објављујем да je члан 2 према извештају Уставо- 
творног Одбора примљен једногласно. Прелазимо на члан 3. 

Известилац (чита): 
Члан 3 

Државни rpo Федеративпе Народне Републике Југосла- 
вије npercTciBv-ba поље окружено житним класјем. Класје 
je на дну иовезано траком на којој je исписан датум 
29-Х1-1943. Између врхова класја je петокрака звезда. 
Усред поља налази се пет буктиња косо положених, чији 
се пламеновн спајају у један плаиен. 

Претседиик: Ko je з.а члам 3 како je прочнтаи, нека 
дигне руку. (Сви дижу руку.) Ko je против овог 
члаиа, како je прочитан нека дигне руку. (Нико не диже 
руку). Објављујем да je члаи 3 према извештају Уставо- 
твориог одбор;! прнмљен једногласно. Прелазнмо иа члан 4. 

Известилац (чита): 
Члан 4 

Државна застава Федеративне Народне Републике Ју- 
гославије састоји се из три боје: плаве, беле и црвене, са 
црвеном петокраком звездом у средини. Однос ширние и 
дужине заставе je један према два. Боје заставе су поло- 
жене водоравно и то овим редсш одозго: плаво, бело и 
црвено. Свака боја заузима јслиу трећину простора ши- 
рине заставе. Звезда има правилан петокраки облик 
и оивичена je злдтном (жутом) ивицом. Средишна гачка 
звезде поклала се са тачком у којој се секу днјагонале 
заставе. Горњи крак звезде улази до половкне плаве боје 
заставе, тако да доњи краци звезде добијпју одговарпјхГк- 
место у црвеиој боји заставе. 

Претседник: Ko je за члан 4 како ra je известилац прс- 
читао, нека дигне руку.  (Свн дижу руку). Ko je  прогив? 
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(HHKUI. Објављујем да je члан 4 према извештају Уставо- 
аворног одбора н поднетом а.мандману заменнка Министра 
за Конституанту примљен једнигласно. Прслазимо на 
^лан б. 

Известилац (чнта): 

-  Члан б 
Главни  град Федерагивнс Народне Реиубликс Jvroc.ia- 

^ије je Београд. 

■ Претседник: Ko je за члан 5 како je прочитан, нека 
Дигне руку. (Свн дижу руку). Ko je иротнв? (Ннко). Објав- 
љујем да je члан 5 према извештају Уставотворног одбора 
примљеи једногласно. i 

Прелазимр na Главу 11. У овој глави заиеник Мнннстра 
за Конституанту, као што вндите из пи^меног извештајл 
који нмате пред собом, има код чл. 8 један амандмаи у 
Једној речи, a код чл. 6 народни послаиици др Милош 
Московл.еви!! и Петар Мундрић предложили су нову про- 
мену чл. 6 који гласи: „Иарод остварује своју власт Преко 
слободно пмабраннх oprana државие власти, који су настали 
и развили се из народно-ослободилачке борбе против фа- 
шизма и реакције, a који су основна тековииа те борбе". 
Овај амандман народних посланика др Милоша Моск'овл.с- 
imlia и Пстра Мундрића није прихватно ии заменЦк Miimi- 
стра за KoiicTiirvainv ни .N'ciaHOTnopnn одбор и i бјашњеЊе 
за KI даће повбремиК Владе лр ЈоВа^ Ђорђевг/!« Молил 
повереника Владе Да д9 објашњбње. 

Повереннк Владе др Јован Ђор1)евић: Овај иреллог no- 
■сланика др Милоша Московљевића и Петра Mviupnha сп ји 
>' вези са ироменам.; КОЈе mui noc.iannun мреллажу у l'.iaiui 
VII nanpia Усгава и сводн cć конкретно na изостаМање 
основне нор.мс овога става, no којој су ови слободна изабра- 
пи аретставнички opranu државне власти ^народни одбсри, 
од иесних народних одбора до скупштипа народнвх репу- 
блика и Народне скупштнне ФМРЈ. 

Предложена промена je сврјом општошћз сувише нео- 
Дређена и нејасна. Али није само то. Изостављаљем ла се 
истакне да су баш народнн одборн прстставиички органи 
државпс власги у Федеративпој Народној Републицн Југо- 
славији, народна власт као основна политичка база целог 
нашег Устава нзгубила би своју суштипу, свој самопнкли, 
иапредни и нгародни карактер. Inima ссобина и брнгинал- 
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ност наше нове државне организације, иаше нове државе 
^1ежи у томе што je она заснована на једној новој фор.ми 
власти, на власти 'народних одбора који су изннкли у 
устанку наших народа и њиховој борби против фашизма и 
реакције и који су, као основна тековина те борбе, постали 
основни органи власти у новој држави. Према томе, бри- 
саљем одредбе o народним одборима из чл. 6, наш Устав 
би изгубио своју 'најглавнију одредбу и тиме «аша држава 
своју политичку основу, своју суштину новог типа државе, 
државе која je нашла конкретне форме власти, у којој носи- 
оци власти, радне масе иаше земл>е, остварују своје акпшно 
учешће у државној организацији. Из свих ових разлогп 
Министар за Конституанту није могао да прими предложеми 
предлог. 

Претседник: Отварам прстрсс no члан^ 6. Има реч др 
Милош  Московл»еви11. 

Др Милош Московљевић: Ja са.м са другом Мундрићом 
поднео неке предлоге који су чисто формалне природе, 
уствари тичу се језика, да би се називи наших народних 
власти бол>е разумсли. Да не би било неспоразумп, ми с.мо 
и предложили извесне измене, Нешто je од тога примљено. 
Али пошто већина тога није примљена у Уставотворном 
одбору, ми смо тај предлог повукли, и ja сматрам да није 
било потребно да иомоћник Министра за Конституанту чита 
наш предлог и побија наш предлог, пошто се ja ниса.м 
јавио за реч да браним свој предлог и да тражим од Скуп- 
штине да га усвоји. Толико сам имао да кажем. 

Претседник: Нисам био обавештен да je предлог пову- 
чен, na je из тих разлога и прочитан. 

Молнм нзнестиоца да прочита Главу II, члап 6. 
Известилац чита Главу II, члан fi, no предлогу Одбора; 

који гласи: 

Г л a в a   II 
ПАРОДНА ВЛАСТ 

Члан 6 
У Федеративној Народној Републици Југославији сва 

власт произлази из народа и припада народу. 
Народ остварује своју власт преко слободно изабраних 

претставничких oprana државие власти, народних одбора, 
који су, од месних народних одбора до скупштина народ- 
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них република и Народне скупштине ФНРЈ, настали и 
развили се у народноослоооднлачкој борби прскгив фа- 
шизма и реакцнјс и којн су основна тековина те борбе. 

Претседник: Ko je за Главу II са ■наслово.м и за члаи (i. 
нека дигне руку. (Сви дижу руку). Ko je против? (Нико). 
()бјанл>ујем да су наслов Главе II и члан 6 према извешгају 
Уставбтворног одоора прнмл.еии једногласно. Изволите 
чути члан 7. 

Известилац (чита): 
Члан 7 ■ 

Све претставничке органе државне власти бирај\- ipa- 
ђани на основу општег,. једнаког н непосредпог нзоорног 
права  nijmiM гласањем. 

Народии претставници у свим органнма државне вла- 
сти 9Д1"оворни су својил бирачима. Законом he се nponif- 
сати у којим случајевнма, под којим услоиима и на који 
иачии бирачи могу опозвати своје народне прстставнике 
и пре истека рока за који су изабранн. 

Претседник: Ko je за члаи 7 како ra je ирочнтао изве- 
стилац, нега дигне рук\'. (Снп дижу руку). Ko je протмв, 
иска дигне руку. (Иико). ()ијанл>\јем да je члан 7 при.чиа- 
iiCH у целости KaiKO je прочитан. Изволите чути члан 8 са 
амандиаком заменика Министра за  Конституанту,. 

Известилац (чита): 
Члан 8 

Оргаии државне власти врше нласг иа основу Устава 
ФНРЈ, устава појединнх народиих република, знкона ФНРЛ, 
закона народних република и општих прописа виших 
органа државне власти. 

Сви акти органа државне управе и oprana правосу^а 
морају бити основани на закону. 

Претсединк: Ko je за члаи 8 како je прочитаи, иска 
лигне р\т<у. (Сви дижу руку). Ko je против, неха дигне 
руку. (Нико не диже руку). Објављујем да je члан 8 са 
амандманом примлЈен једногласно како je прочитап. 

Прелазимо на Главу III, Основна ирава ларода и на- 
родних република. У овој глави код члана 11, као што ви- 
дите из извештаја nocrojn амандман заступника Мннистра 
за Конституанту да се у ставу трећем, после речи „^ародне 
републике" стави „одражава особености републике и". 
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Има реч повереник Владе др Јован Ђорђевић. 
Повереник Владе: У последњем сгаву, у прним реду, 

после речи „народне републике", треба ставити „одражава 
особеиости републике и", тако да крај овога става „мора 
бити у сагласности ča Уставом ФНРЈ" остаје исти. Ова je 
допуна учињена да ближе одреди и потврди право 'народне 
републике да доноси свој устав самостално. 

Претседннк: Молим известиоца да чита члан 9 заједно 
са насловом. 

Известилац (чита): 

Глава  III 
ОСНОВНА  ПРАВА  НАРОДА  И НАРОДНИХ  РБПУБЛИКА 

Члан 9 
Сувереност народних република у саставу Федеративне 

Мародне Републике Југославије ограничена je само пра- 
вима која су овим Уставом дата Федеративној НародноЈ 
Републици Југославији. 

Федеративна Народна Република Југославија штити и 
брани суверена ирава својих •народних република. 

Федеративна Народна Реиублика Југославија штигн 
бсзбедност, kao и лруипвено и по.пиичко уређењ^ својих 
народних република. 

Претседник: Ko je за члан 9 са насловом Главе III како 
je прочитан, нека днгне руку. (Сви дижу руку). Ko je про- 
тив? (Нико). Објављујем да je члан 9 са наслбвом Главе 111 
при.чваћен у цслости како je прочитаи. Прелазимп на 
члаи  10. 

Известилац (чита): 
Члан 10 

Противуставан je сваки акт уиерен против суверености. 
равноправности и националне слободе народа Федератнвис 
Народне    Рспублнкс    Југославије    и    њихо1?их    иародннх 
реиублпка. 

Претседник: K'o je за члан 10, како je прочитаи, нека 
дигне руку. (Сви дижу руку). Ko je протнв? (Нико). Објав- 
л.ујсм да je члан 10 једногласно прнхваћен. Прелазимо на 
члан 11. 

Известилац (чита): 
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Члан 11 

Свака народна република  нма свој  Устав. 
Народна република доноси свој  Устав  самостално. 
Устав  народне  републике   одражава   особености  репу- 

блике и мора бити у сагласности са Уставом ФНР.1. 

Претседник: Ko* je за прочитаии члан 11 заједно са 
■чманлмаиом, »ека дигне руку. (Сви дижу руку). Ko je про- 
тив? (Ннко). Објавлл-је.м да je члан 11 према извештају 
Уставотворног одбора и поднетом а.манд.ману за.меника iMu- 
нистра за Конституанту примљен једногласно. Прелазимо 
на члан 12. 

Известилац (чита): 

Члан 12 
Разграничења територија иаролннх републнка врши 

Иародна скупштина ФНРЈ. 
Границе народне републике ие .могу се MeibaiH бсз 

њеног лристанка. 

Претседник: Ko je за члан 12 како je прочитан, нека 
лнгне руку. (Сви дижу руку). Ko je nponin? (Нлко). Објав- 
л>ујем да je члан 12 Јфихваћен једногласно. Прелазимо na 
члан 13. 

Известнлац (чита): 

Члан 13 
Националне   мањине   у   Федерапшиој   Пародној   Репу- 

блици Југдсдавији уживају право И заштиту свог култур- 
ног развитка и слободне употребе свог језика. 

Претседник: Ko je за члан 13 како je прочитан. некл 
дигне руку. (Свн дижу руку)- Ko je против? (Нико). Објав- 
љујем да je члан 13 прихваћен једногласно. 

Прелазимо na Главу IV — Друштвено економско уре- 
ђење. Код ове главе, као што се внди из швештаја Ми- 
нистра за Конституанту има неколико амапл.маиа. A исто 
тако код члаиа 17 н народни послаиик Павле ПавловиН кма 
један свиј амандман, уколико ra није повукао. (Павле Пан- 
1овиИ: Повлачим свој предлог). Пошто посланик Павло- 
вић повлачи амандман, онда имамо само амандиане Мини- 
стра за Констигуанту. Дајем реч поверенику Владе да 
образложи гшднете амандмане. 
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Повереннк Владе: У наслову 1лаве између речи ,,дру- 
литвено" и „екоиомско" ставити цртицу. Ова се исправка 
no себи разуме. 

У чти\ 14. у Другбм ставу, после речи „воде" ставнти 
запету. 

У члану 17 уместо иоследње две речи овога става 
„народном задругарству"  ставити „задругама". 

Овом прсменом се боље изражава смисао овог члана, V 
коме се ради o помагању :?адружних организацнја, односнп 
задр\та. 

У члану 19, у последњем ставу, у другом реду, уместо 
речи „малог" ставити „сиромашног". 

Ова промена изражава правнлније и тачнИЈе квалифи- 
кацију групе сељака o којој je реч у последњем ставу овог 
члана. 

У члану 20, у лругом ставу, лруги ред, после речи 
„радном односу" умеће се запета и реч „нарочито". 

У трећем и следствено v четвртом реду истог сгава, 
■после запете бришу се речи „одређивањем мнннмалних 
палница (плата)" a даљи текст овога члана гласн: „... обезбг- 
ђење-м права на плаћени годишњи одмор, контролом радних 
услова, бригом o станбеним прилнкама и соцнјалним осигу- 
рањем". Оваква стилизација блпже одређује и шире обу- 
хвата сва лрава која држава узима на себе да обезб^ди 
лица у 'најамном радном односу. Водило се рачуна и p 
иреддогу 'посланика Павла Павловића. 

Претседник: Пошто je 110вере.нкк Владе прочитао и 
образложио иоднете амандмане Министра за Конституанту. 
молим известиоца да чита чл. 14 заједно са изменом у Ha- 
слову Главе IV. 

Известилац (чита): 

Г л a в a   IV 
ДРУШТВЕНО-ЕКОНО.МСКО УРЕЂЕЊЕ 

Члан  14 
Средства за производњу у Федеративној Народној Ре- 

публици Југославији јесу.или општенародна имови.на, то 
јест имовина у рукама државе, или имовииа народних 
задружних организацнја, или имовина привадннх физитеих 
или правннх лица. 
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Сва рудна и друга блага у утробн зем.Ђе, воде, укљу- 
ЧујуЈш мннералне и лековите, извори природне снаге, сред- 
ства железничк.ог и ваздушног саобраћаја, пошта, телеграф, 
телефон и радио јесу општенародна имовииа. 

Средства за производњу у рукама државе искоришћава 
држава сама или их даје другом на искоришћавање. 

Спол^на трговина je под контролом државе. 

Претседник: Ko je за наслов Главе IV и члан 14, нека 
лигне руку. (Сви днжу руку). Ko je против? (Нико). Објав- 
љујем да су наслов Главе IV и члан 14 примљени према 
извештају Уставотворног одбора и поднетом амашману 
за.меника Мннистра за Конституанту. Прелазимо ,на члан 15. 

Известилац (чита): 
Члан  15 

У циљу заштите жнвотних интереса народа, подизања 
народног благостања и ггравилног искоришћазања свих 
приврелних могућности и снага, држава даје правац при- 
врсдном животу и ртвнтку путем општег привредног 
плана, ослањајући' се на државии и задружни привредни 
сектор a остварај\1гИ опнггу контролу над приватгам секто- 
ром привреде. 

У остварившБу општег иривредног илана и привредне 
контроле држава će ослања на сарадњу синдикаллих орга- 
ннзација рздиика и намсштетшка и других оргонизадија 
радног народа. 

Претседиик: Ko je за члан 15, нека дигае руку. (Сви 
дижу руку). Ko je иротив? (Нико). СХ^јављујем да je члан 
15 примљен према извсштају Уставотаорног одбс-ра. Пре- 
лазнмо на члан 16. 

Известнлац (чита): 
Члан 16 

Општеиародна  имовина   главни je ослонац   државе у 
развитку народне привреде. 

Општенародна нмовина стојн лод нарочнтом заштитом 
државе. 

Управљање и располагање   от1ште.народно.м   и.мов4П10.м 
одређује се законо.м. 

Претседник: Ko je 36 члан  16, нека дигне руку. (Сви 
днж\  руку). Ko je против? (Нико). Објављујем да je члан 
16 примљен једногласно. Изволите чути члан 17. 

Известилац (чита): 

423 



Члан 17 
Држава посвећује марочиту пажњу  и  пружа по.моћ  и 

олакшице зпдругама. 

Претседник: K'o je за члан 17, који je прочнтан заједно 
са а.мандманом заиеника Министра за Конституангу, нека 
дигне руку. (Сви дижу руку). Ko je против? (Нико). Објав- 
.i.vje.M да je члал 17 заједно са амандманом заменика Минн- 
стра за Констнтуанту прихнаћен јелногласно. Изволите^чути 
члан 18. 

Известилац (чита): 
Члан 18 

Зајемчује се ирнватна својнна и приватна предузим.ЂИ- 
вост у привреди. 

Зајемчује се насле1)ивање приватие својине. Право на- 
слеђа у-ређује се законом. 

Нико не сме употребл-авати лрано ириватне својине на 
штету народне заједннце. 

Забрањује се постојање приватних монополистичкич 
оргалнзација, као што су картели, синдикати, трустови и 
сличне организације створене у циљу диктиранЈа цена, 
монополисања   тржишта   И   о11Г1е1швања   интереса   иароднс 
привреде. 

Прнватна својина може се ограничити или експропри- 
сати ако то тражи општи интерес, али само «а основу за- 
кона. Законом he се одредити у којим ће се случајевима 
и у којој висини датн накнада сопственику. 

Под истии условима могу се зжоном иацнонализовати 
поједине прнвреднс гране или предузећа ако то тражи 
општи интерес. 

Претседник: Ko je за члаи 18, нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Ko je против? (Нико). Објавл.ујем да je члан 18 
71рихваћен једногласно. Изволите чути члан 19. 

Известилац (чита): 

Члан 19 
Зс.мл,а припада онима кој« je обрађују. 
Закон одређује може ли и колико.земље имати уста- 

иова и лице које ннје земљорадаих. 
He може бити великнх земљишиих поседа у приватним 

рукама ни no ко.ме основу. 
Макхиму.м приватног зетлљишног поседа одређује закон. 
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Држава нарочито заштићује и помаже сиромашног и 
средкег се.Ђака својо.м општои привредном политиком, 
јевтиним кредитом и порески.м системом. 

Претседник: Ko je за члан 19, који je прочитан заједно 
са амандмаио.м заменика Министра за Кансгитуанту, нека 
дигне руку. (Сви диЖу руку). Ko je против? (Нико). Објав- 
љујем да je члан 19 заједно са амандманом заменика Мини- 
стра за KoHCTHTyanrv једмогласно прихв^ћен. Изволите 
чути члан 20. 

Известилац (чита): 
Члан 20 

Привредним и другим мерама држава помаже радни 
народ да се удружује и организује у цил>у одбраие од при- 
вредне експлоатације. 

Држава заштићује лица у најамном радном односу, 
нарочито обезбеђењети права удруживања, опраничење.\г 
радног дана, обезбеђе11>ем права на илаћени годишњи 
од.мор, контролом радних услова, бригом o станбеиим при- 
лнкама и соцнјалним осигурањем. 

Малолстиа лица у радном односу уживају нарочиту 
заштиту државе. 

Претседник: Ko je за члан 20 Јајсдно са амандманом 
замешпса Министра за Конституанту, нека дигне руку. (Сви 
дпжу руку). Ko je ПрОТИВ? (НиКО). Објавл.ујсм да je 
члан 20"заје)дио са амандманом Министра за Конституанту 
једноглвсно прихваћен. 

Прелазимо на Главу V наирта Усгава Федеративне На.- 
родне Републике Југославије — Права и дужности грађана. 

У овој глави иредложии je Министар за Констихуанту 
већи број аманд.мана. Амавдмана иародних посланика нема. 
Саопштавам да je Министар за Коиституанту повукао амаил- 
ман код 4.1. 40. 

Повереник Владе: У чл. 21 први став се делнмнчно 
мења и у новој сгилизацији гласи: 

„Сви грађани Федеративне Иародне Републике Југо- 
славије једнаки су пред законом И равноправни су без 
обзира на народност, расу и веру." 

Други став овог члана исто тако се делимично мења 
и гласи у новој стилизацији: 

„Непризнају се никакве иривилегије по рођешу, поло- 
жају, имовном стању и сгупњу oбpaзoвaнoc■rи.'• 
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Kao ipeliH стан онога члта додаје се нешто стнлскн 
и.'..\1ењен досадашњи други став чл. 22, који гласи: 

„Противан je Уставу и кажњив сваки акт којим се 
грађајНима дају привилегије или чине ограничења права на 
основу разлике у народностн, раси и вароисповссти и свако 
проповедање нацноиалне, расне или верске мржње и 
раздора." 

Извршена промена у чл. 21 не уноси ништа бигно ново, 
него, спајајући први став ранијег члана 21 и 'први став pa- 
нијег члана 22, још јаче подвлачи идеју равноправности 
грађана, коју су ти ставови ииаче иормирали. Овом про 
меном из новог члаиа 21 издвојена je норма o пошгован.у 
Устава и закона од странс грађана, која претставља прспкс 
за себе « резервисана je за следећи члан. Остале промене у 
предложеном HOBOM чл. 21 су стилске природс, оси.м речи 
„no положају," које су додане у другом ставу, да би Још 
потпуније подвукле пун\' и стварну равноправност грађана 
ФНРЈ. 

Место   досадашњег   чл. 22 долази   нов . чла« 22, који 
гласи: 

„Грађани ФИРЈ су лужни да се придржавају Устава и 
закона." 

Овај пропис je пренесен.у засебан члан .из првог става 
ранијег чл. 21, јер претставл>а сам за себе једну важну 
норму и зато je добио посебмо .местс. 

У трећем ставу члана 25, први ред, после речи „В^рске 
заједнице" ставља се запета и умећу речи „чи]е св учење 
ne противн Уставу". Ha крају истог става додаје се нова 
речеиица која гласи: „Верске школе за спремање свеште- 
ника слободне су и стоје под општим надзором државе." 

Ова лромена у трећем ставу чл. 25 уствари се креће у 
оквиру општих прописа, само их више ■презицира. Она има 
за циљ да лостави круг слободе верских заједница у општи 
оквир кретања и рада свих -арганизација у држави, тј. у 
оквир уставног поретка. Подвлачећи да су верске заједнице 
слободне у вршењу својнх ворских послова и верских 
обреда, овај члан, у исто време, подвлачи и обавезу да се 
њихово учење не противи Уставу, a такође даје могућност 
државној власти да спречи рад оним верским сектама које 
проповедају  извесне  ствари   противне   нашем   Уставу. 

Што се тиче реченице која je додата на крају трећег 
става чл. 25, она je у оквиру прописа o слободи верских 
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заједница у вршењу њихових верских послова, и подвла- 
чећи лраво верских заједница да и.мају своје школе за спре- 
ман>€ свештеника, одређује се да оне стоје под општим 
надзором државе. Taj надзод се своди на општу' контролу 
над верскнм заједницама, које, као и све друге слободне 
организације у нашој лемљи, мсрају ла буду под општом 
контролом  државе  у  погледу ааконитости   и  уставности. 

Члан 26 — у првсј реченици лругог сгава уместо речи 
„онај брак који се закл.учи" ставиги „брак закл^^чен". Про- 
мена je чисто стилска. 

После трећег става умеће се иовн став четвртн, који 
гласи: 

„Евнденција рођеиих, веичаних и у.мрлих Je у надле- 
жности државе". 

Овај став je само логичан насгавак и потврда одвајања 
цркве од државе и ставља у надлежност државних органа 
право вођења тзв. матичних књига, односно регисгара o 
рођењу, венчан.у и смрти. Ha тај начнн вођење матичних 
књига o свима променама личнгг стања грађана je v пот- 
п\мо] надлежностг, државних oprana, као и издавањс 'исправа 
o личном стању грађана, које je раније било у надлежности 
црквених oprana, a сада прелазн логично у надлежност 
државе, јер су црква и држава одвојени no прописима 
У-става. 

У ранијем четвртом ставу, који постаје пети став, 
брише се друга реченица која гласи: „Ванбрачна деца имају 
једнака права и дужности са брачном". 

Ова je промена изазвана потребом да се одржи ДО 
Hpaja логика целог система овог члана, no коме су брак и 
иородица под заштитом државе. Међутнм, заштита коју 
Устав даје ванбрачној деци ннје тиме ослабљена. To потвр- 
ђују основна права v "рвој речепицп овога сгава, a оспм 
^гога Устав ставља у' задатак закону да лормира даљи по- 
ложај ванбрачне деце. 

У четвртом ставу реч „регулише" замењује се речју 
„уређује". Ово је.чисто стилска  промена. 

Kao последљн и нови став овог члана додаје се доса- 
Дашњи трећи став чл. 38 који гласи: „Малолетна лица стоје 
под нарочитом заштитом државе". Ова промена je изазвана 
чисто техничко-систематским разлозима, јер je иа овом 
месту овај пропис логпчппји nero «а месту које je раније 
заузимао. 
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У члану 28, иосле досалашњег претиослсдњег става, 
vMclie се нови став који гласи: „Савезним .чаконом се одрс- 
ђује у којнм случајевима и на који начи« се може грађа- 
■цима Ф11РЛ олузети државл>анство". 

Уношење овог новог става има за цнл> да употпуни цео 
систем права непрнкосновености личности, који je норми- 
ран у овом члану. Држанл.аиство je својство непрнкосно- 
вене личности грађаиа и може дз буде одузето са.мо овла- 
шћењем које je законодавцу дао Устав. 

У члану 29, у другој реченици п смглн.ег става, после 
речи „сган" даљи текст треба да гласн „илп просторија 
претресају". 

Ова нро.мена je чнсто саглашаваљв овог ставв лрмом 
ставу овога члана, који говори поред стана и o претресању 
иросторија. 

У члану 35, први став се мења и у HOBOJ стилизацпЈИ 
гласи:  „Држава  обезбе1)ује   ратлим   ннвалидима   достојан 
живот и   бесплапш   (кпособљаваље   за   рад".   Промена je 
стилске лрироде и јасннје одређује право које иначе оваЈ. 
став нормира. 

У члану 38, други став се мења и гласи: 
„Држава посвећује нарочиту пажњу омладини и зашти- 

'livje њено васпитаље". 
Промеиа je стилске природе, али се њоме постиже пре- 

цизније и исправније пзражавање идеје овога става. 
Досадашњи трећи став овога члана додат je, као што 

je речено, члану 26. 
У члану 39, други став се делнмично мења и гласн: 

„Против решења органа државне управе и неправилни.ч 
иоступака службених лмца грађани имају траво жалбе". 

Ова промена je у нсто време у циљу стнлоког поооЉша- 
niiii.a и ради ]гедвосмисленијег утврђивања права жалбе. 

Kao трећи став истога члана додаје се нови пропнс 
који гласи: ..Законом he се прописати посгупак за подно- 
шење жалбе". 

Овај нови став се предлаже радн употпуњаван.а npana 
жалбе u њбПОВОГ (Јоезбеђења, али исто тако и ради регу- 
лисања већег еластицитега у уређењу иосгупка подизања 
жалбе од стране законодавца. _ 

У  члану 40, у последњем  релу,  после  речи  „учињена' 
умећу се речи „пре.ма жему". Ова про.мсиа се предлаже да 
би ово право грађана било прецизио одређено и да би сс 
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избеглр сувише широко ираво тужбе за снаког и протнв 
свегч!. 

.ч' ч.кшу 41, у чствртом реду овог члана место речи „се 
учини" треба да стоји „je учињсиа". — Промена je тпр- 
шена  ралн пртилирањи смисла  овог прописа. 

Претседннк: Отварам претрес ио Гланн V прсдложеног 
Устава — Права и дужности грађана! Ko жели да узме реч? 
Нма  реч народни послаинк др Снетозар Ритнг. 

Лр Светозар Ритнг: Желим од срца да би били што 
ирисннјн и mio блИЖИ односи између иаших вјерских за- 
једница, цркава, н измећУ државне власти, na сам ради тога 
био слободан да гјодастрем неке исправке и додатке рдио- 
сно члаиона 25, *_'() и 38. Са задовол.сгвом консгатпра.м да 
су неки од њих усвојени и захваљујем се Уставотвор)1с)м 
одбору. 

Наша држана имаДе пуно разлога да буде у додиру, 
не саио у додиру, него да буде и у добрим односима, не 
'ca^io у добрим односима него и у срдачннм рдносима са 
нашим вјерским заједницпма и са нашим црквама. Јер, ако 
буде и у најсрлачипјим односима, jom heMo имати у иаро- 
дима, подијел.еиим v толико Л:онфесија и под утицајем 
разних култура, иного п сла и бриге ла нх ускла- 
дн.мо у бликфодиостн и узгојимо у сношлжвости, a тто he 
бити ако не буде правнлнога одношења лзмеђу оба врховна 
чнниоца свега народнога, друштвенога н државног иоретка? 

He .можемо иорицати да je било баш радн конфесијске 
разложности у југосланеиској мукотрииој ирошлостн иа- 
ционалног и полигичког раздора, na je ради тога било врло 
корнсно да се сама држава "е одриче иогућности извјесног 
утицаја на регулнрање мрилика у том пргледу за будућа 
времена. 

Ja бих стога предложио измену у ставу 2, члана 25. 
Taj став другл члаиа 25 гласи сада овако: „Црква je одво- 
јена од државе." Ja предлажем да се то модифицира 
ријечју „формално", и да гласи рвако: 

„Црква Je формаАнсЈ одвбјена сд државе", 
Свој [фИЈеДЛОГ образлажом тиме mio he цркна заиста 

бити само фориално од лржаве одвојена. Устварп he ипак 
остати у нзвјесном односу са државом, преко вјерских kb- 
мисија. Ja сам члаи вјерске комнсије у Загребу и знам како 
имадемо уске односе са дрЖавним властима. A недавна сам 
у своме говору и гумачио   како не може  једна   држгвна 
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власт која нмаде за држивљане чланове црквених н вјер- 
ских организама потпуно бити од њих одвојена. Ради гога 
сам предложио да се став 3 у истом члану, у члану 25, упот- 
пуни и преобрази овако: 

„Вјерским заједницама се признаје иравна спосооност 
no прсписима грађанскога права, ако им се наука ne про- 
тиви државним законима, a њихово устројсгво и бројеви 
њихових припадника зајемчују солидност и трајност. 

Увјерен сам да ће то доћи до изражаја, може бити у 
фбдералним републикама нашим, у њиховом законодавству. 
Али сматрам да би ипак било потрсбио овде ствррити 
овакав оквирни закон. 

Образлажем свој приједлог тиме ,јср с.матра.м да rptoa 
ставити у темељни државни лакои .MIHVIIHOCT не самр MQr 
ралне, него и материјалне опстојаности трију нашнх глав- 
них вјерозакона: сриско-правоскмЈнога, католичкога н 
ислама. Јер, ви и сами знате, другрви и другарице, да су 
сви грађани о^етљири на своје вјерске традициЈе, светиње 
n задужбинс, na и ако нису практичии ијерпицп, прштујју 
своје дједовске особине. 

Дал3е бих иредложио да се уметну, као четврти став, у 
члан 25 ове ријечи: 

„Вјероисповјести су пред закоиом равноправне". 
To образлажем- тиме што je било много притужаба да 

у старој Југославији није било те равноправности. 
Надаље, пре;мажем да се r исти члан уметну бве ријечи: 

„Нико се не може ослободити својих граНанских и војних 
обавеза позивајући се на пропнсе своје вјере". Знам да je 
to често актуелно a nuje сувипшо да се у Уставу рече. 

Kao шести став предлажем да се уметне ова одредба: 
„Уређење поједнних нли скупних државно-црквених односа 
пма се регулисати законом". Ово образлажем химе јер сма- 
трам да je то потребно да вјерске комисије имаду корнјен 
у државном Уставу. 

Посљедње двије алинеје у 25 члану дакако осгају. 
To сам имао да кажем no члапу 25, a сада прелазпм на 

члан 26, и лредлажем ревизију другога става, да би гласила 
овако: 

„Пуповажан je брак onaj који се џакључн пред надле- 
жпим државним органи.ма, no таковим се сматра и сваки 
вјерски брак склопл>еи   факултативном   вјерском   формом, 
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ако je истодобно регнстриран у државне матице". Образла- 
жем; то логично слиједи из зајамчене слободе вјероиспо- 
вјести у члану 25. Сми;је.м усгврдити да je брак ,у (Јгромио.\г 
мнош-Лзу православнима, католицима и муслиманима све- 
гиња, na тко тако мисли нека му тако н остане. 

Прелазим сад на члан 38. У чл. 38 предлажем да се по- 
сљедња алинеја, која гласи: „Школа je одвојена од цркве", 
— избрише, јер je школа проглашена у истом члан\ : 
„Школе су држаиие". Кад су школе државне, ео ipso нијесу 
црквене. Сматрам да би то многе сметало будући би поиеки 
закључивао да у школама не може бити вјеронаука. 

Ja баш противно мислим како би било врло упутно да 
се овом члану 38 додају јасие одредбе o факултативНој 
вјерској обуци и формацији у школама и да се јасно пре- 
цизира и у "са.мом Уставу да вјерске заједнице имају лрава 
да њихова дјеца буду формирана у вјери својих отаца до 
својс четрнаесте године, a послије да могу слободно одлучи- 
вати животним путоки.ма no својој властитрј савјести. To се, 
истина, проводи^ али чини ми се да ипак и.ма понегдје 
тешкоћа, na би их томел.пи лржавпи закон све уклонно. 
A да би се могло свим овим оД|)едбама удовољити требало 
би установити да се памјештају вјероучитељи na свмм ШКО- 
лама у споразуму нз.ме1)у државпе и црквене области, на- 
лал.с да се вјеронаучне кн>иге ттампају споразуммо између 
вјерских и државних власти n да ниједан вјербучитрљ ни 
наставник не смпје у својпм предавањима и обуцн ширитн 
нетрпељивост и врсђати вјсрскс осјећаје својих ученика. 

Према томе бих прсдложно за читав комплекс ових 
одредаба да се овај члан 28 допуни са овим алинејама: 

.-Вјерска настава je у школама и другим узгојним за- 
воднма факулгативна према вјероисповјести односнопа уче- 
ника и жељи његових родител.а, a послије навршепе четр- 
наесте године према његовом властитом опредјељењу. 

Вјер(,па\чпе књиге ппампају се у споразуму црквених 
и   лржанпих    власти,    Вјероучитељи  примају "плату    од 
лржане". 

Сви овп моји приједлози пзниру из геШЛ>т\ усгавпих 
начела слоболе савјести и слоболе ијсропспоијестп у члану 
-5, a воде их .шлини, да се народно васпитање и узгој 
.vciijeinno саобрази v смеру жине грађапске сношл.ивости, 
благодарности и високих иачела стике. Знадем, да школско 
устројство тежп томе иил.у, али би било од ветега утиска, 
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када би били унесенн у темељЈГи лржаипи закон, a то je 
Устав. 

Тиме baM ИзнИо све cuoje измјене и же.шм да их бла- 
городио  примите. 

Претседник: Да ли још ко од народнмх посланика 
жели да узме учешћа у претресу no Глави V — Права и 
дужнрсти грађана? (Иико). Пошто се нико ne јавлза, ja 
сад морам да изјавим само то да no члапу 45, става 2 CKVII- 
штинског пословннка \ току nperpeca у поједииостима у 
Скупштинп предлоге може подносити само Влада или 
одбори. 

Молим нзвестиоца да чита Главу V — Права и дужно- 
сти грађана — члап 21 са амандманом заменика Мжшстра 
за Конституанту. 

Известилац (чита); 

Г л a в a   V 
ПРАВА И ДУЖНОСТИ ГРАЂАНА 

Члап 21 
Сви грађани Федеративне Народпе Републике Југосла- 

вије једнаки су пред законом и равноправпи су без обзира 
на народпосг, расу и веру. 

Не признају се пикаквс привилегије no ррђењу, поло- 
жају, пмовном стању и ступњу образованости. 

Противан je Уставу и кажљив сваки акт којим се rpa- 
ђанима дају привилегије или ограничавају права на основу 
p^.i.iiiKo у народносгп, pacn. и вери као n свако пропове- 
дап.е нациоиалне, р.асне или верске мржње и раздора. 

Претседник: Ko je за члан 21 са амандмапом Министр;) 
за Конституапту, нека дигпе руку. (Свп днжу руку). Ko je 
против? (Нико). Објављујем да je чЛан 21 са амандманом 
Мипистр:; за Конституанту и наслором примл.он онако како 
je прочптаи. 

Прс него mro пређеио на члан 22 дајем реч з;;менпку 
Министра за Кбнституан^у. 

Замеиик Мнннстра за Конституанту миннстар Мнлован 
Ђилас: Ja морам прије свега да дам једно објашпЈење. 
Господнп послапик Ритиг ове своје амандмане предао je 
другу Хебрангу који п.ч je мени доставпо, али ja са.м и.\ 
слгчајпо  заборавно  доставити   Претсједннштву.   Ме1)ути.м, 
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они се налазе у Мннистарсгву за Конституанту и биће ова.мо 
достављени. Не знам да ли je н укоЛико .Minvtiiio no im- 
словнику, али уколнко je то могуНио, ipoo.i.io би дати ио- 
i.vhnocT народним иосланмцпма ла de 6 ти.м амандманима 
изјасне и ставе своје прн.мједбс. 

Што се тнче самнх предлога господниа Ритнга, ja hy 
самс у најкраћим потезима да се осврнем зашто их Минн- 
старство за Коистнтуашу пије VOTJfO да усвоји. Једаи дио 
из предлога г. Ритига ми смо већ усиојили. Усвојнли смо 
питање да су школе за спремање свјештеника слободне и 
да ci oje под општом кошролом држпне. Уосталом, ja сам 
смаграо да се слобода школа 33 спремаи.е свјештеннка већ 
иалази у сноме члану Устава гдје се говори уошпте b шко- 
лама и гдје се каже "да he се питање приватних школа регу- 
ЛИСВТИ закоиом. Лл» ПОШТО ова ствар није била "зричпо 
наглашена, o односу између државе и вјерских школа, сма- 
трао сам за потрсбно да то уђе у амандман Министарстил 
за Конституанту, што je већ овдје и прочитано. 

TaKohe je било могућно усвојити и предлог г. Ритига 
ла се поставн јасан однос државе према сектама, као што 
су пазареии и други, наиме за вјерскс заједнице које би 
ироповнједале науку супротну духу Устава, да би могле 
бити забрањепе, kad', na прпмјер, (ine које би проповиједале 
непослушност према орпшима државпе власти, нсодазивање 
позиву војних властн итд. Мислим да je та одредба која je 
унијета v наш амандман Довољна да се унесе у Устав и да 
je тнм и raj дио предлога г. Рнтта усвојен. 

Што се тиче иигаи>а која je г. Ритиг даиас покренуо, 
a која није био ПОКренуо ОНИМ СВОЈИМ амаилманмма које je 
мени предао друг Хебранг, ja морам да кажем да Мини- 
старство за K'oncrnrvnnT.v, a такође мислим и Скупштина, 
не би моглн уснојнтн ове амандмане ако бнсмо хтјели да 
се консеквентно држимо принђила олиајам.а цркие од 
државе. 

Прнје епега, нема смисла да се \ Устав уноси да нико 
ne може бити ^ријеђан у вјерским осјећањимг! у школи или 
ма гдје на другом мјесту, из простога разлога uiro Устав 
v члану i'.'), у поиој алинеји, јасио каоке ла je грађанииа 
зајемчена слобода савјестн и слобода вјеронсповијести. 
Према томе, са истим правом Са којИМ једап безбожиик 
'фажи да га нико не врије1,а у томе п.еговомс праву, исто 
niKo н један грађанин који вЈерУЈе ma ћраво да rd нико нс 
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нријеђа у његовим религиоаии.м ocjeluubUMa. Устав ro до- 
вољно гарантује. A ако би ставили одредбе које предлаже 
r. Ритиг, уносили бисмо стварн супротнс Уставу, a у исто ври- 
јеме сужавали бисмо слободу савјести, сужаиалн бисмо, на 
примјер, право једноме човјеку који не вјерује да са једнога 
принципијелиог, научног и теориског глслишта може да кри- 
тинује религијг уопштс, као један правац. Ma тај начии 
држим да бнсмо то.м одредбом спутавали слободу санјести no 
сааш за оне који вјерују, него и за one који aehe да Bje- 
рују, каквих несумњиво има у нашој земл?^. 

Мислим да се ne могу уносити гакве одредбе, да се S 
Уставу изрично нагласи, као што je зајслничка израда иа- 
сгавног плана између држаае и органа цркве и заједннчка 
израда вјерских кшига. Мислим. то je изрично ^наглашено. 
Пржат у погледу васпитања омладине - - без обзира на то 
ко je врши, чак и за омладину која хоће да се религиозно 
Јшспитава — мора остварнвати оптту контролу. Н€МОгућНО.је 
у нашим дапатп.нм прилнкама допустити да се тшјави један 
религиозни уџбеник који би третирао питањс овога para 
na начин који фактички не би одговарао ни интересн.ма 
■фжаве, ии иитересима народа. C друге стране, ако бис.мо 

V Уставу изричито иагласили заједннчку израду наставиог 
плана између oprana државне власти и органа цркве, ми 
бисмо уствари, повезали цркву н државу, и уствари не on 
била одвојена црква од државе. Напротив, ми то питање 
препушта.мо даљрј пракси, с једне страие, a с друте, ми на 
то питање моралн бисмо гледати отпрнлпке овако: у про- 
повиједању религије мн цркви морамо дати слободу и пре- 
пустити слободу рада, пре.ма томе ко жели ла иу та религија 
буде проповнједана. 

Што се тнче са.мих уџбеника уколико су иа лииији 
мроиовиједања религије, њих треба слободно пустити 
тј. свима гра1)аиима зајемчена je слобола савјести И 
ијероисповијести и дово.ђно je то одређено. 
Што се тиче питаља факултагивности брака и тога да 

nii црквени брак важио као и државни, али да би морао 
иакнадно бити регистрован, код државних власти, ja вам, 
другови послаиици, скрећем пажи.у na једну чињеницу. 
AKO бис.мо узели иодједнако важећи црквеви и државни брак 
с ти.м да би се црквенн брак морао регистровати код држав- 
пих власти, онда би наша одредба, да су брак и породица 
под заттитом државс и да je пуноважан  само онај брак 
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који се  закљуш  пред надлсжним државиим органима,  мо- 
рала да отиадне. У рремену откад   je   склопљен   црквени 
''»рак до времена кад je регистрован код државних власти 
уствари иастаје оезбрачни стање, настаје дивљи брак. Ако 
одредбом   признајемо   брак   који   je   регистрован   код   др- 
жавне власти уствари брачници се налазе у једном безбрач- 
ном  cran.v.  Tv, с једне  сгране, ие би  та одредбе  ишла no 
onoj  лицији  iio  којој  ми  идемо,  a то je  на учвршКиваи.\- 
породице,  коју  држава   спроводи,   na  учвршпивању   поро- 
днце  и   иородичн )!   жнвата.  C друге  стране.  иа.ма  je  нрло 
добро Нознато да код нас вјере проп.исују разне услове за> 
стулање у брак и имају разие односе ирема ораку. Уз.мите 
само v nmaii>v рођачких односа и који рођаци могу да ее 
узму иеђусобно, прописи су различити код муслимаиа, пра- 
вославаца.  католика,  мојсијеваца  нтд. To  с једне  стране. 
C лруге аранс, општц услови за ступање у брак, за ступање 
у брак  са  имовннске танке   гледишта,  са   Јачке   гледишта 
морала у нашој  земљи, постоји мпогожсисто  које je чак 
забрањено п v муслиманским државама као што су Персија 
и Турска. To значн мјера да брак буде ствар коју he трст- 
рати држава, уствари мјера з'а нормирање тих односа, мјера 
коју erapa ,1угос,1авија није била кадра да сиронслг. Немо- 
гућно je у једној држав11( као што je наша, са Tako много 
различитих   piMin ија  и   вјерских   прописа,   поставити  пра- 
вилио питање његовања иородице и односа државе н nopo- 
дице a да истовремено брак не пређе у надлежност државе. 
Они аргументи који се износе Оротив тога, да je само ва- 
жећи  државни  брак,  a  то  je  шггање  морала  и   порОДИце, 
говоре баш за  то да брак буде искључиво у  паллежиостн 
државе. 

МислиМ, иаш Усгав довол.но гарангује слободу нјер- 
ског рада и вјерјиспоијссш. Све остале сгвари ne зависе, 
као што сам рекао када je \сгавпа дебата отворена, од (Mte 
досадашње name државе, nero све остале ствари, сви остали 
наши  односн  зависе  директно рд  црквених  рукоподстава. 
(Аплауз). 

Претседннк: МоЛИМ известибца да продужп дал.с чи- 
тање појединих члапоиа. Ha реду je чл. 22. 

Известилац (чита): 
Члаи 22 

Грађани  Федератшше  Народне   Реиублике   Југославије 
еу лужии да се придржавају Устава и закона. 
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Претседник: Ko je за члан 22, нека дигне рук.\'. (Сви 
дижу руку). Ko je против? (Нико). 0<5јављује'м да je члаи 
22, који je v целости ммандман заменика Мннистра за 
Конституанту, једногласио примл^ен. Прслазимо на. члаи 23. 

Известилац (чита): 

Члан 23 
Сви гЈУађани, без разли^е IK ла, народиости, pače, веро- 

исаовесги, ступња образдва&а и места становањ^ који су 
навршили 18 година старостн, нмају ираво да бирају н дја 
буду бирани у све oprane државне власти. 

Грађани којн се налазе у редовима Југословенске ар- 
мије имају гтраво ла бир^ју и да буду бирани као и остали 
грађаии. 

Бнрачко ираво je опттс, једпако n иепосредно н вриш 
се  тајним  гласап.ем. 

Не  уживају  бирачко   мраио  лица   под  старатељстврм, 
uma  која  су судском пресудом лишена бирачког права > 
Времену ДОК дејство  пресуде траје и лица  која на основу 
савезног закона изгубе бирачко право. 

Претседник: Ko je за члан 23, нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Ko je прогии? (Ник-о). ОбјављуЈем да je члан 
23 једногласно прихваћен. Прелазимр на члаи 24: 

Известплац (чпга): 
Члан 24 

Жене еу равноправне с мушкарцима у свима области.ма 
државног, привредног и друштвено-политнчког живота. 

За једиак рад жеие имају право na једиаку плату Kab 
и MviiiKapiui и ужнвају посебну заштиту у радном оДносу. 

Држаиа нарочито "запшгћује интересе матере и дете!a 
оснивањем пОродиЛИшта, дечијих домова и обданишта и 
ираном матере na  n.iaiieiio отсуство upe и после поро^аја. 

Претседник: Ko je за члан 24. нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). 1 IM.I ли ко иротив? (Иема). ()бјавл>ујем да je 
члап 24 једногласно прихваћен како je прочитап. 

Пре него пређемо na чл. 25 дужан сам, да изјавим, 
према скупштинском послранику. акр се и сматра да су 
а.мандманн иародног посланика др Ритига Оили предати 
плаговремеио Одбору или Влади, o н.и.ма би сс и у то.м 
случају иогло гласати тек онда, ако бн одборски преДло! 
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иио одбачен.   Према   томе,   ja нисам у  могућности  да  те 
амандмане ставим на гласањс. 

Известнлац (чита): 

Члаи 26 
Грађанима   jt-   зајаичена   слобода   савести   и   слобода 

всфоисповести. 
Црква je  одвојена од државе. 
Верске заједнице, чије се учењс не иротиви Устаку, 

слободне су у својнм верским иословима и у вршсњу вер- 
ских обреда. Верске школе за спремање свештеника сло- 
бодне с\', a стоје под општим надзором државе. 

Забрањена je злоупотреба цркве и вере у иолитнчке 
сврхе н постојање политичких организација na верскпј 
основи. 

Држава  може  матернјално  ио.магати  верске  заједнице. 

Претседник: Ko je за члан 25 заједно са амамдманима 
■^а.меника Министра за Констнтуанту, нека дигне руку, 
(Светозар Ритиг: Ja не гласам! — Сви остали иародни по- 
сланици днжу руку). Има ли још ко против? (Нико се не 
јавл>а). Објављујем да je члан 25, ваједно са а.мапдманом 
заменика AliimicTpa за Копституапту усвојен већином — 
cđ ЈеДним уздржаним гласом. Прелазнмо на члан 26. 

Извесгилац (чнга): 

Члаи 2(5 
Брак и породица су под заштнтои државе. Држава за- 

коном ypet)yje правне "односе брака и породнцс. 
Пуноважан je само брак за1<л>учен пред иадлежни.м 

државним органима. После закључења брака грађани могу 
извршити и венчање no верским прописима. 

Сви брачни сиорови спадају у надлежност народних 
судова. 

Евиденција ро1)ених, венчаних и умрлих je у надлежно- 
сти државе. 

Родител.и ii.\iaj> према деци рођеној ван брака исге 
''.шезе и дужности као и према брачној деци. Положај 
ванбрачне деце гређује се законом. 

Малолетиа лицз стоје под парочитом зашгитом државе. 
Претседник: Ko je за члаи 26 заједно са амандманом 

замеиика Миннстра " за Конституанту, иека дигне руку. 
(Светозар Ритиг: Vic гласам! — Свн остали дижу руку). Има 



ли још ко против? (Иико се не јавља). Објављујем да je 
члан 26 заједно са а.мандманом заменика Министра за Кон- 
ституанту прихваћен већином —■ са јелиим узлржаннм гла- 
сом. Прелазимо на члан 27. 

Известнлац (чита): 

Члан 27 
Трађанима се зајемчује слобода шгампе, говора, удру- 

живања, зборова, јавних скупова и манифестација. 
Претседник: Ko je за члан 27 како je прочитан, нека 

дигне руку. (Сви дижу руку). Ko je против? (Ннко). Објав- 
љујем да je члан 27 једногласно прихваћен. Прелази.мо на 
члан 28. 

Известилац (чита): 
, Члан 28 

Зајемчена  je  иеприкосиовеиост  личности  гра1)ана. 
Нико не може бити задржан у притвору дуже од три 

дана без иисменог и образложеног решења суда или јавног 
тужиоца. Најдужи рок лритвора одрећује закон. 

Инко не може бнти кажњен за кривично ..дело без 
одлуке надлежног суда, донете на основу закона којим je 
одређена надлежност суда и кривнчно дело. 

Казне се могу установнти и изрицати са.мо на. основу 
закона. 

Нико, ако je достижаи државшш органима, не може 
бити суђен a да није no закону саслушан н на прописан 
начин тшзван да се брани. 

Казне за прекршаје правних прописа могу органи др- 
жавне управе нзрицати само у границама које су одређене 
законом. 

Ниједан држав.Ћаннн Федеративне Народне Републике 
Југославије ne може бити прогнан из државе. 

Само у случајевнма прописаним законом може грађа- 
лин бити протеран из свог пребнвалишта. 

• Савезним законом се одређује у којим случајевима и 
na којм начин се може гра^анима Федеративне Народне 
Републике Југославнје одузети државл>анство. 

Држављани ФНРЈ уживају заштиту у cipaimM држа- 
ваиа ФНРЈ. 

Претседник: Ko je за члан 28 заједно са амандманом 
заменика Мнннстра за Конституанту, нека дигне руку. (Свн 
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Дижу руку). Ko je против овог члана? (Иико). Опјав- 
л.ујем да je члан 28 заједно са амандманом замеиика Ми- 
ннстра за Конституанту једцогласзно прихваћеи. Пре.тазн.\го 
на iuaH 29. 

Известилац (чита); 
Члан 29 

Стан je неповреднв. 
Нико не може ући у ту1)И сган илн просторије, ни 

вршити преррес против воље њитсовог држаоца без зако- 
ном предвиђеиог решења. 

Претрсс се може вршитн само у присуству два сведока. 
Претресу има право ирисуствовати и лице чнји се стан или 
просторије претресају. 

Претседник: Ko Je за члан 29 заједио са амандмаиом за- 
меника Миннстра за Конституанту, нека дигве руку. (Сви 
днжу руку). Ko je против? (Нико). Објављујехг да je члан 29 
заједно са-амандманом заменика Министра за Конституанту, 
једногласно прихваћен. Прелазимо на члан 30. 

Известилац (чита): 
Члан 30 

Неповрсдива je тајиа писама н других средстава on- 
штеља, осим у случају кривичне истраге, мобилизације и 
ратног стања." 

Претседник: Ko je за члан 30, нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Има ли ко лротив? (Нико). Објављујем да je 
члан 30 прихваћен једногласно. Прелазимо на члан 31. 

Известилац (чита)с 
Члан 31 

У Федеративној Народној Републици Југославнји ужи- 
Bajv право уточишта страии држављани лрогоњени због 
залагања за демократска начела, национално ослобо^ење, 
права радног народа н слободу научног и културног рада. 

Претседник: Ko je за члан 31, иека дигне руку. <CBI! 
дижу руку). Има ли ко против? (Нико). Објавл>ује.м да je 
члан 31 једногласно прнхваћен. Прелазимо на члан 32. 

Известилац (чнта): 
M.iан 32 

Сваки грађании д>'жан je да ради no својим способно- 
стима; ко не даје заједници не може од ње ни примати. 
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Претседник: Ko -je за члаи 32, нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Имз ли ко против? (Нико). Објавл,ујсм да je 
члан .VI Једногласно прихваћен, ГЈрелазимр на члан 33. 

Известилац (чита): 

Члан 33 
Свима грађанима подједнако су доступне, под законским 

условииа, све јавне службе. 
Дужност je rpabana да савесио обављају јавне лужно- 

стн за које су изабраод или које су им понсрене. 
Претседник: Ko je за члан 33, нска лшие руку. (Сви 

дижг pvKv). Мма лико протнв? (Нико). ОбГављујем-да je 
члан 33 једногласно прихваћен. Прелалимо na члан 34. 

Известилац (чнта): 

Члан 34 
Одбрана ртаџбине najmniia je лужиост и часг рваког 

грађанина. 
Издаја отаџбнне je иајвећи  злочин према народу. 
Војна обавеза грађана je општа. 
Претседник: Ko je за члан 34, нека дигне руку. (Сви 

днжу руку). Има ли ко против? (Ннко). Oбjaвл>yje^I _да je 
члан 34 једногласно прихваћеи. Прелазимо na члпн 35. 

Известилац (чита): 

Члан 35     ■ 
Држава обезбе1)ује ратним инвалиди.ма достојан живот 

и бесплатно оспособлЈавање за рад. 
Деца палих бораца и жртава рата под нарочитим су 

старањем државе. 
Претседннк: Ko je за члаи 35 заједно са амандманом 

заиеиика Министра за КонституантЈ', нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Ko je против? (Нико). Објавл.ујем да je члан 
35 заједно са амаидманом заменнка Миннстра за Консгн- 
туанту једиогласно прихваћен. Прелазнмо na члан 36. 

Известилац (чита): 
Члан 36 

Држава се стара за подизање здрав,Ђа народа органп- 
зацијом и контролом здравствене службе, болница, апо- 
тека, санаторијуЈга, лечилишта и опоравилишта и других 
здравствених установа. 
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Држава води бригу o физинком васпитању народа, 
нарочито о.младине, ради подизаља здравља и радне спо- 
собности народа, као и  одбранбене моћи  државе. 

Претседник: Ko je за члан ЗВ, нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Има ли ко против? (Нико). Објавл>ујем да je 
члан 36 прихваћеи једногласно. Прелазимо иа члан 37. 

Известнлац (чита): 

Члаи 37 
Обсзбеђује се слобода научног н умегиичког рада. 
Држава   помаже  науку  и  уметиосг у  цил.у   развнтка 

народне културе и народног благостања. 
Ауторско ираво заштићено je закоиом. 
Претседник: Ko je за члан 37 како je ирочитан, нека 

дигне руку. (Сви дижу руку). Ko je ирогив? (Нико). Објав- 
љујем да je члан 37 једногласно лрихва^ен. Прелазимо на 
члан 38. 

Известилац (чита): 
Члаи 38 

У циљу подизања опште културе иарода, држава обе- 
збеђује да школе и друге просветне и културне установе 
буду доступне свима слојевима народа. 

Држава посвећује нарочиту пажњу омладини и зашти- 
ћује њено васпитање. 

Школе су државне. Само законом може се допуститк 
оснивање приватних школа, a н.ихов je рад под ■контролои 
државе. 

Основна настава je обавезна и бесплатна. 
Школа je одвојена од цркве. 
Претседник: Ko je за члан 38 заједно са амандманом 

заменика Министра за Конституанту, нека дигне руку. 
(Светозар Ритиг: Уздржавам се од гласања. — Сви остали 
ДИЖу рук\). Има ли још ко против? (Нема). Објавл,ујсм 
Да ie члан 38 заједно са амандманом заменика Министра 
за Конституанту 11рихна1.ен — ca једним уздржаним гласо.м. 
Прелазимо иа члан 39. 

Известилац (чита): 

Члан 39 
Грађани имају право молбе и петиције органима др- 

Жавне власти. 
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Претседннк: Ko je за чл;ш 39 заједно ca прочитаним 
амандманима заменика Министра за Конституанту, нека 
дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). 
Објављујем да je члан 39 заједно са амандмано.м заменнка 
Мниистра за Констнтуанту једногласно прихваћеи. Прела- 
зимо на члан 40. 

Известилац (чита): 

Члан 40 
Сваки   rpaijaunir  нма   право  ла  тужи   надлежном^суду 

службема   лица  за  кривична   дела   учиљена  у  службеном 
раду. 

Претседник: Ko je за члан 40, нека дигие руку. (Сви 
дижу руку). Ko je лротив? (Нико). Објављујем да je члан 
40 једногласно прихваћеп. Прелазимо ма члан 41. 

Известилац (чита): 
Члан 41 

ГраНани имају, под законским условима, право да за- 
хтевају од државе и службених лица накиаду штетс која им 
je учињена кезаконитим и  иетфавилним  Bpuieibe.M службз. 

Претседник. Ko je за члан 41 који je прочитан заједно 
са амандманом заменика iMHHHcipa за Констигуаиту, нека 
дигне pvKV. (Сви дижу руку). Ko je против? (Нико). Објаз- 
љујем да je члан 41 заједно са амандманом заменика Ми- 
нкстра за Конституанту примлзен једногласно. Прелазнмо 
на члан 42. 

Известнлац (чита): 
Члан 42 

Пореска обавеза грађанл je општа и сразмерна њичо- 
вој привредној снази. 

Јавне дажбнне н ослоббђења од њих установл^шају се 
само законом, 

Претседник: Ko je за члан 42, нека дигне руку. (Сви 
днжу руку). Ko je против? (Нико). Објавлд-јем да je члан 
42 једногласно прихваћен.  Прелазимо  на члан  43. 

Известилац (чита): 
Члан 43 

Радн заштите грађанских слобода и демократског уре- 
ђења   Фелеративне   Народне   Републике   Југославије,  утвр- 
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ђеног овим Уставом, не^акониго je и кажњивр употреб.Ђа- 
Вати грађанска права радн промене и нарушавања уставног 
уређења у противде.мократском циљу. 

Претседник: Ko je за члан 43, нска дигне руку. (Сви 
дижу руку). Ko je против? (Нико). Оојавл.ујем да je члан 
43 једногласно прихваћен. 

Лошли   смо   до   Другог   дела Државно   уређење. 
Олређујем одмор од 10 мннута. 

(После одмора) 

Претседник: Паставл.амо седницу. Ha реду je Други 
део _ Државно \ређење — Глава VI — Федеративна На- 
родна Република Југославија. У овој глави, као што се 
види из извештаја који имате пред сооом, постоје аманд- 
манн заступника Министра за Конституанту. Молнм пове- 
реннка Владе да их прочита. 

Повереник Владе (чита): У члану 44, у тачки 8 првог 
става, место речи „железнице", ставити реч „железничкн". 
После речи „ваздушнн", треба да стоји: „речни, поморски 
caoopahaj и иослови поморства општедржавног значаја". 
Предложенн додатак има за ЦИЉ да јасннје одреди право 
савеза v погледу поморства. 

У тачки 15 истог става, после речн „модели", a upe речи 
„мере" уметнути р^ч „узорци", Уноше1Бе ове речи употпу- 
ibasa све типове индустрнске снојине, који су у надлежно- 
стн ФНРЈ. 

У истој  тачкн   између   речи   „узорцн"  н  речн  „мере 
уместо запете долази тачка и запета. 

Исто тако тшсле речи „тегови" уместо свезе „и" ставља 
се тачка и запета. Ове промене су ради боље системати- 
зације. 

У тачки 21, na крају, додају се после тачке и запете речи 
,.<• јавннм зајмовима и дажбинама". Уношење ове допуне 
има за цил. да пренесе у надлежност ФНРЈ 'важне мере 
финансиског законодавства у сагласности са обимо.м на.ч- 
лежности ФНРЈ у областн привреде a нарочито ради обо- 
зб*ђења извођења ■прнвреднога плана. 

У тачки 22, у трећем реду ,"прсле речи „крнвични зако- 
ник" умећу се речи „трговачко, меннчно н чековно право; 
поморско право". Ово законодавство, чије je јединствено 
регулисање од стране ФНРЈ неизоежно и логично, стављено 
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je на ово мссто и од сгране уставогворннх одбора и са.мо 
омашко.м било je нзостав.Ћено у одборском предлогу. 

У истој тачки 22, у петом и шестом реду, место речи 
„опште-управном прступку" треба да стоји „општел! управ- 
ном поступку", јер се овде o том поступку и ради. Ова npo- 
мена je ради  адекватног иазнва означеног пој.мл. 

У претпоследњем реду хачке 22, после рсчи „поступку" 
уместо „и" долази тачка и запета, a дад>и тексг гласи 
„о личном стању грађана". Промена je у цил^у бол^е стили- 
зације. 

Последње три речи тачке 22 „начела приватног права' 
бришу се. 

У тачки 23j послс речи „остураил'" уместо тачке и за- 
пете долази знлета, a место речи „о задругарству" треба да 
стоји „о задруга.ма". Ова промена одређеније нзражава 
идеју овог прописа. 

У истој тачкикао ново иабрајање на крају додаје се 
„и o приватнрм праву;". Овом промеиом пребацује се про- 
пис o ириватном праву из тачкс 22 у тачку 23 где му je 
пиравданнје место. 

У тачки 24, v трећем реду, после речи „области" a upe 
речи „рударства". умеће се запета н реч „пољопривреде". 
Oiuii додагак je исугребан, јер у обласги гтољопривреде Фе- 
деративна Народна Република Лугославија има ираво да 
доноси опште прописе и начела. 

У истом реду исте тачке 24, после речи „шумарства" 
долази занета и реч „лова". Овај додатак се оправдава 
иотребсш да Федеративна Народна Република Лугославија. 
доноси општа иачела у области лова. 

У петом реду тачке 24 н у почетку inecror рсда брише 
се пето иабрајање „јавних зајмова и дажбина". Ово брн- 
сањс je последицп  иребациваи.а овог прописа у тачку 21. 

У члану 45, првн став овога члана остаје сам као 
члан 45. Друга два става истог члана постају нови члан 46. 
OBU разднајаи.е члаиа 45 у ДВа посебиа члаиа потребно je, 
јер се ма raj иачин иостиже техничко издвајањс лве мате- 
рнје које свака за себе претстан.иају целпну. 

;1()садашн>» члан 46 nocraje првн сгав мовог члана 47, 
a досадашњн члан 47 остаје као други став истог члана. 
У новом другом сгану овог члана у.место речи „државних 
органа" до.Јазе рсчи „oprana државне управе и oprana пра- 
иосуђа". Ова промена јасиије ()дрс-1)ује који акти и исправе 
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имају опипу важност на територији свих иародних репу- 
блика ц избегава схватаље да би и taKoiiii једнс народне 
републике били пуноважни na територији друге нароДне 
републнкс, као што би се логично могло тумачити ИЗ ирво- 
ј}итне формулацнјо овог прописа, mro бп, међугн.м, било 
ниправилно. 

Претседник: Отвара со претрес o Глави VI. Жели ли KO 
ОД наролинх посланнка да говори 0 onoj глави? (Нико се 
не јавл.а). Пошто се нико ис jan.i.a, молим известиоца да 
пррчита члан 44 Главе VI заједно са насловом. 

Известилац (чнта): 

Други   део 

ДРЖАВнб УРЕЂЕЊЕ 
1" л a в a   VI 

ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА .IVIOCJIABII.IA 
И НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

Члап 44 
Федеративна НаррДНа Република Југослави.ја врши сва 

права која су  joj лага v иалложност Уставом. 
У надлежпост Фед^ративНе Иаролмс Републике J>tC" 

славије, у лицу највиших савезних органа државне власти 
и органа државне управе, снадају: 

1) промепа и дбпуна Устара ФНРЈ, старање o н.сговом 
и.чвршењу n осигураље сагласностк устава република са 
Уставом ФНР,1: 

2) прнман.с Ибвих реиуб.шка, као н одобраван.е осми- 
вања нових аутономних покрајина  и аутономних области; 

3) разгранпчси.с  између  реп^рлика; 
4) 11ре1сгавл.ан.е Федсративнс Мародпс Рспублике Ју 

гославије у Mel;yiiapo.uinM одиосима; мс^уиародии уговори; 
5) питања рата и мира; 
G) опште рукрводстдр и крнтрола тргопинскнх односа 

са иностраиством; 
7) народиа одбрана и држаниа бвзреднррх; 
8) железнички, ваздушни, речни, поморски саобраћај 

и послови поморства општедржавног значаја; 
9) iioima. телсграф', телефон И ралио; 
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10) савезно држављанство; 
11) исел>енички н усељенички послови; иравни положај 

странаца; 
12) општедржавни  привредни  план;  статистика; 
13) савезни буџет; одобрење олштедржавног буџета и 

завршног рачуна; врховна контрола извршења општедр- 
жавиог буџета; 

14) новчани и кредитни систем; савезни заЈмови; Де- 
визни и валутии промет; осигуран>е; царине; лржавнн мо- 
нополи; 

15) патенти, жигови, модели, узорцИ; мсре; тегови; 
драгоцеии метали; 

16) старање o ратии.м инвалидима; 
17) амнестија и прмиловање no дрлима повреде cbse- 

зних закона; 
18) финансиска, индустриска, рударска, грађевинска, 

трговачка, шумска и пол^опривредна предузсћа општедр- 
жавног значаја; 

19) путеви, реке, канали и луке општедржавног значаја; 
20) коитрола спровођења савезних законг», 
21) законодавство o расподели прихода на савезни 

буџет, буџете републнка и буџете аутономиих н ал.мини- 
стративно-територијалних јединица; o јавним зајмовима  и 
дажбинаца; 

22) законодавство o уређењу судова, o јзвном тужи- 
оштву, o адвокатури; кривичнк закрник; трговачко, ме- 
нично и чековно право; поморско право; закоподавство Q 
грађанском парничном и ванпарничнрм, извршно.м, сте- 
чајном, кривичном и општсм уиравиом поступку; o личном 
стању грађана; 

23) основно законодавство o раду, радњама и соци- 
јалном осигурању; o задругама; o приватном праву; 

24) доношење општих начела за законодавство и за 
руководство република у обласги псшопривреде, рудар- 
ства, шумарства, лова и водних снага; грађевинарства; при- 
вредног иословања; политике цена; здравлЈп и физичке 
културе; просвете; социјалног старања и организације лр- 
жавне власти. — Републике могу са.ме у овим лословима 
доносити своје прописе до доношења општих начелних 
прописа од страие Федеративне Пароднс Републике Југо- 
славије. 
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Изван ових послова народне републике врше своју 
власт самостално. 

Претседник: Овај члаи, као што се види, састављен je 
од 24 тачке и no пословнику ми можемо прилико.м гласања 
поделити члан на тачке и појединачно гласати. Како то 
нисмо учинили, ми можемо o члану 44 гласати у целини. 
Зато, ко je за ЧЗДн ^ заједно ioa насловом iViase VI 
и амандманима, нека дигне руку. (Свн дижу руку). Ko je 
протнв? (Нико). Објављујем да je члан 44 са насловом 
Главе VI и амандманима заменика Мииистра ;ia Консти- 
туанту једногласно прихваћен. Прелазимо na члан 45. 

Известилац (чита): 

Члан 45 
Територнја Федерагивне   Народне   Републике  Југосла- 

вије састоји се из територија њеиих република и чини је- 
динствено државио и привредно подручјс. 

Претседник: Ko je за члан 45, нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Ko je против? (Нико). Објављујем да je члан 45 
наједно са амандманом замсника Министра за Конституанту 
у новој редакцији једногласно Прихваћен, Прелазнмо иа 
члаи 46. 

Известилац (чита): 

Члаи 46 
Савезни закони важена читавој територији Федера- 

тивне Народне Републике Југославије. 
У случају размимоилажеља између савезних закона и 

закона република примењују се савезни закони. 

Претседник: Ko je за члан 46 са амандманом заменика 
Миннстра за Конституанту, оиако како je прочитан, нека 
дигне руку. (Сви дижу руку). Ko je против? (Нико). Оојзв- 
л.ујем ца je члан 46 заједно pa амандмаиом заменика Ми- 
нистра'за Конституапту јслиогласно ЈЈрКХваћеџ, Прелази.мо 
на члан 47. 

Известилац (чита): 

Члаи 47 
Промет робе између реиублика je слободан и не може 

се ограничити законом републике. 
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Акти и исправе оргпна држаине управе и органа пра- 
восуђа једне републике имају једиаку важност у свакој 
републици. 

Претседник: Ko je за члан 47 онако како je ирочитан 
са амандманом заменика Министра за Конституаиту, нека 
дигие руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). 
Објавл>ујем да je члан 47 заједно са амандманом заменика 
Министра за Констнтуанту једногласно прихваћен. Прела- 
зимо на члан 48. 

Известилац (чнта): 

Члан 48 
За грађаие Федеративне Народне Републике Југосла- 

вије установљава се јединствено савезно државлЈанство. 
Сваки државл^анин народне републике истовре-мсно je др- 
жавл.пиии Феле[)ативне Иародне Републике Југославије. 

Сваки државлЈанин једне реиублике ужива у свакој 
републици иста права као и њени држављани. 

Претседник: Ko je за члан 48 онако како je ирочитан, 
нека дигне руку. (Сви дижу руку). Ko je против? (Нико). 
Објавл>ујем да je члан 48 једногласно примљен. 

Пре.газимо на Главу VII — Највшпи савезни органи 
лржавне власти. - И no овој глаии Одбор и заменик Ми- 
нистра за Конституанту имају амандмане. Молим повере- 
ника Владе др Ђорђевића " да прочита и образложи 
амаидмане. 

Повереник Владе: Код Главе Vll предлажу се ови 
а.мандмани: 

У члану 49, у прно.м реду умесТ-0 речи ,/н.осилац je" 
треба ставити „je прегставник". Ова промеиа je извршена 
да би се овај члан довео у сагласност са основним иринци- 
иима Устава no којима je иарод носилац суверенитета. На- 
родна скупштина ФПРЈ врши суверсна права у име народа. 

У члану 50, у другом реду, из.ме1)у речи „власти" н речи 
„ФНРЈ" брише се реч „у". Изоставл.аизСМ овс речи исправ- 
није се подвлачи ндеја овог прописа. 

У петом реду истог члана уместо рсчи „дата" треба да 
стоји „пренета". 

У шестом и седмом реду истог члана бришу се речи 
„Претседништву Народне скупштине ФНРЈ нли Савезној 
влади" и место   тога стављају се речи   „другим   савсзним 
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органима државне власти и државне управе". Ова промена, 
с једне стране, заменом речи' „дата" речју „пренета", терми- 
нолошки боље подвлачи концепцију јединства власти, a 

■с др\те стране, променом на крају самог става тачннје 
изражава све савезне органе, на које je овај Устав пренео 
нзвесне функције властн које јединствено припадају На- 
родној скупштшш ФНР,1 као врховном органу државнс 
властн  Федеративпс  Иародне. Републнке  Југославијс. 

У члану 51 и 52, у последњем реду чл. 51 и првом реду 
чл. -52 требз исправити омашку у назнву државе и место 
„ФРНЈ" ставити „ФНРЈ". 

У члаиу 61, на крају, додаје се као став трећи нови про- 
nнс који гласи: 

„Народна скупштина ФНРЈ у заједничкој седници до- 
носи одлукс већином гласова. За доношење^одлука потреоио 
je присуство већипе послаашка сваког дома". 

Допуна je била нужна да би се одредио кворум и начин 
решавања  Народне  скушптнно  у  заједничмој   селницн. 

Чдан 65 мења се н гласи: 
„Законн и други општи прописн ФНРЈ објавл>ују се на 

језицима народних република". 
Овом променом се обезбеђује оно што већ у пракси по- 

стоји, a то je хл осим закона и други акти ФНРЈ, као што су 
савезне \редбе, упутства, наредбе отд. треба да буду објап- 
љени на језкцима народвих република. 

У члану 69, ш крају првог става, уместо последњих речи 
„ИИунитетска права" ставитн „имуиитет". 

'Промсна je термииолошкс природе, пошто појам имуни- 
тета обухвата прецизннје права која овај став регулише. 

У чругом ставу, пети ред, после речи „ФНРЈ" долазн за- 
пета, a исто тако v тестом реду исгог става, после речи „зло- 
чина" ставља се запета. Промеиа je изаввана потребои пра- 
вилније интерпуикције. 

У члану 72, у трећем ставу, прни ред, после речи „при- 
ступи", a npe "речи „про.мени" ставити -речи „дешавању о". 
Овај додатак je ради прециз1гнје формулацнје. 

У иаслову изнал члаиа 73, као И у ПрВОМ И другом сгаву 
чЛана 73, уместо речи „Претседништво" ставља се реч „Пре- 
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зидију.м". Према томе, и у свим следећим члановн.ма речи 
,,Претседништво Народне скупшпгне ФНРЈ" за.мењују се ре- 
чима „Президијум Народне скупштине ФНРЈ". 

Ова промена je предложена како у иарадној дискусији, 
тако и од Уставотворних одбора. Она je усвојена и предла- 

. же се да би се избегла језичка, na тнме и појмовна мешања 
између Претседништва као органа врховне државне зласти и 
уобичајеног схватања изра)за „Претседннштво" као руковод- 
ства Народне скупштинс. Осим тога нови термин „Президи- 
јум" одговара више суштинн и положају ове установе у 
нашој државној организацији. 

У члану 74, у ирвом реду, и у тачки 4, петом реду става 
првог и у првом реду става 2 овог члаиа, место речи „Прет- 
седништво" ставити „Президијум" у одговарајућем падежу 
и броју сагласно измени у члану 73. 

У тачки 16 става првог, други ред, после речи „преду- 
зећа" уметнути речи „и установе". 

Ова промена оамо саображава ову тачку члану 88 у ко.ме 
je иста материја репулисана. 

У члану 75, у првом и четвртом реду, место речи „Прет- 
седништво" ставитн „Президијум". Промена je >"1ињена у 
складу са чланом 73. 

У члаиу 76, у другом реду става првог, уЛесто речи 
,,Претседништво" ставља се „Президијум", a у трећем и че- 
твртом реду место речи „Претседништва" ставља се „Прези- 
дијума". 

Други став HCTorai члана мења се и гласи: „Новоизабрана 
Мародна скупштииа ФНРЈ састаје сс пајдоцније месец дана 
од дана извршеннх нзбора". 

Ова промена учиљена je са.мо због веће јасноће у односу 
на првобнтну формулацију, a промена терминологије у првом 
ставу je у складу оа чланом 73. 

Претседннк: Жели ли ко од народних посланика да узме 
реч no овој глави o одељцима под a) и б)? (Нико се не јаа.Ђа). 

Пошто се нико не јавља за реч, молим известиоца да про- 
чита члан 49 заједно са насловом Главе VII. 

Известилац: Hajnpe да учиним само једну малу допуну. 
Повереник  Владе  др  Ђорђеви|1  нијс  прочптао  у  члану  l'l, 
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У ставу 3, да уместо речи „треба да буде иримл.сн" треба 
сгавити „усваја се". To je усвојено, али случајно овде није 
унесено. (Затим чита): 

Г л a н a  VII 

НАЈВИШИ САВЕЗНИ ОРГАН ДРЖАВт£ ВЛАСТ! I 

ај Народиа скупштииа Федеративие. Народис Рспубликс 
Југославијс 

Члаи 49 

Народна скупштина ФНРЈ претставник je нар.рдног су- 
веренитет^ Федеративне Народне Републике Југославијс. 

Претседнпк: Ko je за наслов Главе VII и члан 49 са 
амандманбм заменика Министра за Конституанту, како je 
известилац сада прочитао, иека дигне руку. (Сви дижу 
РУку). Ko je иротив? (Нико). Објављујем да je наслов Главе 
VII и члан 49 са амандманом заменика Мииистра за Консти- 
туанту усвојен једногласно. Прелазимо на члан 50. ■ 

Известилац (чита): 

Члан 50 

Народна скушптина je врховни орган државне нласти 
Федеративне Народне Републике Југославије и врши сва 
ona права која припадају Федерагивној Народној Репу- 
блици Југославијн уколнко Уставом нису пренета у иадле- 
жност другим савезним оргапима држабне нласш и лржавне 
управе. 

Претседник: Ko je за члан 50 no предлогу Одбора за- 
једно са а.маидманима заменика Министра за Конституанту, 
нека дигне р\ку. (Сви дижу руку). Ko je против? (Нико). 
Објавл.ујем да je члап 50 према одборском извештају за- 
једно са амандманима заменика Министра за Конституанту 
једногласно прихваћен. Прелазимо на члан 51. 

Известнлац (чита): 

Члан 51 
Законодавну власт у пословима из надлежности Федс- 

ративне Народне Републике Југославије врши искл.учиво 
Народна скупштина ФНРЈ. 
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Претседник: Ko je за члан 51, како га je известилац при- 
читао, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Ko je против? 
(Нико). Објављујем да je члан 51 заједно са амаидманом 
заменика Министра за Конституанту једногласно прихваћен. 
Прслазн.мо на члан 52. 

Известилац (чита): 

Члан 52 
Народну скупштину ФНРЈ сачињавају два дома — Са- 

везно веће и Behe народа. 
Претседннк: Ko je за члан 52, како га je известилац про- 

читао, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Ko je прртив? 
(Нико). ОбјавлЈујем да je члан 52 заједно! са амандманом 
заменнка Миниотра за Конституанту једногласно прихваћен. 
Лрелазимо na члан 53. 

Известнлац (чита): 

Члан 53 
Савезно веће бнрају сви грађани Федератнвне Народне 

Републике Југославнје. 1 la сваких 50.000 стаиовннка бира 
се no један послаиик. 

Претседник: Ko je за члан 53, нека дигне руку. (Crni 
дижу руку). Ko je протнв? (Нико). Објавл.ујем да je члан 53 
једногласно прихваћен. Прелазимо на члан 54. 

Известилац (чита): 

Члан 54 
Behe  народа  се бира  no републнкама,  аугоиомним  по- 

крајинама  и  аутономним  областима.   Грађани   сваке   реиу- 
блике бирају по 30, аутономне покрајине no 20, a аутономне 
области no 15 посланика. 

Претседник: Ko je за члан 54, иека дигне руку. (Свп 
дижу руку). Ko je против? (Нико). Објавл.ујем да je члан 54 
једногласно прихваћен. ГТрелазимо na члан 55. 

Известилац (чита): 

Члан 55 
Нико  не може оити  истовремепо посланик у оба дома 

Пародпе скутптипе ФПРЈ. 
Претседник: Ko je за члан 55, пека дигпе руку. (Свп 

дижу руку). Има ли ко против? (Нико). Објавлл'јем Да je 
члан 55 једиоглаено примл>еМ: Прелазпмо na члап 56. 

Известилац (чнта): 
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Члан 56 
Народиа скупштина ФНРЛ бнра сс на четирИ гилине. 
Претседник: Ko je за члан 57, иека днгне руку. (Сви 

лижу руку). Има ли ко против? (Нико). Објавллјсм да je 
члан 56 једногласно прикваћен. Прелазимо na члан 57. 

Известнлац (чита): 

Члаи 57 
Оба дома Мародне скупштине ФМРЈ  јесу paBiionpaBHa. 

Претседиик: Ko je за члан 57, нека днгне руку. (Сви 
дижу руку). Има ли ко против? (Нико). Објављујем да je 
члан 57 једногласно прихваћен. Прелазимо на члан 58. 

Известилац (чита): 

Члан 58 
Домшш Пароднс скупштгине ФНРЛ заседају no правилу 

одвојеио. 
Заседања Савезног peha и Beha нарола отварају се и 

закЛ)учују истовремено. 
Претседник: Ko je за прочнтани члан 58, нека дигне 

Руку. (Сви дижу руку). Има ли ко иротив? (Нико). Објављу- 
јем да je члан 58 једногласно ирихваћеп. Прелааимо na 
члан 59. 

Известилац (чита): 
Члан 59 

Савезно eei^ бира претседника, два потпретседника И 
три секретара. 

Behe народа бира претседннка, два потпретседника и 
три секретара. 

Претседннцн руководе седннцама до.мова и њиховпм 
радом на основу пословника. 

Претседник: Ko je за члан 59, нека дигне руку. (Свн 
рижу руку). Ko je против? (Нико). Објављујем да je члан 59 
једногласно прихваћен. Изволите чути члан 60. 

Известнлац (чита): 

Члан 60 
Заседања Народие скупштине ФНР.1 јесу редовна и 

ванредна и сазивају се указом Президијума Народне скуп- 
штине ФНРЈ. 
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Редовна заседања сазивају се два пута годишњс u то 
15 априла н 15 октобра. Ако Народна скупштина не буде 
сазвана o овнм роковима може се сама састати и оол указа 
Презндијума. 

Ванредна заседаша сазнвају се кад Президијум Ha- 
роднс скупппнне ФНРЈ нађе да je потреоно, кад то тражи 
једна од република преко свог врхо&ног oprana држа.јие 
власти или кад то затражи једна трећина посланика једног 
дома. 

Претседник: Ko je за члан 60, нека дигие руку. (Сви 
дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објавл.ујем да je 
члагн 60 једногласно прихваћен. Изволнте чутн члан 61. 

Известнлац (чита): 

Члан 61 
Оба дома Народие скупштине ФПРЈ заседавају у за- 

јединчкој седници само када je то овнм Уставом иарочито 
одређено или кад то реше оба дома. 

Заједничким седннцама Народне ск-упштине ФНРЈ прет- 
седавају наизменично претседници домова. 

Народна скупштина ФНРЈ у заједничкој седници доиосн 
одлуке већином гласова. За доношење одлука потребно je 
лрисуство већине посланика сваког дома. 

Претседник: Ko je за члан 61 према предлогу Уставо- 
творног одбора са амандманом заменика Министра за Кон- 
ституанту, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко 
лрочив? (Нема). Објављујем да je члан 61, са амаидманом 
заменика Министра за Конституанту, прихваћен једногласно. 
Изволите чути члан 62. 

Известилац (чита): 
Члан 62 

Сваки дом прописује себи пословник, a Народна скуп- 
штина ФНРЈ пословник за заједничке селнмце. 

Претседннк: Ko je за члан 62, нека дигне руку. (Свн 
дижу руку). Има ли ко протнв? (Нема). Објав.Ђујем ла je 
члан 62 једногласно прнхваћен. Прелазимо на члан 6:5. 

Известилац (чита): 

Члан 63 
Право   подношења  законскнх   предлога   имају   Влада 

ФНРЈ, члановн Владе ФНРЈ н народнн посланнци оба дома. 
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Законски предлог може бити иоднет једном или лру- 
i ом дому Народне скупштине ФНР.1. 

Ниједан законскн предлог не може постати закон, ако 
није изгласан ве1шном гласова у оба дома на седници на 
којој  je  присутна  већина посланика  сваког дома. 

Претседник: Ko je за члан 63, нека дипне руку. (Сви 
дижу руку). Има лн ко против? (Нема). Објавл.ујем да ju 
члан 63 једногласно прихва11ен. Прелазнмо на члан 64. 

Известилац (чита): 

Члан 64 
Сваки дом Народне скупштине ФНРЈ има право да 

предложи допуие и измене законског предлога који je већ 
изгласан у једном дому. Овако измењен предлог враћа се 
на сагласност дому из кога je предлог потекао. 

AKO се сагласност не постигне, предмет сс подиоси 
координицноном одбору Народне скупштмне ФНРЈ, у који 
улази исти број  чланова И једног и другог дома. 

У случају да се у коордннациоиом одбору не постипк' 
сагласност илн ако један од домова одбнје решење предло- 
жено од коордннацноног одбора, домови he поново реша- 
ватн o читавом предмету. 

Ако се ни овога пута не постигие сагласност, Народна 
скупштина ФНРЈ he се распуститн. 

Указ o распуштању садржаће и расписивање нових 
избора. 

Претседник: Ko je за члан 64, нека дигне руку. (Сви 
днжу руку). Има ли ко против? (Нема). Објавл.ујем да je 
члан 64 једлогласно прихваћен. Прелазимо на члан 65. 

Известнлац (чита): 

Члан 65 

Закони и др\ти општн прописи Федеративне Народне 
Републике Југославије објавл.ују се на језнцима народуих 
република. 

Претседник: Ko je за члан 65 према предлогу Уставо- 
творног одбора, са амандманом заменика Министра за Кон- 
ституанту, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко 
против? (Не.ма). Објавл.ујем да je члан 65 заједно са аманд- 
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мано.м    заменика   Министра   за   Констнтуанту,    прихваћен 
једногласно. Прелазимо na члан 66. 

Известнлац (чпта): 

Члан 66 
Закон  сгупа на снагу осмог  дана  no  објављивању  у 

„Служоеном листу ФНР.1",  ако  сами.м  законом  није  лрук- 
чије олрсђено. 

Претседник: Ko je за члан 66, нека дигне руку. (Свн 
дижу руку). Има ли ко иротив? (Нема). ОбјавлЈујем ла je 
члан 66 јелногласно прихваћеи. Прелазимо на члан 67. 

Известнлац (чита): 
Члан 67 

Свакн дом бира одборе којнма поверана одређене 
иослове. 

Свакп дом на нрвом заседању бира Верифнкациони 
одбор к-оји нспнтује посланичка пуномоНја. 

Сваки дом на предлог Верификационог одбора потвр- 
ђује или поништава пуномоћја посланика. 

Претседник: Ko je за члан 67, нека дигае руку. (Свн 
дижу руку). Има ли ко протнв? (Нема). Објавл>ује.м да je 
члан 67 једногласио прнхваКен. Прелазимо на члан 68. 

Известилац (чита): 
Члаи 68 

Народна скупштина ФНРЛ и сваки од њених домова 
могу вршити анкете no питањима општег значаја преко. 
својих анкегних одбора. 

Сви државни органи дужни су испуњавати захтеве 
анкетних одбора у погледу утврђивања чињеннца и при- 
купљања доказа. 

Претседник: Ko je за члан 68, нека дигне руку. (Свн 
дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je 
члан 68 једногласно прнхваћен. Прелазимо на члан 69. 

Известилац (чнта): 

Члан 69 
Посланнци Мародпе скупштине ФНРЛ уживају II.\I\- 

пнтет. 
Посланици не могу бити лишени слободе нити се про- 

тиву њих може покренути кривични поступак без одобрења 
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дома коме прииадају или Президијума Народнс скупттине 
ФНРЈ, осим у случају затицан.а «а делу злочина, o чему се 
мора одмах известити Презндијум Народие скупштине ФНРЈ. 

Претседник: Ko je за члан 69 заједно са амандмано.и 
заменика Министра за Ко^титуанту, нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављује.м да je 
члан 69 са амандманом замсника Мииистра за Конституангу 
једногласно прнхваКен. Прелазимо на члан 70. 

Известилац (чита): 

Члан 70 

Народиа скупштина ФНРЈ може у случају рата и слич- 
них изванредиих прилнка продужити трајање свог маидата 
док то стање траје. 

Народна скупштина ФНРЈ може одлучити да се распу- 
сти и пре истека периода за који je изабрана. 

Претседник: Ko je за члан 70, нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Има ли ко проттив? (Нема). Објављујем да je 
члан 70 једногласно прих^аћен. Прелазимо na члан 71. 

Известилац (чита): 

Члан 71 

Избори за нову Народпу скупшину ФНРЈ морају бити 
расписани пре истека последњег дана периода за који je 
изабрана. 

Од дана распуштаи.а Иародне скупштине ФИРЈ до 
дана избора нове Народне скупштине ФНРЈ ne може про- 
тећи више од три месеца ни Maibe од два месеца. 

Претседник: Ko je за члаи 71, нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Има ли ко прогив? (Неиа). Објављујем да je 
члан 71 једногласно прихваћен. Прелазимо na члан 72. 

Известилац (чита): 

Члап 72 

Иародна скупштина ФПРЈ npmn промену и допуиу 
Устава. 

Предлог за промену н допуну Устава могу поднети 
Президијгм Народне скупштине ФПРЈ, Савезна влада или 
треКииа посланика једног од домова. 
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Прсдлог да се пристуии рсшавању o промсии или до- 
пуни Устава треба да буде примљен у сваком дому BetviHOM 
гласова. 

Предложена промена или допуна Устава усвојена Je 
ако за њу гласа апсолутна већина од целокупног opoja no- 
сланика у сваком од домова. 

Усвојсну промену или допуну Устава проглашује На- 
poд^ra скупштина ФИРЈ иа заједничкој  седници оба до.мл. 

Претседник: Ko je за овај члан 72 са амандмзном заме- 
ника Министра за Конституанту, нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујсм да je 
члан 72, са амандмаиом замеиика Миннстра за Конституанту. 
једногласно npuKBaiien. Прелазнмо на други део Главе VII 
са поднасловом б) и члан 73. 

Известилац (чита): 

б) Прсзидијум Иародис скупштиис 
Федсративие Иародие Републике Југославије 

Члан 73 
Народна скупштнна ФМРЈ бира Презндијум Пародне 

скупштинс  ФНРЈ  на  заједничкој   седници   оба   дома. 
Президијум Народне скупшгине ФНРЈ састоји се од 

Претседника, шест потпретседника, два секретара и naj- 
више 30 чланова. 

Претседник: Ko je за прочитани члан 73 заједно са 
поднасловом б) и аманд.маном знменика Министра За Кон- 
ституанту, нека дигие руку. (Сви дижу руку). Ko je против? 
(Нико). Објав.Ћујем да je члан 73 са поднасловом б) Главе 
VII и амандманом заменика Мннистра за Конституанту при- 
хваћен једногласно. Прелазимо на члан 74. 

Известилац (чита): 

Члан 74 
Президијум Иародне скуиштиие ФНРЈ врши ове по- 

слове: 
1) сазива  заседања  Народне  скупштине  ФНР,1; 
2) распушта Народну скупштнну ФНРЈ у случају не- 

сагласности домова o закоиском предлогу; 
3) расписује нзборе за Народну скупштину ФНРЈ; 
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4} оцењује сагласносг закона република са Усгаво.м 
ФНРЈ и савсзним законима, уз накнадну потврду Народне 
скупштине ФНРЈ, a на захтев Владе ФНРЈ, президијума на- 
родних скупштина република, Врховног суда ФНРЈ, jaBHi i 
тужноца ФИРЈ и no сопственој иницијатнви; 

5) даје обавезна тумачења савезних закона; 
6) проглашује  изгласане законе;  издаје  указе; i 
7) врши   право  помиловања  преиа  прописима закона; 
8) додељује одликовања и почасна звања Федератнвне 

Народне Републике Југославије према прописима савезног 
закона; 

9) ратификује   међуиародне  уговоре; 
10) посгавља и опозива на предлог Владе ФНРЈ амба- 

садоре, изванредне послвнике и о^Момоћене миннстре у 
страннм државама; 

11) прима акреднтивна и опознвна пнсма код њега 
акреднтованн.ч дипломатских претставника страних држава; 

12) прбглашује општу мобилизацију и parno сгање у 
случају оружаног напада «а Федбративну Народну Репу- 
блику Југославију, или у случају потребе лепосредног извр- 
шења међунароДНИХ обавеза Федсративне Народне Репу- 
блнке Југославије према међународној организацији мира 
n.iii некој савезиичкој земљи; 

13) посгавља   и   разрешава   na   предлог    претседника 
Владе ФНРЈ поједине члаиове Владе у времену између два 
заседања  Народне  скупштине  ФНРЛ, уз накнадпу потврду^ 
Народне скупштипе ФНРЈ; 

14) одређује заменике члаповима Владс na предлог 
претседника Владе ФНРЈ; 

15) na предлог Претседпика Владе ФИРЈ мсња, cifaja 
и укида nocTOJeha миппстарства n комисије у времену 
између заседања Народне скупштине ФНРЈ и уз њепу 
наннадну потврду; 

16) "одређује на предлог Владе ФНРЛ која предузећа и 
установе имају општедржавни значај и долазе под непо- 
србдну vnpaBv Савезпе владе; 

17) расписује пародии референдум у питањима из на- 
длежностп Федеративне Народпе Републике Југославпјо 
на основу одлуке Народпе скупштипе ФНРЈ или na предлог 
Владе ФНРЈ; " 

Указе Презндију.ма Н-ародпе скупштине ФНРЈ потпи- 
сују Претседник и секретар. 
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Претседник: Члан 74, сем почетне реченице и завршне 
алинеје, састоји се vp 17 тачака. СаГлаопо нашим пропИсШа, 
позивам Скуиштнну да o члану 74 гласамо у целинн. Ko je 
за члан 74 заједно са амандманнма заменика Мннистра за 
Конституанту, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Ko je 
ПрОТИВ? (Нико). Објавл.ујсм да je члаи 74, са а.манлмаии.ма 
заменика Мииистра за Коистигуаиту, у целости примљен. 
Прелазимо на члан 75. 

Известилац (чита): 

Члаи 75 
Президијум Народне скупштине ФНРЈ за свој рад одго- 

вара Иародној скупштинн ФНР.1. Пародна скупштина ФНР.1 
може опозвати Президијум и изабрати нов, као и разрс- 
шити дужности поједине чланове и изабрати иове u пре 
истека времена за којс су изаорани. 

Претседник: Ko je за члаи 75 онако како ra je прочитао 
известилац. нека дигне руку. (Сви дижу руку). Ko je прогив' 
(Нико) Објављујем да je члан 75, са амандманом за.меннка 
Министра за Конституанту, једногласно прнхваћен. Молим 
ишестиоца да прочига члан 76 по предлогу Уставотворног 
одбора. 

Известилац (чита): 

Члан 76 
У случају распуштања Иаролне скупштине ФНРЈ Пре- 

зидијум врши дужност све до избора иовог Презндијума 
Народне скупштине ФНР.1. 

Новоизабрана Народна скуиштнна ФНРЈ састаје се 
најлоцније месец дана од дана извршених избора. 

Претседник: Ko je за члан 76, са амандманом за.меника 
Министра за Коиституа!«*^ шека дигне руку. (Сви дижу 
руку). Ko je против? (Нико). Објавл>ујем да je члан 76 при- 
NBaiieii  једиш lacuo. 

Прелазимо  Ha  Главу  VJIi Савезни   оргаии   лржавне 
уираве. И по овој i лави постоје амандманн заменика Мини- 
črpa за Констит\аиг\. AIO.IHM повереника Владе да и.ч про- 
чита и образложи. 

Повереник Владе (чита): У Глави VIII, члан 78, у другом 
ставу, rpeliii ред, брнше се реч „обанезиа", a после речи 
,,у11угства" умећу се речи „н наредбе". 
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Појам упугства сам no себи изражава обавезност, na je, 
према томе, брисана реч непотреона. Речи ,,н наредбе ' O.VKI- 
UJKOM су биле изостављене те су стога унесене у нови текст. 

У последњем ставу, ирви ред, после речи иупутсјгва", 
став.г.а се запета и умеће реч „наредбе". Ова реч je редакци- 
ском омашКгОМ изостала из текста. 

У члану 80, у другом ставу, трећи ред, после речи ,,б\ - 
иета'.' умећу се речи: »утврђује и оствАрује годишње при- 
вредне планове" и додаје се тачка и запета. 

Ова допуна даје у надлежиост Савезној нлади право да 
у оквиру вишегодишњих општедржавних планова саставља 
и остварује годишње плапове ради извођења општег плана. 

У исто.м ставу, rpelin ред одоздо, пспред речи „коми- 
сијс" ставити рсч „комитеге" и додати запету. Ова Je реч 
редакциском омашком изостала. 

У члану 85, v другом ставу, први ред, уместо речи „ко- 
иисије" треба ставнти „претседник Савезне планске коми- 
сије и претседник Савезне контролне ко.мисијс". 

У четвртом реду истог става, после речи „уредаба" 
ставља се заиета, a свеза „и" брише и послс речи „упут- 
става" умећу се речи „н наредба". Овом променом одре- 
1)ено je јасннје ко ОД страпе ко.миснја Савезне владе ДОНОСИ 
правилнике н остале пропнсе, док je уношење речп „па- 
редаба" извршено v складу da другим ставо.м члЈана 78, у 
коме су одре1)Сне врсте општнх прописа које донрси Са- 
везна влада. 

У трећеи ставу истог члана, другн ред, ПбсЛе речи „у|н- 
даба" долази запста н бршие се свеза „и", в у трећем реду 
после речи „упутстава" умећу сс речи „и наредаба". Ова 
промена само нужно саображава onaj пропис са истим иор- 
мама нз другог става члапа 78. 

У члану 8в, у првом ставу, место р.ечи „савезпа" треба 
ставити „општесавезна". У истом смнслу греба у другрм 
ставу реч  „Савезна"  замеиити речју  „Општесавезиа". 

У члану 87, у вези са иредложено.м промсном у чл. 86, 
уместо речн „савезна мннистарства", у иочетку првог и др}- 
гог става треба ставитн „Отитесавезна". 

У члану 89, у првом ставу, други ред, мссто речи ,,за 
подручје" ставити „na подручју". Ова стилска промена 
уиоси већу јасноћу у овај иропис. 

У друго.м ставу, други ред, место речи „у другим гра- 
нама" ставл.ају се речн  „за друге послпве". Овом се про« 

461 



меном одређеније нзражава идеја овог пропнса, no којој се 
и у оквиру постојећнх органа лржавне управе могу осни- 
вати комитети. 

Претседник: Ако ко од народних посланпка жели лл 
узме реч у појединачној дискуснји o Глави VIII, нека се 
јави. (Нико се не јавља). Онда молим известноца да про- 
чита члан 77 заједио са насловом. 

Известилац (чита): 

Глава  VIII 

савезни пргани држЈавЛе управе 

Члан 77 
1 Гајвиши  мзвршни  и управни   opran   државне   власти 

Федеративне Народне   Републике   Југославије   јесте Влала 
• ФНРЈ. 

Владу ФИРЛ н.менује и разрешава Народна скупштина 
ФМРЈ на заједничкој седници оба дома. 

Влада ФНРЈ одговара и иолаже рачун o сврме ралу 
Народној скупштини ФИРЈ. У времену између Два заселаи>л 
Нарбдне скупштипе ФИРЈ Влада je одговориа и полаже 
рачун o спом раду Президијуму Народне скушптине ФНР.1. 

Претседник: Ko je за члан 77 заједно са цасловрм 
Главе VIII, онако како je прочмтап, нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Ko je против? (Нико). С)бјавл>ујем да je чла)1 
77 са насловом Главе VIII јелиоглпсно прихваћен. Прелазимр 
na члан 78. 

Известилац (чнта): 

Члаи 7s 

Влада ФНРЈ ради на основу Устава и савезних закона. 
Влада ФНРЈ доноси уредбе за примену закона и уредое 

на основу закоиског овлашћења, као и упутства и наредбе 
ради извршења савезних закона. Она се crapa o нзвршењу 
савезних закона и контролише њихово спровођење. 

Уредбе, упугства, наредбе и решења Владе ФНРЈ пот- 
писују претседннк Владе и надлежни миннстар. 
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Претседник: Ko je за члан 78, ca амандманом заменика 
Министра за Конституанту, нека дигне руку. (Сви дижу 
руку). Ko je против? "(Нико). Објављујем да je члаи 78 са 
амандманом заменика Мипистра за Конституаиту, једно- 
гласно прихваћеи. Прелазимо на члан 79. 

Известилац (чита): 
Члан 79 

Уредбе, упутства, наредбе и решења Владе ФНРЈ оба- 
везна су на читавој територији Федеративне Народне Репу- 
блике Југославије. 

Претседник: Ko je за члан 79, нека дигне руку. (Свн 
дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објавл,ујем да je 
члан 79 једногласно прихваћен. Прелазило на члан 80. 

Известилзц (чита): 
Члан 80 

Влада ФНРЈ усмерава и усклађује јрад својих министар 
етава, комисија и комитета. 

Влада ФНРЈ стара се o припреми и остварељу опште- 
лржавног привредиог плана и буџета; утврђује и остварује 
годишн.е привредне планове; руководи кредитним и нов- 
чаним системом; предузнма све потребне мере за осигу- 
рање н заштиту уставног поретка и грађанских прана; руко- 
води општом организацијом Југословенске армије; руко- 
води одр;кавањем односа са страним државама; стара се o 
испуњавању међународнх уговора и обавеза; решава o за- 
конским предлозима појединих члаиова Владе, који се 
подносе Народној скупштини ФНРЈ; прописује унутрашње 
уређење министарстава и подре1)еиих установа; ошива ко- 
митете, комисије и установе у циљу спровођеша привредних, 
одбранбених и културних мера. 

Нретседник: Ko je за члаи 80 са амаидмаиом замснпкл 
Мннистра за Конституанту, нека дигае руку. (Сви дижј 
руку). Има ли ко против? (Нема). Објавл.ује.м да je члан 80, 
са амандманом заменика Министра за Коиституаиту једно- 
гласно прихваћен. Молим известиоца да прочита члан 81. 

Известилац (чита); 
Члан 81 

Владу ФНР.1 сачињавају: Претседник, потпретссдиици, 
министри', претседник Савезне планске комисије и претсед- 
ник Савезне контролне комисије. 
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Влада ФПР.Ј може имати министре без ресора. 

Претседник: Ko je за члан 81, нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Има ли мо против? (Нема). Објавл>ујем да je 
члаи 81'једногласно прихва&еи, Прелазимо на члан 82.' 

Известилац (чита): 

Члан 82 
Члаиови Владе ФНРЈ полажу upe ступања na дужност 

заклетву иред Пренидију.мом Народне скупштине ФНРЈ. 

Претседннк: Ko je за члан 82, нека дигне руку. (Сви 
дижу р\'ку). Има ли ко против? (Нема). Објавллје.м да je 
члан 82  једногласно прнхваћси.  Прелази.мо  на  члаи  83. 

Известнлац'(чнта): 

Члан 83 
Претседник Владе ФНР.1 претставЉа Bia.-u-, претседава 

седницама и руководи радо.м Владс. 

Претседник: Ko je за члан 83, нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je 
члаи 83 једногласно прнхваћен. Прелази.мо ka члан 84. 

Известилац (чита): 

Члан 84 
Чланови Владе ФНРЛ кривичио су одговорни за no- 

вреде Устава и закона ири вршсњу службене дужносги. 
Onu одговарају за штету коју учипе држави незакони- 

тпм радом. 
Ближе одредбе o одговорности члаиова Владс ФНР.1 

прописују се савезним законом. 

Претседник: Ko je за члан 84, нека дигие руку. (Сви 
днжу руку). Ko je прбтив? (Иико.) Обј^вљујем да je члаи 84 
једногласно примљеМ; Прелазн.мо na члап 85. 

Известилац (чига); 

Члан 85 
Министри Владе ФНРЛ руководе гранама државне 

управе које улазе у маллежносг Федератинпс Народне Ре- 
публике Југославије. 

Министри Савезне владе, претседник Савезне планске 
комнсије и претседник Савезне контролпе компсије издају 
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правилнике, наредбе и упутства на осиову н ради сирово- 
ђења савезних закона, уредаба, упутстава и наредаба Са- 
везне владе. 

Министри се сгарају o правнлном нзвршсњу савезних 
закона, уредаба, упутстава и наредаба Савезне владе и одго- 
варају за њихову прнмеиу у грани државне управе KOJDM 

руководе. 

Претседник: Ko je за члан 85 са амандманом заменика 
Министра за Конституанту, иека дигне руку. (Сви дижу 
PVKV). Ko je против? (Ннко). Објављујем да je члан 85 са 
амандманом заменика Мнннстра за Конституанту, једно- 
гласно примљен. Прелазимо на члан 86. 

Известнлац (чнта): 

Члан 86 

Министарства Владе ФНРЈ су општесавезиа или савезно- 
републнканска. 

Општесавезна мннистарства су: Мииистарство иностра- 
них послова; Министарство народне одбране; Министарсти^ 
саобраћаја; Миннстарство поморства; Министарство пошта; 
Министарство спољне трговине. 

СавезНо-републиканска миннстарства су: Министарство 
финансија; Министарство уиутрашњнх послова; Министар- 
ство правосуђа; Мипнстарсгво иидустрцје; Министарство 
рударства; Миинстарство трговнне п снабдевања; Мнннсгар- 
ство пољопривреде и шумарства; Мннистарстно рада; Мп- 
нистарство грађевина. 

Претседник: Ko je за члан 86, зајсашо ća амандманом 
заменика Министра за Конституанту, Нека днгне руку. (Сви 
дижу руку) Има ли KO прртив? (Исма). Објављујсм да je 
члан 86 са а.мандманом замеиика Министра за Коиституппту 
једногласно примљен. Молим известиоца да прочша члан 8/. 

Известнлац (чита): 

Члан 87 

Општесавезна министарства руководе no правилу прек^ 
сопствених органа одре^еиом граном државне управе непо- 
средно на читавој територпји Федеративне Народне PenV- 
блике Југославије. 
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Општесавезна министарства могу за извршење послова 
своје надлежности поставнти своје опуномоћенике "Р" вла- 
дама република н оснивати одсл>ења и отсеке при наролннм 
одборима. 

Претседник: Ko je за члан 87, са амандмаиом заменика 
Мннистра за Конституанту, нега дигне руку. (Свн дижу 
руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je члан 87 
са амандманом заменика Миннстра за Конституангу јједно- 
гласно прихваћен. Прелазимо на члаи 88. 

Известилац (чнта): 

Члан 88 
Савезно-републиканска министарства руководе одређс- 

иом граном државне управе посредно преко одговарајућих 
мпннстарстава у народним републикама, a непосредно могу 
управљати само одређеним пословима, предузећима и уста- 
новама општедржавиог значаја. 

Претседник: Ko je за члан 88, нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Ko je против? (Нико). Објавл.ујем да je члан 88 
једногласно прихваћен. Молим нзвестиоца да прочита 
члан 89. 

Известилац (чита): 

Члаи 89 
При Влади ФНРЛ постојс комитети na подручју про- 

свете и културе, народног здравл>а н социјалног старања, 
ради општег руководства у тим гранама  државне  управс. 

Овакви комитсти могу се оснивати и за друге пословс 
државне уираве. 

Претседник: Ko je за члан 89 заједно са  амандманом 
Министра за Констнтуанту, лека дигне руку. (Сви дижу 
руку). Ko je против? (Нико). Објавл>ујем да je члан 89 онако 
како je прочнтан једногласно прихваћен. 

Пошто дневни ред није исцрпен, то ппта.м CKMIIUTHHV 
да ли се слаже да се даиашња седница закључи? Олобрава 
ли Скупштина? (Одобрава). Са вапш.м пристанком ланашњу 
седницу закључујем и наредну заказујем за сутра, 29 јануара 
1946 године, у 16 часова, са дневним редом: продужсње цре- 
треса нацрта Устава у појединостима. 

(Седница je заклЈучена у 20 часова). 
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САВЕЗНА   СКУПШТИНА 

Једанаеста редовна седница 
(29 јануара 1946) 

Почетак у 11,25 часова. 
Претседавао претседник Владимнр Симић. 
Претседннк: Отварам једанаести редовни састанак Са- 

везне скупштине Уставотворне скупштине. Записник да- 
нашњег састанка водиће секретар Boja Лекови!). Изволшч 
саслушати записник  прошле  седнице. 

Секретар Boja Лековић чита записник десетог редовног 
састанка од 28 јануара 1946 године. 

Претседник: Има ли ко какву примедбу иа прочитани 
saiikcHHK? (Нема). Пошто примедаба нема, објавл.ујсм да je 
^пшсник оверен. 

Изволите чути молбе народних иосланика за отсустна: 
Радован Грујић молн десет дана боловања ирсма приНоже- 
ном лекарском уверењу; Лазар Колишевски моли 15 дана 
отсуства ради свршавања неодложннх послова; Стеван Јо- 

"вичић моли иег дана отсуства због болести и Цветко Узу- 
■новски молн десет дана отсуства ради хигиих послпва. Одо- 
брава ли Скуиштина тражена боловања и отсуслва? (Одо- 
брава). Објавл.ујем да су тражена отсуства и боловања 
олобрена. 

Прелазимо на дневни ред: иродужење претреса у no- 
јсдиностима нацрта Устава Федеративне Народне Републикс 
Југослаћије. Ha реду je претрес у појединостима Главе IX. 
У овој глави има амандмаиа. Молим повереника Владе да 
да образложење. 

Повереннк Владе др Јован Ђор1)еви11: У Глави IX по- 
стоје два амандмана и то за члан 90 и за члан 94. 
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У члану 90, у првом ставу, први ред, уместо речи „Нај- 
виши" треба ставити „Врховни". Овде се ради o НаролноЈ 
скупштини која je врховнн орган државне власти репу- 
блике. Ова промена je у сагласности са члаиом 50. 

У члану 94, у првом реду става првог и става Другог 
место речи „Претседништво" треба ставити „Президијум", 
односио место речи „Претседништва" треба сгавити ,,Пре- 
зидијума". Ова промена je у складу са извршеним иро.мс- 
нама у назнву opraHa врховне државне власти у ранијим 
члановима. 

Претседник: Да ли ко од народннх посланИка желн да 
говорн? (Нико). Пошто се ннко не јавл.а за реч, молим 
лзвестиоца да прочита члан 90 заједно са наслово.м Главе IX. 

Извесгнлац Moma Пмјаде (чита): 

Г л a в a   IX, 

НАЈВИШИ oiTAllil државНе власти народних република 

Члан 90 
Врховни opran државне власгп пародних република 

јестс Народна скупшгнна реиубликс. 
Народпу  скуиштииу   реиублике   бирају   грађани  реп\- 

блике на време од четири године према прописи.ма Устава . 
и закона републнке. 

Претседник: Ko je за члан 90 са амандманом застугшнка 
Министра за ^Конституаиту и насловом Главе IX, нека дигне 
руку. (Сви дижу руку). Ko je против? (Нико). ОбјавлЈује.м 
да je члан 90 са насловом Главе IX и амаидманом заступ-' 
ника Министра за Конституанту прихваћен јелногласно. 
Прелази.мо на члан 91. 

Известилац (чита): 

Члан 91 

Народна скупштина републике вршн у име народа суве- 
рена права републике na основу Устава републике \- сагла- 
сности са Уставом ФИРЈ. Ona врши све послове из кадле- 
жности републике уколико Уставом републике иису пренети 
у надлежност Президијума Наролне скупштине републнке 
или Владе републике. 
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Претседник: Ko je за члан 91 како je прочт;!!!. нека 
дигне руку. (Свн днжу руку). Ko je против? (Иико). Обја^ 
л>ујем да je члан 91 прихваћен Једаогласно; Прслаз^мо на 
члан 92. 

Известилац (чита): 

Члаи 92 

Законодавду власт у републици нрши искључиво На- 
родиа скупштина републнке. 

Претседник: Ko |е за члан 92, иека дигне руку, (Свн 
дижу руку). Ko je против? (Нико). Објавл»ујвм да je члан 92 
Је.чногласно прнхваћен. Прелазимо na члан 93. 

Известнлац (чита): 

Члаи 93 
Иародна   скушшина    републике   бира   за    рукино^еи.е 

седницама  претселника,   потпретседника   и   секретаре. 

Претседник: Ko je за члан 93, нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Ko je против? (Нико). Објав,1.ујем ла je члаи 93 
једногласно прихваћен. Прелазимо na ч ian 04. 

Известнлац (чнта): 

Члан 94 

Иародиа скупштина бира Президијум Иародие скуп- 
ттпне републике, који сс састоји од Претседннка, једног 
или више потпретседника, Секрегара и чланова, чији број 
одређује Устав републике. 

Надлежност Президијума Народне скупштине репу- 
блике одреНује  се Уставом републике. 

Претседник: Ko je sa члан 94 ca амапдмашј.м ;<амепика 
Минисгра за Констигуанту, нека дигне руку. (Сви дижу 
pvKv). Има ли ко против? (Нема). Објавл>ује.м да je члан 94 
са шандМанои замепика Мкнистра за Конституанту јелио- 
глвсно iipuMiaheii.  Прелазнмо на  члаи 95, 

Мзвестнлац (чнта): 

Члан 95 

Иародна    скупштина   републике    именује   и   разрешава 
Владу реиублике. 
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Претседник: Ko je за члан 95, нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Има ли ко протнв? (Нема). Објављујем да je 
члан 95 једногласно прихваћен. Прелазимо на претрес 
Главе X — Органи   државне   управе   народних   република. 

У Глави X, као што се види, преджене су мање измепс 
амандианима заменика Министра за Конституанту. Молим 
поверсника  Владе  др Ђорђсвнћа  да  их  образложи. 

Повереник Владе: У члану 97, у ставу првом, четврти 
ред, после речи „уредаба" ставља се запета, свеза „и" бртт 
се, a после речи „упутстава" умећу се речн „и наредаба' . 

Исто тако v другом ставу, трећн ред, после речи „уре- 
даба" ставл^а c'e запета, свеза „и" брише сс, a после речи 
„упутстава" умећу речи „и наредаба". У петом рсду истог 
става, испред речи „упутства" треба брисати реч „оба- 
везна", a после речи „упутства-' уметнути речн „и нарсдбе" . 

Овс промене, и у једном и у лругом ставу, извршене су 
саобразно одговарајућој промени у ставу друто.м члана 78. 

У члану 98, у првом ставу, четвртн ред, после речн „уре- 
даба" ставља се'запета, свеза „н" на почетку петог реда 
брише се, a после речи „упутстава" у истом реду утНу се 
речи „н наредаба". 

Исто тако v другом ставу, трећн ред, после речи „уре- 
даба" ставља се запета, свеза „и" брише се, a после речи 
„упутстава" умећу се речи „и наредаба". 

Ове су промене изазване одговарајућим променама у 
другом ставу члана 78 и у члану 97. 

Члан 102, у првом ставу, први ред, уместо речи „осни- 
вају се" треба ставити „одређују се". 

Овим стилским нзменама постнже се адекватније изра- 
жавање идеје ових прописа, нарочито у вези са ставом у 
коме ће Презнднјум нмати могућностн мењања и везивања 
лостојсћих министарстава. 

У другом ставу, први и претпоследњи ред, саобразно 
предложеној промени, уместо речи „Претседништво На- 
родне скупштине републнке" треба ставнти „Президијум 
Народне "скупштиие републнке", a меЛо речи „Претседни- 
штва Народне скупштине ФНРЈ" ставнти „Президијуми 
Народне  скупштние   ФНРЈ". 

Претседник: Желн ли ко од народннх посланнка да узме 
реч у дискусији o Глави X? Пошто се нико не јавља за реч, 
мрлим известиоца да прочита Главу X заједно са насловом. 

Известилац (чита): 
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Г л a в a  X 

ОРГАНИ  ДРЖАВИЕ  УПРАВЕ  НАРОДНИХ РЕПУБЈШКА 

Члан 96 

Највиши извршнн и управии орган државне власти 
народне републике јесте Влада народне републике. 

Влада народне републике одговорна je Народној скуп- 
штини републике, којој полаже рачун o свом раду. У вре- 
мену између два заседања Народне скупштине, Влада репу- 
блике одговара и полаже рачун o своме раду Президнјуму 
Иародне скупштине републике. 

Претседник: Ko je за члан 96 са насловом Главе X онако 
како je прочптао известилац, нека дигне руку. (Сви дижу 
Р\"ку). Ko je против? (Нико). Објављујем да je члан 96 са 
насловом Главе X прихваћен једногласно. Молим известиоца 
да прочита члан 97 no извештају Одбора и са изменама из 
амандмана заменика Мннистра за Конституанту. 

Известилац (чита): 

Члан 97 

Влада републике ради на основу Устава ФНРЈ, Устава 
реиублнке, савезних закона, закона реиублике и на основу 
уредаба, упутстава И наредаба Савезне владе. 

В,1ада репубдике доноси уредбе за примену савезних 
закона, закона републике, уредаба, упутстава и наредаба 
Савезне владе; доноси уредбе на осиову законског овла- 
шћења као и упутства И наредбе ради извршеља сааезних 
закона и закона републике и контролише њнхово спро- 
вођење. 

Претседник: Ko je за члан 97 оиако како je прочитан, 
нека днгне руку. (Свн днжу руку). Има ли ко против? 
(HifKO). Објављујем да je члан 97 са амандманом заменика 
Министра за Констнтуанту једногласно прнхваћеи. Прела- 
зи.\јо на члан 98. . • 

Известилац (чнта): 

Члан 98 

Министри републике имају право да издају правилнике. 
наредбе  и  упутства на основу  н ради извршења савезннх 
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закона, закона републике као и уредаба, упутстава и наре- 
даба Савезне владе и Владе републике. 

Министри републике се старају o правилном извршењу 
савезних закона, закона републике, као и урсдаба, упутстава 
и наредаба Савсзне владе н Владс републике. 

Претседник: Ko je за члан 98 онако како je прочнган са 
амандманом заменика Мнннстра за Конституаиту, нека 
дигне руку. (Свн дижу руку). Ko je протнв? (Ннко). Објав- 
л.\'јем да je члан 98 са аиандманбм заменнка Миннстра за 
Конституанту прнхваћен једногласно. Прелазимо na члан 99 
ирема нзвештају Одбора. 

Известнлац (чита): 

Члан 99 
Министарства  републике  су  савезно-републиканска  илп 

републиканска. 
Претседник: Ko je за члан 99, нека дигне руку. (Сви 

дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објав.Ђујем л;'. je 
члан 99 примљен једногласно. Прелазимо na члан 100. 

Известилац (чита): 
Члаи 100 

Савезно-републпканска Министарства у народним репу- 
бликама руководе одређеном грано.м државне управе и 
врше поред послова из сопствене надлежности и послове 
савезно-републиканских министарстава Савезне владе, на 
основу њнхових правилиика, упутстава, наредаба и решења. 

Претседник: Ko je за члан 100, нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објавл^ујем да je 
члаи 100 примљен једногласно. Прелазимо на члан 101. 

Известилац (чита): 

Члан  101 
Републиканска миннстарства руководе са.мостално одре- 

1)еном  граном   државне   управе  из   надлежности   народне 
републике. 

Претседник: Ko je за прочитани члан 101, нека дигне 
руку. (Сви дижу руку). Има ли ко протнв? (Нема). Објав- 
ЉуЈеи да je члан 101 једногласио прихваћен. Прелазимо на 
члан 102. 

Известнлац (чита): 
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Члан  102 
Министарства републике олре})ују сс Уставом репу- 

блике у сагласности са Уставом ФНЕ3.). 
Прсзндијум Народне скуаштине рсиубликс може мс- 

1ћати, спајати и укидати nociojcha министарства у сагла- 
сности са Уставом ФНРЈ, Усгавом републике, савезним зако- 
нима  и   одлукама  Президијума   Народне  скупштине  ФНРЈ. 

Претседник: Ko je за члан 102 са амандманрм заменика 
Министра за Конституанту, нека дигне руку. (Сви дижу 
руку). Има ли ко против? (Нема). Објавл>ујем да je члаи 102 
са амандмаиом заменика Министра за Конституанту једно- 
гласно прихваћен. 

Прелазимо на Главу XI — Органи државне властн 
аутономних  покрајвда и аутономних  области. 

У овој глави, као IUTO се види из извештаја који имате 
пред собом, има само измена у надежу у чл. 105. Нема ни- 
каквих других амандмана. Према томе, није потребио ни- 
какво објаши.ен>е. Ko од посланика жели да учествује у 
дискусији, иска се јави за рсч. Пошто се нико не јавља, 
М(јлим извесгиоца да прочита члан 103 заједно са насловом 
Главе XI. 

Известилац (чита): 

Глава   XI 

ОРГАПИ ДРЖАВНЕ ВЛАСТИ АУТ()11(ШНИХ  HOKPA.IlllIA 
И  АУТОНОМНПХ   ОБЛАСТИ 

Члан 103 

Права и делокруг аутономије аугоиомних покрајина и 
аутоиомних обласги одре{)ују се Уставом реиублике. 

Претседник: Ko je за члан 103 заједно са иасловом 
Главе XI, како je известилац ирочитао, нека дигне руку. 
(Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да 
je члаи 103 заједно са насловом Главе XI прихваћен једно- 
гласно. Прелазимо Ha члан 104. 

Известилац (чнта): 

Члан 104 
Статут аутономне иокрајине одиисни аутоиомие обла- 

сти доноси усагласности са Усгавом ФНРЈ и Уставом репу- 
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блике највиши орган лржшше власти аутономне покрајине 
или аутономие области, a пртврђује ra Народна скупштина 
републкке. 

Претседник: Ko je за члан 104, нска дигне р\ку. (Сви 
дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je 
члан 104 једногласно ирихваћеи. Прелазимо na члан 105. 

Известилац (чита): 

Члан 105 
HaJBHimi орган државнс власти аутономне покрајине 

јесте РЈародна скупштина аутоиолте покрајиие, коју бирају 
грађани аутономне покрајине на време од три голнне и 
која се  састаје  према  одредбама Устава  републике. 

Народна скупштнна аутономне покрајине бира Главнн 
извршни одбор аутономис покрајине као свој нзвршни n 
управни орган. 

Претседник: Ko je за члан 105, иека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Има ли ко против?-(Нико). Објавл.ујем да je 
члан 105 према нзвештају Уставотворног одбора и подиетом 
амандману заменика Миннстра за Конституанту једногласно 
прихваћен.  Прелазнмо na члаи  106. 

Известилац (чита): 

Члан 10f) 
Највиши орган државне власти аутономне областн јесте 

Обласни народни одбор, који бирају грађанн аутономне 
областн na време ол три годиие н који одржава своје скуп- 
штине према одредбама Устава републике. 

Обласпи иародни одбор бира Обласнп мзкрпши одбор 
као свој извршни н уиравнн opran. 

Претседиик: Ko je за члан 106 како ra je известилац 
прочитао, нека днгне руку. (Сви дижу руку). Ko je против? 
(Нико). Објављујем да je члан 106 прнхва^ен јелногласно. 

Прелазиио na претрес у поједипостима Главе XII. 
У овој глави има аиандмана заменика Мипистра за Консти- 
туанту. Молим повереника Владе др Јована Ђорђевпћа да 
пх изложи. 

Поверенмк Владе: Наслов ове главе мења се н гласи: 
„Оргапи   држпвпе   власти   алминистратнвпо-тернторијалних 
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јединнца". Ова језичка измена уствари je принципијелне прн- 
роде, јер она xohe терминолошки да покаже да су opremi 
Државне власти наших адмниистративно-територијалних је- 
диница.истовремено органи државне властн н opranu власти 
тих јединица. 

Раннја формулација могла он претиоставитн двојство 
У линији власти. Ово сад поЈврђује јасно саму концеицију 
нашега Устаиа. 

У члану 107, саобразно предложеној ироменн назива 
Главе XII, "треба свуда променити локалну детермииацију 
посесивном. Према томе, ирви став овога члана треба да 
гласи у новој стилнзацијн: 

„Органи државне властн места (села, мањих градова), 
срезова, градских реона, гралова, округа и области јесу 
народни одбори". 

У другом ставу, у првом реду, место речи „у местима" 
ставити „места". 

У треКем ставу истог члана, други ред, уместо речи „ре- 
јона" треба ставити „реона". 

Ова последња исправка узвршена je ради уједначена 
правописа. 

У члану 108, у другом ставу, трећи рсд, уместо речи 
„Устава" треба ставити"„еавезног Устава, Устава републике, 
савезннх закона'" и ставити запету, a после речи „закона" 
уметнути реч „републике". 

Промена je извршена у смислу прецизирања да општи 
пропнсн народних одбора морају бити саображени, како 
савезном Уставу тако н Уставу републике, савезним зако- 
нима и законима републнке. 

У члану 110, у првој реченици првог става, другн ред, 
после речи „селима" стапл.а се запета. 

Промена je чисто из разлога интерпункције. 
Лруги став истог члана мења се и гласи: „Извршне од- 

боре бирају народнн одбори из своје средине". 
Предложена измена само општијим прописом изражава 

оно што je у првобитном тексту било нормирано прошире- 
њем овог прописа у непотребна рашчлањавања. 

У члану 113, у првом реду, место речи „наредбодавни" 
долази реч „управни", a исто тако у четвртом реду место 
речн „наредбодавннм" долази реч „управним". 

Овим су само исправљене редакцнске о.машке. 
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У члану 114, у прво.м н друго.м реду, уместо речи „ру- 
ковођење" став.Ћа се реч „во^ење". 

Ова промена je прелложена и у предлогу уставптвор- 
НИХ с.дбоЈ)а, са КОЈИМ се Миннстарство за Констигуант\ Beh 
сложн.чо. 

Претседник: Ko од народинх посланика жели да говори 
o овој глави? (Нико се не јавл.а). Омда молим и.чвсстиоиа 
да прочита члан 107. 

Известилац (чита): 

Г л a в a    XII 
ОРГАИИ ЛРЖАВИН Ш1АСТИ 

АДМИНИСТРАТИВНОТЕРИТРРИЈАЛНИХ ЈВДИНИЦА 

Члан 107 
Органи лржанне власти месга (села, мањих градова), 

срезова, градских реона, градова, окру.га и област јесу на- 
родни одборн. 

Народне одборе места бпрају грађани за време од две 
године, a народне одборе срезова, градских реона, градова, 
округа н области бир*ају грађани на три године. 

Народни одбори срезова, градских реона, градова, 
.»круга и области одржавају своје редовне скупштиме v ро- 
ковима које прописује Устав народне републике. 

Претседник: Ko je за члан 107 са насловом Главе XII и 
амандмамои заменнка Мнинстра за Конститу-анту, нека дигнс 
руку. (Сви дижу рукуу, Ko je против? (Нико). Објавлл-јем 
;ui je члан 107 ca насловом Главе XII, како je известилац 
прочнтао,  прихваКен  једиогласно.  Прелазнмо  на  члан   108. 

Известилац (чита): 

Члаи  108 
Народни  одборм  руково-де  радом   потчињених  органа 

уираве и иривредном и ку.ггурно.м ii3i ралн.ом у сво.мс ле- 
локругу; обезбе1)ују заштигу јавног поретка, испуњавање 
закона и чување прама rpaliaiia; утврђују свој буџет. 

Мародни одбори лоносе у оквнру своје надлежности 
опшге проиисе (одлуке) на основу савезног Устава, Усгава 
републике, савезних закона, закона републнке н општих про- 
писа виших органа лржавне власти. 
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Претседннк: Ko je за 'i.ian 108, нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Има лн ко мротив? (Мема). Објављујем да je 
члан 108 са аманд.мат м замеНИКа Мниистра sa Конститу- 
анту једногласно прихваћен. Прелазимр на члаи  109. 

Известилац (чита): 

Члан 109 
Народни одбори су дужни да cig у изв^ђењу општич и 

месних :!адатака ослањају на ниицнјагиву и широко учешћ« 
народних  маса и  на организације  радног  народа. 

Претседиик: Ko je за члан 109, иека дигпе руку. (Сви 
диж\' руку). Има ли ко против? (Нема). ОбЈављујем да je 
млан 109 једногласно црихваћен, Прелазимр на члан 110. 

Известилац (чнта): 

Члан  110 ' 
Извршии н управни opranu народиих одбора, осим у 

мањим селима, јесу извршни одбори. Извршнн одбор сачи- 
н>авај\- претседникј потпрвтседник; секретар и чланови. 

Извршне одборе бирају народнн одбори из своје 
средине. 

Претседник: Ko je за иричитани 4.iaii 110, иека дипге 
руку. (Свн дижу руку). Има ли ко uporna? (Пема). Објав- 
љује.м да je члан 110 према извештају Уставотворн: г од- 
бора и иоднетом амандману заменика Миппстра за Конпм- 
туанту једногласно прихваћен. Прелавимо на члав П1. 

Известнлац (чита): 

Члан   ili 
Извршни opran народног одббра у мјш.им се.Чима сачи- 

њавају претседник и секретар. 

Претседник: Ko je за члан 111, иека дигис рм.:у. (Сии 
ДИЖу руку). Има ли ко протин? (Мема). Објан.1.\ ј^м да je 
члач Ili једногласно г^рихваћен. Прсшзимо на члан i 12. 

Известилаи (чита): 

Члан   112 
Месни народнн одбор сазнва у законски предвиђеном 

року меснн  збор бирача, коме полаже рачун o свом раду. 
Права н дужности месног збора бирача одређује взконј 
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Претседник: Ko je за члан 112, нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем ла je 
члан 112 једногласно прихваћен. Прелазимо на члан 113. 

Известилац ('mra): 

Члан 113 

Извршни и управни органи народних одбора потчи- 
љени су како своме народном одбору тако и извртиим и 
Гправинм органима витих бргана лржавне нласгп. 

Претседник: Ko je зџ члан 113 са амандмаиом заменика 
Л1ииистра за Конст1п.\аигу. нека дигне руку. (Свп дижу ру- 
ку). Има ли ко протнв? (Иема). Објављујем да je члан ПЗ 
једиогласно усвојеи онако како je пјЈочитан. Прелазимо na 
члан 114. 

Известилац (чнта): 

Члаи 114 

Ниродпи одбор може нмати за Bol)eii>c нојединих 
грана vnpaae одељења односно отсеке, који стоје под ру- 
ковјдством нзвршног одбора. Одељења и отсеци потчи- 
њени су у свом раду нзвршном одбору, a истозремено и 
сдгопарају11ем сде.г.ењу вишег народног одбора и IU.VK'- 
>iai )М миинстарству републнке. 

Претседник: Ko je за члаи 114 са амаидмаиом заменика 
Миннстра за Конституанту, нека дилне руку. (Сви дижу 
руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je ч iaii 114 
према прсдлогу Уставотворног одбора и поднетом ам.шд- 
ману :^аменика'Мннистра за Конституанту, једногласио при- 
хваћеи. Прелазимо на наслов Главе XIII — Народни судови, 
и члан 115. 

Пошто и овде иостоје извесни амандиани заменика 
Миннстра за Коисгнтуанту, молим повсреннка Владе ДР 
Јована Ђор1)евића да их образложи. 

Повереник Владе: У чламу 11Г) бриш!е се последњи став. 
Изостављање овог прописа je оправдано, јер он не улази у 
уставну матсрију. 

У члану 119 други став мења се и  гласи: 
„Beha среског и окружног суда, кад суде у првом сте- 

пеку, састоје се од судија н суднја-поротника, који су у 
Суђењу равноправнн". 
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Ова промена je чисто стилистичка и састоји се у томе 
што се у новој стилизацији говори o већима у множини. 

У члану 120, у првој реченици, 2 и 3 ред, уместо речи 
.Језику републике, аутономне покрајине нлн аутономне 
области" треба ставити „језицима република, аутономних 
иокрајнна и аутоиомних области". Према овој промени бо- 
•te се изражава идеја равноправности језика. 

У вези са овои променом и радн боље стилизације сле- 
деће две реченице истог члана треба да гласе: 

„Грађани који не знају језик на коме се води лоступак 
могу се служити својим језиком. Тнм грађанима he се обез- 
бедити право да се упознају са целокупним материјалом и 
Да прате рад суда преко преводноца". 

Ова промена саглашава овај став са претходном про- 
меном, a у исто време постилхе још већи еластицитет у фор- 
мулацији овога прописа. 

У члану 121, у првом ставу, други ред, уместо речи „y', 

ставити реч „на". Промеиа je чисто стилска. 
У члану 122, у првом ставу, други ред, после речи „Фе- 

деративне" треба уметнути реч „Мародне", која je омашком 
изостала. 

Претседник: Ko од народних посланика жели да узме 
реч v дискусији no претресу у лојединостима Главе XIII? 
(Ннко се не јавља). Пошто се ннко не јавља за реч, молим 
известиоца да прочита   члаи 115 са насловом Главе XIII. 

Известилац (чита): 

Гл^ава   XIII 

ЦАРОДНИ СУДОВИ 

Чл^н 115 
Органи иравосуђа у Фгдеративио; НарбДнбј Републицн 

Луг славији   iecv:  Врховни  суд ФИРЈ, арховии  судови  ре- 
пуплика    и    аутоиомних    покрајина,    окружни    и    срески 
СЈ'ДОВИ. 

Савезним законом одређује се устројство u надлежност 
војних судова. 

Закрном се мргу оснивати иссебни судови за одрсђене 
врсте спорова. 

Претседник: Ko je за члан 115 са насловом Главс XIII 
како je прпчитао нзвестилац, нека дигне руку.  (Ови дижу 
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руку). Има лн KO иротив? (Нема). ОГфш.Ђујем да je чл^н Пб 
са насло-вом Главе XIII прнхваћеи једногласно. Прелазимо 
на члам 116. 

Известилац (чита): 

Члаи  116 
СулрВИ cv у Изрицању правде нсаависни H суде no 

закону. 

Судови су одвојени од управе у свим степеиим!. 
Пииги судови имају у граиицама закона npau^ надзора 

над нижкМ судовнма. 

Претседник: Ko je за члан 116, пека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Оојавл.ујем да je 
члан 116 према извештају Уставотвориог одоора и поднетом 
аМандману замсника Министра за Конституанту једногласио 
iipH\ii:;lien. Прелазимо иа члаи 117. 

Известилац (чита): 

Члан  117 
Судови изричу правду у име народа. 

Прстседник: Ko je за члаи 117, како га je прочитао нз- 
вес7илац, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко про- 
тив? (Нема) Објавл.ујем да je члан 117 једногласно 
гфихваћен. Прелазиио на члан 118. 

Известнлац (чита): 

Члан 118 
Рас11равл>ање иред .судовима нрти сс ио правилу јавно. 
Одлуке једног суда може изменигн само надлежни 

виши суд. 

Окривљенику je обезбеђенр право одбране пред судом. 

Претседник: Ko je за члан 118, како je прочитан, нска 
дигне руку. (Сви дижу руку). Ko je против? (Нико). Објав- 
л>ујем да je члан 118 једногласно прихваћен. Прелазимо Ha 
члан 119. 

Известилац (чита): 
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Члан 119 
Сви судови суде no правилу у ncli.v. 

.   Већа среског и окружног суда, кад суде у прдсм cre- 
пену,  састоје  се  од суднја и судија-поротника, који су у 
суђењу равиопрапни. 

Претседник: Ko je за члан 119 са амандмапом заменика 
Министра за Конституадту, нека дигис руку. (Свн дижу in- 
KV). K'o je npofnB? (Ннко). Објавл>ујем да je члан 119 ca 
аманлманом заменика Министра за Копстигуанту једногла- 
сно iipnMuilicii. Гфелазимо на члан 120. 

Известнлац (чита); 

Члан 120 
Поступак пред судовима ВОДИ се на јсзицнма репу- 

')ЛИ1с;1, аутономпих покрајнна и аутономних области где се 
суд палази. Грађанц који не знају језик Ha коме се води 
поступак могу се служити својим језиком. Тим. грађанима 
he се обезбедити право na упознавање са целокупним мате- 
ријалом и праћење рада суда преко преводиоца. 

Претседннк: Ko je за члан 120, којн je причикш са 
|м.1ИЛмаио.\1 :iaMeiiiiKa Министра аа Конституанту, нека лигис 
руку. (Сви диж\- руку). Ko je против? (Нико). Објавл.ујсм 
ла je члан 120 са амаилмаиом ааменик;! Министра за KQH 
ституантЈ једногласно прихваћ^н. Прелазимо na члан Г-М. 

Известнлаи (чи га): 

Члан  121 
Судије Врховног с\ла Ф11Р.1 бира n разреш^ва Ha- 

родна супштина ФПРЈ  на заједничкој  седници  оба  дома. 
СЧлије Врховног суда републике, олиосно аутопомме 

покрајике, бира н разрешава НароднЗ скупиггина репу- 
блике   олпосно   Народна   скупштипа   аутонс^гне   шжрајши. 

Суднје и судије-порогнике окружног суда у округу iii.i 
граду. бира H разрешава Народни одбор окрута или града 
ка својој скупштини. 

Суднје и судије-поротнике среског суда у срезу или 
граду бира и разрешава Пароднн одбор среза нли града na 
свсјој гкупштини. 

Претседннк: K'o je за члап 121, крји je прочнтап са 
амаплмапом    заиеника    Mnnncrpa    за    Копсгитуапту,    нека 
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дигне руку. (Сви дижу руку). Ko je против? (Ннко). Објав- 
.Ђујем да je члан 121 једногласно прихваћеи онахо како je 
ирочитгн. Прелазимо на члан 122. 

Известилац (чита): 

Члан 122 
Врховии суд ФНРЈ je иајвиши орган празосуђ-з феде- 

рагивне Народне Републике ЈугосЛавије. 
Савсзним законом одређује се у којим hc случајевима 

Врховни суд ФНРЈ суднти у првом a у којим случајевимг 
у лругом степену. 

Претседник: Ko je за члан 122, онако како je прочитан, 
нека дигне руку. (Свн дижу руку). Има ли ко против? (Не- 
ма). Објављујем да je члан 122 са амандманом заменика 
Министра за Конституанту једногласно прнхваћен. Прела- 
зимо на члан 123. 

Известилац (чнта); 

Члан 123 
Врховнн суд ФНРЈ оцењује законитост празоснажних 

одлука свих судова у Федеративној Народној Републици 
Југославијн v погледу примене савезних закона'. 

Врховни" судови република и аутоиомних покрајина 
оцењују закоиитост правноснажних одлука свих судова ре- 
гУублике, одиосно судова аутономИе покрајино. 

Претседиик: Ko je за члан 123 онако како je прочитал, 
нека дигне руку. (Сви дижу руку). Ko je против? (Нико). 
(Збјављујем да je члан 123 прихваћен једногласио. 

Прелазнмо na претрес Главе XIV. 
Код овс главе има врло мало измена. Молим iioncponiiKii 

Владе да их прочита. 
Повереник Владе: У овој глави има само неколико 

предлога за измену, који су углавном техннчке и стилске 
природе. 

У члану 124, у претпоследњем реду, испред речн „ре- 
публика" треба уметнути реч „народних". Ова реч je шта.м- 
парском грешком нзоставл^еиа у тексту, a налази се и у 
иредлогу Уставотворног одбора. 

У члану 127, у другом реду, после речн „жалбс" дрлази 
запета и opiiiuc če свеза „и". i-lcro тако у четвртом реду, 
после речи „гоњења" ставл.а се запега. 
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Поправке cv чисто сгнлске, ради поболииЈЊа самог 
текста. 

У пегом реду истог члана треба брисатн реч „искл.у- 
чиво". 

Врисањс ове речи оставља ncliv рлобрду закоџодавству 
Да Доцније регулише једно интересантио и важно право no 
нашем Уставу, које je Лато овдс јавном гужиоцу, a крје lic 
моћи доцније вероватно да буде пренето у надлежност дру- 
гих органа, реци.мо претседника врховних судова. Отуда je 
реч „искључиво" испуштена из члана 127 да не би претстав- 
љала браиу за дал.у еволуцију ове установс 

Претседник: Жели ли ко од народннх посланнкп да уче,- 
сгвује у лискусији o овој глави у појединостима? (Нико се 
че јавл.а за реч). Пошто се ннко не јавља, молим извести- 
оца да прочита члаи 124 са насловом Главе XIV. 

Известилац (чита): 

Глава   XIV 

ЈАВНО ТУЖИОШТВО 

Члаи 124 
.1 иио тужиоштво je opran Народне скупштине ФНРЈ 

за вршење над.чора ради правилног Цспуњаваша закона од 
1 траие свих министарстава и осталих њима потчињеинк. 
уиравних oprana и установа Фсдсратпвпо Народно Рспу- 
блике Луославије и народннх рсп.^блнка, гл\жбе1П1л липа 
и свих грађана. 

Претседник: Ko je за члан 124 са наслбвбм Главс XIV и 
ca амаидманом зпменика Мннистра за Констигуанту, нска 
лигне руку. (Сви дижу руку). Има ЛИ ко против? ^Нема). 
Објавл»ујем да je члан 124 са насловом Главе XIV, онако 
како je прочитан, једиогласно усвојен. Прелазимо на члан 
125. 

Известилац (чнта): 

Члан  125 
Јавног тужиоца ФНРЈ и њеГове заменике бира и раз- 

решава Народна скупштина ФНРЈ  na  заједничкој  седницн 
оба дома. 

Лавне тужиоце народних република и њихопе заие- 
инкс  имеиује и разрешава јавни  тужилац ФМРЛ. 
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Janiie тужпоце аутономинх покрајина, аутрно*1НИХ 
области, области, округа и срезова именује и разрешава 
laBHii тужилац pi-nvo.inKo v* потврду јавног тужисца 
Ф1 [РЈ. 

Претселник: Ko je лл члан 125, нека .дигне руку. (CB^I 
ДИЖЈ PVKV). М.ма ли ко иротин? (Псма). Оојанл.ујем д'а je 
члап 12о •еднбгласно прихваћен. Прела.чимо на члаи 126. 

Известилац (чита): 

M.ian  126 
Јавни тужиоци су независни у своме раду и подређо.чи 

су само jat'HOM тужиоцу ФНР.1. 
Претседник: Ko je за члан 126, иека Дигне руку. (Сви 

дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујелсда .u1 

члан 126 једногласно усвојен. Прелазимо нв члан 127. 
11?.кес1илац (чита): 

Члaн 127 
Јавни тужиоци н.мај\- мраво подизања гужбе, жалбе, 

право законске интервенције у гоку судског и управног 
ноступка, право кривичнос грњ^ла, као И право прдизања 
захтева за заштиту законитости прошв праниоси^жиич ол- 
лука судова и управних oprana. 

Претседннк: Ко_је за прочитам члан 127 fipeMa изве- 
штају Уставотворног одбора И иоднетом амаидмапу заме- 
инка Ммиистра за Консгнгуаиту, нека дигне руку. (СвИ 
лижу руку). Ko je iiponiB? (Ннко). Оојанл.ујем ла je члан 
127 ирим.Ћси рнако како je прр^итан. Прелази^о »a чл.ш 12.s. 

Известнлац (чита)! 

Члан 128 
Војног  гужиоца ЈугословеНске Армије  и остале војне 

тужиоце    поставља    Врховни    командант    Јушчлвввнске 
ApMiiji1. 

Савезним законом одрсдиће ре устројство и надле- 
жност војшч  гужиоштва: 

Претседннк: Ko je. м\ члан 128, нека дигне руку. (Сви 
ДИЖУ руку). Има лп KO iipoinn? (Нема). ()6јаи.1.>јсм ла je 
члан   128  јслногласио  npiiMiaiieii. 
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Поелазимо на претрес Главо XV. У ивој глави, као што 
нидиге из нзвештаја, има аманлмана чамсннка Миннстра за 
Констихуанту, na иолим повереиика Владе ла и\ обрахромш. 

Повереннк Владе: У члапу 129, у првом релу сгава 
првог, место речи „Мрстселпиттво" ipeoa ставти „Прези- 
дијум" саобразно примени у наслову изнад члана 73. 

У другом реду мрвог сгава u у првом рсду другог сгава 
уместо речи ..МОЖе" треба ставнти „нма право". Ова ст:м- 
ска промена одговара вите «ачџну усгавног нормнраиЈа. 

У трсКем ред\- става првог, после речи „уих icma" став- 
л>а се заиета п VMCIIC реч „наредбс". Саобразно то.мс, у прет- 
последњем реду става другог, после речи „упутсгнн.ма 
сгавл>а се заиета и хмоКс će рсЧ „нарсдпама". Све овс до- 
иуне су разумлзнве И one су доследно спровођен.е paHVt'it 
учињених примена у набрајању врста аката ВЛаде и 
министара. 

У члану 130, саобразно променама извршеним у ирет- 
ходном члану, уместо речи „.може" у другом реду става 
пр^ог и у првом реДУ става другог греба ставити речи 
„има пражГ. 1 lcro тако, у тре1.ем реду стана ПрВОГ, послс 
речп „vn.VTCTBa" ставл.а се запета и уиеће реЧ ..иарслое", a у 
претпоследњСЈЈ pc;iv другог става, иосле речи „упутстнн.ма' 
ставља се аапета rf умеће реч „наредбама". Све што je ре- 
чено као образложсн.с прсгходног ч.шиа иажи u као оораз- 
ложсње овог члана. 

У члану 131, у ДРУГОМ реду, уместо рсчп „м жс ' ipeoa 
ставити речн „има право". Ова иромспа учип.ена je из нстог 
разлога као и раиија промена исте врсте. 

У иетом реду истог члана, после речи „Уставом" a Ива 
запете, редови КОЈИ следе до краја прве реченице лелимичш) 
се Men.ajv и гласе:  Уставом републике, савезним закони- 
иа и закончма републИКв) уролоама, упутсгнима И нарелоа.ма 
Савезне владс, ОДНОСВО пранитицима. наредбаиа и упм- 
ствима савезног миннстра". 

Ова лромена je, с једие стран?, стилокИ боља, a с ДрЈТе. 
јасније одређујб ^дносе измеђУ министара Савезне владе и 
мииисгара владе народних република, врсту аката иа КОЈИма 
се морају заснивати акти које доносе владе репуолика, одно- 
сно министрн влада народних република. 
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У члану 132, сагласно извршеној промени у члнну 129, 
из истог разлога треоа у четвртом реду првог става, четвр- 
том реду другог става и четвртом релу последњег става| 
уместо речи „могу" ставнти речи „имају право". Истп тако 
v првом реду Tpelier става у.место речн „може" треба' ста- 
вити речн ,',има ираво". 

У петом реду првог става, четвртом реду прве реченнцс 
другог става, другом реду трећег става и четвртом реду по- 
следњег става треоа свула брисатн реч „све". Ова je реч 
сувишна и зато без штете треба да се изостави. 

У трећем ставу истог члана уместо речи „Скупшгина 
иародпог одбора" треоа ставити „Народни одбор". 

Ова промена не меља ништа у суштини, него CIMO сар- 
бражава ову формулацнју општој концепцнји o народним 
одбррима као органи.ма државне .власти, до.ч je скупштнна 
само једна форма њнховог рада, a ne неки нарочити opran 
ниродног одбора. 

Саобразно овој нзмени .у последњем, четвртом стан\. 
пети ред, rpeoa брисати реч „скупштине', a иа крају истој- 
става уместо речи „својој скупштнни" греба ставитн „свом 
народном одбору, односно народној скупштшш Аутономне 
покрајине, или Народној скупштини републике". 

И ова промена je дошла да терминолошки ^штврди 
основну теорију o одоорнма, коју одржавају скупшгине као 
органн државне власти. 

У члану 133, у четвртом реду прве реченице сиог члана 
И десетом реду друге реченице, уместо речи „може" треба 
ставити речи „има право". Ова измена сагласна je измеил.мл 
ове врсте у ранијим члановима. 

Аналогно изменама предложеним у члану 132 н дослел- 
но схватању да су скупштине народннх одбора само једнл 
форма њиховог рада, на почетку друге речепице овог члзна 
уместо речн „Скупштина вишег народног одбора" rpeoa 
ставнти речи „Виши народни одбор". 

Претседник: Ko од народннх посланика желн да говори 
у претресу у појединостнма Главе XV', нека се јави. (Ники 
се не јавља). Онда молим известиоца да прочита члан 12!» 
са насловом Главе XV. 

Известилац (чита): 
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Г л a в a   XV 

ОДНОСИ ИЗМЕЂУ ОРГАНА ДРЖАВНЕ ВЛАСТИ И ОРГАНА 
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ . 

Члан   129 
Президијум Народне скупштине ФНРЈ vuiii право по- 

ништнти или укинути уредбе, упутства, народбе и решења 
Савезне владе, ако нису у сагласности са Уставом и саве- 
зним законима. 

Савезна влада има право поништити илн укинути пра- 
вилнике, наредбе, упутства н решења савезних минисира, 
ако нису у сагласностн са Уставом, савезним законима, 
уредбама, упутствима, наредбама и реше11>има СавеЗне 
р.ладе. 

Претседник: Ko je за млан 129 заједно са насловом. ка- 
ко je известилац ирочитао и амандмаиима заступника Ми- 
нисгра за Конституанту, нека дигне руку. (Сви дижу руку). 
Ko je против? (Ннко). Објавл>ује.\1 да je члан 129 са 
насловом Главе XV, како je известнлац прочитао, једногла- 
с«о примљен. Прелазимо на' члап 130. 

Изаестилаи (чита): 

Члан 130 
Президијум Народне скупштине републике нма пргзо 

иоиишититн или укинути уредбе, упутства, нарелбс и po- 
шеша Владе републике, ако иису у сагласности са Уставом 
ФНРЈ, Уставом републике, савезинм законима и законима 
републике. 

Влада републике има прано поништити .inu укинути 
правнлнике, наредбс, упутства и јрешења мииистпра репу- 
блике ако ннсу у camacrtocrn ca савезннм Уставом. Уставом 
републике, савезним законима, законима републике и уред- 
бамз, упутствима, наредбама н решењнма Владе рспубли!^'. 

Претседник: Ko je за прочитаи члаи 130| некв Дигне 
руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Мема). Објав- 
л,у1е.м да je члан 130 заједно са амандманом заменика Ми- 
нистра за Конституанту једногласно прнхБаћси. Пр.елазимо 
на члан 131. 

Известилаг, (чита): 
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Члан 131     • 
У послопима из савезио илл.к'жиисти, СУвђзнл плала 

има ираво ооусгавитн акте Владе републике н укинути 
akte мннистара републике, ако иису у сагласности са са- 
везним Уставом, Уставом републике, савезним законима, 
заКОННМИ рспублнке, уредоама, упутстшЈма И ГтреДоалЈр 
Савезне владе, односно правилиицима, иаредбама и \пут- 
ствима савезних мииистара. 

Под истим условима чланови Сазсзне владе имају 
iipaeo обусгавитиакте министара републнке. 

Претседник:  Ko je за прочитани члан   )31,  нека  дигне 
руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Псм;'). Објан 
л.ујем да je члан 131 заједно са амандманом заменика >ui- 
кистра за Конституанту Једногласно прихваћен. Прелазимо 
нз члан 132. 

Известилац (чита): 

Члан 132 

Президијум Народне скупштиие рспуб.шкс, одиосно 
Народна скупштнна аутономне покрајине и вишн наордни 
одбори имају право поништити или укинути исзакоиите 
н неправилне акте нижнх народиих одбора. 
Влада републике, поједини њенн мннисгрн и Главни 

нзвршни одбор аутономне покрајнне у сжинру своје над- 
лежности имају право поннштити нли укииуп' иезаконите 
и неправилне акте извршних одбора. Изнрииш одбори ви- 
шнх аародних одбора имају исто право према нп-ким из- 
вршним одборима. 

Народни одбор нма право поништити илн укинути не- 
закбните и неправнлне акте свога извршног рдбора, 

Извршни одбор вишег иародног одбрра, одиосно 
Ггазни извршни одбор аутономне покрајнис и Влада ре- 
публкке имају право обуставити од извршеил иезаконшс 
и неправилне акте нижег народног одбор.ч и преДложити 
свом народиом одбору, односно Народној скупшгини ауто- 
иомпе покрајине или Президијуму Народн'.- скупипиие рс- 
иублике да их поништи или укине. 

Претседник: Ko je за члаи 132, који je прочитан са изме- 
Haua из амандмана заменика Министра за Конституакту, 
нека ДИГНе руку. (Сви дпжу руку). Има ли ко против? (Не- 
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иа). Објављујем да je члан 132 онако како je ^рочитан јел- 
н.)гласно прнхваћен.  Прелазимо na  члан  133'. 

Известилац (чита): 

Члан 133 
Внши народни одбор, Наролпа скупштииа аутономне 

иокрајиие, односно Прс;<нлнјум Народне скупштине peii\- 
блнке има право распустити сваки нижп иароднн олбпр м 
расписати изборе за нонн народни одбор. Виши iiapo;uni 
одбор, Народна скупштина аутономне покрајиие, олиоспо 
Президијум Иародне скупштннс републике има мрг-во раз- 
решити извршни одбор сваког пижег чародш r олбора и 
одредити избор иовог извршиог одбора. 

Претседник: Ko je за члан 133, који je прочајан заједнд 
еа аманлмапом заменика Мннистра за Консгнтуанту, нека 
днгне руку. (Сви дижу руку). Ko je протпв? (Нпко). Објав- 
љујем да je члан 133 заједно са а.манлманом заменика Ми- 
нистра за Констнтуанту прихваћен једногласмо. 

Прелазимо na претрес у појединрстимв Рлаве X\'l - - Ј\- 
гословенаса ар.мија. Ова се глава састојп из два проппса. 
Код ње немц никаквих амандмана na молим; ако нско ол 
народних посланика жели да узме реч у прегресу по OBOI 
глави, нека се јави. 

Пошто се нико не јавља, молим известиоца ла прочита 
члан 134 заједно са иасловом Главе XVI. 

Известилац (чита): 

Г л a в a    XVI 
JVIOCJIOBKHCKA  АРМИ.1А 

Члан 134 
Југословенска   Армија   je   оружана   сила   Федеративне 

Иародне  Републике  Југославије.  Њен  je  задатак ла  обез- 
беђује и брани независност државе и слободу народа. Он! 
je  чувар  неповреднвости  државиих  граница  и  служи  одр- 
жавању мира И безбедностн. 

Претседннк: Ko je за члан 134 са насловом Главе XVI, 
нека дигне руку. (Сви дижу руку). И.ма ли ко против? (Не- 
ма). Објавл.ујем ла je члан 134 са насловом Главе XVI јед- 
Homaicuo прихваћен. 
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Прслазимо на члан 13о. 
Известилац (чита): 

Члан 135 
Врховног команданта Југорловенске Армије именује 

Народна скупштина ФНРЈ на заједничкој седници оба 
дома. Врховни командант руководи целокупном војном 
u оружаном силом Федеративне Народне Републике Јук- 
славије. 

Претседник: Ko je за члан 135 како je прочитаи, нека 
дигне руку. (Свн дижу руку). Ko je против? (Нико). Оојав- 
л>ујем да je члан 135 прнхваћен једногласно. 

Прелазимо na претрес у појединостима Tpehei лела н:.- 
црга Устава Федеративне Мародне Републике Југославпјс. 
Код ових одредаба постоје амандманн који су дати у изве- 
штају крји.се налази пред вама. Молнм повереника Владе 
да образложи амандмане. 

Повереник Владе: Досадашњи члан 136 улази у Tpelui 
део, у прелазне н завршие одредбе, као нони члан 137. 
Према то.ме, ирслазне и завршне одредбе об\-хватај\- члаи 
136—139. 

Члаи 136 потребан je зато да се, са једне стране, укину 
свн они остаци старога законодавства који су протнвни 
пашем новом Уставу и н.егово.м духу, a с друге стране, да 
се осигура континуитет онога правног ггоретка који се 
иочео ра;^вијати у новој Јутославијн после одлука 11 засе- 
дања ABHO.I-a од 29 нбвембра 19-13 године. Taj правпи 
поредак који je био база за изградњу овога Устава, рстаје, 
дакле, у основи на снази, али се појединачне одредбе мо- 
рају саобразити иовом Уставу, јер je Устав донео низ новнх 
одредаба које мењају нашс ново законодавсгво. Ради тога 
иотребмо je да се ови закони саобразе Уставу, али да се 
уједно не прекине досадашњи правни континуитет да би 
даље могао наш државни апарат правнлно и Нескетамо да 
ф^кционише. Ово саооражавање мора бнти извршено у 
једном кратком перноду од шест иесеци и једним поступ- 
ко.м који мннистру Савезне владе омогућује да контролише 
цео тај посао и да га преда на коначну одлуку путем лак на 
од сгране законодавних одбора Народне скутитинс 

Досадашњи чЛан 136 улази у Трећи део — Прелазне и 
завршне одредбе — као нови члан 137. Овај члан je потре- 
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бан, јер ОПШТИ прописн o стицан.у бирачког права у наше.м 
Уставу кажу да се са осамиаестом годином стиче активно и 
пасивно право. Међутим, да би она лица која су оправдано 
као награду за учествова1ве у Народжшслободилачкој борби 
добила ово право, иако су млађа од 18 година, унета je ова 
одрсдба у члал 137 да би та лица и даље .чадржала то 
право. 

Л\инистар за Конституанту накнадно je поднео један 
нови члан, 138, који се ne налази у списку амандмана и ja 
ћу га сада прочитати: , 

,,Члан 138 — Поједина nocrojeha мииистарства која нису 
предвиђена Уставом у саставу Савезпе владе могу остати 
у саставу Савезне владе све док o њнма не буде донета 
одлука у смислу члана 74 тач. 15 Устава". 

Ова прелазна одредба je потребна да би се дао већи 
еластнцитет за састав будуће Санезие владе, 

il најзад, као последњн, члан 139: 
„Устав сгупа на снагу проглашењем на заједиичкој 

седници оба дома Уставотворне скупштине". 
Овај специјалап н свечан поступак проглашења Beli je 

био предви1)ен у Закону p Уставотворној скупштини и у 
Пословнику Усгавотворне скупшгине. Он je задржан овде 
да се у Уставу, као једном од најважнијих правних аката, да 
проглашењу нарочитн и  изванредни значај. 

Претседник: Да ли ко од посланика жели да узме 
учешћа у дискусији? Пошто се иико не јавл.а, мрлим изве- 
стиоца да прочита Tpehu део и члаи 136. 

Известилац (чита): 

Трећи    део 
11РЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 136 
Ланом ступања Устава на снагу укидају се свн закони 

и лруги правни прописи који су противни Уставу. 
бдлуке, законн и уредбе потврђсне одлуком Устав&- 

гворне скупштине од 1 децембра 1945 године остају у 
важности док ceo њима не донесе коначна одлука. 

Овлашћују се закоиодавни одбори оба дома Народне 
скупштине ФНРЈ да у ррку од шест месеци од дана сту- 
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пања Устава на снагу испитају све оллуке, законе и урелбе 
потврђене одлуком Уставотворне скупштиие од 1 лецем- 
бра 1945 године, ла ич довелу у сагласносг са Усгавом и 
лоиесу законе o томе које од тих одлука, закона и урелаба 
осгају у важности без измена, олиосно донесу законе o 
нзменама и допунама тих оллука, закоиа и \редаба. Ови 
закони које донесу законодавни одбори оба дома Иаролне 
скупштине ФНРЈ проглашавају се Указом Пре^идијума На- 
родне скунштине ФПР,1, с тим да се иолж-су ма накиалну 
оотврду Народној скупштини ФНРЈ на њеном ирво.м на- 
редиом заседању. Преллоге за саображанан.е Уставу одлука, 
закона и уредаба доставићс благоврс.мено Претседник Владе 
ФНРЈ закоиодавнии одборнма. 

Претседник: Ko je за члаи ^36 са иаслоном који je npe- 
дложио заменик Мнпистра за Конституаиту, иека лигнс 
руку. (Сви дижу руку). Ko je прогнв? (Нико). Објављујем 
да je члан 136, заједно са насловом Tpelier лсла, који прет- 
ставлЈа амандмаи зпменика Министра за Конституаиту, прн- 
хваћен једиогласно. Прелазнмо на члан 137. 

Известилац (чига): 

Члан  137 
Сва лица  млађа ОД  18  година која  су  билп  \нелена у 

бирачке сиискове   за   изборе   за   Уставогворну   СкуПштину 
лалржавају стечено бирачно право. 

Претседннк: Ko je за члан 137 ирема аманд.маиу за.ме- 
иика Министра за Конституангу, нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Има ли кс> против? (Нема). Објавл.ујем да je 
члан 137 једногласно прихваћен онако како je прочитан. 
Прелазимо на члан 138. 

Известилац (чита): 

Члаи  138 
Поједина   nociojcha    мннистарства,    која   нису   преДВИ- 

ђена Уставом у саставу Сане.чие владе Ф11Р.1 могу остати у 
саставу Владе   све   док o њима ne буде   донета   одлука у 
смислу члана 74 тачке  15) Устаии. 

Претседник: Kd je за' члан 138, којм у IKMDCTH прет- 
ставл>а аманлман заменнка Министра за Коисгигуатх, нека 
лигне руку. (Свн ДИЖу руку). Ko je прогив? (Ннко), Објав- 
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•i'.vJcM да je члан  13S кио а.мандмаи заменика Министра за 
Комституату једногласџо прихваћен. Прелазимо na члан 139. 

Известилац (чнга): 

Члан 139 
Устав ступа на снагу проглашењем на заједничкој 

седницц оба ломп Уставотвдрне скупшт^Не. 

Претседннк: Ko je Sa члап 189 како je ијхјчшам, нека 
дигке руку. (Crni дижу руку). Ko je протнв? (Иико). Објав- 
л.ујем да je члан 139 јелногласно прихваћен према предлогу 
амандмана заменика Мицистра за Конституанту. 

Још je остало само да ставим на гласање наслов који 
гласи: 

У C T A В 
ФЕДЕРАТИВНЕ   НАРОДНЕ   РЕПУБЛИКЕ  ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Ko je за onaj наслов, нека дигне руку. (Сви дижу рук) |. 
Ko je прбтив? (Нико). Оојапл.ујем да je паслов Устава: 
„Устав Федератииис Народне Републике ЈугославиЈе" јелип- 
гласно прихваћен. 

Ha onaj начин завршили смо претрес у појединостима 
нацрта Устава Федеративне НарОдне РепублИке Југоолавије 
и no нашем пословнику могли бисио да пређемо на гласање 
у целини. Али, no члаиу 44, став пети пословника, Скулштина 
може upe no што приступи коначном гласању упутити пре- 
длог Уставотвориом одбору да прегледа и проконтролише 
редакцију ради сагласности са новим примљеним одрел- 
оама. Ja предлажем, с обзиром на аиандмане које смо при- 
хватилн н с обзиром на то да би текст у стилском погледу 
и у погледу интерпункције требало још прегледати, да 
нацрт Устава пошал»емо Одбору да га још вечерас у том 
смислу редакцијски заврши. 

Стога иита.м Скупштину да ли прима овај предлог у 
СМИСлу члана 44, става петог пдсловника. (Прима). Онда lie 
овај текст Устава који смо у појединачној дискусији изгла- 
сали, члан no члан, бити упућен Уставотворном одбору 
KOJU lic у смислу става петог члана 44 нашег пословника 
имати да заврши овај посао joui вечерас. Ha тај начин јсш 
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није завршен наш данашњи лневни ред na предлажем. у 
смислу чл. 36 нашег пословника, да се ова седница закл^учн, 
ако Скупштина то одобри. (Одобравање). Онда. ову седницу 
закључујем, a идућу заказујем за сутра, 30 јануара, у 18 
часова са дневним редом: гласањо у целини o нацрту Устава 
Федеративне Народне Републике Југославије. 

Народии посланици још пре седнице доби11е цело.купан 
текст претресанога Устава онако како je у дефинитивно] 
редакцији у Савезној скупштини усвојен. 

(Седница je закл.учена у 18 часова). 
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САВЕЗНА   СКУПШТИНА 

Дванаеста  редовна седница 
(30 јаиуара 1946) 

Почетак у 19,45 часонм. 

При уласку у дворану, чланоне Савезке ћладе na челу са 
иретссдником Министарског савета маршалом Југославије 
.(осипом Брозом Титом и Прстселника СавезИе скупштине 
иародни посланици дочекују стојећи и поздравл.ају дугим 
тглаузом. 

Претседавао  иретседник  Владимир  Симић. 

Претседник:  Отварам  дваиаести   редовни   састанак   Са- 
везне  скупштине  Уставотворне  скупштпис.  Записник  дана-- 
тње седнице воднће секретар Љубчо Арсов. Изволите саслу- 
шати запнсиик прошле седлице. 

Секретар  Boja Лековић чита записник један&естог ре- 
довног састанка. 

Претседннк: Има ЛИ кб од иародннх иосланика какву 
пгшмедбу на нрочитани зашисник? (Нема). Примедаба нема, 
објављујем да се заплсник оверава!. 

Дневни ред дакашње седнице, као UITO je објавл.ено, 
јесте r.iacaibc у целини o нацрту Устава Федеративне На- 
родне Реиублике Југославије. Пре тога дајем реч изве- 
стиоцу другу Моши Пијаде да прочита извештај Редакци- 
(inor одбора са завршним редакциским исправкама, рдређе- 
ног од уставотворних одбора оба дома, сагласио члапу 44 
скупшгинског аосдовника. 

Известилац Моша Пијаде чита извештај РеДакцирног 
одбора: 
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САВЕЗНОЈ СКУПШТИИИ .VCTABOTBOF^llIi СКУПШТИНЕ 
Б е o г p a д 

Ha основу члана 44, става 5, Пословника Савезне CK\II- 
iiniine н на оснону овлашћења која je добио од Савезнс 
скупштине, сдстао се Уставотворни одоор Савезнс скупштине 
и таорго из својих чланова Редакционн одбор. Редакциони 
одбор одмах се саст^о са Редакцииним одбором другога 
дома Уставотворне скупштине и прнступио je повереним за- 
лацима. Проу^авајући текст Устава члан no члан, ред no ред 
и роч no рсч, ррдакциони олборп су јсдисл ласпо учипили по- 
требне стнлск1', јс.чмчке и рслакцискс iicnnaiucc v тексту 
Устава. 

Прна општија испрзвка олноси te на утарђиваље назива 
„Савезна владгк" у термин „Влада ФИР.Г. Ова исправ^а je 
иоследица саображавања утврђеНе тсрмиполо! ије у Уставу, 
јер осталн савезнн opranu као што су Народна скупштина 
и Г1ре,ч11дн|ум Народне скупштине називгду се Наролна скуп- 
штина ФНРЈ и Президнјум Народие ск.миптнне ФНРЛ. 
Пре.ма тсјме, свуда гд? се говори у Уставу o „Сансзиој влади", 
кал се обеленоава неиосредно назив ове установе, спроведси 
je термин „Влада ФНРЈ". Ha извесним местима задржан je 
назив „СавезнУ влада", парочито на местима где сс радн o 
хпоредпо.м набрајаљу Савс.ше владе поред илада реиублика. 
У вези са овим доследно су савезна Народиа скупштина и 
Президијум НарОдне скупшЈИне назнвани „Народна скуи- 
iinnna ФНРЛ" и „Президијум Народне скутптпне ФИРЛ". 

Друга општија нсправка односи се на нспнсивање у ue- 
лини CKpahenor назнва name државе. Свуда у Уставу где je 
писало „ФНРЛ" сада стоји „Федерлтивиа Народпа Репу- 
блика Лугославпја" a CKpaiiemma ,,ФНРЛ" je задржана са.мо 
кад се ради <• рбелцжав^њу устанрва и аката: тако, иа np.. 
I.ttiapbisHa скупштика ФНРЛ-, „Усгав ФМРЛ". 

Остале замене су чисто језмчкс, стилске и редгкционе 
\ цплл' уједпачеп.а тсрмннологпје и Нреиизира№а пбјмова, 
као и језмчког усавјипананха. Ове промеме су следеће: 

Члаи 1; У шестом реду место |1ечи „оЦепљење" дбћази 
реч „отцепл^ење ". 

Члаи 3: У трећем и четвртом реду у.место речи ,,na im1'' 
лолази реч „доле". 

Члан 4: Пета речеиица стилскп по11равл.ена гласн: „Зве- 
зда има правилан петокраки облнк и златну (жуту) nmruv'. 
.V следећој  реченици уместо „ca'' долази „с". 
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Члан 5: У друтом реду уместо „je" долази „јесте". 
Члан 9: У другом ставу, последњи ред, и у трећем ставу, 

иретпоследњи ред, брише се реч „својих". 
Члан 10: У почетку уместо речи „Противуставан je" 

треба да стоји „Противан je Уставу..." 
Члан 14: У првом ставу, последњи ред, место „или" до- 

лази „и". 
Члан 17: Ha крају овог члана место речи „задругама" 

ставита „народним задружним организ.ацијама", сагласно 
истом термину употребљеном у члану 14. 

Члан 21: У ОВОМ члану изједначени су термиии „вер;!' 
и „вероисповест" у „вероисповест". Стилски измењен, трећи 
став гласи: 

„Противан je Уставу и кажњив сваки акт којим се гра- 
ђанима дају привнлегије или ограничавају ирава на осноиу 
разлике у народиостн, раси и вероисиовести као и свакс 
ироповедање националне, расно илн верске мржње и 
раздора". 

Члан 22: Овај члан стилскн дотерат гласи: „Грађанн 
Федеративне Народне Републике Југославије дужни су прн- 
државати се Устава и закона". 

Члан 23: Сагллсно истом термину у члану 21 реч „обра- 
зовања" замењеиа je речју „образовалости". 

Члан 24: У трећем ставу, први ред, уместо речи „зашти- 
i>yje"' долазн „штити". 

Члан 28: Последњи став делимично стилски поправљен 
гласи: „Држављани Федеративне Народне Републике Југо- 
славије уживају у странилт државама заштиту Федврагивне 
Народне" Републике Југославије". 

Члан 34:'У другом ставу меи>ају се речи „je највећи" у 
„највећи je". 

Члан 36: У другом ставу, у последњем реду, између речи 
„као и" и речи „одбранбене'' стаиити реч „јачања". 

Члан 44: У ганки 1 ставити велико „У" у речи „Уста- 
вом". 

Члан 57: У другом реду овог члана уместо „јесу равно- 
правна" долази „равиоправна су". 

Члан 61: У првом ставу, други ред, уместо речи „засе- 
лавају" долази „заседају". 

Члаи 63: У првом cranv, ipcliii ред, роч „народни" 
брише се. 
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Члан 67: У другом ставу, први ред, уместо речи ,,засе- 
дању", долази реч „састанку". У трећем ставу, последњи 
ред, место „пуномоћја" ставити „пуномоћија". Овако испи- 
сану реч употребити и na другим местима где je употреб- 
љена реч „пуномоћје". 

Члан 68: У првом ставу, другн ред, уместо речи „од ње- 
них домова" ставити речи „њен дом". 

Члан 72: У другом ставу, други ред, уместо речи „могу ' 
ставити реч „може". 

ОвДе je измењена терминологнја код речи „Савезна 
влада" у „Влада ФНРЈ" као што je истакпуто у почетку 
овог реферата. 

Сагласно учињелој измени у чл. 68, измеиити у ставу 
друпом, последњи ред, и у ставу четврто.м, последњи ред; 
речи „од домова" у речи  „дом". 

Члан 73: У другом ставу, последњи ред, у речи „секре- 
тара" писати велико „С". У истом ставу, исти ред, брнше се 
реч „два" као редакциска грешка. 

Члан 74: У тачки 4, у речи „јавног тужиоца ФНР.Ј" rio« 
четпо слово прве речи писати велнким „Ј". У тачки 13, у 
речи „претседиика" ставити велико ,,П"- Иста1 исправка je 
учињена у тачки 14. 

Сагласно измени у чл. 73, у другом ставу, рсч „секре- 
тар" писати великим „С". 

Члан 76: У другом ставу, последњи ред, улесто речи ,.од 
дана" ставити реч „после". 

Члан 78: У трећем ставу, други ред, реч „претседнпк" 
писати великим „П". 

Члан 107: У другом ставу, други ред, уместо „за" пи- 
сати „ма". 

Члан 109: У првом реду, уместо „су дужни" ставнти 
„дужни су". 

Члан 111: У првом и другом реду, уместо речи ,,у мањим 
селиш"  ставити „мањих села". 

Члан 120: Последња реченица овог члана стилски се 
мења и гласи: „Тим грађанима обезбеђује се право да се 
упознају с целокупним материјалом и да преко преводиоца 
прате рад суда". 

Члан 121: У трећем ставу, последњи ред, и у четвртом 
ставу, претпоследњи и последњи ред, бришу се речи „на 
својој скупштини". Овим брисањем прописи овога члана са- 
ображавају се са одговарајућим одредбама Устава. 

49S 



Члан 123: У другом ставу, трећи ред, уместо речи „прав- 
ноонажних" ставити реч „п.равоснажних". 

Члан 125 и 126: У друго.м ставу, трећи ред, и у трећсм 
ставу, трећн и четврти ред чл.ана 125 и у другом реду члана 
126, речи „јавни", „јавног" и „јавно.м" пнсатн великим ,,.)". 

Члаи 127: У другом реду брисати запету и ставити „и", 
a у претпоследњем реду уместо „правноснажних" ставнти 
..правоонажних". 

Члан 128: У првом ставу, први ред и трећи ред, реч 
, Армијс" писати малим „a". 

Члан 129: У другом ставу, трећи ред, уместо речи „Са- 
всзпих .мииистара" ставити „чланова Савсзие владе". 
HcnpafeKa je ради саглашавањл са чланом 85. 

Члан 131: Извршити исту промену као у члану 129. 
Члан 134 и 135: У првом реду члана 134, у другом реду 

'iiana 135, у речима „Армија" и „Армије" иисати мало „a". 
Члан 136: У четвртој реченици у.место речи „проглаша- 

вају" ставити реч „проглашују", a у истој реченици, у сле- 
дећеи реду, после заиете уместо речи ,,с тим да се иоднесу 
на накнадну потврду" ставити ,,и подносе на потврду". 

Члан 138": У ирвој реченици, иа крају другог реда, бри- 
сати реч „Савезне" a реч „владе" писати вслнким „В". 

Порсд овога у тексту Устава на појединим месгима чи- 
њене су шле ортографске промеие изоставлзањем заиета 
или додавањем заиета или  нзмеиом ионоког слова. 

29   јпнуара   194fi   годима        ' 
Беолрад 

За Pf/iiiKiinoMiii i'ii,'i-ii: 

Моша Пијаде, с. р.,Владимир CUMUII, с. р., 
лр Макс Шнудерл, с. р., Мнлош Murnih, с. р., 
Милош PaiuoBHh, с. р. 

Претседннк: При.ма лн Скупштина прочитани нзвештај 
и у њему делимично редакциске, делимичио стилске и ноке 
1'раматичк-е' поправке? (При.ма). Мма ли kd против? (Иема). 
Нико није против. Објавлзујем да je извештај Редакционог 
одбара примљен са свим поправкама и исправкама које су- 
иаведене. 

Пошто    je    Скупштина    прихватила    ове    редакциске 
исправке прелазимо na гласање за коначаи текст Устара у 
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целинн.   Гласањс   се   врши   поименично   са за и са против. 
Молим секретара да илнрши ирозивку народних посланика. 

Секретар Boja Лековнћ ирозина посланике и они гла- 
сају: 

Гласали су ла: Аголи Неџат, Алексоски Борис, АНДрић 
Ратомир, Aimih Милоје, АнтблИћ Фрањо, АнтуновиИ Puci;!, 
Апостолов Васко, Арссв Љубчо, Аугустинов Мата, Bačul. 
Антун-Туиа, Бакарић лр Владииир, Бакрач Лозв, Банак Јо- 
сш, БаричевиК Перо, Белинић Марко, Беловуковић Милаи, 
Бериша Рифзгг, Бећири!) Тодор, Влажевић Јаков, Богдаион 
Душаи, Богданов В. Ђура, Божовић Д. Никола, BopojesiH! 
Јован, Борштнар JoeftCj Бохинц Андреј. Бошковић Ђорђе, 
Брецел. др Маријан. BpKiih Душаи, БркиЈј Звонко, Броз Јо- 
сип Тито Б\оањ Аидрнја. Ђул>ан Вицс, Бурић Хасан, Бур- 
збвски Ванчо, Вутозан др Васо, Василев Гјорги, Всјиови!. 
Светозар, Веселинов Јован, Веселинов-Муићаи Станка, Ви- 
чови!^ Иикола, Вилови!! Мустафа, Випотник Албин, Влатко- 
Bul, Немаља, Влахов Димнтар, Војиови!. Пегар, Војковић 
Томо, Вркл.ап Аите, Вујичић. Милорад, ВукадииовиК Ђуро, 
Вукашиновић Иван, Вукмаиовић Светозар, Вулин Саеа, Вуч- 
ковић Сретен, Гажи Фрањо, Гајиновић Вујица, Гајнћ I ојко, 
Гаџић Радосав, Гаишар Јаи, Геренчевић Павл^, Гигрв Стра- 
хил, Гиздић Драго, Глухић Oktp, Грдана Фердо, ГоспиН 
Светолик, Гранђа Иваи, Гран(})нл Тома, Грбић Чедо, Гргурић 
др Јгков, Грети* Ивица, Грк Душан, Грубић Чедо, Груловић 
Аћим, Да.мн.анови!! Божмдарка, Даниловић Угљеша, Деве- 
vuh Душан, Доро1икн др Јован, Дошен Илија, Драгнн Ради- 
вој, Драушник Јурица, Ђермановић Живота, Ђорговски Ва- 
СИЛ, Ђукић Ui^v, 'lS\pi)eBMli Чсда. Ђурић ЈБубодраг, Ђурић 
Момчило, TD.vpoBnh .Лазар, Tivponnli Михаило, Ерчић Живко. 
Жижа др Алексаидар, Жујовиђ Сретен, Зековић Вељко, Зе- 
чевић Влада, Зечевић Славко, Зечевић Стево, Ивапов Андреј, 
Иванчевић Никола, Ивекавић др Младек, Ивић Стјепан, Ја- 
киЛ Нслимир, .lahiimh Инкола!, Јанковић Ђура, Јанић Вла- 
днмир, Јарамазовп!! Лајчо, Јеленц Алет, Леремић Boja, Јо- 
BaHOBHli др Драг()л>уб, ЈовановиК Ђх-ра, Јованбвић Иса, Јо- 
BaHOBHli Радош, ЈоваиовиН Спасоје, ЛовановнК Станимир, 
ЛојкиК Ђурица, JOKCUMOBUII Момир, Јосиповић Србол.уб, 
Јоцић Жнвојин, Јуранчич Јоже, KapaoeroBHh Осман, Кара- 
јовић др Драгомир, Карнер др Иво, Кецианрвић др Војислав, 
Кидрнч Борис, Кимовец Фраице, Kitka Јурица, Ковачевић 
He.hKo.  Кок^чевић  Митар,  Ковачт  Иван,  Комаднна Петар, 
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Комненић Симо, Корен Јаков, Косивац Младеи, Костић Ве- 
ли.мир, Кохаревић др Алексаидар, Коцбек Јоже, Кочевар 
Фр-анц, Крашец Мншко, Крзнар Ђуро, Криезиу Хасаи, Кр- 
стић Бошко, Крстић Светозар, Крстуловић Вицко, Крце Пл- 
вао, Крџић Мнрко, Кузмановиђ др Славко, Кузманонски 
Bore, Колишевски Лазар, Курт Хуснија, Кутурсц Тома, Ку- 

Лулић Грго, Љујић Вслибор, . 
Малескн Владо, МалишиН Панто, Мандић Глнгорнјс, Mamjiil. 
Пашага, Маринко Мим, Марковић Драгослав, Марковић 
Милош, Марковић Момчило, МарковиК Немања, Маркотић 
Мато, Map'iHHKOBHti Лозо, Мастиловић Иовак, Матић Радо- 
мир, Мачск Иван, Месић Јосип, Mebo Томо, Мијатовић Цни- 
јетин, Мијушковић Рлдован, Миклаужић Јосип, Микуж лр 
Метод, Милојевић Милоје, Мнлосављевић Љубинка, Миљ- 
ковић Мито, МиниК Мнлка, Mumrii Милош, Минчев Никола, 
Мрковић Иовица, Михајловски Кирил, МосковљевнЈг др Ми- 
ЛОШ, Мразовић Карло-Гашпар, Мркоци Марко, Мугош Ду- 
шан, Муидрић Петар, Нађ Коста, Наумовски Круме, Недел.- 
ковић Миодраг, Нешић Светомир, Иитковић др Благоје, Ни- 
кодијевић Тнхомир, Николић Живојин, Нимаин Џавид, Но- 
вШон Душан, Новаковић Груја, Новосел др Шиме, Иовосел 
Стјепан, Омановић Хамдија, Опачић Станко, Остовић Адам, 
Павловић Мнхаило, Павлови!! Павле, Пајковић Ђоко, ПахиН 
Лука, Пашалић Едхем, Перичин Марко, ПерЛовић Мил^, ne- 
руничић Миле, rierpoBuh Душан, Петрови!. Раггко, Петровић 
Славољуб, Петрушев Кирил, Пијаде Moma, Плавшић Лазар, 
Побрнћ Едхем, Полич Зораи, ПоловпН Марко, FlOKOS Жнво- 
јнн, Поповић Горољуб, HoiioBHh Ловаи, HOIIOBHI. Коча, lln- 
иовић Љубомир, UononnU Ми.к-нтије, Почуча Мнлс, Dpnonti 
Милан, ripiioHl.eBnt. Др Раде, Пуцар Ђуро-Стари, Радмиловић 
др Јерко, Радовановић Милнвоје, Радовановић Милија, Ра- 
л\ловић Taca, Рамљак др Анте, Ранковић Александар, Pa- 
иаић Ћиро, Рац Винце, РашовнК Милош, £елџћ Петар, Рноар 
др Иваи, Рибникар Владислав, Рикановнћ Илија, Ритиг др 
Светозар, Савић Брано, Салаи Јожеф, Салај ЂЈ-ро, Самар- 
џија Стево, Светек Франце, Секељ Јожеф, СимеоновиН Га- 
вро, Симић ВладИШФ (претседава), Синановић Хааадија, Сма- 
јовић Василије, Сремец др Златан, Ста.мболнћ Петар, Стаи- 
ковски Борис, Стефановић Иван, Стефановић Миливоје, Сте- 
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фановић Снетислав, Стојаднновић Михаило, Стојгиовић Бо- 
гољуб, Сутловић Рикард, Сучић Мартин, Тодоровнћ Ми- 
јалко, ТодоровиК Симо, Томашевнћ Добросав, Томшич Вида, 
Трајковић Александар, Трифунови1ј Светислав, Туцмаи Јо- 
сип, Ћемсрлић др Хамдкја, Ћурувија Тоде, Узуновски 
Цветко, Фајфар Тоне. Ференчак Иван, Фереичнна Томо, Фи- 
лаковнћ И.мро, Фнлнповић Сулејман, Фотев Богоја, Хасана- 
гић Хилмнја, Хаце Матевж, Хаџи Мустафа Хасан Шукри, 
Хаџић Бошко, Хебраиг Андрија, Хбљевац Већеслав, XOTHII 
Месуд, Хоџа Мехмед, Хоџа Фадил, Xounii Мујо, Хрнбар Ја- 
нез, Хукић Мехмелалија, Хумо Авдо, Цвегић Boca, H,Bernnii 
Милија, Цетини^ Марин, Црнобрља Богдан, Чаки1\ Бошко. 
Чалић Душан, Чамо Едхем, Чаушевић Чауш Иваи, Ченгић 
Ферил, Ченто Андонов Методнје, Чешњај Томо, Чобански 
Cnacoje, Чолак Петар, Чубриловић др Васо, Џоји!) Антс, 
Шакнћ Јован, Шарац др ЗаИМ, Шатев Павел, UJesuli Алек: 
сандар, Шегрт Владо, Шкаре Станко/ Шнудерл др Макс, 
Шпиљак Фрањо, Шпил.ак Мпка, 111прл>ан Гуште, Шу- 
THli Анте. 

Отсутии: Биси!« Милорад, BaciM,ennli Живан, rpy.iiili Ра- 
дова1Н) Ђукановн!! Перо, Жигнћ Раде, JaKmirii Мато, Јовало- 
вић Блажо, Јовнћевић Павле, Јовичић Стеван, Кардељ Ед- 
вард, Ковачевнћ Урош, Косановић Сава, Нацева Mapa, Не- 
незић Слободан, Првчић Стјепан, Реџић Енвер, Рибич Иван, 
Суботин Иван, Толо Нико, Фрнтић Елизабета, Шаћири Исмег, 
Шил.еговић Бошко. 

(После гласања) 

Претседник: Да ли има ко од присутних народних по- 
слаћика да није прозва«? (Нема). 

Објављујем да je за Устав Федеративне Народне Репу- 
блике Југославије гласало укупно 326 народних посланика. 
Нико се није нн уздржао од гласања нитн гласао протнв. 
Број од 326 гласова садржи двотрећинску већику, o којој 
говори Закон o Уставотворној скупштнни и скупштипскн 
пословннк. Пошто je Скупштина примила Устав Федера- 
тивне Народне Републике Ј>тославије у целини, то je дневнн 
ред данашње седнице нсцрпен. 

(Сви народнн посланицн устају и бурни.\1 дугопрајним 
аплахзом поздра:вл>ају саопштење o коначно.м усвајањл' 
Устава       Федеративне       Народне       Рвпублкке       Југосла- 
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вије. Народни посланици и публика! која je испунила до no- 
следњег места галврије, приређују спонтане овације и дуго, 
врло луто аплаудирају и поздрављају маршала Тита). 

Према пословншчу, Претседаиштво ће 'изгласани тексг 
Устава упутнти Скупштини народа Уставотворне скупштине 
да га и она усвоји, јер се само у томе  случају сматра да je 
•> став изгласан у Уставотворној скупштини. Зато закључу- 
јем ову седницу, .a следећу заказујем данас за 21 час. Дневни 

" je: решавање o ггредлогу Скупштине народа o коначном 
:ту Устава Федеративне Народне Републике Ј^тославије. 
(Седница je закључена у 20,15 часова). 

so: 





САВЕЗНА   СКУПШТИНА 

Тринаеста редовна седница 
' (30 јаиуара 1946) 

Почетак у 21 час. 

Прн уласку у дворану, чланове Савезне владс на челу 
са претсодинком Минисгарског савета маршало.м Југосла- 
вије Јоснпом Брозом Титом и Претседника Савезнс дкуп- 
штине народнн иосланици дочекују стојећи и поздрављају 
ДУГИМ аплауаом. 

Претседавао претседник Владимнр Снмић. 

Претседннк: Отварам трннаести редовни састанак Са- 
везне скупштине Уставотворне скупттине. Записник да- 
нпшжег састанка води11е (хмфстар Boja Лекови^. Изволите 
саслушати записник прошлог састанка. 

Секретар Љубчо Арсов чита записиик дванаестог редов- 
нрг састанка. 

Претседннк: Има ли KO од пародних посланика какву 
примедбу на прочитани запнсник? (Иема). Пошго примс- 
даба не.ма,  објавл>ујем да je  записинк оверси. 

11a дневном реду данашње седнице je решавање o ftpe- 
длогу Скупштиие народа 0 коначном тексту Устава Феде- 
ративне Народне Републнке Југославије. Сагласно Закону o 
Уставотворној скупштинн и пословиику, Претседннштво je 
примило од Скупштине  народа следе11И  акт: 
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СКУПШТИНЛ   ИЛРОДА 
УСТЛВОТВОРНЕ   СКУГШ1ТИНЕ 

ФЕДР.РЛТИВНЕ   НАРОДНЕ   РЕПУБЛИКЕ   ЈУГОСЛАВИЈЕ 
Претседништво 

Бр. 448 
.so Јануара 1946 године 

Београд 

САВЕЗНОЈ   СКУПШТИНИ  УСТАВОТВОРНЕ 
СКУПШТИИЕ ФМР.Ј 

Б е t ■ г p a д 
• 
Скушптина   народа    Устанотворнс    скушитнне    Федера- 

тивне Народне Републикс Југославије на  свом  XII   рсдов- 
иом састанку, одржаном 30 јануара 1946 годиие у Београду, 
усвојила je коначан текст Устава Фсдеративне Иародне Ре- 
публике Југославије. 

Ha основу чл. 50 Пословиика Скуиштине народа Уста- 
вотворне скуиштнне, доставља се Савезној скупштнни кона- 
чан текст Устава онако како га je Скупштина народа ycii(i- 
јила, с предлогом да га Савезиа скутптииа усвоји. 

Скупштина иарода Уставотворне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије 
Сскрстар Прстседнпк 

HifHKo Петровић, с. р. Јосип Вид.ттар, с. р. 

Ha састанку са Ирстседииком Скупштине народа и 
проко Редакционог одбора који je био саставл>ен од народ- 
иих посланнка Савезне скупштине и Скупштине марода, 
утБрђеио je a утврдно caiM и сам да су твистов^, Устава који с\' 
бнли примЛ)ени у Савсзној скупттини на XII редовнсм са- 
станку и у Скупштини иарода на XII редовном састанку, 
како je у прочитаном акту саопштено, идентични. Зато пре- 
длаже.м Скупшпшн да o предлогу Устава Федератнвне На- 
родне Републикс Југославије, који смо примили сд Скуп- 
штине народа на даиашњој седници, гласамо акламацијом. 
Пр1и;ма ли Скупштина шредлог да се o шредлогу Устава 
Федеративие Народне Републике Југославнје Савезне скуп- 
штине И Скупштине народа гласа акламацнјом? (Прнма). 
Да ли je ко протнв? (Нико). Пошто нико није против, то je 
одлука бве Скупштине у погледу гласања пуноважна. 

Стављам на гласаље предлог Устава- Федеративне На- 
родне Републике Југославије, послат од Скупштнне народа, 
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који je тамо изгласан једногласно. Ko je за тај предлог 
Устава Федеративне Народне Републнке Југославије Скуи- 
штине народа, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Ko je 
против тога предлога Устава Федеративне Народне Репу- 
олике Југославије, који смо примнли од Скупштине иарода, 
нека дигне руку. (Нико не диже руку). Објављујем да je 
Савезна скупштина једногласно прихватила предлог Устава 
Федеративне Народне Републике Југославије, који je примљен 
У Скупштини народа. (Претседник Владе, сви чланови Владе 
и свн присутии народни посланици устају и дуготрајним и 
оурннм аплаузом поздравл.ају ову изјаву претседника). 

Ma тај начин Уставотвориа скупштина дефинитивно je 
прихватнла Устав Федеративне Народне Републнке Југосла- 
вије. (Буран и дуготрајан аплауз). 

Ми смо на тај начин исцрпли данашњи дневнн ред. 
Upe зак.вучења ове седнице саопштавам Скупштини да je 
Претседннштво Уставотворне скупштине Федеративне Ha- 
родне Републике Југославије, на основу члана 8 Пословника 
за заједничке седнице ооа дома Уставотворне скупштине, 
заказало заједничку седннцу оба дома за четвртак, 31 овог 
месеца, у 16 часова, са дневним редом: проглашење Устава 
Федеративне Народне Републике Југославијс. (Одобравање). 
После овога закључујем ову седннцу. 

(Седннца je закључена у 21,10 часова). 
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SKUPŠTINA   NARODA 

Prva redovna sednica 
(в decembra ]945) 

Početak u 10,30 časova. 

Prefeedavao pretsednik Josip Vidmar.    - 
Pretsednik: Gospodo narodni poslanici, drugovi i drugarice, 

otvaram prvi redovni sastanak Skupštine naroda i molim sekre- 
tara Ninka Petroviča da pročita zapisnik II prethodnog sastanka 
od 29 novembra o. j,r. Zapisnik današnje sednice vodiče sekretar 
Mihailo Grbič. 

Sekretar Ninko Petrovič čita zapisnik druge prethodne sed- 
nice od 29 novembra 19-15 godine. 

Pretsednik: Čuli ste zapisnik. Ima li primedaba? 
Miloš Carev'č: U zapisniku je kod moga imena pročitano 

»dr«, a ja nisam doktor, pa molim da se ta greSka ispravi. 
Pretsednik: Ima li još primedaba? (Nema). Primedaba nema 

i zapisnik se overava. 
Pre prelaza na dnevni red imam nekoliko saopštenja. 
Na dan 2 decembra o. g. ha sednici francuske Ustavotvorne 

skupštine pretsednik Feliks Oufcn pročitao je predlog rezulucije 
koji su Skupštini podneli šefovi svih parlamentarnih Cfrupa, go- 
spoda: Eduard Erio, 2ak Diklo, Anri Letroker, Moriš Šuman, Luj 
Maren, Emanuel d'Astije de la Bižeri i Pjer Kot: Pftedlog je 
glasio: 

»Narodna listavotvorna skupština upućuje JUgb^lovenskoj 
Republici svoje želje za sreću i napredak. U uvođenju republi- 
kanskog režima u Jugoslaviji ona vidi činioca mira, demokrat- 
sitdg napretka i međunarodne sloge cele Evrope. Ona upućuje 
juffoslovenskoj Vladi, njenom šefu maršalu Titu i svima naro- 
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dima okupljenim u novoj Republici bratski pozdrav francuske 
nacije«. 

Francuska Ustavotvorna skupština pozdravila je ovu rezo- 
luciju dugim aplauzom i stojeći nastavila sa ovacijama novoj 
Republici. (Skupština je stojeći dugotrajnim aplauzom propratila 
ovo čitanje, kao i poklicima: »Živela Francuska!«). 

U vezi sa tim postupkom Narodne skupštine Francuske, 
imam predlog rezolucije u kojoj bratski pozdravljamo Fran- 
cusku, a koju su mi podneli potpisani poslanici. Predlog glasi: 

»U želji da Ustavotvorna skupština izrazi blagodarnost fran- 
cuskoj Ustavotvornoj narodnoj skupštini na bratskom pozdravu 
i lepim željama, koje je u ime francuske nacije uputila našoj 
mladoj Republici i svima narodima Jugoslavije, potpisani šefovi 
klubova Narodnog fronta Srbije, Hrvatske Slovenačke, Bosne 
i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore i šefovi svih grupa pred- 
lažemo da Ustavotvorna skupština usvoji sledeću 

REZOLUCIJU: 

Ustavotvorna skupština Federativne Narodne Republike Ju- 
goslavije srdačno se zahvaljuje francuskoj Ustavotvornoj skup- 
štini na lepim željama za sreću i napredak naše mlade Republike 
i na bratskim pozdravima francuske nacije svima narodima koji 
sačinjavaju našu narodnu Republiku, našoj Vladi, i njenom šefu 
maršalu Titu. Mi smo srećni što je francuska Ustavotvorna skup- 
ština u svojoj rezoluciji tako visoko ocenila uspostavljanje re- 
publikanskog poretka u Jugoslaviji kao faktor mira, demokrat- 
skog napretka i međunarodne saradnje za ćelu Evropu, čime je 
izrazila pravu sadržinu nove Jugoslavije i njen međunarodni za- 
datak. Ispunjena osećanjima blagodarnosti i toplim simpatijama 
za francusku demokratiju, obnovljenu u Cetrvtoj republici, na 
najlepšim tradicijama Francuske, sa kojom naše narode vezuje 
tradicionalno prijateljstvo, koje je dobilo novu snagu u borbi 
protiv zajedničkog neprijatelja, Ustavotvorna skupština Federa- 
tivne Narodne Republike Jugoslavije upućuje bratske pozdrave 
ćelom francuskom narodu, francuskoj Vladi i njenom šefu gene- 
ralu, de Golu. 

Ustavotvorna skupština 
Federativne Narodne Republike Jugoslavije 

Dr Blagoje Neškovlć, s. r., Vladimir Simić, s. r., Vlada Zeće- 
vić, s. r., dr Sava Kosanović, s. r.. Franjo Gazi, s. r., dr Drago- 
ljub Jovanović s. r., Mihailo Durović, s. r., Sreten Žujović, s. r., 
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dr Siniša Stanković, s. r., Đuro Pucar, s. r., Mitar Bakic, s. r., 
Bane Andrejev, s. r., Andrija Hebranfj;, s. r., Josip Rus, s. r., 

dr MiloS Moskovljevic, s. r. 

Pretsednik: Prima li Skupština ovu rezoluciju? (Svi narodni 
poslanici ustaju i aplaudiraju). Objavljujem da je rezolucija 
primljena i da će biti poslata adresatu. 

Pretsedništvo Ustavotvorne skupštine poslalo je Skupštini 
naroda Ustavotvorne skupštine na pretres nacrt Ustava Federa- 
tivne Narodne Republike .lu^oslavije, koji je u ime Savezne 
vlade podneo Ustavotvornoj skiipštini Ministar za Konstituantu. 

Pretsedništvo Skupštine naroda Ustavotvorne skupštine pod- 
nosi nacrt Poslovnika Skupštine naroda. 

Verifikacioni Odbor verificirao je mandate narodnih posla- 
nika Berus Anke i Kostova dr Borisa Spirova. Molim izvestioca 
Hrnčevića dr Josipa da pročita izveštaj. 

Izvestilac dr Josip Hrncević čita: 

SKUPŠTINI  NARODA USTAVOTVORNE SKUPŠTINE 
Beograd 

Verifikacioni odbor primio je preko Pretsedništva Skup- 
štine naroda poslanička uverenja Berus Anke, profesora iz Splita 
i ministra Narodne vlade Hrvatske i Kostova dr Borisa Spirova, 
sekretara Pretsedništva Narodne skupštine Makedonije. 

Verifikacioni odbor na svojoj trećoj sednici, održanoj 30 
novembra 1945 godnie, jednoglasno je odlučio da predloži Skup- 
štini naroda da se mandati Berus Anke i Kostova dr Borisa Spi- 
rova, narodnih poslanika, osnaže. 

Za izvestioca je određen Hrncević dr Josip. 
Sekretar PretscUnOk 

Lidija Šentjurc, s. r. Frane Fro1' '■ r- 

(Slede potpisi članova Odbora). 

Pretsednik: Prima li Skupština ovaj izveštaj? (Prima). Pošto 
je Skupština primila ovaj izveštaj, obajvljujem da'Stf mandati 
narodnih poslanika Berus Anke i Kostova dr Borisa Spirova veri- 
fikovani. 

Krsto Filipović i Oton Župančič, narodni poslanici, mole 
otsustvo zbog bolesti. Predlažem Skupštini da dozvoli i jednom 
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i đrtlgam narodnom oslaniUu po tri (l;ma otsustvai Prima li Skup- 
ština predloe;? (Prima). 

Objavljujem da je narodnim poslanicima Krsti Fiiipoviću i 
Ofonti Župančiču odobreno ipo tri dana otsustva. 

Prelazimo na dnevni red koji sjlasi: 

1) pretres nacrta Poslovnika Skupštine naroda Ustavotvorne 
skupštine;. 

2) izbor Ustavotvornog odbora (31 član); 
3) izbor Odbora za plan i finansijo (15 članova); 
4) izbor MandatnoLr i imunitetskou' odbora (7 članova); 
•")) izbor Administrativiioir odbora (7 članova); 
6) izbor Odbora za molbe i žalbe (7 članova). 
Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda: pretres nacrta Po- 

slovnika Skupštine naroda Ustavotvorne skupštine. Pošto su se 
sekcije i sve grupe u prethodnom pretresu složile za jedan tekst, 
s tim da u pretresu u ovom nacrtu govori samo po jedan go- 
vornik, to molim druga dr Hinka Krizmana da pročita novi teks 
i da pročita izveštaj o tome. 

Fzvestilac dr Hinko Krizman: Drugovi narodni poslanici, 
predloženi nacrt poslovnika bio je izrađen na istim načelima kao 
i onaj poslovnik koji je Ustavotvorna skupština na zajedničkoj 
sjednici oba doma, 2 decembra, jednoglasno prihvatila. Odred- 
bama trtog poslovnika /ajnničen je uspješan i ekspeditivan rad 
naših zakonodavnih tijela, ali je istodobno dano i puno jemstvo 
da će skupštinske rasprave biti rukovođene i skupštinske odluke 
biti donašane metodama slobode i demokracije, koje jesu i koje 
će stalno ostati temelj naše^ narodnog i državnog života. Po- 
slanička prava, pravo predlaganja, pravo srovora, pitanja, inter- 
pelacije, kao i imunitetno pra.vo, za^arantovana su ovim poslov- 
nikom potpuno. Cak li čl. 5.S i 54 dužnost Vlade da na poslanička 
pitanja i interpelacije odgovara (Kimah, utvrđena je u ovom 
poslovniku strožije i potpunije nego što je ikad dosad bilo i u 
jednom poslovniku. 

Ovaj nacrt uzck' su u pretres svfe sekcije narodnih posla- 
nika pojedinih federalnih republika. Ozbiljno su ^a pretresle i 
svaka -ekcija je izradila svoje primjedbe na; taj nacrt poslov- 
nika. Te prmijeabe je danas jedan odbor sastavljeti ad hoc od 
pretstavnika svih sekcija i pretstavnika oba doma uzeo u pre- 
tres, koordinirao i složio se konačno u jednom jedinstvenom 
predlogu koji ću imati čast da vam pročitani. Molim drugove 
poslanike da prema starom tekstu nacrta poslovnika prate; pa 
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Će odmah vidjeti kuje i kakve su izmjene u prvobitnom tekstil 
izvršene. (Čita nacrt poslovnika. — Videti prilos,'- na kraju 
knjige). 

Pretsednik: Dajem kratak odmor. 

(Posle odmora) 

Pretsednik: Drugovi i drugarice, nastavljamo sednicu. Imam 
da vam saopštim da je za vreme odmora odbor pretstavnika 
grupa i sekcija zaključio da predloži još neke izmene u po- 
slovniku. Molim druga Krizmana da  ili  izvoli pročitati. 

Izvestilac dr Hinko Krizman: Odbor pretstavnika grupa i 
pretstavnika sekcija doneo je ove tri odluke: 

1) Da se U 51, 51 prvi stav menja i da glasi: »Ustav donet 
od oba doma Ustavotvorne skupštine proglašuje se na zajed- 
ničkoj sednici oba doma bez pretresa, aklamacijom, glasanjem 
za tekst Ukaza o proglašenju Ustava. Zakone usvojene u oba 
doma proglašuje Pretsedništvo Ustavotvorne skupštine svojim 
Ukazom«, jer po prvoj stilizaciji trebalo je da zakone primi prvo 
plenum Ustavotvorne skupštine, a to je suviše veliko optere- 
ćenje i nepotrebno je. 

2) U čl. (il prvi stav menja se i glasi: »Poslanici imaju 
prava na dnevnicu za vreme rada Skupštine ili odbora«. Stav 
drugi ostaje. 

3) U ćelom tekstu nacrta poslovnika svuda mesto »Ustavni 
odbor« staviti: »Ustavotvorni odbor«. 

Pretsednik: Culi ste ove tri izmene poslovnika. Pošto je 
sam poslovnik, sa izmenama koje je drug izvestilac pročitao, 
primljen u svima sekcijama i u svima grupama, predlažem Skup- 
štini da bez diskusije predemo na glasanje i da 0 tome glasamo 
javno dizanjem ruke. Prima li Skupština ovaj predio^? (Prima). 
Predlažem, dakle, da se poslovnik primi onako kako je pročitan 
■sa izmenama. Ko je za ovaj predlog, neka digne ruku. (Svi na- 
rodni poslanici dižu ruku). Konstantujem da je predlog prihva- 
čen jeclno^la.siio u celosti. 

Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda: izbor Ustavotvor- 
nog odbora. Ima li ko predlog za ovaj Odbor? (Dr Smišu Stan- 
ković: Ja  imam). Ima  reč dr Siniša Stanković. 

Dr Siniša Stanković: Drugovi poslanici, po ovlašćenju Kluba 
poslanika Narodnog fronta Skupštine i na osnovu sporazuma 
svili gfupa   i  sekcija   u   Klubu, čast mi je predložiti za člajiove 

-sa 
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Ustavotvornog odbora: Rata Dugonjica, Rada Hamovica, Bana 
Andrejeva, Mihaila Apostolskog, dr Pavla Gregorića, Frana 
1-rola, Josipa Rusa, Edvarda Kocbeka, Puništi Perovića, Jašu Pro- 
danovića, Dobrivoja Radosavljevića, dr Sinišu Stankovića, Mitra 
Bakica, Radovana Zogovića, Bogdanai Oreščanina, Božidara Ma- 
slarića. dr Aleša Beblera, Tona Hafnera, Franca Lubeja, Dušana 
Vasiljevića, Panka Brašnarova, dr Josipa Hrnčevica, dr Branka 
Čubrilovića, Kirila Savića, Milana Popovića, Jozu Milivoje: 
vica, Todora Vujasinovića, Miloša Carevića, Mustal'u Hodžu, 
dr Dušana Bratića i Murada Sećeragića. 

Pretsednik: Čuli ste predlog dr Siniše Stankovića. Pošto su 
i ovaj predlog saglasno primile sve grupe i sekcije, otpada po- 
treba da se o njemu glasa tajno. Stavljam ovaj predlog na 
glasanje i molim'one koji su za, da dignu ruku. (Svi narodni 
poslanici dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da 
je predlog dr Siniše Stankovića primljen. 

Prelazimo na treću tačku dnevnog reda: izbor Odbora za 
privredni plan i finansije. Ima li ko kakav predlog? Ima roč 
drug dr Siniša Stanković. 

Dr Siniša Stanković: Drugovi poslanici, po ovlašćenju Kluba 
poslanika Narodnog fronta Skupštine, a na osnovu sporazuma 
svih gnipa i sekcija, čast mi je predložiti sledeću listu poslanika 
za članove Odbora za privredni plan i finansije: Vesclinku Ma- 
linsku, Hasana Brkića, Josipa Jerasa, dr Hinka Krizmana, Mitru 
Mitrović, Radomira Todorovića, Ivana Tnrkovića-Škecu, Nika 
Jurinčića, Bena Kotnika, Stjepana Plepelića, Dragoljuba Ilica, 
dr Obrena Blagojevića, dr Vojina Carća, Ali Šukriu i Aleksan- 
dra Stojanovića. 

Pretsednik: čuli ste predlog. Pošto postoji saglasnost grupa 
i sekcija, glasaćemo isto kao i za Ustavotvorni odbor. 

Ko je za pročitani predlog, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). 
Ima И ko protiv? (Nema). Konstatujem da je predlog prihvaćen. 

Pristupamo četvrtoj tački dnevnog reda: izbor Mandatno- 
imunitetskog odbora. Ima li ko predlog za ovaj odbor? (Dr Si- 
niša Stanković: Ja imam). Ima reč dr Siniša Stanković. 

Dr Siniša Stanković: Opet na osnovu prethodnog sporazuma 
pretstavnika svih grupa i sekcija u Klubu poslanika Narodnog 
fronta, predlažem sledeće kandidate za Mandatno-imunitetski 
odbor: Antu Babica, Nikolu Martinovskog, Bojana Polaka, Ivana 
Turkovića-Škecu, Jovana Jegdića, Savu Orovića i Aleksu Tomića. 
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Pretscdnik: Culi ste predlog. Glasaćemo kao što smo gla- 
sali za prethodni odbor. Ko je za predlog, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Kunstatujem da je i pre- 
dlo^ za izbor Maiidatuo-imumtetskoK- odbora jednoglasno 
prihvaćen. 

Prelazimo na petu tačku dnevnog reda: izbor Administra- 
tivnog odbora. Ima li ko kakav predio^? (Dr Siniša Stanković: 
Imam ja). 

Dr Siniša Stanković: Takode na osnovu prethodnog spora- 
zuma pretstavmka svih .^rupa i sekcija u Klubu poslanika Narod- 
nog fronta, predlažem sledeće kandidate za Administrativni 
odbor: dr Gjorgi Cavrilskog, Sefketa Maglajlića, Srećka Žu- 
mera, Dušana Rkmana, Petra Komnenića, Milana Smiljanića i 
Ljubu Momčilovića. 

Pretsednik: Čuli ste predlog. Stavljam predlog na glasanje. 
Ko je za. neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ko je protiv? (Niko). 
Prema tome, u Administrativni odbor Skupštine naroda izabrani 
su predloženi drugovi. 

Šesta tačka dnevnog reda: izbor Odbora za molbe i žalbe. 
(Dr Siniša Stanković: Ja imam takode predlog). 

Drug Stanković je određen od pretstavnika svih grupa i 
sekcija poslaničkog Kluba za predlagača. Molim druga dr Sinišu 
Stankovića da pročita predlog. 

Dr Siniša Stanković: Na osnovu prethodnog sporazuma svih 
grupa i sekcija u Klubu poslanika Narodnog fronta, predlažem 
sledeće članove za Odbor za molbe i žalbe: Mehraeda Abduraima, 
Zoru Nikolić, Pepcu Kardelj, Marka Vnjačića, Spasoja Dim - 
^rijevića. Pala Šotija i don Anta Salacana. 

Pretsednik: čuli ste predlog. Ko je za predlog, neka digne 
ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nemc). U Odbor za 
molbe i žalbe Skupštine naroda izabrani su drugovi koji SU bih 
predloženi. 

Time je dnevni red današnje sednice iscrpen. 
Na osnovu Cl. П i 13 poslovnika predlažem da Skupština 

naroda reši ove stvari: . 
Prvo, Ustavotvornom odboru ostavlja se rok od najviše 

mesec dana za proučavanje nacrta Ustava koji mu bude dostav- 
ljen i za podnošenje izveštaja o konačnom predlogu Ustava. 

Prima li Skupština ovaj predlog? (Prima). Ima li ko protiv? 
(Nema). Predlog je primljen. 
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Drugo, Ustavoivonii odbor rndiće bez prekida dok ne za- 
vrši rad i ne izradi izveštaj i konačni predlog Ustava. 

Prihvata li Skupština ovaj bredlog? (Prima). Ima ii ko pro- 
tiv? (Nema). I ovaj predlog je primljen. 

Treće, odlažu se sednice Skupštine, a Ustavotvorni odbor 
ovlašćuje se, na osnovu čl. 3 poslovnika, da radi dok Skupštinu 
nije rta okupu. N-aredna sedniea Skupštine sazvaće se prema 
poslovniku. 

Ima li ko protiv? (Nema). Predlog je primljen. 

Time zaključujem današnju sednicu. 
Molim izabrane članove odbora da se što pre konstituišu. 

(Sedniea je zaključena u 13,15 časova). 
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СКУПШТИНА  НАРОДА 

Друга  редовна седница 
(15 јаиуара 1946) 

По.четак у 16,30 часова. 
Претседавао претседиик Јосип Видмар. 
Претседник: Високи доме, другови и другарицс народни 

посланици, отварам други редовни састанак Скупштине на- 
рлда Уставотворне скупштнне и моли.м секретара Нинка 
Петровића да прочита залисипк ирошлог редовног састанка. 

Секретар Нинко Петровић чита записник првс редовне 
седнице од 6 децембра 1945 подине. 

Претседник:    Има   ли    иримсдаба   на    овај    записник? 
(Мема). Пошто прнмедаба нема, објављујем да je записник 
примљен. Пре иреласка на дневни ред нма.м иоколико са- 
oiiuiTLMba. 

Успавоггворнн адбор Скупштнис иарода поднисн изве- 
im a j н дсфинитинни текст o нацрту Устава Федеративне На- 
родне Ренублике Југославије. Овај извештај и лсфиннтнвни 
Твкст je отштампан и ралдсЂси народним посланицима у 
смислу скупштинског пословника и биће стављен на лиевни 
ред кад то Скулштина одлучи. 

Јесу ли сви присутни посланици примили овај текст? 
(Иису). Молим вас, ко није прИмио оеај текст, нека дигне 
руку. (Behnna днже рук.\). Сви они који иису иримили текст 
нека изволе у собу бр. 46 где he ra добити. 

Верифнк.ациони одбор Скупштине народа Уставотворне 
скупштине прнмио je преко Претседииштва Скупштине на- 
р<>Д2( посланичко увереи>е Kare Пејновић из Лике. Верифи- 
кацнони одбор на својој четвртој седници, одржаној 15 
јануара 194-6 годнне, једногласно je одлучио да предложн 
Да се  осиажи  мандат  Кате  Пејновић,  народног  посланика. 
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Прима ли Скупштина ова.ј извештај Верификационог 
•одбора? (При.ма). Објављујем да je мандат Кате Пејновић 
оснлжен. 

Молим да саслушате извештаје скупштинских одбора o 
конституисању: 

Уставотворни одбор Скупштине народа извештава да 
je na својој седници од 6 децембра 1945 године изабрао за 
прстседника Божидара Масларића, за потпретседника Франа 
Фрола и за секретара Митра Бакића. 

Одбор за привредни план и фииансије извештава да je 
m својој седници од 6 децембра ирошле године изабрао за 
прстседника др Хинка Кризмана, за потпретседнкка Ми1р\- 
МнтровиК a за секретара др Обрена Благојевића. 

Административни одбор извештава да je на седннцн 
од 6 децембра прошле године изабаро за претседника Мнла- 
на Смил>анића, за потпретседника Срећка Жумера и за секре- 
тара Лзубу Момчиловића. 

Мандатно-имунитетски одбор подноси извештај o кон- 
ституисању и извештава да je за претседника изабран Алекса 
Тоиић, за потпретседника Саво Оровић и за секретара Јоваи 
Јегдић. 

Одбор за молбе и жалбе извештава да je на својој 
седници од 6 децембра прошле године изабаро за дретсед- 
ника' Марка Вујачића, за потпретседника Спасоја Димитрп- 
јевића и за секретара дон Анта Салацана. 

Народни лосланнк Михаило Грбић моли шестонедељно 
отсуство ради лечења. Подноси лекарско-кохшсиски изве- 
штај. П[к,ллажем Окупштини да одобри тражено OTCVCTBO. 
Прима ли Скупштина овај предлог? (Прима). Прехг.а томе, 
посланику Михаилу Грбићу одобрено je отсуство од шесг 
недеља. 

Скупштина народа добила je известан број молби и 
жалби, које he битн упућене одбору за MOvi6e и жалбе. 

Молим; друга секретара да прочита поздравне теле- 
граме ,упућене од разних лица IH }1станава, које je примила 
Уставотворна скупштина поводом доношења Устава. 

Секретар Нинко Петровнћ чнта: 
Радници творнице шешира Петровград; радници и на- 

•мештеници града Крушевца; претседник НФ Горски Котар 
Иван Блажевић ; Месни одбор Народног фронта Петровац— 
Бачка; Синдикално веће Охрид; претседник Народне владе 
Хрватске др Владимир Бакарић; Котарскн НО управно оде- 
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љење  —:  Сплит;   Угоститељско  удружење  Загреб;   грађани 
Криве  Паланке;  грвђани  HI рејона   града   Загреба;   народ 
града Ђакова; заступницн радника н намештеника из Мур- 
ске Соботе;  грађани  града Лесковца;  радници  синдикалнб 
подружннце и жељезничке радионице Петровград; радници 
И  раднице  Држ.  текстилне  нндустрије  Петровград;  рудари 
града Бања Луке; Синдикална подружница ложионнце Пе- 
тровград;  Синдикална подружница при Јавном тужиоштву 
за Македонију и град Скопје из Скопја; Симдикална no- 
дружница    прн    Министарству    за    народно    здравл.е    из 
Скопја; Антнфашнстичка организација и грађани села Дра« 
говац;   Срсз   пожаревачки;   чланови   синдиката   иодружнице 
VI секције из Петровграда; чланови синдикалне иодружннце 
железничара станице Петровград; грађани са конференција 
VI рејона НФ Загреб; Јединствени народни фронт у Грача- 
ннма — Загреб; Јединствени народни фронт у Дол.у — За- 
греб;  Секретаријат   дрвне    индустрије   за   Македоннју   — 
Скопје;   грађани   Аде  са  конференцијс   НФ   Ада;   омладнна 
града Сомбора; Једннгтвеии фронт села Деча -— Земун; rpa- 
i)aroi XXIV M XXVIII сектора III рејона НСФ Загреб; pejOHOKH 
секретаријат Охрид; занатлије Скопја; народ Сремске Мн- 
тровнце;  грађани  са  фронтовске  конференције  града  При- 
лепа; становници варошн Трбовља; Синдикална подружница 
5 Скопје; грађани и грађанке села Коњуха — Срез круше- 
вачки; Окружба народна скупштина за Округ бањалучкн  — 
Бања Лука;  Срби града Зенице; Народни фронт Параћин; 
другови и другарице са конфереицијс града Прнлепа; rpa- 
ђани Месног  одбора Народног   фронта   Ћићевац;   грађани 
Народног   фронта   из   Вража;   становннци   Куцуре;   грађанн 
ЈНФ из Врдника; цариници из Кратова; грађани и гр^)анке 
села Бела Вода   —   Крушевац;   Народни   фронт   варошког 
рејона  из  Охрнда;  Синдикална здравствена  социјална  по- 
дружница из Врњаца;   грађани   села   Курјата — Неготии; 
Сннднкална    подружница    из   Камника;   Окружна  народиа 
скупштина   sa  Севернн  Банат — Петровград;  грађвНИ  Ha- 
родног одбора Пеленшак — Птуј; Грађани  села Лазарнцс 
— Крушевац; грађани Среског одбора Стрнжево —- Крањ: 
Антифашисгнчки фронт жена IH рејона Загреб; сељацн села 
Болно — Сксшје; средњошколска омладнна Округа крушс- 
вачког;  сељаци села Бела Црква; грађанн варошице Алек- 
сандровац; сељацн села Дрменн; иарод Космаја — Сопот; 
грађани града Ресен; иародни претставници Баннје — Пс- 
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трнња; Окружна скупштина за округ Травник; активисте 
градске конференције ИЗ Кратова; радници и иамештеници 
рудника Љубија; Народни фронт села Вепровац; cr.iHOB- 
Ници Николићеве улице из Загреба; Мус.шмаии гјрада Зе- 
иице; чланови синдикалне подружнице Закладнс болнкце 
из Загреба; Иародни фронт IV рсјона из Загреба; са збора 
IV рејона града Неготина; са конференције у Белегишу 
Стара Пазова; становници Доњег Прекрижја VI рејона НФ 
Звгреб; рунОвоДкрци Државииг ауто-лодузсЧга Хрватскс, За- 
греб; грађани града Крушевца; члаиовн Месног одбора про- 
светних радника у Петровграду; грађани села Бистрице - 
HOIOTHH; чланови Народног фронта НФ вароши Пласа - 
Вол. Горица; грађани III рејона града Петровграда; чланонн 
сиидиката Вел. Горица; грађани П1 рејона ррада Иогров- 
града; чланови синдикалне подружниц^ учител.а Пстров- 
град; просветни радници среза Кастав—Сушак и града 
Сушака; Срески народнн одбор Кула; грађани II рејона 
града Петровграда; 1-ра1)ани села Селце — Прилеп ;грађани 
Зенице; Синдикална подружннца берберско-фризерских рад- 
ника, Петровград; народ ||Руског Крстура; Подружннца 
градске милиције Петровград; грађани Среза ОхридскиЈ-; 
наставиици мушке и женске гимиазије града Сушака; рални- 
штво Прис napne цнглаие Crapa Кањижа; грађаии села Ка- 
лајиове и Ли-пе —.Иегигии; борци и руководиоци I бокешке 
бригаде — rieh; ррађани Штипа; народ Ббс. Дубице н окол- 
них села; са конференције антифашнсткиња Прнједора; са- 
купљени народ из Титовог родног среза Клањец; сганов- 
ници вароши Домжале — Словенија; грађани- и грађанке 
града Велеса; грађани Среза кичевског; радници н намеште- 
ници (})ирме Браћа Кнаус — Загреб; народ града Оџака; 
радници и намештеници рафинерије Лугосл. Стандард Вакуу.м 
друштва у Бос. Броду; омладина VII рејона из Београда; 
грађани града Куманова; радници и намештеници синди- 
калне подружнице града ГГрилепа; радници града Струге; 
са коиференције Мародног фронта у Врчину —■ Гроцка; 
иарод града Валпова; пленум градског Иародног одбора из 
Алексинца; са конфсренције трговаца из Смедерева; rpahanH 
града Јагодине; извршни одбори улица: Таковске, Руварчеве 
и Војводе Добрњца —■ Београд; радници и намештеници 
графнчке нндустрије из Загреба; грађани Среза велико- 
opauiiior — Велика' Плана; са конференције градског На- 
родног фронта нз Новог Сада; Народни   (})ронт   из   Гости- 
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нара; окружна народна скупштина за Округ сарајсвски. 
ирегставиици омладиие Округа нншког; грађани села Прео- 
бражења, Доње и Горње Отуље И Горњожапско — Среза 
нрањског; грађани града Велеса; грђђани села Долње Вра- 
новце — Велес; грађани села Влагитинци — Велес; rpa- 
ђани села Смиловци — Велес; грађани села Степанци; 
"ододбор Народног фронта града Скопја; грађани села 
Крњина — Велес; грађани села Попадија — Велес; грађани 
села Извор — Велес; претставници Месног пдбора НФ — 
Дервента; грађаии села Маркол>цн — Велес; Иародни фрош 
Главне болнице Скопје; грађани села Стари 1'рад — Велес; 
грађани села Горњи Врановци — Велес; срађани 5, ti и 16 
блока града Скопја; аитифатпстичкн фронт из Запрешиђа 
— Загреб; радници града Прилегш; Јурннчаиин Пстар, борац, 
сада ученик и радиик — Београд; иарод села Мале Млаке; 
народ Вел. Горице; парод ccvui Мајковца; IV и V сснлмкалка 
подружница из Загреба; са синдикално коиференције из 
Марнбора; иарод села Ка.мно; Крајсвни рдбор АСИЗ — Гра- 
дишће код Горице; народ села Крижс; радници н намешгс- 
ници na Велпм Водама; Државна творница ускотрачног же- 
љезничког материјала Загреб—Кустошија; Главни одбор 
сгручне прдру^КИИЦе „Јзтосвила", „Југотекстил" и „Ротекс" 
изМарибора; Извршни одбор Народног фроита Мииистарства 
рударства ФПР.) нз Београда; Срески нарсјдни одбор из 
Жирија — Словенија; сељани из ссла Гобије при Толмину 
— Истра; Снндикална подружница филиске дирекцнјс за 
Хрватску и државних кинематографа у Загребу; иопггапско- 
гелеграфско и телефонско особл>е вароши Ktmpa Истра; 
грађанство вароши Радовљнце И рколине — Словеипја; 
грађани Цвијићеве, Дражс Павлрвића и Велбушке улице — 
Веоград; Срески одбор Наррдног фронта Имотскн; Штаб V 
армије IV пролетерске црногорске бригаде П аролетерске 
дивизије; чланови подружнице ЗПДН Требње -- Словеиија; 
Срески одбрр .IHO фроита Ражаи.; Месна организацнја Је- 
динствених синдиката у Торзи; станрчници села Врапче; 
становници Кукул.евиЈ.иве vлице, Радннчког Дола, Пејачм- 
Кевог rpra VI рејоиа - - Загреб; грађани села Д. Cren. ma 
Среза крушевачког; грађа^и села Мудраковца Среза круше- 
вачког; Педагошка школа Београд; народ Врњачке Вање и 
околних села; Срески одбор ОФ Ползела — Словенија; 
Месни народни одбор у Дешју -- Прраћин; инвалидн Инва- 
лидског   дома — Аранђеловац;   сред^ошколска   рмладина 
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Тузла; улнчни одбор улица Дворнбчићева', Вннконићева, 
Торбарова, Сухииова, ['ајдекова, МосиНева — II рејоиа — За- 
грсб; борци, руководиоци I чете I баталЈОна XII пролетер- 
ске ударнс бригаде XII ударне дивизије; радничка омла- 
ДИНа државиих железннца — Бањалука; Подружница птт 
Постојна Словенија;   средњошколска,   омладина   града 
Брчког; жене Миренског окрута, Горица — Словенија; 
сел)аци села Петровине; Срби и Хрватн села Мала Му- 
чиа, Округ Копривница; нврод села Сријема, Округ Ко- 
привиица; народ села Миличани, Округ Копрнвница; 
грађани села Д. Сгепоша, Јасико, Шаврана и Липсвца, 
Срез крушевачки; народ села Вел. Врањска, срез Ко- 
привница; народ села Трновац, срез Кслфивница; народ 
села Широко Село, срез Копривница; жене активисткиње, 
Вел. Горица; Месни народни одбор Оборово; сељаци села 
Луковца; Месни одбор — Ивања Ријека; ссл.аци села Окује: 
жене среза Дугог Села; сел.аци села Мала Буна; народ села 
Гуци; радници текстилнс фабрике Орославље; народ вароши 
Доња Стубица; иарод вароши Марнја Бистрнца; народ села 
Вел. Дренове, Медвсђе, Мијајловца, Милутовца — Вел. Дре- 
нова; Народни фронт — Сснта; Мародни фронт — Ражањ; 
жене варошице Ражањ; становиици села Левиновца; Савез 
радника и намештеника дрвне индустријс Иазарје -- Слове- 
Kiija; сел.аци сслл Столник ири Камнику, Словсннја; рељаци 
из села Шмарци при Камнику — Словенија; радници нз Cn. 
Ожвалта, округ Камник — Словенија; народни тужиоци 
округа Камник — Словенија; становници села Стаховица код 
Ка.мника, Словеиија; фабрика барута код Камника — Слове- 
нија; становници села Бистришица код Ка.мннка — Слсвенија; 
активисти ОФ Камник — Словенија; Народнн фронт II ре- 
јона Загреб; Улични одбор народног фронта Загреб; рад- 
иицн И намештеиицн „Главнапрода" — Загреб; грађани I 
рејона Загреб; намештеници Градске ватрогасие милицнје 
— Загреб; радници и намештеницн „Албека'' к. д. Загреб; 
Одбор Народног фронта Црногораца у Загребу; радннци 
Творпице памука К. д. Загреб; демсбилисани борац, Загреб; 
ВиЛИМ Бек, бријачки обртинк, Загреб; рудари И намеште- 
НИЦИ ссњског угљеног басена Сењ; Котарска скупплина Ко- 
тара Нови; рејон Табор — Љубљана; градска конференција 
Царево Село; пленум Котарског одбора Народног фронта 
за котар Батину; борци, подофицири и официри XX стре- 
љачке бригаде 27 стрел:.ачке дивизије JA; Словенци - - ко- 
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.чоннстн Вршац; чланови и чланице ЕСЗДИС подружннце 
тискаре „Словенског порочевалца" — Љубљана; спортско- 
туристички клуб „Југ" Дубровник; услужници и болесници 
здравилишта Голник; активисткиње свих месних организа- 
ција АФЖ-а Среза пусторечког, Бојник; Срескн одбор На- 
роднсг фронта са осталим фронтовским организацијама. Бој- 
иик; конференција свих НО организација Пусте Реке; Доње 
Куњевцс; конференција учитеља и просветних радиики 
Среза пусторечког — Бојник; грађани села Богојевца; гра- 
ђани села Драгог Дола; сел.аци и сељанке Новог Села, Мр- 
веша и Голог Рида, Срез пусторечки; гра1)ани села Међе, 
Срез пусторечки; Срески одбор АФЖ Крањ; Срсски народни 
одбор Бегуње код Лесце (Словенија); Срески одбор ОФ Љу- 
бечна код Цеља; Савез комуиалиих радника и наметтеннка, 
Загреб; Срески НО и Извршни одбор Јасенице; плеиум 
Окружног одбора УСАОС за Поморавље, Јагодина; Слове- 
начки колонисти Велика Греда; Градски народни одбор 
Фронта Санскн Мост; Окружни одобр ОФ Љубл^шског 
округа шзлјс резолуције са састанака иа којима je проуча- 
ван нацрт Устава у округу Љубљана; синдикална подру- 
жница железиичара, Јесепицс; сел.ацн и сељанке села Горњег 
Коњувца, Срез пусторечки; Срески одбор НОФ-а села Лапо- 
тинца Срез пусторечки: грађани округа Камник; Срескн 
одбор Лока; жсне Ложа; Тадија Виденовић село Ђуштица, 
Срез заглавски; Савез кућног помоћног особља — Љубљана; 
сел>аци из села Делннце при Пол.анама, округ Шкофја Лока. 

Претседник: Другови народни иосланици, пошто je 
Претседништво обавештено од стране Савезне скупштнне 
Да he примити један хитан закоиски предлог Мннистра фи- 
нанснја, ja вас молим да се сагласите да одредим кратак 
ОДМор.  (Одобравањо). 

(После одмора) 

Претседник: lipe ирелаза m дневши ред, дозволиге да 
учиннм још једно саопштење. 

Савезна скупштина упутила je Претседништву Скуп- 
штине народа дефнннтивни текст Предлога закона o изме- 
нама Закона o Народној банци Краљевине Југославнје од 
17 јуна 1931 године са изменама и допунама од 14 септем- 
бра 1940 годнне, оиако како га je Савезна скупштина Уста- 
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вотиорне скупштине усвојила на свол II редовно.м састанку 
одржаном 15 Јануара 1946 године, a који je предлог иолнео 
Мннистар (|)ннансија Санезне владе. 

Министар финансија моли да се no том предлогу хитно 
расправл>а, па молим друга секретара да прочнта законски 
предлог, a онда iie.\io гласати p Љеговој хитности. 

Секретар Нинко Петровић чита Предлог закона o нзме- 
нама Лакоиа p Мародпој оанцм Крал.свиие Југославијс од 17 
јула 1931 годнис >са изменама н дппупама од 14 септембјта 
1940 гпднне. (Видоти прнлог на крају књиге). 

Претседник: Предлажем Скупштини нарида да усвоји 
и>ег()ву хитност. При.ма ли Скупштмна овај иредлог? (Прнма). 
Молим друга Мипистра (|)инанснја ла ла образложсње овог 
ЗЗКОНСКОГ ирсдлога. Реч ИМа лруг Министар финаисија. 

Министар финансија Сретен Жујовић: Другови народни 
иосланицн, хитност овога законског предлога састоји се у 
томе mro je потребно омогућити нашој Иародној банци да 
иротегне сноје пословање и na иностраиство, односно да се 
уклопи у оне послове који захтевају да ona иступа као 
пуноправна наша новчана установа у платном проМету. 

Нама je чињеп приговор да Иародна банка не може 
вршити своје пословање зато mro jom ие.ма свој утврђен 
статус Ти приговорн су се ослањали na нзвесне измене 
које с.мо no бсЛббођењу допели. Mu нисмо могли ла утвр- 
димо тачан статус Народне банке само зато mro није био 
прнсутаи гувернер Иародне оанке, који се палазио у ино- 
странству. Пошто je гувернер дао образложење свога недо- 
.lacka тиме mro je болестан, онда су Ha Moj преллог на- 
.месници донелн одлуку o паименовању управе и гувсрнера 
I (арфДне банке. У везн с ироменом наше државне структурс 
и изменом у називу наше државе, a да бисмо јбагогућили На- 
родној банци да може наставити своје пословање, падно' 
сим OB'BJ предлог, да би на raj начин Народна банка исту- 
пила као пуноправна Народна банка пред иностранством и 
молим ла се овај иројекат прнми. 

Претседник: Предлажем  да će  овај  закон   прими   без 
дискусије, јер je он у суттини само технички закон. 

Прима ли Скупттнна овај мој предлог? (Прнма), По- 
што je овај законскн преллог хитан, iviacahe се само у ue- 
лини. Гласаће се за и протпи. 
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Молим друга секретара да изврти прозивку. 
Секретар Нинко Петровић прозива народне посланике 

на гласају. 
(После глашња) 

Претседннк: Гласало je'157 посланика. Отсутно je 18. 
Сви присутни послаиици гласали су за. Објавл.ујем да je 
тиме предлог Закона o измени Закона o Народној банци 
примљен. 

Прелазимо на дневни ред. Једина тачка дневног реда je: 
VTBpljHBiiH.e дневног рада за наредни састанак Скупштине 
народа. Предлажем као једину тачку лиенног реда: начелна 
дискусија o дефинитивном предлогу Устава Федеративне 
Народне Републике Југославије. Прима ли Скупштина овај 
предлог? (Прима). Објавл>ујем да je дневни ред за наредну 
седницу примљен. 

Тиме je дневни ред данашње седнице исцрпен. Идућа 
седница he се одржати прекосутра, 17 јануара 1946 године, 
У 16 часова. 

(Седница je закл.учена v  18 часова). 
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SKUPŠTINA  NARODA 

Treća  redovna sednica 
(17 januara 1946) 

Početak u 16,20 časova. 
Pretsedavao preLsednik Josip Vidmar. 

Pretsednik: Drugovi narodni poslanici, otvaram treći re- 
dovni sastanak Skupštine naroda i molim druga sekretara Jozu 
MiHvojevića da pročita zapisnik drugog redovnog sastanka. 

Sekretar Jeza Milivojevič (NR Hrvatska) čita zapisnik druge 
redovne sednice od 15 decembra 1945 godine. 

Pretsednik: ima li primedaba na ovaj zapisnik? (Nema). 
Pošto primedaba  nema, konstatujem da je zapisnik primljen. 

Pre prelaza na dnevni red saopštavam Skupštini da narodni 
poslanik Borko Temelkovski moli desetodnevno otsustvo zbog 
bolesti i podnosi iekarsko uverenje. Predlažem Skupštini da odo- 
bri traženo otsustvo. Prima li Skupština ovaj predlog? (Prima). 
Narodnom poslaniku Borku Temelkovskom odobreno je dese- 
todnevne otsustvo. 

Pre prelaza na dnevni red imam da saopštim da je zastupnik 
Ministra za Konstituantu drug Dilas odredio za poverenika Vlade 
dr  Leona  Gerškovića,  načelnika Ministarstva  za  Konstituantu. 

Prelazimo na dnevni red: pretres izveštaja Ustavotvornog 
odbora o nacrtu Ustava Federativne Narodne Republike Jugo- 
slavije. Molim izvestioca dr Josipa Hrnčevića da pročita izveštaj. 

Izvestiiac dr Josip Hrnčević (NR Hrvatska): Drugovi na- 
rodni poslanici, dozvolite da najprije pročitam izvještaj Usta- 
votvomog odbora Skupštine naroda. Izvještaj glasi: (Videti pri- 
log ua kraju knjige). 
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Dozvolite mi, drugovi narodni poslanici, da .sada ukratko 
obrazložim pojedine izmjene i dopune u pojedinim članovima 
projekta Ustava koje se čine važnim. U članu 1 glefve prve 
prvog dijela unesena je formulacija da su narodi Jugoslavije 
na osnovu prava na samoopredjeljenje, uključujući pravo na 
otcjepljenje izrazili svoju volju da žive zajedno u federativnoj 
državi. Unošenje ovoga principa ne pretstavlja bitnu promjenu 
ovoga člana, jer je ishodište prvobitne formulacije ovoga člana 
bilo da su narodi Jugoslavije odlučili da žive zajedno upravo na 
osnovu svoga prava na samoopredjeljenje. Prema tome, ovdje 
se ne radi o nekoj izmjeni ppgo samo o'izn'čilom naglašavanju, 
6 punijem izražavanju ovoga prinapa, prava naroda na samo- 
opredjeljenje. 

U daljim članovima, drugom, trećem i četvrtom, postoje 
samo stilističke  i  male  redakciske  izmjene. 

U trećoj glavi pod naslovom »Osnovna prava naroda i na- 
rodnih republika« dodat je u čl. 12 nov stav, koji glasi; »Gra- 
nice narodne republike ne mo^u se menjati bez rtjenog pri- 
stanka«. 

Drugovi, dosljedno suverenosti narodnih republika u sastavu 
FNRJ i dužnosti Federativne Narodne Republike Jugoslavije da 
štiti suverenost svih narodnih republika, da štiti njihovu bez- 
bjednost, da štiti njihovo demokratsko uređenje valjalo je i 
Ustavom zagarantovati suverenost narodnih republika i time 
što se granice narodnih republika ne mogu mijenjati bez nji- 
hovog pristanka. Ov^j stav je u vezi sa članom 9 nacrta Ustava. 

U članu 14 izmijenjenog projekta dodat je kao nov stav: 
»Sredstva za proizvodnju u rukama države iskorišćuje država 
sama ili ih daje driigom mi iskorišćavanje«. Ovaj je stav unesen 
n vezi sa izmijenjenim članom 18 nacrta Ustava tj. Ц vezi sa 
proširenjem prava nacionalizacije sredstava za proizvodnju. 
Time što država jača državni privredni sektor i time Što je 
opštenarodna imovina glavni oslonac države u razvitku narodne 
privrede; država ne ide za tim da koči privatnu preduzimljivost 
u privredi, naprotiv, ona ide za tim da privatnu preduzimljivost 
uključi u privredni plan i da, na taj način, omogući da i ona 
doprinese svoj udio u podizanju narodne privrede. 

Dosljedno tome daje se državnom rukovodstvu mogućnost 
da i ona sredstva za proizvodnju koja se nalaze u rukama države 
daje na iskorišćavanje pojedinim preduzećima ili preduzetni- 
cima, tj. da dobiju koncesiju. 
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Članu 16 dodat je prvi stav, koji glasi: »Opšteiuirodna imo- 
vina glavni je oslonac države u razvitku narodne privrede«. 
Ovim stayom takode nije imeto ništa novo n naš nacrt Ustava. 
Ovim stavom htjelo se samo da naglasi važnost državnog pri- 
vre^npg sektora u narodnoj privredi. Ovim je važnost državndg 
privrednog sektora u našoj privredi samo jače izražena. 

Članu 18 dodaje se d'ru^i stav, koji glari: »Zajemčnje se 
nasledivanje privatnog vlasništva. Pravo nasledstva nrcdnje ?e 
zakonom«. 

Već u stavu prvom člana 18 zajemčnje se privatno vlasni« 
;!vo, pa se logično zajemčuje i nasljeđivanje privatnog vlasni- 
štva. Međutim, u diskusiji po ovom pitanju da li se zajemčnje 
i pravo nasljeđivanja privatnog vlasništva, formulacijom stava 
i"vo- člana 18 smatrali su neki da nije to jasno izraženo. Dakle, 
'"adi jasnoće i radi potpunosti unesen je ovaj drtlgi stav, koji 
je sasvim u skladu sa osnovnim načelima da se kod nas zajem- 
čnje privatno vlasništvo. Pa prema tome nasljeduje se i privatna 
svojina 

Istom članu KS dodat je četvrti stav koji ••;!asi: »Zabranjuje 
se postojanje privatnih monopolističkih organizacija, kao Sto 
SU karteli, sindikati, trustovi i slične organizacije stvorene u cilju 
diktiranja   cena,   monopolisanja    tržišta   i    oštećivanja    interesa 
narodne privrede«. 

Privatne i monopolističke organizacije kao što sn trustovi, 
karteli, sindikati i njima slične organizacije u uporedenju .sa 
srednjim i sitnim preduzećima pretstavljaju jedan viši tip pri- 
vredne organizacije .svojstven državama sa razvijenim kapitali- 
stičkim uređenjem. Međutim, iako ui karteli i njima slične pri- 
vredne monopolističke organizacije nisu kod nas zastupljene. 
ipak su se pojavile faktičke tedeneije or^anizovanja, konceiitn- 
sanja privrede na privatnom sektoru u cilju slabljenja i razbi- 
janja državnog privrednog sektora. Zato je Ustavom zabranjeno 
postojanje organizacija sa ovakvim ciljem, to jest, sa ciljem 
Vabljenja  i  razbijanja  narodne  privrede. 

Članu 18 dodat je isto tako i stav (i, koji glasi: ^>Pod istim 
uvj^tim? mogu se zakonom nacionalizirati pojedine privredne 
grane ili poduzeća ako to traži opći interes«. 

Već prvobitnim članom KS bila je u projektu postavljena 
mogućnost eksproprijacije privatne svojine. Ipak, to inje bilo 
'K-oljnu Trebalo je'državnom rukovodstvu na polju privrede 
ofnpgućiti, zakonitim putem, još i eksproprijaciju pojedinih pn- 
vrednilj grana i pojedinih preduzeća. Ovakva eksproprijacija 
prelazi  okvir eksproprijacije  i  pretstavlja  nacionahzovanje,  pa 
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je to valjalo u Ustavu izrikom izraziti. Ovaj propis daje našem 
državnom rukovodstvu mogućnost nacionalizacije pojedinih 
privrednih grana i poduzeća. 

Članu 19 dodat je nov stav peti, koji glasi: »Država naro- 
čito zaštićuje i pomaže malog i srednjeg seljaka svojom općom 
privrednom politikom, jevtinim kreditom i pnreskim sistemom«. 

Ovom dopunom iznesen je i naiin na koji će držgva. zaštititi 
i pomagati malog i srednjeg seljaka, to jest, općom privrednom 
politikom, jevtinim kreditom i poreskim sistemom. To je u 
skladu sa općim principima našeg Ustava. Kad on proklamnje 
jedno načelo, kad normira jedno pravo, on istovremeno odre- 
đuje i sredstva koja će garantovati izvršenje tog prava. Ovo je 
valjalo dodati da se ne bi iz prvobitnog teksta ovog člana 19 
shvatilo da je ova zaštita i pomaganje od strane države malog 
i srednjeg seljaka ustvari uperena protiv bogatijih seljaka. 

U čl. 20 dodat je treći stav, koji glasi: »Maloljetne osobe 
u radnom odnosu uživaju naročitu zaštitu države«. Ovaj stav 
usvojen je na predlog radničkih sindikata s ciljem da se malo- 
ljetna lica u radnom odnosu, a to su učenici u privredi, zaštite 
od eksploatacije. iMislim da je tO dovoljno jasno i da tome ne 
treba više objašnjenja. 

U članu 25 dodati su stav čcivrti i peti. Stav 4 glasi: »Za- 
branjena je zloupotreba crkve i vjere u političke svrhe i posto- 
janje političkih organizacija na vjerskom temelju«. Stav peti 
ovoga člana glasi: »Država može materijalno pomagati vjerske 
zajednice«. 

Drugovi, i u samoj oslobodilačkoj borbi, a i sada poslije 
oslobođenja pokazalo se da pojedini narodni svećenici, naročito 
oni viši koji su povezani sa fašizmom, iskorišćavaju religiozno 
osjećanje naroda u protivnarodne svrhe. Oni su ranije služili 
okupatoru, a danas se pojedini svećenici'svrstavaju u red doma- 
ćih izadajnika i okupljaju oko sebe razbijene ostatke fašizma. 
Stoga je bilo potrebno Ustavom onemogućiti zloupotrebljavanje 
religioznih osjećaja naroda u protivnarodne svrhe, jer svako 
osnivanje i zloupotreba crkve i vjere u političke svrhe i osniva- 
nje po'litčkih organizacija na vjerskoj osnovi pretstavlja opa- 
snost, te se stoj^a to i ne može uskladiti sa naišom oslobodi'lač- 
kom borbom, niti se slaže sa duhom ovog našeg Ustava. Naš 
Narodnooslobodilački pokret i naša mlada država nisu imali 
nikad ništa protiv crkve i protiv vjersknh stvari. Naša država je, 
štaviše, voljnia i da pomaže vjerske organizacije materijalno 
te je u tom cilju i donesen u čl. 25 pasus u kome >е kaže da 
država može crkvu materijalno da potpomaže. 
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U članu 26 u 2 stavu došio je cio izmjene. Тлј Иап glaii: 
»Pravovaljan je samo brak zaključen pred nadležnim državnim 
organima. Poslije zaključenja braka građani mogu izvršiti i 
vjenčanje po vjerskim propisima«. 

U ovom stavu zapravo je novo samo to, da se crkveno vjen- 
čanje može izvršiti samo poslije zaključenja braka. Po našem 
Ustavu, brak se mora prvo sklopiti pred nadležnim državnim 
organima; a iza toga građaninu je slobodno, dosljedno princi- 
pima kojima je zajemčena sloboda savjesti i vjeroispovijesti, 
da se i u crkvi vjenčaju tj. da izvrše crkveno vjenčanje po vjer- 
skim propisima. 

Međutim, brak i porodica su važne ustanove. Iz njih iz- 
vire o'dn.os između bračne djece, između roditelja i djece i onda 
odno.i između države i porodice. Država je, prema tome, imala 
interesa, i ima interes, da se bračno stanje Sto čvršće uredi i 
zato je rečeno da se crkveno vjenčanje može izvršiti poslije 
sklopfjenog braka, kako pojedini građani ne bi izigravali ovaj 
propis Ustava. 

U članu 28, u 7 stavu, moram ukazati na jednu štamparsku 
grešku. Taj stav upravo glasi ovako: »Nijedan državljanin 
bederativne Narodne Republike Jugoslavije ne može biti 
prognam iz državi--. Ostaj« riječi se brišu. A druga rečeiiicai ra- 
nijeg člana 28 istoga stava glasi: »Samo u slučajevima pr ipi- 
sanim zakonom može građanin biti protjeran iz svog prebiva- 
lišta«. Ta rečenica unesena je u nov .stav. Ovo je učinjeno radi 
i"ga da bi se izbjegla nejasnoča; Nejasnoća je u tome što у: '" 
ranije -stilizacije izgledalo da bi se građani FNRJ mogli pro- 
tjerati iz naše'države. A to ne stoji. Stoga je valjalo taj Izraz 
odvojiti i normir;;!! u poseban stav. Nov u tom članu je zadnji 
stav,"koji glasi: »Državljani Federativne Narodne Republike Ju- 
goslavije uživaju U stranim državama zaštitu Federativne Narod- 
ne Republike Jugoslavije«. Svaka država, pa i naša, zaštićuje 
svoje državljane u stranim državama. Ona to zaštićavanje vrši 
putem međunarodnih ugovora i sporazuma na bazi reciprociteta. 

U članu 34, ranijem 41, dodat je nov stav koji glasi: »Obra- 
na domovine najviša je dužnost i čast svakog ^radnnina«. Ovaj 
je stav dopuna prvog stava. Ovaj stav drugi unesen je na pred- 
log boraca Jugoslovenske armije koji su to izrazili na svojim 
konferencijama, te je stoga to valjalo unijeti. 

U članu 36 nov je stav drugi. Razlog za dopunu ovoga Člana 
drugim stavom naznačen je i u sćfmom tekstu ove dopune, jer 
fizičko vaspitanje naroda, a naročito omladine, naročito je važno 
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za podizanje narodnog zdravlja i podizanje obranbene inoć; 
države. 

U članu 37 dodat je zadnji stav: »Autorsko pravo zaštićeno 
je zakonom«. Stav o zaštiti autorskog prava unesen je zato da 
bi se pomoglo razvijanje umetničkog i naučnog rada i da bi se 
taj  rad zaštitio od zloupotrebe. 

U članu 43 došlo je takode do izmjene. Taj član sada glasi: 
»Radi zaštite građanskih sloboda i demokratskog uređenja Fe- 
derativne Narodne Republike Jugoslavije utvrđenog ovim Usta- 
vom, nezakonito je i kažnjivo upotrebljavati građanska prava 
radi promjene i narušavanja ustavnog uređenja u protudemo- 
kratskom cilju«. Ranija formulacija ovog člana bila je uska, jer 
je ona zabranjivala upotrebu građanskih prava u cilju nasilne 
promjene demokratskog poretka u našoj zemlji. Nova formu- 
lacija proširuje to i zabranjuje iskorišćavanje demokratskiji 
prava u cilju fašis-tičke i profašističke djelatnosti, jer takva dje- 
latnost, na kraju krajeva, svodi se na nasilno obaranje poretka 
u zemlji. Zato je valjalo član 43 bolje formulisali i proširiti. 

U drugom dijelu, u Glavi VI, u članu 44 došlo je do pro- 
mjene i mjesto »izmjene i dopune Ustava FNR.J« sada stoji »pro- 
mjena i dopuna Ustava FNR.I«. Potpuno je jasno da će u razvoju 
naše države i njene državnosti biti potrebno vršiti i temeljitije 
promjene Ustava, da se te promjene neće odnositi ha promjenu 
jednoga ili dva stava. Predašnja formulacija ove tačke mogla 
je dovesti u sumnju ovo stanovište, da bi se temeljite promjene 
Ustava mogle izvršivati na temelju ovoga Ustava. Međutim, riova 
formulacija ne pretstevlja ništa novo nego sa.mo otklanja ove 
sumnje i dajje Jamstvo da će se buduće promjene Ustava vr- 
šiti na bazi ovoga Ustava, to jest. na bazi naši,' ustavnosti, a to 
znači da će se odvijati na ba^i produbljavanja narodne vlasti. 

U član 44 unesena je tačka 20 po kojoj u nadležnost 
FNR.I spada i »kontrola provođenja saveznih zakona«. Potreba 
kontrole izvršenja saveznih zakona izvire iz jedinstva zakono- 
davne i izvršne vlasti. Bez-'kontrole vrhovnog zakonodavnog 
organa državne uprave ne bismo bili sigurni da će se savezni 
zakoni sprovoditi u čitavoj zemlji, ne bismo bili sigurni da će 
se jedinstveno sprovoditi u čitavoj zemlji. 

Sprovodenje zakona bez kontrole moglo bi dovesti do fak- 
tičkog odvajanja izvršne vlasti, odnosno izvršnih funkcija zako- 
nodavne vlasti i, prema tome, do slabljenja odgovornosti izvr- 
šnih organa pred zakonodavnom vlasti. Većina saveznih zakona 
sprovodiće se preko upravnih organa narodnih republika. Kada 
ne bi  bilo kontrole,  ne  bi  bilo  ni  garancije  da  će  se  savezni 
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zakoni jeditistveho sprovoditi u svima republikama. Zato je bilo 
nužno da se u tome članu unese tačka 20. 

Ualja promjena dolazi tek u članu ВЗ, koji je u svidm 
prvom stavu nadcjpitiijeu tako da »pravo podnošenja zakonskih 
prijedlo«;i imaju Vlada 1;NRJ. članovi Vlade FNRJ i zastupnici 
obadvaju domova«. 

' Drugovi, zakoni su tako važan instrument, tako važno sred- 
stvo da  ih  donosi  Skupština i  trebalo bi Ustavom odrediti ko 
'"-,» pravo  podnošenja  zakonskih prijedloga.   To   je   riješeno 

OwSm  dopunom,  tako  da  će  ovo  pitanje, biti   riješeno  našim 
Ustavom. 

Dalj;i promjena sadržana je u drugom stavu člana 6(J. Tu 
je posle dosadašnjeg teksta »Zastupnici ne mogu biti lišeni 
slobode niti se protivu njih može pokrenuti krivični postupak 
bez odobrenja doma kome pripadaju ili Pretsjedništv.i Narodne 
skupštine« dodato: »osim u slučaju zaticanja na djelu zločina, b 
čemu se mora odmah izvjestiti Pretsjedništvo Narodne skup- 
štine«. 

Treba dodati da je ovo ustavma odredba koja se n-dazi u 
ustavima svih zemalja. Ne bi se moglo dozvoliti da se otežava 
isijedenjc po krivičnom djelu narodnih zastupnika — samo 
zato što su narodni zastupnici — i u onim slučajevima kada je 
samim zaiicanjein na nijemu izvršenja djela, odnosno zločina, 
ustanovljeno odnosno jasno utemeljeno da je dotični narodni 
zastupnik izvršio krivično djelo. 

Zato i ova iiManova treba da ude kao nadopmi;: u naš 
Ustav; 

Dalja promjena sadržana je u članu 72 i to na kraju, gdje 
se \katei »Primljenu promjenu ili dopunu Ustavu proglašuje 
Narodna skupština FNR.) na zajedničkoj sjednici obadvaju do- 
mova«. Ovo je tako važan pravni akt da ga treba svečano 
obaviti, proglasiti na zajedničkoj sjednici oba doma. 

U članu 74 proširen:1 Je i.ička 4. Ranije je stajalo da Pret- 
sjedniStvo Narodne skupštine FNRJ daje obavezna tumačenja 
(J saglasnosti zakona sa Ustavom FNRJ uz naknadnu potvrdu 
Narodne skupštine FNRJ. Sada je to riješeno ovako: »Pretsjed- 
ništvo Narodne skupštine ocjenjuje suglasnost zakona republika 
-s Ustavom FNRJ i saveznim zakonima, uz naknadnu potvrdu. 
Narodne skupštine FNRJ, a na zahtjev V'lade FNRJ, pretsjedni- 
štva narodnih skupština republika. Vrhovnog suda FNRJ, Jav- 
nog tužioca FNRJ i po sopstvenoj inicijativi;«. 

Bilo je bezuvjetno potrebno da se 11 naš Ustav unese .odred- 
ba  ko ocjenjuje  ustavnost  zakona  republika,  to jest  njihovu- 
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suglasnost sa Ustavom FNR.I, kao i ko ocjenjuje ustavnost 
zakona narodnih republika. U nekim državama ova funkcija je 
data ustavnim .sudovima. Naš Ustav, polazeći od principa na- 
rodne vlasti, državne vlasti, nije mogao ustrojiti neko tijelo 
kao što bi to bio ustavni sud, jer se to protivilo jedinstvu 
državne vlasti, jedinstvu izvršne i zakonodavne vlasti. Osim toga 
protivilo bi se i suverenitetu same Narodne skupštine da se 
određuje neki sud da dovodi u pitanje postojanje jednog za- 
kona. Zato je to trebalo dati u nadležnost jednom autorita.vv- 
nom organu ka'o što je to Pretsjedni^tvo Narodne skupštine, 
da ocjenjuje zakonitost odnosno ustavnost zakona republika, 
uz naknadno odobrenje Narodne skupštine. 

U tački 12 ovog člana nastala je izmjena u tome što Pret- 
sjedništvo Narodne skupštine FNRJ »proglašuje opću mobiliza- 
ciju i ratno .stanje u slučaju oružanog napada na Federativnu 
Narodnu Republiku Jugoslaviju ili u slučaju potrebe neposred- 
nog izvršenja međunarodnih obaveza Federativne Narodne Repu- 
blike Jugoslavije prema međunarodnoj organizaciji Imira •ili 
nekoj savezničkoj zemlji;«. 

Ispušteno je to da Pretsjedništvo proglašuje mobilizaciju i 
ratno stanje između dva zasijedanja Narodne skupštine FNRJ, 
dakle, ne samo između dva zasijedanja nego i kad Skupština 
zasijeda Pretsjedništvo Narodne skupštine je nadležno i ovla- 
šćeno da proglasi mobilizaciju i ratno stanje. To slijedi otuda 
što se ratno stanje i mobilizacija proglašnju onda kad je 
nužda, kad je potrebno da se odmah oružana snaga čitave ze- 
mlje stavi u obranu zemlje, u slučaju oružanog napada na 
našu zemlju, s jedne strane, a s druge strane kad postoji slučaj 
potrebe neposrednog izvršenja, ispunjenja međunarodnih oba- 
veza Federativne Narodne Republike Jugoslavije prema među- 
narodnoj organizaciji mira ili nekoj savezničkoj zemlji po ugo- 
vorima o savezu, a ti ugovori uslijed izvršene ratifikacije postali 
su naši zakoni, pa bismo diskusijom i glasanjem u Skupštini da li 
ćemo izvršiti ili ne međunarodne obaveze u pogledu stupanja 
u rat na stranu saveznika, s kojima smo takav savez sklopili, 
sebe doveli u položaj da glasamo ponovo o onome što stoji u 
zakonu. Ovako znači izvršiti zakon, odnosno međunarodni ugo- 
vor o ratnom savezu i izvršiti zakon ne samo u djelokrugu 
Skupštine nego u djelokrugu Pretsjedništva Narodne skupštine. 

U članu. 77 i ostalim članovima Ustava izmijenjena je riječ 
»naredbodavni« i zamijenjena riječju »upravni«. Dakle, ne stoji 
za organe uprave da su oni najviši izvršni i naredbodavni organi 
državne vlasti, nego da su oni izvršni i upravni organi. 

534 . .    '        :A 



Ovaj naziv, ovaj termin »naredbodavni«, koji je uzet iz 
na>e ranije terminologije, nepravilan je, jer vlade odnosno iz- 
vršni narodni odbori ne izdaju samo naredbe u ime svojih skup- 
ština, odnosno narodnin odbora, nego oni u ime svojih skup- 
ština i odbora vrže upravnu funkciju. Zato je taj termin »nared- 
bodavni« trebalo zamijeniti terminom »upravni«. 

U članu 81 izmjena se sastoji u tome da pretsjednici poje- 
dinih komiteta u sastavu Savezne vlade ne moraju biti članovi 
Vlade, dok Vlada može pojedinog svog člana odrediti za pret- 
■sjednika komiteta, na primjer, ministra bez resora ili potpret- 
sjednika Vlade itd. Time je data šira mogućnost stvaranja 
komiteta kao organa naročite vrste u sastavu Savezne vlade. 
Ova tendencija je došla do izražaja u novome članu 89. 

Član 85 samo je pravilnije tormulisan. 
U članu 86, stav drugi, između saveznih ministarstava dodato 

je novo Ministarstvo pomorstva pošto se s obzirom ita važnost 
pomorstva a i na ukazanu potrebu pojavilo kao nužno da se 
ovakvo ministarstvo kreira. 

Član 101 sadrži propis o nadležnosti, djelokrugu republi- 
kanskog ministarstva. To je tako važna materija da je to tre- 
balo Ustavom odrediti. 

U član 110 unesen je stav drugi, gdje se jasno određuje 
način izbora odbora, što nije bilo jasno izraženo ranije predlo- 
ženim članom. 

L' Glavi XIII, gdje se govori o narodnim sudovima, odvo- 
jeno je Javno tužioštvo. Javno tužioštvo kao organ Narodne 
skupštine, posebna je ustanova sa isto tako posebim zadacima. 
Javno tužioštvo nije ono što je nekada bilo državno tužioštvo. 
jer se njegov djelokrug rada ne proteže samo na saradnju sa 
sudom, nego ono istovremeno zaštićuje i zakonitost i na po- 
dručju uprave. Zbog toga je valjalo materiju o Javnom tužio- 
štvu razraditi u posebnoj glavi. Zato su ustanove o Javnom tu- 
žioštvu predvidene i razrađene u Glavi XIV novog ispravljenog 
teksta projekta Ustava. 

U članu 115 došlo je do promjene u tome Sto je unesen 
drugi stav, koji kaže: »Saveznim zakonom određuje se ustroj- 
stvo i nadležnost vojnih sudova«. Vojni sudovi, s obzirom na 
to što po svome karakteru i nadležnost: izlaze iz okvira redov- 
nih sudova, izuzeti su, s tim da budu o njima doneseni propisi 
posebnim zakonom. Štamparskom greškom dodat je zadnji stav 
koii glasi: »Sudovi izriču pravdu u ime naroda«. Taj stav bio 
je'brisan, jer je to sadržano u članu 117 nove redakcije. 
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U članu 116 u prvom stavu uslijed gresSkfe ispuštene su HjeČi 
»i sude po zakonu«. Novi su stavovi treći i četvrti i glbse: 

»Viši sudovi imaju u granicama zakona pravo nadzora nad 
nižim .sudovima. 

Ministri pravosuđa rukovode i nadziru rad sudske uprave 
i staraju se za pravilnu organizaciju sudova«. 

Ovi novi stavovi, treći i četvrti, proširuju pravo nadzora. 
Inače bi sudovi bili nepovezani, oni bi stajali pod kontrolom 
onih organa koji Su ih izabrali, a to nije potpuno. Radi kontrole 
valjalo je dati proširenost, jer .su naši redovni sudovi mladi i 
n&igvatitm, pa bi im valjalo pomoći da se razviju u istinske 
organe  narodne  pravde. 

Članu US dodaje se nov stav koji glasi: »Okrivljeniku je 
obezbjedeno pravo obrane pred sudom«. 

Ovo načelo usvojeno je u svima đrughn zemlj::ma i valjalo 
ga  je unijtti i u naš Ustav. 

Iz člana 117 ispušten je drugi stav koji govori o nadležnosti 
okružnih sudova. Pošto je to pitanje neustavna materija, valjalo 
ga je izostaviti iz Ustava. 

U članu 121 došlo je do bitnih izmjena u tome što su ispu- 
šteni rokovi na koje se biraju sudije. To je učinjeno zato da 
bi sudije bile stalnije, da bi im se dala perspektiva za razvoj, 
da bi im se potstakla volja za proširenje opšte,^ znanja, da bi se 
po'digao kvalitet narodnih sudova. Međutim, ispuštanje ovih 
rokova nikako ne ide za tim da ne bude kontrole. On i dalje 
OStdju izborni kao i organi narodne vlasti, samo što su izbačeni 
rokovi, lako da svaki dobar sudija koji udovoljava ne bi se 
morao birati ponovo poslije dvije godine samo zato što je 
istekdi) taj rok od dvije goditie. 

U članu 123 nov je .stav koji glasi; »Vrhovni sud FNR.) 
ocjenjuje zakonitost pravomoćnih odluka svih sudova u Fede- 
rativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji u pogledu primjene 
saveznih zakona«. 

Drugovi, ovo je bila nužna dopuna. Po predašnjem tekstu 
ocjenjivanje zakonitosti pravomoćnih odluka bilo je prepušteno 
u nadležnost vrhovnih sudova republika, a Vrhovnom sudu FNR.I 
trebalo je staviti u nadležnost ocjenjivanje zakonitosti pravo- 
moćnih odluka u pogledu primjene saveznih zakona. Upravo on 
je u prvom redu pozvan da ocjenjuje da li se savezni zakoni 
pravilno primjenjuju i da ispravlja protivzakonitosti koje se 
pokažu, (♦sim toga kontrolom. Vrhovnog suda FNRJ i ispitiva- 
njem zakonitosti pravomoćnih odluka svih sudova daje se jedna 
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garancija da će sa savezni zakoni jedinstveno i pravilno primje- 
njivati u čitavoj našoj zemlji. 

U ranijem članu 121 izbacuje se stav u kome se lože da 
žalbi protiv pravnomočnih sudskih odluka treba da ima dejstva na 
suđenu stvar ukoliko savezni zakon ne odredi drukčije. 

Drugovi, ovo je ispušteno i .sadrza.no je u glavi o Javnom 
tužioštvu, a osim toga to je bilo i nepravilno, jer odluka po 
žalbi protiv pravomoćnih sudskih odluka treba da ima dejstva na 
presuđenu stvar, inače bi to bilo uspostavljenje povrede para- 
grafa, a ue povrede materijalnog interesa. Dakle, to je bilo nužno 
unijeti. 

Izmjena ii tlatru 125 sastoji se u tome da Javnog tužioca 
FNRJ i "njegove zamjenike bira i razrješava Narodna skupština 
FNRJ na zajedničkoj sjednici oba doma, a da javne tužioce na- 
rodnih republika i njihove zamjenike imenuje i razrješava Javni 
tužilac FNRJ. Javne tužioce autonomnih pokrajina, autonomnih 
oblasti, oblasti, okruga i srezova imenuje i razrješava javni tu- 
žilac republike uz.potvrdu Afl»riOg tužioca FNRJ. Time je uspo- 
stavljen jedan monokratski sistem u Javnom tužioštvu. Javni 
tužilac je organ Narodne skupštine FNRJ i, prema tome, svi 
njemu podređeni tužioci treba da se povinjavaju njegovim di- 
rektivama i da rade u jednom smislu i nezavisno od organa lo- 
kalnih  vlasti. "   ■ 

Nov je član 128 koji kaže da vojnog tužioca Jugoslovenske 
armije i ostale vojne tužioce postavlja Vrhovni komandant Ju- 
^oslovenske armije i da će se saveznim zakonom odrediti ustroj- 
stvo i nadležnost vojnog tužioštva. 

Zasebna organizacija vojnog tužioštva potrebna je s obzi- 
rom na naročiti karakter vojne organizacije, s obzirom na pod- 
ređenost i nadodredenost u vojnoj organizaciji. Vrhovnog ko- 
mandanta Jugosioveuske armije bira Narodna skupština FNRJ 
na zajedničkoj sjednici oba doma i, prema tome, ori je najpo- 
zvanije lice da postavlja vojne tužioce u Armiji. 

I konačno, u članu 131 novo je da Ustav daje Savezu ij 
vladi ovlašćenja da obustavlja akte vlada' republika i da ukida 
akte ministara republika, dok'-c šavćžnim ministrima daje mo- 
gućnost da mogu samo obustavljati akta ministara republika. 
fJo ranijoj formulaciji akte ministara narodne republike mogla 
je ukidati'samo vlada narodne republike i u tom slučaju Savezna 
vlada ne bi mogla rukovodili državnom upravom. Zato je bilo 
potrebno da se u poslovima iz savezne nadležnosti Saveznoj 
vladi da mogućnost da ukida akte pojedinih ministara narodne 
republike; 
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Na koncu Je stvoren treći dio Ustava pod naslovom: »Pre- 
lažhe i završne odredbe«. U tom dijelu Ustava nalazi se član 
136, ranije 133. U te prelazne odredbe mogu, naravno, da udu 
i dalje ustanove koje se pokažu kao rezultat pretresa u plenumu 
SkupštineJ l 

Drugovi, ja sam time ukratko pokušao da obrazložim po- 
jedine izmjene u nacrtu Ustava onako kako je predložio Ustavo- 
tvorni odbor pa ponovo predlažem i molim Narodnu skupštinu 
da ovaj izvještaj Ustavotvornog odbora primi. (Aplauz). 

Pretsednik: Čuli ste izveštaj Ustavotvornog odbora. Posle 
kratkog odmora govorice kao zastupnik Ministra za Konstitu- 
antu drug Milovan EHlas. 

(Posle odmora) 
Pretsednik: Nastavljamo sednicu. Kao zastupnik Ministra za 

Konstituantu govorice drug Milovan Đilas. (Buran aplauz). 
Ministar za Crnu Goru i zastupnik Ministra za Konstituantu 

Alilovan Diias: Drugovi i drugarice, mi smo prva oslobođena 
zemlja u Evropi koja donosi nov Ustav. Već sama ta činjenica 
govori nam o tome da razvitak demokratije ide u Jugoslaviji 
relativno bržim tempom no u drugim oslobođenim zemljama 
Evrope i da se kon.solidovanje demokratije u Jugoslaviji vrši 
najbrže. Sama ta činjenica nam ustvari govori o tome da dono- 
šenje! našeg Ustava ima ne samo isključivo politički značaj za 
našu zemlju, nego i jedan međunarodni značaj. Jer, prvi put 
poslije hitlerovske tiranije i njemačkog gospodstva u Evropi 
jedna od oslobođenih zemalja donosi jedan zaista nov i zaista 
demokratski Ustav. U unutrašnjem pogledu, u pogledu naSeg 
unutrašnjeg života. Ustav znači završetak perioda naše Narodno- 
oslobodilačke borbe, upravo ostvarenje onih parola, pobjedu 
onih načela, onih principa koje su narodne mase istakle u Ustavu. 
Drugo zasijedanje Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja 
Jugoslavije u Jajcu 1943 godine imalo je taj politički značaj da 
je formulisalo osnovne smjernice ustanka, osnovne zahtjeve 
Ustava i ustvari udarilo temelje budućoj Jugoslaviji. Današnji 
Ustav ustvari znači produženje onoga što je postavljeno u Jajcu, 
znači ustvari krunisanje, završavanje, pravno normiranje one 
borbe koju smo mi vodili u toku četiri godine i za koju su na- 
rodi Jugoslavije dali ogromne žrtve. Prema tome, Ustav fiksira 
onakve socijalne, ekonomske i društvene odnose kakvi se danas 
U našoj zemlji nalaze. Ministarstvo za Konstituantu i vi, parla- 
menat, Narodna skupština, dajući ovaj Ustav na diskusiju narodu 
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učinili ste jednu vrlo dobru i pametnu stvar ne samo zbog toga 
šio je Narodna skupština na taj način po pitanju najvažnijeg 
zakona naše zemlje, osnovnog zakona naše zemlje, zadržala vezu 
sa narodom, nego i po tome što su po pitanju samog Ustava ši- 
roke narodne mase naše zemlje faktički učestvovale u radu i 
izradi ovog Ustava. 

Primjedbe koje su došle na Ustav iz naroda uglavnom su 
dvcju vrsta. Opšti odnos širokih narodnih masa prema Ustavu, 
možemo čak reći najširih narodnih masa, vrlo je dobar. Jedino 
pojedinci, čak i oni dosta rijetko i pojedine organizacije nijesu 
prihvatili Ustav u cjelini, ili Sli predlagali takve odredbe koje bi 
samu bit, smisao Ustava, sama osnovna načela Ustava, to jest u 
izvjesnom smislu same odnose kakvi su se stvorili u našoj zemlji, 
željeli da izmijene u negativnom pravcu. 

Dozvolite mi da se prvo osvrnem na ove pozitivne pri- 
mjedbe, a kasnije ću govoriti o onim primjedbama koje bismo 
mogli nazvati negativnim. Prije toga da učinim jednu napomenu. 

U diskusijama su učestvovali svi naši narodi, sve nacionalne 
manjine. Čak su dolazili i predloži iz dijela onih krajeva koji su 
bili pod Italijom i koje drži naša vojska, pa čak i iz onih,dijelova 
koji se nalaze pod savezničkom armijom, kao što su Trst i ostal; 
krajevi. U diskusiji po ovom Ustavu učestvovali su svi društveni 
slojevi: profesori univerziteta, daći, ljudi najraznovrsnijih pro- 
fesija, vojnici kao i žene na svojim konferencijama itd. 

Stb se tiče primjedaba koje imaju pozitivan karakter u od- 
nosu prema Ustavu, hoću odmah da naglasim da se veliki dio 
primjedaba odnosi na stvari koje ne spadaju u Ustav nego u po- 
sebno zakonodavstvo. Predloga ima mnogo i vrlo dobrih u tome 
smislu, ali im nije mjesto u Ustavu nego u posebnim zakonima 
koji će se izrađivati na osnovu ovog našeg Ustava. Jedan dio 
primjedaba nije mogao biti uzet u obzir zbog toga što se te iste 
stvari koje pojedinci predlažu nalaze u Ustavu formuhsane na 
drugi način, u nekom drugom članu. 

Treći dio primjedaba jesu one koje su došle iz naroda i od 
kojih je jedan dio usvojen, a jedan dio je ušao u naknadne 
amandmane Ministarstva za Konstituantu, koje je drug Hrncevic 
već pročitao, a drugi dio primjedaba koji je došao iz naroda 
identičan je i istovetan sa-popravkama koje su ustavotvorni 
odbori i jedne i druge skupštine u svome radu sami otkrili i sami 
unijeli. 

Dopustite mi da se osvrnem na nekoliko najkaraktenstic- 
hijih primjedaba. Iz jedne vojne jedinice došao je predlog da 
u "odredbe o narodnoj svojini, sem ruda, voda itd., udu i šume. 
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Ova odredba ne može ući u pmjekat prosto i/, toga razloga sto 
mi, ako stanemo ha stanovište da priznajemo privatnu svojinu, 
a jedan dio šuma u Jutroslaviji nalazi se u privatnoj svojini, a 
nalazi se čak i u opštinskoj kao i u plemenskoj svojini u izvje- 
snim krajevima, ne možemo proglasiti šume državnom svojinom. 
Ustav predviđa mogućnost da država., ako je u opštem narod- 
nom interesu, može nacionalizirati izvjesna preduzcea, izvjesne 
grane prednzeća itd. 

Prema tome, taj predlog o šumama prema našim današnjim 
odnosima ne bi mogao ii'ćl u opštu narodnu svojinu. No, čitav 
odnos te diskusije u tim vojnim jediuicanea pokazuje se potpun; 
pozitivan prema našem Ustavu uzetom u cjelini. 

Dozvolite mi samo da pomenem kako je u vojsci tekla di- 
skusija 0 izmjenama Ustava. Naši su drugovi postavljali razna 
pitama; ha primjer, ko će da obrađuje zemlju poginulih parti- 
zana,'o roku služenja u vojsci itd. Pojedini članovi na tim konfe- 
rencijama znali su po desetak članova Ustava napamet. To po- 
kazuje odnos naše Armije prema nacrtu Ustava. Pukovnik Petar 
Brajovič predložio je da u naš Ustav, u član 20, treba da ude 
pitanje slobode Štrajkova. Ja mislim da takvo formulisanje pita- 
nja >1о1мк1е štrajkova u našem Ustavu ne bi bilo pravilno. Štrajk 
u ustanovama koje su opštenarodna imovina, pa prema tome i 
imovina raduičke'klase, ustvari ne bi odgovarao interesima rad- 
ničke klase, bio hi suprotan interesima radničke klase. Međutim, 
sam Ustav predviđa dji će država pomagati borbu radničke klase 
protiv eksploatacije, pa prema tome pomagače borbu radničke 
klase da zaštiti svoja prava u preduzečima koja nisu državna 
svojina, a u preduzečima koja su državna svojina sami radnici 
imaju dovoljno uvida i Kontrole u samom radu. 

Od jedne grupe građana u Beogradu (Maleševič Natalija, 
Vasilije Tomović i dr.) došao je predlog da bi sve škole trebalo 
da budu državne a školovanje potpuno besplatno. Ja mislim da 
bi ovakva odredba bila danas nepravilna. Mi ne možemo kazati 
sve škole. Ako jedan slikar hoće da osnuje školu kod sebe, ili 
jedan muzičar muzičku školu itd., mi ne možemo stati na sta'm- 
\ ište da zabranimo sve privatne škole, nego da sve privatne škole 
stavimo pod kontrolu, što Ustav veoma jasno predviđa. 

Iz redova radnika, seljaštva, omladine i drugih slojeva po- 
javili su se predloži o izmjeni zastave u crvenu zastavu i o stav- 
ljanju srpa i čekića na grb naše Republike, na petokraku zvi- 
jezdu. Na ovo mi moramo kazati da naši socijalni odnosi danas 
ne odgovaraju promjeni zastave niti stavljanju srpa i čekića na 
petokraku zvijezdu koja se nalazi na našem grbu. 
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Od jedne grupe građanki i/. PiivliiioviĆL've i Buhituvc ulice 
u Zagrebu došao je predlog da u opšteni naroanbm interesu na- 
rodne vlasti rnogu, kada se ukaže potreba, uzeti u državnu svo- 
jinu proizvodna sredstva predu/.eća itd. Ovaj predlog je-, kao 
Što vidite, ušao u nacrt Ustava. 

Sta nam pokazuju ovi predloži koje sam dosad fiaveo? Oni 
pokazuju da je veliki dio onih koji stavljaju predlože pobrkao 
pitanje' Ustava sa pitanjem programa, U želji, u progresivnoj 
težnji narodnih masa da se ide naprijed, da se u zemlji produb- 
ljuje demokratija, produbljuju nslovi života narodnih masi, 
ljudi su postavljali stvari koje mogli d^j " ob^if za budućnost, 
a ustvari one spadaju u današnjost. Llstav nije ргоцгат, nije 
stvar budućnosti, nego stvar današnjosti, sadašnjosti, stvar da- 
našnjih društvenih odnosa. U vezi s tim predlozima koji imaju 
programatski karakter, možemo mirne duše reći da naš Ustav 
nije takav po svojim odredbama da bi mo^ao kočiti progre- 
sivni razvitak na'šc demokratije, napredovanje naše ekonomije 
ii dalji normalni razvitak naših socijalnih odnosa. 1 baš u uzi 
s tim primjedbama hoću da kažem tla je jedna ud osnovnih. 
značajnijih "karakteristika ovog Ustava baš u tome Sto on, na- 
suprot drugim ustavima, ne konzervira dato socijalno slan.je. 
ne normira g$ kao vječito i nepromjenljivo, ne zatvara puteve 
daljem demokr. 1>кот razvitku naše zemlje, nego, učvršćujući 
postojeće demokratsko stanje u našoj zemlji, omogućuje SVOJ m 
odredbama da se ta demok/atija razvija i usavršava u svonu 
daljem razvitku. 

Dozvolite da se osvrnem na neke primjedbe koje su ušle 
u sam Ustav. U sam Ustav na osnovu predloga iz naroda ušlo je 
pravo nasljeđa. U sam Ustav na osnovu predloga iz Armije kao 
odredba ušlo je da je izdaja otadžbine najveći zločin prema na- 
rodu. Mislim da tome nije potrebno davati nikakav k.imentii. 
Treba se samo osvrnuti na naša iskustva u ovom ratu. 

U sam Us-tav, kao posljedica predloga iz naroda, ušlo je 
da se ljekovite vode pro-lašnju opštvn,Modnom svojinom. 

Na osnovu predloga iz naroda jače je podvučeno pr ivo rad- 
nih masa u p6gl6đu socijalnog oskrnranja. 

Na osnovu predloga iz naroda jasnije i određenije SU 1 ir- 
mnlisane one odredbe koje -ovore 0 ekonomiji nase zemlje, p 
ekonomsko-socijalnim  odnosima  u  našoj zemlji, 

Iz čitave diskusije, iz te pozitivne diskusije, možemo povući 
zaključke da SU narodne mase ovaj nacrt Ustava prihvatile sa 
ljubavlju  i  oduševljenjem  i  sa  punim  razumijevanjem  i  da  -a 
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stvarno smatraju kao svoj vlastiti Ustav, kao vlastito djelo -vu- 
jih ruku i napora. 

Prema tome, možemo biti sasvim Sigurni da će Ustav koji 
izglasa ova Skupština liaići na najdublje razumijevanje i biti 
svestrano prihvaćen od najširih narodnih slojeva. 

Dopustite mi da se osvrnem na još nekoliko primjedaba. 
Ministarstvo za Konstituantu dobilo je skoro od svih trgovačkih 
i jednog dijela zanatliskih udruženja sa teritorije Srbije, Kosova, 
Metohije i Vojvodine predloge da se unesu izvjesne izmjene u 
prvobitni nacrt Ustava. Moram odmah da naglasim da je jedan 
dio trgovačkih udruženja prihvatio Ustav u cjelini bez ikakvih 
izmjena, dočim drugi dio trgovačkih udruženja, prihvatajuci 
Ustav u cjelini predlaže da se u Ustav unesu i izmjeirie koje su 
od principijelne važnosti i koje bi, po mome mišljenju, krnjile 
opšti duh Ustava i ne bi odgovarale stvarnim dništveinm (ulno- 
sima kakvi već danas postoje u našoj zemlji. 

Primjedbe ovog drugog dijela trgovačkih udruženja S.vode 
se na sljedeće: prvo, oni postavljaju zahtjeve da še država u 
^provođenju svoga' privrednog plana oslanja kako na opštena- 
rodnu imovinu, to jest, na onu imovinu kojom rukovodi država i 
koja se nalazi pod kontrolom države, ali koja je opšta narodna 
svojina, i zadružnu imovinu, tako i na privatne poduzetnike, pri- 
vatne privrednike. Prije svega, ova odredba, ovaj zahtjev je U 
osnovi nelogičan, jer kako -se držaua može oslanjati na ne.-to 
što nije njeno? Pošto privatna pi^uzeća nijesu državna pre- 
duzeća, država se ne može u sprovodenju SVOgd privrednog 
plana oslanjati na privatna preduzeća. Država može privatna 
preduzeća staviti pod kontrolu, dati im zadatak, uklopiti ih u 
opšti privredni plan, ali se ne može ni u kom slučaju oslanjati na 
isti način na privatna preduzeća kao na državna. Privatan pre- 
duzetnik može da stvara svoje preduzeće, može da ga proda, 
može da ga proda po uslovima koji se njemu dopadaju. Znači, 
nemoguće je da se država oslanja na ovaj privatni sektor kao 
na svoj vlastiti sektor ili na zadružni sektor. 

Drugo pitanje koje je postavljeno u zahtjevu jednog od 
trgovačkih udruženja jeste, da se u slučaju nacionalizacije pre- 
duzeća obezbjedi vlasniku potpuna naknada. Ova odredba takode 
ne bi odgovarala današnjim našim socijalnim odnosima. Mislim 
da je dovoljno što Ustav kaže da se nacionalizacija ne može 
izvršiti sem zakonskim putem i da se naknada mora dati onako 
kako se zakonom predviđa. Mi ne možemo predvideti u Ustavu 
sve moguće situacije i kazati da sve naknade moraju biti u pu- 
nom iznosu vrijednosti. Naknada može biti u punom iznosu vri- 
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jednosti u ппш.цч) .slučajeva, a to ne znači da mora biti u svima 
slučajevima. Sve zavisi od konkretne situacije. Baš je zakon tu 
zato da regu'liše konkretne slučajeve u svima mogućim vidovima. 

Treći zahtjev trgovaca jeste da se da puna sloboda' trgovini. 
Mislim da je to osnovna tačka u zahtjevu toga dijela trgovaca 
0 kojima govorim. Ustvari, sve ove primjedbe da se država 
oslanja podjednako na sve tri grane, na privatni, državni i za- 
družni sektor privrede, kao i zahtjev o potpunoj naknadi u slu- 
čaju nacionalizacije, da se ti zahtjevi ustvari svode na ovaj 
zahtjev o punoj slobodi trgovine, o slobodi trgovinske djelat- 
nosti; 

Vrlo je karakteristično da se industrijalci i bankari nijesu 
takoreći uopšte javljali u ovoj diskusiji o nacrtu Ustava. To pro- 
izilazi otuda što je veliki dio industriskih postrojenja već nacio- 
nalizovan, a ukoliko nije nacionalizovan vuć se nalazi nod kon- 
trolom države. Sličan slučaj je i sa kapitalom bankaru. 

što se tiče trgovačkih preduzeća, ona rade sasvim slobodno 
i ima ih ogromno mnogo. 1 baš ta pojava dokazuje da su za 
privatnu trgovinu danas nastali povoljniji momenti. Rat je odnio 
veoma mnogo krupnih trgovačkih preduzeća bilo tla su nacio- 
nalizovana, bilo da su propala u toku rata, bilo da im je imo- 
vina uništena. Sličan je slučaj sa puno industriskih preduzeća. 
Ogromna masa sitnih trgovaca ostala je slobodna i kod jednog 
dijela tih trgovaca pojavili su se apetiti za punom slobodom i nc- 
ometanim radom od strane državnih organa; S druge strane, po- 
kazuje se činjenica da narodne mase najbolje osjećaju taj dio 
trgSvaca koji bezobzirno nastoji da, u toj relativno povoljnoj 
situaciji za sebe, dođe do zarade. Otuda je razumljiv ovaj zahtjev 
trgovaca. 

Ja sam odgbVorid zbog čega ovi zahtjevi ne mogu da udu 
u Ustav, Zbog čega odredbe Ustava ^arantuju pnv:iliiii svojinu i 
zbog čega čitav život mora da bude uklopljen u upšti državni. 

Druida vrsta primjedaba odnosi se na crkve. Pravoslavna je 
crkva uputila i Ministarstvu za Konstituantu i Pretsjedništvu 
Ustavotvorne skupštine predlog u ppg}eđii izmjene člana 25. To 
je uputio Sveti arhijerejski sinod srpske pravoslavne crkve, pret- 
sjednik mitropolit skopski Josif. Katolička crkva kao crkv 
organizacija nije uputila nikakav predlog Međutim, izvjesni 
predloži katoličke crkve došli su preko narodnih odbora, kao, 
na primjer preko Narodnog odbora Sveti Primož, Kržn.ca, Đur- 
đevac, Od'strane katoličke crkve jedino sr obratila Ministarstvu 
za Konstituantu sa svojim predlozima biskupska ordinacija, 
biskup Akšamović. 
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L' svome dopisu Ministarstvu za Kunstituaniu Sveti arii je 
rejski sinod srpske pravoslavne crkve predlaže da se u član 1 per- 
silit stava a) »crkva je odvojena od države« doda sljedeće: 

Prilikom ^provođenja u život ovog načela dosadašnji imo- 
vinsko-pravni odnosi crkve (pojedinih Verških zajednica) i 
države   re^ulisaće   se   posebnim   zakonom   u   duhu   pravičnosti«. 

Ovaj stav ustvari se svodi na to da bi crkvi trebalo dati 
naknadu za zemlju koju Je Izgubila putem agrarne reforme. Na-i 
država, međutim, i'inaisiski nije u stanju da izide ovome zahtjevu 
u susret, s jedne strane, a s druge strane nikakav zahtjev pravde 
tu ne može biti, jer mi, ako hoćemo da platimo to što se traži, 
moramo pare uzeti od seljaka, od proletarijata i inteligencije. 
Mi para nemamo, a s neba ih ne možemo skinuti., Nikakav zahtjev 
pravednosti ne bi bio da od seljaka koji su decenijama, možda 
kroz. čitav niz .<reneracija, obrađivali tu zemlju, sada tražimo 
naknadu za tu zemlju koju su dobili od države putem agrarne 
rel'orme. 

Zatim dolazi predlog kod tačke b) da se poslije trećeg stava 
doda : 

»b) Zajemčena je nepovredivost mesta za vršenje verskdi 
obreda (crkve, groblja, crkvene porte i crkvenih zgrada u 
njima)«. 

Ni ova odredba ne može ući U Ustav iz phdstog .razloga 5to 
su vjerski obredi i vjerske ustanove dovoljno slobodni, a odredba 
o nepovredivosti vjerskih prostorija u kojima se vrše vjerski 
obredi, od strane organa državne vlasti, ne može ući u l'sPiv 
zbog toga što nam iskustvo ovbga rata govori da je bilo crkava 
11 kojima se skrivalo oružje i ratni materijal neprijatelja. Po- 
znato nam je iskustvo sa Kaptolom, što znamo iz onoga što je 
bbjaVJjeho preko štampe posljednih dana. Tamo su pronađene 
ogromne količine ustaške arhive, koja je dragocjeni materijal za 
našu državu. Možemo li mi, ako naši orgaiii vlasti doznaju za 
takav materijal, odustati od toga da oni udu u crkvene prosto- 
rije? To se  ne može dozvoliti  niti  žagarantOvaii. 

Ali, zato treba zagarantovati pravo vjeroispovjesli, što je 
Ustavom i zagaraintovano. 

Dalje, pravoslavna crkva, predlaže da se stav 2 člana 26 
stilizuje i da glasi: 

»Punovažan brak može se zaključiti pred nadležnim crkve- 
nim ili državnim organom a prema slobodnoj volji lica koja brak 
zaključuju. Svi brakovi moraju se registrovati kod državnih nad- 
leštava«. 
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Svi brakovi moraju su registrovati kod državnih nadleštava. 
Znači sahtjev crkve sastoji se u tome da oba braka, i crkveni i 
građanski, budu punovažni. 

Dalje se kaže: 
»Stav treći Cl. 2Н da se stilizuje ovako: »Bračni sporovi spa- 

daju u nadležnost narodnih sudova, ali su punovažne presude 
crkvenih sudova u bračnim sporovima crkvenih brakova«." 

Mi moramo sprovesti jedinstvenost: ili građanski brak ili 
ćemo se vratiti crkvenom braku. Inače bi bila prava zbrka ako 
bismo dopuštali oba braka. S dru^e strane, ako bismo dopustili 
punovažnost oba braka, onda bi crkvi dali prava koja ustvari 
ima država i državne vlasti koje su birane od naroda dale bi 
crkvi prava koja trijesu samo stvar vjerujućili, nijesu samo stvar 
onih koji vjeruju, nijesu stvar ove ili one crkvene organizacije, 
nego su bračni odnosi, razvoj porodičnog života, porodice, 
ustvari pitanja čitavog naroda, pitanja države kao cjeline, pita- 
nja nacije i njenog napretka uopšte, bez obzira i nezavisno od 
religije i od toga da li neko vjeruje ili ne vjeruje. Mislim da je 
za princip slobode vjeroispovjesti dovoljno da supružnicima koji 
žele da izvrše i vjerski obred to pravo bude Ustavom zagaran- 
tovaho. Sto je Ustav i učinio. Dalje, pravoslavna crkva predlaže 
da crkva ima pravo da osniva svoje vjerske škole. To pravo 
crkvi nije zabranjeno. Škole u kojima se odgaja kler crkva može 
da osniva. 

Dalje se u ovom predlogu nastavlja: »\auka vere predaje se 
u svima Osnovnim, srednjim i njima sličnim školama«. Mislim da 
ne možemo unijeti u Ustav generalizaciju da se vjera mora pre- 
davati u svima školama, nego ćemo to docnije prepustiti zako- 
nima koji regulišu odnos između crkve i države. U nekim kraje- 
vima predavanja vjere u školama, prema želji roditelja, pok.i- 
.zalo se kao pozitivno po naše odnose sa crkvom i ostvarljivo. To 
ne znači da u svima krajevima i svima situacijama tako mora 
biti. Zato to pitanje treba Ostaviti posebnim zakonim.i. Smatram 
da n tome pogledu Ustav takode garantlije crkvi dovoljno 
prava. 

Pošto Ustavotvorni odbor nije usvojio ovaj predlog, Sveti 
arhijerejski sinod obratio se Pretsjedništvu Ustavotvorne skup- 
štine sa predlozima koji SU po svojoj suštini identični. 

Što se tiče primjedaba Reis-ul-uleme 11 Sarajevu, koje su 
potpisali Pašpašić i Ridanović, one se svode na iste primjedbe 
koje su došle i od pravoslavne i od katoličke crkve, s tim što oni 
postavljaju još i to da u bračnim, porodičnim i vakufskim stva- 
rima sude šerijatske sudijc, vjerske sudije, čija će se nadležnost 
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urediti posebnim zakonom. To su stvari na koje smo principi- 
jelno odgovorili, odgovarajući na primjedbe Svetog sinoda i 
važe i za primjedbe biskupa Akšamovica. 

Razlike između nas i biskupa Akšamovica su tako duboke, 
da mi ne možemo od njegovih predloga, doduše ne na našu 
žalost, ništa da usvojimo. 

Sad principijelno 6 pitanju crkve i države. Naš Ustav spro- 
vodi načelo odvajanja crkve od države, ali mi smo unijeli kasnije 
odredbu da država može pomagati materijalno vjerske organi- 
zacije. Od držanja vjerskih organizacija prema državi, prema 
narodu, prema borbi našeg naroda, prema čitavoj našoj demo- 
kratiji, prema našoj nezavisnosti, prema sudbini naše zemlje, 
prema njenoj budućnosti, zavisiće i odnos države, naše demo- 
kratske 'i narodne države, prema samoj crkvi. Ne možemo mi 
narodu nametati nikakve terete ni obaveze mimo onoga što on 
sam želi da prihvati. 

Pod određenim uslovima: poznato je da crkva može da odi- 
gra pozitivnu ulogu. Uzmimo konkretan slučaj u najnovijem 
periodu gdje je ruska pravoslavna crkva u ovom ratu igra'la 
pozitivnu i korisnu ulogu. I mi imamo u našoj vlastitoj prošlosti 
mnogo slučajera gdje je crkva igrala pozitivnu ulogu. Takvu 
situaciju mi ne isključujemo ni danas ni u budućnosti. Samo 
treba da se stvore potrebni uslovi. Država bi u njenoj korisnoj 
ulozi svakom narodu kao cjelini mogla da izađe u susret i to je 
u Ustavu, ja; mislim, dovoljno. 

Neću se u svom izlaganju osvrtati ha amandmane Ministra 
za Konstituantu, pošto ih je drug Hrnčević ovdje obrazložio u 
svom obrazloženju rada Odbora, to jest predloga Odbora. 

Ustav koji se nalazi pred vama, kao što sam rekao, fiksira 
odnose koji postoje u našoj zemlji. Samim tim on učrvšćuje 
tekovine, konačno "učvršćuje tekovine dosadašnje borbe naroda 
Jugoslavije. On ostaje osnova za dalje zakonodavstvo čitave 
naše zemlje. Zato sam, drugovi, uveren da ovaj Ustav označava 
ne samo potrebe naroda Jugoslavije, nego i u izvjesnom smislu 
označava krupne korake u daljem razvitku borbe naroda Jugo- 
slavije i u naišoj daljoj borbi zai demokratiju. (Aplauz). 

Pretsednik: Ovim je naš današnji deo rada iscrpen. Molim 
sve drugove narodne poslanike koji žele da učestvuju u sutra- 
šnjoj i daljim diskusijama da se jave sekretaru Jozi Milivojeviću. 

Ovu sednicu zaključujem, a sledeću zakazujem za sutra u 
16 časova. 

(Sednica je zaključena u  19 časova). 
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СКУПШТИНА  НАРОДА 

Четврта редовна седница 
(18 јаиуара 1946) 

Почетак у 16,15 часова. 

Претседавао претседник Јосип Видмар. 
Претседннк: Огварам четврти редовни састанак Скуп- 

шпшне народа и молим секретара Нинка ГТепровића да про- 
чита заиисиик прошле седнице. 

Секретар Нинко Петровић чита записник треће редопне 
ссднице Скугпптине иарода од 17 јануара 1946 године. 

Претседнмк: 11ма ли каквих ири.медаба на записник? 
(Нема). Примедаба нема, записник се прима. Прелазимо na 
дневни ред: претрес извештаја Уставотворног одбора Скуп- 
штине наррда o нацрту Устава ФМРЈ у начелу. Kao први 
пријавл>ени говорник има реч др Синиша Станковић. 

Др Синиша Станковић (НР Србија): Другови народни 
посланици, узимам реч у начелној дискусији o нацрту 
Устава и o извештају Уставотворног одбора као припадник 
Народног фронта и убеђени фронтовац и изјављујем ла Ку 
гласати за. Још иного Пре него што je изнет пред nac на 
коначно решавање, onaj нацрт! je стављен пред најшире 
Mace на слободну и свеопшту дискусију. Треба истаћи ту 
чињеницу да се овога пута први иут у нашој историји нашим 
народима дала могућност пунбг учешћа у изради основног 
закона државпе заједнице, заједнице коју су они својим 
сопственим снагама изградили. Колико je и какво je у тој 
општој дискусији било учешће претставника свих слојева, 
од сељака до интелектуалаца, од војника до политнчара, од 
појединаца до маоовних организација, најлепше нам сведочи 
експозе  заступника  Министра  за   Констнтуанту,   који   смо 
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јуче имали прИЛИке ла чује.мо. ;Низ по.итшинх предлога н 
сугестија који cv дошлн из свих крајека наше земље Мини- 
старству за Конституанту и који су могли корисно да се 
употребе за израду конкретних предлога за измену и до- 
пуну појединих чланова нацрта, сведоче o живо.м и ствар- 
ном интересовању са који.м су широке народне масе при- 
миле овај нацрт. Чињеннца, крју je истакао и заступник 
Мннистра за Конституанту, да у тој свеопштој дискусији 
приговори који су изнесени нису дирали у суштину основ- 
них начела овога нацрта, — јасно показујс да on заиста 
одговара жељама и расположењу иарсдних маса. Mace су 
га, значи, усвојиле. Ми у овом тренутку немамо више пред 
собо.м само нацрт Устава Министарства за Конституанту 
него у суштини имамо прави народни пројект који наши 
народи подносе својим слободпо изабраним претставницима 
na дефинитивно озакоњење. 

Нацрт je, исто тако, прошао и кроз устанотворне одборе 
самих окуишштна'и, мислим, потрсбио je авде ucraiiii ретку 
једнодушност која je владала у уставсггворним одборнма 
"прилнком претреса појединих одредаба Устава. У току више 
од месец дана напорног рада све су се дискусије o поједи- 
ним члановима Устава завршавале увек једнодушним одлу- 
кама. Измвне и допуне. које су уставотворни одборп \чи- 
пили у првобитиом пројекту, нису, исто тако, задирале у 
основна начела самог пројекта. Напротив, бне су их још 
ближе прецизирале и јасније обележиле. Штавише и сама 
чињеница Да ćy се уставотворни одбори без нкаквнх те- 
шкоћа сложили у томе да поднесу један јединствен зајед- 
иички извештај, показује ta коликом су једнодушношћу ти 
одборн водили и завршиди свој напорни посао. Резултат 
њиховог рада je пред на.ма м ми се сви можемо лако уве- 
рнти да редигован Устав у својим основннм прннципама и 
начелима одговара ирвобитном нацрту, да je аадржао сва 
своја битна начела, a задржао уједно јасноћу и добио више 
прецизирану форму. Шта иоказује та значајна чињеница да 
je овај нацрт -Устава могао проНи и кроз дискусију широких 
маса народа, и кроз дискусију Уставотворног одбора, a да 
поред свега тога остане у суштини неокрн.еи и неизмењен 
у својим битним начелнма? To, upe свега, показује да су 
питања која он решава већ довољно сазрела у свести ши- 
роких народних слојева. To, даље, иоказује да je нацрт 
успео да правно уоблнчн и верно одрази политнчку и дру- 
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штвену стварност која je касталр у току једног HctopHCKor 
процеса крји Je дуб.око укорењен у прошлости и који je 
иочео да се !нагло одвија са пичетком народног устанка. 
Ja мисли.м да нико не МОЖв nopehu да je наша млада лр- 
жавна заједница, настала једним револуцИонарним проце- 
с< м na раввалинама старе југословенске лржапе, једна 
11|)авиа и уставна држава п пре свакога иикммог устава. ();:а 
као таква постоји више од дне године. Она има своје 
ннституције, има свој државнн апарат, има свој уоблнчени 
■'IHK. Из досадашњег развитка кроа народноослободилачку 
борбу израсле су jacne линије једног правног поретка, 
једногв живога устава који се свакодневЈШ примсп.ујс и na 
коме се заснивају темељи наше државне заједнице, Управо, 
одредбе го.га ненисаног али стварно гкстојећег устава (|)ор- 
мулише овдашши нацрт који je пред на.ма. У пл-му су 
егварно уобличене све нсториске крупне пр.омене које су 
настале за иротекле четирн године и које су стварно усло- 
виле постанак нове Југославије. Кад нацрт Устава у своме 
ирвом члану формулише општи карактермаше државе као 
наррдџе републике, савезнс народне државе републиканског 
чблпка, on тиме нс дајс са.мо формулу државног _\ре1)гња, 
Не дефинише само облик државе као релублике са федера- 
тивннм уређењем. формулишући' да je Југославија народна 
република, пацрт уствари одражава оне најкрушшје fipo- 
иене које су се код нас одиграле у току народног устаика и 
хоје су, уствари, ообрм повукле и чигав низ других битних 
иромена, паиме промепа у односу народа према власти. 
Чињепица Да je кроз пародни устанак власт прешла у руке 
народа, то јест, да je ca власти свргнута једна неиародиа, 
1 еакциоиарна мањнна, која je путе.м власти штитила своје 
класне интересе, претставл>а заиста најреволуционарнију 
цромену која се одиграла за време народноослободилачког 
рата, за време нароДНОГ усганка. Ta основна промена, та 
'шњеиица ла je власт данас у рукама широких народних 
■■часа, нарочито je истакпута и иодвучена у образложењу 
Мииистар за Конституанту уз нацрт Устава. Мисл^.м да иије 
потребно нарочито иодвлачити како je до те промене дошло. 

Априлска катастрофа и сурова" окупација, коју су наши 
народи издржали, у.СЈвари су резултат једне опште издаје. 
излаје на свима странама a upe свега у врховима. У фхо- 
ви.ма државе, у врховима војске, у врховима легалних поли- 
тичких партија. Напуштен, оставл>ен самом ce6jf, народ се,. 
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сасви.м природио, морао окренути оним демократским cfta- 
гама у земл.и које су му остале верне, тако да je у току 
окупације и нарочито за време народног устанка дошло у 
иашој земљи до једног коренитог прегруписавања поли- 
тичких снага, јер су стара, нздајничка политичка воћства 
масе биле напустилс и почеле се оку11л>ати око водећих 
де.мократских елемената, зато што су са својим општим 
ставом и својом борбеношћу, уствари, одго^орили основ- 
ним стремљењима народних маса. Из таквог процеса изни- 
кла јо, израсла једна нова политичка организација, Народни 
фронт, организација која je окупила око себс све иајширс 
слојеве и која je поставила као циљеве борбе управо 
осиозна стремљења народних маса према нацноналној сло- 
бодн и према унутрашњим политичким слободама. Наши су 
народи, значи, у току ослободилачке борбе успели да створе 
политичку снагу довољно јаку не само да порази споља- 
шњег непријатеља и домаће реакционарне снаге, него у 
исти мах и да себи обезбеди пуну власт. Ha тај начин однос 
између власти и народа из корена се изменио. Раније обес- 
прављен, народ je постао господар, фактички господар вла- 
сти и сасвим je разумљиво што je он почео да одбацује у 
току самог устанка ненародни и највећим делом издајнички 
државни апарат и што je на његово место почео да изгра- 
ђује своје сопствене органе власти у облику народних 
■одбора. Зато су народни одбори и no својој форми и no 
■својој садржини битно различити од oprana власти старе 
југословенске државе. Они данас не само да претстављају 
основно политичко ypebefbe државе, него у исти мах прет- 
стављају несумњиво пајкрупниј^ тековину народноослобо- 
дилачке борбе. Њихов револуционарни постанак и њихова 
суштина je нашла своје правно уобличење у овоме нацрту 
Устава. 

Нацрт Устава дефинише oprane државне власти као' 
пзборне, јединствепе oprane власти, као једипствеп систем 
)1ародних одбора и то почевши од пајнижег oprana сеоског 
na све до пајвишег, до пароднпх скупштнпа народпих ре- 
публика и до саме савезпе Скупштине. У нацрту Устава, 
ИСТО тако, дошла je до израза и битпа промена улоге др- 
жаве, као последица промепе у карактеру посиоца власти. 
Раннје je ona била пнструмент у рукама експлоататорске 
мањнне, ипструмент за заштнту њених класпнх иптереса. 
Држава се дапас стварно ставља у службу парода, у службу 
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широких народних маса и може да послужи каа оружје за 
остварење тежњи и жел.а тих истих маса, У том погледу 
одредбе нацрта су несумњиво јасне и недвосмислене. Оне у 
Довољној мери изражавају карактер државе као народне, a 
то значи државе широких радних слојева, радника, сељака 
радне интелигенције и средњих слбјева, што фактички значи 
читавог народа. 

У нацрту Устава су, исто тако, правно уобличене и 
основне промене које' су наступиле у друштвеноеконом- 
ским односима код нас. Додуше, из нашег народног устанка 
није израсла иикаква битна, коренита социјална променл у 
нашој земљи. Капитализам и приватна привреда нису ишче- 
зли. Приватна својина je остала на снази, али су зато насту- 
пиле значајне промене у улози појединих привредннх сек- 
тора у нашој држави. Самим тим што je власт у рукама 
радних маса, држава je у стању да им, пре свега, пружи ефи- 
касну потпору у борби против економског искоришћавања 
пбтпомажући љихбве организаднје и обезбеЈ)УЈући њнхаве 
интересе у социјалним и радним одноеима. Државни сектор, 
који се снажно ојачао и који има све услове за даљи напре- 
Дак и даље јачање, претставља несумњиво данас моћно еко- 
номско упориште за бржн развитак прнвреде, нарочнто у 
правцу подизања благостања радних маса. Он je заједно са 
задружним сектором ствар?;а база за спровођење државног 
привредног плана, који има да регулише читав наш прнвредни 
живот, да га развија у бољем и социјално правичнијем сми- 
слу и да га подигне на виши степен. Самим тим се мења и 
улога приватног сектора привреде, који се свакако има 
потчинити контроли државе и своју делатност ускладнтн 
са општим интересима заједнице. Одредбе нацрта o дру- 
штвеном и економском уређешу, Koje правно формулишу све 
те стварно настале промене код нас, имају, како ми изгледа, 
један други значај. Оне претстављају у исти мах и матери- 
јалну базу саме народне власти, обезбеђују неопходне мате- 
ријалне   услове    читавог   поретка    наше    младе   Народне 
Републике. 

Демократски карактер наших народних власти, демо- 
кратска права нашнх грађана не би могла бити обезбеђена, 
не би се чак могла ни замислити у свом опстанку без једне 
сигурне материјалне основе на коју he се моћи ослањати. 

Исто тако cv јасно дошле до израза у нацрту Устава 
И промене које су иастале у односима између наших народа. 
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Нерешено националџр питаи>с у старој Југославији бн i<] 
je извор наиионалних сулротнрст^ и разјелишеиости, a 
самим тнм и главни узрок слабосги државе. Национално 
питање, заиста, није могло бити никако решенд све дој< 
пласт није дошла у руке народа. Данас, ono je коџавно 
решено na бази равноправности и слободног опредељења., 
To je, прнролно, морало собом условитн федеративни и 
ррпубликански рблик лржаииог уређења name младе др- 
жавне зпједнице. 

Ja ne могу, a да као Cponn ne подвучем сав onaj огрр- 
иан значај решења пациопалног imraiba, не са.мо за парод 
Србије него, vomnre, за све наше народе. Хегемонистичка 
клика са великосрпскнм тежњама, у наслону na монархиЈЈ 
и повезана са реакционарним групама у осталим KpajfiBiUia 
Лугославије, исувише јје дмо неовЛашћено говррила у име 
српског иарода, a тиме вештачки стварала раздор измс1,\ 
њега и осталих народа Југославпје. Она je заиста спушвала 
све оне истинске тежње српског парода, које датираЈу jom 
из врсмена првог срнског устапка, тежње да борбом за осло- 
бођеше од сопствепих угњетача оствари у заЈедннци са 

• осталим југословенским народима, такву државну зајед- 
иицу у којој he сви. бити равноправни. 

Te тежње он je усшео да. оствари тек у току овог народ- 
ноослободилачког' рата када je одлучпо пошао у борбу не 
само протнв спол.ашизег непријатеља, него и против уну- 
трашњих издајника и шовинистичке клике. 

Мислим да се не варам ако кажем да je народ Србије 
данас потпуно свестан да су услови за његов дал.и несме- 
iann пациопални развитак обезбеђени само у једној феле- 
ративној и републиканској заједници равноправпих народа 
у Koijoj нема и не може бити места никаквим хегемонистич- 
ким  илн сепаратисгнчким тежњама.  (Одобравање). 

Решење националног питаша повукло je за собом још 
једну крупну последицу, a то je могућносг стварања на- 
родне заједнице, песравњено јаче него што je икада уоп- 
ште могла бити стара Југославија. Створена добровољним 
пристанком слободних народа, нова Лугославија je настала 
и развнја се заиста као недел.пва, спажна целина у којој 
сви наши народи виде осповну гаранцију свог националног 
развитка и напретка. 

Све те основпе промене које су постале битпо обеле- 
жје   наше   данашње   политичке   и   друштвепе   стварности, 
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нашле су своје правно уобличење у иацрту овога Устава. 
Иа њима наша млада држава већ почива и оне су основа 
нашег дрсада неписаног, ади тиме ништа мање чврсто по- 
стојећег друштвсног и политичког поретка. Из њих je 
управо и израсла држава новог типа, држава истинскс на- 
родне демократије, која се развила и јачала стваралачкилг 
снагама широких маса, и која претставља Једну сасрнм 
одређену етапу у националном и политичком развитку југо- 
словенских народа. 

Прчетак правног уобличавања те ртапе дат je још пре 
две године на историском Другом заседашу првог слобол- 
ног  народног  претставништва — АВИОЈ-а. 

Овај нацрт, који je пред нама, устварн довршава делр 
правног уобличдвања основних начела наше државне за- 
једнице, ствараие и џзграђиване jom од иочетка чародног 
устанка. 

Али, ако je ОСНОВНа карактеристика овог нацрта Уст.ша 
да претставља правну регистрацију наше иастале стварно- 
сти, то ие значи да он само ут.врђује, да фиксира npeipjehe 
стање. Он, напротив, својнм рдредбама ствара нове MOIVII- 
ности за даљи развитак иаше народне заједнице, ирецизи- 
рајући организационе облике државиог уређења и обеле- 
жчвајуКи услове даљег учвршћиваи.а већ стечених теко- 
вина. Самим тим, ако се усвоји, он he претстављати моћну 
полугу нашег даљег нанретка, оружје у рукама маса -за 
даље  изгра1)ивање  државног  и  националног  живота. 

У свом јучерашњем експозеу заступник Министра за 
Конституанту истакао je да смо ми мрпн од раније окупи- 
раних земаља у Енропн, која доноси свој сновни лакои, 
која Beh приступа коначном доношењу еврга Устава. Он je 
подвукао и то да je то очити доказ да смо ми у својој :w- 
мократизацији,' у изградњи праве народне демократије 
отигџли можда напред нсиред многих друГих евродских 
3(.'М8Л>а. Мислим да je то схватање CICBHM испрарно и да 
га деле чак и многи наши пријатељи у инрстраиству. 

Овај нацрт Устава сврјим јасним формулаиијама ирже 
бити најлепше илуструје ступањ namer развигкл у ироцесу 
демократизације земље. Тиме се и објашњава Да je он могао 
бити рвако јасно редигован и, иарочито, да je могао бити 
неподељено-прихваћен од свих наших наррла, чд пајширич 
слојева. Са његовим рзакоњењем. наши be лароди прред 
осталога добити у руке најмоћније оружје за оорбу .чротив 
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свих покушаја остатака реакције ла подрију темеље  наше 
државне заједнице и да се дочепају власти. 

Из сни.ч ових разлога ja liv гласати за овај иацрт 
Устава, (Аплауз). 

Прстседник: Има реч народми посланик Владимир 
1-{азор. 

Владимир Назор (НР Хрватсш): Гјрађани и грађанке, 
другови народии посланиди, након дана када омо се лрви 
пута овдје састали и прогласили Републику Југославију, 
ово je другн даи, заправо друго вече, које he остатн чу- 
веио у повјести наших народа. Имадемо да гласамо, да ли 
прнмамо у начелу Устав наше заједничке државе, a то je 
закон иад законима, срчика у организму наше младе 
Реиублике. 

Нацрт Устава већ je преко мјесец дана, тискпн у вашим 
р\-кама. Одборн Скупштине су га огледали и дотјерали; на- 
род га je упознао и каза/о своје. Извјестител.и су нам CHHOII 
говорили јасно и стварно o њему, na je сада na намај да се 
кзразимо, да ли га у начелу одобравамо и прихваћамр, Шес- 
нест његовнх глава, или капитула, 133 његових чланка, или 
параграфа, стоје пред наиа И чекају на, нашс мнење и na наше 
одобравање; стоје пред иама поређани у дугом низу kao 
бранител.и наших политичких, економских и социјалних 

•поо-реба; стоје усправни и чнрсти, неки са црвеним 
цвијетом на клобуку, a неки такођер и са пуном пушком 0 
рамену, да нам осигурају тековнне наше борбе и наше по- 
бједе. (Одобравање). Морамо их ми сада с.чи cKvna помно 
огледати. 

Важан и крупаН je тај nocao, крцат свакојаких потан- 
кости, али ћемо ra моћи мирно и релатнвпо хитно снршити 
кад се освједочимо да raj Устав можемо најприје у начелу 
прихватитн. 

Ma и како испала каснија аиализа појединих 1лава и 
чланака овога Устава, ja сам начисту, и могу рећи да овај 
закон над законима у начелу мирне душе прнхваИам и да 
ћу за њ гласти. (Одобравање). A казаћу нам и зашто. 

Устави и законици већ су се давно састављали. Чувенн 
су древии Солонови законн, na и други законици старих 
хелинских републнка, рад РимлЈана на томе пол.у, CBG ДОК 
се римски републикански дух није утрнуо ПОГИбијом по- 
сл>едњих републиканских Брута и Касија, њиховим поразом 
у садашњој Македонији. 
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Мрачни устаии и законици завлалаше онла кроз вје- 
кове док се није разбуктала француска револуција, та npe- 
теча велике руске револуције, која даде не само Совјетском 
Савезу, него и читавом човјечанству узвишени плод и узор 
— Стц.ђинов устав. (Одобрава11.с). Његовил! трагом иде, 
први у Европи," Устав Републике коју сте ви, другови, имали 
срећу да прогласите. 

Јест, његовим трагом, али не као иалена копија голе- 
Mu,r узора. У нашем je Уставу сачувана наша инливидуал- 
ност;" зрцале се у њему наше материјалне и духовне пртре: 
Ое: плод je нашег страдања. Ham Устав, како je добро ре- 
као и предговорник, није настао ових дана у овој згради; 
ЦЦ га сада овдје само коначно стилизираио. Наш je Устав 
иастао заправо у шуми, у тешким нартнзанским ћорбамз, 
Јест, у шуми су избиле његове прве клице и већ су у шуми 
оне прнлично и порасле. Он није пнсан, као многи други 
усгави, обичном црном тиитом. Нагшсан je црвеном крвљу 
наших бораца, наше браће и лругова, сузама многи.ч к&ших 
MaJKii. ^ОдобраиаиЈе и гласов«л: Тако je!). 

A с обзиром lia човјека којему морамо захвалнтн И 
слободу и Републику, ми бисмо овај Устав могли прозвати 
Титсшш уставом. (Одобрааање). И њогова тм je личност 
јамство, да je овај Устав наш и да je веома добар. Јер ње- 
гов ум и његово срце, његова енергија и његова вјера зраче 
из њега. Говорим вам нскрено без конвенционалности, јер 
ми не држимо кадионицу v руци да узвитламо из ње облак 
тамјана. Харна срца дајемо само признање ономе човјеку, 
који нам je својим тешким, дугим радом дао .могућиост да 
дођемр до овог демократског, републиканског Устава. 
(Одобравање). Мило ми je што баш у овој Скупштини, гдје 
јелнакоправно и у истом броју сједе посланици свију на- 
шич народа, свих народа наше заједничке Републике, могу 
Beh сада изјавити, да hy, ка« Хрват, дати са усхитом свој 
глас за овај наш заједнички Устав. (Одобравање). 

Претседкик: Реч нма трећи пријавл.енн говорник друг 
Едвард Коцбек. 

Edvard Kocbek (LR Slovenija): Tovariši in tovarišice! Vse 
nas navdaja slovesno občutje, ko spričo predloga ustave, ki za 
Jugoslovane pomeni konec pretekle zgodovine m začetek nove 
velike epohe, dajemo vsak svojo izjavo. 

Osvobodilna vojna je tista prelomnica, ki je dejansko po- 
polnoma ločila preteklo od bodočnosti, obenem pa vrgla svoj 

555 



progresivni vpliv na ostali Balkan in tudi na Srednjo Evropo. 
Program, ki smo si ga Jugoslovani v osvobodilni vojni zadali. 
je, lahko rečem, izpolnjen. Pred nami je torej nova, dosežena 
politična in družbena stvarnost, ki jo zdaj kot marljivi delavci 
vnašamo v ustavo in beležimo v njene člene kot Magno carto 
bodočega življenja jngoslpvanskih narodov. 

Govorim kot Slovenec, kot poslanec Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda, kot politični delavec, ki sem imel čast, da 
sem sodeloval od prvih priprav za vojaško in politično ošvobo- 
jevanje slovenstva leta 1941 vse dO današnjih dni in ki morem 
sodelovati tudi pri donašanjn nove jugoslovanske državne 
usatve. 

Kot poslanec slovenskega naroda lahko ugotovim v Domu 
narodov, da predlog ustava vsebuje vse osvobodilne pridobitve, 
ki smo jih Slovenci kot Slovenci dosegli v tej vojni. Dovolite 
mi," da na kratko orišem liste pridobitve, ki jih smarram za naj- 
važnejše. Podal jih bom najprej v narodno-politični, nato 
v družbeno-političn; in nazadnje v kulturni  formulaciji. 

Slovenci .sprejemamo ustavo z zavestjo, da je v njej izra- 
žena najvišja stopnja .slovenskega narodnega razvoja. Sporni- 
njam se poznega jesenskega dne v Ljubljani leta 1941, ko smo 
na seji ožjih sodelavcev Osvobodilne fronte formulirali dekla- 
racijo slovenskih narodnih pravic, kjer stoje med drugim tiuli 
naslednji stavki:« 

Slovenci sprejemo ustavo z zavestjo, da je v njej izra- 
politično dozorel" in dobil svojo jasno državnopravno zavest. 
Zato je v svojem območju postal edini in največji nosilec suve- 
renosti«. 

»Slovensko osvobodilno gibanje, kakor ga predstavlja 
Osvobodilna fronta slovenskega naroda kot oblika borbene 
skupnosti, je izraz težnje po popolni narodni suverenosti. Zato 
sta narodna osvoboditev in združitev njegovi temeljni nalogi«. 

»Suvereni slovenski narod stremi po novem, bratskem so- 
žitju z ostalimi narodi Jugoslavije in z vsemi Južnimi Sloveni. 
Povdarja pa. da kol narod, ki je upravičen in odločen do kraja 
vzpostaviti svojo narodno suverenost, v vsaki politični obliki So- 
žitja za vse čase vztraja na načelno in praktično zajamčeni pra- 
vici do samoodločbe, ki vključuje pravico do odcepitve«. 

To je bilo jeseni 1941 leta. Od tistega datuma, ko smo po- 
stavili te besede -- takrat Še precej kot program -- da do da- 
našnjega dne, ko prebiramo načrt nove ustave, v katerem 
stoji takoj v prvem členu podobna formulacija, leži kratka ali 
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težka duba štirih, petih let. Vse kar smo leta 1941 postavljali, 
večinoma še kot program, je danes za Slovence prava stvarnost. 
Zato lahko rečem, da pomeni ustava potrditev nove slovenske 
narodnopolitične in  državnopravne situacije. 

Zakaj je to za Slovence posebno važno? Zato, ker je izpol- 
nitev narodnih ciljev slovenskega naroda postala klasičen pri 
mer narodne osvoboditve današnjega Gasa1. Osvobodilni boj, k. 
smo ga Slovenci začeli 1941 letin, je do sedaj najvišje izražena 
volja našega naroda po narodni izvlhosti, svobodi in suvere- 
nosti. Prav ob priliki fašističnega napada na slovenski narod 
smo pokazali do sedaj največji in najstrumnejši napor za ohra- 
nitev svoje narodnosti tako V smislu ohranitve živega narodnega 
telesa kakor ohranitve njfegoVe narodne zavesti. Slovenci s tem 
nikakor nočemo tajiti, da so ista gibala, iste cilje in isto voljo 
imeli tudi drugi jugoslovanski narodi. Vemo, da je posebno 
bratski makedonski narod vodil z isto ali še večjo intenzivnostjo 
osvobodilno borbo. Vendar moram reči, da je borba za sloven- 
sko narodno suverenost prav v tem času dobila svoj specifični 
značaj. Zakaj? Zato, ker je pri večini našega naroda bil ta na- 
,s,ron, to stremljenje po popolni narodni svobodi izraženo s tako 
odločno in jasno zavestjo, da gre za tisto enkratno in dokončno 
narodno afirmacijo, kakoršne Slovenci še do takrat nismo dali 
in ki smo jo bili dolžni sebi in drugim jugoslovanskim narodom. 
Nikoli bi ne bilo mogoče že takoj mesec dni po napadu Italije 
in Nemčije na Jugoslavijo osnovati Osvobodilne fronte kot bor- 
bene skupnosti vsega naroda, nikoli bi ne bilo mogoče, da bi se 
že pred formalno ustanovitvijo Osvobodilne fronte pojavili v 
Sloveniji partizani, nikoli bi ne bilo mogoče, da bi iz vsega na- 
roda privrela 5 tako izključnostjo in intenzivnostjo volja po 
ohranitvi, če ne bi bili Slovenci kot narod, kot ljudstvo, začutili 
da je prišla njihova ura, V dolgi naši zgodovini, tako težko pri- 
čakovana. 

Mi vemo, tovariši in tovarišice, da ima vsak narod tako 
svojo uro, ko mora v najhujši preizkušnji dati na tehnico vse 
svoje sile'in tisto uro izkoristiti za svoje dokončno narodno 
afirmacijo. Nam Slovencem je bilo namenjeno, da svoj narodni 
problem ventiliramo do kraja prav v eri fašizma. Smisel te ure je 
bil v tem da nam ni bilo zaukazano samo upreti se fašističnemu 
okupatorju in doprinesti svoj delež v borbi zoper fašizem, ampak 
v tem da to uro spoznamo kot zadnjo priliko za uresničitev 
svoje narodne suverenosti. To je kvalitetna razlika, pa čeprav 
za koga izmed vas samo moralnegt značaja, ki pa predstavlja za 
slovenski narod nepogrešljiv učinek. Narodi, ki take prilike ne 

5^7 



izkoristijo, niso polnokrvni narodi. Vsi vemo, da je geopolitična 
situacija slovenskega naroda taka, da smo s težko bolečino gle- 
dali, kako so latinski in germanski narodi okrog nas izkoristili 
svojo uro ne samo v svojo korist, ampak še posebno v našo na- 
rodno škodo. Mi Slovenci smo to uro zdaj spoznali In doživeli, 
todo nastopili s tem večjo intenzivnostjo in ne prepozno. 

Z radostjo ugotavljamo, da predlog nove ustave upošteva 
to veliko izpremembo, ki se je zgodila v slovenskem narodu in 
s slovenskim narodom. S to državno ustavo smo namreč dejan- 
sko dosegli višek svojega aktivnega narodnega razvoja. In ko 
to izgovarjam, imam pred očmi politično zgodovino našega na- 
roda, imam pred očmi nejasne in vendar iskrene napore mnogih 
poslancev deželnih zborov Kranjske, Štajerske, Koroške, Goriške 
in Trsta, imam pred očmi zahteve po zedinjeni Sloveniji, ki so 
se postavljale v parlamentarni dobi v dunajskem državnem zboru 
posebno pa se zamišljam v tista leta poversajske dobe, ko smo 
zaman bili borbo tako tukaj v beograjskem, kakor v dunajskem 
in rimskem parlamentu. 

Danes imamo Slovenci to veliko zgodovinsko in, lahko 
rečem, zasluženo srečo, da v tem domu Ustavodajne skupščine 
Demokratske Federativne Jugoslavije lahko izrazimo polno so- 
glasje z vsemi tistimi členi ustave, ki govorijo o narodno-poh- 
tično in državno-pfavni ureditvi jugoslovanskih narodov. Čeprav 
Slovenci z žalostjo ugotavljamo, da v tem domu še nimamo za- 
stopnikov našega Primorja, Trsta in Koroške, (Burno ploskanje) 
— toda mislim, in trdo upam, da se bo to zgodilo še to leto - 
vendar lahko rečem, da je slovenski osvobodilni program izvršen 
v tako polni meri, da nova ustava, upravičeno izraža tudi sloven- 
sko narodno suverenost. 

Slovenski narod pa, tovariši in tovarišice, ni postal svo- 
boden le v starem smislu narodne svobode, kakor bi si jo lahko 
predstavljal kdo izmed vas iz mojih besedi. Slovenski narod ni 
postal svoboden le v starem smislu, ko se je narodno vprašanje 
postavljalo izolirano in ko so narodi postajali svobodni le for- 
malno, ampak je postal svoboden v novem smislu besede, ko se 
narodno vprašanje postavlja povezano z ostalimi stvarnimi 
vprašanji, kjer se narodna svoboda nujno mora kriti z ljudsko 
oblastjo in ko mora narodna suverenost postati ljudska suve- 
renost. 

Slovenci smo v tej uri obiskanja imeli to veliko srečo, da 
smo svojo narodno revolucijo izvedli v polnem skladu s stre- 
mljenji in pogoji napredujočega delovnega človeka. Svoje na- 
rodne suverenosti  nismo  dosegli  ločeno od splošnih  družbenih 
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vprašanj in sil, ki premikajo svet, ampak smo boj za njo dvig- 
nili in ga vodili v smislu značaja boja protiv fašizmu, ki že isani 
po sebi predstavlja najhujši pojav modernega kapitalizma, torej 
tisto črno tarčo, v katego se morajo zaganjati vsi napori pozi- 
tivnega človeškega stremljenja. Zato smo svoje stremljenje po 
narodni osvoboditvi povezali z vsemi pozitivnimi silami naših 
ljudskih množic in taiko vsem v svetu, posebno pa našim ljudem 
razodeli, da je borba proti fašizmu izredna prilika za dosego na- 
rodne suverenosti, in obratno, da je borba za narodno suvere- 
nost nujno borba proti fašizmu. Mi Slovenci smo obenem z dru- 
gimi jugoslovanskimi narodi imeli to dolžnost in pravico, da smo 
boj za narodno suverenost tvegali v dobi, ko smo pozitivne na- 
rodne energije lahko direktno povezali z osnovnimi težnjami 
delovnega človeštva in ljudskih množic, ko smo lahko sprejeli 
metode in taktiko od tiste sile, ki nam je po svoji vodilni kvali- 
teti pomagala izvršiti slovenski narodni program. 

Najgloblja označba oisvobodilnega gibanja pri nas Sloven- 
cih je torej ta, da so njegovo vodstvo prevzele nove družbene 
■sile m da sta se kot najvažnejši izraz narodne osvoboditve spre- 
menili družbeno politična struktura in vsebina oblasti. Osvobo- 
dilno gibanje našega naroda je s tem postalo v svojem bivstvu 
demokratično revolucionaren proces. Največja sprememba, ki se 
je na Slovenskem izvršila, je torej v tem, da so bili položeni de- 
janski temelji narodne svobode. Ti temelji so bili dosežrii s pri- 
dobitvam! ljudske demokracije, z aktiviziranjem najširših ljud- 
skih množic, z gospodarskim programom obnove, s posebnim 
povdarjanjem človeškega dela kot osnovne pravice in dolžnosti. 
Ljudske množice so tako dejansko postale nosilec političnega in 
družbenega reda, nosilec oblasti. Praktično se ta suverenost iz- 
raža na Slovenskem tako, da so ljudske množice dozdaj uboglji- 
vega in ponižnega, rekel bi tlačanskega slovenskega naroda po- 
stale lastnik svojih lastnih dobrin, da na Slovenskom danes ni- 
mamo več ne tujega ne domačega protiljudskega kapitala, da 
so v delu na obnovi sproščene zdrave ljudske sile in da se obli- 
kuje nov tip ljudske oblasti. Če bo novi politični, in družbeni red 
pri Slovencih pravilno izvajan, kar je zelo važno v tej novi poli- 
tični stvarnosti, potem ni mogoče, da ne bi v kratkem sledilo 
Osvoboditvi tudi slovensko narodno zedinjenje, pa čeprav bi 
takemu zedinjenju nasprotovale še tako hude mednaTodne sile. 

Na koncu tega drugega dela, ki govori o politično-družbe- 
nem skladu naših stremljenj z ustavo, lahko rečem, da je slo- 
vensko narodno vprašanje rešeno z demokratično in federativno 
ureditvijo države in pravilno izraženo v skupni ustav in da so na 
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Slovenskem podani pogoji za nastanek npvega tako slovenskega, 
kakor jugoslovehskega patriotizma. 

Tovariši in tovarišice, kol tretje pomembno dejstvo, Id 
U'a predlog nove ustave izraža tudi glede na nas Slovence, je 
ustvaritev pobojev za nastanek novega res svobodnega in zdra- 
vega kulttirrio-duhovriSga območja. Ustvaritev takega območja 
in v njem rodovitnega razpoloženja je posebno važno za nas 
Slovence. Zakaj? Zato, ker smo Slovenci na eni strani zaradi 
formalne kulturne in civilizatoriene izobrazbe, ki so jo pri nas 
pospeševale razne okolnosti, in zaradi narodne nesvobode na tem 
geopolitično važnem mestu prihajali v vedno večje konflikte 
moralnega in duhovnega značaja, ki so na koncu ustvarili en 
sam kompleks slovenske duhovne nesvobode. Glavni znaki tega 
kompleksa so bili pasivnost, drobnjakarstvo, irealno zanešenja- 
štvo in pomanjkanje življenjske tveganosti. 

Danes lahko rečemo, da je, z novimi aktivnimi družbenimi 
iti političnimi silami položena osnova tudi za novo kulturno in 
duhovno življenje naroda. Te sile so začele oblikovati novega, 
aktivnega Slovenca, odprle so vrata h kulturi najširšim množi- 
cam poleg tega pa so kot tretjo stvar postavile še važno za- 
devo; ločitev cerkve od države, ki je važen ključ za razvOJ 
zdravega kulturnega  in  moralnega  razpoloženja pri  Slovencih. 

Kar se tiče oblikovanja novega aktivnega tipa Slovenca, 
imamo že od leta 1941 izoblikovano četrto točko prvobitnih 
temeljnih točk OF, ki pravi: 

»Z osvobodilno akcijo in aktivizacijo slovenskih množic 
preoblikuje OF slovenski narodni značaj. Slovenske ljudske 
množice, ki se borijo za svoje narodne in človeške pravice, 
ustvarjajo nov lik aktivnega slovenstva«. 

Dvanajsta točka novih temeljnih točk pa pravi: 
»Ljudska demokratična oblast mora omogočiti širokim 

ljudskim množicam čim popolnejšo brezplačno izobrazbo in 
neoviran prosvetni razvoj slehernemu državljanu, tako v smislu 
osebne rasti, kakor kulturne dejavnosti«. 

Obe ti dve točki imata, lahko rečem, odgovarjajoče člene 
v predlogu nove ustave. Kar pa se tiče bodočega razmerja med 
cerkvijo in državo, ima predlog ustave istO odločbo, kakršno je 
OF imela že v svojih prvih formulacijah 1941, namreč ločitev 
cerkve od države. Ta solucija ločitve cerkve od države za Slo- 
vence ni najboljša le zaradi polnega vpoštevanja in razvoja 
avtonomnih življenskih področij, ki si v modernem človeškem 
/.ivljenju iščejo skladnega sožitja ampak je važna na SlOvenškem 
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se posebnu iz duhovno higijenskih razlogov za pravilno obu- 
janje in grajenje novega kulturnega in duhovnega prostora In 
moralnega razpoloženja. Ko govorim o tej higijenski metodi v 
odnosu do katoliške cerkve, mislim na dejstvo, da bo treba ka- 
toliško cerkev danes pripraviti do tega, da se umakne na svoje 
prav« in zdrave lastne pozicije. Zaradi določenih zgodovinskih 
procesov je katoliška cerkev na Slovenskem v teku zgpdoyine 
dobila privilegiran položaj, si ^л Utrdila In zato nujno prišla v 
konflikt za napredujočimi silaini slovensketra naroda, Noben 
Jncroslovanski narod ni bil tako obtežen z vsedlino, s pojavom. 
ki ga imenujemo klerikalizem, kakor slovenski narod. O tem 
P"i'ivu ne govorim kot kristjan, kar sem, ampak zgolj kot Slo- 
venec. Pomanjkljivost zgodovinskega razvoja, ki mesto duhov- 
niškega sloja ni mogel postaviti kakega drugega politično vodil- 
nega sloja, izredna povezanosl duhovščine z ljudstvom, ki je 
V pretekli dobi imela simpatičen in pozitiven značaj, in časovna 
prednost, ki si jo je duhovščina v zadnjih obdobjih z močno 
organizacije) pridobila — na eni strani, na drugi strani pa pa 
сејбпја pasjva, eelo hlapčevska miselnost naših najosnovnejših 
množic in doktrina na miselnost duhovščine, ki je sama peljala 
v vedno večji konservativizem — vse tO je nujno izoblikovalo 
slovenski klerikalizem. Slovenski klerikalizem ima svoje bistvo 
v zlorabi vere v politične in družbene namene. Ob zlomu Avstrije 
m ob nastanku predaprilske Jugoslavije je ta klerikalna misel- 
nost na Slovenskem zavzela še poostreno stališče do vseh pro- 
?resivnlh, narodnih in človeških stremljenj. Klerikalizem pa ni 

I le metoda in sistem klera, impak je poslal priučeno nepri- 
stno in nesvobodno izživljanje ne samo katoličanov, ampak Slo- 
vencev sploh. 

Ta način političnega in moralnega izživljanja je dosegel 
svoj višek v narodno-osvobodilni borbi. Višji kler in del nižje 
duhovščine sta šla na politične po/ieije sodelovanja z okupa- 
torjem, v kulturnem in duhovnem pogledu pa Sta nastopila še 
bolj neizprosno zoper vse progresivne pojave. S tem se je na 
Slovenskem iMvarila diferencijacija ne samo duhov, ampak kon- 
kretnih Slovencev, diferencijacija, ki je zbrala na reakcionarni 
strani mnogo več 'ljudi, kakor to narekuje naša družbena zako- 
nitost. Tega je kriva tragična fikcija slovenskega klerikalizma, 
ki so jo mnogi prevarani Slovenci >prejeli v tej uri kot svojo 
resnico iti ki je postala s tem bistvo slovenskega fašizma. Zato 
lahko rečeni: Kakor je borba zoper klerikalne kolaborante po- 
menila uhenem neposredno dobro zoper nemški in italijanski 
fašizem, tako pomenijo današnji  napori, današnja stremljenja 
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za ločitev cerkve od drŽave zavarovanje demokratičnih .svobo- 
ščin in postavitev vseh tistih pobojev, ki so potrebni za razvoj 
novega celotnega slovenskega življenja. 

■ Prepričan sem, da bo dosledno izvajanje ločitve cerkve od 
države z vsemi političnimi in družbenimi posledicami na eni 
strani, in na dugi strani dosledno izvajanje svobode vesti in- 
svobode veroizpovedi ustvarilo dejansko tisto zdrave odnose v 
vsakem Slovencu in med nami Slovenci, da bo to koristno za 
državo, ki mora ljubosumno varovati nove pozitivne pridobitve, 
koristno za cerkev, ki lahko najbolj pozitivno prispeva k raz- 
voju človeštva samo takrat, kadar živi iz lastnih sil, koristno pa 
bo tudi za nas Slovence, ki komaj čakamo zdravega sklada vseh 
različnih življenskih resničnosti in s tem najglobljega temelja 
človeške svobode. 

Другови и другарице, сада када могу констатовати ла , 
су народноослободилачке тековине које je словеначки на- 
род постигао, бнло na иациоиа.шо-политимком или правном 
пбдручју, било na друштвенополитичком, било, на крају, 
на политнчко-културпом подручју, заиста уоквиренс у пре- 
ллоЈ-у новога Устарр! сжда морам као Сдовезтаџ гктаћ!! и 
своје посебно .јаловол.сгво и изјавити да ми Словенци ви- 
ди.мо у новоме Уставу изражено и право opare:ио j^roc.io- 
венских народа. 

Ово ново братство иије више у рсчпма и фразама, као 
што je то био случај у досадашњим режи.мима и иплптичко.м 
реду предаприлске Југославије. Оно ннје im плод гледања 
на словеначки иарод, који живи као најугрожсипји cioison- 
ciiii народ између лагинства u германства, и, Нф крају, ne 
резултира само из зеједничке технике, коју см »олили у 
ослободилачком рату, nero je, ja могу овде pehu, ово брат- 
ство матернјалнп и чувствени интеграл баш тога npoi pi.- 
снвпог пута којим с.мо мн Словенци са Хрнатима, Србима, 
Македонцима, Црногорцпма и лруги.ма наступили у бвом 
ослободилачком рату. 

Југословенски народи створили су своју заједничкх 
државу. При томе су задржали cna обележја своје нацио- 
налпе суверености. Федерација je онај срећни об.шк који 
лаје сваком пашем пароду прилику и мргућност ла потпуно 
развије своје спеЦифичне особине и да задовољи исто так'6 
све своје пационалне, нарбдно-политичке, лрушгвене и 
културне потребе, да се, једпом речју, потпуио пацнон ..IMO 
изживи и афирмира и да се уз то може осетити члано.м јед- 
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не шнре и сродие заједнице. Тако he се развијати ono што 
je у естетици критеријум лепоте a у политици извор снаге 
и величине: „јединсгво у разноликости". Ми Словенцн смо 
ланас заиста први пут н прави Југословени, a ми с.мз то 
ради тога што смо сви увидели да се можемо развнјати као 
Независан и напредан словеначки народ. 

Зато, opaho драга, нама Словенцима значн предлог но- 
вога Устава израз наших досадашњих рлравданих Стре- 
Мљења и гарантија будуће независнссти и напреднбг слове- 
мачког живитг.. 

Мени je због тога часг изјавити да hy као посланик » 
присталица Ослободилачког фронта словеначког народа 
гласатн за иредлог новога Устава., (Буран аплауз). 

Претседннк: Реч има др Хинко Кризман. 
Лр Хинко Крнзман (НР Хрватска): Другови и другарице 

народни прсланици, у овој завршној фазн народног држа- 
вотвориог и стваралачког дјела народно претставништи> 
има да донссе првн реиублпкаиски демократски Устав нове 
Југославије. ycTaBOTBbpHoj скупштипи дао je народ најшире 
право и највећу дужнрст да утврди и формулише оснрвџа 
правила државног живота и да испита да ли та правнла 
одговарају начелима народне демократије, да лн су у складу 
са зодаћама и потребама новога времена и да лн лају нај- 
веће MOINIIIIOCTU слободном развитку свих народних ства- 
ралачких cnaia и јемства сигурности п јачине наше народне 
лржаве. 

Прилике п методе под којнма доносимо iiaiu Угтав 
бцтно се разлнкују од рада na доношељу лрушх устава. 
Иаш Устав није кабинетско дјело. Он unjc стваран идозго. 
Он je изграђен одоздо из стварности нашег н^роднрг и др- 
жавног зкивота. Mani Устав инје резултат неискреиих стра- 
начких споразума и погађања. Он пије ни прнврсмеи) из- 
једначење уставних борби супротних политичких фактора. 

• Али наш Устав није и не може бити лијепа књига пуна 
прбграматских захтјева, жеља и обећања нмкал не.чзврше- 
II:IN. Наш Устав мора бити зрели плод народнр! живрта, 
H.LMdH правилан истинит правнн израз и користан иистру- 
мент његовог даљег развитка. 

Државе и устави не рађају се у уставшт дпскуспјама. 
Hama -фжава и наш иови држаиии поредак je раволуцио- 
нарно дјело самог народа, Први редак Устава исписан je 
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Beli онда кад je планула прна партнзанска пушка. У збјегу 
и устанку рађала се нова Југославија. Кро:< четворогоди- 
mibv народну борбу, кроз расуло и рушевнпе изграђивана 
je постепено али суставно, наша нова државиа [Организација. 
Упркос ту1)ОЈ сили и домаћем ллу југссловенски су мароди 
v најтежим приликама нашли ипак свој заједнички п\т, 
остнарили своју једииствену државну волл- и изградили 
Нову државиу организацију. To су иепромјснл.иве хнсторн- 
ске чињенице које детерминирају задаће нашег уставотвор- 
ног рада и одређују његов правац. 

Преузетно би било мислити да je народни живбт и иа- 
кон револуционарне промјене једна. „табула раза", na којој 
се могу no вољи да испнсују самовољно ндеолошке к'он- 
струкције. Устав се не може ни измислнти ни конструнсати. 
Он мора бити хнсториски условл.ен. Устав се мора сснивати 
на политичкој n сбцијалној стварности, на елемеитн.ма na- 
родног живота и Mfllpa водити рачуна o његовсм развитку. 
Зато у наше.м уставотворном дјелу и сваком другом иашем 
политичком раду rfehfeMo заблуДети и Heheito никада правИ' 
лан ток живота зауставити и огежати ако знамо да се ништа 
трајно и пншта корисно не може сгворити само интелектг- 
алним конструкцијама и да се пут у будућност не може nalili 
ивван хисториског и ивван стварног, 

Политичка начела и одредбе овога Устава одгрварзју 
овој истини. За ова начела водила се народноослободнлачка 
борба. Ова борба иије била само покрет очаја и отиор, 
обрана живота и зсмл.е од туђинскнх освајача и домаћих 
издајнпка. Она не би била Morvliiia, нити би je народне 
масе са толнко жртава ирихватиле и одржале, да ннје имала 
социјалне идеале и своје позитивне пблитичке циљеве, који 
cv се кроз борбу иостевено изграђиваЛи и бстваривали. 
Мародноослободилачки покрет није ујединио name народе 
са.мо у борби. ()н нх je ујединио и у животу и за живот — 
за бол.и живот у братству и јединству, у слободи и соцнјал- 
ној правдн. Борило се и гинуло, алн се исто тако изгра- 
ђИваЈГа народна власт, народна деиокрација и ударали први 
те.меЛ)И нашој државностн и усгавности. Зата смо накбн 
побједе над туђинбм могли у миру и без потреса са vcrije- 
хом да ријешимо сва она крупна и тешка litifenba 'iamei 
новог државиог живота. Неирекидни конгипуитет политич- 
ког развитка од Бихаћа, Јајца na све до Београда олак- 
шава и ово naiiie садашње   /ставотворно   дјело,    У новрј 
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Југославији, у нашој народној ДембкрациЈи, у нашој Рс- 
Публицн, у њеној оргаиизацији и њеном животу већ cv са- 
држани главни елементн новог Устава. Ова наша нова 
држзвна стварност мора да на1)е и нашла je v Уставу своју 
"јерну и правилну формулацију, своје учвршћење и своју 
потврду. 

Другови народни посланици, ' nam основ.ни проблсм 
жнвота, наша исторнска задаћа и h'aiu народни програ.м mi- 
кад досада иису извршени — уређење нашег заједиичког 
живота icao јединог јамсгва и прадуслова лародне самостал- 
ности, привредног наПретка и културног развитка сваког 
од иаших народа. Иако се раније ова истина у нашем no- 
литИчком животу увијск више или мање познанала, нпак су 
иутеви до јасне' спознаје овог нашег основиог ироблема и 
државног ирограма били закрчени силом и заблудом, за- 
исгалошћу културном и политичком, непдзнавањсм н непо- 
вјережеи, иационалним и регионалним шовиннзмом. П:ку- 
Швји рјешавања нашег државног проблема били су погре- 
iiiHn и necpehmi, j'ep су се противили хисторнско.м развнтку 
и вол.и нашич народа. Наша земља звала се Југославија a 
ннје била Југославија. Политичка начела унитаризма нзро- 
дила су се у крути и неспособни централизам. Централизам 
je коначно иостао диктатура, гробље свих политичких 
ирава и слободе иарода. Централистнчка органпзација и >• 
родила се у превласт једног дела државе над другкм, без 
снаге и сиособности да ту превласт држи и »рши. Ona je 
1Јре1)ала и занемаривала интересе свих иарода, п јачавала 
колективне предрасуде које су се опирале зајсдннчко.м 
животу. Методе, недостаци и греси њене алмииистрациЈе 
ишли су na штету државне идеје и угрозили са.м onctaHdK 
и мисао државне заједнице. Нашн су народи скупо плаћали 
ове покушаје и након срамног слома старе државе нашли 
смо се пред провалијом, iv којој je могла да буде заувијек 
сахрањена и упропашћена будућност свих наших народа. 
У томе критичном часу нашег народног живога нашли смо 
ипак сами ссбе и свој заједнички жнвотни цил.. Народно- 
ослободилачка борба иробудила je вјеру у будућност, у ве- 
лике наше шшноналие задаће које можемо само у зајед- 
ннци вршити, a наше националне културе и самосталност 
одбранити Напори и жртве народног покрета откупили су 
старе гријехове, побједиле су неиовјерење и мржњу и гако 
остварили психолошке предуслове да иожемо организовати 
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нши нов државни живот као савез равноправних народа v 
великој нашој народној заједницн. 

Члан 1 Устава констатује ла je Југославија заједница 
равноправних народа, који су на основу права на самсопре- 
дјељење, укљунујући право на отцјеплЈење, изразили своју 
вољу да заједно живе у федеративној држави. У томе члан\ 
наглашеио je начело народног самооиредјелзења, укључу- 
јући право на -стцјепљење. Ако ми то сада, након што су 
наши кароди то право самоопредјел.ења Beli извршилн у 
Уставу опет потврђујемо, то не значи да смо ми држава на 
отказ. To значи да ми вјерујемо да he иаша државна rtp- 
литика у свима гранама бити таква да he сви народи бити 
задовол>ни и да he у Југославији наћи пуно задовол.ење и 
признање свих својих права и интереса. A ja, као Хрват. 
изјављујем своју чврсту и непоколебљиву вјеру да he такг 
увијек бити и да хрватском народу нема живота ни 6y,i\ii- 
ности изван Југославије, изван братске, равноправне, недје- 
љиве заједнице са свима њезиним народима. (Бурно одо- 
бравање и дуготрајан аплауз). 

Наш he Устав озаконити федеративно уређење државе 
као (добровољне заједнице наших народа. Федерација je 
код нас у старим политичким борбама истицана као разје- 
дињавање, али федерација не разједнњује и не слаби цје- 
лину. Федерација je уједињавање и јачање цјелиие задо- 
вољешем њених дијелова. И федерацнја je државно једин- 
ство, али државно јединство треба схватити динамички a 
не статички. Јединство je непрестано изједначење центри- 
петалних и центрифугалних снага које лостоје у свима за- 
једницама. Јединство јача или слабн према томе колико je 
већи или MatbVi склад између иитереса цјел^не и дијелова, 
колико je јача или слабија, способнија или неспособнија 
централна савезиа власт и колико je Beha или мања свијест 
заједнице интереса и буду^1Н0Сти. У том виду донесене су 
уставне одредбе, o оргаиизацији савезне власти и управе. 
Прва брига 6Hhe и прва дужност једнако савезннх органа 
државне власти и управе као и свих органа народних репу- 
блика да чувају и јачају ову свијест заједннце и јединства 
једнаком бригом и једнаким унапређењем савезних и феде- 
ралн^х интереса и потреба. 

Федератвнно уређење, како je разрађено у уставном 
предлогу, води рачуна o нашим посебним прилнкама н за- 
даћама које у овом тешком првом времену стоје пред др- 
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лавни.м мастима и управом. Ове уставне одредбе нс могу 
сс оцЈењивати и судити према неком теоретском шаолону 
Ф^Деративног уређења. Мн дајемо нашој држави онакво 
УРеђење какво оиа за свој опстанак н напредак сада треба 
и које he дати највећу сигурност правилном функциониса- 
ЊУ савезне и фсдералне нласти и управе. 

Унутрашњи слободан развитсш дијелива нашс дрд?вне 
3аЈедннце зајаммеи je федерицијом н са.моулрано.м, али нс- 
лики задаци модерне државе, нарочито иа прнвредном сек- 
'гоРУ, траже јаку савезну власт и врховништво саисза иад 
лијеловима. Врховништво савеза није врховништво једног 
ДИјела државе над осталим, него je само врховншитно за- 
једиичме савезне власти и управе које je створено иашим 
Равноправним судјеловаљем' п iionjepeibcM сних диjcionii 
савезне државе. Из тих разлога питање компегенције и pa.t- 
'раничења надлежности и послова између савеза и народиих 
Република, као и ii3.\iei)y савезне н федералне уираве, није 
""me тојлико питање иолитичко иего Je питање праксе и 
uiv пкчодности. Уставне одре;ин' у том пог^еду иису уко- 
Чене и круте него дају могућностн да се у свима државни.м 
пословима поступа онако како то тражн iunepec јединстве- 
ног правца најважнији.ч граиа државне политике, али и irc- 
себне прилике и потребе иоједииих фелсралпнх јсдинида. 

Наш Устав je демократски устаи. Иаш Устав (кчакои.ујг 
Демократска ирава народа и грађана н иациоиални карак- 
'fep свих државиих власти. Они који овнм уставним одр ■ i- 
бама приговарају, хгјели би истодобно нешго више м нешго 
мање демокрацијс, a то усгиари апачи пмкакиу демокрацијх-. 
Ле.мокрацнја није укочена формула н празна фраза. Де.мм- 
'фациј& je слободни живот народа који даје ди.мокрацији 
ис облнке какве тражн и треба u-eron политички, привред- 

ни и културни развитак. Зато наша дародн. де.микрадиј i 
"ије н ne може битн просто преузимање и опонашан.о оили- 
ка нити западних дешжрација нити совјетске демокрације. 
nei^d he бити онаква какни смо ми н какве су снаге и потреог 
нашег живота. Права народа и грађана, права лична и na- 
•'итичка, социјална и културна, затим изборнн систе&| рвих 
органа држанне власти и управе, контрола народа, одговср- 
ност и законитост свих државннх oprana изградит Ке и 
учврстит упркос свих првих недосгатака и погрјешака 
прави демократски карактср наше државе, и.ско ii.iacrn и 
њене управе. Наш Устав даје све услове за развигак и сд- 
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брану народне демокрације. Ако ћемо сгазом лемокрацијс 
сигурно н неогступно ићи, искуства сакуи.Ђати, уставним се 
правнма служити, вол>у народа и изборни принции нарилие 
власти иоштивати, онда he и тешкоћа и недостатака бити 
све мање a наша народиа демокрац11Ја бити све јача и сио- 
собнија да ријепкзва велике социјалне и еконрмске проблемс 
које ново време носи н тражи. 

Ham се Устав не ограничана само на удеђ§н>е полшич- 
K'or и правиог поретка. Taj порелак ono би (5ез сштри' r 
темел.а и садржиие кадц не би и у социјално-економском 
животу било осигурано начело иародне демокрацнје. iie 
самода рагна разарања, која су нашу лемл.у најтежс по- 
годила, поставЉају у први плцн питањо привредиог живота 
и обнове, него и преко тога великог задатка стоји.мо прел 
још тежим и сложенијим проблемима изградње нове на- 
иредне наролис привреде, koja he одговарати ноно.м вре- 
мену 'и и.еговим потребама. У нашем иародном живогу^ иа- 
ступиле су велкке судбоносне промјеис. One траже нов облик 
социјалиих односа и нову организацију привреде. Ослобо- 
ђене су, досад потиснуте, a израбл>иввне и заробл>ене соци- 
јалне снаге. Држава "инје више чувар и служник^ са.мо 
интереса оних социјалних снага које су земљу заробнле a 
рад нзраблшвале. У народној и социјалној држави, уз пуну 
народну власт, ne може нико да живи и' да се богати на 
рачун рада других. Нема више пн снле пи вол.е да се и даље 
страда и ради само зато да се одржи превласт капигала 
над радом, да богати постану богатији и да би нзрабл>11вачи 
и даље могли да израбљују и рад и земл.у. УчврпЉпвап.о 
демокрације и бољег живота радног парода села И Града 
тражи такву организацију привреде у којој nehe бити рал 
подре1)ен капнталу, у којој he земља битп у рукама оних 
који je обрађују и у којој he главна сролства промета, енер,- 
гије и производње, као и сама производња и раздиоба ло- 
Oc'.pa најпотребпијнх за живот, бнти контролиспна или 
у11ранл>ана no самој заједпици са cBpScoM iiifO погпунијсг 
подмиреша главних жпвотпих потреба најширих слојева 
народа. 

Наш Устав no својим социјалпим и екоиомски.м слрсл- 
бама  даје правилну  основицу ове пове оргапизацијс при- 
вредног процеса у циљу што потпунијег ccnuipciba ссии... i 
инх сврха привреде. Тек ове социјално-екопомске  -лрел'с 
дају праву ^адржипу уређења паше Мародне Републике. lio 
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ibHMa ce она разликује од других држава И no iiiH.Ma je омо- 
i vlien органски развитак наших социјалпих и економских 
односа у складу са нашом стварношћу, са нашом сиагдм H 
ca нашим могујшиапма. 

Јединствеиа начела друшгвено-скономског уређен.а ii 
јединствени правац прнвредие политике дају јамство да lie 
сва економска и социјална иитања и дјелјвања у свима др- 
жавним подручјииа бити рјешавана иодједнако и у општем 
интересу, као'н \- интересу свих државии.ч дијеЛоВа. Опште- 
»ародна имовииа, и државнн и задружни привредни сектор, 
оити iie главна средства обиовс земл.е и напредне цуродие 
иривреде. Привредни план no чл. 15 Устава спровестн he 
Организацију и разграиичеи.е лржавног и задр.ужног при- 
вредног сектора и завесги ред и сигуриост у привредном 
Дјеловању и v сарадњн свих трију секгора обновити при- 
вреду и дати joj  нов напредан, соинјални правац.н замах. 

Другови иосланнци, мн смо свјесни да je извршен.( 
ових социјалних и економских задаћа велик и тежак nocan. 
Он тражи рацоналну органнзацију и "aJBeiiv дисциплину 
рада. Он тражи толико већи рад, толико внше вјештние и 
толико више одрицања колико хоћемо више сстваривати 
социјалну сврху привреде и колико xoiieMo веће цмл-све 
своме прпврелиом дјеловању 110ставл>ати. 

У тим напорима, o којима овиси сва иаша иародна бу- 
Дућност, наша демокрација и сва наша политичка градња, 
He заборавл.амо да je у нашој аграрној зе.мл.н сел.ачка: при- 
вреда главна основнца свега другог п^^вредног рада. dano 
je једна од најважннјих одредаба Устава члаи 19 који {-дре- 
ђује Да држава нарочнто заштићује и помаже мале и срел- 
н>е сел.аке — a накои upi ведбе аграрне ре(рорме другог 
сељ?штва у иашој земљи неће ии бити - - СВОЈОМ чиитом 
прнвредном политиком, јевтиним креднтом и nopeci.:n.\i си- 
стемом. Устав утврђује, такође, исправџа начела Деиркрат- 
ске поседовне' иолитике. Arpapira рђфррма која има оиу 
демократску поседовну политику неће још сама у потпун')- 
сти ријешити литан.е нашега села. Пр(;блем села H сел,ачког 
живота, сел.ачке просвјете и злраиства, сел>ачК01; ирава и 
крелитс, сељачког рада и привреде, шене Behe придуктив- 
нјсти. бол,е нагрвде, и.епнх потрошачких. произио1)ачких И 
кредитних аадруга, која су тпања досада била чолико аа- 
немаривана, морају отоада посгати у закоиодавном вдвр- 
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шењу усгавних начела прва лржавна брига, вко х^ћемо да 
очувамо ii ојачами наше село као извор свих народннх 
снага. 

И лруге одредбе уставног иацрта o лнчним н политич- 
ким иравима н o дужностима грађана, без обзира. na на- 
родност н вјеровање, o равиоправности жена са мушкар- 
цнма, o слободи савјести и растави цркве од државе, o ии- 
валидима, o народно;м здравству, o васпитању омладине, o 
заштити дјеце, o слободи научног и умјетничког рада, o 
просвјети, o браку, o породици — све те одредбе у пуној 
су сагласнссти са начелима народнс лсмокрације и кучтгур- 
нрг прогреса. Наше законодавство имаће у тим одредбама 
правилиу и широку основицу за свој даљи рад. 

Доношењем Устава улазимо у доба уставности и за- 
конитости. Устав обавезује све државне oprane од Највиших 
до Најинжих. Уставним начелима н одредбама дат je сталан 
и одређеи оквир дјеловању државних власти и нашем u.je- 
локупном политичком и социјалном животу и развитк), 
Устав постаје основа за даље законодавство. Сви наши за- 
кони морају бити у складу са Уставом, којн онн само раз- 
рађују и у живот спроводе. Ha овим законима морају биги 
основани сви акти државие управе и иаролног судовања. Са 
Уставом, дакле, престаје доба нмировизације, неједнакосги 
и нестабилности. Наш државнн жнвот улази у нормалан ко- 
лосјек, на коме ћемо Moim заложити све снагс за главие 
задатке обнове земље и за срећну будућност наше »ародне 
државе. 

Овај наш Уста^Ч&ће остати мртво слово. Устав je већ 
upe ове наше расправе добио najiimpii публицшч'! и нацрт 
Устава предат je народу иа разматрање н оцјену. Овај нацрт 
Устава положно je већ'пред народом испит. Масовним уче- 
mtieM народа на дјелу стварања основног државног закона 
већ je утврђено да нацрт Устава одговара вољи народа; ла 
je у 'nyiioj сагласностн са текокшгама наролчоослоболи.тачке 
борбе и да задовољава жеље и интересе најширих народних 
слојева. 

Ово народно познавање и примање Устава као свог, 
даје Уставу живу снагу и јамство да iie се извртити и да 
ћемо га против сваког насртаја одбранити. 

Из ових разлога, испред иародних посланика чланова 
Вародног фронта Републике Хрватске, част ми je изјавити 
да ћемо гласати са овај Устав у начелу. (Одобравање). 
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Претседцик: Одређујем одмор од 10 мннута. 

(После одмора) 

Претседник: Г[аставл>амо рад. Реч има иародни посла- 
ник друг РодолЈуб Чолаковић. (Бурно одррраваље), 

Родољуб Чолаковић (ИР Босна и Херцеговина): Устан. 
мији je нацрг предложен нашем дому, одражава дубокде- 
мократски иоредак, изнршен у нашој земљи у току осло- 
оодилачког рата, преображај који je резултат наиора и бор- 
бене воље 'Наших народа, да сваки од шик у својој историји 
крене новим иутем и да опет сви, као братска заједница на- 
Рода, заору нову бразду у својој заједничкој историји. Taj 
Демократски преображај вршио се у процесу оружане борбе 
иротнв фишистичко-империјалистичких завојевача и до- 
^iahn.K нздајника, бившнх реакционариих властодржаца. 
Онц су своје уске себичне интересе стављали изнад свега. 
чак н у вријеме када je судбина наших народа била озбил.- 
но доведена у питање. Њихова курјачка Куд експлоататора, 
која не може" живот да замисли без угњетавања и експлоа- 
тације, потпуно их je одвојила рд народа, довела нх пол 
окриље окупатора и направила од њих издајнике наше 
отаџбине. 

У ослободилачкој борби напшх народа радило се o на- 
шем иационалном опстанку. Због тога je наш демократскн 
преображај руковођен најнапреднијии снагама нашег дру- 
штва, био потпомогнут ОД најширих народних слојева, но- 
шен народним масама, које су у борби за националну неза- 
висност брзо схватнле да иобједа у тој борби може битн 
доиста њихова СЗМО ако се истовремено са истјернвањем 
лкупатора уништи и власт бивших властодржаца. C друге 
стране, народне масе, бориле су се за н> најрадикалнији.м 
средством: с оружјем у руци. Њиме су оне тукле_ порел 
фашистичког завојевача и разне оруж'ане формације бнв- 
ших југословенских властодржаца, без обзира како се оне 
звале и какав су оне, тобож свој, „nporpaiM обнове" Југссла- 
внје истицале. 

Дакле, naui демократскн преображај није о^твћреН 
уступцима, постепено чињеним од стране властодржаца на- 
роду под притиском демократских снага. Стари протнвна- 
родни поредак збрисан je у огњу оружане борбе, њега je у 
току   ослободилачког   рата   разбила   у   парампарчад   права 
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револуционарна јарост народа. Због гога je on takli дубок 
и тако темел>ит. 

Извојевати сне оно што je у нашем Уставу у сажети.м a 
лаконским речекицама надшсано није било пн лако пн јевти- 
но. Требало Je ту и смјелих коицепцнја; требало je хра- 
брости, и1 личне и полнтнчке; трсбало je политпчке мулро- 
сти н далековидостн; трсбало je наирелнс гипкосги у 
мансврисању. Требало je у усливпма осчободн.чачког para 
учинити све да доиста народ поста^е госполар своје сул- 
бине и да иичим са наше стране не отежамо ону зајелничку 
велику борбу борбу коју сио \ круг\ Уједин.ених нација 
водили нротив фашнзма. 

Отуда namn народи ocjeliajv lanac и ocjćhahe Кроз Bje- 
кове огромну благоларпост према руководстну нашег Иа- 
родноослободилачког ггокрета, благодарност према .мар- 
пмлу Титу, који иас je у кжу para нолип и под чнјн.м СМо 
ii IIČTBOM ову ОГромну побједу пзвојенали. Тетко je на1ш 
рнјечи које би могле довол.по јарко н довол.ио \кјерл>11во 
да кажу свијегу шта су све нати народи морали полнијеги 
у ослободилачком рату. Сва она неизрецива лишавања и 
јгатње, сва пролинеиа Крв и сузе, сав Oliaj спети патриотски 
занос који je до јуче од обичних л>уди и жена наше земл>с 
правио јунаке на фронту и у позадини. 

AKO, пак, погледамо ima je у roj Гшрби извОјевано, 
ако видимо какве перспектнве пред нашим наролнма отва- 
рају ове тековине, које су у Усгаву већ уппсане, онда мо- 
жемо мирпе санјести и преД својим народом и пред исторн- 
јоМ peliH да ти напори и жртве нијесу бнли узалудни. 

Дозволите да вам у име групе посланнка која у OSOM 
дому претстав,1.а иароде Босне и Херцеговине кажем неко- 
лико ријечи o томе шта наше извојеване тековине значе не- 
посредио за Босну и Херцеговниу, a ујелно и за чираву нашу 
велИку Отаџбину. 

У члапу 2 ирелложсног пројекта Устаба стоји да he 
Босна И Херцеговина бити једна од шест народних репу- 
блика које сачи11>авај\- Федерагивну 11арс)дну Републику 
Југославију, Тнме се озакоњује дефинитивно у иашем Уста- 
ву оно mro je већ ремено и заннсано на Другом заседању 
АВНОЈ-а у Јајцу.     . 

Kao што знате, Боснн и Херцеговини такан положај 
није иризнат na основу њеног посебног национа.тог оби- 
л>ежја, као ттс^ je то, ма примјер, случај  са  Македонијсш, 
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али je несумњиво ла je такаи положај Босне и Херцсговиис 
произишао из правилне прнмјене воликог иачела равнопран- 
ностц народа, које je нераздвојан састаинп дио name де- 
мократије. 

Примјена начела равноправности нација у нашој земљи 
TpeGj да уклони из нашсг заједничког живота и најманл 
СИтницу која би потсјећала na .\ei смонију Ma које наци.јс, 
Д". продубљује братске односе иеђу нашим народима, којн 
су створеин у рату, да унвршћује темеље нашг збједничке 
Државе. • 

■ Овакво рјешење пнтаи.а Босне и Херцеговипс, мао што 
прелвиђа Устав, томе he зпатпо лоиримијети. Ono покачује 
луооко разу.мијевање за прилнке И односе na гомс иатк- 
нално разнородном и веома осјетљивом тлу. 

Ha томе тлу остало je тешко насл.е1,е прошлости. He- 
cpcha Босне И Херцеговине иије са.ми \ томе mro je она кроз 
внјекове била поробл.ена земл.а,1 него иарочито у томе штО 
су ннострани освајачи увијек могли да naby У lb()J своје 
слуге, да прсију илузије које су некада захватмле n mii- 
Роке народне масе, да присуство освајача у Босни и Херце- 
говинн  nore л\ј\' ЊИХОВИМ  интересима. 

Искоришћавање вјерских, доцније националиик разлшса, 
Ради изигравања једног народа против другог, то je ти- 
пично за Босну и Херцеговину, и то датира jom од осман- 
лиских времена. Ту политику Аустрија je довела до виртуоз- 
ности, a у доба њемачке и италијанске окупације то je до- 
вело до оних крвавих и чудовишних злочина, какве Босна 
У својој историји није запаитила. 

Стара Југославија з'а вријвме своје владавине нијшта 
није учинила да би залијечила ране које je таква политика 
освајача оставила v Босни. Ona je то продужила, Ma Да \ 
Другој форми, али опет хушкајући један народ против 
Другогј pacmipvivi.n шовипистпчку мржп.у, сијућИ иеповје- 
рење. Таква политика иностраних завојевача, и у доба оивше 
Ј\тославије io\ial.nx властодржаца, била je иогућна затс im 
се v Босни увек пашао један слој експлоататора KOJU je 
тражио ослонца у туНину, спол.а, ла би могао да остварује 
своју противнародну политику. 

Taj слој експлоататора у Боспн и Херцвговини био е, 
истнна, танак, али je on имао одлучујући утицај "" ^Р>; 
штвену средину Босне и Херцеговиие. Стога je била типична 
зеиља политиканата, љигавих опортунистај политичких пе» 
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ливана и шпекуланата, људи без смјелнх концепција и без 
широког хоризонта. У њој je гушен сваки слободарски 
покрет који je покушавао да поведе једну начелну и једин- 
ствену политику за све народе Босне и Херцеговине. 

Тн политикантн, политички шпекуланти, воднлн су три 
политике, тачније политичице, које су разједињавале на- 
роде Босне и Херцеговине, омогуНавале туђинском завоје- 
вачу да одржЛва своју владавину. Они су то чинили због 
тога да би се и они могли прнкучити власти и да би могли 
за своје издајничке услуге добити брвице са стола. 

У старој Југославији, na и раније, постојао je сиор око 
тога чија je Босна и Херцеговина: српска или хрватска. To 
питање реакција и данас постаУља. Међутим, са.мо овакво 
постављање питања je хегемонистичко, оио носц у са.мо] 
поставци питања клицу хегемоније једне или друге нације. 
И, ако хоћете, суштина снова o великој Србијн или великој 
Хрватској, na муслиманск-о питап.е постављено у onoj форми 
како су га поставили босански беговн и њихови чартискк 
насљедници, јесте у томе која he група моћи да пљачка 
богатства Боспе и Херцеговнне, кбја ће група моћн да уз 
помоћ силника извап Босне и Херцеговипе добије бар маш 
удио у власти. 

Дакле, спор око тога чија je Босна и Херцеговира био 
Je спор између српске и хрватске буржоазије око пљачгоања 
Босне и Херцеговипе, која ипје водила рачуна ни o иитсрс- 
сима Срба ни o интересима Хрвата Босне и Херцеговине, a 
поготово ne мусли.мана Босне TI Хсрцеговине, који прет- 
сгавл^ају знатан део њеног стаповнпштва. 

Постављаше тога спора и гоњење тога спора у инт^ресу 
шачице експлоататора оставило je трага у душн нарола 
Босне и Херцеговипе. И једни и Други шовннисти распири- 
вали су шовипистичку мржњу, сијали неповјсрење и копа.ш 
јаз између народа Босне и Херцеговине, чнји су интереси 
заједнички. 

И кад je 1941 године фашистички окупатор бануо \" 
нашу земл.у, он je нашао у Босни и Херцеговини прнпре- 
мљен терен за остварење свога плана: истребЛ)Иван>е сло- 
венских нација. И може се pehu без претјеривања ла би 
његов план у Босни и Херцеговини и успио Да није било 
народноослободилачког покрета. 

За историју није битно колико je који од народа Восне 
n Херцеговипе процентуалио учествовао у ослободилачком 
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рату; за историју je битно то — да je наша борба од првога 
Дана вођена у знаку братства народа Босне и Херцеговине. 
Застава коју смо дигли у разним крајевима Босне и Хер- 
Цеговине, било да њу носи Младен Стојановић или Иваи 
Марконић или Фадил Јахић, била je застава слободне и 
•^братимлЈене Босне и Херцеговиие. To je била застава људи 
Kuju су били чврсто ријешени да послије истјеривања оку- 
иатора из своје земље заснују наш заједнички живот на 
новим начелима, да једном за свагда ликвидирају нашу 
мр;1чну прошлост н да скину са дневног реда иитање: чија 
je Босна п Херцеговина. Само у овоме рату 700 хиљада гро- 
бова илатило je raj спор. Ми пред историјом окривљујвмо 
за то ие са.мо оне који су непосредно вршили ЗЛОЧИНС v 
иашој ужој домовини, него и one који су прииремнли тле 
за извршење такпих чудовишних злочина. У ослободил ч- 
ком рату трудбеници Босне и Херцеговине узели су да 
ријеше своју судбину, они су иостали творци своје исто- 
рије, они су заједно са осталим народима Југославије о.мо- 
гућили оно рјешење како je одражено у нашем Уставу. 
Такво рјешење одговара праведним тежшама иарода Босие 
и Херцеговине, њиховим интересима, na разумије се и инте- 
ресима читаве Југославије. 

Није било могућно припојити Боску и Херцеговину као 
аутономну покрајину нн Србији ни Хрватској, није било 
могућно због топа што би то изазвало читав ииз питања и 
сумњи код Срба односно код Хрвата. Huje било МОГућНр T-Q 
учиниги и зб(Ј1- name муслиманске браће који једнно у 
оваквим условима, као што иредвнђа овај Устав, могу сло- 
бодно, економскн и културио да се развијају и да се сло- 
бодно, irajuioirmno ап.реДјељују. Овакво pjenieiiie cm&pa 
атмосферу у којој he да се учвршћује иаше братство, да се 
продубл.ује, јер je na то.ме тлу ono млада n врло нежна 
биљка'. бваквнм рјешењем избија се оружје из руку српској 
ихрватској реакцији, која покушава да подг^ћва (;таро 
трвење н старо неповјерење. 

Развијајући се у атмосфери наше делшкрашје, Срби и 
Хрвати Босне и Херцеговине мо$и ће заједно са Србима и 
Хрватима из матичиих земаља, из Србнје односно Хрватскс, 
да развију CBOJV заједничку културу, да остварују у све 
већој мјери све оно ппо kpehe једиу ]iaunjy иапријед ка 
све нонијнм задацима и ка све већим цп.Ђевима. 
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Великосрпски и великохрватски икжиимсти кукају нал 
судбииом Б( сне и Херцеговине. Они кукају с прапом, јер 
им je оии.м рјешењем једном заувијек олузета, могућност 
ла je третирају као своју npliiijv и Да на рачун Hapo;i;i 
Босне и Херцеговине праве политичке пазаре. A нама може 
ла чини задовољство кад чујемо њихсву кукњаву, јер, зна- 
jviiH одакле она долази, можемо бити увјерени да смо na 
лравом путу. Оваква Босна и Херцеговипа, јака својим јс- 
динством, биће чврст бслем нове Југославије. 

У току рата говорили смо народу да сс поред борбе за 
ННЦИОНалну слободу, бори.мо и Sđ бол.и H правелиији живот 
\ иашој землЈИ. Кад смо за вријеме нзборие кампан.е за 
Уставотворну скушитину говорили на зборовима И Скупшти- 
нама, то смо џонввљџзш народу и указивали na one Morvli- 
иости поиоћу којих ћемо створити тај боЉ1л и праведннјн 
живот. To ннје била лсмагогија. Ми смо зналп ima с.мо у 
овој борби извојевали и какве се неслућене могућкостИ прел 
нашим народима отварају. И то je n замис :ио у патсм 
Уставу,  озакорвено дефнннтивно. 

Власт у рукаиа народних маса, трудбеничких маса, 
власг чија суштина није у насил>у него у томе да се FIOMOIIN 
ње остварује у све већој мјери праведпијн н чонјеч}1мји живо! 
у нашој земљи. Власт у рукама парода, тр je мрво матерн- 
јалио средство за рдбрану нашег поретка против свих оних 
који ће покушавати да иовампире старо. C лруге сгранс, 
то су материјална средства помоћу којнх можемо ла изгра- 
ђујемр, да црпемп нз нашнх материјалпих извора све више 
добара, koja Jie учинити живот наших наррда молиији.м, 
радоснијим, културнијим. Beliiina крупинх средстава за 
г1роизволн>у у нашрј земљи у рукама су народне лржаве. 
To већ no себи значи мпого. Мпоги производи рада наших 
људи неће стићи у руке експлоататора и друштвених iK-.pa- 
зита, него he послужитп за по^изање рДагостања наших 
трудбеппка. 

Ja бих ради илустрације паиео прнмјер BqcHe и Херце- 
говине. To je природно богата земља, али народ je v њој 
сиромашан. To je .fc.M.i.a змостале по.ч.опривреле, приМитив- 
ног с1Л)чарства, занатства које пропада и иплустрнје koja 
je била подизана искл.учпво у цил.у пл.ачк; ii,.i привреднбг 
богатства Босне и Херцеговпне, пплустрије која јо ne.Mii.nnu' 
рушила наше шуме, na примјер, коју су дизали л.удп ла би 
однијели из Босне и из Херцеговипе mro je би.го пбд ру- 
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KOM, не водећи рачуна o будућностн народа, a још мање n 
HieroBH.M непосредним интересима. У тој нндустрији ралили 
су људи за гладну надпицу, остајући и даље у биједн и 
незнању. 

Данас, пакј пред кародима Бооне и Хсрцеговивд uma- 
рају се неслућене могућности. Нема сумље да je већ данас 
иепосредна корист што je то богатство у рукама народне 
државе, a не у рукама експлоататора. Мо, то није све. Ta 
околност даје на.м могућност Да можемо, иочевши са овнм 
што нмамо, развијати Даље нашу иидусгрнју, што се може 
маша пољолривреда унаприједити тако да то буде база зц 
Достојан живот у благостаљу и радости. Taj пораст nelu' 
бити само квантитативан, rj. више фабрика или више добро 
уређених државних имаља, него he то бити иораст и квали- 
гативан. Te фабрике и та средства за крупну производњу 
неће бити вшие у рукама експлоататора, нећемо их поди- 
зати да бисмо повећали профит овог илн оног каииталистс, 
прафнт ове или оне финансиске групе, него да она исслужс 
као извор благостања народа. Даље, ona he послужитп у 
Рукама наше народне државе као моћно средство за уни- 
Јитење стихијности у друштвеннм одиосима, што зиачи 
уннштење стихијностн прије свега у ироизводњи. To и јесчч 
велики и најважнији исторнски задатак наше епохе — ли- 
квидација стихијности у друштвеним односима, што значи 
ликвидацију свега онога од чега пати човјечанство: неза- 
послености, Криза и ратова. По томе je наше политичко 
устројство најнапредније на свијету, пбслије поли^Ичког 
устројства Совјетског Саве:)а. 

11 још мсшто. Мијењајући, [Јомоћу подизања фабрика, 
увођења модерпих čupana у нашој пољоПривреди, спол.нч 
ИЗГЛед name зе.мл^, МИ lie.Mo Да мијси.амо и хиутр-ши.и ЛИК 
натсг чонјека, чему he пашн др_\тгвсио-полнтички ОДНОСИ 
нарочнто погодовати. У старом друштву, услови жнвота 
радног човјека, TO значи нећнне наших л.\ди, бнли су такш! 
Да je он бш) аргат који je радио за Дђугога, злопатећи се 
сам v бије1и и незианл. Ои je био заоотао, није и.мао IH)\- 
здаи>а, mije нјер.оиао у СВОЈу старал&ту стиу. У тжи.м 
однооима рада ти људи he ностати л,\ули високок^алифиЈКо- 
ваног рада који he, благодаре|1Н томе, no;inliii свој животни 
стандард, који he жИвјетИ културним животом. Bnhe то 
ллди ишроког Јсоривонта, смјелИ творци новог жнвота, пуни 
самопоуздан^а,   лл-ди   који   t.e  без   страха    гледатн   СВЗКбј 
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опасности у очи н који he без страха поћи ла бране свбју 
отаџбину ако се над њом иадвије каква опасност. (Одобра- 
вање и аплауз). 

Може неко рећи да je ово што ja говорим маштање. 
Да, маштање. Али, и.ма маштања и маштања, a наше ма- 
штање o томе бољем, радосиијем и срећнијем жпвоту није 
пуко маштање. Наши су снови пле.мснити сновн трезвених 
л.уди. Ми кад градимо данас мост, који je шарен, јер je 
саставлзеи од неколико коиструкција, мц ra гради.мо, разу- 
мије се, да бисмо могли ла прсвозимо робу и да извршавамо 
наше скономске задатке. Али m не градимо самр p лм 
тога, него ra градимо, јер знамо да je тај мост пут ка ионим 
мостовима у иашој земл.и, који ћи биТи и украс наше земл.е 
и који he у десет пута nehoj Mjt-'pn вршити економскс 
задаткс. 

Таква смо ми маштала! Наше покољење и јесте срећно 
ni) томе mio je извојевало услове у који.ма може СВОЈим 
радом оствариватн cuoje племените сиоие, чије he ' ствари- 
вање измијениги лице наше зсм.-i.e. Ликвџдираћемо Нвшу 
економску н културну заосталост и учииити од iiainc земл»е 
достојну домовину слободних људи; Ha таква маштања мопу 
да се кезе само л>уди који ne познају уопште ралост ства- 
ралачког рада и који ne вјерују у стваралачку снагу народа, 
људи којн мнсле да смо ми нскасапљени и осиромашени у 
овом рату, и мсрално опустошени. Они нису видјели нашел 
радннка како побјслонисно стоји на тек завршеној грађе^ 
винн, onu нису видјели сјај у њвговим очи.ма, они ннсу ви- 
дјели раднике како плачу .чато mro je и да однела тек за- 
Bpiiicnn мост који су они подигли. Они ие oćjehaiy да се у 
свс Behoj мјерн будн једна нова снага у nanio j земл>п која 
није могла рапије да дође до изражаја; то je снага паролпих 
маса на фропту обпове, na раду дизања namc земље из р\- 
.псвина, послије чепа ћемо Molm да крепемо круппим кора- 
цима напријел. 

Разу.мије се да he остварењс овмх снова ићи Kpož гешке 
борбе против свих опих мрачпих снага у нашој земљи n ван 
n>e, које nac nehe пустити да Ha мпру радимо своје велико 
псторнско дјело. Hhn iie оно и кроз борбу прошв остатака 
те прошлости у свЈГЈести самих трудбеника. Мораћемо ла no* 
дижемо култ рада, да ширп.мо радни полет, ла узрди.мо рве,- 
народну дисциплппу, да уносимо у nam  рад  втпе  плана и 
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система, и, су.мње нема, да ћемр те велнке нашс сиове рства- 
рнти за релативно кратак период. 

Да завршим. У име групе народних пбсланика из Босне 
и Херцеговине нзјавл.ујем да ћемо гласати у начелу за npie- 
дложени прбјекат Устава. Гласаћемо зато што он озакоњује 
нласт иарода у нашој земљи, зато што он озакоњујс браг- 
ство наших народа, зато IIITO ствара услове за живот и Ства- 
ралачки рад наших иарода у слободи и л.улском достојан- 
ству. (Буран аплауз). 

Претседник: Дајем реч народнрм посланику другу 
Марку Вујачићу, 

Марко Вујачић (НР Црна Гора): Другови народни по- 
сланици, мн нијесмо гшчели ову дискусију o Уставу јуче. 
Почелн смо je "још 1941 године на бојном пољу с пушком 
у руци против фашистичких завојевача и до.маћих нзрода 
и издајника. Друг Ђилас казао je да с.мо ми прва држана 
у Европи која доноси Устав послије рата, a ja додајем: 
крвљу написани Устав. Устав je овај писан кроз вијекове 
иука, борби, иатњи, невоља, страдања и нскушења Јужних 
Словена, a круннсан борбом од 1941 године наовамп. Јер, 
кад бијеше све пало и пропало, кад бијеше све оггишло w 
издају,' онда je Комунистичка партија нозвала народ на 
устанак да чува част и слобо^у народа. Што се не \rjc у 
ланце везати, и бити слуга ту^ински, то qe лижс гори >■ хај- 
дуке да чува слободу, да чува историју и да ствара бсл>у 
и л,епшу будућиост. . 

Драги моји друговн, та борба кроз коју je onaj УСтав 
прошао бнла je тешка и крвава, али je била славна и ве- 
лика, јер, као што каже Ibeiom „Без муке се сабља no ta- 
кова, без муке се пјесма не нспоја". Наш велики херОЈ 
Тито органнзовао je у борби све наше народе. Нећу ОВДЈС 
ла кажем да je неко дао више a неко мање, јер су свих Uieci 
јединица дале све што су могле у овој тешкој, крвавод и 
мучној борбн. 

Дакле, другови, ова борба и овај Устав долијели ej 
нам много. Ова борба донијела нам je нашу славну АрмиЈу, 
коja je кроз ове четири године внше добила мсгдана него 
што je у гочини дана. Народноослободилачка борба дони- 
јела нам je народну власт од општинске и среске до земаљ- 
ckor вијећа и до Антифашистичког вијеНа народнбг ослобр- 
1)ења Југославије. Она иам je донијела Наролнопслободи- 
лачки (јфонт на челу са маршалом ТитоЛ. ДонИЈела нам je 
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11 новембра нзборе, гдје je 95^ народа гласало за предвс(д- 
нике те борбе, за н>еиу иолитику н за њене циљебе. Другови. 
ова борба дала je и ова два доми, дала je и; eiio, донијсла 
овај Устав, који није ништа друго негб тековина наших 
борби. 

Али овај Устав има још једно значење. Он je највећи 
сроменик свима пали.м жртвама у овој славној борби, јср 
су они падали за ове идеале, за ове слободе, за рву дем« - 
кратију коју иа.м овај Устав доноси, и мн, уједињени у овом 
дому, нијесмо МОГЛИ ПбдиНи л.егппи споменнк наши.м палим 
борцима него mro je овај Устав. (Одобравање). 

Да смо све ово могли издржати, да смо сне ono могли 
иребродити нмамо на првом мјесту да захвалиИО сиази и 
огпору наших народа, али нас je иоралНО држала у о-вој 
четворогоди111Н>ој борби велика и Mohlfa Совјетска Русија; 
Совјетски Савез, и Црвена армија, јер смо вазда вјеровали 
да he она побједити н да he се Титова и Стаљинова армија 
једнога дана загрлити na Дунаву, ослоболити Балкан и 
цементирати крвл.у јединство Словепа које нпкад И нико 
више кроз вијекове не може разјединити. (Живо одобравап.е 
и аплауз). 

Ja hy roBopnrii у име Црне I'opc као п.сн претставник, 
— one Црне Горе која се кроз своју MNMIIV и тешку, али 
славну историју вјечито борила н иутком у руци бранила 
своју слободу, своју самосталност, своју независност, чак и 
онда када су ртоиански завојевачи дошли до Беча са na- 
шама и би.мбаша.ма газећи кбпитима Балкан. И онда су црно- 
горске горе биле слободие, јер су ту слободу браиили џефер- 
лари Мићуновића, Мандушића и осталнх цриогорскнх ви- 
тезова. У тој борби Црна Гора дала je велике жртве.^али 
кроз борбу Црногорац je вазда имао пред собом пркнципе 
слободе и демократије. Пајбол>и доказ за ту непрекидну 
борбу јесте наша народна поезија која je опјевала наше 
борбе и побједе на бојиом пољу, као и ,,Гсрскн вијенац", и 
створила мам угледио мјесто међу свима народима. A да 
смо се могли одржати у тој борбн, у мору непријатеља, 
имамо да захвалимо братској Русији, јер нам je ona кроз 
вијекове указивала- помоћ. Али и ми смо били вјерни саве- 
зници, јер никада иије пукао руски топ против иеирнјател.а 
Словена a да није пукао и црногорски џефердар. To je 
доказ да je Црна Гора ne само данас у крвној вези и брат- 
ству са Русијом, веН да je она била увијск кроз цИј'елу своју 
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мучну н тсшку историју резана за њу, Ми смо били један 
бедем отпорана ооалама Јадраиа и иитересантно je, дру- 
гови, кад погледамо на ту нашу прошлост, колико je љу- 
бави, колико je иожртвовања било према Русији. 11 у OBJ 
борбу смо потли са тим истим еланом и љубављу, чврсто 
увјеренн да Црвену ap.Miij\ нико неђе иооиједиги. 

Ми смо у овој борби имали Острошку скупштину. To je 
ирва скупштина која je сазвана на ослобођено! територији 
још 8 фебруара 1942'године, и та скупшгииа донпјела je 
одлуку да Црна Topa продужн своју борбу. Од 80 посла- 
ника те скупштине данас и.ма живих само 32, a осталн су сви 
пали на бојним пол.и.ма (Узвици: Слава и.м!). 

Другови, ми he.\io Црногорци гласати сви за овај Устав, 
јер je то »аша традиција, јер смо дали добар удио у борби 
за слободу, дали смо своју крв, дали смо животе наших 
најбољих сииова. За ове четири године пало je 85.000 
Црногораца. Гииућн na пољу части они су вјеровали да 
ћемо ми који останемо њихово дјело завршити и да ћемо 
њихову борбу круннсати овим Уставо.м. Onaj ћемо Устав 
чувати као зеницу ока. Ko нам год иа њ удари, наше he ra 
муње згромитн и наше стријеле разнијети. Вјерујем да he 
сви наши народи с подједнаком љубављу чувати .све теко- 
вине и ово велико дјело, као што су за њ лили СВОЈУ крв. 

Мн имамо, другови, и непрнјате.ва. Али ти су неприја- 
тељи изроди, они су нздајници, они су Бранковићи и лижи- 
сахани. Ти наши непријатељи се боре, јер ne могу да се 
иомире с овим, но мисле да треба још нешто да задрже од 
старих предрасуда и старе Југославије, a од ње ништа nehe 
остати без црна образа. Нећемо дозволити да се повампири 
ншта KITO je било старо, јер ми постављамо нове темеље, и 
ови нови темељи отварају нам перспективе ка бол.о.и срећ- 
нијој будућности и јединству свих Словена. 

Ja сам недавно био v Бугарској. Али код њих нијс што 
и код иас. Ham Народни фронт бно je једннствен, и наш 
Народин фронт као такав има да сруши све ono nno би 
било нездраво и све оно што би нагризало ono што с.мо 
мп v овом крвавом ратовању добили. 

"Другови овај нам je рат донио брагство и Јединство, 
донио нам je међусобну љубав, јер Београд ннје више цен- 
тар од кога бјеже поједипе покрајнне и- поједипи пароди, 
као што cv бјежали од оне Југославије и од оног устава 
којн je донесен још 1921 годппе, a који су донијели нена- 
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родни људи. Овај Устав израз je народне луше, народне 
воље свих слојева нашнх од Соче до Солуна, који су 
прегли да овај и овакав Устав изграде и донесу. 

Завршићу уз изјаву да ћемо ми Црногорци, нјерни 
својој традицији, вјернн овој крвавој борби, гласати за овај 
Устав и бранити ra док je Црне Горе и Цриогораца. (Бурно 
и одушевљено одобравање). 

Претседннк: Другови и другарице, постоји предлог да 
за данас завршнмо рад, (Гласови: Прима се) и да наставимо 
сутра у 16 часова са истим дневнпм редом: продужење на- 
челне дискусије o Уставу. 

(Седница je закључена у 19,30 часова). 
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СКУПШТИНА   НАРОДА 

Пета редовна седница 
(19 јануара 1946) 

Почетак у 16,15 часова. 

Претседавао претседник Јосип Вндмар. 
Претседник: Отварам пети редовнн састанак Скупшттн' 

народа. Ha дневном je реду наставак начелног претреса 
извештаја Уставотворног одбора Скупшгине народа o на- 
Црту Устава ФНРЈ. Молим друга секретара Јозу Миливоје- 
BHha да прочита записник прошлог састанка. 

Секретар Јоза Миливо.|еви11 чита чаписник четврте [н- 
Довн^ седнице Скупштине народа од 16 јануара 1946 годинс. 

Претседник: Има ли каквих примедаба на запнсник? 
(Нема). Пошто примедаба нема, објављујем да je записник 
примљен! 

Прелазимо на дневни ред. Има реч мннистар Бане 
Андрејев. 

Бане Андрејев (ИР Македонија): Друшви народаи no- 
сланици, говорим као фронтовац у име груле македонских 
посланика и изјављујем да ћемо ми, послаинци из Македо- 
није, гласати за овај Устав, јер овај Устав заиста остнарује 
вековнп сан И бс^рбу македонског народа за слободу и рав- 
нолравност. Македонскн иарод досад ннје био признат каи 
народ, његово je нме било брнсано и потнснуто. Он je свсјом 
борбо.м и борбом у заједници са својом браћом извојевао оно 
за што су се залагали прноборци за слободу, извојевао je 
слрбрду која je бнла призката у Јајцу a која сада доблја 
правну форму н потврду у овом основном закону. Због тога 
je нацрт Устава одраз стварннх односа н снага које су на- 
ступнле после овога рата. Економске и политичке промене, 
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збацива&е иеликосрпског хггемониз.ма, мтсмоиистичкс no- 
литикс н п.Ђачке. - - све je то ова борба уништила )i ство- 
рила сасвим друге односе — Лугославију на фсдеративној 
бази, на бази једнакости народа, на бази братства, на бази 
узајамне помоћи, поверења и иерспективе ла се из ове 
тешке кризе и овога вала пустоти створи бољи живот и 
лепша будућност нашега народа. 

Због тога македонски народ поздравља овај Устав и 
глбДа v њему оличење онога за mro се и он. борио. Овај 
Устав, "за разлику. од свих досадапт.их устава, први je 
Устав који je народ извојевао својом борбом. И у току 
прошлога рата борили су се наши народи за слоболу и де- 
мократију, за своју власт, али они ту своју власт нису 
могли добити. Годнне 1921, када je лопесен Видовлански 
устав, борба народа била ie искоришћена од шачице вели- 
косрпских хегемоииста који су се cnopatvNrem ca капита- 
листнма, рсакцпопарима и издајицама хрватско-сло^енач- 
ким да озаконе нсправду И ноиародну власт, власт велнко- 
српских хегемониста. Да би то' спровели, прво су морали 
да униште првоборце, заштнтнике народних права, прво су 
морали да униште Комунистичку партију. Тек када су њу 
уништилн, јединога борца н брашшца иитереса народа, 
прешли су на потлачивање иарола и тако иаметнули хеге- 
монистнчки великосрпски Видовдански устан који je гаран- 
-говао све позиције и власт великосрпској буржоазији. 

Данашњи Устав, насупрот ономе, јесте гаранција ^да 
народне тековине које je народ извојевао у својој борби, 
да крваво стечена права остају у његовнм рукама. 

Другови, македонски народ срећан je данас IUTO може 
ла живи под оваквнм условима и што може да нзгра1)\ je, 
у заједници са осталим народима, своју слободу и своју 
будућност, да се политички и еконо.мски развнја. Taj малн 
народ, вековима je бно на удару, најпре Византинаца, доц- 
није отоманске империје, a кас^ије n своје браће која су 
хтела дага искористе. Taj мали народ дао je велике апо- 
столе Ћирила и Методија, као и св. Климента Охридског 
и дрлте. Он се вековнма борио за своју нациоиалну слободу. 
Он je 'и у току XIX века водио крваве борбе против грчке 
патријаршије за своју црквену аутономнју. Ta борба, дакли, 
коју je водио заједно са осталим словенским народима, 
била je искоришћеиа од егзархије како би му оне.могућила 
дал.и {beroB 'национални развитак и индивидуалности'зако- 
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чила ту борбу. Егзархија доцније врши денационализирање 
и тлачење македонског народа. И на те моменте се данас, 
још и данас, позивају остаци поједнних фашиста и реак- 
ционара, како бн доказали да нема македонског иарода, л 
нема македонске нације и како би и даље македонски нарол 
био черечен н национално тлачен. 

Тек je овом борбом македонски народ извојевао своју 
слободу и ступио. у историју. Његове раинје борбе су завр- 
шавале неуспехом. Почетком .овога века он je био раскома- 
дан на три дела — између Југославије, Бугарске и Грчке. 
Његове патње се продужују у Грчкој, у Бугарскиј и у 
старој Југославији. Дсиацнонализаторска политика коју су 
вбдиЛи великогрцн, велнкобугари и великосрби бнла je 
страшна no македонски народ. Mu uia.\io да je макђдбнски 
народ био прогањан идепдртован и ла му je забраиЈИвана 
употреба језика. Зиамо ла у 1'рчкој и.мамо cnmme и сто- 
тине хил.ада Македонаца, који су т>\г<ш\ прсд терором 
грчких шовиниста од 1913 године na до данас сталио да 
беже n папуштају CBOJV домоћкну. Опи су бежали где су 
стигли, чак и у'Аустралију и Америку. Дапас македонски 
иарод.бројп једну емиграцију <>Д негчолико стотина хнл.ада 
само из Грчке Македопије у Америцн и Аусгралпје. Овај 
иарод ne бежи из Грчке због тога што му je било добро, већ 
због тога што je био гоњен као дивлљ звер. Не само што 
иије могао да ужива слободу, да говори својим језиком, дз 
пева своје песме, већ je био и физпчки истребл.инап. 

Али, другови, док je Македонија данас својом борбом 
извојевала ту слободу, у Грчкој се, na жалост, и дапас спро- 
води политика истребл>ивапЈа и nporona. ТаМр влада крвави 
терор. Ви сакодневно читате написе у новииама како се звер- 
ски поступа ta нашим народом, како ои м данас та.мо крвари 
И KaKo'je прогоњен. Депационализаторска политика спрово- 
hena je и у БугарскоЈ. Велнкобугарски хеге.монисти nope.i 
тога mro су употреол.авалн сној аиарат за дсштионализн- 
рање и упиштавапЈе македонског народа, користили су и из- 
лајнце македонског народа — Протогерова, Алсксандровг 
н Ванчу Михаилова. Развијали су братоубилачкх' борбу како 
би македопски народ псплачили, деморалисали и чништили, 
■a учврстилп своје позицпје. On je био екдномски поткопа- 
ван- и упиштава)! у Грчкој^ и у Бугфској, јер (.■коии.мски 
ослабнтн значило je и духопно ra уНиштити n учипити ra 
робом. 
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T;i де^ацнонализаторска политика према македонском 
Кароду продужила се и у биншој Југославији. Ja овде нећу 
говорити o то.ме, јер смо више пута говорити какав је^био 
реиош у Југославији и ви га свн добро познајете. Судбииа 
МЗКвДОНСКОГ народа била je крвава и тешка. Он je у сва 
гри дела био ocy})eii иа изумирање, денациоиализирање И 

>ииштавање. Он je био обесправлзен политички, културно и 
просветно, a економски пљачкан до последње nape. Ви данас 
видите у Јегејској Македопији читаве крајеве који су пусти, 
одакле je народ морао масовно да бежи оставл.ајуКи својс 
домове. Таква je била судбина македонског народа. Алн, нн 
под овим тешким условима .македонски народ није клонуо 
духом. Он се бсрио и против Внзантије, и против отоман- 
скс империје и против нових завојевача. Његова бороа оила 
je борба за слободу, за демократију. 

Ta борба, која je у разннм иериодима имала разне 
облике и разне форме, у данашњем перисду у ЈугослалиЈи 
окончала се победои и довела је|До успеха. Међутим, у 
Грчкој македоискн народ још иије ослобођен и он јо.ш и 
данасмора да наставља оорбу за своју слободу и национал- 
ност, a такође и у Бугарској, o чему hy мало касније го- 
ворити. ,      .  , 

Често се говорило како je македонски народ оио Јаоука 
раздора. Није македонски народ то био, него су то од љега 
чинили др\'ги, јер се судбииом македонског народа трго- 
вало, плаћали рачуни појединих имиеријалиста н империја- 
листичких сила. Они су у њему имали монету за поткусури- 
аање својих империјалистнчких жеља. Они су хтели да у 
љему имају објекат за занојевање и за задовол>ење својих 
.чавојсвачких апетита. 

Другови, таква je била судбииа македонског народа 
који данас први пут иступа као слободан народ, ко-ји у за- 
једници са осталнм нашим народима може да изграђује 
своју културу И своју слободу, да подиже свој економски 
жнвот. C друге стране, он може да и даље настави борбу 
до коначног' ослобођења и уједињења са својом остало.м 
браћом из осталих делова  Македоније. 

Ja сам у самом почетку нагласио да je данашњи Усгав 
оаш одраз тога демократског схватања и свнх тих теко- 
нина, свих тих програмских захтева, које je македонски 
народ себи пост^вљао у току времена. Осиовио што овај 
Устав даје   то   су   слобода и равноправност.   Првн   пут у 
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својој истиријц македонски народ даиас у слободи добија 
ираво на политнчки и културни развој — да политичкн су- 
верено може да располаже собом и да слободно изражава 
своје захтеве. 

Другови, ono 'што се овим Усгавом гараитује то je да 
први iivr наш народ може да гради и ствара своју културу, 
д. изгра1)\је свој језик, своју националну литературу no 
форми^а Дубокб демократску и напредну no садржини. 
Први пут он може да манифестује свој национални карак- 
тер. ETO, због тога што му овај Устав то. гарантује он и 
јесте за ово и ои га сматра и узи.ма као сној. (Одобравање). 

Даље, другови, V федерацији je изражена равноиран- 
ност македонског народа и у еконо.мском погледу. Ham 
народ je досад био објекат колонијалног пл.ачкања, a сада 
се пред њим отварају ШИрОКе перспективе за економско 
подизање. Јер, мн СМО свесни, МИ знамо да ће нас наша 
opaha која cv богатија и културнија оберучке noMohu Да 
изградимо једну економски напредну и развијену Македо- 
нију. Тако Ј»е Македоннја, која je ииаче опустошена, зао- 
стала и сиромашна, кроз извесно време постатн једна од 
најлепшнх башта у Југославији. Јер, док су раније оогат- 
ства Македоније била коришћена за пл.ачкања, данас he се 
њеним богатстви.ма помоћи њеп економски развоЈ као и к\л- 
турно наиредовање народа. 

Лко би македонски народ био остављен сам себи и 
својнм сопственим силама, он не би могао нн за стотнне 
година да се подигне без ПОМОћИ осталих братских феде- 
ралних јединнца. У Македонији немамо нн индустрнје ни 
осталог Имамо, мислим, само око 500 километара желез- 
mme. И то je жалосна чињенчца. Сада, у OBOJ заЈедници. 
нкиа Uc баш на базн федерације и братства оити датс 
стварне могућности. и ja видим да heMO сутра, — кад кажем 
сутра то значи у скорој будућности - имати какал Вардар- 
Моравау пролазиће железнице у свима правцима, пушнће се 
димњацн a то друговн, није слнка неког сна, већ he то 
ĆHrSa стварно^ти. јер у гоме he се и "о^за™ бр.тстЈ 
и рамоправност свих народа и њихово равномерно развп- 
јање. a ие као раннје, да се Једни краЈеви Развн.ЈаЈУ ^а 
друга. из којих се црпе, остају запуштени. Kao што рекоч. 
сам македонски народ не бн могао да искористн то caoja 
богатства и Да их плански распоређује. Уз no«oh осталих 
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народа и осталнх крајева naiue Југославије, Македонија he 
моћи да постане једна врло напредна зе.мл.л. 

И због тога, другови, није то случајно, схватајуЈш и 
разумевајући положај и прилике које су се стекле код 
нас у Македонији, да je постала основна иарола: „Нне Ма- 
ке^онците Тнто си го сакаме". Шта се у овој рсчсници ма- 
иифестује? Наш народ у другу Титу види аличење' своје 
слободе, оличење орпанизатора и во1)е његовс борбе. Taj 
народ није постао братоубица, није постао жандарм, Turo 
raje повео у борбу за слободу. У другу Титу наш народ 
види оличење срећнијс и боље будућности и због тога je 
наш иарод изразио дубоко признање своме руководиоцу, 
своме вођи, јер величина друга Тита, као вођб иарода Југо- 
L-сшије и нашега народа, јесте у томс mio ј< ОН Схватио 
објективно развој лруттвсиих прилика, mro je у право 
време умео да поведе ^ развије ту народну борбу и да пра- 
mdno решава питања која je поставила историја. 

Због тога наш народ безгранично воли друга Тнта. 
цени ra, и у њему видн 'најбол.у гарантију за своју слоболу. 
И код нас се Устав с правом назива „Тииов Устав" и „Ти- 
това слобода".' 

Другови, само македоиски иарол који je у граннцама 
Југославије срећан je што може ла ужива ту слободу. Он je 
извојевао' своју слободу у својој (Јјелералиој републпци. 
Али, македонски je народ у Грчкој и данас прогањан и не- 
признат, и данас стотине и хиљаде Макелииаца морају да 
иаиуштају своје домове и огњптта ла би спасли својс голе 
животе. Mu има.мо докаае да се и даиас убијају стотнне 
Македонаца. Зиачи да та.мо није решено пнтање Макело- 
иаци. 11 у Пиринској Македонији, иако нмамо де.мократске 
слободе и народну власт, питање националне слоболе језика 
м културе македонском иароду није juni иризиато. И због 
Toni ббрба наших нарола и дал>е мора да буде за уједи- 
њење  наишх  нарола. 

Сви иаиредни,'noimciiii деИОКрати верују у .1у1Ч)Славиј\-. 
И у Грчкој и Бугарској 1и)злравл>ају ову слободу ианбдон- 
ci<(3r нарола. Они су> видели да je код нас правилно решено 
иацтжално питањс, mro прегставлЈа крупан'Корак ка ле.мо- 
кратизацији. a "сви фаШАС^и н шовинистн диглн-су лреку и 
вбде камПању против слоболе македонског народа. Л\и у 
.1\гославији отворену хајку 'прбтИВ слоболе и равноправно- 
сти  ^акедонског  народа   lie.MaMo,  јер' рсмкцнонари   не  .могу 
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да иступе свуда отвбренс и да клеветаГју, поШто су нвши 
народи већ извојевали закон ирогив риспиривања нацио- 
налне мржње и шовинизма. Укблико они ис могу отворенп 
да \стану npoTnii слободе македоиско? иарода, кзуз1^мајућИ 
шачицу банди са кра.1,ем Петром na челу у Лондпиу, честм 
1'оворс како не треба веровати Македонцима, да се у њи\ 
не може имати повереша. Шта зиачи ono причање o немаЉу 
поверења? Значи поткопавање пери и поткоиавање братства 
'i л.уоави међу нашим народима. Македонски je кџрод 
својом борбом, својим животи.ма доказао да je за ов} 
зем^Бу. A снн који шире OBA клсвете били су скхтоиоше 
разних He;iHiia, Петра ЖпнковмКа, цара Бориса, Фи.ита и 
осталих. 

И они имају смелости да се бацају љагом на један народ, 
Да ra клснагју да се у њега ne може нмати поверења и 
вера, иако се • македонски народ са пушком у руци борир 
своју слободу, иако je читавим својим битисањем sa ову 
слободу. To значи изазивање мржње и прткопаваље цснов- 
чих елемената на којаир поиива наша даиашња држава. 
-Ччшолнте ми, другрви, да овде цнгнрам-неке написе из 
бугарских поиина/да видите како су фашисти у bvrapcio i 
прдигли нечувену хајку против слсбоде макед<Јиско1' 
народа. 

Тако „Свободен народ" од 5 октобра 1945 пише: 
„Ушавши у par ослободисмо Македонију и предбДосмо 

je другоме. Велики je удео каше храбре Армије у ослобо- 
ђењу ЈЈ^ославије, којој смо предали бугарске покраЈине; 
борили смо се на мађарском фронту и изгубили у мртвим и 
рањени.м око 50.000 ллди за уништење Љашизма, a не у 
ветар ..." 

„Свободен народ" од 18 октобра 1945 год. поред оста- 
лог каже: 

„Ми покрећемо питање националног самоопредељења, 
јер оно ПОСТОЈИ и чека на конкретно ретење, али га не по- 
крећеио у виду једне модне формуле као mro je номинална 
федерација без салржине." 

„Ми се чуДИИО несагласностн између грчких и Српских 
KOMVHHcra no mnan.v Ј.Јетејске Македоније^«; шовинистич- 
ким" и завојевачким претензијама ватакогрчког и велико- 
српског шовинизма на туђе земље и становништво, Koje 
није ни грчко ни српско, neh бугарско и које не говори „сла- 
ионскнм  језиком",  који  не  постоји,  већ  о\т..рским.' 
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„Ми имамо разлога да изјави.ми да питање Македонијс 
не може да се сматра решеним no уској линији завојевања 
и хегемоније. Нови ред на Балкану не може да се заведе 
нстицањем ионе фирме. Становништво' Македонн^е није пи- 
тано, није било помињано самоопредељење, да би се аспо- 
л.нла вол^а народа где он жели да буде и шта je. Режим 
није слободан, већ je наметнут." 

Лист „Знаме" од 29 октобра 1945 г. пише: 
„Тамо се допушта Турцнма, Арнаутима, Цнганима, Цин- 

царима, Јеврејима, Гркрманима, 'Србоманима н Јерменима 
да се називају Турци, Ллбаици, Цигани, Јеврејн, Грци, Срби 
и Јермени. To право, ме1)утим, не даје се једино они.ма који 
траже и сада и убудуће да се казивају Бугари." 

„МаксдбУ1ија he престати да изазива раздор међу бал- 
канским народима тек онда када буде допуштено да реши 
своју судбину no принципу слободног народног оамоопре- 
дељења под' једном непристраспо.м међународнбм кон- 
тролом.'' 

„Свободеи народ" од 7 децембра 1945 г. каже: 
„Huje то иривиђење у сну да се заиста плански рплп 

rta једној слабој, малој, немоћиој бугарскбј д^каУи, која 
ће бита потпуно обесиравл.епа и ставл.еиа пред дилему: или 
да у.мре или да се присаједини и укључи у једну др\г\ 
државу." 

,,Ми с.мо опљачкана земл>а и немамо шха да врађамо 
онима који су се у своје вре.мс налљачкали. Hfe постоји ни 
„Вардарска", ни „Пиринска", ни „Јсгејска" Мак^Доиија, 
To'je измишљотина најновијег времена; која треба да пог 
служи  једној   империјалистпчкој   политиии.'' 

„Академик Державин не говори ни o каквпм Слпнснима 
у Македонији, него иовлачи линију разграничења између 
Бугара н Срба од Охрида и Мораве." 

И напослетку, таксзвани претставници И.тидепскс орга- 
низације кажу још и ово: 

„По нашем скромном .Miim.i.eibv жел>ама Македоније 
иоже се удоволјИти ако Јегејска, Вардарска и Пиринска Ma- 
кеДОНИЈа буду уздигнуте на степеп политичких јединица, 
стварајући затим савез између себе да образују једну (|)еде- 
ративРЈу македонску државу под мандатом пег великпх де- 
мократских савезничких држава." 

„Ha Балкану je рашчеречено јединс бугарско племе, ко.мс 
са разних страна чине сметње да се окупи цако су. се после 
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распала  отомапске  империје окупили  сви други  балкански 
народи. 

Јабука раздора — Македонија, Helie престати да постоји 
ако je уграби једна држава, као што je to случај сада. 

Hrtkt Нема права да од iiac тражи ла будемо поражиии 
ло сржи v косгима и да изнесемо на продају све што je бу- 
гарско, нитн ла тражк да прихватимо Једнострано комуни- 
стичко решеп.с, које иДе за сасним лругим циљевима. li - 
иротив, ми указујемо на грешке. Био би скаилал ако Свет 
буде уређивац од две социјалистичке државе и једне велике 
демократије, кЦд ми не бисмо чипилн иаиирс и сарађивали 
na томе ла се ггриближе и.ихоиа глглиппа у балканским 
|р бломима." 

Друговп, из оиих иеколико цитата вндели стс каК( 
Једна бесомучна хајка непријатеља и Југославије и маке- 
донског народа врди протии слободе и постојања македон- 
ског народа, Они нам говоре да су нас ослободили. ОнИ су 
хтели да нас учине робовима немачког ЈГмперијализма и 
нара 1) puca. Они cv хтели да Нао учпне жандарми.ма Бал- 
кана, ктели cv да нас баце v борбу против народноослобо- 
дилачке борбе српскоРј цриогорског, хрватског, бугарског и 
грчког народа, хгелн cv Да иас истребе као Словеие да би 
УЧИНИЛИ мсста нсмачкпм .чанојеиачима. ЛАакедоиски варОЗ 
није прихватио шихову слободу. Он je пушком н | 
адтоворио да je иакедонски народ 1941 год. извојевао своје 
право на сам'оспредел.ен.е^ изразио своју вол»у пушкама 
које су почелс да iivuaj.\- ПО максдоиским илашшама. Маке- 
донски карод изразио je своју вољу и на собрању у Про- 
хору Пцињском ii рекао вашто се бори. Максижскп народ 
je н СВОЈИМ гласам.е.м JaCHO ПОК^зао какиа je n.eioiia ВОЉа. 
Лажи су и клевете оних који w>Bope да HIIKD није питао 
македонски народ. Могу ли плаћеници Хиглера и uapa bo- 
риса да гоноре v име македонског народа; могу ли издајиае 
ovrapcKor народа да говоре у име бугарског народа, моп 
m бандити који cv клали и убијали македонска народ да 
говоре како KM народ нема никаквих права? Taj народ 
гражи да Mv они буду предани^ да им он суди за крв! 
педела која су ПОЧИНИЛИ no МахеДОНИЈИ. 

Ланас je'iipmi uvi v својој историји македонски народ 
пррроворио слободно н јасно казао шта Хоће и aauli i се 
борио. Ja сам CIIOMCHVO кампан.у која се воли  ПО  HHI 
сгаарања неке слоб &№ макелонске државе! Зашто dfi - 
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хампања воли? Фашисгичкн хупЈкачи и ШОВИНИСТИ KJJII 
воде ову кампању нису усамљени. Њихови конци воде у 
Лрндон и v друга мсста. Они са предлогом o стваранл' оамо- 
сталне македонске државе желе да задају гежак удараи 
лсмокрагији на Балкану, да ослабе демократију и слободу 
на Балк;!,ну и да униште демократску (1)едер:атнвну Југосла- 
вију. Онн тиме не желе да дај\ слободу македонскохМ и;1- 
роду, већ да на тај начнн створе позицнјо за своја поли- 
гичка poBapeiba на Балкану. Ето, у томе су љихове тежњс и 
жел>е. Они желе да цепају Југославију., Македснски народ 
има искуства и.н досадашњих борби. Ако они Nohc да дају 
коме слободу нека дају слсбоду народи.ма тамо у Индијн. 
Индонезији и Индскини који се боре за слободу. Наш народ 
je извојевао слобод}' сврјим оружјем и ашјом крвл.)' и он 
ће браннти своју слободу. (Аплауз). 

ДруговИ) племените тежње нашнх народа за хјсдпње- 
њем свих делова namer народа - - они називају хегемони- 
јом. Ово није хегвмонија, као што није била хсгемонија 
иравдана тежња бугарског народа када су га opaha Руси 

ослободили и кад je извршио уједињење са Мсгочном Ру- 
мелијом. Зато je иравилно да се и nam народ ујединн са 
народо.м из Јегејске и Пиринске Македсније. Хегемони- 
отички би бнл« сиречнти македоискп иарид у његовим 
тежњама за уједињењем, јер je македонскн народ у трку 
овог para помагао борбу македонеког иарода у Грчкој n 
Бугарск'()ј, јер je он био- организатор анхцфашистичког nq« 
крета н у JeiejcKoj n у Бугарској Македоиији, јер je он био 
тај који je водио борбу, јер je он био нијемонт слободе У 
i ом нериоду. Ои je TO И данас. On се и данас не одриче да 
he иомагати своју браћу и остале делове OBOI- народа све 
док не извојују слободу и док не буду призната њихова 
националпа права. A све то није хегсмонија. Хегемопија je 
била кад je великссрпска клика загосподарила Југославијом, 
кад je Алексапдрова клика загосподарила Јутславијом. 
Македоиија je данас слободна и она има ираво да гражн 
да ее једино на TOM принцниу рете правнлно и оетала на- 
.чионална иитања македоиског иарода и да дође ДО vje.ui- 
љења целог македонског иарода. 

ETO, друпши, ja са.м у ових неколико речи нзнео Зашто 
je нат народ дутом и срцем за овај Устав, ксји му оружа 
све могућности за екоиомски, културни н политичкц раз^и,- 
так. И зато je наш народ гласао и гласаће за овај Устав, јер 
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je убеђен да му он иружа све гарантије за бољи развитак. 
јер je он база за његов даљи друштвени развнтак, јер je он 
само једна етапа у даље;\1 прогресивном развитку нашег 
народа. Наш народ се за ову државу борио и он he се н 
Убудуће борити и браннти je, јер je она гарант његове сло; 
боде и независностн. (Аплауз). 

Претседник: Реч има народни посланик Крсго Филп- 
повић. 

Крсто ФнлнповнЈ! (ИР Србија — АО Иосмст): Другони 
■и другарице, у току јавне расправе овај Устав наишао je 
на најлепши пријем у најширнм нашим народним маса.ма 
баш зато што je заснован на тековинама народаоослободи- 
лачке борбе. Te тековине одговарају тежњама и стремље- 
њима наших народа како из даље тако и из ближе прошло- 
сти. Да тако није урађено са нацртом Устава, он бн био 
супротан и тежњама и интересима наших народа. Јер^ наши 
народи који су у току дугс и упорне борбе коначно збацили 
и сломнлн стару реакционарну власт, с правом очекују ОД 
својих изабраинх посланнка да предложенн Устав усвојс 
зато што je он гарантија за њихову бољу будућност, ПОШто 
У њему внде озакоњене тек-овине досадашње 6bp6c нарол- 
НИх маса. 

Познато вам je да je у старој Југослапији народу на 
Косову и Метохији било внше него тешко. Нарочитс) je 
било тешко Шиптарима којима стара Југославија нијо 
лризнавала никаква ирава. Ona им je ускраћивала најоснов- 
нија права, забрањујући им језик И право на живот. To je 
било зато што су тако хтели великосрпски властодршци 
који су се мрштили n кад се спомињало само шиптарско 
име. Мени je мнло што као Србин, у »ме »осланика, како 
Срба тако и Шиитара, могу да Констатујем да се положај 
народа на Косову и Мегохији у потпуности изленио — како 
Срба и Црногораца тако и Шиптара, који je једнак поло- 
жају осталнх народа Југославије. 

Захвал>у]у1ш развитку Народноослободилачког покрета. 
створена je нова Југославија у којој je победила идеја брат- 
ства и јединсгва, у којој се иали народи не третирају као 
нижи. Политиком братства и јединства ^rи смо створили 
такв\- слободиу и равиоправпу заједннцу у којој се даје 
равноправност" како   народи.ма   који   су  достигли    велики 
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развитак, тако н оннма који су заостали зоог тешке про- 
шлости и који се тек данас могу слободио развијати. 

Ми добро памтимо сав терор иа- Косову и Метохији и 
сва она насиља која су сс спроводила тамо на тај начин што 
су великосрби распиривали мржњу одвајајући на једиој 
страни Србе и Цриогорце, a на другој страни Шиптаре, иза- 
зивајући честе сукобе, сукобе који су били тако оштри да 
je у извесним моментима било и физичког истребљивања. 
To je било због тога што су разни режими у извесним мо- 
ментима успевали да од Срба праве жандарме за својс 
пљачкашке планове које су остваривали на штету Шиптара. 

У току народноослободилачке борбе у којој су учество- 
вали и Шиптари, ма да су велико;Злбанци хтели да их са 
тога пута скрену, ми данас, захвал>ујући томе учешћу, 
учешћу њихових синова, имамо то да су Шиптари на Ко- 
сову и Метохији прихватнли нацрт Устав, јер им он даје 
иајбоље решење њиховог положај. Они верују новој Ју- 
гославији баш зато што су на власт дошле радне масе. 
И када смо на конфереицијама расправл>али n нацрту 
Устава, масе су ra с пуно одушевљења поздравиле. Наро- 
чито их je заитересовало и још више потстакло то, што je 
у новој Југославији решено национално питањс: народи су 
постали равноправии a власт више не припада иоједшшм 
кликама него народу и произилази из парода. Из одредаба 
Устава народи виде да се у потпуности мењају друштвено- 
економски односи. Раније je Шиптарима на Косову и Мето- 
хији поред националног угњетавања и прогошења било 
одузимано и имовинско право. Ви се вероватно сећате каква 
je била стара аграрна реформа, која им je одузимала земљу 
све до кућног прага. Међутим, захвал>ују11И народној вла- 
сти, захвал>ујући правилној аграрнбј реформи, неправедно 
одузету земл^у народне власти враћају им данас у својнил. 
Исто тако масе виде да сва средства производње, a наро- 
чито крупна, више нису својина оних п.Ђачкашких група 
него постају својина државе тј. својина нашеф народа. To 
je истовремено потстакло раднике и на.ме111тенике Косова 
и Метохије, попут целе радничке класе Југославије, да овај 
иацрт Устава поздраве, да се за њега залажу, јер овакав 
Устав одговара тежњама и стварним иитересима најширнх 
народннх слојева, јер им такав Устав гарантује бољу бу- 
дућност. 
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Мени je драго што ИОГу овде пред ва.ма да посведочии 
да народ Косова и Метохије добија још једну шнру Moryh- 
ност да се у будућности даље развија баш због тога што 
му je омогућено и учешће у власти, иако су великосрби сма- 
трали Шиптаре за 110лудивл>е. Шиптари су једино због 
тешке   прошлости  морали  изостати у  своме развитку. 

ИзјављујеМ у ил1е групе посланика Косова и Метохије 
Да Кемо гласати за дати нацрт Устава. (Одобравање). 

Претседннк: Има реч друг Анто Бабић. 

Анто Бабић (НР Босна и Херцеговииа): Другови н дру; 
гарице народни посланицн, нацрг Устава, предложен овој 
Скупштинн, законски остварује демократскс тежње muiin.v 
народа у свим подручјима народиог живота. 

Његово усвајање у претставничким тијелима Уставо- 
творие скупштине и његова ирактична приијена у нашем 
лржавном жнвоту, омогућиће наши.м народима нов полет 
У развијању својих сиага и својих великнх, у ослободилач- 
ком рату доказаних способиости, и дати законску подршку 
У изградњи такве будућности за каквом су наши народи 
некада свјесно a некада несвјесно, али одувијек тежили н 
за коју су приносили жртве најсмјелији борци за слободу 
и демокрацију не од јуче, него откако иаши народи прли- 
гички живе и политички мисле. 

Предложени нацрт Устава предви^а све мјере којима 
he се демократске тековине ослободилачког рата учврститн 
и очувати за будуће генерације и којима he се тс.тековине 
у будућности дал>е изгр.ађибати и развијати. Први пут у 
нашој историји израђен je државни Устав не са становишта- 

интереса овог или оног владајућег слоја, него са станови- 
шта народа и народних интерсса пред којнма сви иитереси- 
појединаца, група и нсторискн привилегисаних установа 
треба да се баце у позадину н, ако je потребно, и кад буде- 
потребн о,да се потпуно одбаце. 

Kao вјеран одраз народних тежња, као одраз тешког 
нјековног искуства иародних маса у њиховој борби за село- 
бођење од експлоатације у свима облицима, Усгав je у 
свима одредбама, које регулишу политичко-економско- 
правне, социјалне и друге одиосе сав прожет Истинскиав 
народним духом слободе, демокрације и прогреса. 

Ja бих, другови и другарице, желио да се осврнем HS 

оне олредбе Устава у којима, на подручју  културног жи- 
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вота, долазе до изражаја демократска и прогресивна схва- 
тања наших народа. Кад говорим o томе шггању, као посла- 
ник Босне и Херцеговине, не могу a да се не осврнем на 
жалосне просвјетне прилике у којима je нашу земљу зате- 
као рат и окупација. Кроз двадесет година владавине ст,арс 
државе, — државе краљева, принчева и корумпираних гене- 
рала, државе експлоататора и трговаца народном имовино.м 
и народно.м судбином — неписменосг у Босни и Херцего- 
вини није се смањила просјечно ни за 1 % него je остала, 
углавном, онаква каква je била прије гбдине 1918, остала 
je пред читавнм напрединм свијетом као жива слик.а једне 
корумпиране, реакционарне, иенародие државне управе. 
Пропадали су заувијек безбројнн непознати таленти, јер до 
љих никада није допирала зрака просвјећености. У тој маси 
неписменог народа могле су мрачне силе да сију отров 
раздора и братоубилачке мржнЛ и да припреме тло окуиа- 
тору за љегове паклене оргије. Kao сии хрватског народа из 
Босне морам да нагласим да je хрватски народ Босне и 
Херцеговине, просвјетно заостао и оптерећен предрасудама 
прошлости, могао да постане плијеиом несавјесног, иемо- 
ралног и протунаролиог клера, који га je деценијама поли- 
•гички одгајао у своме смислу и довео дотле да у судбсно- 
сној годиии 1941 у својој већини нијс Morao да нађе свој 
пут и лако постајао жртврм несавјесних политичких ишеку- 
лаиата, пустолова, издајнкка и злочинаца. 

Па и данас, кад je хрватски народ Босне и Хсрцеговине 
гласањем за политику Пародиог фрскнта показао да се 
отргао од самозваних несавјесних вођа и одлучио кренуо 
путем напретка, и данас крижари бискупа LLIapniia, лажнн 
демократп Мачека и Шубашића, удружени са разбнјеним 
остацнма усташких злочинаца, са остацима четника — сва 
та фашистичка чељад, рачунају11и иа просвјетну заосталост 
и политичку необавијештеност хрватСких маса у Босни и 
Херцеговини иокушавају да их увуку у }1ове пустоловине 
и нова страдања, у ново ропство. 

ПросвјсЈшвање широких иародннх слојева je моћно 
оружје за разбијање овакових злочиначких покушаја. 
Права, истинска просвјећеност подићи he критички дух на- 
родних маса н помоћн им да сагледају своје властите инте- 
ресе. Стога je у 38 члану Устава и иаглашено да „у циљу 
полизања сиппте  културе   народа,   држава   обезбеђуЈе   да 
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школе  н  другс    iipocufTHe  И   ку.ггурне   установе   буду до- 
ступне свима слојввима народа". 

Не може школа внше да буде доступна само малоброј- 
ном, внше мање привилегисаном слоју, него најтирим на- 
родним слојевима. Beh данас, у тешким условнма обнове 
порушене земље кад се ради o томе да се што прије створе 
најосновнији услови за одржавањс на живоггу, рад школске 
мреже доста je протегнут из градова у варошице и села, a 
када изиђемо из садашњих тешкоћа то he бити још у већој 
мјери. И средња школа, досада приступачна готово са.мо 
имућнијој градској дјеци, приближила се иароду, прво, 
тиме што се и у малим мјестима која су доступна селу отва- 
рају средње школе, a друго, тиме mro се за снромашну дјецу 
радника и сељака отварају државни дсмови гдје и.м се омб- 
гућује школовање. Уза све тешкоће у Босни и Херцеговини 
смјештено je данас у домовима око 3800 ђака. 

Наш Устав не само да обезбје^ује услове за просвјећи- 
вање и школовање најширнх народних слојева, оних сло- 
јева који су били носиоци борбе за ослобође1ве, него, во- 
дећи рачуна o тешком искуству наше недавне прошлости, 
уклања све сметње које стоје'на путу правој просвјеће- 
ности, уклања са нашег просвјетног плана све факторе који 
би од установа просвјете и културе могли да }1аправе бусију 
реакције и одакле би могли да разарају све оно што je 
иарод борбом створио. 

„Школе cv државне", каже се у нацрту Устава, Према 
томе, не може у држави бити никакве приватне, инкакве 
групашке просвјетне политике. Овом одредбом Устава оду- 
зете су, конкретно, привилегије које су још у доба туђин- 
ске власти ириграбили спецнјално католички црквени ре- 
дови, и мушки ii женски, и који су, одгајајући генерације 
интелигенцпје у прогнвиародном, противдемикратско.м реак- 
циоиарном духу, нанијели огромну штету нарочито хрват- 
ском народу, a иосебну Хрватима Босне и Херцегсвине, чи- 
нећи све да ra одвоје од његове браће Срба и муслимана, 
да га заведу са линије славенства, са линије демокрације и 
прогреса. Такве школе, ширећи дух псеудонауке, утврђи- 
вале су научне, националне и полнтичке предрасуде, којс 
су као тешко оптерећење смегале нашем народу да се по- 
литички подигне и олакшавале домаћим и страним експлоа- 
таторима и угњетачнма да нас наведу на служење туђин- 
ским интересима. 
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Мало која одредба натег Устава тако добро одговара 
насушној пстреби народа! као ова o укидању приватни.ч 
школа. 

Црква сс расгав,г.а од државе, школа се одваја од 
цркве. Тако се цркви остављају све оне функције и све оне 
прерогативе које je она имала и у својим почецима. И када 
наш Устав данас одузима цркви свјетс|вне школе, кад 
брачно право постаје искључиво домена државе, кад се 
вјера поставља као питање слободне савјести сваког грађа- 
нина, онда ми цркви не одузимамо ништа од онога што joj 
no Јеванђељу припада, ми joj одузимамо само онс привиле- 
гије које je она, у нзвјесним историским ситуација.ма, захва- 
љујући својим везама са реакционарним властодршцима, 
прнграбила и што je њу удаљило од њезине првобитне за- 
даће, кој:а joj je намијењена од њезнних оснивача. Разу- 
мљиво je да се данас црквеној гссподи, бискупима и прела- 
тима и љиховим дворјаницима, тешко одрећн узурпираннх 
прерогатива, тим теже што су им оне омогућивале да живе 
V сјају и раскоши створеним знојем руку радног народа. 
Зато они и данас, и послије ове велике револуције, коју су 
својом снагом, против воље црквених великодостојника 
извели наши народи, замјерају овом нацрту Устава и говоре 
o две властн, власти божјој и власти народа и, позивајући 
се на то, траже да им се њихове узурпиране привилегије и 
дал.е оставе. Само заборављају да власт за коју су се онн 
борили, док су милиони нашег народа гинули у рату против 
фашистичке немани, није ни божја ни народна, него власт 
свјетске фашистичке реакције, коју би они опет, уз помоћ 
својих привилегија, хтјели да успоставе. A народ, оставља- 
јући цркви оно што joj no њезиној функцији припада, 
сматра да he бити на корист и народу, и цркви, и вјери ако 
се црква ограничи на вјерске задатке и пусти народ да у 
својој народној држави уреди сва остала тштања онако 
како то одговара његовим интересима, његовим тежњама и 
данашњим историским условима. 

Дал>е се у нацрту Устава каже; „Обезбеђује се слобода 
научног и уметничког рада". Наука и уметност ужнваће 
пуиу потпору државе. 

Овом кратком одредбом постављена je наша наука на 
-такве основе да he она бити заиста средство оповнавања 
правих истина и смјело крчити пут у све оно што je још 
непознато у природи, у историји, у друштву, јер наука и 
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научнн радници не треба више да страхују да he се откри- 
вањем неке научне истине или обавјештавањем иарода o 
научним истинама замјерити владајућим слојевима, да ће 
се за.мјерити монархији, цркви или ма каквој прежнвјелој 
установи. A слободна умјетиост, ослобођена од зависности 
o привилегованој мањини, o меценатству богатих снобова, 
o плаћеној ујцењивачкој дневној вдталши, .моћи he да буде 
прави одраз иаше стварности, путоказ напредним снагама 
народа, огледало свјесног, напредног народа у његовом 
стремљењу ка бољој  будућности. 

Према одредбама предложеног нацрта Устава опћа про- 
свјећеност читавог народа je један од великих циљева наше 
Народне Републике. Уставне одредбе које говорс o брат- 
ству и равноправности наших народа, остварују братство и 
paBHOinpaBHOCT li иа подручју културног живота. C једне 
стране, наши he народи, сваки на свом подручју, Mohn да 
развнје свој културни живот, да остварује своје културне 
тежње и постизава културна остварења која he ra издићи 
као националну цјелину. Специфичност нацноналних односа 
у нашој Босни и Херцеговини je таква да се свака народна 
rpvna културно изживљава према својим традицијама, 
својим тежњама. Једна je културна траднцнја српског на- 
рода, без обзира налази ли 'се он у Србији, Босни — Херце- 
говини нли у Хрватској. Ледна je културна традиција Хр- 
вата, оних у Хрватској као и оних у Босни и Херцеговннн. 
Културно јсдинство хрватског народа OMoryhHhe интензив- 
није развијање културног живота надовезама иа здраве 
културне традиције и уздићи читав народ на внши културнн 
степен, a потом га подиЈш на виши степен и no једној 
onhoj скали напретка, no којој се незадрживо Kpehe напрн- 
јед чнтаво напредно човјечанство. • 

Муслимани Босие и Херцеговине, који имају своје кул- 
турне традиције и своје облике културног жпвота, развнјаће 
свој културни живот у племенитој утакмици са Србима, и 
Хрватима. A све три групе нашег становннштва, pa3BHJajyhii 
■своје културне традиције и усклађуј\*и их једне с другн.ма, 
приближаваће се устрајно једном заједничком великом 
циљу: иодизању наше заостале земље на високи степеи кул-, 
туре досшјан слободног народа и слободног човјека. 

Onha upocBJeheHOCT nocrahe тако Mohno оружје на- 
претка у свим гранама народног живота, убрзаће опћи на- 
лредак,   убрааће оствареље   оне cpehne,   радосне   и   велике 
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будућности за којом сви тежимо. Сматрам да и овај Устав 
поравнава пут ка таквој будућности. Kao припадник групе 
посланика из Босне И Херцеговине гласаћу за овај Устав, 
(Одобравање). 

Претседник:    Рсч   има    народни   иосланик    Крсто   Пп- 
пивода. 

Крсто Попивода (НР Цриа Гора): Другови народни по- 
слаиици, иародни, дубоко демокраггски карактер наше Ре- 
публике огледа се, прво, у томе што се власт остварена кроз. 
народне одборе, налази у рукама радних маса града и села, 
што су, друго, наши народи у четворогодишњој борби ри- 
јешили национално питање, извојевали равноправност која 
je оличена iy федерацији. И, треће, што je створенр' такво 
друштвено и економскб уређење које je, у значајној мјери,, 
ликвидирало израбл>ивање радних маса од стране против- 
народне паразитске мањиие. Без оваквог друштве}К)г и еко- 
номског уређења, какво je створено и какт je у пројекту 
иашег Устава формулисано, иаша Република ие би била на- 
родна република, јер не би имала основни темељ који je- 
чини народном републиком. Без постојања Ma којег од ова 
три елемента, наша Република не би била народна ре- 
публ1Д<а. Дакле, наша народна држава настала je и једино 
je могла настати у борби против фашистичких империјали- 
ста н против владајућих противнародннх снага старе Југо- 
славије, које су се ставиле у службу окупатора. 

Тако je наша земља са иовонастало.м структуром по- 
стала држава новога типа. У чему се огледају промјене у 
економској, друштвеној структури иаше земље? Промије- 
нио се положај радничке класе. Радничка класа у старој Ју- 
гославији била je најтеже израбљивана. Она je својом бор- 
бом у току рата и својим напорима послије рата постала 
најважиији фактор привредног, друштвеног и политичког 
живота наше земл)е. Мијења се и положај радног сељаштва, 
које je у старој- Југославији било подвргнуто економском, 
политичком и националном угњетавању, a сад je извојевало 
земл^у, слободу и нацноналну равноправност. Оно je, за1- 
једно са радништвом, постало стуб и носилац власти у нашој 
држави. Промијенио се, такође, и положај свих осталих 
радних и стваралачких људи у нашој земљи и они су, под 
условима наше Народне Републике, добили могућност бо- 
љег  и   културнијег  живота  и  рада.   Значи,   у  социјалној 
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структури наше земље настале су значајне промјене и те 
промјене биле су могућне баш захваљујућн оружаној борби 
наших народа. Te промјене се, у садашшем моменту, не 
виде само и не толнко no нивоу економског живота маса, с 
озбиром на ратиа пустошења и општу заосталост наше 
земље у привредном погледу, — колико no стварннм, већ 
створеиим темељима 5а изградГБу тог бољег живота, што се 
овим Уставом озакоњује. Важан je баш тај моменат да су 
наши народи већ створили основни темељ којн им пружа 
могућност да остваре бољи и срећнији живо.т у снојој до- 
мовиии. To je једна од основних и најзначајнијих каракте- 
ристика наше стварности и нашег Устава. Ja и мислим да се 
задржим na пИтању економско-друштвепе структуре наше 
земље. 

Уставом се фиксира постојан.е трн основна привредна 
сектора: државног; задружпог и приватпо-капиталистичког 
сектора. 

Шта je општедржанпп, општепародпи сектор, изта je 
општенародна нмовнпа и како je иарод дошао у посјед те 
имовине? Позиато je да je и у бившој Југославији посто- 
јала извјеспа лржавна имовнна, али je нашнм народима по- 
зпато исто тако и то да je та имовипа била искоришћавана 
у интересу једне мањине која се палазила на власти. Значи, 
широке пародпе масс од те државне имовине нису имале 
користи. Довољно je само да погледамо путеве, да погле- 
ламо жељезнице, да погледамо фабрике, да погледамо ин- 
дустрију и болиице које je сгворила стара Југославија, na 
ћемо јасно видјети да државна имовипа пије искоришћа- 
вана на добро народа. Када je народ оружаном силом зба- 
nno окупатора и разбио његове домаће слуге, који су и 
лржавну и своју имовипу ставилп у службу највећег непри- 
јатеља наших народа, тада je парод узео у своје руке ту 
нмовину. И кад се томе дода имовипа која je иационалнза- 
цијом постала државна (рудници, иа Пр.), опда je то опште- 
иародиа имовина која je, у лицу државе, постала заиста 
народна и претставл.а основпи те.мел. главпе економске 
снаге, подлогу за економски развитак иаше земл.е, за срећу 
и благостање пашег народа. 

Кад je ријеч o задружпој имовини, ту треба иапомеиутн 
да задругарство какво je било у старој Југославији не може 
да доведе до неког битног поббљшања материјалних услова 
радних Miiqa. O томе како je и пракса оборила све теорије 
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које су говориле да се питање сељаштви може рнјешнти 
јслиоставно путем задружног система, задружне државе 
итд., — нећемо ип говорнти. Задругарство у условима каше 
Иа{>одне Републикс промијеиило je свој карактер, постало 
je иародно задругарство. Његова снага лежи у првсм рвду 
баш у томе што се вдаст иалази у рукама народа и што на- 
родна власт помаже задругама да служе интересима радних 
маса. Друго, задружнн сектор се ослања на државни сектор. 
To значн да je однос изме1)у ова два сектора такав, да се 
они допуњују и имају углавиом исти цил>. Задругарство 
треба да дјелује претсжно на пољу снабдијевања, на пољу 
прибирања сировкна и продуката од сељаштва, и, с друге 
стране, да учествује при расподјелн индустриских прк)ду- 
ката који се производе иа оиштедржавном сектору. Друк- 
чије поставл>ено задругарство би неминовно било зависно 
од неких прнватиих фиианснских сектора. 

Нашим Уставом загарантована je приватна својнна. Ha 
лриватном сектору можемо разликовати двије области: за- 
iijTCTBo, ситие и средње посједе, читаву ситну и средњу 
радииост — с једне стране, и извјесна крупна приватна пре- 
дузећа, крупннје посједе итд. -— с друге. Треба напоменути 
да, he се прва област, усл>ед тога што je у старој Југославији 
била гушеиа и тлачена претежно од финанснског капитала, 
л усљед других разлога, лакше и снгурнпје уклЈучнвати у 
олшти државнн приврсдии план. Будући да народна власт 
држи командис пршфсдие познције, то he и укључнвање и 
контрола приватпог сектора бити сигурније и корнсније no 
mio naiii иарод, и оин.ма из прнватног сектора који бн хтјели 
да се, суровом ексилоатацијом, тпекулисан.о.м, црио.м бер- 
зом нтд., богате na рачуи народа, — неће то баш nohn за 
руком. 

Досадашње мјере што их je наша власт предузела у 
знатној мјери су побољшале и ријешиле ииз питања која су 
стајала пред радним масама. Узмимо само питање аграрне 
реформе. Оно претставл:>а један од темеља побо.Ђшања по- 
ложаја сељаштва:. Али, пред нашом народном влашћу стоји 
још много и много питаша која траже своје рјешење и која 
he наша власт неминовно ријсшити. И, ако са тог становн- 
шта посматрамо државни сектор, онда je његов значај ог- 
роман. Ради се o томе да je нашу пољопривреду могу1шо 
подићи само ако држава буде пружнла свестрану noMoh, a 
она he то моћи учинити само ако буде јачи државнн сектор. 
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To значи да ће сељак само уз тај услов моћи добити машине 
И све остало што je нужно за подизање пољопривреде, a 
тако исто и за подмирењс свакодневннх потреба. 

Другим рнјечима, планска привреда, планско произво- 
ђење' на државном сектору омогуКиНе иланско и системат- 
ско побољшање пољопривреде, и пол.опривреда he тако, 
као и све остале гране привреде, бити укључена у општи 
Државни план, који, у границама иаших материјалних мо- 
гућности, изражава потребе ишрокнх народних маса, наше 
обнове и наше државе уопште. 

Када je ријеч o државном сектору, морамо имати у 
виду двије опасности: с једне стране, национални сепарати- 
зам на који гурају извјесни елементи с ириватног сектора, 
који би хтјели да тако поткопају политичко јединсгво на- 
шега народа; a с друге стране — појављује се, у извјесној 
мјери н опасност од бирократоког централизма, на који ry- 
Рају, прије свега, остац« старог апарата, који доводи до 
^к^-чавања иницијативс маса, до спутавања индустриског и 
лривредног развоја појединих земаља. 

У нашед! Уставу говори се o плаииран>у у привреди. 
Иаши планови морају бити реални и засновани н оствари- 
вани према могућностима којима расиолаже наша држава. 
Да ће наш план бити реално изводљив, гараитује нам наша 
народна власт, која познаје потребе и жеље народник маса, 
њнхову снагу и најпрече потребе државе. У своме планн- 
рању ии морамо настојати да задовољимо најнужније по- 
требе иЈироких народних слојева и да јачамо одбранбену 
Moh наше земље. У извођењу тих задатака улога народних 
маса je огромиа. To je један од најдрагоцјенијих капитала 
У изградњи наше државе и бољег живота наших ндрода. 
To се најбољс показало у току ослободилачког рата и по- 
<-'*шје рата. Наше државно руководство ослањало се на ши- 
роке иародне масе у свнм својим пословима и потхватима и 
зато су ствари и ишле тако добро. Зато даље развијање 
стваралачке иницијатив.е, полета, елана маса треба да буде 
јед(1а од главних брига наше народне власти. Због тога je и 
тако значајиа форлгЈ-лација у Уставу која говори да се др- 
жава у остваривању свога плана, у изградњи свога при- 
вредног сектора сслања на синдикате и друге организације 
радног народа. 

Еконо.мско-соцнјална структЈра наше земље, каква je 
формулисана у нашем Уставу, претставља за наше народе 
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гаранцију да ће се наша Народна Република постепено раз- 
вијати, како економски тако и у сваком другом погледу, да 
ће живот ићи Ha6o.:be, да ће се јачати и усавршавати народиа 
власт. Братство и јединство исковано у току ослободилач- 
ког рата и послије рата, обнова народне економије, при- 
вредио богатство наших земаља, раднн полет н широка ства- 
ралачка иницијативз народних маса, правилиа спољна и 
унутрашња политика, — све су то чињенице које говореда 
je наша земља на правгошом путу и да она корача болзој и 
срећнијој будућности. (Аплауз). 

Претседник: Одређујем одмор од 10 минута. 

(После одмора) 

Претседник: Настављамо дискусију. За реч се пријавио 
народни посланик др Стеван ЈаковљевиЈј. 

Др Стеван Јаковљевић (ИР Србија): Другови и друга- 
рице народни послаиици, пред нама се налази _ предлог 
Устава Федеративне Народие Републике Југославије. Устав 
je био пред народом. O њему се расправљало на куИтал, 
уличним, блоковским и реонским конференцијама. O њему се 
гиворилоу надлештвима. O њему се сазнало и у најудал.е- 
иијим деловима наше домовине. O њему смо чули детаљна 
образложења и са ове говорнице. Овом приликом ja hy се 
из целог Устава задржати само  иа  члану  25 Устава,  који 
гласи: 

„Грађанима je зајемчена слобода савести и слобода рс- 
роисповести. 

Црква je одвојена од државе. 
Верске заједнице слободне су у сврјим верским посло- 

ви.ма и у вршењу верских обреда. 
Зр5п?њена je злоупотреба цркве и вере у политичке 

сврхе и постојање политичких органзација на веркској 
основи. 

Држава може материјално помагати верске заједнице." 
Устав je санкиионисао корените промене које мењају 

структуру нашег друштва. Народ je пред неминокношћу 
догађаја усвојио све ове промене. Али, пред чланом 25 
Устава застао je колебљиво. To je донекле и разумлЈНВо 
када се зна да црквз и религија имају дубоке корене у на- 
шем на-роду и да се њихов утицај протеже још од најдав- 
нијих времена. Претставници цркве у почетку су Шапутали^ 
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a потом су почели гласно да ступају у дискусију позивају!)!! 
се при томе на нека своја права, која су ван опсега свих 
земаљских закона и људских схватања. Почињу да се no- 
јављују и неки меморандухги, којн своју основаност засни- 
вају на неким верским рерулама још из Средњег века, као 
да je религија мати свију наука, na чак и оних, које je сред- 
њовековна na чак и ова данашња црква nporan.a.ia на сва- 
ком кораку. A mije то било давно, сви смо ми били сведоци 
оне борбе за конкордат, када je католичка црква тражила 
да joj се поднесу на увиђај сви школски уџбеници. Ja у 
лногобројне детаље no овоме питању не мислим да улази.м, 
већ желим да бацим само- шнроки осврт на развој целог 
овог питања, да ra спустим са оног пиједестала, на који су 
ra ноставили црквени великодостојници и докажем да су 
наши земаљски закони, произишли из услова материјалног 
живота, једино надлежни да ово питање правилно реше и 
да сваког поставе на своје место. 

Кратки историјат верског и црквеног питања je следеИи. 
Јо'Ш од најдавнијих времена нека основна (Пнтаља 

мучила су многе иисаоне људе, Ha првом месту 11итаи>с: 
како je постао свет. Али ти мисаоии људи нису се зауста- 
вили на том прнродно-научном питању, већ су убрзо отпо- 
чели решавати и питања која се тичу л.удског сазнања. У тој 
области једно од основних пнгања било je: шта je примарно 
— дух или материја. 

Због сасвим суиротних одговора на ово питање, фило- 
зофи су се још у старој Грчкој поцепали у два табора. Једни 
су сматрали да je дух примаран a материја секундарна. To 

•CVi биле идеалисте. Други су одговорили: иије дух ирима- 
ран, већ je при.марна материја. И ти филозофн су матери- 
јалисте. 

И један и Лруги правац и.мао je огроман број приста- 
лнца, који- су кроз векове водилн жучну препнрку И тако су 
створене многе филозофске школе, али углавном два фило- 
зофска правца, дна гледања на свет, и то идеалистичко и 
материјалистичко. 

Идеалисте, на пример, сматрају дух и духовни свет за 
нешто што постоји независно од материје, што je важније 
од материје и придају му творачку улогу. 

По њима дух je првобитаи и онда je тек отночело ства- 
рање света. По њиховом схватању, дух je она тајанствена 
делатна сила, која тече кроз све ствари, надахњује их оним 
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што се назива мисао, која je у неким скривена, у једннх тек 
у зачетку, a у других развијена до пуног изражај;!. 

Материјалистс сматрају да су природа или још^боље 
рећи материја, или филозофским нзразом „биће", првобитни, 
Материја je основа свега збивања. Изван материје не.ма 
ничега другог. Материјалисте сматрају дух, мисао! или идеју 
као вншу форму материје, која се појављује са материјом, 
када je она на високом сгупњу развића, тј. са развићем и 
усавршавањем мозга. A иошто je мозак материја, матери- 
јалисте излажу да се духовие појаве.не могу јавити оез 
материје. Другим речима, све духовне појане су просте 
фунКције мозга и нерава. 

Све религије од самога  свога  почегка имају идеали- 
стинку основу. 

Првобитин човек, подлежући у борби са природом, при- 
шао je многе ириродне објекте и појаве за богове. Ти при- 
родни објекги су за првобитног чОвека билн потпуио нера- 
зумљиви, несхвалљиви, прелазили су границу његовога чул- 
ног oiKi'.Kaiha и иоказују му се као бесконачни - сунце, иеоо, 
муње итц; 1руги cv били полусхватл^иви, као на примср 
арво, ватоа, извор. У томе факту лежи узрок Другоме, да 
су први објекти постали ббгбвима a другн полуоогони.ма. 

Према томе, осећања немоћи и страха билн су најјачи 
услов за појаву првих физичкнх богова, јер у прво Доба 
умнога живота човек je био слаб да се бори са спол.но.м при- 
родом. И ови осећаји страха створили су природну жељу, 
да нађе   заступнике   који he га заштити   ОД   свих   беда  и 
ааиасти. 

Онда су се прјаВили антрополошки елементи у релнгији. 
Човек још није могао да схвати и разуме самога еебе. Прво 
бнтни човек тражећи узрока нашао ra je само у томе да je 
човек, будуКн жив, морао имати у себи снагу која га no- 
креће. Док je та снага у њему, он се кретао, радио. Кад je 
rv снагу изгубно он je постао немоКан, na му се чак и тело 
распада. Првобнтни човек je ту снагу крстио имсном душе, 
коју он пиуколико није схватио нити je разумео. 

За време првог комуннстмчког друштва тадашњи еко- 
номски односн били су довол.но прости и јасни. За вре.ме 
периоде генса није могло битн експлоатације човека чове- 
ком све до појаве племена и народа и устанокл.ења робов- 
ског порстка. Нови услови живота донели су тада нове бо- 
гове или су оним старим боговима придаванн нови атрибути. 
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Још je јачи утицај у то.ме прапцу учинио процес поделе 
рада, постанак друштвених сталежа и маса, при чему су 
поједини сталежи ставл>али појединим богопима у уста 
илеологију свога -сталежа. 

^Шта то доказује? To јасно сведочи да су нови економ- 
ски услови живота унели у религију иове елемеите и тгиме 
поставили нову OCHOBV ca чисто социјалним киракгером. 

У вре.ме појаве хришћанства, римско оружје славило je 
своју победу и као иајвећи трофсји те славе били су пороб- 
•Ђени народи, који су нунили римску државу. Ии у једној 
епохи љгудског рода није било више робова, него што их je 
било код Римљана. Император их je могао имати до 2000, 
обична кућа средњега сталежа до 10. Цена једног роба на 
римској пијаци била je нста као и цена једне жнве рибе. 

Услови под којима су живсли робови били су несхва- 
тљиви. Али те две класе, господари и робови, живели су у 
непосредној близини једна с другом. Ове две класе, иако 
раздвојене у свима условима живота, чиниле су једно! 
јединство. 

Рим je тада преживљавао агонију социјалног расп:!- 
лања. Елемеитарне побуне паупера против богаташа, робова 
против господара, сељака и колона против аграрне аристо- 
крације изазнвале су у животу ко.муннстичке машге o једна- 
кости. Лумпен-иролетаријат je внше од 100 година upe ро- 
1)ења Христова почео организовати комунистичке секте 
есеја, a затим хилистичке комуне хришћаПа. To опште неза- 
довол.ство и незапамКена беда сгворнли су основе за једну 
религнју ге класе. Јер, маса у оно доба није била просвећена 
толико да схпати да се стање стварн једнога друштвенога 
строја не може излечити религијом, јер Je je оно биАО 
условлЈено извесним начниом приизводње. 

У доба појаве таквих идеја и општнх тсжњн једног 
ропског нарпда, a иарочнто његове потлачене класе, јавл.а 
се Хрнстос. OKO н.сгл су се окупили сви бединци н робови 
тадашњег доба и постали најватреније   присталице   хр - 
Ианске религије. 

Из учења Хрисгових развило се хришћацство. Хришћан- 
ство je прихватило идеалистичко схватаи.е. У самој ствари 
хришћансгво je иокупило са свих могућих страна, из СВИХ 
могућих фнлозофнја, наравно идеалистичког правца, u из 
њих: израдило свој еклектички систем. У хришИанском учењу 
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налазе_ се и остацц стари\' религија  од праисконских вре- 
мена, још из доба када сс у л.уди појавила прва свесност. 

Хришћанство je, као што смо видсли, постало религијом 
потлачене класе ондашњег доба. Али, кар. што je позната, 
друштвсне револуције се не могу вршити од стране класа 
које нису у стању утицати на начин производњс, који je 
једини у стању да спреми зсмлјИштс за једну револуциј\- и 
да je изврши. Зато je хришћанство остало дуго времена 
пасивно. Из тога стања рађа се црква н црквена хијерархија. 

Са црквом се сада десило следеће. 
Постала на духовмим темел.има религије бедних народ- 

них маса, она je у почетку грмела против свих лзрока др\- 
штвене оеде, a поглавнто противу прнватие својиие сред- 
става за производ1Бу. Примање хришћанстЕа у поређешу са 
ранијим незнабожачким варварством значило je ипак знатан 
напредак. Но, кад се друштВо са приватнбм евојииом сред- 
става за производњу учврстило, тада je н црква промснила 
своју улогу: од заштнтште интереса бедних ona je гшстлла 
заштнтинца интереса моћних. 

Према тој новој улози она je мењала све, na n суштину 
садржаја религије, коју je она претставл>ала. 

У епохи Средњег века најпретежннји извор богатства, 
na наравно и власти и утпцаја na л>уде, била je својииа 
земље. 

И отуда се код цркве јнвила жудња за земл>о.м, nam ка 
и код племства и код краљева, с којима je црква водила 
борбу, не бирајући притом средства. Црква je напослетку' 
управљала самом државом. Тамо, где je црква осетнла своју 
силу, она je грабила све. Може се с правом pelm да се je.uii 
трећина зеиље у Средњем веку налазила у рукама цркве. 
Ha тај начнн црква je постала најјачи друштвенн фактор и 
држала масе иарода у економској и интелектуалној зависно- 
сти. Ha тај начин црква je почела играти улогу експлоага- 
тора, наравио ne иоћних И силпих, већ слабих н бедних. 
У томе послу експлоатисања народа црква je превазишла 
све експлоататоре л,удске. Да ry улогу изведе до краја, 
помогла joj je стара иоћ п.ена, коју je" нмала над људима 
мешајући се у сав њихов живог, почевпш од рођења na до 
смрти, позивајући се, увек на своје божанско порехло. 

Још у старој Грчкој зачео се материјализац. Хераклит, 
мнслилац из Ефеса, учио je да нема ничег сталног, nn у no- 
јединим стварима, пи у свету као цслинн. Све тече, све се 
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мења — panta rei!... У исту реку ne можемо два пута yliir, 
јер увек нанлази нова воДа ... 

Али овај спонтани, иапвни матернјализам грчких фило- 
зофа био je потнснут много Столећа од идеалистичке фило- 
зофије. И ти први иочеци матернјалистичког погледа на при- 
роду нису се могли даље развијати наррчито у Средњем 
веку. Ниски ннво социјалног развитка средњовековног феу- 
далног друштва, условл.авао je и нискн ниво тадашње пауке. 
Феудална идеологија утелогворила се у религији.Све науке 
биле су дужне да служе „величању емужбе божје'', a научно 
критиковање Светога писма кажњаиало се смрћу. ' 

Земља je у оно доба била неприкосновено средиште 
света. OKO ње су обилазилн сунце- и све звезде на иебу, мале 
и велике светиљке, које cv je осветљавале дању и НОћу. 
И тешко ономе који би се усудио да каже прстивно. Ииак 
се усудио један. Био je то Галилер Галилеји. Он je сиустио 
земљу са престола на који су je постави.ш дотадашњи науч- 
ници и Доделио joj улогу пратиоца сунчева. Језуитско јзвно 
мнење се згрануло. Онб мрачно здање под куполом Мике- 
ланђела у Рнму,'коме cv папе римске дале право да мучењем 
изнуђава прИзнање оптужених, шчепало je у своје гнусне 
одаје старца ГалиЛеја. Тешка капија се за њим затворнла 
зб6'г fora што je pekao једну истину. И нико, na ни сат 
историја, није "могла Да дозна шта се дешавало у ноћи 
између 21 и 22 јуна 16:33 године. Али када je јутро свакуло 
увелн' су у цркву домиииканског манастира Ала Минерва 
70-ГОДИшњег старца Галилеја kora су натерали да стави руке 
na Јеванђел^ и нзјави: „Одрич^м их се! Осуђујем... све 
моје заблуае и јеретичкб лчење ..." Сграшне справе за му- 
чење исш-ниле cv свој задатак пре.ма једиом старцу, али 
зсмљу нису могле зауставити у љеном ходу окр сунца, као 
што je тврдио Галилсо Галилеји A Ђордано Бруно, који je 
тврдио да н ваи наше зе.мл.е има живота, сиал.ен je на ло- 
мачи „без пролнвања крви", како je гласила „блага    осуда 
инквизиторског суда. 

Из свнх и многобројних других иримера видпмо да с\ 
претстанпици цркве v име „божанске-' науке залржавалн 
лруштвени прогрес да би штигили једаи поредак у коме 
масе народне раде за рачун мањипе. 

Црква се са свима својим институцијама ставила у 
службу моћних и као таква она je постала непо^ирЉиви 
противник  свакиг    прогреса.   To  иотврђује   сав  историски 
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живот цркве, крја je од некадашизс владато.Ђкс свста nocra.fa 
несавестан чувар ингереса моћних и силних, a то потврђује 
и њен данашњн рад, којн далеко премаша религиозне пр- 
грсбе данашњег друилва и прелази у политичку област иа- 
родног живота. Ступци наших листова су пуни d иитимној 
сарадњи издајника наших марода са^ високим црк\зеии.м 
клером. У својој сили црква je сматрала да je њено „божан- 
ско" право да дејствује не само против л.удског прогреса, 
већ да у roj борби и.ма ирава да уиотреби и физичка 
средсгва. 

Када je годиио 1041 отпочела napo.uia ргвплуција иро- 
тиву ненародних режима, који су сарађивали са окупатором, 
тада су издајници увиделн какр им се измичс тло испод 
ногу. Они су онда у цркви нашли иај.моНнијега зашти.тника. 
Ha једној од првих седница просветног савета у Беиграду 
донета je одлука да се васпитан.е целокуиног нашег народа 
има извести у идеалистичком духу и у смислу сигтосавске 
цркве. A у Загребу се режим Павелиђа повезао крвно са ви- 
соким католичким клером. 

Али, народ je донео другу одлуку, [;1арод te сврстао У 
бојне редове, у партизанске одреде и Нарбдноорр.бо^илачку 
војску и под воћством друга маршала Тита, a у саралњи са 
својнм генерали.ма и осталнм рукрврдиоцима, сатро фаши- 
стгичког окуиатора и домаНе нзроде. 

11a рушевинама које je за соГтм рстарио невријатељ, 
na костима палих синова, нз крви народа, a иа мишицама 
бораца прникла je нова Југославнја, Федеративна Наролна 
Република Југославија са југословепском тробојком и пето- 
краком звездом. A та црвепа петокрака звезда речито говори 
да je сада пред нама заиста нова Југославнја, да je непо- 
вратио срушеи старн иоредак, да je дошло ново доба, које 
повлачн кореиите ре(|)орме na свима пољима л>удске дс iar- 
ности, на екбномском, политичком и културном. 

Народноослободилачки покрет из онога револуцшжар- 
нога периода добио je сада у новој домовини свој коначни 
организаци1)нн облик, ка Moluia политнчка снага — Народни 
фронт, a оружане cnare Народноослободилачкиг покрета 
фрриирале су се у мрћну .Југословеиску ар.мију. И Фрош) 

-u Армијп пови услови жпвота памегпули су нове задатке. 
Рушећи фашизам народ je рбарао и рну наДградњу старе 
Југославије ч све ibene иституције из темелза потресао: 
Мз еволутивног разврја прешло се v револуцију, у којој je 
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нарол преко Народнррслобцдилач^ог пркрета однео џот- 
"уну победу. Доживели смо најзад прело.м у историскч^м 
развоју, када се мења квалитет целокупног друштвејЈОГ 
уређења. 

Смисао ii садржина данашњице je у једнодушности Ha- 
ррдног фронта, у Molili шнроких народних маса, н снази 
Југрслрвенске армије, у елану њене омладине, у нителек- 
гуалном иреимућству ibCHor руковсдства. Из свих ових 
чинилаца, и из измењених услова материјалног живота, као 
последица четворогодишње револуцијс и народие власти по- 
никао je писани закон садашњице, постао je Устав Федера- 
тнвне Народне Републике Југославије. 

Устав je основни закон преко кога се одражавају сви 
односи произишли из борбе Народноослободилачког no 
кре^а. Он легализује, уираво цеменгира повостворено стање, 
н усвајањем овога Устава иајавл.ује се новр доба, иона 
епбх^ у историји југословенских народа. 

У овом историском преломх' попуцале су и везе које су 
постојале између државе и цркве и створио се терен за 
оствар^ње захтева савремене дем' кратије у чнјем Уставу, 
изме1)у осталог, дословна стојн: 

»Црква je рдвојена од државе. 

^aopaiheHa je злоушггреба цркве и вере у политичке 
сврхе и поетојан.е политнчких органнзација на верској 
пснони". 

Друпжи ц другарице народни посланици, осђћам če no- 
НОСНим mio сам савременик данашњих исгориских догађаја 
и mi- мц се указала прилика да мбгу гласати за предложени 
Устав Федеративне Народне РепуГмике Југославије. (Одб- 
бравањс и ап.муз). 

Претседник: Реч и.ми народни прсланик и министар Са- 
везне владе Jama Продачовић. 

Јаша Продановић (НИ Србији): Гра1)анн и тр.ађзнке на- 
ррдци иосланици, ггвориНу у име Југословенске републи- 
Канске демократске сгранке o овом Уставу. Кад се говори 
p уставу треба гоиориги само o најбитнијим тачка.ма. .la hy 
vp учинити уколико у.ме.м и колпко могу. Устав С€ мпжс 
ШЈСматрати са четири тачке, Прва je тачка која je <;би.м 
и.егов: да ли je велики или малн. To може изглелатм да НИЈе 
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важна ствар. Мсђутим, некад су се водиле велике борбе o 
то.ме шта трсба све да уђе у устав. Кад je устав MBvior обима, 
онда значи да су у њему узакоњене само опште одредбе и 
оне су у уставу само наглашене и остављенр je да се као 
закони могу развијати у иазалном смислу. Кад посматра.мо 
уставии развој тј. његову генезу, ми видимо како je устав 
понекад рђаво грађен. Кад je владалац био јачи од народа, 
on je гледго да се унесу у устав само најважније Ствари, 
оставл.ају1ш, кад дође време те буде још јачи, да нарол\- 
законима одузме и оно мало права која су дата у уставу. 

Кад je народ био јачн, онда je, иарод мислио да he 
можда доћи време хад његова снага неће бити rako јака те 
да мора гледати да у устав унесе што више тачак«; мора 
правити прсстранији устав. Углавном, устави који су кратки, 
то су устави где je владалац бно јачи рд народа, a онн који 
су пространији, у које je унесено више стриктних и тачних 
одредаба, то, су устави који су правл.емн када je иарод био 
јачи. Свуда у свих народа има примера за то. У Европи ми 
имамо Пруску за коју нико од вас не може да каже да je 
била иапредиа земл^а' Она je имала устав од свега 78 чла- 
нова. Слично je било и са Аустријом, која je била заједно 
са Пруском најназаднија држава у Европи. Државе које су 
Јгаиредне имале су Behe уставе, као, na пример, Белгнја. 
која je имала устав од 139 чланова, или Швајцарска која има 
устав од 142 члана. Велике разрађе.н^ и развијене уставе 
нмале су две напредне земл.е, Шведска и Холандија, прва 
од 196, a друга од 209 члаиова. Ако погледамо уставни 
развитак код нас, ми видимо да тзв. Турски устав, који нам 
je Турска наметнула, има свега 66 чланова. Најпространији 
устав који je наша држава имала бир je онај од 188« го- 
дине, који je имао 204 члана. Ту се гледало да се унесе све 
оно што би у другим земљама, може бити, било унето у 
разне законе. Али наши претходници знали су с киме раде, 
да раде са краљем Миланом, који je бир готов да у згконе 
доцније унесе неке реакциоиарне, назадне одредбе. 

Само једна држава прави изузетак од овог правила. To 
je Енглеска. Њене прве уставне одредбе садржане су не у 
устаиу, Beli у једној „карти" која се јавл.а већ 1100 голине. 

После су други уставни закони отимали од појединич 
крал>ева н додавали оним првим „картама" или оне прве за- 
мсњивали овим   другим   „картама",   најглавиија je „ка|)та 
добијена 12lo године, и названа je „Marna карта либертатум" 
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или, како би ми Србн рекли „Велика повел.а слобода". Од тога 
лоба Енглезн су додали no два-три уставна законп, док 
нису створили овај нови устав који je збир разних уставних 
закона. Зашто су то Енглези могли да чнне? Зашго они 
нису дали један великн устав? Из простог разлога, што код 
Енглеза постоји лојална примена устава. Hehe се у Енглеској 
наћи ниједна влада која ће поједнне чланове устава no- 
грешно тумачити у своју корист. Hehe нико то радити, него 
га тумачи сасвп.м лојално. Друго, у Енглеској нема реакције. 
To може изгледати чудно, јер у целом свету били су таласи 
реакције и таласи слободе. (Родољуб Чолаковић: Зар нема 
реакције у Енглеској?!) У Енглеској нема реакције. У Ен- 
глеској кроз низ година постојале су две странке, конзер- 
нативна и либерална, a сада има и трећа, социјал-демократ- 
ска, тзв. лабуристичка. Док су оне две постојале, иако кои- 
зерва.тивна странка добије na пзборима Behnnv, она ниједан 
закон који je раније донет не мења и не укида. Она каже: 
ми смо конзервативци и ми стојимо на овоме, аЛИ не идемо 
даЛ)е. A дођу лн либерали на власт, и они натраг nehe'.' Нема 
ту скокова, каквих ми имамо и каквих има у другим држа- 
вама. Зато у Енглеској свака влада има свој програм no 
коме ради, али не руши оно mro je стечепо upe ње. Свс 
лруге државе у Европи имале су акције и приливе реакције. 
Зато се ово н зове енглески парламентаризам, a ово друто 
'— континентални парламентариза.м. Енглескн парламента- 
ризам се ne може никада подражавати. Покушали су пеки 
европски народи да ra подражавају, na нису могли. 

Има сад друга једпа тачка: како се мења устав. И то je 
врло важна ствар. Ако устав може лако да се променн де- 
шава се да he га.владаоци, кад имају подршку, брзо. проме- 
нити, a ако се сувише отежава, онда се укочи напредак на- 
рода и пастаје стагнација. Зато су поједипи паметпп народи 
подесили своје про.менс устава према приликама у којима 
живе. Ja hy вам навести само једап пример. Кад je rp;il,eH 
устав 1888 године, a то Je бно компромис изме1)у свих стра- 
нака, где су се подуго борили супротпи елемепти док пије 
дошло до устава, v њем\- je била одредба да крал., !а.Ко би 
хтео да променн Устав, мора ту своју жељу да саопшти На- 
родној скупштин-и, али се није одмах сазнвала Велика на- 
Р1дна'скупштпна, него Се бирала друга, обична скупШТИНа, 
којој се 'саопштавао крал.ев предлог и која je решавала o 
томе. Затим се бирала Велика народна скупштипа, која je 
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имзла да мења устав. A кад из Народне скупштине дође 
предлог да треба устав .мсчћатн, омда се приступало изборх 
Велнке народне скупштине, пошто je иста скупштина ксјој 
je иридлог поднесен трипут гласала b њему са размаком ол 
no пег даиа. To су ондашњи радикали хтели да вежу краља, 
те да се омогући народу да размисли какве he људе бирати 
за Велику скупштииу. 

Године 1903, када je пала династија Обреновића, нису 
мнслплн да та ограда ipeoa да оуде и за крал>а Петр^ I и ту 
су ограду скинулн, али je то имала увек да решава скуп- 
ппипа, и то ca квалифнкованом већином. 

У Енглеској се устав мења обичним законом, a и у Пру- 
ској, само у њој треба да прође 21 дан између два гласања, 
ii кад то прође, може се приступитп про.мени ycinn. 

Код нас никада ниједна тачка пиједпог устава mije ре- 
довним илтем промењена. Изузетак je био само када je пред- 
ратна Србија проглашена за краљевину, иначе се никада 
устави нису мељали нормалним путе.м него су укндани. 11 
лруге неке' државе отежввају промену устава. У Немачкој 
од oŠ чланова „Бундесрата", њиховог горњег дома илн дома 
држав^, треба 14 да се изја^ни против промене устава, na 
ла не дође до његове промеие. Ту треоа вите од три четвр- 
тике за промену. Обично се траже две трећине од цслокуп- 
ног броја посланика, то јест да толики буде ккорум, a у томе 
кворуму две TpeliHHe да гласају за промену устава. У неким 
државама граже сс три четвртине. И у нашом првом уставу 
тражиле су се три чствртине. Тиме je требало да се веже 
кнез Милош да ne мења лако устан. 

Tpeha важпа х.ачка која се тиче устава TU Je пепромен- 
љивост извесних одредаба устава. Шта то значи? Један 
француски репуоликански устав, да би утврдио републику, 
имго je у својим одрелбама и ову: „He може се мењати облик 
владавине". Све друто се може мењати, a облик не може. 
Међутим, дошао je Наполеои, који je срушио републику. 
Уссталом, тај устан нијо се мргао ии нначе сдржатн. У Нор- 
вешкој ппстоји једиа одрелба да се може мењати дух 
v. i ma, a лруге одредбе могу. To Je тако тешко одредити 
када се меља дух устава, a кала не мења. To je готово немо- 
гућно. Стари сбфисти грчки казали су: кад чупамо једноа 
човеку длаку no длаку са главе, ко може реКи у коме he тре- 
нутку тај човек да буде ћелав. Једни he казати да јесте ће- 
лав', a другм ће казати да mije. Или кад сипате помало песка 
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на зе.млд', тешко je казати када je постала гомила. A како 
lieMo онда да кажемо где je устав промењен у своме лух\? 
Променимо један параграф, променимо лругн, трећи и на- 
једном видимо да je нестало духа тога устава. To je као кад 
избацујемо воду из корита док не избаци.мо и дете, (Жагор 
и смех). 

Четнрто питање уетава то je: које су идеје, која нгчела 
У Љему дсшла до изражаја и који се принципи садрже у 
*efiy. Ja hy говорити ca републиканске тачке гледишта. 
Многс најбитиије ствари у нашем програму налазе се у 
овоме Уставу. Ja hV поменути неке. 

Ми смо се 25 година борили у нашој Југославији за ре- 
публику. Вама овде ne треба да говорим o њеној важности. 
Мислим да нема ниједног човека овде којн he зажалити зи 
пропалом монархијом. Али има их који je жале. Неки из глу- 
постн, из неразумевања, мислећн да. ако нема краља, про- 
"але земл>;к Сматрали су краља као шефа иородице, као 
»otia" који чува „децу'.' своју, a какав je то човек био то смо 
сви видели. Узи.м';!!) je од „деце" све што je могао да се узме, 
a она су остајала гола п боса. A било их je подоста којн су 
бранили монархцју из себичних интереса. 

Сада o републици треба да кажем две стварн. Прво, 
каква ona треба да буде. Све републике нису добре. Стари 
Рим и стари Грци имали су и аристократске и деспотске ре- 
публике. Поглавар се није звао кнезом, ни краљем, ни царем, 
али je често имао у својим рукама сву власт и онда такве 
републике нису многр вределе, нарочито не када су биле ари- 
стократске, када п.има није управљао иарод. To je сад про- 
шлост, али и у садашњости било je у Еврргш хебридних ре- 
'i.\'i niKa, република недоношчади. To je била, на пример, 
Мађарска. Она није била ни република ни монархија. По- 
стојао je регент Хорги. Немачка je имал вођу, фирера, a и 
Италија je била таква. Тамо je поред краља владао уствари 
Л. мс. У Шпанији je постојао Каудиљо — Франко. Такве репу- 
блике нико не може данас желети. He можемо желети нн 
оне републике какве су биле у Латинској Америци. Њихова 
Je основа Добра, али су вршене злоупотребе, na су тамо 
"или диктатори место претседника републике. 

Данас псстоје четири врсте републике које се могу сма- 
трати као солидне. To je, да узмемо као прву, парламентарна 
[■ :1\блика у Француској. Ona je такве природе да у њој 
пр-Јтседпик'републике  нема  скоро  ннкакве власти,   али  нн 
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народ нема ону власт коју треба да има. Посланици се пи- 
рају на четнри годннс и они су за те четирн године госпо- 
дари земље. Један претседник рспубликс усудно се да рас- 
пусти скупштину и то ca одобрењем сената и на њега je по- 
днгнута внка како je диктатор и како je извршио државни 
удар. После тога ниједан претседннк републике није се усу- 
дио да распусти скулштину, У скупштини се поједине пар- 
тије осиле, na иослаиици деле милост својим бнрачима и дају 
Јанково благо за Маркову душу. Таква република, где народ 
пома непосредног утицаја, где претседник републике нема 
никаквих стварних права није тако1)е препоручлЈИва. 

Постоји друга, претседничка република. Ja xohy да вам 
кажем OTBopeno и искрепо: претседник наше странке Стоја- 
новић био je за такву републику. Међутим, америчка репу- 
блика je само за Американце пореклом Енглезе. Да она није 
за друге народе види се no латинским републикама, где се 
тај систем извргао у дикт.пури. По а.меричкој ус1:вној 
пракси скупштина има право д;г одбије сваки предлог вла- 
дин, a претседник да не одобри скупштинске одлуке. Оида 
мора настати погађање између претседннка републмке и 
конгреса и споразумепање да се мепгго прн.мп од скуп- 
штине, a нешто од претседника. За наш народ није таква ре- 
in-блика. Некада je стари Туцаковић, пазадни мипнстар уну- 
трашњих послова, када су му казали: „Па ви ne знате како 
се министрује, треба радити као што у Енглсској ради 
Гледстоп" одговорио: „Какви сте ви Енглези, такав сам и ja 
Гледстон". 

Остале су још две републике у којима je власт, може се 
рсћи, народна. To су швајцарска и совјетска република. 
Швајдарска република има седам људи као владу и једног 
претседника који се бира сваке голине. Ja ne знам, a ne веру- 
јем да и ви знате како се зове претседник швајцарске репу- 
блике. Ja сам запамтио само једнога, који се звао Мота и то 
зато што je трп пута бирап. Њих седам заједнички решавају 
и изнад њих стоји народ са правом референдума, законо- 
давне ипицијативе, и плебисцита. O томе je мој драги прн- 
јателЈ Влада Симић говорио одлично у Савезпој скупштини 
и то je штампано у „Републици", те ja o томе нећу говорити. 

Признаје.м да сам ja био рапијих годипа за ту репу- 
блику. Сад прпстајем и на једну и на другу, јер и једна и 
друга обезбеђују пароду да контролише своју највишу 
нласт, те да не може нпко угњетавати народ својом дикта- 
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туро.м. У нашој странци говорило се o томе ла je бол.е да 
власг припада двадесеторици или више људи Heroi да власт 
буде у једним рукама. Зато ми можемо мирне савести, хш 
републиканци, да примимо овакав систем какав je предви1)еи 
у овом Уставу. 

Сад да напомсием само још једно. Мн реиубликанци 
морамо да укажемо на то, да с.мо за 25 година имали слабог 
успеха у раду. И нама се десила једна ствар, која може да 
буде немила, или, нимало жалосна. Mu смо v монархији 
имали свега гри посланика a после ниједног. Монархија нас 
je удавила. И комунисти су имали једно вре.ме лшслим 59 
(Гласови: 52) или 58, (Гласови: 58), дакле, до близу 60, a јед- 
нога дана иестало их je из скупштине. Сила их je изгнала 
и онемогућила. Кад се јавила слобода, ми смо оиет остали си- 
ротиња, a ви сте богати. Ja hy с правом да кажем: и ми смо 
морално богати, јер нам je остала неумањена љубав прс.ма 
домовини, према слободи, према напретку. Ми смо се по- 
штено 25 година држали. И једииа партија која je више од 
нас трпела јесте Комунистичка партија, a све друге партије 
феба да се поклоне иред нама. (Марко Вујачи!,: Прећера тн, 
Jaiiio! — Др Браико ЧубрилоииН: Колико вас je обешено за 
25 година? Комунистаје много). 

Ja сам то поштено признао за комунисте. Говорио сам 
o нашнм српским партијама. Казао сам да се ми клањамр 
само Комунистичкој иартнји, која je највише жртава под- 
нела, a ми ћемо у своје време поднети списак иашнх поби- 
јених људи. Док "су друге партије, сем наше и Комунистичке, 
гледале да се споразлмевају с монархијом, наша партија je. 
иста остала, иостојаиа у републИканским идејама. (Мдрко 
ВујачиИ: A Ђоновић, крал.ев министар! - - A MKOHHII!). Кад 
Марко Вујачић тако нешто добацује, морам да се нал>утим. 
Ови људи одавно су уклоњени нз странке. Ђоновић je био 
добар као посланик, a инко ne може јемчити да ће се јсдан 
човек увек одржати исправно. Не треба нам пребацивати за 
оне које смо ми сами одбацили. 

Ми признајемо да смо мали бројем, али смо јаки мора- 
лом и држали смо сс колико смо мргли чвршће. Ми смо 
бројно били мала no.vioh, али мислим добра морална по.моћ 
ко.мунистима. Наши адвокати бранили су комунисте на су-' 
довима, наши новинари писали су многе чланке у љихову 
одбрану докле се могло браиити. Ja сам написао чланак где 
нисам бранио само наше комунисте иего и Совјетску Руснју, 
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it чуди ме како ме нису лали суду. Ми смо лнчили m онога 
чонека из гаткс, који je пошао да тражи три ствари: птицу 
која говори, лрво к-ојс пева И животну воду. Иаишао je на 
сгарца, који га je питао куд иде. Овај му je одговорио да 
иде у једну гору да то на1)е. Старац му je на то рекао да je 
то тешко наћи; „Кал будеш стигао близу горе ne осврћи се 
mi на iiucKiv ни на лајјму и вриску, претње и клетве, него 
иродужи пут, и ако тако будеш ишао, доћи heiu до цил^а и 
наћи heiu ono што тражиш, Пре тебе била су joiii два чо- 
века, али они нису могли да стигну цил.у, јер су се упла- 
ишли, окремули и — окаменили". Он je ишао мирно, лагано, 
тихо, ne осврИући се на оно што je викало и што се драло 
око њега и тако je стигао тамо где je желео; 

TL'.KO смо и ми стигли до републнке. Нисмо ми стигли 
До републике нашо.м снагом него снагом наше ослободп- 
лачке војске, наших партизанских одреда и захваљујући ве- 
ликој и сјајиој совјетској војсци. Да није бнло њих, ми не 
бисмо дошли до републике. Можда би TOKOM времена дошао 
опет неки 29 мај, али та република коју би довела нека гра- 
1)аиска нли официрска завера, не би била чиста, не би била 
народна. Заго се у овој Ренублици ми осећамо као у својој 
породици. Шта he и како he доцније бити, видећемо. 

O федерацији нећу ништа много да говорим. Ja сам у 
говору na предизборном мнтингу казао да стојим иа прин- 
ципу да je федерација ослбббђеЊе народног тела од окова. 
Шсф наше странке и ja писали ćko o томе да ако остане 
централизам да то значи ставпти народ у оклоп, да се народ 
не може ла развија н ла онда мора доћи ло тога: или he 
оклоп прснути илн ће се нарол угушити. Оклоп je прскао, 
и народ се mije угушио. 

Tpeha тачка нашег ирограма то су политичке слободе. 
Али ту има једна осетљива тачка. РазговарајуКи са поједи- 
ним политичким л>удима, осетио сам да код њих постији 
зебња да политичке слободе не буду злоупотребљене, да се 
ие окрену против народа, да противници не раде на пропа- 
сти народа. И ja нисам за потпуну слободу за свакога. 
Одлучно стојим na гледишту да се за фашисте и профаши- 
сте не може дати слобода, јер су они гушили ту слободу. 
(Буран аплауз). Један француски реакционар je казао сло- 
бодоумним борцима.: „Ми смо вама сулили rio нашим зако- 
ннма, a када ви дођете на власт, ви морате судити no вашим 
законима". „He, одговорено му je, мн he.Mo. судити no нашим 
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saivOHHMa анима који су то ЗаслужилИ, a ко год je зло рилио 
и no рђгвим закоМИМа, na њега he се ти његовн закснн при- 
МсњпнапГ'. 

Алн кад забрањујемо тим л.удима слободу, верујејм да 
то не треба чннити из некога страха. He треба да сс бојимо 
од реакционара. Нацизам и фашизам то je јсдна соцнјална 
и политичка еппдемија, као грип и колера. To би прошло 
иначе само по себи, гли би трајило дуже времепа. Сада када 
су изгубили власт, нису внше опасни. Можете им дати нај- 
већу слободу. Ти л.уди моглн су битн јунаци само онда кала 
су л\каџством дошли на власт. Иначе не! Ja сам видео да ол 
наших реакционара нема мирнијих и плашљи^јих л.уди 
иеги када na.inv ca нласгн. Ja сам тако видео шефа једне 
бнвше страшне владе да ме моли за пеке ситне ствари, за 
хонораре. (Аплауз). He треба се њих бојати.^ „Најлепши 
Лек против злоупотребс слободе јесте саи.а слобода", каза« 
je Милтон. Кад се слобода чува не може бити зло народу. 

•Ми не дајемо слободу фашистима из страха од и,н\, него из 
моралних разлога. 

Четврта тачка из нашег riporpaMa, a то je тачка и из ко- 
м\нистичког и социјалистичког ирограма, јесте соцнја.Ш" 
законодавство. ХоИу да кажем пеколнко речи o томе, јер 
смо ми репуо.жканцн унелн те тачке и у наш програм. Унели 
ciib их и (iiiua кад нисмо били регђбликанци, за време док je 
бисј K-pa.i. Псга[) I на власти. Хоћу да вам кажем да сам ja 
upe 35 годииа донео заксж у коме je у најважнијим тачкам,. 
радничко законодавство било остварено. Ja сам у Закон o 
ралњама унео тб да жеие уопште, a мушкарци испод 18 ro- 
дина, не могу да раде rtoh'y. Унео сам даље да жена 6 недел.а 
upe и () недел.а после порођаја не може бити узи.мапа на 
рад, a то време н.ма да joj се плати. Даље, да иладићи исиод 
U гидипа не могу доћи да раде шегртске послове, сем ако 
се лекарским прегледпм не докаже да су снажни. Исто тако 
унео сам одредбе (J помоћи радницима н породицама њихо- 
внм ако претрие повреде, ако оболе, изнемогиу, остаре или 
умру. To што смо мм радилн у Самосталној радикалск,-i 
странци, уиели смо то И у наш републикански програм, a то 

• се слаже и са овнм што je унето и у овај Устав. Ja нећу да 
говорим o осталим .тачкама као што су: ограннчење права 
приватне својине, нацнонализација главних извора народног 
богатства, изједначе1ће мушких н женскнх у свима правнма 
и одвајање цркве од лржаве. 
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Сада да кажем још неколико речи o доношсњу устава. 
Устав се донесе, али с тим није ништа постигнуто. Усгав 

je један скелет, a њему треба дати мишиће и нерве. To су 
закони и законске одредбе. Кад се то дода уставу, онда се 
добија органнзам, али организам којн јопГније жив, јер 
треба унети дух у тај организам. Ако устав има кости, ми- 
шиће, иерве и крв, треба му још и дух. Тешко je унети дух 
ако се устав не примешујс онако како je уставотворац за- 
мислио, лојално и честито без икаквих задњих намера. Kao 
што рекох, сам устав није иишта. Имали смо ми у Србији 
доста устава који су укинутн, a имали смо их и у Европи. 
Устав je имао и енглески краљ Карло I кад je повео борбу 
против народа и устава и платио то главои. Енглески краљ 
Лаков II почео je опет борбу против народа, али иије пла- 
тно главом, него je збачен са престола. Француски крал. 
Луј XVI пристао je на устав, a.ni je почео да ra изиграва, 
дошао je у сукоб с народом и' изгубио главу. Доцнкји кра- 
.Ђеви Шарл X и Луј Филип почели су да изигравају уставс 
и обојица су изгубила престо. 

Устав треба неко да брани. Устав je „парче хартије", 
као што je рекао немачки цар Вил>ем за уговор са Белгијом, 
ако нема никога да ra брани. Ko може да брани устав? 
Прво, onu којн у11равл>ају, ако нмају савести и знају своју 
дужност, a друго, морална снага народа. Ако онај који из- 
вршава устав ие брани устав и ако не постоји морална снага 
ларода, онд нема ни устава. Ми смо имали два Александра: 
Обреновнћа и К^рађорђевића. Александар ОбреновиН четири 
пута je газио устав: 1893, 1894, 1901 и 1903 годнне. Четнри 
пута je газио устав n на крају платио главом. 

За владе Александра Кара1)Ор1)евића добнли смо један 
устав. Ис троба да вам говорим како смо ra добили. To je 
био усгав донет иа брзу руку, велс да je било и полмипи- 
вања посланика да гласају. Не знам и нећу у то да улази.м. 
Али да тај устав није з^довбљио интересе народа, то je из- 
весно. Али и тај и такав усгав сметао je краљу Александру 
н он je почео да ra удара иожем и камо.м. Помињс.м једну 
ствар, која изгледа ситна, али je no саиом принципу крупна. 
По уставу никакна државна имовина није се могла ннкоме 
устуцити без решења Скупштине. Никола riaiijiih, да би се 
додворио краљу Александру, дао му je огромно државно 
пмање, топчидерску економију, где су радили војници н ро- 
бијати, a крал, je уживао приходе. Али нека ra ђаво носи, 
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да je само то радио. Али, он je почео и куршумима дум- 
ду.м да пуца на устав, кад je наредио да се донесе „Обзнана", 
она страшна и наказна „Обзнана", која je осрамотила цес 
народ и кад je неуставним путем забрањена цела једна пар- 
тија, Комунистичка, и силом избачена из Скупштине. Te су 
две ствари разрушиле устав и он je био мртав, постао ле- 
шина, која je 6 "јануара 1929 сахрањена. Но, два дана после 
тога донет je Закон o заштити државе. Не треба да вам го- 
ворим какав je то закон био, јер ra ви бол>е знате, јер сте 
га ви на себи осетили. 

Тако je радио краљ Александар и ако би се тако радило 
не би требало доносити устав. Они који су на врховима 
државе треба да кажу: морамо ради -користи народне да се 
држимо Устава, да ra примењујемо лојално, a ако се покаже 
да неке тачке нису добре, није тешка њихова измена те да 
се дође до бољег устани. 

Ja hy да завртим једном напоменом. У Француској јед- 
ног дана кад je Tpeha француска република пцчела да се 
квари, a то je била буржоаска републнка, изгласана с једним 
гласом већине, .мислнм са 353 гласа за републику, a 352 за 
1Монархију, (a и за тај један глас кажу да je погрешно дат!) 
кад je, кажем, таква република била разадна онда je један 
слободоумни посланик рекао: „О, како je била лепа наша 
република — у монархнји". To значи да није свака репу- 
блика добра. Е, opaho и другови, сви треба да се старамо и 
трудимо, и комунисти и мн републиканци и они из друптх 
партија, сви треба да се заветујемо да неће никада доћи до 
тога да се каже; о, како je била лепа наша република у мо- 
нархији. AKO будемо свесно радили, наша Република he до- 
Нети HaJBehe добро народу. (Аплауз). 

Претседник: Закл.учујем данашњу седницу a следећу 
заказујем за пследељак у 15 часова no подне са истим днев- 
ним редом. 

(Седница je закл.учена у 19,30 часова). 
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SKUPŠTINA   NARODA 

Šesta redovna sednica 
(21 јапиига 1946) 

Početak u 15,10 Časova, 

Pretsediivao pretse'dhik Josip Vidmar. 
Pretsednik: Visoki dumc, drugovi i drugaripe, otvaram šesti 

redovni sastanak Skupštine naroda Ustavotvorne skupštine i 
mojim cjruga sekretara Ninka Petroviča' da pročita zapisnik 
prošlog sastanka,. 

Sekretar Ninko Petrovič čita zapisnik pete redovne sednice 
od 19 januara l')46 godine. 

Pretsednik: ima li primedaba na ovaj zapisnik? (Nema). 
Pošto primedaba nema, zapisnik se overava. 

Prelazimo na dnevni red: nastavak načelnog pretresa izve- 
štaja Ustavotvornog odbora Skupštine naroda. Kao prvi govor- 
nik ima reč narodni poslanik Ivan Milankovič. 

Ivan Milanković (NR Srbija — AP Vojvodina): Drugarice i 
drugovi narodni poslanici, govorim kao Hrvat, pripadnik Na- 
rodnog fronta Vojvodine i izjavljujem da ču glasati za. 

Mi danas raspravljamo o jednom od najkrupnijih problema 
od oslobođenja. Danas vodimo načelnu diskusiju o nacrtu Ustava 
koji nije bio pripremljen od grupice ljudi koja bi imala od 
njega izvcsnc koristi, nego vodimo diskusiju o takvom ustavu 
koji su pisali naši široki narodni slojevi. Naš Ustav nije bio pisan 
I uzet na razmatnmje sada, negOtSU ga naši narodi pisali i гаита- 
trali od onog momenta kada je odjeknuo prvi pucanj u cilju 
oslobođenja zemlje od okupatora. Mi ga danas samo ozakonju- 
jemo. Pisan je bio krvavim i mukotrpnim iskustvom, i baš zato 
ima sigurnu garanciju da će zadovoljiti ne samo danas nego i 
generacij« koje če nas naslediti. Naš Ustav je, što iz gornje^ 
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proizilazi, tekovina narodnooslobodilaćke borbo i kao takav on 
je паЗ anianet, on je izvor naše snage i našeg staranja za brže 
poboljšanje životnng standarda u državi. Njime se postavljaju 
istinski temelji slobode naroda, bratstva, jedinstva i jednakosti. 

Kao što su drugovi predgovornici rekli, mi donosimo Ustav 
koji je prvi nakon oslobođenja zemalja koje su bile pod faši- 
stičkom okupacijom. Ovo je značajno već i iz tog razloga, ali 
mislim da je isto tako važno i to da se on donosi na opštu željn 
i zadovoljstvo naših naroda. 

Kada smo otišli s nacrtom Ustava u narod, imali smo prilike 
da se nverimo koliko je veliko oduševljenje i zadovoljstvo u 
narodu povodom njegovog donošenja i kako -se znatiželjno 
iščekuje onaj momenat kada će ga Ustavotvorna skupština isto 
onako jednoglasno potvrditi kao što je potvrdila i onu želju 
naroda koja je odavno čekala na ostvarenje — proglašenje 
Federativne Narodne Republike Jugoslavije. 

Bilo bi pogrešno da se ne setimo kakvu je ulogu imao Na- 
rodni front prilikom tumačenja ovog značajnog dela — nacrta 
Ustava Narodni front je svagde i na svakom mestu tumačio na- 
rodu sve one momente iz Ustava kojima je trebalo davati ko- 
mentar Imali smo prilike uveriti se da je Narodni front zaista 
ono vrelo kojim narod ostvaruje sve svoje privredno i političko 
delovanje Dakle, imali smo priliku, naročito na, temelju dosa- 
daSnjeg rada Narodnog fronta osvedočiti se da on radi ne sfUtno 
na političkom nego uporedo i na privrednom polju, jer je isto- 
riska činjenica da ta dva pojma, jedan bez drugog ne mogu pra- 
vilno raditi i normalno obavljati poslove. 

Promatrajući Ustav dolazi se do zaključka da su u njemu 
sadržane sve želje naših naroda unutar i izvan naših grailića. To 
znači' da je on zaista narodni, da je tekovina i delo naroda, što 
nije slučaj kod pojedinih država. 

Karakteristično je uočiti da naši narodi nakon proterivanja 
okupatora nisu radili na zakonskim osnovama koje su imale 
svoje višegodišnje komentare, nego su radili sve u duhu odluka 
AVNO.I-a. Već i taj mali broj odluka je bio dovoljan za naš 
narod pa da obavlja poslove po normama pravde i jednakosti. 
Već sama ta činjenica svedoči da je naš narod dovoljno jak i 
spreman da može doneti svoj osnovni zakon — Ustav, onako 
kako će to najbolje odgovarati. 

Mi vidimo da naš narod vrlo rado prima sva dobra iskustva 
od drugih naroda koja se mogu korisno primeniti na naš opšti 
razvoj i koja su u interesu naše držnvne zajednice. 
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A sada, drugarice i drugovi ii.irudni pc)>kiiiici, dozvolite da 
se osvrnem na neke momente iz Ustava. 

Federativno uređenje i sistem rukovođenja poslovima u 
državi putem narodnih vlasti, održavanje zakonitosti i izvođenje 
kontrole putem nadležnih komisija cementirali su temelje naše 
mlade države tako, da mi na tim temeljima a sa našim budućim 
i već sada donetim zakonima možemo slobodno izgrađivali 
državul koja će svakim danom biti sve jača, kao što je bila i 
naša iiarodnooslobodilačka borba. Eto to su garantije da je 
Jugoslavija istinski narodna država i da narod rukovodi i uprav- 
lja brodom svoje sudbine preko svojih slobodno izabranih pret- 
stavnika, pretstavnika koji su iz njegovih redova. Sto dosad kod 
iias nije bio slučaj, jer su bivši nenarodni vlastodršci diktirali 
sve, a nisu ništa pitali. 

Društveno, ekonomsko, kulturno-prosvetno, socijalno i 
ostala pitanja rešena su tako da su svakom zagarantovana sva 
prava kao i dužnosti, bez obzira na neke druge okolnosti kojima 
su se rukovodili bivši nenarodni režimi. Sve te štetne okolnosti 
nova Jugoslavija izbrisala je iz svog imenika i rečnika. 

Bivša Jugoslavija nije jednako volela sve svoje državljane; 
ona je medu njima činila velike izuzetke kao nacionalne, verske, 
rodbinske i slične. Tome svemu nema mesta u našoj novoj Jugo- 
slaviji, jer je potpuno izbrisala i uništila te štetne tekovine bivše 
hegemonističke, vlastodržačke klike. 

Nacrt Ustava u svom članu 19 kaže: »Zemlja pripada onima 
koji je obraduju«. Bivša Jugoslavija je imala agrarnu reformu, 
a sa njom nije bio regulisan položaj zemljoradnika, jer su oni 
i dalje ostali u sličnom položaju kao i рге. Naš Zakon o agrar- 
noj reformi je u duhu citirane rečenice i obuhvatio sve one želje 
naroda koje su bile u vezi sa zemljom odnosno zemljoradnjom. 
Zakon je najobjektivnije predvideo izvođenje agrarne reforme, 
koja je'baš sada u toku i po čijim pitanjima se ovih dana u na- 
rodu vode najozbiljnije i najinteresantnije diskusije i rasprave. 

Pre nego što završim, želeo bih reći i nekoliko reči o polo- 
žaju nas Hrvata u Vojvodini. 

Mi smo za vreme svih bivših režima bili više-manje zapostav- 
ljeni i očito smo osećali da nismo živeli u svojoj zajednici. Ko- 
liko smo imali slobode i prava vidi se iz toga da nam iz politič- 
kih razloga nenarodni vlastodršci nisu dozvolili m to da se na- 
zivamo svojim hrvatskim imenom. Danas toga nema, jer je na- 
cionalno opredeljenje Ustavom zagarantovano. To je bilo u ono 
vreme kada se hrvatski živalj Vojvodine grupisao oko pokreta 
na čijem se čelu nalazio Maček, narodni izdajnik koji je mislio 
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da se mi udružujemo u opozicionu grupu zato što joj je on na 
čelu. Ne, ljuto se varao. Mi smo se udruživali zato što je tamo 
bilo me^to gde smo mogli ispoljiti nezadovoljstvo protivu mo- 
narhističko-hegemonističkih vlastodržaca. Danas, kada možemo 
jspoljiti slobodno ono što mislimo, mi smo nenarodnog čoveka 
Mačeka, tog narodnog izdajicu, bacili u zaborav i to baš tako 
i tamo koliko vredi i zaslužuje prema svom radu i delima. 

Danas su u Vojvodini sve narodnosti i sve manjine izjedna- 
čene. Mi .svi uživamo jednaka prava i dužnosti, bez obzirai na 
nacionalnu ili versku pripadnost, što u bivšoj Jugoslaviji nije 
bio slučaj. U vezi s ovim vredi uporediti kako se tretiraju naši 
u inostranstvu gde su manjine, kao u Mađarskoj i drugim od 
saveznika okupiranim zemljama. Bilo bi poželjno da se i u tim 
zemljama pravilnije shvati duh novog vremena i tekovine" koje 
je ovaj rat doneo i da se i u tim zemljama primene načela i duh 
nove demokratije, ne samo kroz zakone, kao u Mađarskoj, nego 
i u praksi. Ovog pitanja sam se dotakao jer su to većinom naši 
sunarodnici Hrvati u pitanju. 

S obzirom da je ovaj Ustav zaista obuhvatio sve ono što je 
u interesu širokih narodnih masa i da ga je narod već prilikom 
diskusije svesrdno primio, izjavljujem da ću i ja kao i narod 
činiti i kao član Narodnog fronta Vojvodine glasati za, jer ćemo 
samo na taj način dokazati svima onima koji budno prate nje- 
govo donošenje, da je ovo zaista naš narodni Ustav. 

Pretsednik: Reč ima narodni poslanik Hasan Rebac. 
Hasan Rebac (NR Bosna i Hercegovina): Drugovi i druga- 

rice narodni poslanici, nacrt Ustava koji imamo pred sobom po- 
sljednja je radnja prve etape u izgradnji naše domovine u smislu 
želja najširih slojeva jugoslovenskih naroda. Ovaj i ovakav 
Ustav je direktan rezultat naše narodnooslobodilačke borbe. Ali 

zaptijć 
austnski zandarm. 

Slobodarskim idejama ovoga Ustava bili su nadahnuti rad- 
nici i seljaci koji su pošli kao vojnici Srbije i Crne Gore 1912 
i 1914 godine da se biju za slobodu svoju i svih nas. Ali ono 
nadahnuće tih radnika i seljaka bilo je izvitopereno, izigrano 
u emigraciji, na Krfu i Solunu, kada su se umiješali monarhi- 
stički interesi, interesi kralja i interesi Mike koja se okupljala 
oko kralja. Tada je ta klika neodgovorno, na lažnoj optužbi, 
poubijala i pokažnjavala niz najboljih srpskih oficira i jugoslo- 
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venskih sinova. Tim aktom je dat nenarodni pravac svim doga- 
đajima u uskoro rođenoj versaljskoj Jugoslaviji i prirodan je 
bio put da je bio prvi politički akt u takvoj Jugoslaviji »Obzna- 
na«, taj najmonstruozniji atak na građanska prava. A dalje, 
prirodan je bio put što je došlo do onako nenarodnog Vidov- 
danskog ustava, koji je nđstab cenjkanjem, pregovaranjem, pot- 
kupljivanjem i podmićivanjem. 

Ja ne bih o ovome govorio sada da nijesu medu potku- 
pljenim i podmićenim bili i taicjašnji pretstavnici slavenskih musli- 
mana, koji su glasanjem za taj nenarodni Vidovdanski ustav 
omogućili u Jugoslaviji politiku, koja je bila od katastrofalnih 
posljedica po sve jugoslavenske narode, a od najkatastrofal- 
nijih baš za slavenske muslimane. 

Režimu nije konveniralo da se narodi Jugoslavije slože i da 
u slozi riješavaju politička, socijalna i ekonomska pitanja. 
Režimu je baš konveniralo da se slavenski muslimani organizuju 
politički na vjerskoj osnovi i da im budu baš pretstavnici 
feudalci, age i begovi, da bi što jače mogli da izazovu mržnju 
kod Srba i Hrvata, kako bi se, tako omeli da ne dođu na id-'.i" 
da brane građanska prava. 

To se tako zbilja i desilo. 
Za cijelo vrijeme versaljske Jugoslavije hegemonistički srp- 

ski i hrvatski krugovi gledali su na slavenske muslimane kao na 
jedan balast. Nazivali su ih anacionalnim elementom, nazivali SU 
ih nacionalno nesvjesnim, — da ih treba uništiti ili u najmanju 
ruku protjerati čak u Tursku, gdje im nije bilo mjesto isto tako 
kao što tamo nije mjesto za ostale Jugoslovene. 

To takvo gledanje na nas slavenske muslimane najbolje se 
pokazalo kad je kralj Aleksandar ukinuo Vidovdanski ustav : 
zaveo potpuno "ličnu politiku i kada su njegovi pretsjedmei vlada 
počeli da izvode formiranje banovina, srezova i opširna dovodeći 
nas slavenske muslimane uvijek n maniinu lamo udje Smo ШП 
U većini. 

To su isto učinile i hegemonističke klike Hrvatske. Kad su 
Maček—Cvetković svojim sporazumom podijelili Bosnu, dat je 
veliki dio Hrvatskoj banovini, onda je ban Ivan Subašic u sadej- 
stvu sa dr Jurajem Šutejom grupisao tako opstme i pojedine 
srezove da su musliman: dolazili kao manjina, kao i pod Ие.це- 
monističkom srpskom klikom. ■  -      • 

Ovakav postupak prema slavenskim muslimanima došao je 
do svoje kulminacije u minulom ratu kad su razni majoraci 
Petra Karadordevića i   nje-ove   vlade   zagrmjeli   preko   radio- 
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Londona, a s njima zajedno i nabedeni otac Srbije Nedić sa 
svojom trubom "preko njemačkog radia Iz Beograda, optužu- 
jući nas slavenske muslimane kao da smo mi jedini krivci, i samo 
mi krivci, žto je Jugoslavija kapitulirala, što je Petar Karador- 
dević onako bezglavo sa svojom bezglavom vladom jurio kroz 
našu zemlju da se dokopa saveznika i da spasu svoje ruse glave, 
što su se jugoslavenski generali, izgubivši osjećaj časti i stida, 
predavali "prvom petokolonašu, čak i nenaoružanom, a nijesu 
ni pokušali da brane otadžbinu, a još manje da se ubiju. Oni su 
nas optuživali preko radia čak i'za one pokolje Srba koje je 
Pavelić sa svojim ljudima činio. Oni su to učinili radi toga da bi 
zavarali plemeniti narod u Srbiji, iako su znali da nije nijedan 
odgovorni rukovodilac, ni stvarno ni formalno, tada bio od mu- 
slimana Bilo ih je zločinaca, ali ti su te zločine činili pod ruko- 
vođeni Pavelića, pa čak i Nedića, jer je i u Nedićevim trupama 
bilo muslimana, čak i oficira. Oni ne samo da su nas optuživah 
neeo su nas odmah i osudili, ništa manje nego na smrt. NaSll su 
odmah i dželata u osobi Draže Mihailovića, kome su povjerili taj 
zadatak Г on je tada, upotrebivši generalštab u sadejstvu sa nje- 
mačkim i italijanskim oficirima, pristupio po planu klanju i ubi- 
janju nezaštićenog našeg življa, naših žena i djece, naših staraca 
poBihoru, Plevlju, Čajniču, Foči, Goraždu, Visegradu i drugim 
mjestima svirepo i još -svirepije i okrutnije nego sto su to crnih 

9 DolTsu tako na nas gledali i sa nama tako postupali srpski 
i hrvatski hegemonistj, <lotle vidimo da su naši pretstavmci, razni 
Džaferbezi [smetbezi i kako su se sve zvali, svi otupljeni feudalni 
akšamlučar'i. koji su generacijama vaspitavani da samo sprovode 
svoj ćef i da gledaju na široke narodne mase kao na sredstvo 
za postizavanje i udovoljenje svojih ćefova, dotle zashjepljivali 
naše muslimanske mase gdje god je bio njihov interes i odmah 
potrzali kao kebu iz pojasa: šerijat i din su u opasnosti. 

A kad je neprijatelj banuo u našu zemlju, om su se odjed- 
nom našli UZ koljeno izdajniku Paveliću, pokušavajući da za 
sobom povuku Sto više beskičmenjaka, karijerista i profitera. 
Ali. kao što izdajnici Nedić, Ljotić j Draža Mihailović nijemu 
uspjeli da povuku gro srpskog naroda li saradnju sa Njemcima, 
kao što izdajnici Pavelić i Maček nijesu uspjeli da povuku gro 
hrvatskog naroda u saradnju na neprijateljem, isto tako nijesu 
uspjeli ni naši izdajnici. Najbolje se to vidi po tome što u na- 
rodnom ustanku vidimo sinove slavenskih muslimana još od , 
1941 čak i medu rukovodiocima ustanka, a poslije vidimo mase 
naših sinova u partizanima, koji su kroz narodnooslobodilačku 
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borbu dali svoj obol za izvojevanje slobode i našei,' bratstva i 
jedinstva. 

Niko, možda, nije toliko srećan kao mi, slavenski musli- 
mani, kad možemo ovako slobodno da govorimo o Ustavu, i to 
o ovakvom Ustavu koji nam daje da budemo slobodni, potpuno 
ravnopravni sa svima svojim sugrađanima, čak povezani sa njima 
pravim bratstvom i jedinstvom. Mi smo, drugovi i drugarice, 
imali 500 godina tužnu i tragičnu istoriju, ali srećom to je pro- 
šlost. Mi možemo za tu našu prošlost da budemo fatalisti, tim 
prije što nismo bili fatalisti u kovanju naše srečne sadašnjosti 
i što ne mislimo da budemo fatalisti u kovanju naše srećnije 
budućnosti. Mi smo kroz ove četiri godine kuhanja u kazanu 
krvi više naučili nego kroz čitavih 500 godina. Naučili smo kroz 
ove četiri godine više nego što bismo naučili još za 100 godina 
U normalnim prilikama. 

Ziihvaljujući u prvom redu Komunističkoj partiji, jedinoj 
našoj narodnoj stranci koja je mogla i koja nam je dala sigurno 
i dobro voćstvo, koja je znaila da pronađe sve žive, zdrave nđše 
narodne snage, da ih zbratimi, da ih okupi i nadahne duhom 
pregaranja i povede u neravnu borbu sa okrutnim okupatorom, 
da ih provede kroz 4 godine borbe i da. dovede do potpunog 
uništenja neprijatelja i oslobođenja ne samo naše domovine, 
nego da nas oslobodi i od niza predrasuda od kojih smo patili 
i zbog kojih se nijesmo mogli pravilno razvijati. Pod takvim 
okolnostima mi smo zahvalni Komunističkoj partiji koja je znala 
i pogodila put muslimanskim masama i pronašla onaj nerv 
prema slobodi, prema pravdi i onaj nerv mržnje prema iiljezu 
okupatoru. Zahvaljujući svemu tome mi smo dana« ozareni sre- 
ćom osjećanja slavenskog roda i porijekla mi smo danas oza- 
reni srećom bratstva i jedinstva sa svojim sugrađanima Srbima i 
Hrvatima. 

Mi smo danas'prvi put u svojoj istoriji u krugu svoje poro- 
dice gdje nas niko ne smatra balastom, niko nas ne nazivq. ana- 
cionalnim, niko nas ne na/.iva nacionalno nesvjesnim; svak nam 
priznaje da smo punopravni članovi i da možemo slobodno u 
svojoj zemlji da se razvijamo i kao pojedinci i kao kolektiv u 
naSoj Bosni i Hercegovini koja ima sada rang federalne repu- 
blike, u  Federativnoj   Naroduoj  Republici  Jugoslaviji. 

Mi smo svjesni, duboko svjesni ove skupo plaćene slobode, 
bratstva i jedinstva, toliko smo svjesni toga da smo uzeli inici- 
jativu i pomogli našim narodnim sudovima, pa smo kaznili sve 
izdajnike i krivce da gotovo nema nijednoga od njih koji se ne 
nalazi ili pod zemljom ili s one strane brave. 1 tako očišćeni. 

629 



nlko više kud nas i ne pomišlja na politiku na vjerskoj osnovi, 
mi smo svi prišli Narodnom frontu kao jedinom pokretu, jedinoj' 
stranci koja naj boj le osigurava ovu skupo stečenu tekovinu Na- 
rodnooslobodilaćke borbe. Kao svjesni frontovci mi smo sfopro- 
centno 11 novembra izišli na izbore i ti istom procentu glasali 
za našeg vodu, za našeg miljenika, za našeg maršala i druga 
Tita. 

Kad je ovaj Ustav dat narodu da ga proučava, da iznosi 
svoje primjedbe i dopune, onda su .svi naši narodi, pa i slavenski 
muslimani, prstupili najozbiljnije tome poslu, diskutovalo se 0 
svima članovima i ја^ ću biti slobodan Љ vam skrenem pažnju 
samo na neke članove koji su ih naročito interesovali. Jedan od 
najvažnijih članova ovoga Ustava to je član koji govori o rastavi 
crkve i države i o zabrani zloupotrebe vjere u političke svrhe 
i o slobodi savjesti. Taj član u ovome Ustavu je jedan od naj- 
jačih stubova ovoga Ustava. To je član koji će najbolje da čuva 
tekovine našeg Narodnooslobo-dilačkog pokreta i borbe. Vi 
dobro znate da u našoj zemlji ima trinaest raznih vjera. laki) 
je po ranijim ustavima bilo predvideno da su sve vjere ravno- 
pravne, ipak je svaka vjera nastupala kao da je ona jedina, kao 
da ne postoji druga, a ukoliko su se ojećale moćnima pokušavale 
su da učine da one i budu jedine. Prirodno, u tome rivalitetu i u 
tome sukobu one su prevršile injem i došle u sukob sa svima 
propisima slobode, savjesti i ravnopravnosti. I kad je grunuo ne- 
prijatelj u ovu našu zemlju, one su onda to iskoristile pa su 
prešle ii zločine, povukle su svoje mase u zločina djela, pa' ne 
samo da su postale izdajnici i zločinci nego su postale i prave 
zvjeri. Sve ove naše vjere, a naročito glavari vjerski, dale su 
dosta veliki broj zločinaca i izdajnika. Ima ih medu eminencijama 
nadbiskupskim i biskupskim, sa cijelim nizom fratara i klerika 
raznih vrsta, ima ih i medu visokopreosvećenim mitropolitima i 
preosvećenim vladikama, ima ih i medu protama, popovima i 
popčićima, ali ;h ima dosta i medu visokim čalmašima musli- 
manskim, onima visokim pa i onima nižim. 

Ja neću da govorim o onim drugim vjerama, neću ni da ih 
spominjem, ali smatram za potrebno da napomenem da smo mi 
imali kao izdajnika i zločinca najvišeg glavara naše vjere pre- 
uzvišenog Reis'-ulemu Fehima Spahu, članove Ulema-medžlisi 
Hafiz Muhameda Pandžu i Hadži Mehmed Aliju Roganovića kao 
i visokog vojnog muftiju Handžića i razne hodže i hodžiće. Od 
ovih se samo prvi spasao zato što je umro. Ali kad smo počeli 
da se oslobađamo i da pobjeđujemo neprijatelja, oni koji su 
ostali u životu našli su se pod zemljom ili u ćelijama gdje imaju 
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prihke da misle o svome zločinačkom radu. Vidite, svi ti \isoki 
vclikodoslojiuci, pretstavnici raznih vjera, u svome radu i vršenju 
svoga zanata nijesu htjeli da se na jednom putu sretnu, akamoli 
da se nadu na kakvom dobrom i pozitivnom poslu za svoj narod. 
Sad kad je potrebno da se donese naš osnovni zakon — Ustav, 
d;i im njime ofrraničimo zloupotrebe, oni su se složili i кш^ što 
ste vidjeli u mapi ministra druga Đilasa, kao što reče naš drug 
Mas, oni su podnijeli neke svoj-e pretstavke. Ja neću da govo- 
rim o tim trima pretstavkama, jer ne znam šta u njima sve iz- 
nose; ali iz onoga što sam čuo od druga ministra Dilasa i drugih 
drugova, oni su za rastavu crkve od države, ali, pored toga traže 
da se osigura primjena šerijata u porodičnim i vakufskim poslo- 
vima, kao i da se vjeronauka u školi obavezno predaje. To su 
njihovi zahtjevi. Oni traže, dalje, da se obezbijedi da žena mu- 
slimanska ne podleži vojnoj obavezi i da se dopusti vjerska na- 
stava u školi. To su njiViove primjedbe i njihovi zahtjevi. Vidite, 
ti njihovi zahtjevi ne" priPaciaJu Ustavu, to pripada specijalnim 
zakonima kojima će se to regulisatl. Ali oni su u kontradikciji i 
ne razumiju sami sebe kad kažu da hoće slobodu savjesti, da 
hoće rastavu crkve od države, jer oni ne mogu na ovaj način 
praviti zahtjeve, a kad ih već prave oni treba da ih naprave da 
budu razumljivi. 

Oni traže i hoće primjenu šerijatskih propisa. Međutim, oni 
mogu .da žive i ureduju svoje privatne poslove po šerijatu, jer 
nigdjfe u Ustavu nema propisa koji im to spriječava. Ovaj Ustav 
je došao sad kao korektiv da se bas šerijatski propisi primje- 
njuju kako treba, a ne da im se daje rdavo tumačenje koje je 
vijekovima trajalo. Kako su se ti šerijatski propisi tumačili i 
kako je zloupotreba sa njima činjena, najbolje ćete vidjeti po 
tome što su oni, tumačeći pogrešno šerijatske propise, natjerah 
austrisku vladu da u zakon za obaveznu osnovnu nastavu metne 
da se izuzimaju od toga muslimanska ženska djeca, a, međutim. 
u Koranu izričito piše da je obavezna nauka i za muslimanku. 
Zamislite kako su oni izvitoperili te šerijatske propise, sasvim 
ili protivno protumačili i natjerali do takvog zakona. Posljedice 
su toga zakona: da mi imamo sada 90% nepismenih muslimanki. 
Eto, to mi niti hoćemo niti možemo trpjeti, niti to mogu trpjeti 
nmslimani a ni ostali građani naši. To je jedan balast koji teško 
pada na sve-nas. Oni su isto tako, primjenjujući naše bračno 
pravo, doveli do toga da, iako je žena jednak partner i saugo- 
varač sa muškarcem, pri sklapanju braka žena nikako ne može 
svojom inicijativom doći dta razvoda braka, a muškarac može da 
se razvede prosto kad god mu padne na pamet, prosto kaže: baš 
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sam te se zasitio. E, to mi ne možemo dopustiti. 1 to ovaj Ustav 
ne dopušta. Onda su u šerijatskom pravu, u šerijatskim propi- 
sima, odredbe da je žena jednakopravna sa muškarcem u na- 
sljeđu i da nasljeduje podjednako sa muškarcem u svemu osim 
u kući i okućnici, osim u muiku. To je jedino što nešto više do- 
bija ižcna ne^o muškarac ovim Ustavom. I zamislite kako su 
bili sebični muškarci muslimani. Kad je protegnuta važnost srbi- 
janskog građanskog zakona na Makedoniju i Sandžak, onda su 
se muškarci koriistili građanskim sudovima Srbije i izbegav,ali sii 
nasljeđe po Serijatu samo da bi oštetili žene, pa je pravo da 
sada žena ima da bira da ili će primiti nasljeđe po šerij.atu ili po 
našem građanskom zakonu, a možda će u specijalnom zakonu, 
još i drukčije odredbe da se donesu. 

Ulema-il-medžlis traži da za vakuf važe šerijatski propisi. 
To ovaj Ustav ne mijenja. Ometeni su samo u pitanju agrara, a 
u tome pitanju nema pardona ni za koga,* pa ni za nas. Oni traže 
vjersku nastavu u školama. Oni, izgleda, žive u nekom začara- 
nom krugu iz koga ne umiju da izidu. Pa u versajskoj Jugosla- 
viji bila je obavezna vjerska nastava, a pri toj nastavi najmanje 
Kii muslimanska djeca učila vjeronauku svoje vjere, a učila .su 
mnogo i vrlo često nauku drugih vjera i muslimani su se zbog 
toga strahovito bunili. I muslimani danas pozdravljaju razdva- 
janje! 'škoile; od crkve baš zato što njihova djeca u školama ne 
uče tuđu vjeru. A ako neki musliman hoće da vaspita svoju 
djecu U svojoj vjeri, to mu niko neće smetati. 

Muslimani u" vensaljskoj Jugoslaviji, pa i pod Austrijom, 
nijesu ništa drugo tražili nego da budu jednakopravni sa svojim 
sugrađanima. Sada su dobili baš to. Ovim im se Ustavom to i 
daje. To im omogućuje rastava crkve od države i zagaranto- 
vana' potpuna sloboda savjesti. Tako oni dobi j nju punu ravno- 
pravnost. 

i vidite, drugovi, kako su postupali visoki pretstavnic: vjer- 
ski u minulim ratovima, u kakve su zločine uvlačili mase i sami 
učestvovali u takvim zločinima. Vjerujem da su najšire mase svih 
naših naroda ubijedene da će kroz bratstvo, kroz jedinstvo, 
kroz slogu i kroz mir biti bliže idealu koji je propovijedao 
Hristos i koji je propovijedao Muhamed, više nego što su to 
bile kada su propovijedali mržnju kao zastupnici vjere ti visoki 
vjerodostojnici. 

Drugi član kome je narod poklonio naročitu pažnju je član 
24 koji se odnosi na izjednačenje žene sa muškarcem u svakom 
pogledu. Ta prava žena nije dobila od muškarca na peškeš, već 
je ona to izborila svojom krvlju i svojim znojem kroz narodno- 
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oslobodilačku borbu. Ona je vratila sebi natrag prirodno pravo 
koje su joj muškarci oduzeli tumačeći krivo vjeru, vjerske 
dogme i primjenjujući razne predrasude. Da vidite kolika je to 
tekovina što su žene izjednačene sa muškarcem, ja ću vam samo 
malo baciti svjetlosti na to kroz prizmu naše muslimanke. Kada 
prolazite pored onih avlij-a ozidanih zidovima, pored onih naših 
prozora smušebacima, sa onim rešetkama, zamišljate da su tamo 
neki haremi u kojima sede bule, ispijaju šerbet i grickaju lehle- 
bije, kako je to Jelena Dimitrijević u svome romanu prikazala- 
Ali ta su vremena davno i davno nestala. Iza onih kapija, iza onih 
mušebaka živi jadni ženski narod, koji je ostavljen u neznanju, 
intelektualno ugušen, koji je sav ogrezao u predrasudama, koji 
boluje od trista raznih bolesti, a naročito od tuberkuloze. Iza tih 
zidova živi jedan ženski narod koji rinta i raidi po 18 sati za 
koricu hljeba. Niko se nije zauzimao za taj svijet, naročito u 
versajskoj Jugoslaviji, a na njihovim leđima i njihovom znoju 
bogatili su se gavani i provodili se čak iza takvih avlija, uzi- 
mali su za svoju provodnju te mučenice, pa kada bi se zadovo- 
ljili, onda su ih sa knjižicom u ruci upućivali na ulicu, koja je 
vodila u kafe-šantane ili druge mračne jazbine. Niko nije vodio 
računa o tim jadnicama, a saidai u luirodnooslobodilačkoj borbj 
kada su joj i'žene pristupile i unijele svoju ljubav, inedu tim 
ženama je bilo i muslimanki. Muslimanka je znala da'primi ra- 
njenog partizana, da ga hrani i da ga često odbrani. Često se i 
s puškom u ruci borila rame uz rame sa muškarcem i u dodiru 
sa partizanima ona je progledala, pa ne samo progledala nego 
i postala pismena, pa čak i učena. I sada kada je došlo do po- 
bjede narodnooslobodilačke borbe, onda je više od polovine sla- 
venskih muslimanki prestalo da bude roblje, i politički i ekonom- 
ski i socijalno. Te nekada ropkinje postale su pupopravne gra- 
đanke, svjesne svoje dužnosti i svojih prava i sada najaktivnije 
učestvuju u svima manifestacijama sadašnjeg našeg života i niko 
ih više ne može vratiti natrag. 

Da narodnooslobodilačka borba nije ništa donijela, .nego 
samo to, to je više nego što su generacije kroz stotinu godina 
dale. I radi toga, od tih muslimanki nije nijedna htjela da prode 
i da ne dođe da vidi je li tačno uneseno u Ustav sve što treba 
i da se ne vrati ono staro. 

Još' bih vam skrenuo pažnju na jedan propis, na jedan član 
Ustava koji je naročitu pažnju svratio u Bosni, a to je član 12. 
Vi znate, Bosna je smatrana od beogradskih i zagrebačkih pro- 
fitera kao neko kolonijalno carstvo. Oni su veliku ljubav poka- 
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živali prema Bosni, velikosrpsku i velikohrvatsku ljubav, a nama 
su kosti pucale od tog-a. Ta velikohrvatska ljubav htjela je da 
pobije ni manje ni više nego 1,100.000 Srba, i to iz velike ljubavi 
prema Bosni, a sve uz asistenciju Italijana i Njemaca. Veliko- 
srpska ljubav prema Bosni htjela je da pobije'nas. na prvom 
mjestu slavenske muslimane, pa onda Hrvaite, kako bi se izrazila 
ta njihova ljubav. Osim toga vidjeli ste kako je sporazum Maček- 
Cvetković napravljen daleko od sinova Bosne, koju su raščere- 
čili, i prirodno je da se bojimo da ne bi došlo ono staro. Davane 
su sugestije da ovaj član treba dopuniti, a, međutim, on je do- 
punjen i to baš onako kako žele narodne mase. Dopunjen je 
odredbom da se granice narodne republike ne mogu mijenjati 
bez njenog pristanka. Tu je vrlo dobro. O tome su se Cilk 
mnoge diskusije. 

I 'kad gledamo na cio ovaj Ustav od početka do kraja, mi 
možemo iz njega da vidimo, u što su se i narodne mase svih 
naših krajeva uvjerile, da je ne samo nestalo careva i kraljeva 
koji su vršljali po ovoj zemlji, nego je nestalo i nestaće svih 
onih begova i alajbegova feudalnog i kapitalističkog tipa. Ona 
šaka subjekata, koji su upravljali ovom zemljom, ta šaka subje- 
kata nestaje, ia oni milionski objekti, koje su oni eksploatisaii, 
ti milionski objekti postali su sada subjekti, nosioci suvereniteta, 
i spremni su da brane tekovine oslobodilačke borbe. To im je 
sve osigurano ovim Ustavom. I zbog toga što je to tako kao 
narodni poslanik frontovac Bosne i Hercegovine koja je već 
prestala da bude jugoslovenska Španija, zemlja tame i mraka, 
i koja je postala sada rasadnica bratstva i jedinstva, smatram 
za osobitu čast što mogli da izjavim da ću glasati za. (Dugo- 
trajno odobravanje). 

Pretsednik: Reč ima narodni poslanik Kata Pejnović. 
Kata Pejnović (NR Hrvatska): Drugfovi i drugarice narodni 

poslanici, naš Ustav, koji je izrastao kroz oslobodilačku borbu 
naših naroda, zaista je ostvarenje svega onog za što su se nas; 
narodi borili kroz oslobodilački rat. On je zaista sve ono zbog 
čeg-a su naši narodi lili toliko krvi i dali ogromne žrtve. Naš 
Ustav, koji nosi li sebi istinsko demokratsko obeležje, srušio 
je onu paklenu ogradu kojom je bik ograđena polovina življa 
u našoj zemlji. 

Jasno je, drugovi, da su to bile žene. Onakva država kao 
što je bila tamnica Jugoslavija, koja je živela na izrabljivanju 
i tlačenju širokih narodnih masa, imala je kao najveću žrtvu 
baš ženu. 
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.\aš Ustav predviđa ravnopravnost žena i muškaraca. Žena 
uživa ravnopravnost već kroz četiri godine rata i uživa mnoga 
druga prava. U najvećoj meri ona već koristi svoja prava. Na 
izborima za narodnu vlasi, na izborima za Konstituantu najveći 
broj glasača dala je baš žena. Žene su sve glasale za demokrat- 
sku narodnu Republiku. 

Šta znači to, drugovi? Znači da ogromna većina žena neće 
više monarhiju, neće više staru tamnicu. 

Kad govorimo o ravnopravnosti žena, treba podvući da su 
naše žene stekle mnogo iskustva i prakse učestvujući u narodnoj 
vlasti na svima poljima rada. Ali mi znamo i to da još mnogo 
naših žena treba uvući u taj rad, a one koje su već uključene 
treba da se dalje stručno i politički razvijaju. Ravnopravnost 
žena ne može nikome da naškodi, sem onima koji su ih izrablji- 
vali i tlačili. Uključvši se u javni i politički život, žene će biti 
od ogromne koristi našoj istinski demokratskoj državi. Naša će 
žena svojim radom dati puni doprinos razvitku naše zemlje. 

U Ustavu se kaže da se zaštićuje materinstvo. Za ženu to 
mnogo znači, jer je do danas briga oko deteta bila samo briga 
žene^ a sada je briga svega naroda i cele države. 

Naš Ustav kaže da se za jednak rad daje i jednaka plata. 
Kad žena bude imala mogućnosti i punu pomoć za svoje stručno 
osposobljavanje, ekonomski će se obezbediti i neće biti onako 
kao što je dosada bilo da je uvek bila zavisna Ili od roditelja 
ili od muža Svojim sopstvenim radom i daljim razvitkom u 
našoj demokratskoj zemlji ona će sticati svaki dan sve više i 
svoja ekonomska prava i svoje osamostaljenje u ekonomskom 
pogledu. 

Svi vi znate 'da je žena bila ograđena od svega, a da ne 
govorim o tome koliko je ona bila odvojena, otstranjena od 
političkog života. Mnogi su smatrali da žena uopšte nije za po- 
litiku. Danas naša žena učestvuje u političkom životu naših na- 
roda; Ona radi u kući i odgaja decu u ljubavi, bratstvu i jedin- 
stvu medu našim narodima. Svi znamo, kako je blagotvoran njen 
uticaj bio i koliko je učinila kroz ove četiri godine borbe. 

Dobro znamo kakvih je razmirica i nesuglasica bilo baš U 
braku i porodici, i koliko su te bračne nesuglasice smetale baš 
i mužu, i ženi i deci. Naš Ustav kaže da brak i porodicu štiti 
država. To je sreća i za državu i za porodicu i sav narod uopšte, 
jer iz braka i porodice potiče snaga naroda. Kad su brak i poro- 
dica zdravi i na svome mestu, nikome to ne može da škodi, sem 
onima koji su se dosad koristili razdorom medu narodom uopšte, 
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a tako isto i u braku i porodici, te nam nisu dali da se rese ta 
pitanja kako treba. Naša deca, kao što sam rekla, imaće prava 
da se temeljno odgajaju za svoju bolju budućnost i budućnost 
svoga naroda. Ne može se to prepustiti bilo kakvoj ustanovi, 
nego ovako kako kaže naš Ustav: brak i porodica su pod zašti- 
tom države, to jest narodne vlasti. 

Koliko je samo dobro to što Ustav kaže da vanbračna deca 
imaju ista prava kao i bračna. Kad se samo letimo koliko je 
žena pretrpel« u tom pogledu, morala je bežati u druge krajeve, 
a dete je dolazMo više puta u tu situaciju da skoro nije bilo 
ničije. Dete je najviše padalo na teret majke, a majka je bila u 
takvom materijalnom položaju da nije mogla da ga hrani i — 
dete je bilo prepušteno ulici. Bilo je takvih krajeva u kojima 
se dešavalo da žena nije smela ni da tuži oca deteta, a ako ga je 
i tužila,/bila je ismejavana i opet je dete palo na teret majke, 
koja nije bila u stanju da ga odgaja i da od njega stvori čoveka. 
čak su se i mala deca bacaia za takvim detetom kamenjem i na- 
zivala ga mulatom. Majke su se mnogo patile i sav taj teret sno- 
sile. Datvas takva deca imaju prava kao i obična deca. 

.Mnogo je bilo toga što je onemogućavalo ženi da radi i 
koristi koliko je mogla, ali je žena pored svega toga i pre rata 
snosila veliki deo tereta i u kući, i na polju i u tvornici i u školi. 
Njen rad nikad nije bio priznat, a danas kad naš istinski demo- 
kratski Ustav daje sva prava i mogućnosti našim narodima da se 
razvijaju, ta prava dobija i žena. Naš Ustav je, kako sam rekla, 
demokratski i nosi u sebi sve ideje za koje smo se borili. On, 
dalje, daje mogućnost svakom čoveku da se osposobi i da bude 
koristan ne samo sebi nego i čitavoj našoj zajednici. 

Kao paslanrk iz Hrvatske ja ću glasati za ovaj Ustav. (Dugo- 
trajno odobravanje i aplauz). 

Pretsednik: Reč ima narodni poslanik Abduraim Mustafa. 
Abduraim Mustafa (NR Makedonija): Drugovi poslanici. 

drugovi koji su pre mene govorili u Skupštini naroda Ustavo- 
tvorne skupštine o izveštaju Ustavotvornog odbora Skupštine 
naroda i o nacrtu Ustava Federativne Narodne Republike Jugo- 
slavije dali su opširne izveštaje. Po ovom pitanju i ja želim da 
kažem nekoliko reči. 

Kao pripadnik turske manjine, koja živi u federalnoj Ma- 
kedoniji« ja sam obišao nekoliko okruga i došao, po pitanju 
Ustava i Ustavotvorne skupštine, u dodir sa širokim narodnim 
masama. 
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Mišljenje naroda o Ustavu, koji ima 16 glava i Ш člana, 
»mam čast da vam saopštim. 

Danas se postavljaju čvrsti, nepokolebljivi temelji bratstva 
i. Jedinstva mlade federativne države, prvi put u istoriji naše 
zajedničke otadžbine Jugoslavije, sa jednakim pravima i jedna- 
kim irslovima za sve naše narode. Dozvolite da se malo osvrnem 
na prošlost pa da predemo na današnjicu. Makedonija je, iako 
je vekovima bila pod neprijateljskom okupacionom upravom 
i živela pod reakcijom i tirajiijom, sačuvaila svoj matemji jezik 
i borila se za svoju slobodu. 

Od Balkanskog rata 1912 godine do danas, u toku trideset 
' tri godine, Makedoniju SU napale i okupirale: Bugarska dva- 
put, Srbija dvaput i Nemačka dvaput. Ove spoljne snage, koje 
su došle tobož da nas oslobode, našu su zemlju još više upropa- 
stile i porušile i svojom politikom zuluma i divljaštva počinile 
grdna i bezbrojna zla i pretvorile Makedoniju u koloniju. 

Hoću da kažem da; car Ferdinand i Boris, kralj Petar i 
Aleksandar našoj otadžbini i zemlji nisu doneli slobodu, nego 
ropstvo i pljačku u novom obliku i po novom sistemu. 

Kraljevina Jugoslavija, koja je postala Versajskim ugovo- 
rom, odnosno troimeno kraljevstvo — Vidovdanskim ustavom, 
koji je donela radikalska i demokratska stranka, nije dala jugb- 
slovenskim narodima pumi slobodu i ravnopravnost. Makedo- 
nija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora nisu uopšte bile uzete u 
obzir. Solunski pobednici vodili su kolonijalnu politiku, Spro- 
vodeći velikosrpske ideje vodili su hegeftlon:stičku politiku i 
postavili državu na trule temelje. 

Pet šestina naroda koji su živeli u Jugoslaviji nisu bili za- 
dovoljni. Bili su izloženi velikoj nepravdi. Škole na matemjem 
jeziku manjina uopšte nisu dolazile u obzir, a s druge strane, 
bili su podignuti mnogi zatvori i žandarmeriske stanice. Pljač- 
kaški plan pod imenom agrarne retonue imao je dvojaki cilj. 
Od jedno? dela naroda uzimana je zemlja i davana izabranim 
ljudima, činovnicima, generalima. 

Ovaj posao izazvao je duboku mržnju između muslimana i 
hrišeana "koji su živeli u Makedoniji, na Kosovu i u celoj bivšoj 
Vardarskoj banovini. Mnogim siromašnim zemljoradničkim po- 
rodicama oduzimana je zemlja, pa čak i kuće, te su bili primora- 
vani da se sele iz zemlje. Oni su ostavljani gladni, goli i bosi i 
bez ikakvih sredstava za život. S druge strane, neka privatna 
lica, na štetu naroda i državne blagajne, punila su bespravin 
džepove milionima dinara Agrarne banke. 
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Na taj način je stvorena atmosfera nezadovoljstva i želje za 
osvetom. Sukobi i svađe nisu prestajali. Ovakve su odnose stvo- 
rili bivši režimi između jugoslovenskih naroda. A danas su čvrsti 
temelji Federativne Narodne Republike Jugoslavije: nezavisnost, 
sloboda govora* i dogovora, prosveta, sloboda štampe, sloboda 
mišljenja" i savesti. Stvarni gospodar države je narod, a gospo- 
dar zemlje je radnik i zemljoradnik. Država je narod, a narod 
je država, zato se vlast i zove narodna vlast. 

Bez razlike vere i nacije, svi narodi i sve narodne manjine, 
sa istim pravima i u istom procentu, nalaze se u mesnim, sreskim, 
•Tadskim, okružnim odborima, pa čak i u narodnoj vladi. Ovo 
nisu prazne reči i obećanja na hartiji. Mi stvarno, u svim delo- 
vima državnog aparata sudelujemo. 

U toku dvadeset i četiri godine nismo imali ni jednu školu, 
a sada je za kratko vreme od devet meseci o državnom trošku 
otvoren učiteljski kurs. Sa toga kursa izašlo je 130 učitelja i 
učiteljica.i otvoreno je 75 škola u kojima se uči na našem ma- 
ternjem jeziku. Pored toga imamo i jedan list ua turskom jeziku 
»Brluk« (Jedinstvo). Zbog toga je današnji Ustav, koji sadrži 
najšire demokratske principe u političkom, društvenom, eko- 
nomskom, kulturnom i prosvetnom pogledu za naše narode i 
državu kao i za njihovu slobodu najveća garancija. U ime turske 
manjine i u ime celokupnog makedonskog naroda predlažem 
da se Ustav primi. 

Sto se tiče shvatanja o odvajanju verskih organizacija od 
politke, to je vrlo jasno. Posao vere je drugi, a posao vlasti 
je drugi. Svako je -slobodan u ispovcdanju svoje vere. Crkva, 
džamija i sinagoga, sve verske organizacije u svojim zajedni- 
cama dobile isu autonomiju. 

Sto se tiče građanskog braka, sve su republike u svetu 
ovaj brak usvojile. U današnjem kulturnom svetu porodicu štiti 
država. Pitanje stanovništva otadžbine je pitanje statistike. Oni 
koji su zaključili brak pred narodnim vlastima mogu docnije ići 
svešteniku, hodži i hahamu da izvrše verski obred. U islamu je 
osnova braka pristanak supružnika. 

Ovaj nacrt Ustava nije donet ua brzu ruku, kako to neki 
govore. Godine 1941 fašistička okupacija naše otadžbine Jusjo- 
slavije zabeležena je krvlju našeg naroda. Kada su nemački, 
italijanski, mađarski i bUgarski Varvarski okupatori i njihovi 
pomagači, izdajnici otadžbine Draža Mihajlović, Pavelić i Vanča 
'Mihajilov sa svojim četama varvarski razorili našu grudu, svi 
narodi Jugoslavije, riai poziv Komunističke partije, pod mudrim 
Voćstvom  heroja   i  velikog  vode  voljenog  maršala  Tita,  bez 
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Vazlike na narodnost, veru, pol, staro i mlado pod najtežim okol- 
nostima i bez potrebnih sredstava stupili su pod zastavu slobode. 
'Zbijeni u redove naše Narodnooslobodilačke vojske, prolili su 
'reke krvi davši kao žrtve svoje najbolje sinove. Ovaj Ustav je 
pisan iz srca i duše naših naroda od onoga dana kad je ispaljena 
^rva partizanska puška. Zato ću sa zadovoljstvom, u ime turske 
manjine u Makedoniji, a kao ubedeni frontovac, gilasati za ovaj 
nacrt Ustava. 

Živela federalna Republika Makedonija u Federativnoj 
Narodnoj Republici Jugoslaviji! Živelo bratstvo i jedinstvo naših 
hanoda! Smrt fašizmu — Sloboda narodu! 

Pretsednik: Reč ima narodni poslanik Gojko Carčević. 
Gojko Garčević (NR Crna Gora): Drugovi i drugarice na- 

rodni poslanici, poslije više od četiri godine duge, teJke i krvave 
borbe za slobodu protiv okupatora i domaćih izdajnika, borbe 
protiv reakcije a za nepovrat stare Jugoslavije, borbe za stva- 
ranje i izgrađivanje nove Jugoslavije nalazimo se neposredno 
pred donošenjem prvog osnovnog zakona — Ustava Federa- 
tivne Narodne Republike Jugoslavije. Ovaj akt pretstavlja doga- 
đaj od izvanredno vediikog značaja, od izvanredno velike važno- 
sti'za državno-pravni život naših naroda. S njim se zaključuje, 
završava najteže i u isto vrijeme i najslavnije poglavlje istorije 
naših naroda. S njime se preduzima i obavlja posljednji akt 
kojim se definitivno ustaljuje, utvrđuje nova Federativna Na- 
rodna Republika Jugoslavija. U isto vrijeme, od ovoga akta, do- 
nošenja Ustava, otpočinje nov period, nova era u пабет državno- 
pravnom životu, otpočinje doba mirnodopskog rada na razvitku 
našeg državno-pravnog i društvenog života. 

Na izbore od 11 novembra 1945 godine istupio je Narodni 
front. Prvi put se na izbore istupilo sa tačno određenim, utvr- 
đenim programom, sa tačno odrednoin i utanačenom ideologi- 
jom. Izbori su se sprovodili za Ustavotvornu skupštinu. Narod 
ie u potpunosti bio upoznat i obaviješten o principima i idejama 

kome duhu ima da bude sačinjen, izgrađen i donesen naš novi 
Ustav. Ministarstvo za Konstituantu izradilo je projekat toga 
Ustava. On je iznesen pred narod na opštenarodnu kritiku. Sa 
velikim interesovanjem narod se upoznao sa tim Ustavom i uzeo 
aktivnog i živog učešća u njegovom rasmatranjii i kritici. Naj- 
šire narodne mase, može se reći skoro u potpunosti, saglasile su 
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se sa iznidcnim projcklom. Taj projekat prožao je i kroz Usta- 
votvorni odbor. I tamo, sa izvjesnim manje važnim izmjenanui, 
on je prihvaćen onako kako- je predložen od Ministarstva za 
Konstituantu. Sad;? se taj projekat Ustava nalazi pred nama. 
Pri upoznavanju naroda sa podnesenim i izrađenim predlogom 
Ustava mogla se uočiti jedna vrlo značajna stvar, a to je odnos 
naše^ naroda prema ovom projektu. Ustav, po svojoj formi nov 
je za narod, 'po sadržini se pokazao kao da nije ,nov. Njegov 
duh, njegove osnovne ideje, njegovi principi na kojima počiva, 
već su bili poznati širokim narodnim masama. Te ideje i ti prin- 
cipi kod našeg naroda tako su duboko usađeni, da je on, pra- 
teći čitanje odnosnog Ustava, u njemu gledao nešto što je bilo, 
?to je postojalo, s čim .se narod uglavnom saživio. To znači da 
su osnovni principi koji su zastupljeni u projektu ovog Ustava u 
praksi već primjenjeni. To znači da se narod s njima dobro upo- 
znao, da se narod sa njima saživio i da ih je u potpunosti i obje- 
ručke prihvatio. Ta okolnost treba da nam posluži kao putokaz 
u radu pri razmatranju i ocjeni ovog projektni Ustava. To 
znači da već imamo utvrđeni put kojim treba da pođemo u svome 
radu. To znači da imamo sljedovati idejama i principima naših 
naroda. 

Osnovna postavka, osnovna ideja našeg predloga Ustava — 
jedinstvo naroda, pretstavJja osnovnu parolu i Narodnooslobo- 
dilačkog pokreta kojom >su pozivane napredne i demokratske 
snage da se okupe u njegovim redovima* i da. stupe u narodno- 
'oslobodilačku borbu. Ta je ideja prihvaćena, ona je neprekidno 
bila na čelu, da tako kažem, svih ideja i parola Narodnooslobo- 
dllačkog pokreta. S njom ке išlo u borbu, s njom se proveo oslo- 
bodilački rat. Ta ideja uspjela je i prihvaćena. Iz dana u dan 
razvijala se tako da je postala glavnom idejom naroda. Zahva- 
ljujući toj ideji spašeno je jedinstvo naših naroda. Da oslobo- 
diilački pokret nije odmah sa tom idejom poveo borbu, ko zna 
da li bi se naši narodi .ponovo našli ujedinjeni u zajedničkoj 
državi i bili povezani zajedničkom sudbinom. 

Ideja jedinstva sama za sebe ne bi bila dovoljna, ako se ne 
bi povezala sa idejom ravnopravnosti naroda. U bivšoj Jugo- 
slaviji od ideje državnog jedinstva nije se išlo dalje u stvaranje 
ljubavi medu narodima. Pogledajmo samo kakvi su odnosi bili 
'medu našim narodima. Medu njima nije bilo bratstva niti ravno- 
pravnosti, nego potčinjenosti jednog naroda drugome. Danas, 
nasuprot tome, Nairodnooslobodilački pokret, pored ideje jedin- 
stva, istakao je ideju ravnopravnosti naših naroda. I samo tako, 
drugovi, jedinstvo naroda spojeno sa ravnopravnošću omogu- 
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ćava zaista dobar i srečam život naših naroda. Idtja ravnoprav- 
nosti potpuno je obezbijedcna podnijetim projektom našeg 
Ustava. Ona se obezbjeduje federativnim uređenjem naše nove 
Republike. Sa tim se svi naši narodi stavljaju u istovjetan polo- 
žaj i oni su svi sa istini pravima i sa istim dužnostima. Svakome 
od njih obezbjeduje se pnn nacionalni, kulturni i ekonomski 
razvitak i oni se tako čvr>to povezuju medu sobom da obrazuju 
'Jednu snažnu i moćnu državnu zajednicu — Republiku Jugo- 
slaviju. 

Otpočinjanjem borbe protiv okupatora, oslobodilački po- 
kret oslobađao je pojedine teritorije i na njima uspostavljao nov 
sistem državne uprave — narodnu vlast. Docnije, taj oblik na- 
rodne vlasti razvijao se i tako ustalio, da je postao jedini oblik 
naše državne vlasti. 

Nasuprot onome što smo imali u staroj Jutfo.slaviji — da 
nasilno manjina ima svu vlast u svojim rukama, koju koristi za 
^voje svrhe, a protiv interesa širokih narodnih masa, — sad 
narod ima vlast u svojim rukama i upotrebljava je u korist svoju 
i onako kako to najviše odgovara njegovim interesima. Preuzi- 
manje vlasti u ruke naroda i zavođenje baš ovakvog oblika vla- 
Mi: kolektivno-pretstavničke, pretstavlja jednu od najznačajnijih 
i osnovnih tekovina Narodnooslobodilačkog pokreta, tekovina 
narodnooslobodilačkos; rata. 

Dalje, široke narodne mase težile su i -izvojevale su izmjenu 
t'konomske strukture, one i onakve kakva je postojala u bivšoj 
državi Jugoslaviji. Umjesto neobuzdane vladavine moćnih kapi- 
talističkih' krugova zavodi se takav ekonomski .poredak kojim se 
suzbija njihova snaga i moć, kroz opStedržavni .sektor i opšte- 
narodnu imovinu da bi se što više obezbijedili materijalni mte- 

'resi širokih narodnih masa. Bez toga, bez te korekcije, bez te 
'izmjene u našem privrednom životu, ne bi se mogle obezbijediti 
'sve druge tekovine koje su izvojevane u toku oslobodilačkog 
'rata. Kad bi se prepustilo da jedna šačica ljudi zadrži u svojim 
'rukama gro ekonomskih dobara, oni bi mogli ugroziti sve teko- 
vine koje su borbom izvojevane. Da ise tone bi idesilo j da bi se 
narodu'obezbijedio što bolji i brži ekonomski razvitak,/te pro- 
mjene su od izvanrednog značaja za sve naše narode. 

Svi ti osnovni principi koji su od strane svih naših narod; 
■prihvaćeni tokom oslobodilačkog rata, koji isu već oživotvorem, 
'uneseni su kao osnovica u projekt Ustava, koji je .predmet pre- 
tresa ovoga doma. 

Crnogorski narod, kao i ostali naši narodi, upoznat je sa 
ovim projektom Ustava. Crnogorski narod u ogromnoj većim. 

41    ■ LMavotvorna  ikupllina 

I 
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a može se reći u pophinosti, skoro bez izuzetka, saglasio se i 
prihvatio je oval i ovakav predlog: Ustava. U njemu naš narod 
vidi ono radi čega je masovno stupao u Narodnooslobodiiački 
pokret, radi čega je uzeo aktivnog učešća u oslobodilačkom ratu, 
Vadi čega su dali svoje živote hiljade i hiljade njegovih sinova 
'i radi čega je naša zemlja u maj većem dijelu pretvorena u ruše- 
Vine i zgarišta'. Naš narod ponosan je i zadovoljan što je došlo 
^do oživotvorenja onih ideja radi kojih je sve to podnosio i za 
koje je sve to dato. Te ideje, iako su tek kroz Narodnooslobo- 
diiački pokret razvijene, iako su tek kroz Narodnooslobodiiački 
■pokret postale masovne, za nas Crnogorce, bar u osnovi svojoj, 
^nijesu posve nove. Tim idejama crnogorski narod je težio i po- 
dlije prošiloga rata, kada je ukinuta naša samostalna država i 
svrgnuta dinastija Petroviča. I tada su težnje crnogorskog na- 
roda bile uperene na jedinstvo, bratstvo, ravnopravnost, da stva- 
ranje jedinstvene države sa svima ostalim narodima Jugoslavije. 
'Do te države došlo je. Međutim, ispostavilo se da je ona sasvim 

druge negativne strane koje su nam svima dobro poznate. I zato 
je crnogorski .narod bio teško razočaran takvim ishodom svoje 
borbe, koju je tada i u tome vremenu poveo. 

Tek sada, poslije ovoga rata, oživotvorilo se ono za čim 
'se još i ranije težilo. Crnogorski narod u ovome i ovakvom 
'Ustavu vidi obezbijedenje jednog dobrog života i za sebe i za 
sve naše narode. Crnogorski narod u ovome i ovakvom Ustavu 
•vidi obezbijedenje svih nacionalnih individualiteta naših naroda 
i istovremeno kroz njih i preko njih snažnu i moćnu državnu 
zajednicu — Republiku Jugoslaviju. 

Obzirom da ovaj predlog Ustava obuhvata sve tekovine 
narodnooslobodilačke borbe, da je on sačinjen u duhu ideolo- 
gije Narodnooslobodilačkog fronta, da on bbezbjeduje dobar 
Г uspješan razvitak svima narodima, izjavljujem da ću u načelu 
glasati za podneseni Ustav. (Odobravanje). 

Pretsednik:  Drugovi   narodni poslanici, određujem  odmor 
od 10 minuta. 

(Posle odmora) 
Pretsednik: Nastavljamo sa radom. Reč ima narodni posla- 

hik Beno Kotnik. 
Beno Kotnik (LR Slovenija): Tovariši in tovarišice narodni 

poslanci! Kot član Narodnega fronta govor.m v debati o ustavi 
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v imenu Slovenskega kmeta. Radi tega se bom dotakni.'! samo 
onih članov ustave, na katerih je naS kmet najbolj zainteresi- 
ran: to je člen 6. v drtlgem poglavju in členi 14, 17, 18, 42 v če- 
trtem poglavjii. V uvodu naj vas s;mio na kratko seznanim z 
zgodovino slovenskega delovnega ljudstva. Za ves slovenski 
narod je značilno, da se v teku svoje zgodovine ni boril za tega 
•ili onega vladarja, da dinastični prepiri miso vsebina njegove 
zgodovine. Vendar nastopa v slovenski zgoddvini delovno 'ljud- 
stvo, široke ljudske mno/.ice, ki si hočejo že v časih, ko vladajoči 
oblastniki nikakor ne morejo tega razumeti, priboriti boljše živ- 
ljenje brez .neznosnega jarma protiljudskih oblastnikov. Vsa 
zgodovina slovenskega naroda se ravno kaže v socialnih bojih 
slovenskega kmeta, v kmečkih uporih proti fevdalni gospodi za 
kmečke pravice in lastno zemljo. 

O tem nam priča когрбИ ziljski punt leta 1478, dalje upor 
kmetov proti bri/mskim školom, upor proti gornjegraj,skim 
Škofijskim oblastnikom, združen nastop kranjskih m koroških 
kmetov proti grajščakom 1515. leta pod vodstvom kmeta Klan- 
dei^ja, znameni« 'nastop 1572/73. leta hrvatskih in slovenskih 
kmetov pod vodstvom legendarnega kmečkega vodje Matije 
tmbca. Kmetje so še upirali, ker niso mogli prenašati nasilja ip 
trpinčenja fevdalne gospode. N >i ti upori so se končali s pora- 
zom kmetov v kprist gospode. Toda kljub neštetim neuspešnim 
poizkusom slovenski kmet ni obupal in je ponovno proizkušal 
priboriti si svobodo s kuko in motiko. 

Glavni vzrok neuspeha teh kmečkih uporov pa je iskati v 
nezadostni povezanosti kmečkih množic, katere je dobro orga- 
nizirana gospodska vojska porazila. Beležiti je še kasnejše upore, 
posebno znameniti upor tolminskih puniarjev in zadnji upor, 
upor ižaneev leta 1848. 

Ob razpadu avstroogarske monarhije leta 1918. je kmečko 
ljudstvo v več krajih vdrlo v graščine z namero, da se polasti 
oblasti. Toda to so" bili le loče-ni nastopi, ki niso bili medsebojno 
povezani, kar pa je bistvene važnosti, je to, da ni bilo nobene 
povezanosti med kmečkim ljudstvom in delavstvom. Taka nepo- 
vezanost pa ne more roditi pozitivnega uspeha. 

2e v Avstriji in pozneje v stari .lugoslaviji je bil kmet pod 
močnim vplivom pokvarjene protivljiidske klerikalne gospode, 
ki .se je posluževala te masovne baze $ svoje spekulativne i 
'ljudstva škodljive namene. Zadnje leto predaprilske Jugoslavije. 
ve je tudi kmet vedno močneje otresal klerikalnega vpliva in 
se sačeil povezovati z delavskim razredom, ki je čezdalje odloč- 
neje postavljal svoje zahteve za izboljšanje socialnega in eko- 
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•nomskega položaja. Močno delavsko gribareje iz leta 1939, doka- 
zuje, da sa se začele kmečke množice v vedno večjem obsegu 
zavedati važnosti zveze med delavci in kmeti. To gibanje se je 
•spremenilo v Zvezo delovnega ljudstva, da hi na ta načm zajete 
vse delovne množice, tj. tudi delovno inteligenco. Ta zveza je 
izdala svoj znameniti manifest pod naslovom »Vsemu delovnemu 
ljudstvu Slovenije« in letak »Kaj hočemo?« V teh proglasih 
je zveza delavcev zahtevala med drugim: nacionalno enakoprav- 
nost, ljudsko oblast, razne .socialne in ekonomske preureditve, 
izvedbo agrarne reforme, zdrnižitev vseh Jugoslovanov in teeho 
povezanisot-s Sovjetsko zvezo. 

Po sramotni Izdaji vladajoče klike 1941. teta je kmečkim 
množicam postalo jasno, da si svobodo lahko pribori edino 
na ta način, da se tesno poveže z ostailim delovnim ljudstvom. 

Na poziv OF, da se treba združevati v osvobodilno orga- 
nizacijo in začeti takoj oborožen boj, se je temu pozivu začel 
odzivati tudi naš kmet, zapuščal je dom in plug in odhajal v 
partizane, da si pribori svobodo in boljšo bodočnost. Zadeval 
se je, da je prišel čas, ko je treba v boj in začeti borbo na 
življenje in smrt, kajti edino na ta način je bilo. mogoče znebiti 
se okupatorja in prevzeti oblast v svoje roke. Delovno ljudstvo 
se je zadevalo, da bo lahko uresničilo svoje zahteve po preure- 
ditvi socialnih družbenih odnosov edini) takrat, ko bo oblasl 
V rokah ljudstva. 

Ogromno teh zahtev je že uresničenih in ustava je prav za 
prav uzakonitev obstoječega stanja, ki ga je ljudstvo ustvarilo 
med borbo. 

Do sedaj kmečke množice skoro niso vedele, kaj je ustava. 
Slišale so pač o neki »vidovdanski ustavi«, o kateri so slutile. 
da je bržkone nekaj, kar je naperjeno proti ljudstva. Današnja 
ustavna kampanja pa je dokazala, kako močno je zanimanje 
med ljudstvom za ustavo in da ljudstvo želi aktivno sodelovati 
pri sprejetju osnovnega zakona. Naš kmet z veseljem pozdra- 
vlja novo družbeno ekonoimsko ureditev. Dobro se zaveda, da 
bo močni državni sektor služil v občo korist, ne pa v korist 
posameznikov, kot se je to v stari Jugsolaviiji. Že začasne to- 
zadevne uredbe dokazujejo, da se mora državna imovina uprav- 
ljati po najboljši mo(Ji in strogi natančnosti. Treba bo pa čim 
preje preiti v redno načrtno gospodarstvo. Naš kmet posebno 
pozdravlja dejstvo, da država .posveča posebno pozornost na- 
5emu ljudskemu zadružništvu ter mu nudi tudi podporo in razne 
ugodnosti. V svesti sd je, da je zadružništvo najboljše orožje 
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proti Spekulaciji in Ijutlskim izkoriščevalcem. I/, te^a vzroka ra- 
stejo pri nas zadruge kot gobe po de/ju. 

Novo ljudsko zadružništvo tudi najbolji' povezuje kmečke 
ШПо/.ice j. delavskimi množicami v mestu ali tovarni, krepi njih 
enotnost, ki je posebno danes ob času obnove potrebna. Naš 
kmet se zavoda, da je našemu ddovnemu ljudstvu potrebna čim 
boljša hrana in bo iz tega vzroka skrbel, da bo čim več produ- 
ciral ter čim več pridelkov -pravil po normalni poti na trg, ker 
ie tedaj lahko zahteva to, kar zase, svojo družino in svoje go- 
spodarstvo potrebuje. 

Višek ustave pa vidi kmet v členu 19, ki govori o agrarni 
refbrnii. Agrarna reforma je v/.dramila v>e naše kmečko delov- 
no ljudstvo. Primjeral bi to lahko z rojeni čebel, k; v starem 
Panju nima več prostora, po kupu izleta iz male odprtine in 
IŠČe novega prostora, kamor bi se vsedcl. Na^e kmečko ljud- 
stvo komaj more verjeti, da je danes to resnica, o čemer je 
pred kratkim le še sanjalo. Vendar vidi veliko razliko v izvedbi 
agrarne reforme, vidi agrarno komisijo, ki je sestavljena i/, 
domačega delovnega ljudstva, dočim je bila komisija v stari 
•Jugoslaviji sestavljena iz tuje gospode. Razveseljivo je dejstvo, 
da žele agrarni interesenti pridobljeno zemljo obdelovati na 
zadružni podlago, kar je seveda tudi najboljše in naj pravičnejše. 

Sedaj je slovenski kmečki delovni sloj dokončal boj za staro 
pravdo, mali in srednji kmet pa sta ga dokončala še posebej s 
prijetnim občutkom, da ju bo država poleg tega še ščitila in 
podpirala. 

V 42. članu ustave, ki govori o davkih, vidi naš kmet ga- 
rancijo, da bo svoje obveze do države lahko izpolnil, ker je 
obdavčenje predvideno na progresivni podlagi. 

Kot koroški Slovenec zelo obžalujem, da že dam.'- v tem 
zgodovinskem trenutku niso navzoči žastbphiki naših bratov 
onkraj začasne meje, Korošci in Primorci, upam pa, da jih bo 
ugodna rešitev v kratkem uključila k svojoj materi. Federativni 
Republiki Jugoslaviji (ploskanje), /a katero je ogromno število 
Korošcev in Primorcev darovalo svoja življenja. 

Najsvečartejši trenutek za delovno ljudstvo bo pa tedaj ko 
bo sprejeta usttava. Iz vseh omenjenih razlogov bom glasoval 
za ustavo. (Ploskanje). 

Pretsednik: Reč ima narodni poslanik drug Tomo čikovič. 
Tomo Ciković (NR Hrvatska): Drugovi i drugarice narodni 

poslanici, jedinstveni primjer u našoj povjeri je ovaj prijed- 
log Ustava, koji je dao mogućnosti cjelokupnom našem narodu 
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da 'kod sast;iv;! i prijedloga ovog Ustava aktivno učestvuje. Ši- 
roke narodne mase na sastancima u cijeloj našoj domovini, koji 
su održani n posljednje vrijeme, dale su mogućnosti da prije- 
dlozi koji su pali u korist široke narodne demokracije očito pro- 
vejavaju kro/. ovaj Ustav. 

U drugoj glavi prijedloga ovoga Ustava govori se da u 
našoj novoj državi sva vlast proizlazi iz naroda i pripada nartidi 

U našoj prošlosti i u našoj povjesti imamo mnogo prim- 
jera da je naš narod pokušavao da se riješi tuđe sile i domaće 
krivice. Ali je tuda sila i domaća krivica uvijek bila ona koja 
nije birala sredstva da seljaka i radnika ■ukruti i da ih još jače 
pritisne i podredi svojim neljiKNkim interesima. 

Stoljećima je naš narod čezmio da se Tiješi tutora i da sam 
lizme svo'iu sudbinu <u svoje ruke. I ovaj put to je uspjelo. I to 
se odrazilo u prijedlogu ovoga Ustava, a još više u stvarnosti 
koja je diktirala sastav ovakvog prijedloga Ustava. Jer, narod 
već ima vlast u svojim rukama samo je još treba ovim Ustavom 
pričvrstiti, stabilizirati i ozakoniti. 

Prije nekoliko stoljeća digao se Matija Gubec, koji je pod 
jednom lipom — Gupčevom lipom — u Hrvatskom Zagorju 
okupio ondašnje kmetove i poveo ih u boj protiv tuđe sile i 
'domaće krivice, kao i ostalih velmoža i velikodostojnika crkve- 
irh i drugih. To Te dokaz da je već tada i u ono vrijeme narod 
ćeznuo i imao namjere da svoju sudbinu i oružanom snagom i 
vlasititim sredstvima uzme u svoje ruke. Namjera je tih hrvat- 
skih seljaka i puntara bila da okupe oko sebe ле samo hrvat- 
skog seljaka nego i seljaka ostalih dijelova naše domovine, jer 
je poziv bio poslat i slovenačkim seljacima da se i oni priključe 
ustanku, tome sveopštem narodnom ustanku koji treba da do- 
nese slobodu ne samo hrvatskom i slovenačkom kmetu već i 
ostalim kmetovima širom naše domovine. I u toj namjeri su >с 
oni i digli da zbace strane kao i domaće ugnjetače, da zado- 
biju najosnovnija prava koja im. kao ljudima, po bogu i pravdi 
pripadaju. 

Mnogi su tada izginuli na čelu sa Matijom Gupcem. Ustanak 
'nije uspio i tuđinska najezda i domaća krivica baš u tome mo- 
mentu ugrožavale su sve najljudskije interese i po svaku cijenu 
nastojale da uguše ovaj pokret koji je bio velikog opsega, jer 
je to sveopšti narodni ustanak koji je zahvatio sve kmetove 
kako u hrvatskom tako i u slovenačkom dijelu naše domovine. 
Tada se, braćo, opazila solidarnost slovenačkog naroda, koji je 
jednakom žestinom bio pritiskivan od tuđinske sile i domaće 
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krivice. la'ko taj ustanak nije uspio, preživio je i ostao krik 
šljaka proroka koji kaže da će makar i stoljeća proći, ali će 
Matija Gubec opet doći!' 

I on je došao! Došao je u obliku našeg heroja, velikog 
^ina takode Hrvatskog Zagorja, našeg maršala Tita. 

I tako je vrijeme prolazilo, ali je u dubini duše osvetnika 
Matije Gupca tinjala želja da se raspiri u sveopšti ustanak za 
oslobođenje i prava čovjeka. Vrijeme je prolazilo, došli su 
novi apostoli, koji su govorili širom naše zemlje: »Probudi se. 
Čovječe. Ti prošlosti nisi imao niti je imaš. Tvoja je samo bu- 
dućnost, ako bude u tebi pameti!« To su bili Antun i Stjepan 
Radić, koji su hrvatskog seljaka iz slijepila budili, budili ga iz 
onog vijekovnog sna, organizirali ga, prikupljali ga, poveli ga 

"u boj protiv domaće .sile i krivice kao i tuđe najezde, da se 
otrese te .slabosti i straha i da svojom vlastitom snagom izvojuje 
svoju slobodu, svoju bolju, srećniju i ljepšu budućnost. 

1 taj se seljak počeo buditi, počeo se organizirati, počeo se 
okupljati na bazi one ideologije koju su napisali i propisali An- 
tun i Stjepan Radić. A ta ideolgoija bila je sveslovenska. Bila je 
to'iko Sirokogruda da je bila prihvatljiva za svakog radnog čo- 
vjeka, seljaka, radnika i pravu narodnu inteligenciju i koja je 
želela dobrq svome narodu. Svojedobno je na Borongaju bik) 
stotinu hiljada hrvatskih seljaka koji su se zakleli da neće odu- 
stati od borbe dok se god ne proglasi republika. Tu je donesen 
i zaključak o federativnom uređenju naše države. Predvideno je 
bilo da je jedini mogući način za nredenje odnosa između Srba 
i Hrvata, kao i ostalih naroda, stvaranje jedne savezne države, 
u kojoj će biti svi naši naredi tretirani kao ravnopravni članovi 
te države. Tu je brla predvidena socijalna reforma, tu je bilo 
rečeno da zemlja pripada onome koji je obraduje svojim vla- 
stitim rukama. I izričito je bilo naglašeno da mi Hrvati, kao i 
ostali Sloveni, nemamo šta očekivati od Zapada, Berlina, Pešte, 
Beča, Rima, itd., već da ono Sto jesmo i što možemo biti može 
bit! samo velika osnova stabla slovenskog saveza. Vi se sjećate 
vrlo dobro da je Stjepan Radić svojedobno odlazio izvan naše 
domovine i tražio prijatelje koji bi nam ipripomogli da dođemo 
do svoga cilja. Put je vodio u Rusiju. Ali je Sovjetski Savez tada 
bio još u stadiju razvitka i obnove svoje zemlje nakon pro- 
šlog svjetskog rata i nakon unutarnje revolucije. I kad se po- 
vratio, sticajem okolnosti ušao je u parlament, da tu, u parla- 
mentu, u borbi sa monarho-reakcijom i ostalim grupama i gru- 
picama koje nisu bile narodni pretstavnici povede boj, da tu 
izvojuje pravicu, d da tu izvojuje socijalne reforme, i da tu nosi 
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barjak slobode do potpunog postignuća svili onih ideala koji su 
bili napisani u programu bivše Hrvatske seljačke stranke! ili, 
mogu  reći,  u  tadašnjem  njenom  ustavu. 

Aili U tome parlamentu nalazili su se i takvi pretstavnici 
koji su na izborima bili izabrani na kojekakav način. Vi se sje- 
ćate vrlo dobro kako su provođeni izbori za prošle trule monar- 
hi.stičko-apsolutističke s-tare Jugoslavije. Tu su se presipale ku- 
glice, tu su žandarmi imali svoju riječ, tu su bile prijetnje i svi 
mogući način da se prisile birači da glasaju za državnu listu i 
za pretstavnike koje je forsirala reakcija monarhije itd. 

S tim i takvim nenarodnim pretstavnicima poveo je Stjepan 
Radić boj u parlamentu ali monarhija i reakcija ! njihove klike 
nastojale su da po svaku cijenu spriječe da u parlamentu ne do- 
lazi do izražaja slobodarski duh. 1 kad su Stjepana Radića upo- 
zoravali da se sprema neka urota, on je rekao: »Ja sam vojnik 
u rovu i tako dugo ću se iboriti dok me ne iznesu mrtva iz rova«, 
i to se ostvarilo. Monarhofašisti nastojali su eliminirati iz par- 
lamenta sve one grupe koje su nosile slobodarski duh u parla- 
mentu i one su silom bile otstranjene. U voćstvo koje je nasli- 
jedilo iza smrti blagopokojnog Stjepana Radića u HSS, gurali 
su se i takvi elementi koji nisu u duši imali slobodarski duh, 
ali su ušli u tu stranku da je iznutra rastoče, da je podgrizu i 
da unesu u nju profašističke nazore. Oni su uspjeli da uski krug 
voćstva zaraze tim nazorima, ali široke narodne mase koje su 
srčika stranke — hrvatski seljački narod ostao je na principima 
i načelima koji su prvobitno bili napisani i svako otslupanje od 
toga nije odobravano, nije odbravano ono Sto je taj samozva- 
ni nametni voda dr Vlatko Maček poslije smrti blagopokojnog 
Stjepana Radića činio. On se p¥btivu programa stranke vezao 
sa fašistima i, razumljivo, posljedice su bile neminovne. On je 
išao iz pogriješke u pogriješku tako dugo dok nije morao po- 
bjeći ispred svoga naroda, jer se on nje^a tako krupno ogri- 
ješio da bi, da je ostao da dočeka Narodnooslobodilačku vojsku, 
morao biti pozvan na sud zbog izdaje programa zbog kojeg su 
hrvatske široke narodne mase bile zatvarane, batinane, odvo- 
'dene u Lepoglavu M. 

Poznat nam je slučaj iz stare Jugoslavije, nenarodne apso- 
lutističke Jugoslavije, kad je svojedobno bio donošen Vidov- 
danski ustav, koji je donesen protiv volje narodne i uz neznatnu 
većinu, prisilno kupljenim glasovima poslaničkog kluba tako- 
zvanog Džemijcta. Tada narod nije imao prilike, kao što danas 
ima, da sudjeluje u tako zamašnom dogovoru i dalekosežnom 
poslu kao što je donošenje ustava, osnovnoga zakona i struk- 
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ture cijelog zakoaodavitva. Poznate su vam metode koje su 
upotrebljavali razni nenarodni i nasilni režimi ч staroj i truloj 
Jugoslaviji. Poslije donošenja Vidovdanskog ustava pri kome 
'nisn sudjelovali hrvatski seljaci koji su bili tada narodni posla- 
nici, a ni narodni poslanici drugih zemalja koji su bili prožeti 
zdravim demokratskim duhom, bili su eliminirani. Dakle, naši 
narodi nisu bili tada zastupljeni preko svojih pravili pretstav- 
tiika, već su Im to pravo oduzeli politikanti i razni intrigami, 
jer su samo na intrigama zasnovali svoj ulaz u tadašnju skup- 

'Štinu. Redale su se dalje obznane, jer -nezadovoljan narod u 
takvoj državi, koja je stvorena protiv volje širokih narodnih 
'masa, tražio je oduške. Narodna prava su se skučavala, sve je 
to bio monarho-apsolutizam. 

U takvoj psihozi, u vrijeme kad su sva sredstva bila iskušana 
i kad su sve metode zatajile, došao je bio, evo, ovaj rat. Faži- 
'zam, nekoliko godina prije ovoga rata, u svima bivšim reži- 
mima u našoj državi nastojao je da priredi sebi pogodno tlo i 
•u našoj zemlji. Oni su se povezali sa osovinom Rim — Berlin, 
oni se nisu pridržavali opominjanja širokih narodnih masa, negp 
su u svojim sebičnjačkhn interesima, u svojim klikaskim inte- 
'resima nastojali da se povezu s onima koji su im pružali naj- 
veće mogućnosti za njihove privatne probitke i privatne inte- 
rese. I nije čudo da je kod naleta Hitlerove ratne mašine na 
našu zemlju za nekoliko dana naša zemlja bila pregažena, opu- 
stošena i opljačkana, jer su to domaće izdajice i domaće sluge 
fašizmu čekali i priredili, a za tragediju koja je otpočela nad 
našim narodom može se zahvaliti samo tim i takvim ljudima 
koji su dotada vodili takvu politiku. 

U toku narodnooslobodilačke borbe, unatoč toga što je 
dr Maček pozvao široke narodne mase i sve tadašnje organiza- 
cije da se pokore ustaškom režimu, da mu se priključe i da 
surađuju jedan mali dio bivših aktivista se priključio, ah veliki, 
dio aktivista kao i veliki dio hrvatskog seljačkog naroda nije 
•poslušao taj poziv, nego je prisiluškivao, čekao šta će se zbiti. 
Kad su došli glasovi o narodnooslobodilačkoj borbi, kad SU 
glasovi .dopirali sve dalje i dalje, hrvatski seljački narod i akti- 
visti bivše HSS prelazlili su na oslobođeni teritorij, tormirah 
Чапш izvršni odbor i negirali dr Mačeku pravo da govori u ime 
'hrvatskog seljaka, jer je on izdao, jer je iznevjerio program 
^oji je bio tako savremen, koji je bio tako aktuelan da on, evo, 
'danas baš dolazi do potpunog izražaja. 

Tako smo mi radićevci spasli tekovine i baštinu Radićevu, 
mimo ovog trulog nenarodnog izdajničkog voćstva. Samom na- 
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rodu morao se dati putokaz; sam je vlastitom inicijativom mo- 
rao da spašava tekovine i da se poveže sa Komunističkom par- 
tijom, koja je razaslala poziv svima našim narodima da se pri- 
ključe narodnom ustanku dokazujući da je to jedini spas za 
naše narode. Nismo pogriješili. Bili smo na pravom putu da 
smo ušli u tu borbu i da smo spasli što se spasiti dalo. Da hrvat- 
ski seljački narod nije poslušao poziv Komunističke partije, do- 
živio bi veću tragediju. 

U našoj prošlosti isticano je uvijek da narod treba da 
bude suveren, jer niko nema pravo da protiv naroda i mimo 
naroda odlučuje o njegovoj sudbini. Zato su pozvane široke 
narodne mase koje su postale oslonac narodnog suvereniteta. 
U Ustavu je predvideno da svaka federalna republika ima svoj 
UStay koji samostalno donosi. Tu takode izvire pravi narodni 
suverenitet koji daje svestranu mogućnosti svima narodima 
.Jugoslavije da usklade svoj ustav prema saveznom ne krnjeći 
interese federalnih republika. U toj glavi se kaže da sve nacio- 
nalne manjine imaju pravo ha kulturni i nacionalni razvitak 1 
slobodu upotrebe maternjeg jezika. Mi znamo kako je bilo u 
bivšoj Jugoslaviji. Tu se branilo cijelim narodima da ispolja- 
vaju svoj nacionalni atrubut. Tu se branilo da se cijeli narodi 
kao takvi bore za svoje nacionalne i etničke interese. A ko bi 
se to usudio učiniti za njega su bili osnovani koncentracioni 
logori te je dospijevao u glavnjaču, gde je bio prebijan, kun- 
dačen itd. 

U Ustavu dalje se kaže: „Zajamčuje se privatna svojina i 
privatna preduzimljivost u privredi". U zadnje vrijeme je reak- 
cija pokušala da uzvitla prašinu govoreći da nema privatnog 
vlasništva i neće biti privatnog vlasništva. A najviše je bila 
aktivna pogodom izbora za Ustavotvornu skupštinu, jer je 
tom parolom htjela odvratiti široke narodne mase da ne idu na 
izbore, ili, ako već idu da glasaju za crnu kutiju. Mi smo živi 
svjedoci da reakcija nije uspjela. Ali nismo samo mi svjedoci, 
nego su svjedoci i strane diplomate i strani novinari, koji 
su slobodno krstarili diljem naše domovine da se uvjere u fak- 
tično stanje i da se uvjere da su svi pušteni baloni bili od sa- 
punice, jer su se sami uvjereli da su široke narodne mase slo- 
bodno izašle na izbore i da su faktično izašle u velikoj većini, 
a napose da je ogromni postotak od 90% glasao za Narodni 
front Jugoslavije. 

Dalje se kaže u ovom prijedlogu Ustava da su svi građani 
Federativne  Narodne  Republike Jugoslavije jednaki  pred za- 
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konom, da se ne priznaju  nikakve    privilegije    po    rođenju, 
imovnom stanju i stupnju obrazovanosti. 

Da ne zalazimo u daleku prošlost našeg naroda, koja je 
U- tom pogledu bila za šire narodne slojeve crna-, jer su naš! 
pradjedovi bili robovi i kmetovi razne domaće i strane vlaste- 
le, kao i crkvenih velikodostojnika. 1 nedavni naš društveni 
poredak dijelio je ljude na razne klase, ako je netko bio bo- 
gat onda je bio i pametan, jer mu se klanjalo sve, naročito 
njegovom bogatstvu, a ne njegovoj prosvjećenosti. Takvim su 
Se ljudima otvarala sva vrata i slavodobitno su takvi ljudi ima- 
li svuda i svukud pristupa. Sam poredak i zakon štitio je takve 
ljude raznim privilegijama i davao im je mogućnosti eksplo- 
atacije raznih narodnih dobara, kao i eksploatacije širokih 
narodnih masa a na štetu cjelokupnog naroda. 

Ako sj bio siromah onda si bio prezren od svakoga i 
nitko te nije susretao kao čovjeka, svako te je izbjegavao, jer 
to je, reklo se, prosti muž ili obični radnik. No, zahvaljujući 
Narodnooslobodilačkoj vojsci, taj prosti muž, običan radnik sa 
ostalom pravom narodnom inteligencijom izvojevao je svoje 
dostojanstvo, a to se vidi i u stvarnosti kao Sto se i odražava 
i u ovom prijedlogu Ustava. Dakle, u stvarnosti je to provedeno 
i u život. Jer, pogledajte, drugovi i drugarice narodni posla- 
nici, oko sobe i vidjećete ko sjedi u Usiavotvornoj narodnoj 
skupštini, i biće vam sve jasno. 

U istoj glavi člana 122 govori se o tome kako su građani 
Federativne Narodne Republike .Jugoslavije ravnopravni, bez 
obzira na narodnost, rasu i vjeroispovjest. Kamen smutnje su 
ubacili bivši političari na čelu sa monarhijom, baš na taj sek- 
tor narodnog života. 1 u tako mutnoj atmosferi, htjeli su stvo- 
riti na silu nešto što narod nije htio. Centralistički uređena 
država davala je privilegije pojedinim narodnim i vjerskim pri- 
vrženicima apsolutističkih nazora, koji su stajali na vrhovima 
države, ugnjetavali narod i davali mogućnost pojedinim namet- 
nicima i trutovima, na čelu sa kraljem, da široke narodne mase 
tretiraju kao bespravne građane tadašnje države. Takvo dru- 
štveno i državno uređenje moralo je dovesti do raspada stare i 
trule Jugoslavije već u prvom naletu fašizma, jer je fašizmu 
bilo pripremljeno pogodno tlo. 

Mi se danas nalazimo u drugom položaju. Pravo i trajno 
bratstvo i jedinstvo .naših naroda, koje je skovano u borbi 
diljem naše domovine, naše napaćene i opustošene zemlje, 
plod je zdravog uvjerenja svih naših naroda da je samoi u to- 
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me i takvom bralstvu i jedinstvu, kao i takvom držnvnom 
uređenju kuje provejaVa kroz ovaj Ustav, a koje je skovano, 
učvršćeno i cementirano u toku cetvoropfodišnje krvave, te- 
ške ali uspješne borik svih naših naroda -— naša budućnost. 
To bratstvo i jedinstvo stvarano je i formirano odozdo, km/. 
krv i og:anj. I zato su to zdravi temelji ljepše,1 boJje i srećnije 
budućnosti svili naših naroda. Naročito топмп ovdje spome- 
nuti da bratstvo i jedinstvo koje je skovano i učvršćeno iz- 
među Srba i Hrvata, i koje je uvijek bilo kamen smutnje i 
predmet pogađanja svih bivših nenarodnih političara s jedne i 
dru^e strane, da je to najveća naša tekovina koja je bila pre- 
duvjet za bratstvo i jedinstvo svih ostalih naroda Jugoslavije. 

Mi danas imamo samo da utvrdimo faktično stanje i 
stvarnost, koju nikako ovi pokušaji ne mogu promijeniti, jer 
su naši narodi raskinuli sa neplodnom politikom prošlosti i 
pristupili formiranju državne zajednee, koju su naši veliki 
borci počev od Matije Gupca, Stjepana Radića i svi/i ostalih 
narodnih heroja pa do maršala Tita izvojevali vlastitim narod- 
nim snagama. 

Dozvolite da se osvrnem i na to da je hrvatski narod, a 
naročito široke narodne mase, već mr\OgO ranije imao na- 
mjeru i iskrenu i dobru želju da se formira ovakva državna za- 
jednica kakva je formirana danas. Dokaz su za to mnogobroj- 
ni primjeri koje sam naprijed spomenuo, kao i to što je u pro- 
šlosti biskup Strosmajer formirao i osnovao Akademiju zna- 
nosti i umjetnosti u Zagrebu i njoj dao ime: .Jugoslaven- 
ska akademija znanosti i umjetnosti. I to je jedan veliki dokaz 
da su Hrvati i hrvatski narod imali dobru namjeru i nakanu da 
prije ili kasnije stupe u jednu ovakvu zajednicu slavenskih na- 
roda, kakva je baš danas formirana i kakva je danais stvorena. 

I mi smo načisto s tim da nijednom narodu Južnih Sla- 
vena nema opstanka izvan ove i ovakve zajednice. I onaj na- 
rod koji možda ne bi htio pristupiti ovoj zajednici, ili koji bi 
se htio odmetnuti od ove zajednice, — toga naroda bi nestalo 
Zato moramo nastojati svim sredstvima da ove tekovine oču- 
vamo, da ih učvrstimo, da ih cementiramo, jer su one preduvjet 
za opstanak svih naših naroda. 

Ja neću više govoriti o agrarnoj reformi i 6 zadrugar- 
stvu itd., jer su o tome govorili neki drugi prijatelji narodni 
poslanici i još će govorit poslije mene o svemu tome, a ja samo 
izjavljujem da ću kao član Narodnog fronta Hrvatske i kao 
radićevac, iz svih ovih razloga glasati za ovaj i ovakav pri- 
jedlog Ustava. (Aplauz). 
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Pretsednik:  Ima  reč narodni poslanik drug Milan  Bursać. 

Alilaii Bursać (NR Bosnu i Hercegovina): Drugovi i druga- 
rice, ovaj nacrt Ustava koji je pred nama potvrđuje sve one te- 
kovine koje su stečene u toku narodnooslobodilačke borbe i po- 
tvrđuje da ova četvorogodišuja borba za sve nas, a naročito 
za nas seljake, nije bila uzaludna, jer seljaci sve do danas u 
svojoj istoriji nisu učestvovali ni bili na vlasti sem u Sovjetskom 
Savezu. Seljaci su godinama tražili svoje mjesto, tražili su svoje 
pravo, tražili su da se .riješi seljačko pitanje, ali su tek u toku 
ovoga rata i sa ovim Ustavom našli svoje mjesto i riješili, da ka- 
žemo, uglavnom, i to svoje pitanje. Riješili su ga na taj način 
što su danas seljaci sa ostalim radnim narodom naše zemlje na 
vlasti, drže vlast u svojim rukama i što je rješeno nacionalno 
pitanje tako, da više nema nacionalnog ugnjetavanja i tlačenja 
od velikosrpske klike. To su velike tekovine koje su zagaranto- 
vane i ovim Ustavom potvrđene. Mi znamo da danas seljaci od 
prvoga dana učestvuju u vlasti, od mjesnih narodnih odbora pa 
sve do Ustavotvorne skupštine, i da ovo nije formalna stvar, kao 
■što je to nekada moglo da se desi, da je možda po koji seljak 
sedeo u Skupštini ali nikada na vlasti. To je bilo samo zato da 
bi se mogle zamazati oči ostaloj seljačkoj masi i da se kaže: 
»Eto, ima i seljačkih pretstavnika«. Ali ovi nisu mogli ništa da 
učine. Pojedinci su možda želeli da što i učine, a mnogi su sedeli, 
bili podrška nenarodnim režimima i podupirali njihov stav. 

Mi znamo da su se seljaci podizali na bunu više puta, ali 
nisu uspjevali. Toga SU se dotakli ostali drugovi, lako su se se- 
ljaci bunili, iako su u prošlom svjetskom ratu učestvovali i krv 
prelivali braneći otadžbinu, kada se rat završio nisu došli na 
vlast i rečeno im je da su se oni, istina, borili, ali da oni ne znaju 
da upravljaju državom nego to moraju prepustiti drugima. I 
danas se trude neki da dokažu da narod nije u stanju držati vlast 
u svojim rukama i da treba da je prepusti onima koji u tome 
imaju iskustva. Kad smo se mi digli na ustanak, om se rusu našli 
medu niama. Mi danas i ne tražimo takve ljude, niti zehmo da 
oni budu na vlasti i upravljaju, jer nisu narodni ljudi i msii 
nikada za narod radili. Kako smo znali da se borimo, tako ćemp 
znati i da upravljamo našom zemljom i upravljacemo ! dalje. 
Mi znamo da su mnoga pitanja koja se tiču našega naroda, a 
naročito seljaka, u toku riješavanja i da Će se riješiti bas zato 
što su seljak i radnik na vlasti. 

U toku je rješenje agrarnog pitanja, koje će se riješiti baš 
zato što je u rukama naroda. Samo narodna vlast može takve 
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zakone donositi i takve zakone do kraja iskreno sprovockti u 
život Svi naši zakoni koji su donošeni i svi koji će se donositi 
pretstavljaju oružje u rukama naših naroda, kojfana mogu da 
razvijaju svoju privredu i svoj kulturni i ekonomski život. 

Mi vidimo da državna i narodna vlast mnogo vode račiina 
baš o socijalnom položaju seljaka. Nijedan ustav do danas, ni- 
jedna vlast nije poboljšavala položaj niti vodila brigu o sitnom 
i srednjim seljacima, nego su baš oni tlačeni i izrabljivani. Danas 
država hoće da poboljša socijalni položaj seljaštva i da baš u 
tome dijelu u potpunosti razvije svoju aktivnost. Zbog toga naša 
država posvjećuje mnogo pažnje zadrugarstvu na selu. proizvo- 
đačkim zadrugama, jer će seljaštvo U čvrstom zadrugairstvu 
moći da riješi mnoga svoja pitanja. 

Baš sve to što je danas postignuto i na osnovu čega je i 
nacrt Ustava donesen, moglo se postići zato što je u toku ove 
četvorogodišnje borbe porušen onaj jaz koji je postojao između 
grada i sela, jer su taj jaz stvorili zato da ne bi došlo do zbli/e- 
nja grada i sela, da ne bi došlo do jedinstva radničke klase i 
seljaštva, da se ne bi nenarodna vlast zbacila, da ne bi narod zba- 
cio jaram sa sebe. U toku četvorogodišnje borbe izvojevano je 
čvrsto jedinstvo i čvrst savez radnika, seljaka i poštene inteligen- 
cije. Zato se i mogla da izvojuje pobjeda, zato smo mogli da 
prebrodimo sve teškoće. To je učinjeno zbog toga što je savez 
radnika i seljaka čvrst i što on pretstavlja kičmu Narodnog 
fronta. Zbog toga je Narodni front mogao pobjediti na izbo- 
rima. )Sa tim savezom mi ćemo moći prebroditi sve orepreke i 
teškoće i savladati i postići sve zadatke koji stoje pred našom 
zemljom i čitavim našim radnim narodom. 

Dakle, snaga koja je u toku ovoga rata mogla da prebrodi 
svel teškoće, ta ista snaga i danas otvara oči svima onima koji 
treba da vide da se svaki pošten čovjek mora boriti protiv špe- 
kulanata i crnoberzijanaca i da takve čisti iz naše sredine. 

Drugovi, ja bih ovim završio i izjavljujem da ću glasati za 
Ustav. (Aolauz). 

Pretsednlk: Lista današnjih govornika je iscrpena. Zaklju- 
čujem današnju sednicu, a iduću zakazujem za sutra u 16 časova 
sa istim dnevnim redom: diskusija o nacrtu Ustava. 

(Sednica je zaključena u 18,20 časova). 
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СКУПШТИНА   НАРОДА 

Седма редовна седница 
(28 јаиуара 1946) 

Почетак у 16,10 часо&а. 

Претседавао претседник Јосип Видмар. 
Претседник: Отварам седми рсдовни састанак- Скуп- 

штнне народа Уставотворне скупштине. Молим друга секре- 
тара Јозу МнливојсвнИа да прочита запнсник. 

Секретар  Јоза  Миливојевић   чита  записник  шесте  ре- 
довне седнице од 21 јануара 1946 године. 

Претседннк: Пма ли прнмедаба na onaj записник? 
(Нема). Пошто примедаба' нема, записннк се прима. 

Прелазимо na дневнн ред: начелна днскусија u нацрту 
Устава, Први на листи пријављених говорннка јссте др Ми- 
лош rioiiOBiili. 

Др Милош Ђ. rionoBHli (НР Србија): Другови и друг;:- 
рице народни посланици, као лекара и социјалног радника 
мене je »ајвише интерссовала у нацрту Устава одредба o 
социјалном старању и друштвеној заштити. Зато hy ja бити 
слободан да o томе проговорим неколико речи, да. подвучем 
нарочнту важпости ових одредаба и закона који треба доц- 
није да се на осиови ових одредаба донесу. 

Може се констатовати чипЈелнца да раније ии у зако- 
нодавству ии у уставима није било, или je било врло мало, 
бдредаба којима се држава обавезнвала да се стара o соци- 
јалном положају, o социјалиом старању уопште. I-I тек у no- 
следже време, може бити тек половином прошлога века и у 
OBOJI веку, почеле су државе да се интересују и да уносе у 
своје закоие, a доцииЈе и у усИаве, извесне одредбе, такО ла 
можемо данас да кажемо да постоје социјалне државе, да 
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постоје социјплии устави, да постош социјално законодав- 
ство. И, можемо да будвмо задовољии, да будемо поносни 
што се и наша држава, данас може с пуни.м правом назвати 
couH.ja.TFra држаеа, и да je ово сада један прави социјалии 
устав. 

Тиме je и наша држава узела на себе дужност социјал- 
ног старања, насупрот ономе што je раније у друштву брига 
око стараша социјално слабијнх л^уди, који-ма je била по- 
требна iiOMoh, социјална помоН, остављена доброј вољн, 
остављена милсср1)у, оставл.еиа лобровол.инм друштви.ма, да 
се она старају o CHpoiHibH, o напуштеиој Деци, и o свима 
другима, тзв. социјално слабим, док се држава o томе није 
старала. 

Да се дође дотле да држава прими на себе ту дужност, 
било je потребно да се развије једна социјалиа свест, свест 
o потреби за једним таквим стварањем. 

У нашем Уставу, у параграфима 24, 26, 35, 36, као и у 
параграфу 20, говорн се o социјалном старању и заштити 
рада. 

Када говоримо o социјалном старању, допустите да 
објасним на кога се то социјално c-rapaibe односи. Оно се да- 
нас односи на социјално слабије. Који су то социјално сла- 
бији члановн друштва? Једна би дефиницнја била: соци- 
јално су слабији они чланови друштва који из разних узрока 
нису у стању да обезбеде себи потпуну егзистенцију. Кажем 
„из разиих узрока", јер углавном има две врсте таквих 
узрока. Једни су узроци no природи физички, узроци које 
сама прнрода услсвљава. To Cm бнли недораслн и стари, 
дакле узроци физиолошки, a друга група опет били би тако- 
звани патолошки случајеви — болесни, болесни привремено 
и краће време, и хронично болссни, који дуго болују, или 
уопште оиеспособлЈени за рад — инвалиди. 

Једна група, дакле, социјалио слабијих no узроцима 
чисто природиим, било физиолошким Ггило палолошкнл, 
било услед саме природе њиховог узраста, јесу деца и стари. 
болесни и инвалиди. 

Друга груиа социјално слабнјих ил узрока екоиомских, 
опет би сс могла поделити na једне који, оскудни, не могу 
своју егзистенцију да обезбеде зато што немају посла, и 
друге зато што, иа.ко имају посла, нису довољно награђени. 
Они су експлоатисани и због тога нису у стању да потпуно 
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оиезоеде  социјалну  егзистенцију.  To  су  социјално  слабији 
o којима друштво rpeoa да се брине. 

И капиталистичко друштво постепено je преузимало 
бригу o соцнјално слабијим, али не из неке сенгиментално- 
сти, него просто зато шгр je често било у интересу самрг 
капиталистичког друштва да се смањи оскудица, a тиме и 
незадовољство које би могло једнога дана да иретставља 
и опасност no њихово друштво. 

Између ових социјално слабнјих можда би највнше 
могло да се говори o детету. Дете свакако није способно да 
се само издржава, или ако бн могло да сс издржава, то би 
било најгоре и најцрње Л1удско ругло, злоупотреба детета 
и дечје снаге. Пре него што пређем на важност детета, допу- 
стите ми да учиним сасвим кратко, још једну малу напомену 
Да у л>удском друштву има углавном три фазе: младост, 
зрело доба н старост. Младост je припрема за рад, спре- 
мање за рад, зрело доба je кад човек у пуној снази даје и 
за себе и за друге, ствара, одужује се и задужује се, и нај- 
зад старост кад се човек Bpahai на оно што je био у детињ- 
ству, где се његова радна сиособности постепено смањује. 
Људско друштво треба да се труди да младе спрема за посао 
и пуну способносг, да она што дуже траје и да старост, од- 
носно делимична нли иотпуна неспособност што доцније 
лође. Све mro би било противно овоме било би не на корист 
лруштва него на његову штету. Ако дете умре пре него што 
ностане зрео човек, лре «его што се буде одужило за оно што 
je друштво за њега учинило, то je чист дефицит, и економ- 
ски и нациоиални дефициг. Исто тшо ако један човек који 
треба да ради не само за себе всћ и за оне који су неспо- 
собни, тј. it за децу и за старе и инвалиде и болесие, ако raj 
човек и његова привредна и радна способност _ие траје ко- 
лико треба да се он одужи друштву, и то je један од де- 
фицита. 

Важност детета je и у томе да деца сдужс у обнови 
живља. Рачуна се дау породици треба да и.ма бар троје 
ДСЦе ко j a he остати жива и постати људи. Ако се у једном 
"ароду наталитет, рађање, у породици смањн исмод трн — 
ако буде само два илн само једно дете просечно — може 
бити за сто или двеста година да такво друштво, та нација 
изумре, Тек три детета обезбеђују да се остане на истом 
кивоу и да сс иација повећа. Ми срећом долазимо у ред оних 
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надија, на челу са Русијом, где je рађање деце, наталитет 
врло висок. И то нам обезбеђује напредак и умножавање. 

Али, на жалост, поред те ванредно добре особине, наш 
народ стоји пред једном другом невол.ом, a то je велика 
смртност деце, што je доста умањило корист коју има наш 
народ од великог броја рађања У последње време стати- 
стика показује да постоји једна тенденција да се чак сма- 
њује и број рађања. Ja нећу да улазим детал>но у стати- 
стике, јер то мо^оемо наћи у свима нашим књигама. 

Кад смо овако утврдили важност детета-, његовог жи- 
вота и n>ei;oBor здравл>а, да1 се запитамо: на који иачин нај- 
uo,i>e може да се помогне социјално слабијима у нашој др- 
жави1. Има више начина да им се може помоћи. Раније се 
помагало из чисто сентименгалних разлога!, путем милосрђа, 
преко цркве и добротворни.ч друштава. Али све те мере, сва 
та поМоћ била je недовољна, a од тога се правила и читава 
шпекулација. — Хајде, да и ja учиним неко добро Дело, na 
Iie иеко rope на небу признати и уписати у тефтер! — na су 
често и из користол;>ублЈа вршена та добра дсла. Али то није 
бил,а соцнјалпа свест и дужност као што то данас схватамо 
кад хпКемо да иомогнемо социјално слабима1 и оскуднима 
vonnfre. 

Дакле, те мере могу да буде двојаке: превентивне мере, 
да ne дође пи до смртности ни до малог броја рађања, ни 
до обољевања, ни ло ннвалидитета. Te се мере предузи.мају 
на разне начине. И свакако he доћи да у законодавству буду 
предвиђене мере предохране, како б'и се један велики број 
тих неволЈа могао не само лечити, него предупредити. И ме- 
дпцина се данас више рјззвила у том правцу да се могу пре- 
дузимати све више мере да ne лође до i:<')ол>евања, да не 
дође до великог броја смртиости. 

Једна од тих мера заштите деце састоји се у заштити 
матере или заштити материпства. Како ћемо заштити™ матер 
n материпство? Само тако ако заштитимо породицу, a под 
породпцом ja разумем само onaj брачпи пар у коме има деце. 
Брачпи пар који нема деце, који пема порода, пије поро- 
лица. Дакле, треба закон да помогне, да заштити породипу 
и na raj начин помоћи ћем(ј и децу посредним путем. Има у 
многнм државама и таквих законодавпих мера, према којима 
će држава меша, управо предвиђа који се бракови могу 
склопити a забрањује бракове болесних, пенормалпих, ду- 
шевно болесппх и уопште болесних лица, јер из таквих бра- 
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KOBa pal)ajy се слаба деца која се роде или мргва или слаоу- 
њава, или уопште не сазре и не дођу до зрелости и не постану 
корисни чланови друштва, већ претстављају оптерећење, ле- 
(1јнцит у лруштвеном животу. Исте такве превентивне мере 
налазимо и у наше.м Уставу, a нарочито у члану 20. Taj члан 
предвиђа заштиту рала, заштиту свих оних који раде, да 
им рад не оуде од штете no здрабЉб, да не буде од штете 
ИС) жнвот. 

Ми смо имали два напрсдна! соцнјалиа закона. Ималк 
смр санитетски закон, који je 1879 године саставио и пред- 
ложио др Владан Ђорђевић, и који je од тадашње Народнс 
скупштине, у којој je било 70% сељака, прим.Ђен једноду- 
шнр. Донесен je закон o осннвању санитетског фонда, из' 
кога Je требало да се по.маже подизање болница и да се, 
УОПШте, ооезбеде средства за издржавање санитегских уста- 
::i,na. Taj оанитетши ааион од пре 65 ичздина био je врло 
напредан, врло модеран, Један други закон јесте закон o 
радњама, који je наш друг и грађанин Jama Продановић, 
као минисгар привреде, доцео и који je имао врло модерне 
• дредбе, којо су требало нарочито да заштите приврсдни 
i'1'дмладак. 

Да се вратим опег деци. Ja мислим да треба да каже.м 
Да су дечја страдања огромна. У историјИ се поминуј два 
велика страдања лечја. Помиње се страдање дечје у Витле- 
јему, кад je 40.000 деце побијено, и још једно велико стра- 
дање деце, то je дечји крсташки рат, кад je страдало на 
100.000 деце. Али то су премалена страдања према оним 
страдањима леце из прошлог светског para, a из овога joni 
веће. Прошлог светског рата било je 200.000 ратне сиричади 
која су морала битн помогнута.. Ja не знам да лн HMII.MO 
гачне статисгике кодико je деце страдало у овоме рагу и 
колико je остало без родитеља. Раније су пекн филантропи 
хтели да назову XX век веко.м детета, a ja бих казао да се 
XX век може upe назвати веком страдања детета, a не веко.м 
помагања детета. 

1-laK'o су саставл.ене разне ПОвел>е, разне лекларације, 
прокламовала се дужносг друштва према деци, неколико го- 
лина после тога избио je светски рат и насупрот свима тим 
иравима! деца су остала обесправљена, била су изложена 
сталним страдањн.ма н упиштењима, Изледа да je неприја- 
гељ нарочито жолео да нас сатре на тај начин што he сатрти 
nam подмладак, Окрутни непријател!, чијн je рад иочнвао 
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на насиљу, на лажи и на мржњи, видео je да ће иас најпре 
уништити на raj начнн што he иам упропастити омладину, 
што ће нам упроиастити децу, поткопатн ону животну ПИран 
миду, која се замишља са основом од новорођене деце, a 
која постепено изумиру до^к се не дође до врха, на коме 
стојн иеколнко ртогодишњака. Алн1 та пнрамида једнога 
дака може остати без чврстог ослонца, може бити потко- 
пана, a ова he бити поткопана ако буде све више сужавана, 
ако губитак деце буде био све већн. 

Што се тиче народиог здравља, лечења, ту je тенден- 
ција, крајњи циљ, да се свакоме обезбеди бесплатно укази- 
вање лскарске помоћи, да се изврши потпуна социјализација 
целокуине лекарске поирћи. Ако она није могућа тре]1утно, 
треба да се тежи да се она постепено оствари. Ja могу да 
кажеЈг и као лекар, иако дашас не живим од праксе и одавно 
je «е вршим, да he и лекари, искрепи, поштени лекари који 
нису трговци и шпекулаити — a, на жалост, и такних н\»а — 
врло радо пристати да се и њихов рад социјализује, као 
што се социјализовао рад учитеља), других службеника н 
инжењера који раде један оишти државни посао. Интере- 
сантно je да je у Вндовданском уставу била једна олрелба 
да се свима сиромашним грађанима указује бесплатиа лекар- 
ска noMoh. Ми знамо колнко се то остварило и да je лекар- 
ска tiOMoh била приступачна, a исто гако лечење и лекови, 
само онима који су могли добро да плате. Сиротиња' која. 
ннје TO могла, остајала je бе$ нкане лекарске поиоћи. To 
најбоље знају н.-нпи другови са села колико je било скупо 
и колико je било немогућш локи до лекара и лекарске 
noMohu. 

Што се тиче друге групе — „из узрока економских'', и 
ту може битн лека, само ако се друштво урсди тако да више 
не мора бнти оскулиих и снротиње, Beh да свако може, према 
својим способносгнма, учествовати у раду и имати могућ- 
ностн и федстава за своје издржавање. Шта бива са онима 
који су физички слабији? Они постају и екондмски слабији. 
И, обрнуто, они који су економски слабији постају физички 
слабији: болесни, иниалнди. Ha тај иачии ирави се јелан 
зачграни круг из кога може да се изађе једино на тај начин 
да се главни узрок отклоии. Taj главни узрок je у неправич- 
ном економском и социјалном уређењу нашег друштва. Бо- 
Л)е.\1 и правичиом тежимо, и, ако ra нисмо још остварили, 
тврло смо решени да ra1 остваримо. 
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•Ja бих хтео овдс још да кажем колико je напора учи- 
њено у том правцу. Налор наше државе састојао се у врло 
всликим материјалним жртвама које су учнњене и које из- 
носе преко четири и no мнлијарде дннара, колико je издато 
од ослобођења до данас за поиоћ насградалима, избегли- 
Цами и деци. Деци, која су била тренутно оскудна, дата je 
noMoh од 1.300,000.000.— дикара. Само за ino.\iot1 децн наших 
бораца дато je 150,000.000.— динара. По подацима, које смо 
чеки дан добнли, има jcnu 39.406 деце без оба родител>а. Свс 
тотреба прихватити и издржавати. Жртава фашизма имајош 
164.750, свега 204.156 деце. Буџет, само за Србију, за по.моћ 
Деци износи око 50 милиона динара. 

Ja бих хтео да проговорнм још и o сслу и ое^аштву. 
Лругови, ja имам овде један докуменат који тешко опту- 
■жује и ставља на отпуженичку клупу цео прошли режи.м. 
Ледног дана) нмао сам ту намеру да одржим предавање на 
Коларчевом универзнтету: „Здравл>е и болести на селу". To 
предавање боље би одговорило суштинн предмета да се 
звало „Страдање и невоље села". Ми смо ипак дали блажи 
назив. To предавање било je цензурисало — превученом 
ирвеном оловком, a требало je да буде подвучено црвенол 
оловком. Овде £е лепо види шта се није смело казати и 
какве се истине «ису смеле казати у бившој Југославији. To 
указује на стање у коме се налазило наше село. Дакле, за- 
брањивало се да се обичне консгатације кажу. To није дуго, 
и ja мислим да he вас интересовати. 

Мени ли^но после трга забрањено je било да: никакво 
предавање не смем више држати; мотивација je била „да 
др Поиовић шири комунизам". A Љотић ме je, поред оста- 
лих, у своме листу (Иеколико пута оптуживао да смо ми ин- 
телектуалци кривш! a не омладина!. Један од тих цензуриса- 
них ставова гласи: 

„Пре него што се упознамо са другим важним статистич- 
ким иодацима који нам могу дати бар приближну слику 
стања нашег сел^ морамо да нагласимо да у нашој јавно- 
сти постоје две слике села. Једно „наше село убаво", село 
како ra претстављају у лепој књижевности, село Јанка Ве- 
селиновиКа, село идилично, село задовол.но, распевано, 
село слично селу које се претставља у извесној званичпој 
литератури намењеиој иностранству и изложбама са одабра- 
ним и живописним народним костимима (сад поглавито му- 
зејским) и кућама као нека врста Потемкиноинх села." 
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„Упркос овога идеализованог стања постојн, на жалос.г, 
и лруго истинско, живо, запуштено и нефалсификовано cevio 
ca свима својим невољама и недостацима, као шго ћете га 
видеги из података које будемо изнели. Да видимо колико 
тај сељак има земл,е. По званичним подацима у Југославмјм 
има у округлим бројевнма 24 мнлиона хектара обрадивог 
земљишта са приходом од 5 милијарди дннара. Ако има 80?о 
земљорадника, значи да би на сваког члана породице дошло 
по два хектара обрадиве земл.е или ако једно домаћинство 
'има просечно 5 чланова, онда би на свако домаћинство до- 
лазило 10 хектара земље. Прнход од једног хектара бруто 
ju 1000 до 1200 динара. Међутим, чнст приход no одбнгку 
свих трошкова и терета износи око 300 динара-, рачунајућн 
ту и његову надницу no багателној цени од 5 до 10 динара. 
Значи, да би једно'до.маћннство у најбољем случају могло 
имати од земље чистог прихода 3.000 динара гидншње или 
на сваког члана no 600 динара, односно дневнс. no 2 динара." 

„Међутим, подела земље и прихола je cacsHiM друкчнја. 
Мање од Vi. хектара н.ма 69% поседника (домаКинства), од 
1]', до 5 хектара има 13,40%, од 5 до 7 хектара има 3,2%. 
a преко 10 хектара зеЦље н.ма само 2,9%". 

„Другим речима, 97% од целокупног броја поседника je 
ca поседом испод 10 хектара. Они имају укупно 49,2% од 
све обрадиве земље, док у чистом прнходу учеств\ју само 
на 45%. Друга половнна обрадиве земље и већа половина 
прнхода припада поседннцима који сачињавају непуних 3% 
од свих сопственика зем.ТЈе. Значи да1 целокупно наше сеоско 
становништво има просечно 1 хектар земље na једно лице, 
a чист приход износи на домаћинство 1500.— динара, од 
кога има да се издржава 5 чланова породице, значи нш јед- 
нога члана непупих 300 динара годишње или мање негр јед;;ч 
динар дневно." 

„AKO се томе дода да су сел^ачки дугови доскора! изно- 
СИЛИ 7 милијардп динара, то на сваког члана сел.ачке поро- 
дице долази 583 динара, што значи да би цео чист приход 
од земље таман био довољан да се плати само интерес на 
тај дуг." 

Претседнпк: Ja мислим да je то далеко од наше диску- 
снје и моли.м да то даље не чнтате. 

Др Милош Поповић (наставл^а): Ja сам хтео да прочи- 
там и да кажем колика je разлнка између стања које je било, 
a  колика  he  разлика  тек  бнти  кад  се  извршн  аграрна  ре- 
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форма, јер онда неће бити оваква сраз.мера у подели поседа. 
Ja ово нисам говорио да вам одузмем време него да објразло- 
жим и да оцртам ирилике какве су онда биле, те да сви чла- 
нови овога дома буду упознати са ти.м. 

Ja hy да завршим свој говор ne изневшн може бити у 
потпуности све ове податке које сам желео изнети, са изја- 
вом да гласам у начелу за овај пројекат Устава, са надом да 
he тачно и савесно спровођење законских одредаба које се 
буду донеле, пружити шшим народима општу безбедност, 
слободу, мир, напредак и бољитак у сваком погледу. 

Претседник: Реч има народнн посланик Божидар Ма- 
сларић. 

Божидар Масларп!. (НР Хрватска): Другови народни 
»осланици, сва дискусија која je вођена око нацрта Устава 
У нашој земљи показује да je наш народ озбиљно схватио 
од кавог je значаја Устав за наш народ, за тековине његово 
народноослободилачке борбе, u за његов даљи рвзвитак. 
Огромно учешће народа у тој свенародној дискусији пока- 
лало je да je наш народ прихватио овај Устав. Нацрт Устава 
претрпео je, у току дискусије, многе измене. Вероватно he 
бити измена и у овој нашој дискусији. Али све те променс 
не мењају у суштини Устав, јер није било у тој дискусијп 
отступања од првобитне основне линије законодавца. Све 
измене говоре само o усавршавању Устава, 0 његовом дот«- 
ризању н ирецизирању. To све говорн o развигку нашег жи- 
вота, o огромној  сгваралачкој снази наших народа. 

Из промена које су настале у нашем друштвеном жи- 
воту, да су на власт дошле радне масе града и села, да су 
решавајућа средства за производњу у рукама радног на- 
рода, произлазн да he и благистаи.с широкнх народних маса 
из дана у дан расти. To не значи да. he после изгласавања 
Устава noiehn no нашој земл>Н одмах мед и млеко, a пло- 
тови обрасти кобаоицама.' Шдролнкост нашег економског 
сскгора говори да he у иривредној обнови, -у иашој план- 

•ској привреди бити такмичења и да he у тој утакмици побе- 
дити онај ч<о буде напредпији и прогресивнији. 

Благостсње наших народа pamhe, јер су углавном ускла- 
ћени продукциони односи и продукционе снаге у «ашој 
зсмл>и. Иако су продукциони одпоси углавном усклађени, то 
још никако не значи да су онн сасвим усклађени, тј. да nehe 
бити шкрипања у нашем црнвредном животу. И у самом др- 
жазно.м и задружном ссктору, за који многи веле да je наш, 
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биће л>уди који се неће мириги с новим стањем и покуша- 
■Bahe да на приврсдном пољу ометају тековиие наше народ- 
ноослободилачке борбе. Ти људи покушава11е да точак исто- 
рије окреиу назјад, To су л.уди старог рсжима и кова, људи 
предратне Југославијс, којнма he прмагати остаци реакцнјс \ 
земл>и и сви рвакционари н« са.мо из таквих земаља као што 
je Франкова Шпаннја, где су се сакупили сви бродоломници 
из побеђених фапшстичких земаља, већ и реакција из саве- 
зничких земаља. Зато на тим секторн.ма треба појачагги бул- 
ност широких радних маса, подизати нашу квалификованосг 
да се бигка добије и на економском поЛ)у. 

Основни извор наших будуКих тешкоћа) претставл.а при- 
ватни сектор. Hauie државно уређење признало je 'приватни 
сектор не из разлога демагогијс или камуфлаже. Taj при- 
ватни сектор помогао je иашу ослободилачку борбу. Он je 
својом борбом и заслужио наиие признање. Алн огроман део 
приватног сектора, нарочиго ситног карактера, који je био 
иод сжупатором, сачувао je себе благодарећи борби коју je 
водио приватни сектор на ослобођеној територији против 
фашизма. Taj лриватни сектор који смо ми ослободили neiie 
да се ашри са новим стањем, ои продужава стару политику 
предратног и окупационог рсжима. Ми смо сведоцн гаквих 
појава, да један мали произвођач, на пример погачар у Бео- 
граду, зарађује несавесним радом ло 20.000 до 30.000 динара 
месечно, док су плате државног намештеника и радника1 no 
предузећима десет пута мање. Том приватном сектору, који 
he несавесним радом и бездушном експлоатацпјом пролужа- 
вати стари занат, a покривати се уставним одредбама, уда- 
pnhe наша народна власт no прстима., јер je он извор црно- 
оерзијанства, шпекулације и других недаћа у пашој зе\гљи. 
Иаша земља, no свој економској структури, претставља сит- 
иобуржоаску земљу. Наутса: je доказала да ситна робна про- 
изводња рађа капитализам, a капитализам je, у свом дана- 
шњем стадију имисријализма, нзвор фашизма и реакције. 
Зато посиоци ситне робне производње треба да схвате нови 
дух времена и да се старим путем ne може ићи, јер се ок 
показао као врло р1)ав. Парола приватног сектор.а1 на овој 
етапи нашег развитка треба да буде: „живи и поштено ради, 
али дај и другоме да живи". У противном случају народни 
гиев брисаће ra с лица земље. 

Благостање наших народа рашће и због тога, што су 
радничкој класи,  једино  прогрссивној  класи  у  савременом 
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лруштву, р-азвезане њене стваралачкс снагс и сгворенн 
услови за њен благородни рад. Познато je какав je огромаи 
и благорадни посао извршила радничка класа у ослобођењу 
наше земље и то под врло тешким условима. РаДНИчка 
класа имала je у ночетку «аше ослободилачкс борбе само 
две полуге против сжупатора и националних издајица: Ко- 
.м\ инстичку партију Југославије и Савез комуииститке омла- 
дине Југославије. Са ти.м снагама ралничка класа могла je 
да окупи око себс основне масе селзаштва свих наших на- 
рода и све њихове прогресивне снаге. Ona je то могла учп- 
иити благодарсћи правилној политнчкој линији КШ. Данас 
су .\1о1ућности за стваралачки рад радничке класе много 

•ишре и повољније. Радничка класа употребиће данас у 
обнови наше земл.с све своје помоћне трансмнснје: сииди- 
кате, разне задруге; спортска п кулгурно-просветна /цјуштва 
итд. и ефекат њезин he бити још јачи. Још тешње he се тш- 
везати радннчка класа са својим савсзннком ссл.аштвом, рад- 
no.M интелигенцијом и повести их у бој за бол.и n срсћиијл 
живот. 

Положај сел>аштва такође се у основл измснио. Сељак 
Крји je годинама уздисао за земл.ом, добија земл.у у своје 
руке, али добијена земл.а у Титовој Републици o6pal)HBa}ie 
се лакше. Наша пол.опрнврела лостепеио he се машинизи- 
рати, задруге !ie помагати сељаку и наш he ce.-baK да заживк 
новим животом. Нестаће теигк-ог сељачког живота. 

Нашој радној интелигенцији осигурак je не само живот 
ueh и дјгховни развитак. Наука и уметиост неће више биги 
привилегија само једне класе. Наша млада држава омогу- 
ћцће свима природним талентима развитак, стваралаштва 
нзрода доЈ^и iie до пуног изражаја. Наука, уметност и кул- 
гура nocnahe снојина целог нашег народа. 

Рад, на који сс некад гледало као на срамоту « био 
проклетство у старој Југославији, добија у «ашој држави 
почасно место. Рад nehe више бити само средство за живот, 
edi он постаје врлина. Тиме што се мсња садржај многих 
старих ствари и појмоиа, иељаће се и сам наш човек; он he 
постати још племепитији и благороднији. 

Сама међунардна ситуација, створена нашо.\» нобедом 
мад фашизмом, врло повољно делује у правцу развитка на- 
ших народа н наше земље. Наша млада држава поправнла 
je многе рђаве ствари старих реакционарних режима. Са 
многим државама  уредилн   смо  нормалне  дипломатске  од- 
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носе. Ca многим држивама склопљени су — и склапају се — 
трговачки уговори. To значи да наша држава н на међуна- 
родној арени осваја ono место 'Koje je имала \ народноосло- 
бодилачкој борби поробљсиих народа-. Изграђујући своје 
државно и друштвено уређење, ми показујемо бившим no- 
робЛ)еним народима пут којим треба да пођу да се >не би по- 
вратило старо, које би ндроде повукло опет у још страшнији 
рат него прошли. Наши народи, у изградњн свог живота, , 
и.мају ослонац у свим слободољубивим демократским наро- 
дима и на првом месту у великом совјетском народу, који 
нас je у овој борби помагао. C консолидацијом нашег уну- 
трашњег живота ми ћемр допринети свој обол за дело мира, 
за чим жуде милионске масе радног народа широм целе зе- 
дглзине кугле. Наша млада држава својим уређењем и поли- 
тикрм претставља врло важаи фактор мира у послератном 
перноду и раднће на учвршћивању велике коалиције Совјет- 
ског Савеза, Енглеске и Америке. 

Наша земља изашла! je из овог рата увећаиа иако још 
ннсу дсфинитивно одређене ibene границе. Своју слободу, 
коју врло ценимо и бранимо, ми смо платили обилио проли- 
веном својом крвлЈ>у. Али ми ннсмо заборавили ни своју 
браћу која још нису ослобођена. Ta наша opaha траже ује- 
дињење са својом магицом. Наш новн Усгав оставлЈа roj 
браћи отворена врата. Ми на своју крвну браћу 'Никада не- 
ћемо заборавити. Ми ћемо уложити све снаге да се сви они 
нађу под нашим заједничким кровом, a за оне који, услед 
других околности, нс буду те cpehe, тражимо) Да добију у 
другим државама сва она права која уживају'нацноналне 
.мањине у нашој земљи. 

Наш je народ за време ослободилачке борбе стекао у 
другнм земљама много пријатеља. Наш ће народ својим де- 
лкЈкратски.м Уставом стећи у иностранств\ joiu више прија- 
теља међу радним масама града и ссла. Али o нашој иарод- 
ној власти шириће се у неким државама многе лажи и кле- 
вете, јер на њеном челу стоје радне масе града и села, што 
код њих није случај. Али та кампања даће нашем народу јсш 
више потстрека у обнови и изградњи наше измучене и напа- 
ћене землЈе и окупиће широке радне масе око своје народне 
власти и друга Тита. Без обзира на то, научени на тешкоће, 
наши народи наставиЈте свој пут под руководством друга 
Тита у изградњи наше народне демократије, a свим реакци- 
онарима биће један одговор: „Иш, не праши!" 
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Из свих демократских захтева које садржава иаш нацрт 
Устава, ja hy у начелу гласати за. (Буран аплауз). 

Претседннк: Реч има народни посл.аник Нафи Cv.uj- 
мановски. 

Нафн Сулејмановски (ИР Македоиија): Другови и дру- 
гарице народни претставницн, говирим вам у име албанске 
мањине у Македонији. Ова мањина била je у прошлости, тј. 
У крал.евској Југославији стављена у опасносг да буде уни- 
штена. Онаније и.мала кнкакних иационалних, социјалних 
ни културних права. Место школа и других културних уста- 
нова имала je жа1нлармерискс станице. Свако шционално 
осећање било je кундацима угушивано. Један Албанац није 
гмео сеос да назове Албанцем. Он je и економски био екс- 
плоатнсац. Аграном реформом било му je одузето и по- 
слсдње парче хлеба, остављена ,му je била само тестера или 
«анта да продаје бозу и лимунаду. 

Албанска мањина у Македо'НИЈн, која je саетавл.ена од 
сиромашних сел>ака и радника, с одушевл.ењем je дочекала 
нацрт Устава, који остварује наиоре народноослободилачке 
борбе. 

Оствариће се снони најоољнх синова Алоанаца—Ma- 
кедонаца и свих 'народа Југослаиијс, они сиови за које су се 
борили. 

Данас албанска мањина у МаксдоЈгпји, у Југославији, 
ужива сва права: има школе на свом матерњем језику, има 
услова и даје joj се могуКност да се политички, културно и 
просветно развија и слободно говорн на свом језику. Свесна 
je да joj ова права осигуравају резултати четворогодишње 
борбе иротив фашизма. Она je то доказала и «а изборима 
када je стопроцентно изашла и стопроцентно гласала за На- 
родни фронт. 

Албаиска мањина, као и сви народи Југославије, још у 
прзим данииа борбе против фашизма, активно je узела 
учешКа И то у борбама na Дебру, Кичеву, Стругн, Козјаку, 
a после ослобођења Македоније, заједно са осталима, уче- 
сгвовала je у борбама за ослобођење Траиника, Винковаца, 
Ђакова, Славонске Пожеге игд. 

A данас, када се Јутославија налази у периоду -изградње, 
; i'uiHCKa мањина учествује, као сви њени 'Народи, активно 
v њеној изградњи. 

Kao претставник те мањине, a као добар фронтовац, 
изјављујеА! да hy гласати у иотпуности за нацрт Устава. 
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Претседник: Реч иМа иародни посланик Петар Кбмненић. 

Петар Комненић (ИР Црпа Гора): Другови и другарицс 
иародни посланици, ми смо запамтили двије Југославнје: 
стару и нову. Стара Југославија иастала je под условима 
једног империјалкстичког para. Природно je што je она 
остала вјсрна и досл.една слика оннх који су je стварали. 
Она je творевина мировннх конференција .ta лслеии.м столом, 
иако су наши иароди и у томе рату пррлили крв за ндеале 
тога историског дела. 

По свршетку Првог свјетског рата у ту вјештачку вер- 
сајску творевину ушли су народи даиашње нове Југосла- 
вије, ушли су немајући прилике да изразе своју вољу. Устав 
који je офор.мно и дао оквир версалЈСКој Југославији, познат 
иод именом Видовдански устав, својим реакционарни>1 од- 
редоама био je, разумије се, вјерна1 слика ондашње и онакве 
Југославије, каквом су je њени творци и замислилн. Видов- 
даиски устав био je з^право гробница свих родол.убив»х 
тежњи оног историског времена. Видовдаиоки устав и Закон 
o заштити државе били су више година оштре iiepe реак- 
цнје. Послс укидања Видовданског усгава н доношења joiii 
иакарадннјег октроисаног устава 1931 године те су се мјере 
још више заоштркле и кочиле сваку напредну мисао, Насто- 
јало се да се задржи прогрес иаигих 'иарода, ставл>ајући ван 
закона најоданије и најкјерпије њихове сннове. Версајска 
Јутославија доживјела je оно што je морала доживјети и 
што je историскн условљено било да доживи, дожнвјела je 
у априлу 1941 године срамотиу капитулацију. 

Али оно што je здраво, mro je напредно, mro je npo- 
гресивно и тто je борбено било у Југославијн, није се за- 
платило капитулацијом, није устукнуло, пнје изгубилр 
вјеру, није изгубило наду, није узело ћебе лреко врата да 
бјежи из земље или да пође под ct<yT окупатора и џелата 
наших народа. 

Срећа je за наше народе у тим тешким и критичпим вре- 
Д1енимз тто je постојала борбена и херојска Комунистичка 
партија, која се није ни за тренутак поколебала ни посум- 
њала, није н.и ломислила да напусти свој народ. Она je 
остала ту, остала je ca. народом, схватила je ситуацнју и, на 
челу са другом Тнтом, окупила око себе све родол>убиве еле- 
менте, најборбеније и иајодаиије синове напгих народа, 
одане и прожете народним традицијама. И тако, другови, у 
jv.'iv   1949  године  почиње  организовани   Иародмоослоболи- 
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-чачкн покрет, покрет који je растао, може се pehu, под усли- 
внма под којим сс развијао, џиновском снагом. Да je он тако 
растао, да je он тако јачао, свједочи да су наши народи спо- 
собнн да заузму у исторнји оно мјесто које доликује наро- 
дима слооодннм, народима са традицијом, народима са исто- 
риском npoimioiuh.v и ■иароднма са свијетлим и лијепим пер- 
спективама будућности, као што их имају наши народи. 

Ja сс «ehy задржаватн иа развоју и na успонима у нашој 
четворогодишњој борби. Вама je свима то лознато, и ja не 
мислим дв будем дуг. Kao иајвиша тековина, као форма која 
уобличава све тековине ваше народноослободилачке борбе, 
јесте предлог Устава, o коме ми дискутујемо у овоме дому. 
Пр^длог Устава обухватио je цјелокупаи живот наших на- 
рола. Обухватио ra je потпуно, обухватио га je логично, 
обухватио га je правнлно, обухваттио ra je онако како су 
наши народи и заслужили. 

V првом лијслу Устава говорн се o основннм иачелим:! 
и ми i v имамо неколико глава. има.мо их пег. У првој глави 
1'овори се o форми наше државе, o њеиом имену и облику. 
Наша je држава у ово.м предлогу Устава добила назив Феде- 
paniBiia Народна Република Југославија. Федеративна, што 
значп савезна лржава, за разлику од савеза држава федера- 
ција, за раалику од конфедерације, Има то свога историског 
значаја. Ha тај"начин и пајправилније се рјешавају извјесиа 
пнтања и извјесни замршени односи који су постојалл кроз 
историју iiaiiier народа И које je реакцнја знала често да ко- 
ристи. И поједини режими бивше Југославије, онН Који ej 
чотпиривали' шовииизалг, и српски н хриатски, исто тако знали 
су то да користе за себе. Оиакпим рдешењем иајлегалније je 
било ријешено питање Србја, Хрвата, Македонаиа нтл. 

Наша држава je иародна, демократска република. ona 
■се разлшоује од осталих типова република које мн позна- 
јемо из историје и из садашњости. Она није тии старнх ре- 
и\(')лика какве су биле, рецимо, античке реиублико, којс су 
помивале на ропству. Ona није истовегна ии са либерали- 
стичко-гра^анским републикама типа Tpehe француске репу- 
блике. To су опет реггублике где главну улогу, главпи утацај 
У власти има бргата класа л.уди, дакле класа мовчара, капи- 
талиста итд. Наша je Република лародна, у правим смислу 
народна, демократска, нстински демократока, зато што v 
иашој Републици народ и.ма сва права, зато што у нашој 
Републиод, за разлику од лнберално.-грдђанских релублика, 
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грађани нису само једнаки лред законима него су створене 
смернице да се и економски изнивелишу лруштвене класе, 
ia не би једна другу моглс. експлоатисати и искоришћавати, 
пгго je нарочито предвиђено у глави четвртдј 'нацрта где се 
говори o друштвеном И економском уређењу. Илузорна би 
бнла та демократија 'кад напЈИм Уставом не бисмо ограни- 
чили развитак појединих K.iaca na ттету лругих. Наш про- 
јект Устава се iiuciapao, заправо творци .нашег пројекта 
Устава су сс постарали, иако je naiua Република задржала и 
даље тип капиталистичке републике, да се створе границе 
богаћсња, захваљују11И .привредној структури, делећи према 
садашњој стварности привреду на три сектора: државни, за- 
дружни и приватни. Државии сектор, ма да je O томе внше 
лута говорено, од огромног je значаја, од огромле важности 
за правилан развој вашег прнвредног живота, за контроли- 
сање наше привреде, за балансирање, за расподјелу, за одре- 
ђивање мјера да се не би на једној страни преливало, a на 
другој гладавало ,и оскудијевало. 

.Ia hy, друшови, завршити ријечима: гекавиие наше на- 
родиоослободилачкс борбе су објективиране у ово.м нацрту 
Устава, реализоиани су чак и сиони наших иапредиих поје- 
дннаца или група из прошлости ;и оствареие су тежње, мисли 
и жеље хилЈада и хиљада наших иалих другова. Мислим да 
ћемо се најбоље одужити н?иховој завјетној мисли за коју 
су они дали овоје животе, ako гласамо за овај нацрт Устава. 
{()Л()браван>е). 

Прстседник: Реч има нароДни посланик Али Шукриа. 
Али Шукрпа (АО Космет - НР Србија): Другови и дру- 

гарице, пошто једна огромиа веКина другова у Иародиој 
скупштини не разуме швптароми, гбвориНу m српском је- 
зику. 

Становништвб Косова и Метохије примило je ca задови.-!.- 
ством иацрт Устава и na велнком броју конференција по- 
стављена су разна питања, дискутовано je o њему тако да je 
становништво потиуно умознпто са њим. Ha прпведеним 
изборииа показало се да су шиптарскс масс у игромној својој 
licliiiim учсствовале na изборима н својим гласањем за кан- 
дидате Народнбг фрсжта пајбоље нзразиле да xohe нов\- Ју- 
гославију и да не желе поврата« на старо, да xohe братство 
и равноправност, да xohe нову Тнтову Лугославију и лепшу 
оулуКност. Баш то што су Шиптари масовно учествовали нг 
иноорима и примили наарт Устава показујс да су шиптарске 
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масе дубоко заннтересоване за нови, бољи живот сви.ч на- 
рода Југославије, na и свој. 

Шиптарске масе су се и кроз праксу уверилс да су по- 
стале фактор који одлучује o својој судбини, kao шго одлу- 
11УЈУ, заједно са свима осталим народима Југославије, o за- 
једничкој судбини свих. Због тога je овај нацрт Устава 
'UmnapHMa псстао исто онолико близак и разумљив колико 
И осталим народима Лугославнје. 

Другови, будући да нацрт Устава јасно изражава посто- 
[elve лруштвено стање у пашој земљи, то значи да тај нацрт 
оцртава уједно и положај и однос Шшттара у иашој ноној 
Југославији. Данас се национални и политички прложај 
Шиптара, као и економски и социјални положај штпарских 
маса на Космету, Аубоко разликује од положаја национал- 
Иих мањина у старој Југославијн. Ta чињеница не тиче се 
само шиптарских маса него и осталих иарода у Југославијп. 
Према раннјим уставиЛа старе Лугославнје, ми смо моглн 
читати и.мена m Срба И Хриата и Словенаца, али тамо се нису 
могла иаћи имена народа као што су црногорс«н и македон- 
сми иарод. Могли смо тамо читати и за Лужну Србију, али 
не за македонски народ, нити област Косова и Мстохије. 

ETO, нз таквог 'националпог лоложаја Шиштара, у коме 
Су били подвргнути тешком угњетавању; пронзлази и њихов 
екбмомоки положај, који je наЈјасније изражен у onoj еко- 
номској политици која je спрово1)еиа према њима. A ona се 
У основи састојала у спровођењу аграрне реформе na Ко- 
^ову и Мегохнји, која je довела шиптарске масе на Косову и 
Метохији пред рат до иросјачког iinana. Тако спровођена 
аграрна политика на Косову и Метохији гурнула je шиптар- 
ске масе у такав положај да су биле доведене до тога л i 
"фазке излаза v исељаваљу било у Турску нли где друго. Ta- 
ква молитика на економском no.i.v, такиа arpapii;i по.штик;! 
нмала je одраза у читаво.м нацнопалиом животу Шнптара a 
парочито у културном погледу. Без икаквнх школа, без 'ика- 
квих услова за развитак своје националне културе на свом 
сопственом језику, шнптарске масе коначно су дошле у по- 
ЛОЖај да су OIIK' иодвргнуте ne само нацттналном лгп.ета- 
"ан.>■ n културној заосталости, него диристно и физи^ком 
истребл>ењу. 

Благодарећи народноослободилачкој борбн и учешћу у 
itoj широких пародних маса свих иарода Лугославије, na i) 
становништва Косова и Метохије, данас je положај и Illmi- 
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тара, u Срба и Црногораца на Косову и Метохији постао са- 
свим друкчији. Он се дубоко разликује од ранијег, јер cv 
сада и Шиптари, и Срби и Цриогорди 'Косова и Метохије 
равноправии чланови нове Федеративне Иародне Републике 
Југославије. 

Косово и Метохија постоји данас као аутономна област. 
To зиачи да je ст.ановништву Косова и Метохије лружеиа 
широка могућност националвог, културног и економског 
развоја. Једно од таквнх 'корепитих питања која се данас 
на Косову и Метохији решавају, јесте питањс o коме говори 
члан 19 нашег Устава, питање аграрне реформе. Ma Косову 
и Метохији данас се спроводи аграрна рсформа и решењем 
аграрног питања дубоко he се промснити положај широких 
радних сељачких маса, створиће се могућност за ifaHXOB брзи 
економски развој и благостање. 

Сама чињеница да шиптарске масе на Косову н Мето- 
хији учествују у бирању народне власти, почевши од ме- 
оних одбора na до претставника у Иародној скупшгини, не- 
побитаи je доказ да шиптарске маое уживају сва права као 
осгали иароди, и да им та ирава нико неће истргнути из 
руку. Оне су осетиле да су коначно изједначене у погледу 
својих права са осталим иародима Југославије. Данас шип- 
тарске масе имају .могућност свог културног развоја на свом 
надноналном језику, a то значи могућност да они ne зао- 
стају, него дз и они могу да нашој вели-кој заједннци допрн- 
иоое према сиојим могућностима. 

У Устану члаи 24 говори o paBH( правпостн жена И ja 
xohy, ca овога места, да изјавим да такво pemeihe, односно 
тако постављено питање за Шнптарке na Косову и Метохији 
има историски значај, претставл.а читав револуционарпн 
преокрег у Нгиховом животу. Шипгарске жене су, такорећи. 
у исто.м броју као и .мушкарцн узеле учешћа на изборима, 
гласале за каадидате Народног фронта, гласале су за друга 
Тита са уверењем да je шихов живот uocrao друкчији и да 
he у фудућности бити cpelian. Промеп.ч иоложаја жене на 
Косову н Метохији игра огромиу улогу н играће у будуКно- 
сти кррз многе форме политичког и културно]- рада који he 

•се развијаги и код нас. Шиптарка he постати жена која he 
viohu да узме учешћа у нашвм јавном животу, као све остале 
жене народа Југославијс. 

И питање брака, o хоме се говори у чл. 26, од великаг 
je зпачаја за naiiiv област. Вероватно многн.м друговима по- 
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сланицима познато je какви су услови склапања брачннх рл- 
носа на Косову и Метохији, и да још постоји могућност ку- 
поваља жена, да на селу тај стари обичај остајс и даље. И 
овакво решење питања брака, који постаје ствар државс, 
јесте једина могујшост да се сиемогући куповање и продаја 
жена као робља. Само на овај иачин положај жене и скла- 
пање брака и у нашој области npecralic да буде и ствар 
реакционарних обичаја, Beh ствар општег иигсреса. 

Ha крају, другови, из свих тих чињеница које говоре o 
прошлом и садашњем животу становништна na Косову и Ме- 
тохији, a иарочнто шиптарског, произлази да нацрт јасно 
показује да he Устав створити перспективе и застановни- 
штво Косова и Метохије да крене напред, да иде раме уз 
раме са свима осталим суседним народима и осталим наро- 
AHvia Југославије у изградњи своје срећније будућности. 

ETO, зато ja, као народни послашж са Косова и Мето- 
х"је и као Шиптар, гласам за овај Устав. (Аплауз). 

Претседник: Одре1)ујем кратак одмор. 

(После одмора) 

Претседник: На^тављамо рад. За реч се пријавио на- 
родни посланнк друг Пал Шоти. 

Пал Шоти (АП Војводииа — ИР Србија): Пошто овде, 
иероватно, нико не aria мађарски, ja ћу говорити »a српском 
језику. Сви знамо да Војводииз обилује националним шаре- 
нилом. Поред словенских парода данас највећу групу наци- 
оналних мањкиа чине Мађари. Велики део Мађара у Војво- 
Дини je сиротиња, то су углавном беземљаши, сироти сео- 
ски надничари. 

Реакцнонарне владе старе Југославије, a пре тога 
Аустругароке, na и Хортијеве Мађарске, уве-к су спроводиле 
једну re исту политику, a то je стара опробана политика: 
завади na владај. Увек je хушкан један народ протнв дру- 
гог, да бн из тога Tpelin извукао корист. Ршжцисшарна стара 
Југославија корумпирала je и поткупљивала je врхове ма- 
ђарске реакције у Војводини и преко њих тровала широке 
слојеве мађароког иарода. Ово je први пут у историји na- 
Ших земаља да истински народни синови буду заступљени 
У овом високом дому. Понекад je « за време старе Југосла- 
Бије   био попеки, да га назовемо Мађар,  али  то  није  био 
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Maijap, син мађарског беземљаша, него су то биле продане 
душе, адвокати и разш шпекуланти. 

Kao што сам рекао, и стара Југославија je хушкала Ма- 
ђаре «а Србе, a Србе на Мађаре, a ту политику хушкања јед- 
ног народа против другог, јасно je, помагала je и мађарска 
реакција из Мађарске. И мађарске реакционарне силе распи- 
ривале су шовинизам, шириле идеју ревизион-изма, проши- 
рења граница. 

По окупацији, Мађарска je, као што знамо, учествовала 
у поробљавању наше земље, учествовала у раскомадаваиЈу 
наше државе. По окупацијн, Хортијеве разбојничке банде 
чишле су иевиђепа зверства, као што се могло и очекивати. 
Настао je покољ словенских народа у Бачкој, стварани су 
концентрациони логори, пунили родољубима и логоре и там- 
иице. Вешала су прорадила углавном за словенски народ, 
који се бунио против те окупације, a богами и сваки Мађар 
који je дигао глас протеста, доживео je исту судбину. 

Оно што су мађарски ревизионисти, мађарски реакцио- 
нари, говорили мађарској мањини у Бачкој, наравно нису 
испунили, нити je мађарскз сиротиша добила нека права, 
нити je мађарска сиротиња дошла до посла. Баш напротив, 
Хортијеви властодршци, који су прогонили добровол^це 
старе Југославије са шихових насел^еничких поседа no Бач- 
кој, ти Хортијеви џелати, прогањајући добровољце, земљу 
иису давали сиротињи мађарској него су je враћали старим 
мађарским и разним другим великопоседницима. 

Све je то, читава та политика Хортијеве Мађарске ишла 
на то да што више завади народе no Бачкој. 

Наша ослободилачка војска дошла je, наравно, не као 
осветник иад ма1)арским народом, него као ослободител5 и 
осветник над онима који су учествовали у зверствима, који 
су се окупљали око Хортијевс банде. Haiua ослободилачка 
војска дошла je ca идејом братства и јединства, која je у 
крајевима где се наш народ од почетка ослободилачке борбс 
руководио идејож братства и јединства била већ остварена. 
Велики, поштени део мађарског народа, дочекао je и нашу 
војску и славну Црвену армију као ослободиоце. Стотиие и 
хиљаде иридружиле су се нашој ослободилачкој војсци да 
макар у задњем часу узму учешћа у нашој ослободилачкој 
борби. У позадипи су исто тако стотине и стотине радпих 
pyKiy радиле на обнови. 
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To je, као што кажем, радио поштенн део шђарског 
народа." Али није тако радила мађарска реакција. У прво 
време су се реакционари, збуњени, мало притајили. Један 
веЛикн део ма1)арских реакционара побегао je испред наше 
нојске, a онај којн je остао, притајио се, да би, како се 
каже, мало опипао пулс. Видећи либералносг наших opi 
нласти, реакција се почела реорганизовати. Одмах се пове- 
зала са реакцијом у Мађарокој, повезала се са великопосед- 
иицима, грофовима, баронима, који су се ушанчили у тзв. 
партију малнх поседника и уз њихову помоћ почели да 
сироводе своју стару работу, борбу против братства и Je- 
динства, акцију за распиривање шовинизма, акцију за ши- 
рење ревизионизма, акцију за организовање црноберзијан- 
ске и саботерске акцијс. 

Колико су имали успеха у своме раду јасно су показали 
избори. За вреие избора мађарска реакција je усиела да из- 
вестан део мађарског народа заведе разним својим паро- 
лама. Каснијс, после изббра, сировођењсм закона нове наше 
Јупославије, борба против ратних богаташа, кажњавање 
ЦрНОберзијанаца и спровођеи.е аграрне реформе, све je то 
допринело да су широке масе мађароког народа почеле да 
увиђају да у Југославији има места за њих н да једИно бор- 
бом против овоје властите реакције могу стећи поверење 
иове Југославије. 

Спрово1)ењем аграрнс реформе у живот јасно се већ да- 
нас видн да мађарска сиротнња хоће, богамн, да се завади 
са својим поседницима. Мађарска сиротиша je баш иајжеш- 
ha кад треба да се одузме земља од мађарских велепосед- 
ника. 

Што се тиче Устава и дискусије o нацрту Устава, fy су 
и мађарске масе, као и сви други наши народи, узеле вид- 
ног учешћа. Широки слојеви мађарског иарода већ су на 
конференцијама гласали за тај Устав. Гласали су из миого 
разлога a понајвише због тога што се јасно из Устава види 
да he све'машнне у Југославији, na и мађарска, ужнвати 
иста права као и сви други народи. Равноправност нацнонал- 
них иањина загарантовао je Устав, загараитовао je и упо- 
требу властитог језнка као и културни развитак иационал- 
них "мањина. Поздравилн су Устав још и због тога што се 
њиме гарантује учешће свих народа и нациоиалних мањина 
У државном апарату, a понајвише што je сад Уставом оства- 
рен онај сан беземљаша да земља пређе у руке оних који 
je обрађују. 
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Што сс тиче наше равноправности, сви ми констатујемо 
да je Устав, уствари, озакоњење чињеничног стања. Равно- 
правност .ма1)арског народа у Југославији није само на па- 
пиру, она Beli данас постоји н огледа се на сваком кораку. 
Широки мађарски слојеви у селима учествују равноправио 
у народннм властима. Стотине и стотине школа и гимназија 
на мађарско.м језику потпуни су доказ мађарске равноправ- 
иостн. Слобода употребе сопственог језика доказ je да je 
ма1)арска мањина саставни део народа Југославије. 

To сам хтео да кажем због тога што се и у другим зе- 
мљама на папиру говори O' некој равноправности. Међутим, 
ми видимо у чсму се у Мађарској састоји равноправност 
словенских мањина са владајућом иацијом. Равноправност 
остаје само на папиру. Нити има слободе употребе језика, 
нити слободног културног развитка нити мањиноких школа. 
Ту и тгкву данашњу политику у Мађарској уствари спроводе 
реакционарне клике мађарског иарода, велепоседници, ин- 
дустријалци, бароии и грофови, исти они који су водили no- 
литику и пре окупације наше земље и који даиас говоре o 
праведним границама. To су ти .исти који су нас 1941 године 
онако мучкн игпали. 

Kao што сам већ рекао, на конфсренцијама на којима 
се претресао Устав, широки слојеви ма1)арског народа Beli 
су гласали за Устав. И ja hy као послашис Фронта исто тако 
гласати за Устав. (Аплауз). 

Претседник: Реч има народни посланик Драгутин Саили. 

Драгутпн Саилн (ИР Хрватска): Другови и другарице 
народнн посланицн, у безброј састаиака и дискусија o 
нацрту Устава широм наше зсмл>е, 'Најшири слојевн народа 
узсли су учешћа и давалн приједлоге за надопуну или из- 
мјену неких чланова Устава. 

Члановн Уставотворног одбора С-купштине народа, како 
се види из нзвјештаја извјестиоца друга Хрнчевића, озби.г>- 
но су и савјесно студнрали приједлоге, који су одговарали 
духу демокрације и учћршћеШу тековина наше борбе, и уна- 
шалн нх у Устав, док су оне приједлоге који инсу одгс- 
варали духу нашег времена и наше борбе, као што je пра- 
вилио објаспио лруг Ђилас. одбнли, са чимс смо се сви ми 
сложили. 

Ja бих се са неколико ријечи осврпуо на однос централ- 
них органа власти према репу^бликанским. 
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Кратка прашлост старе Југославије -т- мислим кратка у 
историји збивања, a дуга и мукотрпна за многе коју су je 
проживл^авали — показала je да je Видовдански устав Gno 
израз крутог централизма, који je давао могућност најгр}-- 
бљег потлачивања и гушења националних слобода народа 
Југославије. A том могућношћу служилн су се обилно сви 
протународни режнмн. Двор и реакционарна клика око њега 
вријеђале су нацноналне ocjehaje појединнх народа Југо- 
славије. И читав систем старе Југославије био je уперен 
"ротив равноправносги њених народа. 

У иовој Југославији било je нужно правилно иоставити 
однос у федеративној држави између савезних власти и рс- 
публиканских. Taj однос вал.ало je уредити тако, да, с једне 
стране, буде гарантирана независност државе и поредак 
установљен у читавој држави, a с друге стране — да буде 
гараитарана сувереност појединих народних република и 
непосредно учешће народа у вршењу власти и одлугжвању 
o иародним гштребама. To питање има рјешење у форми 
организације државе. Наш Устав je то питање ријешио пра- 
вклном организацијом односа савезних и републиканских 
власти. 

У чему се то одражава? 
У члану 9 иашег Устава каже се: „Сувереност народних 

република у саставу Федеративне Народне Републике Југо- 
славије ограиичена je само правима која су овим Уставом 
дана Федеративној Народној Републици Југославији." 

Истина, ту се каже да je сувереност ограничена само 
правима која су дата Федеративној Народној Републици 
Југославији, но, ако погледамо члан 6, гдје се међу осталил! 
каже: „Народ остварује своју власт преко слободно изабра- 
них претставничких органа државне власти, народних од- 
бора, који су, од месних народних одбора до скупштине на- 
родних република и Народне скупшгнне ФНРЈ, настали и 
развилн се у иародно-ослободилачкој борбн против фа- 
шизма и реакције и који су темељна тековнна те борбе" — 
тад видимо д» je то народна власт. Власт која je преко сло- 
бодних избора израсла, почам од иајмањих сеоских и ре- 
јонских народних одбора до Народне скупштине ФНР.1. 

Искуство «оје смо већ досад стекли у практичном раду 
Доказало je да су народни одбори самостални, да само- 
стално рјешавају свакодневне мјесне проблеме. Виши на- 
РОЛНИ одоори   бдију   над   тнм   да   мјесни   народНи бдбори 
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врше својо послове у складу с опћедржавним планом. Они 
су дужни да ниже одборе помажу у рјешавању свих питања. 
C друге стране, в^ши народни одбори не би могли без ни- 
жих спроводити своје планове и актавизирати пародне масе 
у њиховом провођењу. 

Kao што iic скупштине народних републ.икг коорцини- 
рати рад нижих органа власти републике, исто тако ће Скуп- 
пЈтина ФНРЈ коордивирати рад народних одбора репу- 
блика. Тиме Устав гарантира суверсност народа. Однос цен- 
тралних према иижим органима власти нема карактер подре- 
ђености. У чл. 44 одређена je надлежност ФНРЈ. 

Међу осталим: „претстављање ФИРЈ у ме1)ународним 
односима". 

Јасно je да свака република не може водити засебну по- 
литику преиа вани. Ту треба централно руководство у ко- 
јем су опет претстављени сви народи Југославије, како у 
Народпој скупштини ФНРЈ. тако у њеном Претсједништву, 
као и у свакој влади. 

Само централно руководство може да има правилну 
;контролу трговинских односа и склапања уговора са ино- 
странством. 

Да се осигура изградња земље, независност државе и 
c.ii бода свих њсних народа, потребно je да народна обрана 
и државна безбједност буду централизоване како обзирсш 
према вани, тако и-сто и у самој землзи. 

Што се тиче привреде, треба имати у виду привреду од 
опћедржавног значаја као и привреду републиканског зна- 
чаја. Природно je да ће централни оргаии руководити при- 
вредном дјелатношћу од опћедржавног значаја, a с друге 
стране давати пуну иницијативу и подршку народним penv- 
бликама у развијању њихове властите, привредне дјелатио- 
сти. Мк се налазимо у изградњи наше народне привреде. 
За то je потребан опћедржавни привредни плам, који ће 
нскључити сваку анархичност у привредној обнови. При- 
родно je да ће централни сргани одређивати олћн привредни 
пл-Н, a републиканскн у оквиру оићег плана свој при- 
вредни плаи. 

Савезни буџет, одобраваизе опћедржавног буџета, нов- 
чани и кредитни систем, државни монополи, старање o рат- 
ним инвалидима, финансиска, индустриска, рударска, трго- 
вачка, шумска и пољопривредна подузећа опћедржавног 
значаја,   контрола спровођења савезиих закона,   законодав- 
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ство o расподјсли прихода иа савсзни буџст, буџегн савез- 
них република, буџети аутономних и административно те- 
риторијалних једнпнца, законодавство o уређењу судова, 
основно законодавство o раду, радњама, социјалном ооигу- 
рању и o задругама — то су углавном надлежности савезних 
власти. 

У овој дуготрајној и тсшкој борби, у огњу и крви ра- 
Ј)ало се братство и јединство иаших народа. Наш Устав про- 
жет je тим братством и јединством, једном од најлепших 
тековина ослободилачке борбе. Ha темељу братства и je- 
динства наши су иароди својом слободном вољом постали 
з^једница равноправних иарода. 

По нацрту овог Устава свака рспублика има свој Устав, 
и.ма своју иародну скупштнну, као највиши орган државне 
власти и своју народну владу — као највиши орган државне 
управе. Према томе, кад je Устав устврдио надлежност са- 
веза, није нимало окрњио суверенитет народних републик.ч. 

Свака народна рспублика има свој устав. Taj устав мора 
бити у сагласностн с Уставом ФНРЈ. У противном случају 
дошла би у пнтањс сама наша пародна заједница. Милиои и 
седам стотина хиљада најбо.г.их синова и кћери свих на- 
рода Југославије дали су своје животе за заједничку државу 
основану на бази равноправности њених народа. 

Радни елаи народних маса свих народа Југославије нај- 
бољи je доказ да народне масе хоће ову заједннчку државу. 
Заједницу наше државе ваљало je, дакле, осигурати н одред- 
бом o сагласности устава народних република с Уставо.м 
ФНРЈ. 

Kao радник са двадесет и осам година рада у творни- 
цама и радионицама и као члан Народног фронта Хрватске. 
видим у овом нацрту Устава остварење и осигурање свих 
оних тековина за којс су се тисуће другова радника тешко 
и крваво бориле пуних тридесет година. 

Овај Устав je у исто вријеме толико социјалан, он je 
толико нацнонално праведан, да свако ко има имало по- 
штења, коме je имало стало до добробити свога народа, 
морз да се сложи с њим. 

Народи Југославије дали су неизмјерне жртве у тој 
борби. Народи Југсславије вољни су и дужни да дају joiii 
много жртава да би сачували и даље развијали тековине 
које су (Извојевали, јер се само на тим тековииама може из- 
градити љепши и срећнији живот за нас, нашу дјецу и све 
"народе Југославије. , 
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До оваквог Устава, како je прошлост показала, може сс 
доћи само тешком и крвавом борбом. Наша дугогодишња 
тешка 'народноослободилачка борба, -гшд руководством нај- 
већег сина наших народа, маршала Тнта, могла je само да 
да овакав Устав као што je овај. 

Ja се у начелу слажем са иацртом Устава и гласам за 
њега. 

Претседник: Има реч народнн посл.аник Косан Павловић. 

Косан ПавловиК (НР Србија): Господо и госпође на- 
родни посланици, велики Совјетски Савез, велика словенска 
земља дала je два великана новог доба — славног Лен.ина 
u Стал>ина, a наша млада, подмлађена Југослабија дала je 
генијалног, далековидог шолитичког човека и војсковођу 
који je ca својим сарадницима, у тешком неравном боју 
створио ову државу, који je, стално мислећи на њено уре- 
1)ење, радио на данашњем Уставу који се налази пред нама, 
и то своје велико дело, започето у рату, сад у миру овим 
Уставом завршава. 

У земљу социјализма, ксју су створили Лељин и Ста- 
љии, данас упире очи радни народ целе земљине кугле, же- 
лећи исто остварење и у својим зеиљама, пгго се данас под 
данашњом Владои, ево догађа код нас. 

Не могу довољно да иахвалим родол>убиве људе који 
су израђивали овај Устав. Он се не да ни са чим упоредити. 
Он далеко отскаче од других устава својом социјалношћу, 
својом напредношћу, тако да може служити многим држа- 
вама за углед. Он ог1емогућава егоизам, који je највеће дру- 
штвено зло, као и похлепност. 

Овде се предвиђају три сектора прнвређивања: држав- 
ии, задружни и приватнн под контролом. Увек je иањина 
све од нашег доласка у ове земље израбл>ивала већнну, a 
већина je трпела. Данас je обрнуто. Данас je дошла до из- 
ражаја она класа која je патила, a то значи радни народ из 
градова и села и класа ситних предузетника. И то je разлог 
што осећамо да he се радиом народу олакшати живот, да не 
може живети нико ко не ради, да мора свако да ради кори- 
стан посао. Ми, господо, не треба да адемо даље, него требз 
само да се освриемо на нашу дневну штампу, у којој се наш 
велики учитељ маршал Тито увек труди Да нас упућује, и 
где je потребно да се нешто похвали, on похваЛ)ује, a где 
je потребио да се нешто осуди, он кори, na богами понекад 
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н прети. Убудуће ми имамо само да се угледамо на љега, 
да идемо његовим стопама, па ћемо створити ову земљу нај- 
срсћнијом зе.мљом iy Европи. 

У то име изјављујем да hy ca свима својим друговима 
гласати   за   овај предложени нацрт Устава.   (Одобравање). 

Претседник: Реч има народни посланик Рато Дугоњи11. 
Рато ДугоњиЈ! (ИР Брсна и Хсрцеговииа): Другови на- 

родни гшсланнци. сви другови народни посланици који су 
лосад говорили, говорили су да се слажу са овим пројект;)м 
Устава баш зато што он у себи озакоњује све оне дубоке 
лромјене које су извршене у току народноослободилачког 
рата у нашем друштвеном, политичком и економском .жи- 
воту. Ja бих хтио' да проговорим неколико ријечи o једној 
иромјени која je извршена у нашем животу, наиме o новом 
положају, условима жнвота и могу1шостииа развитаа наше 
омладине. 

Ниједна млада геисрација није улазила у живот преко 
толнко страшннх noieiuKolia. патњи и страдања као што je 
улазила данашња иаша млада генерација. Сигурно je и то 
да ниједна млада генерација није показала толико храбро- 
сти, самопожртвоваша, љубави према домовини, као што je 
показала данашња генерација. Али je сигурно у исто ври- 
јеме ,и то да ннједна млада генерација није досада живјела 
У овој земл.и, није била окружена са толико пажње, љубапн 
и бриге читаве наше државе, чнтавог нашег народа, као што 
je то случај ca нашом омладнном данас. 

Неко je у овој дискусијн рекао да je овај Устав Титов. 
устав и да из сваког љеговог члана и из сваке његове од- 
редбе избија Тнтов дух. To се види и када се ради o омла- 
дини. Друг Тито најбоље карактерише ове промјене које су 
се десиле у жнвоту и положају наше омладине. Некн дан, 
говорећи у Новом Саду пионирима, друг Тито je рекао: „Ви 
већ прелазите у омладинске редове, a омладина код нас 
претставља један снажан фактор, на који се ми ослањамо". 
И даље, roBopeliH дјеци, рекао je: „Ви сте дјеца нове Феде- 
ративне Народне Републнке Југославије, ви сте иаша дјеца, 
ви сте наш најдрагоцјснији капитал, ви сте најдрагоцјеније 
што наша земља има". 

Читав Устав у цјелини, као и његове поједине одредбе 
потврђују и озакољују ове Титове ријечи. Ja нећу да ула- 
зим у чланове који детаљно говоре o томе. To су чланови 
KOjii су познатн сваком омладинцу у нашој земл>и — чла- 
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НОВИ који говоре o томс да омладииа од 18 годииа има 
npaiBO да бира и да има право да буде бираиа, a затим за- 
вршни члан нашег Устава, који говори да сс осигурава Право 
гласа и омладинцима млађим од 18 година који су били у 
Југословснској  армији. 

Исто тако познате су свима и оне одредбе које се од- 
иосе иа заштиту наше омладине, које се односе на осигу- 
рање одмора и љетовалишта које je држава лреузела на 
себе да изгради, да би joj се могао пружити одмор који joj 
je потребан у њеним годинама. 

Ja бих се само осврнуо на двије најважније ствари, које 
сс тичу будућег живота и развитка наше омладине. У члану 
20 г-овори се да су малол>етна лица у радном односу под нп- 
рочитом заштитом државе. Колико je била потрсбна та од- 
редба најбол>е се види no томе што се зна да још и данас 
у новој Народној Републици всликом броју послодаваца 
није у иитересу да се изгради кадар стр.учњака за наше за- 
пате, за нашу индустрију, за сва подручја иашег животај 
него сматрају ученике, шегрте, својим робовима које иско- 
ришћавају докраја, a које не плаћају. Они сматрају да 
нмају право да врше такву саботажу према иашој држави и 
њеној изградњн. Сигурно je да ће на основу члаиа 20 Устава 
доћи и закони који he деталЈНО проговорити o заштитн па- 
ших младих ученика пред бестидним искоришћавањем од 
стране појединаца. 

Kao друга ствар o којој мислим да треба проговорити 
јссте онај члан Устава који говори да су школе и све кул- 
турне институције доступнс широким слојевима нашег на- 
рсда и да држава посвећује пажњу васпитању омладине, на- 
рочито малол:>етних лица. Ja o првом дијелу овог члана не 
бих хтио да говорим, јер су други већ опширно образло- 
жили колику je промјепу у нашем просвјетном животу оза- 
конила та одредба. Али мислим да je потребно проговорити 
o другом дијелу зато што данас имамо много лоших ути- 
цаја од којих трпи наша омладина. Још и данас видимо масу 
лоших фнлмова и летературе, који вршс рђав утицај на 
нашу јуначку омладину, скрећу je ca пута којим je пошла, 
стварајући лоше склоности код ње. 

Ова одредба члана 38, допуљена разиим другим мје- 
рама, сигурно je да he много учинити за правилно васпи- 
-raifae наше омладине. У тијесној вези са том одредбои je и 
она која произилази из искуства које имамо из нашег рата. 
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Овдје мислим на члан 25, гдјс сс говорн да je забрањена зло- 
употреба цркве и вјере у политичке сврхе и посгојање по- 
литичких оргаиизација на вјерској основи. Колико je no- 
требна била таква одредба која he, кад се допунн, прецизира 
И примјени, укинути постојеће стање које још осјећамо кол 
лас, најбоље ћете видјети   нз   неколико кратких прнмјера. 

Ja вам износим изнјесне податке једног члана врћстаа 
„Крижарског братства", који није помоћу тих ардатака 
хтиб да прикаже протународнн рад тих назови вјерских ор- 
ганкзација, него да оправда њихово постојање и дјелање за 
Јјетнри гсдиие окупације. Зато иислим да ти г.одацл у п-п- 
HVHiCTH не одговарају истини, мислим да не одгоиарају 
истини у томе смислу што они умањују оио зло које су те 
организације учиинле нашем народу и омладини. 

„Домогој", организација у чијим сс правилима каже да 
je иокључиво вјерска организација, у читавој Хрватској 
бројила je око 5.000 чланова, од којих je 3.500 било у не- 
пријатељској војсцн, a колико je то огромна бројка, мо- 
жемо да замислимо кад знамо да су један дио тих чланова 
биле жене које нијесу улазнле у окупаторску војску. Према 
његовим подацима, било je 13.500 чланова крижара од којих 
je 4.500 било у окупаторској војсцн. У разним конгрегаци- 
јама које су биле у Хрватској било je 6.750 чланова, a од 
тога je 3.890 било у окупаторској војсци. 

Кад видимо те цифре, онда можемо јасно да сагледамо 
колико су зла и несреће донијеле те организације^нашем 
народу a иарочито нашој омладини, коју су оне у себи ква- 
риле. Већина тих организација и данас постоји, већина тих 
организација и данас ради, већина тих организација и данас 
Покушава да у себи одгаја не пријатеље, не градителЈе нове 
Лугославије,   већ   непријатеље,   рушноце  «ове   Југославије. 

Неке од тих организација фор.мално су распуштене. 
Распустио их je Степинац. Међутим, у једном документу 
који je воћство тих организација издало и који je воћство 
тнх организација тајно дијелило својим руководиоцима да 
би се према њему равнали, каже се: 

„Ио, неопходно je потрсбно н нужно да нове снаге, не- 
престаним и суставннм освајањем душа, створе реалну^ по- 
ДЛОгу на којој he темел.ити своје захтјеве, да _се не би у 
часу када усљед вањских околоности буде у Хрватској и 
др\тдје створена „табула раза", опет иочело неоргаиски, на 
умјетан начин, путем декрета и особа које су своју улогу 
већ однграле, стварати разне унификацнје". 
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ETO, на каквим пблитичким темелуима раде re назови 
вјерске организације, те организације које говоре да са по- 
литиком иемају иикакве везе. које су у спојим љедрима од- 
гајале највеће з<рвнике и разбојнике које су нашн народи 
познали. 

Да би још јаснија била та повезаност између тих на- 
зови вјерских организација н других разних фашистичких 
руководстава, ja ћу цитиратн само неколико заједничких 
имена, иако та листа није потпуио исцрпена. У воћству ,,Кри- 
жарског братства", у врховном воћству свнх католичких 
организација у Хрватској, био je Стјепан Рамшак, који je 
био у главном усташком стану, др Феликс Ниђалски, управ- 

* ни заповједник усташке младежи, Ирсиа Јавор, заповједница 
женске лозе усташког покрета, др Цицак, усташки пуковник, 
Томислав Ралф, усташки генерал, итд. Зато другови народни 
посланици, мислим да ова мјера, да ова одредба, која je 
унесена у наш Устав, треба да буде што прије примјењена 
и проведена у живот, јер би могло да дође до многих и 
многих тешкоћа у преваслнтавању оне омладиие коју те на- 
зови вјерске организације и данас одгајају у профаши- 
стичком духу. 

O пројекту Устава расправљало се широм 4HtaBe наше 
земље. У расправама je учествовао и огроман број омлади- 
наца и омладинки, и старијих н млађих од 18 година, и за- 
једно са старијима, и на својим поссбннм омладинским 
конференцијама. Расправл3ајући o Уставу и o одредбама 
које се тичу омладине, омладина je водила рачуна o с,г.еде- 
he двије ствари: прво, да се одредбе ikoje се тичу омладине, 
њихово остварење, сг1рово1)ење у жнвот, ne могу замислити 
издвојене из Устава као цјелине, без оваквог система наше 
државе као цјелине, да се њихово спровођење у живот ne 
лшже замисли™ без постојања наше народне власти која he 
те одредбе 'И да спроведе у жнвот. C друге стране, да се њи- 
хово спровођење у живот не може замислити без овакве 
привредне и економске структуре наше државе, која, и да- 
насуовако тешким приликама осигурава материјалис услове 
за развитак омладине која he сутра, усавршавЗјући се, пру- 
жити све нове и нове могућности за културни процват и 
развитак наше омладине. Ради тога je свака омладинска 
конференција доносила и одлуке o раду наше омладине на 
нзградњи. 

Досад су омладицске радне јединице дале преко четрде- 
сет милиона бесплатних радних дана   за   нашу државу, за 
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н>ену изградњу, Ради тога омладина je оправдуно поставила 
и јелан захтјев: да се до задње тачке спроподи члан 32 на- 
шег Устава — да je оваки гра1)а.нин дужан да ради за за- 
Једницу, да ne може да прима од заједнице, a да не даје за- 
једници. Ми знамо и видимо да још данас има извјестан 
број грађана који не само да не дају заједници него од за- 
једнице отнмају cee што могу у своју личну корист. 

Изјављујући, другови, да гласам за овај Устав, ja вам 
V нсто вријеме ПОДНОСИМ И ријешеност наше омладине да he 
она учинити све што je у њеној моћи да се савладају све 
објективне сметње у развитку наших народа, као и да hc 
уложити сву своју снагу у борбн против оних који своје 
знање, своју рутину, способности или имање не користе за 
ЛОбрс namer   радног иарода   него   против њега.   (Аплауз). 

Претседник: Реч има народни послапик Јосип.Рус. 
Josip Rus (LR Slovenija): Tova'riši in tovarišice narodni 

poslanci, ustavni načrt, ki ga obravnava plenarna narodna 
skupščina, je edini načrt, ki je bil predložen ustavodajni narodni 
skupščini. Za Vidovdansko ustavo je bilo predloženih već na- 
črtov. Vidovdanska ustava ni nikogar zadovoljila, tudi ne tistih, 
k: so zanjo glasovali. Vse kasnejše ustavne izpremembe so bile 
nasilne. In vendar od Vidovdanske ustave do današnjih dni no- 
beden politični činitelj stare Jugoslavije ni pripravil in predložil 
ustavnega načrta, ki bi nudil narodom Jugoslavije zadovoljivo 
državno organizacijo. 

Nihče nima zagovorai, da ni bilo dovolj svobode v osvobo- 
dilnem gibanju narodov Jugoslavije, dovolj svobode v novi Ju- 
goslaviji po osvoboditvi. Že 27. marec 1941 razbojniški naval 
fašističnih armad ob pomoči izdajalcev, zlom Jugoslavije, beg 
kralja in vlade so omogočili vsakomur in vsem narodom Jugo- 
slavije popolno svobodo inicijative za svojo usodo — za borbo, 
za obstanek, za svobodo, za nova načela naprednosti in napred- 
ka, za novo nacionailno, politično in državno življenje. Odlo- 
čitev za borbo, ki je dvigala narode Jugoslavije k oboroženi 
vstaji je najizvirnejša in najpomembnejša osnova nove Jugo- 
slavije, novega nacionalnega in političnega življenja. Bila je 
to svobodna odločitev borcev iz vseh ljudskih plasti, vseh na- 
rodov Jugoslavije, posameznih političnih in javnih delavcev, po- 
litičnih strank, skupin in organizacij. Svobodna borba je spajalo 
vse uporno ljudstvo v eno samo udarno pest za svobodo, zia 
jasna načela in cilje, ustvarjala enotnost in bratstvo, novo iz- 
virno svobodno politično in državno življenje. 
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Vsi dohodi v novo življenje so bili prosti, vse stare odnose 
je odnesel zlom Jugoslavije. Razpletene so bile na vse strani, 
do posameznikov, nove vezi, ki so družile uporne in zveste 
sinove in hčeri narodov v nov borbeni organizem. Nastajala in 
nastala je v svobodni borbi enotna narodna vojska, novo enotno 
vodstvo vseh narodov Jugoslavije, nova- politična organizacija; 
za ista načela in cilje v vsej Jugoslaviji in za Jugoslavijo kot 
celoto. 

Komunistična stranka ne bi bila zadostila svoji politični 
odgovornosti pred narodi Jugoslavije, če ne bi bila prevzela v 
najusodnejšem času vodilne vloge v odporu narodov Jugoslavije 
proti fašizmu. Strogost odgovornosti, discipline, načelo nepre- 
stane borbene dejavnosti, znanstveno n vzgojno pojmovana pp- 
litka z popolno izločitvijo špekulativnosti, skratka zahtevam 
politike ustrezajoča politična organizacija je bila za novo poli- 
tično pot in za osvobodilno gibanje najnujnejša potreba. Komu- 
nistična stranka je postavila ljudi, preizkušene v borbi in disci- 
plini, zveste velikim načelom resnične demokracije in človeko- 
ljubja, ki so z neizpremenljivo predanostjo in neizčrpno upor- 
nostjo razumeli ohraniti med narodi Jugoslavije vezi, ki jih je 
strast fašističnega sovraštva hotela raztrgati z najstrahotnej- 
šimi razdori in narode same uničiti. Samo komunistična stranka 
je mogla dati tudi vodilno osebnost, ki resnično predstavlja 
enotnost stremljenj in volje vseh narodov Jugoslavije. Brez teh 
neophodnih značilnosti vodstva narodi Jugoslavije ne bi mogli 
vsak zase in kot enota razviti iz sebe tistih sil, ki so potrebne 
za obrambo, osvoboditev, za ohranitev suverenosti narodov Ju- 
goslavije v svoji lastni državi. Nobeno vodstvo, ki ne bi imelo 
jasnega, iskrenega in zanesljivega razmerja do Sovjetske zveze 
in do njenih svobodoljubnih in človekoljubnih načel, ne bi moglo 
uspešno voditi upora narodov Jugoslavije proti fašizmu. Kdor 
se ni odločil o pravem času za novo, edino uspešno pot v novo 
življenje, je v zamudi. .Manjka mu najstremejši, najnapornejši 
del do vrha, kjer se vije zastava nove Jugoslavije na novih po- 
ložajih s petokrako zvezdo. 

Mi nismo mogli nikogar kopirati, na nikogar čakati, mo- 
rali in hoteli smo se boriti za novo življenje, za nova načela, za 
najnaprednejša načela narodnosti, demokracije, ekonomske in 
moralne vrednosti dela, ki morejo biti edino jamstvo trajne 
svobode. S popolno zmago na bojnem polju so dokončno zma- 
gala ta načela, ki bodo potrjena z ustavo po predloženem edi- 
nem načrtu — branila, ščistila in ohranjala priborjeno svobodo 
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našega človeka in naših narodov proti bodočim naklepom so- 
vražnikov naše svobode. 

Po zmagi na bojnem polju so politična in državna vpra- 
šanja zahtevala politiko na starih načelih, v starem strankarskem 
duhu s starimi metodami ob znatni podpori tuje in domače reak- 
cije. Njihovo usodo je za vedno zapečatilo na najsvobodnejši 
način izražena volja narodov Jugoslavije, ki je poverila novi 
politični organizaciji, Ljudski fronti Jugoslavije, izvajanje poli- 
tičnih hi državnih nalog na osnovi in v duhu pridobitev narodno- 
osvobodilne borbe. 

Danes že vse ljudstvo in vsi narodi Jugoslavije žive v novem 
političnem življenju, ki se razvija in naglo razvija v Ljudski 
fronti Jugoslavije. Ljudska fronta veže vse narode Jugoslavije 
v enoten političen organizem, ki s popolnim uspehom izvaja 
najresnejše politične in državne organizacijske naloge. Napre- 
dek v našem političnem žvljenju od zloma Jugoslavije do tega 
časa, ko po ustavnem načrtu postavljamo osnovna pravila naše 
nove državne organizacije, je taho mogočen, radosten in 
osvojljiv, da je deležen iskrenih in prisrčnih čustev vseh ljudstev 
republikanske demokratične Jugoslavije in njihovega dobrohot- 
nega sodelovanja za utrditev in razvoj novega političnega 
življenja. To pomeni, da je Ljudska fronta v resnici vsenarodna 
politična organizacija vseh narodov Jugoslavije, ki jih povezuje 
v enotno politično celoto, v edinstveno enotno politično silo. 

Če primerjamo straukarstvo v stari Jugoslaviji, z vestno 
oceno ugotavljamo, da je najusodnejša borba naših narodov 
rodila iz lastnih sil odrešilne in odločilne uspehe. Tistim, ki niso 
bili udeleženi porajanja novega političnega življenja naših na- 
rodov, je težko dostopna edinstvena revolucionarna sprememba 
v našem političnem življenju in njegova nova vsebina. Od usta- 
novitve Osvobodilne fronte v Sloveniji v aprilu 1941, do orga- 
niziranja Ljudske fronte v Srbiji, Vojvodini in Makedoniji, je V 
dobi, ki jo izpolnjuje uničevalni fašistički teror in najnapornejša 
borba proti zverinskemu nasilju širom vse Jugoslavije, elemen- 
tarno teklo rojstvo današnje Ljudske fronte, ki je omogočila, 
da so narodi Jugoslavije v najtežjih skupnih naporih in borbah 
skovano resnično in izvirno bratstvo in enotnost politično izpri- 
čali z veličastnim uspehom v svobodnih demokratičnih volitvah 
za ustavotvorno narodno skupščino, ki naj uzakoni in ohrani 
kot temelj bodočemu razvoju naših narodov, izvirno z lastnimi 
silami ustvarjeno politično in državno stanje. 

To svobodno odločitev naših narodov dopolnjuje način zas- 
nove in obravnavanje ustavnega načrta, način, ki do kraja omo- 
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poča  svobodno  mnenje  in svobodno  sodelovanje  na  graditvi 
zakonitih temeljev nove Jugoslavije. 

Mi moramo in moremo s čisto vestjo in zadoščenjem ugo- 
toviti, da je bila ta svobodna pot do edinega ustavnega načrta 
najboljša, najkrajša, najenostavnejša in resnično izvirna pot. 
Ta svobodni proces ustavnega načrta ime znamenit pomen za 
njegovo uzakonitev, za obvezni pristanek našili narodov na na- 
čela in ustroj novega državnega življenja, za učinkovitost v 
naših notranjih in zunanjih političnih odnosih. Ta izreden poli- 
tični uspeh je ogromnega moralno političnega pomena za razvoj 
in bodočnost naših narodov, svobodno povezanih v najnapred- 
nejšem demokratičnemu tipu države, v Federativni Ljudski Re- 
publiki Jugoslaviji. 

Iz novega v borbi prekaljenega ljudskega življenja kalijo, 
rastejo in se razvijajo nove sile, ki hočejo biti svobodne in 
tvorne. Te sile terjajo za svojo svobodno tvornost tako splošno 
organizacijo ljudskega reda z občo obveznostjo, to je tako 
državno organizacijo, ki bo svobodno pobudnost in tvornost 
tako posameznikov kakor njihove skupnosti ščitila in pospešc- 
vaji To je naloga ljudske oblasti, udeležbe vseh odgovornih 
pripadnikov pri ljudskem državnem redu. Taka vloga oblasti iz 
osnove izpreminja značaj državnosti starega reda, ki bo sredstvo 
za nacionalni demokratski socialni in kulturni razvoj ljudskih 
množic. 

V štiriletni najusodnejši dobi so naši narodi v neprestanih 
borbah prehodili tako razdaljo napredka, zmagovito odbili 
razbojniške smrtne udarce, odstranili toliko ovir, premostili 
takšne prepade, očistili lavine zla, propalosti in zločinstva, da 
to poirreni najizrazitejši dokaz njihove zavedne zrelosti in nepo- 
pustljive volje do enakopravnosti in neodvisnosti, ki je nihče 
in nikdar ne more prezreti. 

Kako naj bi vso to vsebino spravila v svoj oblastniški okvir 
stara država, z vrhovnim principom neodgovorne samovolje? 
Miselnost stare državnosti nima in ne more imeli za to novo 
politčno, narodno, demokratično bogatstvo naših narodov, no- 
benega odnosa. Zlom Jugoslavije je bil tudi prelom s pretek- 
lostjo. 

Že prve odločitve v osvobodilnem gibanju in v osvobodilni 
borbi so bile zarodek nove ljudske oblasti in s tem nove držav- 
nosti. Nova ljudska oblast je rasla v naših partizanskih odredih, 
v narodnoosvobodilni vojski, v organizaciji Osvobodilne fronte, 
v narodnoosvobodilnih  odborih, v vsem ljudskem sodelovanju 
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skratka naša Ijuclska oblast Je i/.virni plod borbe naših narodov. 
Ni naprednejše vsebine, ki bi moglfi postati osnova našega držav-, 
nega življenja. 

Načela ljudske oblasti so v našem ustavnem načrtu pravilno 
uveljavljena in v dejanski izvedbi do kraja izpeljana. Izklju- 
čena je samovolja in načelo odgovornosti je izvedeno tako, da 
odgovornostna zveza veže vse organe med seboj po kontroli- 
ranem izvajanju. Državni ustroj ni več brezdušen organizem, na 
razpolago komurkoli, temveč organizem, ki terja vestno in od- 
govorno z objektivnim •merilom koristi posameznika in celote. 

Vprašanje samostalnosti in svobodne dnižnoarti naših naro- 
dov z lastno državnostjo po lastnih pogojih in lastni volji brez 
odločile in vztrajne borbe ne bi bilo rešljivo. Reševanje nacio- 
nalnega vprašanja ima v Evropi silno dramatično pot v prete- 
klosti, v evropski reakciji strastne nasprotnike svobode malih 
narodov, posebno slovanskih narodov. Mnogi in mnogi napori 
so bili neuspešni, dokler Sovjetska zveza nacionalnega vprašanja 
ni rešila tako, da je Lenjinovo-Staljinovo načelo narodne samo- 
stojnosti, samoodločbe narodov s pravico do odcepitve izvedla 
dosledno tudi v državni organizaciji in njenem pravnem redu s 
priznanjem suverenosti in lastne državnosti vsakega naroda brez 
razlike na njegovo številnost in na njegova posebna svojstva. 
Izvedba načela samoodločbe pomeni zrušitev države starega tipa, 
zahteva popolno preobrazbo državnosti v vsebinskem in for- 
nmlnem pogledu, zahteva revizijo vseh državnopravnih pojmov 
z resnim in doslednim upoštevanjem svobode narodov in člo- 
veka. Niti državna organizacija, niti državna moč ali sila v de- 
janskem izvajanju državnega reda ne smeta omejevati človeka 
in narodov v njihovi tvorni svobodnosti. Ohranjati mora svo- 
bodno odločanje posameznika in svobodno odločanje naroda, 
njegovo suverenost. Versailles ni izvedel in ni mogel izvesti 
načela samoodločbe narodov, kakor je bilo postavljeno na 
dnevni red v prvi svetovni vojni, ker je ohranil in obdali stari 
tip države z novimi utrdbami. Fašistična zarota proti svobodo- 
ljubnim narodom je imela v prvi vrsti namen z vsemi sredstvi 
braniti obstanek stare državnosti. Fašizem je pomenil negacijo 
svobode, demokracije in odgovornosti z lastnim vrhovnim prin- 
cipom  absolutne samovolje in neodgovornega nasilja. 

Če naš ustavni načrt, naše nacionalno vprašanje rešuje na 
temelju načela samoodločbe do odcepitve, pomeni, da daje naj- 
pravilnejšo, najbolj dognano osnovo za zvezo svobodnih naro- 
dov  v svoji  demokratični republikanski državi. Načelo samo- 
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odločbe narodov ni izvedljivo brez izvedbe demokratičnega 
principa v državnem ustroju in obratno. Oba principa sta neloč- 
ljiva v našem ustavnem načrtu je državni organizem dosledno 
izpeljan v skladu s tem medsebojnim odnosom načel narodnosti 
in demokracije. 

Nacionalni in demokratični princip bi ostala na papiru, če 
bi v gospodarstvu še dalje odločalo načelo neomejene zasebne 
lastnine, neomejeni egoistični dobičkarski interes, ki je prav 
življenska osnova oblastničke države io njene suverenosti. Eko- 
nomska in moralna vrednost dela, ki v gospodarstvu in v vsem 
življenju zavzema odločujoče mesto, zahteva preureditev gospo- 
darskih odnosov, ki zadovoljujejo interes delovnega človeka in 
delovnih množic. V ustavnem načrtu je to razmerje po načelu 
ekonomske in moralne vrednosti dela tako urejeno, da popol- 
noma ustreza današnjemu stvarnemu stanju in skladnosti na- 
čel, na katerih se gradi nova demokratična država. 

Po tem pregledu je nujna ugotovitev, da ustavni načrt 
vestno uveljava načela in dejansko stanje, kakor se je razvijalo 
iz lastnih sil naših narodov tekom osvobodilne borbe. 

Slovenci s posebnim zadoščenjem pristajamo na predloženi 
ustavni načrt. Pomeni nam najizrazitejšo potrditev pravilnosti 
naše politične zasnove že v prvem času razkosane Jugoslavije 
po okupatorjih, z ustanovitvijo Osvobodilne fronte slovenskega 
naroda v aprilu 1941. Odločitev z borbo doseči osvoboditev in 
združitev Slovencev je bila neposredno po zlomu Jugoslavije 
pod težko okupatorjevo zasedbo v pravem pomenu besede sa- 
moodločba naroda, storjena v času, ko je taka odločitev imela 
najučinkovitejši in najpomembnejši pomen. Ta odločitev je pravo 
spočetje prve slovenske narodne državnosti z jasno zavestjo, 
da načelo samoodločbe mora izvesti narod sam s svojo odločno 
borbo. Ta odločitev je bila najodločnejša manifestacija volje 
slovenskega naroda po svoji svobodi, samostojnosti in neodvi- 
snosti, obvezna napoved izpolnitve tistega dolga, ki je žgal 
v prsih njegove vodilne duhove in vsakega zavednega Slovenca. 
Krepila nas je zavest, da smo del skupnosti južno-slovanskih 
narodov, da pripadamo mogočni družini slovanskih narodov 
na čelu s ruskim narodom. Manifestirali smo to v trejti temeljni 
točki Osvobodilne fronte slovenskega naroda, ki se glasi: 
»Stoječ na stališču naravne in usodne skupnosti južnoslovanskih 
narodov Osvobodilna fronta ne priznava razkosane Jugoslavije 
in deluje z vsemi silami za slogo in enotnost njenih narodov. 
Hkrati stremi k povezanosti slovanskih narodnov pod vodstvom 

690 



velikega ruskega naroda na temelju pravice slehernega naroda 
do samoodločbe«. 

Odločili smo se za dosledno ljudsko demokacijo v sedmi 
in osmi točki ciljev Osvobodilne fronte z besedami: »Po narodni 
osvoboditvi uvede Osvobodilna fronta dosledno ljudsko demo- 
kracijo. V-sa vprašanja, ki presegajo okvir narodne osvoboditve 
se pobo rešavala na dosledno ljudski demokratični način. V 
skladu s slovesnimi izjavami Churchilla, Rposewelta in Stalina 
bo po svoji narodni osvoboditvi o notranji ureditvi združene 
Slovenije 'in o svojih zunanjih odnosih odločal slovenski narod 
sam. Osvobodilna fronta bo to elementarno pravico slovenskega 
naroda uveljavila in branila z vsemi sredstvbč Za te cilje in za 
ta "načela je Osvobodilna fronta slovenskega naroda pozivala, 
zbirala in vodila borbo slovenskega naroda z vso odgovornostjo 
za uresničenje vsenarodnih ciljev in načel novega političnega 
in državnega' življenja. 

Narodnostna načela Sovjetske zveze so postala najjačje 
oporišče Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Zaupajoč v 
zvestobo Sovjetske zveze, svojim načelom, je Osvobodilna fron- 
ta v skupni borbi z ostalimi narodi Jugoslavije zmagovito.izpol- 
nila zagotovitve, ki jih je dala slovenskemu narodu. S posebnim 
zadovoljstvom izražam ugotovitev, da ustavni načrt, tako po 
svojih načelih in po izvedbi teh načel, v polnem obsegu zadovo- 
ljuje zahteve slovenskega naroda po svobodi, samostalnosti in 
po bratski družni zvezi v enotni in močni ljudski državi. Zave- 
damo'se, da bo naša-državna organizacija izvajana na enako- 
pravnosti narodov, na načelu bratstva in enotnosti, na načelu 
dosledne demokracije, na načelu ekonomske in moralne vredno- 
sti dela z velikim: uspehi vršila svojo nalogo zaščitnice svobode 
in napredka tako posameznih narodov kot njihove skupnosti in 
slehernega delovnega posameznika. 

H koncu poudarjam, da vrednost, naprednost in učinkovi- 
tost ustavnega načrta posebno izrazito predočuje navdušenje, s 
katerim slovensko in tudi italijansko delovno in zavedno ljud- 
stvo Slovenskega Primorja, Trsta in Istre in slovensko ljudstvo 
Koroške pozdravlja naš ustavni načrt. Na vsem tem, danes še 
ločenem ozemlju, je ljudstvo ob obravnavanju ustavnega načrta 
odločno zahtevalo priključitev k novi republikanski demokra- 
tični Jugoslaviji ne samo zaradi prirodne pripadnosti, temveč 
tudi v popolnem prepričanju, da je trajno in zanesljivo jamstvo 
njihove svobode in napredka in njihove prirodne pripadnosti 
tak demokratični in socialni državni red kakor ga daje ustavni 
načrt Federativni Ljudski Republiki Jugoslaviji. 
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S posebnim zadoščenjem izjavljujem v imenu poslancev slo- 
venske sekcije Ljudske fronte Jugoslavije, da bodo poslanci slo- 
venskega naroda v skupščini narodov glasali za predloženi 
ustavni načrt v načelu. 

Претседник: Листа говорника je за данас исцрпена. 
Hama дискусија ближи се крају. За олакшање дискусије у 
поједииостима молим народне посланике који желе да пред- 
ложе KaKaB амандман, значи ма какву измену или допуну или 
само иоправку, да амандмаи шредаду писмено Претседништву, 
секретару или мени са означењем главе, члана, става итд. 
Амандман треба поднети до четвртка увече. 

Прима ли сс овај мој предлог? (Прима). 
Тиме бих ову данашњу седницу закључио, a идућу сеД- 

ницу заказујем за сутра, 23 јануара, у 16 часова. 

(Седница je закључена у  19,30 часова). 
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SKUPŠTINA  NARODA 

Osma redovna sednica 
(23 januara 1946) 

Početak u 10,10 časova. 

Pretsedavao pretsednik Josip Vidmar. 
Pretsednik: Otvaram osmi redovni sastanak Skupštine 

naroda Ustavotvorne skupštine. Molim sekretara druga Ninka 
Petroviča da pročita zapisnik prošle sednice. 

Sekretar Ninko Petrovič čita zapisnik sedme redovne 
sednice od 22 januara  1946 godine. 

Pretsednik: Ima li primedaba na ovaj zapisnik? (Dr Branko 
Čubrilović: Ja imam jednu primedbu). Ima reč dr Branko Ču- 
brilović. 

Dr Branko Čubrilovič: Dvadesetdeveti govornik po redu 
bio je Rato Dugonjič, međutim to nije uneto u zapisnik. 

Pretsednik: To treba uneti u zapisnik. 
Sekretar: Primam primedbu druga Čubrilovića. 
Pretsednik: Zapisnik je ispravljen. Prima li se ovako 

ispravljen  zapisnik?   (Prima).   Zapisnik   je   primljen   i   overen. 
Iz naroda smo dobili izvestan broj molbi i žalbi koji će 

biti upućene Odboru za molbe i žalbe na dalji zakonski po- 
stupak. 

Prelazimo na dnevni red i nastavljamo diskusiju o nacrtu 
Ustava. Kao prvi govornik prijavio se Mihailo Apostolski. 

Михаило Апостолски (HP Максдоиија): Македонскиот 
народ денеска изживјава најсрекни денои, кога он сам може 
за прв пат во својата историја да учествува во изработката 
и донесуењето на нашиот Устав. 
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AKO фрлиме еден поглед како се донесуени уставите Bf 
стара Југославија и упоредивме со сегашното положение, 
вилиме една огромна разлика, cera целиот парод учествува 
no изработката на Уставот, a тогај народот не се прашаше. 
Уставрт тогај го донесуваше една привилегована каста на 
великосрбите, тоа е случај со Видовдснскиот устав и октро- 
исаниот устав на Александар. По тие устави македонскиот 
народ не соштесвуваше, ои не се признаваше за народ, беше 
наполно обесправен, подлож^н на денационализација и ис- 
требуење. Не можеше да говори на својот мајчин јазик, не 
можеше да има ни своје име, a секој ден гииеа најарните си- 
иови на македонскиот народ. За економската експлоатација 
и да не говореме сите народи на Југославије добро е осети- 
ва. И разбирз се таа великосрпска клика не можеше ништо 
друго на нашите народи да донесе, негосамо катастрофата 
во 1941 r, A после -no време 'на војната, да се ловрзе со ому- 
паторот, да со него сароботува против сопствените народи во 
земјата ни, a тие пак шго се иајдова надвор од земјата на 
чело со кралот се поврзава со најцрната мегјународна реак- 
ција. Таа клика која ги тлачеше и експлоатираше народите, 
no време на војната нанесе много зла на народите во Југо- 
славија. 

Овоа право, да и македонскиот иарод учествува во изра- 
ботката на Уставот, во оргаиизацијата и управата на држа- 
вата ни, он ro здоби со несебичното участие во четворогоди- 
шната борба против окупаторот н фашизмот. Он не заоста- 
на зад својта бракја Срби, Хрвати, Словенци, Црногорци и 
др. Заедно со нив одпочна борбата оште 1941 г. и десетки 
хил>ади македонски синове и керки го положива својот жи- 
вот и ги посејава својте коски no Македопија и од Срем до 
Похорје во Словенија за реализираљето na пашата ФМР Ју- 
гославија, за равноправноста na нашите народи, за пивпото 
слободно живеење, развивање, и иапредуење. 

Ние Македопците сие свеспи да без борбата na сите ју- 
гословенски народи ne би с ииале пашата слобода, нне сме 
во тоа наполпо свеспи, зашто имаме и сопствен опит. Наше- 
то Илипденско востапије 1903 год. поред гсројската борба 
na македонскрот народ не успеа, бидејки самиср македон- 
скиот парод ne можеше да си здобие слободата, востапието 
биде задушено во крв и пепел како и много други no мали 
востапија и борби што бева крваво задушени. 

Ке пагласам да и великобугарите панесоа много зла на 
македонскиот народ. Нивпото мешање во македопските ра- 
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боти е долга историја. Они и 1941 год. Хитлеровото завоју- 
вање на Југославија го исползувава за поробуељето на Ма- 
кедонија, за. иејното претворуеље во Западна Бугарија. Чет- 
ворогодишната борба против великобугарите и фашистите, 
јасно покажа тежиенијата на македрнскиот народ и сите 
опити да ro придсбијат македонскнот народ и фрлат no 
борба против братските словенски народн остаиава без ус- 
пех,   нивната политика   се   провали,   Македонците останавг 
адинствени на страна на југословенските народн, на страна 
na демократијата. 

Но, и поред тоа што денеска самиот бугарски народ рас- 
чистува со великобугарите, ипак и тамо се навагјат no HCKOJ 
заоставштини, кој од време на време или напишат по нешто 
или шушкат како е Македоннја бугарска, или укључувањето 
на Македонија во Југославије било едностранен акт и сл. 
Тоа пишуат Пастухов, Јуруков и некој други бугарски ре- 
акционери, заоставштина на фашизмот, a во одношение на 
Македонија заоставштина врховизамот, протав кого маке- 
Донскиот ^иарод води педесетгодишна борба. 

Cera кога македонскиот народ е прихвала борбата на 
југословенските народи како своја борба, под раководство- 
то на Комунистичката партија и иашиот генијален водач 
маршал Тито, е добивме слободата a прв пат во историЈата. 
Ние сме свесни дека само така, сите заедно кс можеме и да 
е очуваме добиената слобода. Нашиот Устав во чл. 9 пред- 
видувајки го тоа вели: дека ФНРЈ ке ги штити и орани су- 
верените права на својте народни републики, истотака ке 
штити сигуриоста, друштвеното и политичко устројство на 
својте народии републики. 

Во тоа војна македонскиот народ се бореше за репу- 
блика, за федерација. Македонскиот народ не е имал ни ца- 
реви ни кралеви, он не желае за нив, зашто е свестен да naj- 
големите страданија му довајгале баш од нда, од царевите и 
кралевите, почнев од турските султани до. српските и гр к 
кралеви и бугарски цареви, сите они само ro фрлали од едно 
во друго ропство, кое од кое no тешко. Деиешниот Устав во 
тај смисал наполно ги задоволуе вековните тежненија на 
македонскиот народ. 

Македонскиот народ низ борбата, низ изборите, ииз мир- 
ното изградуење на државата ни, ro манифестира много 
пати своето желание да живее во една држава со сите оста- 
иали народи на Југославија. Он знае да тука само-во Титова 
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Југославнја Македонците имат слобода., тука е едино разрс- 
шен македонскиот национален вопрос и ако има Максдонци. 
и во други балкански држави, тука и нигде на друго место, 
може слободно да живее и се развнва. Toai е единствениот 
пат na македонскнот народ, пат само и искључиво во брат- 
ска заедница со сите народи na Југославија. Друг пат за. Ма- 
кедонците нема, зашто нам ни са секој ден пред очите стра- 
даиијата ма нашите бракја од Егејска Македонија. Кој би 
тражил друг пат тој е непрнјател на македонскио.т иарол, 
тој е реакционер, тој би кинисал no патот на пастуховци и 
компапија., тоа би зпачило вракјање пазад, во мрачпиот фа- 
шизам, a тоа е сипопим na страдапија. Такви желапија не 
можат да се пајдат нито при едеп честеп Македопец. Целиот 
македонскиот парод е за ФНРЈ, за братство со сите пароди 
во Југославија. 

Уставот во целипа na полпо одговара na тежпепијата и 
желанијата na македопскпот парод, no тука парочпо ке под- 
влечам одредбата Вр чл. 19 која Предвидувд да земјата при- 
надлежи само na тие кои o и работат. Македопскиот парод и 
поред огромпата борба која е водеше против турските фе- 
удали, on no распадот na отомапската империја ne дојде до 
земјата која е работеше. Но депеска македопскиот сеЛанец 
доби n добива земја за работа, земја која on е работеше за 
другого, cera ке е работи за себе си. 

Требе na папомепам, дека поред другото и македопската 
култура слободно се развнва и пема векје да -се случва тоа 
тто беше во мипалато да прикажува македопската. култура 
како јужпосрбијапска или западпобугарска и сл. 

Ha други работи од Уставот нема да. се задржавам, omi 
ca од сите предговорници достатачпо пстакпати. Уставот 
дава возможпост да изградиме грапитена држава, on дава 
слобода и равпоправне na сите пароди да сс развиват н na- 
предуват во општа взаимпа полза. 

Завршувајки, ке пагласам да с пашиот Устав едеп од 
пајдемократските устави после Уставот na СССР и сметам 
дека ке може да послужи како пример na многу пови репу- 
блики. 

Мзјавувам како послапик припадпик на Народниот 
(ј)ропт да ке гласувам за Уставот пзработсп од Уставотвор- 
ппот одбор. (Аплауз). 

Pretsednik: Reč 'Ma narodni poslanik Ladislav Ambrožič. 
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Ladislav Ambrožič-^R Slovenija): Drugovi i drugarice na- 
rodni poslanici, u ovoj diskusiji govoriću o pitanjima koja se 
tiču čitave Jugoslavije, naročito siovenačkog naroda, tj. o pi- 
tanju Juliske Krajine i Koruške. I narod Juliske Krajine i Koruške 
uzeo je učešća u diskusiji o predloženom Ustavu. Ovu disku- 
siju on je vodio zbog toga što je svojom borbom uslovio stva- 
ranje takvog demokratskog Ustava koji stoji pred nama i sto 
je taj narod četiri godine vojnim naporima saradivao u ^ostva- 
renju naše nove domovine, naše nove Jugoslavije. Po čitavoj 
zemlji Juliske Krajine i Koruške održavani su sastanci i kon- 
ferencije na kojima se diskutovalo o ovom Ustavu. Moramo ua 
znamo sa kakvim je osećanjem i žestinom taj porobljeni naroa, 
koji se decenijama borio za svoj život, za osnovna prava svoga 
života, raspravljao o Ustavu, koji smatra ne samo Ustavom 
naroda Jugoslavije koji žive u slobodnoj Jugoslaviji nego i 
svojim vlastitim Ustavom. Narod Juliske Krajine i Koruške zeljno 
očekuje svoje konačno oslobođenje i prisajedinjenje Jugosla- 
viji; Sa tih konferencija upućene su rezolucije Narodnoj skup- 
štini, koje imaju, uglavnom, sledeću suštinu: 

1) Narod prima ovaj Ustav. Narod usvaja sva načela i 
suštinu ovoga Ustava. , 

2) Narod utvrđuje da je ovim Ustavom data mogućnost 
napretka i to slobodnog napretka svima narodima u kulturnom, 
ekonomskom i političkom pogledu. _ . 

3) Narod sa ovih sastanaka upućuje svoju težnju, svoju 
želju i svoj zahtev za prisajedinjenje Jugoslaviji. 

I nije samo slovenački i hrvatski narod učestvovao u OVOJ 
diskusiji. 1 italijanske radne mase i srednji slojevi Trsta disku- 
tovali su o ovom Ustavu i njihovi zaključe; su bili da i om p - 
maju ovaj Ustav, da je i njihova želja da z.ve u novoj demokrat, 
skoj Jugoslaviji, u zemlji napretka, u zemlji socijalne pravde, 

" TlLt^IulIJkoi Krajini i u Koruškoj manifestovao.de- 
mokratski značaj ovoga Ustava sa svima njegovim značajnim 

0^^$$Ш*   i   u   Koruškoj  postoje, dva  sveta.  Na 
jednoj SS. radie inasesloveuačkog ;..;^^f ..^^ 
ništva    To   ie   oirromna   većina   naroda   tih   zemalja   koja  ве 
orUai koji  se S i sada bori za  demokratska načela koja 

i   • 'AUrtfvo dir/p se svim sredstv ша  Како Oi u vanj- 
kom Šverpostanl. pitanje Julije Krajine na svoj naan i za 
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svoj račun. One se služe patvorenjem etnografskog stanja, one 
patvore želje stanovništva Juliske Krajine i Koruške pa po- 
stavljaju zahteve o priključenju Juliske Krajine Italiji ili bar 
o internacionalizaciji Trsta i većeg dela Juliske Krajine. Govo- 
rim kao slovenački narodni poslanik, a ujedno i kao komandant 
IX korpusa u Juliskoj Krajini, dakle, kao rukovodilac borbe 
naroda Juliske Krajine protiv okupatora. Napominjem to zbog 
toga da mogu dati izvesne podatke i postaviti pitanje Juliske 
Krajine u ovoj debati na svoje pravo mesto. 

Vama je, možda, poznato da je pre mesec dana bila debata 
u rimskom parlamentu o Juliskoj Krajini, 

Tamo se govorilo o nekim pravednim rešenjima pitanja 
slovenačke manjine u Juliskoj Krajini. Mi znamo da je ovako 
bio postavljen problem obezbedenja prava slovenačkom narodu 
u Juliskoj Krajini još pre 25 godina i takav način rešenja naš 
je narod osetio na svojoj koži u dvadesetpetogodišnjem uništa- 
vanju, nacionalnom ugnjetavanju i onemogućavanju svakog 
kulturnog razvitka i u fizičkom istrebljavanju. Naprotiv, radne 
mase stanovništva Trsta znaju iz ovog našeg Ustava i :z pred- 
loga naše Vlade na konferenciji u Londonu da je njihovo na- 
cionalno pitanje u federalnoj Jugoslaviji pravedno rešeno i 
da im je potpuno obezbeden razvitak i sloboda u Federativnoj 
Narodnoj Republici Jugoslaviji. Po tome predlogu Trst bi 
postao sedma federalna jedinica u Jugoslaviji. (Buran aplauz). 
Trst bi imao sve uslove za nacionalni i ekonomski razvitak kao 
druge naše republike. On bi stvorio svoju vlast, on bi stvorio 
svoj parlamenat. Trst bi- poslao svoje poslanike u Skupštinu 
naroda, i to isti broj kao svaka republika u Jugoslaviji. Obe- 
zbedena bi bila i upotreba tršćanske luke, jer je naša Vlada 
pristala i na to da se internacionalizira deo tršćanske luke 
tako da bi svaka država mogla da je upotrebi. Ali ne samo za 
stanovništvo Trsta nego i za sve stanovništvo italijanske 
narodnosti u Juliskoj Krajini bilo bi rešeno pitanje njegove 
budućnosti i razvitka. Jugoslavija je ostvarena na načelima 
koja ne poznaju šovinizam, i u kojoj nema' težnji za osva- 
janjem. Sa tim se, naravno, ne može složiti protivnarodna, pro- 
tivdemokratska, profašistička reakcija Juliske Krajine, koju 
podupiru Italija i reakcionarne snage u drugim zemljama. 
Zašto se ona toga boji? Ona se boji toga, ne zato što bi bilo 
u opasnosti njihovo italijanstvo, nego što zna da ne bi mogla 
više sesti narodu na vrat i piti njegovu krv. Ona zna da je 
zauvek svršeno sa njenim protivnarodnim radom i zato se ona 
služi raznim mahinacijama i pokušava na sve načine da izbegne 
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takvo rešenje. Ona se boji narodne vlasti. Narodna vlast Ju- 
liske Krajine i Koruške bila je osnova za organizovanje svih 
snaga kojima je narod Koruške i Juliske Krajine tukao četiri 
godine svoga neprijatelja i borio se za svoj opstanak. Ovu 
svoju vlast narod je razvio i doveo do visokog stepena. Istina 
je da su savezničke vlasti sa potporom reakcionarnih krugova 
u Italiji postepeno ukidale tu narodnu vlast. Ali narod nije 
dozvolio da se formalnim ukidanjem narodne vlasti postigne 
' njeno stvarno ukidanje. Narodna vlast u itira predehma jos 
postoji, jer je osnovana na četverogodišnjem borbenom isku- 
stvu. (Odobravanje). ..        ., 

Antidemokratske reakcionarne snage Juhske Krajine t>we 
su uvek spremne da se služe pomoći izvana u borbi protiv 
narodne vlasti i protiv naroda. Oni traže i oni objavljuju neo- 
pravdane i lažne razloge, kako bi mogli doći do nekakvog 
kompromisnog rešenja po ipitanju Juliske Krajine. Predlažu 
internacionalizaciju Trsita i Juliske Krajine. Ovih dana pretsed- 
nik italijanske vlade De Gasperi primio je nekakvu delegaciju 
iz Juliske Krajine, kako se zvanično kaže »spontanu delega- 
ciju ličnosti Trsta«, baš u momentu zasedanja Generalne skup- 
štine Ujedinjenih naroda i neposredno pred pripremanje mirov- 
nih ugovora sa Italijom. Ova delegacija iz Trsta izjavila je. 
služeći se lažnim podacima, da bi 400.000 Italijana pobeglo iz 
Juliske Krajine ako bi Trst pripao Jugoslaviji. №W^JT3 

neka pobegim! — Ne mogu bežati kad ih nema toliko!) Unaa 
da 70% Jugoslovena u Juliskoj Krajini žele pnsajedinjenje 
Italiji! Neki od tih delegata, a koje mi dobro-znamo, - ckinovi 
su takozvane Tršćanske radničke komore, to jest, ustvari Ju- 
liskog sindikata, koji je stvoren po uputstvima tamošnje reak- 
cije. Ovaj sindikat, kad su ga naši Jed.nstven^ sindikat napa 
promenio je svoju firmu pa se sada zove Tršćanska radnička 
komora. Ovaj silikat broji oko 4.000 članova. Med^, naS 
Jedinstveni radnički sindikat ima 50.000 radnika. (GUsovi. Ži- 
veli! — Odobravanje). .    v. 

Snaga radničkih sindikata ne meri se samo po b.roJu ^; 
поуа nego i po nastupanju i manifestacijama u zadnje vreme 
za koje vi znate, a.u kojima je učestvovalo vise od 100.000 
ljudi Da li mogu delegati organizacije, koji imaju za sobom 
veliku manjinu stanovništva u Juliskoj Krajmi, ^a govo eu 
ime naroda Juliske Krajine? Zapravo ti ljudi nisu usta drugo, 
nego oni isti koji su za vreme oslobodilačkog rata stvoih u 
Trstu »guardia civita« (civilnu miliciju) koja je saradivala sa 
okupatorom   koja je hapsila naše antifašističke borce. Ona je 
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ometala oslobođenje Trsta i nju smo mi morali, zbog izdajnič- 
kog i profašističkog držanja, razbiti u Trstu. 

Narod Juliske Krajine može da argumentira svoju težnju i 
svoj zahtev za prisajedinjenje Jugoslaviji svojom velikom bor- 
bom. Narod Juliske Krajine stvorio je iz svojih snaga vojsku, 
koja se borila tri i po godine najpre protiv 'italijanskih fašista, 
a posle i protiv nemačkih fašista. 

Snagom naroda Juliske Krajine stvoren je IX korpus, koji 
je dve godine vodio žestoke borbe protiv Nemaca i branio 
svoju zemlju od nemačkog okupatora. Ta oružana snaga zbri- 
sala je već 1943 godine granicu Juliske Krajine i Slovenije i 
stvorila uslove za sjedinjavanje slovenačkog naroda za vreme 
rata. Sedamdeset i dve hiljade boraca, omladine i žena Juliske 
Krajine i Istre saradivalo je u oružanom ustanku u Juliskoj 
Krajini ili u dfugim delovima evropskih ratišta ili u drugim 
delovima Jugoslavije. Samo jedinice koje su se borile u Juliskoj 
Krajini i u Trstu brojale su jedno vreme 45.000 naoružanih 
ljudi. Dvadeset pet hiljada pobijenih i mrtvih — to su žrtve 
koje je narod Juliske Krajine dao za svoje oslobođenje. S kakvim 
pravom govore delegati u svetu za tezu da se Juliska Krajina 
i Trst prisajedine Italiji? S kakvim pravom vlada Italije stvara 
takve komedije? 

Iste itakve napore dao je naš narod u Koruškoj. Još 90.000 
Slovenaca u Koruškoj čeka na svoje oslobođenje. Koruški narod 
se kao i narod Juliske Krajine borio od početka za svoje oslo- 
bođenje. Koruška borba nije bila laka. Koruška borba je bila 
borba koruških partizana usred Hitlerove jazbine. Dve hiljade 
mrtvih partizana su žrtve koje su dali koruški borci za oslobo- 
đenje Koruške. Austrijanci, austriske napredne snage, austriski 
partizani crpli su pomoć od naših partizana u Koruškoj. 

Svi napori, naročito italijanske reakcije, sastoje se, s jedne 
strane, u tome da se onemogući ostvarenje demokratskih težnji 
naroda Juliske Krajine, s druge strane —■ ti napori idu na to 
da stvore bedem, da stvore zid protiv ogromnog i zdravog 
uticaja demokratskih principa i demokratskih načela koja pro- 
tiču iz nove Jugoslavije u svet. One žele da stvore plan o po- 
novnom porobljavanju našega naroda u Juliskoj Krajini i u 
Koruškoj. One žele da na našem nacionalnom teritoriju ponovo 
stvore ekonomske, političke i vojne baze za izvođenje imperi- 
jalističkih težnji protiv Jugoslavije i protiv Balkana. Narod 
Koruške i Juliske Krajine još vodi borbu za svoje prisajedi- 
njenje Jugoslaviji. 
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Opštom diskusijom inaiiit'estovao je narod ponovo tu 
svoju želju /.a priključenje Jugoslaviji. Ja ću zbog toga, a i 
zato što se slažem sa svim načelima koje postavlja novi pre- 
dloženi Ustav, glasati za ovaj Ustav. (Buran i dugotrajan aplauz). 

Pretsednik: Reč ima narodni poslanik Mitra Mitrović. 
(Aplauz). 

Mitra Mitrović (NR Srbija): Drugovi narodni poslanici, 
pre svega samo ću ukratko da ponovim i da se složim sa sta- 
vom svojih predgovornika o Ustavu kao u celini, da Ustav kao 
celina odgovara interesma svili najširih radnih slojeva, da 
on odgovara interesima i željama svake nacije u našoj zemlji 
ponaosob, da on odgovara interesima i željama svih progre- 
sivnih snaga čitave naše domovine. 

Ustav kao celina nesumnjivo odgovara i srpskom narodu. 
Osvrnuću se na nekoliko osnovnih elemenata koji sasvim jasno 
dokazuju da Ustav kao celina potpuno, u svojoj suštini u svim 
svojim odredbama odgovara interesima i željama srpskog na- 
roda. Ja ću se osvrnuti samo na nekoliko činjenica. 

Pre svega, činjenica je da srpski narod svoju nezavisnost 
od imperijalista svoju nezavisnost od spoljnih neprijatelja ne 
može nikada očuvati bez zajednice, bez čvrstog jedinstva i 
bratstva sa .ostalim južnoslovenskim narodima. Za srpski naroa 
to je činjenica. Pokazalo se naročito jasno u periodu Drugog 
svetskog rata da velikosrpska hegemonija rilje u stanju, i neće, 
i da to nije u njenom interesu, niti ona može da sačuva neza- 
visnost naše domovine. Pokazalo se da jedna takva hegemon.- 
stička nacionalna politika, kojoj je na čelu stajala hegemont- 
stička klika koja je pripadala srpskom narodu po svom nacio- 
nalnom poreklu, toliko zatruje unutrašnji život, stvara takav 
Unutrašnji razdor, stvara takve sukobe medu narodima, da se 
Pri prvom udaru spoljnjeg nepUijatelja skrha čitava zemlja, 
kao Sto se skrhala stara Jugoslavija. 

Srpski narod i u svojoj prošlosti, i u toku ovog Drugog 
svetskog rata borio se za svoju nezavisnost i borio se u svo- 
jim najširim,'naročiito seljačkim masama nesumnjivo za istin- 
sko i pravo ujedinjenje sa svima svojim bratskim Ј^по^вП- 
skim narodima. Nije se srpski narod u prošlosti ^о za 
hegemoniju   nijedne,   pa  ni   velikosrpske   klike.  Ne  b a 
drugo, sem progresivnih, naprednih ideja i zelja nosilo srpskog 
seljaka kroz albanske klisure, niti mu dava o takvo junaštvo 
na Solunskom frontu sem istinsk. duboka zelja za sUAo^ 
i za ujedinjenjem sa bratskim narodima. Nije srpsko seljaštvo 
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krivo što su llzdane njegove narodne želje. Prema tome, uje- 
dinjeni, .ali u zajednici u kojoj su svi narodi ravnopravni, koja 
nije zasnovana na vladavini bilo kakve klike ni ovog ni onog 
naroda, samo u takvoj zajednici, srpski narod može da očuva 
svoju nezavisnost i čitavu svoju domiovinu. 

Zatim, ovakvi ekonomski i socijalni odnosii kakve fiksira 
ovaj Ustav, kakvi već žive u našoj praksi, nesumnjivo odgo- 
varaju i interesima i tendenoijama radnih slojeva srpskog na- 
roda. Zar neće i srpsko radništvo i srpsko seljaštvo da živi 
pod zaštitom jedne takve napredne i progresivne države? Ne- 
sumnjivo da hoće. Prema tome, ovakvi socijalni i ekonomski 
odnosi, kakve fiksira ovaj Ustav, odgovaraju potpuno lendcii- 
cijama, interesima i zahtevhna ^osnovnih narodnih, radnih slo- 
jeva srpskog naroda. 

Misllim da ne treba dugo da dokazujem i da govorim o 
onome što je srpski narod već kazao i što dokazuje i danas. 
Naime, ne treba dugo da govorim o tome da težnje srpske 
hegemonije, tako jasno izražene u toku ovog Drugog SVet- 
skog rata, da Srbiju skrenu sa demokratskog puta, da Srb;ju 
preorijentišu na jedan drugi nedemokratski put, apsolutno 
misu uspele. Dokaza ima mnogo. Oni su u živoj Uspomeni 
sviju nas. Dokaz za to je i ustanak od 1941 godine i niz drugih 
momenata, kao visoki procenat mobilizacije u Srbiji, izbori itd. 
Najzad, jedan od krupnih dokaza jeste i današnja vrlo žestoka, 
možda žešća nego u drugim krajevima, borba koju vode srpske 
narodne mase danas u samoj Srbiji za demokratiiju, borba 
koja se, možda, žešće nego u drugim krajevima razvija 6a8 u 
Srbiji sa dveju pozicija: za demokratiju ili protiv demokra- 
tije. Tu borbu srpske narodne mase vode vrlo odlučno i že- 
stoko li iz dana u dan postižu sve veće i veće pobede u njoj. 

Nije suvišno da i ovog puta pomenem još jedan momenat. 
značajan za srpski narod. Sada, kada se za sve slovenske na- 
rode postavlja tako oštro pitanje njihove vrlo čvrste solidar- 
nosti, sada, posle proteklog Drugog svetskog rata, koji je 
nesumnjivo ugrožavao i egzistenciju slovenskih naroda, sasvim 
je jasno da se srpski narod ne može uključiti u tu slovensku 
porodicu ni na koji drugi način sem na bazi ravniopravnositti 
svih južnoslovenskiii naroda i da se samo zajedno sa južnoslo- 
venskim narodima, u bratskoj zajednici sa njima, može uklju- 
fliiti u tu veliku, naprednu porodicu slovenskih naroda i kori- 
stiti sve one plodove slovenske solidarnosti, na čijem čelu stoji 
najprogresivniji slovenski narod, ruski narod. 
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Čini mi se da blii i to bio, sem niza drugih pitanja naro- 
čito ekonomsko-socijaine prirode, neobično značajan i krupan 
elemenat, koji čini da se srpski narod zbilja potpuno orijen- 

' tiisao, nedvosmisleno i zauvek, na stranu demokratije, to znači 
na stranu ovoga Ustava, da svi interesi srpski i srpskog naroda 
govore za čuvanje onoga što već u našem državnom i društve- 
nom života postoji i što je fiksirano u ovom našem projektu 
tJstava. 

Doslednost koja u Ustavu postoji po svima pitanjdma dr- 
žavnog, društvenog, političkog i privrednog života jasna je 
svima narodnim poslanicima. Ja bih želela da tu celinu li do- 
slednost Ustava po svima pitanjima koja su međusobno pove- 
zana u Ustavu pokažem i na onom polju koje je nesumnjivo 
značajno za čitav državni život, tj. na prosvetno-kulturnom 
polju. 

U Cliitavora našem životu dogodio se vrlo veliki preokret, 
naročito u našem ekonomskom i socijalnom životu. Taj veliki 
preokret u ekonomskom i socijalnom životu zahteva da se i 
kulturno-prosvetni nivo najšinib narodnih masa podigne na 
vrlo visoki stepen. Taj veliki kulturni preokret ne može da 
ide tako brzo kao što je to išlo i kao što će ići u drugm 
oblastima društvenog života, jer on uvek ide sporije. Zatim, 
neophodno je da se ostvare svi ekonomski i socijalni uslovi, 
materijalna kultura, da bi se izvršio preokret i u kulturno- 
prosvetnom životu. Ali Ustav stvara neobično široku moguć- 
nost za veliki progres svih naših nacija ponaosob, a to znači 
i čitave naše mlade Republike.' 

Prvo, povežimo pitanje kulturnog razvitka sa nacionalnim 
pitanjem ' Pravilno reženje. nacionalnog pitanja u našoj zemljt 
daje jaku i zdravu podlogu za razvitak nacionalne kulture 

• svake naše nacije ponaosob. Ustav nas istovremeno obavezuje 
da tu kulturu razvijemo što je mogućno više. Neka kao primer 
posluži Makedonija, koja je, dobivši pravo za razvijanje kul- 
ture na svome maternjem jeziku, već učinila veliki korak, i 
svakoga dana sve više će stvarati sve veći broj škola na svome 
jeziku, štampu i druge kulturno-prosvetne ustanove. Bez ma- 
ternjeg  jezika ':' ne može biti  razvijanje  nacionalne kulture. 

Nacionalna " ravnopravnost, dakle, daje. ogromne široke 
mogućnosti za razvoj nacionalne kulture svakoga naroda. Na- 
veli' smo primer makedonskog naroda, koji je bio jedan od 
najugnjetenijih naroda u našoj zemlji, kome treba svi narodi 
Jugoslavije da pripomognu  da  razvije svoju nacionalnu kul- 
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turu. Ali kako je razvoj nacionalne kulture svakog naroda 
ponaosob bio zaustavljen u staroj Jugoslaviji možemo doka- 
zati čak i na primeru srpskog naroda, koji spada u najmanje 
ugnjetene narode u staroj Jugoslaviji, na vrlo malom pri- 
meru. Naime, nije slučajno' da se Slttavih 20 godina i posle 
nije stvorilo u srpskom narodu nijedno ime kao što je bio 
Dura Jakšić, kao što je bio Zmaj Jovan Jovanović kao što je 
bio Svetozar Marković i drugi. Velim, nije to slučajno, iako 
srpski narod nije bio nacionalno ugnjeten. Očigledno je, da 
je i nacionalna kultura srpskoga naroda, iako nacionalno slo- 
bodnog, bila zakočena, uškopljena, da su progresiivne snage 
srpskog naroda ometene da razvijaju dalje svoju nacionalnu 
kulturu. Ne samo nacionalno ugnjetenim narodima, no čak i 
srpskom narodu ovakvo rešenje nacionalnog pitanja daje mo- 
gućnost za razvijanje svoje prave nacionalne kulture. Ustav je 
u tome vrlo dosledan. Kad je reč o rukovođenju prosvetnim 
sektorom. Ustav ostavlja široke kompetencije nacionalnim re- 
publikama, a Saveznoj vladi osnovne i opšte direktive na pro- 
svetno-kulturnom području. 

Na prosvetno-kulturnom polju Ustav nas nesumnjivo oba- 
vezuje da pojačamo borbu za podizanje kulturnog nivoa na- 
ročito naših radnih slojeva, radničke klase lii seljaištva. U tome 
pogledu, bez obzira što socijalno-ekonomski uslovi još nisu 
dovoljni, naši su narodi pokazali tako ogroman polet i uspehe, 
kojij se jedva mogu uporediti sa uspesima iz čitavog niza go- 
dina u staroj Jugoslaviji. Na kraju krajeva, i sama diskusija o 
Ustavu, koja je predata samom narodu, pokazala je da je on 
već dorastao da diskutuje o jednom tako krupnom zakonu 
kao što je Ustav, i pokazuje koliko se popeo kulturni nivo 
naših narodnih masa. Da i ne govonim o tome koliko je naša 
država za jednu godinu dana — i to godinu dana posle teškog 
četvorogodišnjeg rata, uložila preko svoga budžeta za podi- 
zanje narodne prosvete i kulture, za podizanje opšteg kultur- 
nog nivoa narodnih masa. To je najslikovitije izraženo u ovoj 
cifri: li 1940 godini 85 dinara na jednog građanina davala je 
država za podizanje kulture, a u 1945 godini popela se ta cifra 
nai 133 dinara. 

Odlučujućj korak u podizanju kulturnog nivoa narodnih, 
radnih masa, na koje naš Ustav obavezuje, to je obavezno 
školovanje. Nemojte da te reči »obavezno školovanje« prelaze 
preko jezika olako. To obavezno školovanje nije postojalo i 
još ne postoji, jer je ogroman broj, naročito ženske seljačke 

704 



dece, koja uopšte nisu posećivala školu i ne posećuju; A bez 
likvidiranja nepismenosti) ne može se govoriti o stvarnom po- 
dizanju prosvetno-kulturnog nivoa naših radnih masa za koje 
se naš Ustav zalaže. Bez sprečavanja da se stvore novi nepi- 
smeni nema likvidacije nepismenosti. 

Pored primera koje sam navela, primera iz budžeta, za 
podizanje kulturnog nivoa masa imamo još dva vrlo važna 
činioca koji će pomoći u tome pogledu. To je, pre svega, oslo- 
bođenje žene, koje će vrlo mnogo uticati na podizanje^ pro- 
svetno-kulturno? nivoa naših masa, već samim tim što će se 
podići milionske mase žena. Podizanje matera uticaće i na 
■kulturno podizanje podmlatka. Drugi činilac, to je naša 
Armija koja u ovom momentu igra veliku ulogu u pros\ 
vanju naših narodnih masa,- jer naša Armija služi kao škola za 
mlade borce. Samo da navedem jedan primer. Danas se samo 
oko 30.000 Šiptara uči u našoj Armiji pismenosti — ii to ne 
samo pismenosti nego i mnogim drugim tekovinama nauke I 
civilizacije. 

Jedno od glavnih sredstava za kulturno i prosvetno podi- 
zanje našeg naroda jesu, nema sumnje, škole. Ali mi smo 
nasledili iz stare Jugoslavije nekoliko stvari kojih teško mo- 
žemo da se oslobodimo u našoj novoj državi. Pre svega, nasle- 
dili smo to da sadašnji socijalni sastav naše inteligencije i 
inteligencije koja se sada stvara ne odgovara potrebama naše 
zemlje. Samo jedan primer: od novoupisanih ().400 studenata 
na Beogradskom univerzitetu, samo oko 400 studenata je iz 
radničkih porodica a samo oko 800 je iz seljačkih porodica. 
To je, nesumnjivo, posledica starih socijalno-ekonomskth 
uslova, koju su smetali deci najširih radnih slojeva da dolaze 
na tako visoke škole. Mi to moramo popraviia.ti. , 

Drugo, zaostatak iz stare Jugoslavije je oskudica stručnih 
škola. Ja se koristim ovom prilikom da naglasim potrebu da 
suzbijemo tu lošu tendenciju u našem društvu, koje je tavon- 
zovalo sve druge škole sem stručnih, iako su stručne škole, 
kako je rekao maršal Tito, ogromna potreba našeg naroda, 
iako su srednji stručni kadrovi upravo ono što je našoj zemlji 
•najpotrebmie U tom smislu mi ćemo morati mnogo raditi da 
bi naša prosvetno-kulturna politika bila u skladu sa Lstavom. 

I na kraju kad je reč o vaspitanju omladine, o tome 
kakvo vaspitanje treba omladina da dobije, ja bih se osvrnula 
samo na jedan momenat u vezi sa crkvom, u vezi sa odvaja- 
njem škole od crkve. Naime, mnogo puta se ljudi, svestttl i 
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i verski velikodostojnici boje. kad je reč o odvajanju škole od 
crkve, za omladinu, jer, vele, ne znaju, kako će i na koji način 
da se da moralno vaspitanje našoj omladini, ako ne bude pre- 
davana veronauka. Mislim dai sveštenici uzaludno strahuju. 
Ja sam uverena da će vaspitanje naše omladime zadovoljiti i 
sve progresivne ljude crkve. Moral će se unositi kroz čiLtavo 
vaspitavanje u našim školama, unosiće se kroz ljubav prema 
našoj slavnoj prošlosti, unosiće se kroz nove primere patrio- 
tizma; omladina će se učiti na junaštvima komunista i boraca 
za slobodu, učiće se ljubavi prema ostalim narodima, učiće se 
ljubavi prema čoveku, prema našoj državi, prema maloletnoj 
deci itd. Učiće se, velim, kroz čitavu školu. Učiće se veri u 
svoj narod koji je pobedio svog najžešćeg neprijatelja — ne- 
mački fašizam. To će biti duh škole. Prema tome, nema mesta 
strahu. 

I poslednji momenat u vezi sa kulturom i prosvetom jeste 
pitanje slobode nauke (i umetničkoga rada. No, ja u vezi s tim 
obraćam pažnju na one reči koje stoje u Ustavu, da nauka 
treba da posluži u našoj zemlji kulturnom podizanju naroda 
i podizanju narodnog blagostanja. Čini mi se, nigde jasnije 
nego u ovim trima poslednjim recima, »podizanju narodnog 
blagostanja«, nisu date tako jasno smernice i zadaci naših 
ljudi od nauke. Ranije su naučni umovi koristili znanje li da- 
vali znanja za veoma mali broj ljudi, za uživanje vrlo malog 
broja ljudi. Danas ljudi od nauke i rnt svi skupa moramo se 
potruditi da nauka postane svojina onih kojima su bile ospo- 
ravane najosnovnije prosvetne ■! kulturne potrebe. Na to, kako 
da učinimo da se naukom podigne narodno blagostanje, ja 
bih odgovorila citatom, ne doslovnim, iz govora sovjetskog 
pretsednika Akademije nauka Komarova, koji je održao 1943 
godine sovjetskim naučnicima,, u kome je otprilike Ikajzao: 
Kakav se veći zadatak može postaviti pred naučnike, nego 
zadatak dai se u što kraćem roku udahne sovjetski žiivot sa 
svima njegovim bogatim bojama u sovjetske gradove i sela 
razrušene od fašističkih varvara. Vratiti radost omladini, otvo- 
riti škole dedi, približiti mladiće i devojke nauci i kulturi. 
ponovo uključiti u stvarahički život sovjetske ljude i žene, 
oživeti razrušene mašine, učiniti da kolhozna polja daju što 
veće prinose, ozeleniti gradove i sela, otvoriti bolnice i ambu- 
lante, obnoviti univerzitete, laboratorije i institute — eto za- 
dataka koji ne mogu biti ispunjeni bez učešća sovjetskih 
naučnikai. 
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Eto i našim naučnicima primera za njihov rad na pobolj- 
šanju narodnog blagostanja. Eto im pKmcra Komisije sovjet- 
skih naučnika koja je dobila za svoj rad u najtežim vremenima 
Otadžbinskog rata nagradu Staljinske premije za svoj rad na 
iskorišćavanju izvora na Uralu, u Sibiru li1 Kazaihstanu u svrhe 
odbrane zemlje. Nesumnjivo da i danas broj tih nagrada za 
rad na obnovi zemlje u SSSR nije mali. I samo na taj način, 
ako nauka ne izgubi vezu -sa praksom, ii ako bude neposredno 
koristila podizanju narodnog blagostanja, na taj način će ona 
moći odgovoriti onim zadacima koje našoj nauci i umetnosti 
postavlja naš Ustav. 

Na kraju, kako ovaj Ustav feražava u celini interese svih 
naših naroda i svih radnih slojeva naših naroda, interese sva- 
kog naroda ponaosob, kako je ovo Ustav koji već živi u našoj 
praksi i za koji su se naši narodi bonMi, ja kao član Narodnog 
fronta Srbije izjavljujem da ću glasati za ovaj Ustav. (Dugo- 
trajan aplauz). 

Pretsednik:  Ima  reč  drug Bogdan  Oreščanin. 

Bogdan Oreščanin (NR Hrvatska): Drugovi i drugarice 
iiarodmj poslanici, odmah ću izjaviti da ću u načelu glasati za 
predloženi nacrt Ustava, jer ga sa državnopravne strane sma- 
tram kao krunu i vrhunac petogodišnjih napora naših naroda, 
naročito napora u vreme narodnooslobodilačke borbe. 

Sama činjenica da mi danas donosimo Ustav znači da je 
ostvaren osnovni cilj narodnooslobodilačke borbe, da je iste- 
ran okupator iz naše zemlje, da je razbijena reakcija u zemlji 
i da su naši narodi svoji na svome. Sama činjenica da nas 
Ustav donosi danas narodno pretstavništvo koje je izabrano 
ogromnom većinom naroda na slobodnim izborima i da ga 
donosi nakon diskusije u najširim narodnim slojevima jesie 
znak da je kod nas ostvaren drugi cilj narodnooslobodilačke 
borbe: da je u punom smislu reći ostvarena narodna vlast. 

Bratstvo, jedinstvo i jednakopravnost naših naroda mislim 
da su pravno formulisani u predloženom nacrtu Ustava i da 
provejavaju gotovo kroz svaki član toga nacrta. Republika, 
za koju su ginuli naši' borci i patili naši narodi postala je vec 
voljom naroda zakon i ona će kao takva biti i sankciomsana 
i ozakonjena i po našem nacrtu Ustava. Demokratija, narodnai 
demokrat i ja, mislim, može se reći da je upravo sadržina i geslo- 
ovakvog nacrta i ovakvog Ustava-, kako nam  je predložen. 
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I  na  kraju, jedna  od  osnovnih  tekovina   narodnooslobo- 
dilačke borbe, Jugoslovanska armija, mislim, našla je dostojno 
mesto u nacrtu   Ustava.   Ja   ću kao pripadnik   Jugoslovanske 
armije   da  govorim   o   onim   odredbama   nacrta  Ustava   koje 
govore  o  Armiji  i  o narodnoj  odbrani.  Prethodno  bih hteo 
nekoliko  reči  da  kažem o samoj  Armiji.    Naša Armft'ja nije 
armija i nije vojska kao što je bla nekadašnja stara jugoslo- 
venska vojska, kao što još i danas ima dosta vojski, koja bi 
bila jedan aparat u rukama reakcije, uperen protliv svog vla- 
stitog naroda, koja bi kao Damoklov mač vislla nad glavama 
naroda da im nametne   svoju   volju.   Naša   Armija je armija 
koja je rođena od našeg naroda, koja je kao date partizanskih 
odreda,  preko  Narodnooslobodilačke  vojske,  prerasla  u   mo- 
dernu, muževnu i snažnu Jugoslovensku armiju. Našu Armnju 
U toku njenog uzrasta i organizacije negovali su i nosili na 
rukama  svi  naši   narodi.  Naša  Armija  bila je, jeste li1 ostace 
uvek zaštitnik naših  naroda,  njihove  države i  nove naše Re- 
publike i slobode naših naroda. Ona je u čvrstom i bratskom 
zagrljaju sa Crvenom  armijom   oslobodila   našu zemlju.   Ona 
je i danas spremna ne samo da nas brani nego i da stoji na 
braniku međunarodne organizacije mira, da stoji!1 na braniku 
tekovina svih slobodoljubivih naroda. Mislim da se može reći 
da je naša Armija jedan od osnovnih nosilaca jugoslovenskog 
patriotizma,  jedan  od   osnovnih   nosilaca  jedinstva   naših   na- 
roda. Kao što ja i drugarica predgovornica rekla, »Armija je 
danas škola naših naroda, gde se naši omladinci i naši narodi 
politički ii  kulturno vaspitavaju«. Jednom rečju, 'naša Armija 
je narodna armija, a ja bih još kazao da je naša Armija Titova 
Armija. Zar je onda čudo da se u nacrtu Ustava kaže da je 
zadatak Jugoslovanske armije da brani i obezbeduje sigurnost 
zemlje,  da   brani  i  obezbeduje   slobodu   naroda.   Da je  naša 
Armija  iznikla  iz naroda  i  nerazlučno vezana za  njega- doka/, 
je i to što naš Ustav predviđa ustanovu izbornosti Vrhovnog 
komandanta. 

Ja bih se osvrnuo i na sam sastav naše Armije, da bih 
pokazao da je ona ne samo po svojoj istoriskoj ulozi, po svo- 
me postanku i po zadacima koje je dosad izvršila nego i po 
svome sastavu organizovani deo našeg naroda, omladine, i 
da ona na taj način u potpunosti i po svome sastavu ima na- 
rodni karakter. 

S druge strane, naša Armija ne samo da ja odigrala odlu- 
čujuću ulogu u oslobođenju naše zemlje nego ona i danas, u 
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doba izgradnje, daje svoj udeo, svoj obol za što brže pobolj- 
šanje naše zemlje. Ovo se naročito ispoljilo u pogledu lizgrad- 
nje i opravke saobraćaja. Borci i rukovodioci naše Armije, 
pošto nisu odeljeni od naroda već unutar same Armije, pret- 
stavljaju deo naroda, aktivno učestvuju i u društvenom ij u 
političkom životu naše zemlje. 

Prema tome, da se opet vratim na nacrt Ustava, kojim 
se sva građanska prava koja se daju ostalim građanima daju 
i pripadnicima Jugoslovenske armije, što je sasviim i razumlji- 
vo. Tu treba naročito podvući da im se daje i aktivno i pasivno 
pravo glasa. Povodom toga ja bih hteo da podvučem jednu 
tragikomtičnu paralelu sa situacijom u bivšoj, pokojnoj Ju- 
goslaviji. 

Tamo, i u oktroisanom ustavu od 1931 godine i u nazovi 
demokratskom Vidovdanskom ustavu, kaže se ko nema pravo 
glasa: »Nemaju pravo glasa lica pod starateljstvom, koja su 
pala pod stečaj, lica koja su na robiji, lica koja su osuđena 
na gubitak časti i vojnici«. I jasno je, takva armija nije mogla 
ni da izvojuje pobedu, takva je armija, valjda po logici biv- 
ših reakcionara i stvarno bila pod starateljstvom reakcionarne 
klike, u njoj biti značilo je zaista biti na robiji, i za nju se 
može reći da je pala pod stečaj, jer je izgubila rat za četiri 
do pet dana a time je i izgubila svoju čast. Takva armija je 
bila unapred osuđena na propast, kao i sve one vojske koje se 
odele od  naroda, koje n'isu iznikle  iz naroda. 

U članu 34 našeg nacrta Ustava kaže se da je najveća 
čast i dužnost svakog građanina braniti svoju otadžbinu. Da 
je čast braniti ovakvu otadžbinu, republiku, slobodnu narodnu 
republiku, kao što je ova naša, i da je čast služiti u redo- 
vima ovakve Arm'ije, proslavljene svojim podvizima, ja mi- 
slim da je to van diskusije. 

Da je dužnost braniti otadžbinu proizlazi iz dva principa. 
U prvom redu princip ravnopravnosti, koji provejava kroz 
čitav naš život, pa prema tome i kroz nacrt Ustava, traži da: 
ravnopravno svi građani brane svoju otadžbinu, bar ravno- 
pravno prema svojim fizičkim i umirim mogućnostima, ali da 
su svi obavezni da otadžbinu brane. S druge strane, taj princip 
ravnopravnosti spaja se sa jednim vojnim prmc.pom, koji je 
nikao u modernim ratovima, u ratovima totalitarnim, gde je 
zaista svaki građanin jedne zemlje u slučaju rata ugrožen, 
Pa prema tome, svaki građanin treba da je obavezan da svoju 
zemlju i brani. 
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U staroj Jugoslaviji ne samo da vojska nije imala prava, 
ne samo da njeni pripadnici nisu imali onOh prava koja su 
imali građani i ti onako skučenom obimu, nego i u samoj 
vojsci bilo je diferenciranja, naročito u pitanju službe ti vojsci 
kao dužnosti. U staroj Jugoslaviji vojsku, pun vojnički rok, slu- 
žili su samo radnici i seljaci. Svi drugi, kako se kaže, gospoda. 
služili su skraćeni rok. U jednom članu našeg Ustava koji se 
ne odnosi direktno na Armiju nego na sve životne manife- 
stacije u zemlji, kaže se da se ne dozvoljavaju nikakve privi- 
legije po rođenju, po imovnom stanju i po stepemi obrazo- 
vanja. Mislim da je to ono što treba da ude, što treba da se 
protegne po svome shvatanju i na Jugoslovensku armiju i na 
službu u Jugoslovenskoj .armiji, jer u njoj nema nikakvih pri- 
vilegija od njenog početka do danas i neće ih w biti ni po 
rođenju ni po imovnom stanju ili stupnju obrazovanja. Tamo 
jedino dolazi do izražaja kvalitet čoveka, karakter čoveka, 
njegov stepen odanosti narodu, stepen zalaganja u radu, u 
rukovođenju. 

Odredbe u nacrtu Ustava koje lizrično obavezuju državu 
da vodi brigu o ratnim invalidima, mislim, naši će borci i 
rukovodioci shvatiti zaista kao pažnju i zahvalnost našeg na- 
roda našim borcima koji su stradali u toku rata. Eto, na kraju 
uiogu da kažem, i uveren sam da svi borci i rukovodioci Ju- 
goslovanske armije u ovakvom Ustavu mogu da gledaju oza- 
konjenje tekovina narodnooslobodilačke borbe, onih tekovina 
za koje su oni ginuli, stradali i patili i da na ovakav Ustav 
mogu da gledaju prosto kao na svoj Ustav. 

Još bih na kraju hteo da se osvrnem i na neke druge 
odredbe u Ustavu, hteo bih da se dotaknem pitanja sudstva. 
Kao svuda u nacrtu Ustava, i kod formulisanja odredaba o 
pitanju sudstva provejava demokratičnost i narodni duh. To 
pokazuje odeljivanje sudstva od upravne vlasti i odgovornost 
sudova samo višim nadležnim sudovima; to pokazuje i usva- 
janje načela kolegijalnosti sudova radi veće objektivnosti u su- 
dovanju. Narodni duh koji dolazi do izražaja kod odredaba Sud- 
stva, koji baš traži u prvom redu kvartet ljudi pa onda 
stručnost, iako je i ona i te kako važna, mislim, došao je 
naročito do izražaja u ustanovi sudija-porotnika kao ravno- 
pravnih sudijama stručnjadima. Smatram da toj stručnosti kod 
sudija treba pokloniti punu pažnju i da je to izmenom u nacrtu 
Ustava, po kojoj su ukinuti rokovi za izbor sudija, u potpunosti 
postignuto. Naime, sudije koje valjaju, koje zaista hoće da služe 
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svome narodu, koje zaista hoće da štite zakonitost i da štite 
narod od nenarodnih i protivnarodnih dela, imaju mogućnost 
J perspektivu stručnog razvoja u mogućnost da budu stalne. 
Го najviše zavisi od samih njih. 

Eto, čini mi se da je čitav nacrt našeg Ustava rađen tako 
da što bolje sa pravne strane formulLše tekovine narodno- 
oslobodilačke borbe i ne samo da bude slika stvarnosti, пецо 
i da te tekovine i odredbe tako forniuliše da ustvari daju 
mogućnost širokog razvoja, stvaraju mogućnost učvršćivanja 
^produbljivanja tih tekovina, stvaranje novih narodnih teko- 
vina, te mislim da našem Ustavu ne samo da se ne može 
prigovoriti da nije dobar nego uveren sam, da bi iz njega 
trebalo da uče mnogi koji su dosad bili monopolisali' demo- 
kratiju za sebe. (Aplauz). 

Pretsednik:  Ima  reč narodni poslanik Hasau Brkić. 
Hasan Brkić (NR Bosna i Hercegovina): Drugovi i dru- 

garice narodni poslanici, projekat Ustava koji treba da izglasa 
naša Ustavotvorna .skupština kao osnovni zakon naše Narodne 
Republike pretstavlja bilans prevaljenog puta u razvoju našeg 
Narodnooslobodilackog pokreta, on pretstavlja zakonodavnu 
-sankciju državnih, političkih, društvenih i ekonomskih pro- 
mjena u životu nove Jugoslavije. Kao takav, naš Ustav izra- 
žava osnovne tekovine naše borbe, učvršćuje ih i za ovu etapu 
stavlja okvire za njihovo dalje razvijanje u cilju jačanja naše 
narodne države, u cilju stvaranja srećnijeg života za sve naše 
narode. 

Naš Ustav, što nema primjera u ustavnoj teoriji i praksi 
ne samo naše zemlje već i čitavog niza drugih zemalja, nije 
djelo jedne reakcionarne, eksploatatorske i.sebične društvene 
-rrupe, nego je djelo osnovnih demokratskih snaga jugoslo- 
venskih naroda, koji su u borbi za nacionalnu slobodu izgradili 
novu državu, državu koja se po svojoj društvenoj i političkoj 
suštini bitno i principijelno razlikuje od ranije državne vlasti. 
Zato je naš Ustav, po načelima ш kojima je izrađen, u 
osnovi nešto drugo nego što su bili ustavi stare Jugoslavije, 
spravo zato što on pretstavlja osnove na kojima je izgrađena 
naša narodna država, kao država novog tipa, on pretstavlja 
u velikoj mjeri ostvarenje istiaskog demokratizma koji je po 
^vome obimu mnogo širi od demokratizma najdemokratskijih 
buržujsko-parlamentarnih republika. U tom pogledu Ustav nove 
Jugoslavije, po svom značaju, prelazi granice naše zemlje, jer 
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on pretstavlja progresivnu demokrntsku tekovinu,-koja će uli- 
jevati duh borbe mnogim narodima koji se danas bore protir 
reakcionarnih i prot'aSističkih klika u svojini zemljama. 

Činjenica da se vlast u našoj zemlji našla u rukama na- 
roda, omogućila je da Ustavotvorna skupština donese takav 
Ustav koji će sa svoje strane još više učvrstiti našu vlast, 
učvrstiti nezavisnost i suverenost naše otadžbine. 

Projckat našeg Ustava odrazio je i značajne promjene u 
ekonomskoj i socijalnoj strukturi naše zemlje. Ustav polazi 
od činjenica da su se u okviru postojećeg sistema, baš zato 
što su se na čelu države našle široke narodne mase, izvršile 
promjene koje našoj ekonomsko-društvenoj strukturi daju 
sasvim drugi značaj, koje omogućuju da se u budućnosti eko- 
nomski  razvoj naše zemlje odvija u novim  oblicima. 

Ustav, drugovi poslanici, pošao je od činjenice da u eko- 
nomici naše zemlje, pored privatnog kapitalističkog sektora 
postoje još dva druga sektora, koji po svojoj snazi i značaju 
za dalji razvitak naše privrede pretstavljaju jaču snagu od 
prvog, a to je —■ državni i zadružni sektor privrede. Zbog toga. 
projekt Ustava ne sadrži samo politička načela na kojima je 
izgrađena jugoslovenska federacija, nego on sadrži i načela na 
osnovu kojih će se razvijali materijalni uslovi života najširih 
narodnih masa. 

Sektor državne privrede, koji je danas obuhvatio osnovne 
snage naše industrije, saobraćaj, kreditne ustanove, velik: dio^ 
razmjene dobara, pretstavlja jedan od osnovnih stubova ne 
samo naše ekonomije, nego i našeg cjelokupnog državnog i 
ustavnog poretka. Pozitivan i stvaralački rad naše narodne 
države na organizaciji naše ekonomije, na daljem razvijanju i 
konsolidaciji demokratskih tekovina naše narodne revolucije 
ne bi se dao ni zamisliti bez stalnog oslonca na stalno jačajući 
sektor državne privrede. 

Naš budući privredni razvoj neće se i ne može se odvijati 
bez rukovodeće i usmjerujuće uloge narodne države. Mi ćemo- 
biti u mogućnosti da pitanje našeg daljeg razvoja postavimo 
i riješavamo na bazi opštedržavnog plana. To ćemo moći izvesti 
jedino zahvaljujući snazi i značaju privrednih pozicija naše 
narodne države. Stanje naše privrede, naročito poslije pusto- 
šenja i pljačke koju su izvršili- okupatori, pruža nezavidnu 
sliku. Osim toga, industriski razvoj naše zemlje ni prije rata 
nije se odvijao na bazi naših mogućnosti i potreba na- 
roda.  Industrija  tada, kao najnaprednija  i  rukovodeća  grana 
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privrede, nije bila korišćena kao poluga za opšti ekonomski 
preobražaj drugih privrednih grana, koje su, naročito poljo- 
privreda, ostale na vrlo niskom stepenu ekonomskog razvoja. 
Liniju našeg industriskog razvoja, a prema tome i opštepri- 
vrednog razvoja,, nisu određivali samo interesi tadašnjih vla- 
dajućih krugova, nego su odlučujućim faktorima njenog 
razvoja postali neprijatelji naše zemlje, koji su, naročito nje- 
mački imperijalisti, pretvorili privredu Jugoslavije u dodatak 
njihove metropolske privrede. To je nužno dovelo do ekonom- 
ske zavisnosti naše zemlje, što nije moglo ostati bez teških 
posljedica na njenu opštu unutrašnju i spolnju politiku. 

U ocjeni privrednog razvoja Jugoslavije ne bismo smjeli da 
predemo ni preko činjenice, da se on neravnomjerno razvijao 
u pogledu njenih sastavnih djelova. Otuda vidimo da su po- 
jedini krajevi, ovdje naročito ističem slučaj Bosne i Hercego- 
vine, znatno izostali, iako su opšti materijalni uslovi bili takvi 
da tempo našeg razvoja bude nesrazmjerno brži. 

Put budućeg privrednog razvoja u našoj zemlji, zahva- 
ljujući izmijenjenim društvenim i ekonomskim odnosima, neće 
dozvoliti da se vratimo na staro, jer bi povratak u privredi 
na staro značio ne samo restauraciju reakcionarnih elemenata 
na ovom području — nego njihovu restauraciju u političkom i 
državnom životu naše zemlje. Zahvaljujući današnjim svojnn 
pozicijama, naša će država, kao Sto predviđa i sam nacrt Usta- 
va, pitanje naše ekonomske izgradnje postaviti na bazu opsteg 
privrednog plana. Mi ćemo na tom putu, pored današnjeg 
osnovnog zadatka, postići u privredi predratni nivo, mi ćemo 
bržim tempom likvidirati našu ekonomsku zaostalost, naročito 
zaostalost našeg sela. Novom ekonomskom politikom, nase 
države, jačanjem njene ekonomske moći, selo će izići na put 
novog života U tom pogledu naš Ustav, — u tome je njegova 
bitna i principijelna razlika od drugih ustava, — ne uzima po- 
stojeće stanje ii ekonomsko-društvenim odnosima nepromjenj- 
Ijivo i vječito. On nije prepreka za dalji progresivni razvoj tili 
odnosa u našoj zemlji. . 

Projekat Ustava odredio je posebno mjesto zadrugarstvu. 
U današnjim socijalnim .i ekonomskim odnosima koje sanKci- 
oniše naš Ustav, zadrugarstvo se razvija u veliku i sveobu- 
hvatnu organizaciju radnih masa. Ono obuhvata ogromnu 
masu sitnih proizvođača, naročito na selu. Ono ce uz podršku 
narodne države i njene privrede podići njihove proizvodne 
mogućnosti. Zadrugarstvo će u  daljem  svom  razvoju umjet; 
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nove oblike rada i organizacije u naše selo. Zadrugarstvo, 
okuplja, takode, široke mase potrošača grada i sela koji su, 
kao i sitni proizvođači, pod ranijim uslovima bili žrtva eksplo- 
atacije krupnih industriskih i finansiskih ftrugbva i njihovih 
moiiupoMstičkih organizacija. Zadrugarstvo, kao elenVen it 
naše ekonomske strukture, postalo je na taj način jedan od 
stubova   državnog   uređenja   nove   Jugoslavije. 

Projekat Ustava pošao je i od te činjenice. Oslobođeno 
od utopističkih i nestvarnih teorija reakcionarnih i konzerva- 
tivnih društvenih reformista, koji su ranije imali uticaja na 
zadrugarstvo, oslobođeno iluzija 6 nekom posebnom zadru- 
žnom putu u razvitku društveno-ekonomskih odnosa, zadru- 
-.irstvo nove Jligoslšvije doživljava i doživjeće nevjerovatan 
polet i procvat. Otuda i nije čudo što su široke mase, naročito 
seljačke, zauzele pozitivan stav prema Ustavu, što su sa odu1 

ševljenjem  pretresale njegove odredbe. 
Zahvaljujući državnom i zadružnom sektoru privrede, naša 

narodna država uvući će u proces naše ekonomske izgradnje 
najšire narodne mase, ona će podići i razviti produkcione i 
društvene aktivnosti radničke mase srednje-- i siromašnog 
seljaštva i naše narodne inteligencije, ona će razviti do neslu- 
ćenih razmjera individualne stvaralačke snage naših ljudi, koji 
će izrastati iz naroda vjekovima gusenog i pritiskivanog. 

Elementi privredne demokratije, dati u projektu Ustava, 
predstavljaju osnovu više forme političke demokratije koja je 
ostvarena u našoj zemlji. Okviri našeg Ustava i perspektive 
koje stvara omogućuju daljem razvitku ostvarenje najvećeg 
ideala čovječanstva i demokratije: slobodi čovjeka kao gra- 
daninž treba da odgovara njegova sloboda kao radnika. 

Jačanje naše ekonomske strukture i njen razvoj u pravcu 
koji nalažu interesi širokih narodnih masa pretstavljaju osnov- 
ni uslov za dalji razvoj naše demokratije, za još brži tempo 
konsolidacije i ekonomske izgradnje naše zemlje, — pretstav- 
Ija osnovni uslov za čvrstinu i trajnost ustavnog i državnog 
poretka nove Jugoslavije. Na taj način, naši neprijatelji ne 
samo da će se miriti sa našim postojanjem, nego će se morati 
miriti j sa našim daljim razvijanjem i jačanjem. 

Htio bih da kažem nekoliko riječi o našoj federaciji, ima- 
jući u vidu onu njenu stranu koja će omogućiti planski pri- 
vredni razvitak naše zemlje, svih njenih sastavnih dijelova, 
imajući u vidu njen duh koji obavezuje na to da ekonomski 

7H 



jače  nacionalne  državne jedinice  pomognu   razvitak  ekonom- 
ski zaostaliii jedinica. 

Jugoslovanska federacija stvorena je kao rezultat pobjed- 
ničkog razvitka , jedinstvene borbe svih naših naroda. !SIa5a 
tederacija stupila je na istorisku pozornicu ne kao posljedica 
nasilja, kao što je bio slučaj sa drugim federacijama u njiho- 
vom postanku, nego kao federacija dobrovoljno ujedinjenih 
ravnopravnih naroda u jedinstvenoj saveznoj državi. Kada 
pogledamo onaj dio odredaba projekta Ustava koje preciziraju 
odnos savezne države i pojedinih republika, vidimo da one, za 
ovaj period našeg razvoja, pravilno određuju odnos centrali- 
zovanog rešavanja saveznih državnih pitanja, naročito na 
privrednom polju, i širokih prava inicijative pojedinih repu- 
blika. Važne privredne funkcije savezne države, kao što su: 
opšte rukovodstvo i kontrola trgovinskih odnosa sa inostran- 
stvom, upravljanje saobraćajem, izrada, rukovođenje i izvo- 
đenje opštedržavnog privrednog plana, odobravanje saveznog 
budžeta, rukovođenje novčanim i kreditnim sistemom, 
upravljanje industrijskim i poljoprivrednim preduzećima, ban- 
kama i trgovačkim preduzećima opštedržavnog značaja — 

sve će to omogućiti da naša savezna država riješava na centra- 
lizovan način najvažnija pitanja za život zemlje, za što uspje- 
šniju obnovu i izgradnju svihi saveznih republika. Ova strana 
našeg Ustava, koja je proistekla iz sistema narodne vlasti i 
slobodne volje naših naroda, daje unutrašnju snagu našoj fede- 
raciji, koja će, u pretstojećein periodu, sa uspjehom riješiti 
neobično teške i složene probleme izgradnje nove ekonomije, 
nove 'i'još naprednije ekonomske i socijalne strukture Jugo- 
slavije. 

Gledajući u našem Ustavu garanciju za očuvanje postignu- 
tih pobjeda, gledajući u njemu garanciju za naš uspješan bu- 
dući privredni i opštepolitički razvitak, ja — kao pristalica 
Narodnog fronta Bosne i Hercegovine izjavljujem da ću u 
načelnoj diskusiji glasati za projekat Ustava. (Aplauz). 

Pretsednik:   Određujem  kratak  odmor. 

' (Posle odmora) 

Pretsednik: Nastavljamo diskusiju b nacrtu Ustava. Reč 
ima narodni poslanik Kirilo Savić. (Aplauz). 

Kirilo Savić (NR Srbija): Drugovi i drugarice narodni 
poslanici u   dosadašnjim   govorima   drugova   narodnih   posla- 
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nika rečeno je, ako još ne sve, ono toliko o ovom našem 
Ustavu, da se ja ne nadam da ću umcti nešto više ili bolje o 
njemu kazati. Ali stara je istina da dobre stvari treba češće 
ponavljati i zato sam izašao pred vas, da bar ponovim i još 
jedanput naglasim ono što su drugi govornici pre mene rekli. 

Mi smo svesni toga da to nećemo biti mi, narodni posla- 
nici, koji ćemo ovim Ustavom stvoriti nove uslove našeg 
državnog i društvenog života, otvoriti nove puteve našeg na- 
pretka. Ovaj Ustav stvoren je pre nas, sakupljenih u ovoj 
Skupštini. Misao o ovom i ovakvom Ustavu vladala je našim 
dušama još od onog prošlog svetskog rata. Ta misao bila je 
protest protiv onoga što je pre ovoga bilo; ona je bila nada 
da će bolje morati doći, ona nas je učila da se to bolje može 
samo borbom postići. I nastupio je taj dan teške i olsudne 
borbe i vulkanskom erupcijom izbila je tih dana neslućena 
veličina tvoračke snage, državotvornog smisla i nepokolebljive 
volje naših naroda. Da čudo bude još veće, te naše snage, kojih 
ni sami nismo bili svesni, ponikle su u našim narodima posle 
onog teškog sloma i velikog rasula, iz moralnog pada i izdaj- 
stva onih koji su upravljali ovom zemljom. 

Borba koja je otpočela morala se voditi prvo na dve 
strane: protiv fašističkih osvajača i protiv sopstvenih 
ugnjetača. 

Veliko je to čudo koje su naši narodi stvorili tom svojom 
borbom, ali ima jedno još veće, koje su oni u isto doba uči- 
nili: pobedili su sami sebe. 

Izgledalo je da to nije lako, neki su mislili da je to i ne- 
mogućno u onom stanju i položaju u kome su bili naši narodi 
jedan prema drugom. 

Naši nasilnički režimi najstrašniji su bili u tome, što su, 
držeći se principa »zavadi pa vladaj«, naše narode pozavadali. 
U očajanju mi nismo uvek poznavali prave krivce te naše 
zajedničke bede, već smo se uzajamno, okrivljavali. I stvarala 
se mržnja medu našim narodima, i besprosvetno je stalo nebo 
nad glavama našim. 

Šta vidimo danas? Mesto mržnje bratsku ljubav, mesto 
razdora slogu i ujedinjene. I, eto, danas smo mi slobodni: od 
osvajača, slobodni od sopstvenih ugnjetača, slobodni od mržnje 

■i zlosti koje su trovale dušu našu. 
Ta puna sloboda, ta uzajamna ljubav i sloga naša, to je 

osnovni zakon naš, ovaj Ustav naš je živi duh koji čini njegovu 
suštinu i sadržinu.  I sva je naša briga  danas u tome  da  taj 
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imperativni zahtev naše jednodušnosti što vidnijc podvučemo 
i istaknemo, da ga pismeno izrazimo. 

Bitna odlika ovog našeg Ustava i jeste u tome što on ne 
pretstavlja kompromis, pogađanje krune sa narodom, kom- 
promis klasa i partija, već je on jednostavni, nepodeljeni izraz 
jedinstvene volje naših naroda da žive u slobodi i u zajednici, 
u uslovima jednakosti, ravnopravnosti i socijalne pravde. Kao 
takav on je postao stvarnost pre nego što je napisan i pred 
nas iznesen. Ujedinjenje slobodnih naroda u federativnu repu- 
bliku, demokratski principi, u potpunosti provedeni kroz usta- 
novu narodne vlasti, postali su sastavni deo našeg narodnog 
bića još od prvih zasedanja AVNOJ-a. 

Veliki su bili dani istoriskog stvaranja, u kome je, upo- 
redO sa velikim narodima, učestvovao i naš narod. Zato je 
velika i vrednost ovog našeg Ustava, koji velike tekovine togia 
stvaralačkog rada pismeno zavćStava novim pokolenjima, da 
čuvaju ne njegov tekst, već njegovu duhovnu sadržinu: slo- 
bodu i ujedinjenje. Slobode nema bez ravnopravnosti; ujedi- 
njenja nema bez uzajamnog poštovanja i ljubavi. 

Teško iskustvo žalosne naše prošlosti naučilo nas je da se 
sloga, ljubav i jedinstvo, da se ravnopravnost i sloboda ne 
mogu postići u monarhiji i zato smo se nje oslobodili. 

Velike tekovine naše dvostruke oslobodilačke borbe, s_a 
kojima smo se već tako srodili, kao da smo se u njima i rodili, 
uzeo je ovaj Ustav kao osnov za dalje uređenje naše države. 

Odlukom ove naše Skupštine, još pre donošenja ovoga 
Ustava, priznat je republikanski oblik vladavine, koji je već 
bio dat i postao naša stvarnost, a kao novina još u taj republi- 
kanski oblik uneseno je to Sto je toj republici dat pretstavni- 
čki, a ne pretsednički oblik. On princip narodne vlasti, koji 
čini osnov unutrašnjeg uređenja naše države, dovodi do punog 
'izražaja. Nije ta vlast narodna samo po tome što je nikla u 
narodu, već još više po tome što vlast i narod čine neraz- 
dvojno jedinstvo, dok je dosad narod, kao što znamo, bio na 
jednoj a vlast na drugoj, suprotnoj strani. 

Ustavi zapadnih država zasnovani su na principu demo- 
kratije, ali formalne demokratije. Oni svima građanima pn- 

ikost građanskih prava. Ali kakva je ko- 
ui- 
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iskorišcavaju  da slabije  ekonomski  eksploatišn.   Očigledno je 
da takva formalna demokratija nije ni prava ni dovoljna. 

Eto, zato je ovaj naš Ustav zakoračio odlučno korak dalje. 
Priznajući i uvodeći sve najsavršenije oblike te formalne de- 
mokratije, naš Ustav polučuje narodnoj vlasti i tu brigu da 
ona i najširim masama radnog naroda srvori mogućnost da 
pravo jednakosti u punoj meri iskoriste. Demokratski princip 
našega Ustava je, dakle, daleko puniji i savršeniji, jer stvara 
demokratiju ne samo po formi nego i po suštini ■— stvarnu 
demokratiju. Poznate su nam ne samo odredbe Ustava kojima 
se to želi postići, nego i one odlučne mere koje su narodne 
vlasti već preduzele da taj cilj što pre i što potpunije postignu. 
Medu mnogim drugim dovoljno je pomenuti samo Zakon O 
agrarnoj reformi i kolonizaciji, kojim se, uporedo s materi- 
jalnom bedom našeg seljaštva, otklanja i njegova moralna 
potištenost i socijalna nejednakost. Milijardske vrednosti opće- 
narodne imovine određene su na postizanje toga visokog cilja. 
Očigledno je da će se ići u tome pravcu i dalje. 

Velika vrednost ovoga Ustava je još i u tome što je sav 
protkan principom prava i zakonitosti i u tome pogledu nije 
ni na jednom mestu izostao iza najnaprednijih ustava drugih 
zemalja. Ustav se starao, on je i uspeo da to postigne, i na 
onome mestu gde je to bilo veoma teško, da se revolucionar- 
nim putem likvidira anarhistički sistem privrede i da se mesto 
njega uvede planska narodna privreda. 

Pridružujući se oceni koju su raniji govornici dali stara- 
njima ovoga Ustava o narodnom blagostanju, o narodnom 
zdravlju i socijalnom zbrinjavanju, ja se neću više na tome 
zadržavati. Ali i ja moram da obratim vašu pažnju na to da ovaj 
Ustav i pored brige o političkom uređenju zemlje, o materi- 
jalnom blagostanju zdravlju naroda, posvećuje, isto tako, do- 
stojnu pažnju vaspitanju, nauci i umetnosti Jače nego ikad 
dosad, podvučena je ovim Ustavom vrednost nauke i umetno- 
sti, s namerom da se našem narodu da mogućnost da i na 
polju duhovnog stvaranja osvedoči svoje sposobnosti i 
opravda već danas zasluženo vidno mesto medu naprednim 
narodima. 

Dozvolite mi da i ja sa svima vama podelim radost o 
krupnoj novini koju nam donosi ovaj Ustav i koja ne samo 
nagoveštava, već i neposredno stvara daleko povoljnije uslove 
za bratske odnose medu našim narodima. To je odvajanje 
crkve od škole i države. Voden velikom mudrošću, naš osta- 
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votvorac u rešenje tog verskog problema unosi najveću deli- 
katnost. Odvajanje crkve od škole i države je već odavno po- 
stalno istorska nužnost, naročito danas u našoj zemlji ujedi- 
njenih naroda sa nekoliko vera. Zajedničkom voljom naroda 

i novim Ustavom priznata ravnopravnost naših ujedinjenih 
naroda ne dopušta da jedna od njihovih vera bude državna. 

Ali, odvajajući crkvu od države, naš Ustav ne teži tome 
da odvoji narod od njegove vere. On veri i njenoj crkvi pri- 
znaje visoku funkciju, da propoveda božansku ideju dobra i 
da se time bori protivu ideje zla, a to je zadaća i države. Ali. 
dok vera ideju dobra propoveda, država je ostvaruje. Cilj im 
je, dakle, isti, ali su sredstva i putevi njihovi različiti. 

To odvajanje crkve i države podjednako je nužno i kori- 
sno kako za državu tako i za crkvu, jer ono odgovara recima 
Hrista: »Bogu božje a caru carevo«. Veza crkve s držqvom 
obavezivala je crkvu da brani državu, da opravdava i hvali 
njene postupke čak i onda kad oni nisu bili saglasni s njenim 
verskim učenjem ni  s božanskom pravdom. 

Još krvare one teške rane na telu naših naroda, koje su 
bile nanesene verskom podvojenošću našom, i to je pravo i 
najveće čudo, to je i najveća naša pobeda, nad nama samim, 
što su zajedno sa onim istoriskim i političkim pregradama 
koje su nasilnom vlašću bile postavljene medu našim narodi- 
ma, pale istovremeno i ove verske. 

S kakvom smo radošću slušali ovde reči druga I-ilipovića, 
koji nas je uverio da u našoj duši neće nikad naći mesta 
osećaji mržnje i reči Hasana Repca i drugih drugova musli- 
manske vere, kojima su oni posvedočili da su naša braća musli- 
mani mesto'nevoljnih objekata 'istorije. danas postali voljni 
:storiski subjekti, tvorci nove istorije i da su sa svima nama za- 
jedno bili neimari ovog zajedničkog veličanstvenog hrama slo- 
bodne i ujedinjene Jugoslavije, u kome je božanska zapovest 
jedinog boga: ljubav, bratska sloga, jedinstvo, osnovni zakoni. 

Ja se neću" dalje zadržavati da ističem važnost i potrebu 
uvođenja građanskog braka, izjednačenja žene u pravima sa 
muškarcem, jer su to raniji govornici dovoljno učinili. Ali. 
dozvolite ini "da i ja još jednom podvučem velik; značaj pot- 
punog slivanja naše Armije sa narodom. Narod i njegova voj- 
ska postali su u oslobodilačkoj borbi jedno isto. Narod je 
vojska i vojska je u isto vreme i narod, a ona kao takva mora 
da učestvuje u svima manifestacijama narodnog života. Ta 
saradnja vojske i  naroda  dala je  najsjajnije  rezultate  već u 
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ovoj oslobodilačkoj borbi i и uređenju naše države do da- 
našnjeg dana. Zato je ovim Ustavom, kao i izbornim zakonom, 
koji je preteča Ustavu, naređeno da naša vojska sudeluje i u 
političkom radu, da bira svoje pretstavnike narodne vlasti, da 
vojnici budu birači. Ja se s gorčinom U duši sećam kako je 
pred sam rat jedan od vidnih pretstavnika naše tadašnje 
vojske, general, prilikom jednog razgovora na moje reči »mi 
narod« oštro i odlučno reagirao recima: »Ja nisam narod i neću 
to da budem«. Začuden i zaprepašćen takvim, recima, ja sam 
zapitao: »Šta možemo biti, ako nećemo da budemo narod?« 
Ali sam brzo video da je stvarno on bio u pravu i da je rekao 
jednu žalosnu istinu. Naša ondašnja vojska, ili bolje rečeno, 
vode njene, nisu bili narod i nisu bili s narodom. Reči ovoga 
generala nisu bile samo njegovo lično mišljenje, nego, bez 
sumnje, i mišljenje čitave njegove klase. 

Ali zato što oni nisu bili narod i došao je brzi i sramni 
poraz koji je osramotio i njih i našu zemlju i zato om ne 
mogu više da se vrate u ovu zemlju, jer im nema mesta u 
•ovome narodu. 

Vojska koja je htela i umela da bude dušom i srcem narod 
spasla je zemlju, stvorila veliko istorisko delo. Ta i takva 
nova vojska, tvorevina Tita velikana,' neće se i ne može se 
nikad više od naroda odvojiti. Iz te narodne vojske, iz njenoga 
"bojnoga fronta, po ugledu na'nj, postao je i Narodni front. 
Rezultat toga Narodnog fronta je sav dosadašnji rad na pri- 
kupljanju naših tvoračkih snaga i na organizaciji naše države. 
I ova naša Skupština i ovaj naš složni i jednodušni rad na 
ovome Ustavu, kao i sam ovaj Ustav, rezultat su postojanja 
Narodnog fronta. U njemu je uslov i daljih naših uspeha na 
.м:та poljima  naše  aktivnosti. 

Ja nisam ulazio u podrobno izlaganje pojedinih odredaba 
ovog Ustava. Smatrao sam da je važnije da se upoznamo sa 
njegovim duhom i namerama, da vidimo prvo šta nam on 
daje. Ali mi se ne smemo na tome zaustaviti. Isto je toliko, 
ako ne još više, potrebno da vidimo šta taj Ustav od nas traž; 
i očekuje, šta mi sad treba njemu da damo. 

Ne, u tekstu ovoga Ustava ne leži njegova snaga. Tu nm 
snagu moramo mi dati. Ona je u našoj svesti i savesti, u našoj 
odlučnosti da u njemu izraženu volju našega naroda stroge* 
poštujemo i provodimo, kao građani i kao vršioci funkcija 
vlasti. 
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,. iJobro je juče kazao drug Maslarić, i trebalo je to ovdo 
reci da neće odmah po našoj zemlji poteći med i nileko. Naša 
oslobodilačka borba na dva fronta stvorila je samo povoljne 
uslove i mogućnosti za dalji stvaralački rad u svima pravcima 
i na svima poljima našega razvoja. Iskrčena je naša narodna 
njiva od trnja, od otrovne bunike i drugog korova, očišćena 
je od kamenja koje smeta oranju. Sad treba svom voljom 
prionuti da se ta njima dostojno i obraduje, jer ćemo tek time 
utvrditi sve tekovine naše borbe i napora. I tek tada će se 
Zaoriti pesma veselih trudbenika, vesela, jer će biti žetva bo- 
gata, jer će plod rada njihova oni sami uživati. 

Eto to — rad, predan i neumoran, imperativno traži od 
nas ovaj Ustav. Pozivajući se na svest i visoki smisao za za- 
jednicu, koje su sjajno posvedočili naši narodi u oslobodilač- 
koj borbi i u dosadašnjem radu na uređenju države, kao i na 
mudrosti njihovih voda, mi možemo s pravom računati da će 
i na tome širokom polju narodne aktivnosti biti postignuti 
uspesi ravni onima iz naše oslobodilačke borbe, da ćemo se 
"li s plugom, čekićem i perom u ruci pokazati isto tako va- 
ljanim kako smo to bili na bojnoj muci. 

Moram na kraju ovoga govora potsetiti Skupštinu na joS 
jednu našu dužnost, koju mi ne zaboravljamo i nećemo nikad 
zaboraviti. 

To je naš dug zahvalnosti prema borcima i žrtvama palim 
u borbi za spas naše zemlje, za slobodu i pravo na dostojan 
život naših naroda. 

Ja neću da hvalim delo njihovo, jer je davno rečeno: »Delo 
majstora hvali«. Delo koje su oni postigli uistinu je tako ve- 
liko, da nije potrebno da moja usta proiznose hvalu njegovim 
tvorcima. Istorija će dati dostojnu ocenu i dostojno ime toj 
njihovoj tvorevini od.prvorazredne istoriskc važnosti. 

Mi smo svesni i toga da naše sopstvene snage ne bi bile 
dovoljne da dođemo do ove zaslužene sreće. Da bismo mogli iz 
Potpunoga sloma i propasti vaskrsnuti u novu ujedinjenu, slo- 
bodnu i jaku državu, potrebna nam je bila i pomoć velikih sa- 
veznika: Engleske 1 Amerike, a naročito Sovjetskog Saveza. 
Osećam naročitu potrebu da se pridružim recima druga 
Marka Vujačića, kojima nas je potsetio na dug prema toj 
bratskoj nam zemlji. 

Istorija, rukovođena dubokim smislom, oštri mač pravde 
dala je u ruke Crvenoj armiji, da njime pobedi strašnog nepri- 
jatelja čovečanstva, a ona je tu istorisku misiju sjajno i pot- 
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puno  ispunila,  dovodeći   borbu   protivu   fašizma  do  potpune 
pobede. (Odobravanje). 

Sovjetski Savez zadužio je svet još i time što je otkrio 
nove mogućnosti  i  pokazao nove1 puteve progresa. 

Ta dragocena i blagotvorna uloga Sovjetskog Saveza u 
stvaranju nove istorije naročito veliku vrednost ima za našu 
zemlju i njene narode. Možemo slobodno reći da bez Sovjet- 
skog Saveza pobeda nad fašizmom ne bi bila potpuna, a ta 
nepotpunost, očigledno, pogodila bi našu zemlju, i mi bismo bili 
danas daleko od toga da ovako slobodno i samostalno reša- 
vamo sudbinu naše zemlje. 

Za naš vjaskrs i povratak u novi, bolji život Sovjetski Savez 
ne traži od nas ni priznanje ni zahvalnost. Ne traži, jer je 
svestan toga da je njegova uloga bila još daleko šira, njegov 
upliv daleko dublji, da se rasprostire na ceo svet. Ali, ako ovi 
to od nas ne traže, utoliko je veća naša obaveza da mi Ninu 
tu našu dužnost prema Sovjetskom Savezu nikad ne gubimo 
iz vida i da je najpredanije negujemo. Te naše dužnosti mi se 
moramo setiti i na ovome mestu j kao narodni pretstavnici 
dati izraza naše predanosti i nepresušne ljubavi prema toj ve- 
likoj zemlji i bratskom nam ruskom narodu. Naše bratstvo 
po krvi utvrđeno je danas još i bratovom po oružju u teškoj 
borbi u koju su naši narodi ušli bez kolebanja, koliko radi 
sopstvenoga spasa, toliko isto i u nameri da dele istonsku 
sudbu, dobro i zlo sa bratskim nam niskim narodom. 

Vekovni san uzajamnosti i duhovnog jedinstva^ našeg i 
ruskog naroda postao je danas java, a to diže našu snagu, 
krepi našu volju i nadu na dalji i neizbežni razvoj te fdeje do 
potpune uzajamnosti i duhovnog jedinstva svih slovenskih 
naroda. 

Eto, drugovi narodni poslanici, tim recima ja sam hteo 
da objasnim svoju odluku da glasam za ovaj Ustav u načelu. 
(Burno odobravanje). Ovaj Ustav je rezultat napora naših 
naroda, on je izraz njihove volje i otvara nove puteve našeu 
svestranog napretka. Ali, šta bi značio taj jedan moj g]as.J 

iMalo ili ništa. Ali. ja vidim i znam da ćete vi svi do jednoga 
glasati za ovaj Ustav. A eto, to će biti nova i nužna potreba 
naše snage i svesti. 

Pretsednik: Besedo ima narodni poslanec dr Stanko 
Cajnkar. 

Dr Stanko Cajnkar (LR Slovenija): Tovariši, lahko bi rekli, 
da je ustava  nekakšna pogodba državljanov o ureditvi  skup- 
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nega doma, v katerem žive, delajo in ustvarjajo svojo srečo, 
V takem medsebojnem, od skupnosti potrjenem dogovoru, je 
mnogo določb, ki so povsem tehničnega značaja in ki razo- 
devajo predvsem večjo ali manjšo spretnost, kako ustvariti 
red v tako veliki skupnosti, kakor je država. V vsaki ustavi pa 
so tudi poglavja, ki se prav poseben razodevajo duha in vsebu- 
jejo nekakšno filozofijo, ki je skupščino in narod pri sestav- 
ljanju vodila in usmerjala. Ta poglavja nosijo v našem ustav- 
nem načrtu naslov: »Osnovne pravice narodov in republik«, 
ter »Pravice in dolžnosti državljanov«. O duhu ali filozofiji 
tega dela naše ustave bi hotel povedati  nekaj besed. 

Ne bom našteval posameznih pravic narodov, republik ;n 
posameznikov, kakor tudi ne vseh odgovarjajočih dolžno^; 
Zdi se mi pa. da je mogoče strniti vse pravice kakor tudi 
dolžnosti v nekaj temeljnih misli in zahtev. Vse pravice posa- 
meznikov kakor tudi narodov izvirajo iz zahteve enakoprav- 
nosti in svobode, vse dolžnosti pa se združujejo v nujnosti 
vestnega in požrtvovalnega dela za skupnost. To velja za na- 
rode prav tako kakor za posameznike. Misel enakopravnosti 
narodov in republik je dobila svoj izraz v obliki federativne 
ureditve, v republikanskem principu, v instituciji skupščine 
narodov in še marsikje drugje, misel svobode pa v povdarjanju 
suverenosti vsake republike in v pravici do lastne ustanove 
vsakega naroda. Dolžnosti posameznih republik pa se zelo 
jasno zlivajo v eno temeljno zahtevo: prispevanje k skupni 
sreči celotne velike države. Iste temeljne misli vidimo v formu- 
liranju dolžnosti in pravic posameznikov. Tudi tukaj je 
v ospredju zahteva enakopravnosti in svobode posameznikov. 
Vse to pa mora imeti za korekturo veliko temeljno dolžnost 
— defo za skupno srečo. Enakopravnost, ki bi to skupno srečo 
in blaginjo ogrožala, bi nehala biti pravo in svoboda, ki bi se 
proti skupnemu dobremu pregrešila, bi prešla v zloč:n. Ta li- 
lozofija, če lahko rečem, preveva našo celotno ustavo in ne 
prihaja do izraza samo v poglavju o dolžnostih in prav:cah. 
Kdor je proti njej kot celoti, je nujno nasprotnik teh treh 
'dej: enakopravnosti, svobode in skupne sreče, pa čeprav bi 
katero od teh idej (na primer svobodo) zelo V osredje po- 
javljal, ker so te tri ideje tako vezane druga na drugo, da 
ločene ne pomenijo več tega, kar značijo v svoji solidarnosti. 
Zdi se mi, da je bistvo nesporazuma med starim m novim 
svetom prav v tem, da je stari svet enakopravnost ;n svobodo 
preveč ločil od dolžnosti, ki ji pravimo skrb za skupnost. Taka 
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svoboda je bila za veliko število ljudi prazna beseda, dočim je 
gospodarsko in politično močnejši (to je bilo navadno eno in 
isto) pomenila res veliko vrednoto. Taka svoboda nekaterih 
je bila nujno sužnost za druge in tako dejansko tudi enako- 
pravnosti ni bilo. Enakopravnost namreč ni samo v tem, da 
smeš z drugimi vred na volitve, da smeš pisati in protestirati, 
ako imaš kje, ampak pomeni enako pravico do človeka vred- 
nega življenja tj. do dela, zaslužja, izobrazbe, oskrbe, po- 
čitka itd. In če so dobrine tako podeljene, da za nekatere 
skoraj ničesar ne ostane, zahteva enakopravnost, da se iivede 
najprej neka nova, pravičnejša razdelitev dobrin. Zato je svo- 
boda, ki prihaja z zahteva ohranitve tako imenovanih histo- 
ričnih pravic, navadno svoboda, da delaš krivico še dalje. 
S takim pojmovanjem svobode naš načrt ustave čisto upra- 
vičeno nima nobene sorodnost;. Kdor hoče razumeti duha 
naše nove ustave, mora strniti, združiti enakopravnost, svo- 
bodo in skrb za skupno srečo v en sam pojem, v eno samo 
skorajda nedeljivo idejo. Čim prej se bo s takim pojmovanjem 
sprijaznil, tem preje bo razumel smisel vsega tega, kar se je 
pri nas in po svetu zadnja leta zgodilo. Kritika, ki nam očita 
pomanjkljivost ljudi, organizacij in ustanov, ne zadene v bistvo 
in skoraj ničesar ne popravi, čeprav je morda zgrajena na 
resničnih dejstvih. Taki ugovori b] nas prizadeli samo, če bi 
bili'mi kdaj postavili trditev o popolnosti v i/vajauiu naiSega 
programa. Kdor hoče resnične razjasnitve, se mora ustavit; 
pri duhu, ki preveva naše delo, pri filozofskih osnovah našega 
dela. Kdor hoče dokazati, da v bistvu nimamo prav, mora doka- 
zati, da je mogoče urediti svet brez stroge pravičnosti in brez 
socialne vezanosti posameznika. 

Kot katoliški duhovnik bi rad povedal še tole: da je tudi 
ureditev razmerja med državo in verskimi zajednicami kakor 
je nakazana v načrtu ustave, mogoče razumeti in prav oceniti 
samo z vidika teh temeljnih pravic in dolžnosti. Mislim, da bi 
morale verske zajednice same biti med prvimi, ki bi ob uza- 
konitvi takih idej pokazale zadovoljstvo in vnemo, ker gre 
končno vendarle za uresničenje njihovih naukov in teženj. Saj 
je v vseh religijah, ki so organizirane pri nas, ideja absolutne 
pravičnosti pravzaprav temeljna resnica. Prav tako je vsaj 
vsem našim religijam skrb za trpeče, revne, zapostavljene in 
zlorabljene ena prvih in bistvenih dolžnosti. Poleg tega menda 
vse te naše verske zajednice priznavajo, da je kakršnokoli 
nasilje  nad  človekovo  vestjo  popolnoma  prot'verska  in  zato 
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njim samim škodljiva zabloda. Kje je potem težava? Zakaj 
tega navdušenja ni? Najbrž je vzrok zopet v.napačnem pojmo- 
vanju svobode. Ni vsako izgubljanje pravic že samo po sebi 
krivica. V organičnem pojmovanju državnega življenja ne mo- 
remo pripisovati historično pridobljenim pravicam prevelike 
važosti. Pravilnost je živa, zelo živa in jasno vidna ideja, ki 
ima več smisla za človeka kakor pa za stvari in za razmejitev 
med lastnino posameznikov. Pravičnost mora živeti v seda- 
njosti in od sedanjosti in ne iz preteklosti. To je treba vedeti. 
Prav tako pa je treba priznati, da je svoboda za vse ljudi in ne 
samo za institucije, ki imajo lisočietno tradicijo. Čim preje se 
bomo verni ljudje vsega tega zavedli, tem bolje bo za nas in 
za državno skupnost. Kristjani vsega sveta morajo priti do 
nekega novega spoznanja, kakor sem to povedal že na svetov- 
nem kongresu mladine v Londonu meseca novembra prete- 
klega leta. Otresti se morajo prepričanja, da je bil stari svet 
za njihovo vero primernejši in boljši kakor pa novi; ki sedaj 
nastaja. Ne smejo se ustaviti ob primerjanju raznih krivic iz 
sedanjega in prejšnjega časa. To ne vodi nikamor. Treba je 
začeti veliko debato z idejami, ki tvorijo temelj novega sveta. 
To ne samo ideja posebne svobode posameznika ampak ona 
trojica: enakopravnost, svoboda in skupna sreča kot neka 
enota. In tukaj bodo vse verske zajednice morale zadeti na 
neko veliko sorodnost med vsebino svojega nauka in med 
idejami novega šele nastajajočega sveta. Tako bodo šele 
odkrile svoje mesto v novem svetu in svojo vlogo v preustvar- 
janju življenja. Takrat tudi država ne bo več tako nezaupno 
kakor se marsikomur dozdeva sedaj. Saj je tudi v teh stvareh 
ustavni načrt samo ugotavljanje dejanskega stanja, konstata- 
cija sedanjih razmer, ne pa obenem strogo določen program 
za bodočnost. Marsikaj se bo lahko še uredilo v ustavah posa- 
meznih republik in Ž zakonodajo. Važnejše kakor črka ustav 
in zakonov pa bo dejansko razmerje, živ stik med delom tlržavi 
in verskih zajednic. To sodelovanje bo moralo biti Zgrajeno 
na iskrenosti in zaupanju, na držanju dane besede in na nese- 
bični ljubezni do naroda. Boječim je treba povedati, da se nič 
bistvenega ne bi izgubilo. Zato jamči določba o svobodi vesti 
in veroizpovedi, ki pomeni zavarovanje vsega, kar je človeku 
najsvetejše. Vse te besede ustave je treba razumeti v polnem 
obsegu tako svobodo vesti kako veroizpovedi. Veroispove- 
danje ne pomeni samo, da smeš izpovedovati svojo vero samo 
v svoji sobi ampak da smeš tudi javno izpovedovati vsebino 
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svoje vere. Ni dvoma, da se bo ta člen ustave prav tako ves;no 
in natanCino izpolnjeval kakor drut^i, ki govore o enako važnili 
stvareh. Poleg tega morajo verni ljudje vedeti, da bo tudi 
zanje veljal 27. člen ustave, ki daje vsem državljanom svo- 
bodo tiska, govora, združevanja, zborovanja, javnih shodov 
in manifestacij. V takem okviru se bo mdglo versko življenje 
nemoteno razvijati. Mogli bi reč; celo to, da bodo tudi nebi- 
stvene stvari lahko ostale, ako bo dovolj uvidevnosti. Saj Je 
eden najbolj vidnih znakov nove oblasti čut za stvarnost, pri- 
znavanje dejstev in upoštevanje njihove važnosti. Če bodo ljudje 
hoteli biti verni in prepričan sem, da bodo, in bodo, tudi tako 
živeli, bo vsaka oblast morala to dejstvo priznati. In potem 
si bo taka močna volja po religioznem udeistvovanju sama pi- 
sala zakone svojih pravic in dolžnosti. , 

Ločitev je včasih nujen predpogoj za novo prijateljstvo. 
To velja za odnose med posamezniki prav tako kakor za 
odnose med institucijami. V času zmed je treba najprej 
potegniti neke meje. To je meja med resnico in lažjo, meja 
med pravico in krivico, meja med zaslugo in krivdo, meja med 
starimi in novimi gospodarji. To morda včasih nekoliko boli. 
ali je vendarle potrebno. Brez jasnosti ni prijateljstva. Brez 
priznanja krivde tudi ne. Nam. ki smo z vsem srcem kristjani, 
ni  tO nobena neprehodna težava. 

Duh naJe ustave je dober, filozofija našega dela je pra- 
vilna. Tudi verni ljudje jo lahko potrdijo in priznajo. Zaradi 
tega bom tudi. jaz v načelu glasoval zanj. To, kar pa bi iz 
vsega tega prizadevanja nastalo, bo odsev naše dobre volje, 
našega medsebojnega razumevanja našega prijateljstva in 
skupnega zaupanja v človeku in v njegovo lepšo bodočnost. 
(Ploskanje). 

Pretsednik:  Ima  reč  narodni  poslanik Milan Smiljanič. 

Milan Smiljanič fiV^ Srbija): Drugovi i drugarice narodni 
poslanici, izjavljujem da govorim u svoje ime, kao pripadnik 
Narodnog fronta, i izjavljujem da ću glasati za predloženi 
nacrt Ustava. 

Ja vas, drugovi i drugarice, oslovljavam tako, jer mi tO 
najprijatnije i najintimnije izgleda. Neki od uvaženih drugova 
predgovornika oslovili su vas sa »građani i građanke«, a jedan 
reče »gospodo i gospode«. Ali, i taj drug koji to reče deman- 
tovao je sam sebe, jer odmah pošto je to rekao, pomenu 
imena Staljina i Lenjina, najvećih umova sveta i rukovodilaca 
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svekolikog života naroda. Eto, kada je tekva sfldržina nje- 
gova govora, onda ona sa tim oslovljavanjem nije bila saglđSna. 

Da vam se tako obratim, drugovi i drugarice, dalo mi je 
povoda to što me je jedan seljak, kad sam razgovarao sa selja- 
cima o nacrtu Ustava i pitao šta im se najviše u njemu doprida; 
rekao: »Druže proto, pravo da ti kažem, najradosniji'smo što 
smo, eto, po stavu i slovu ovoga Ustava, svi jednaki, što jedan 
drugome možemo da kažemo: druže — i tebi kao ministru i 
drugu maršalu Titu«. A koliko je mojim seljicimn takvo oslov- 
ljavanje prijatno, primctio sam da, oslovljavajući se međusobno, 
jedan  drugome  tepaju  sa  »druško«.  »drušk-ine«. 

Za mene, na primer, nema nikakvog ponižavanja kada 
^vbm shižitelju ili mladem činovniku kažem »dniže», a v.dim 
da im je to milije i da osećaju prijatnost i veliko zadovoljstvo 
kad im se tako obratim. 

Eto, velika borba koja se vodila kroz staru, novu i najno- 
viju istoriju za slobodu, za ideje bratstva i jednakosti, došla 
je kroz n'arodnooslobodilačku borbu do punog izražaja. Eto, 
tu stvar, kao jednu od prvih koju ovaj Ustav'donosi, ja ovde 
podvlačim. 

Meni se dopada što je kroz Ustav došlo do izražaja načelo 
da je sada narod i gospodar i sluga, da narod i zapoveda i 
sluša, kao u seljačkoj zadruzi, naprednoj, složnoj, punoj čeljadi, 
gde sve ide u skladu »kao po loju« — kako to naš narod kaže. 
Upitao sam čeljad jedne zadruge kako postižu saglasnost kada 
je toliko čeljadi, a'domaćin mi reče: »Mi sednemo te zapove- 
dimo, pa ustanemo te se poslušamo!« — baš onako kao što 
Njegoš kaže: »Sobom slušam, sobom zapovjedam, bez nasilja 
što god hoću biva!« 

I u našoj zajednic: došlo je takvo vreme da se sve zbiva 
bez nasilja, po volji naroda, bez pritiska. Baš onako kako to 
kaže jedna lepa narodna pričica, o tome kako su se sunce i 
vetar prepirali ko će pre putniku skinuti kapu. Vetar, uzdajuci 
se u svoju snagu, reče: »Ja ću to lako uć'niti«, a sunce kaze: 
»Pokušaj ti, pa ću ja!« Vetar poče da di.va i ukoliko je jace 
duvao putnik je sve više pritezao svoju кдри. Vetar tada reče. 
>Eto. ja duvah i ne mogah mu skinut kapu.« Tada sunce 
toplo i blago sunce sinu, ogreja putnika, koji sam skide kapu. 
Eto, to što nije učinila sila. učinila je dobra volja, sto nije 
učinio vetar, učinilo je sunce. Našom zemljom često je duvao 
vetar pre nego što je upravo sada sunce počelo da je greje. 
Pozdravimo sada skidanjem kape sunce, koje nas je ogrejalo 
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i  to  ne sunce hladnog zapada, koje zalazi,  već sunce toplog 
istoka, koje izlazi. (Burno odobravanje). 

Dalje u razgovoru upitah drugove na selu šta im se još 
dopada u ovom Ustavu. Rekoše mi da im se dopada to što 
onaj ko radi ima pravo i da uživa, onaj ko doprinosi zajednici 
ima pravo i da bere i uživa plodove svoga rada. kako to član 
32 ovoga projekta predviđa. »Ko radi, taj neka i sladi, ko trka 
taj neka i srka« — kako to mi seljaci kažemo. Jeste, u tome 
ima nejednakosti i privilegija, drugovi moji, rekoh ja svojim 
prijateljima, jer ko više doprinosi društvenoj zajednici, više 
ima prava i da se koristi blagodatima koje društvena zajedn ca 
pruža. 

Da bi što pravilnije shvatili vrednost rada u vremenu koje 
je pred nama, te da bi, prema tome, što bolje koristili plodove 
slobode i jednakosti, preporučili prijateljima da na svojim sa- 
stancima pažljivo pročitaju poslednje stranice najnovije isto- 
rije SSSR, na kojima će pored imena velikih vojskovođa i 
državnika naići na imena voćara Mičurina koji je uspeo da 
svojom metodom oblagorodi voće, zatim nekog kovača Basa- 
gina, koji je uspeo da svojim rukama prebaci običnu normu 
koja je bila postavljena, pa zat:m kolhoskinje Marije Dem- 
čenko, koja je uspela da ne znam koliko kvintala šećerne 
repe odgaji više nego što je to bilo predvideno, zatim neke 
Paše Angeline, koja je uspela svojom traktorskom brigadom 
da poore više nego što je predvideno i, najzad, ime rudara 
Stahanova, koji je uspeo da prebaci predviđenu normu za 
vađenje uglja. 

Dozvolite mi, drugovi i drugarice, da zatim pomenem još 
neke razgovore koje sam imao u vezi sa materijom koju ovaj 
naš Ustav iznosi. Jedan ranije uvaženi političar, koji ne može 
nikako da se pomiri sa federacijom i ovakvim sklopom naše 
države, koji je inače pošten i dobronameran čovek, reče mi: 
^.Dobro je sve ali, eto, grešite što kroz federaciju slabite dr- 
žavu.« Ja mu rekoh: »Prijatelju, a kakva je bila stara jedin- 
stvena Jugoslavija?« Taj čovek je učestvovao u političkom 
životu, pa mu to rekoh i zapitali ga kakav je bio uzrok da 
je naša država tako brzo propala 6 aprila VM\ godine. Da bi 
tome prijatelju što plastičnije pretstavio kakva je federacija u 
sadašnjoj- našoj Jugoslaviji, ja mu ispričah ono što sam čuo 
od jednog seljaka iz Šumadije — kako on zamišlja naše fede- 
rativno uređenje. Taj bistri šumadinac reče: »Druže proto, 
ruka, odnosno  šaka,  ima  pet  prstiju.  Svaki  prst   ima  posebnu 
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funkciju, svaki od njih je posebnog oblika i svaki ima svoju 
posebno ime: palac, kažiprst, veliki prst, domali i mali. Tih pet 
prstiju imaju svoj koren u šaci. Pet prstiju na ruci to su pet 
naroda naše Jugoslavije: Srbi, Hrvati, Slovenci, Makedonci i 
Crnogorci. Pet prstiju kad se stegnu čine pesnicu, pet naroda 
kad se slože u Jugoslaviji i oni čine pesnicu, snažnu Jugosla- 
viju.« Tim zgodnim i rečitim primerom ja sam odgovorio pr:- 
jatelju, koji mi je kazao da će federacija da nas oslabi, da ce 
štetno uticati na naše dalje napredovanje. 

Jednom prilikom jedan svestenik. moj drug, reče mi: 
»Ti, druže, saraduješ u Narodnom frontu i neprestano se na- 
laziš sa komunistima i partizanima. Kako oni gledaju na 
tebe?« Ja sam na to pitanje odgovorio da mi je kao pripadniku 
Narodnooslobodilačkog fronta i svešteniku stalo do toga da 
■se odnosi između crkve i države urede i postave tako đa bi 
bilo dobro i po crkvu i po državu. Ja sam mu, zatim, kazao 
kako se vrlo prijatno medu drugovima osećam. Godinu dana. 
evo. saradujem s njima i oni mi nisu skinuli ni mantiju niti 
su mi bradu obrijali, ma da znate, drugovi, da nije sada popu- 
larno nositi bradu! (Smeh). A da baš i komunistima nije nepri- 
jatno medu nama sveštenicima, rekoh mu da je jednom pnli- 
kom, kad se jedna uvažena drugarica našla u društvu između 
mene i jednog prote, koji je bio pretsednik okružnog odbora, 
odgovorila kad su je pitali kako se oseća medu dvojicom sve- 
štenika: »Baš kao medu dvojicom svojih najboljih drugova.« 

Po mome skromnom mišljenju, nalaziti se u Narodnooslo- 
bodilačkom frontu i služiti svome narodu iskreno i čestito, 
isto je što i služiti bogu. (Buran aplauz). Ja vam iskreno 
kažem da se ovde u ovome položaju narodnog pretstavmka 
osećam kao u jednoj uzvišenoj službi, kao Sto se pod sveće- 
ničkim ornatom nalazim u crkvi kad služim svetu liturgiju. 
A ima masa naših sveštenika i u pravoslavnoj crkvi i u drugmi 
crkvama i veroispovestima — »od bir zemana do nasijeh dana«, 
od Svetog Save do patrijarha Varnave, koji su poput mnogih 
svetlih primera naše starije i novije istorije, kao i poput onoga 
Rusa, oca Gavrila u ruskom filmu »Bogdan Hmeljnickij«, slu- 
žili i služe iskreno i čestito i svom rodu i bogu. Po mome 
skromnom mišljenju, sve što ima konstruktivnog i pozitivnog, 
a mnogo čega ima konstruktivnog i pozitivnog u svakoj rei- 
giji, ne može niko da osporava i da sprečava, a što je destruk- 
tivno i negativno, to, razume se, niko ne može i  ne treba da 
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trpi ni u crkvi ni u državi, jer to nije dobro ni za crkvu ni 
za državu. 

Ja sam prošle godine, drugovi i drugarice, kad sam ovako 
govorio na velikoj Skupštini narodnog oslobođenja Srbije, 
rekao ono što hoću j sada da ponovim: smatram da krst koji 
nosim nema opreke sa petokrakom crvenom zvezdom, koja je, 
po recima starog uvaženog druga Nazora, zatreptala čak sa 
Dona, sa Volge i sa Urala, pa pala i na naše kape i na našu 
trobojku. Ja smatram da ta zvezda i taj moj krst mogu da se 
usklade da zajedno, jedno pored drugoga postoje i saraduju. 
Smatram da ta petokraka crvena zvezda moj krst ne unižava, 
već naprotiv, od moga svetosavlja diže ga do sveslovenstva i 
svečovečanstva. 

Ima u ovom našem Ustavu stvari za koje ja, kao hrišćan- 
ški sveštcnik i kao pripadnik Narodnooslobodilačko^ pokreta, 
mpgu da rečem da se poklapaju i dopunjuju sa našim verskim 
učenjem i shvatanjem. Tu možemo da nađemo puno identičnih, 
istovetnih stvari. Za načelo bratstva se, na primer, u Jevandelju 
l<-aže da je brat mio koje vere bio, ako bratski misli i postupa, 
a dalje: »Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga«. A ko je 
bližnji moj? To je Hristos objasnio u lepoj priči o milostivom 
Samarićaninu. Baš po toj priči nije moj bližnji neki koljaš 
Manojlo Korać, Nedićev okružni načelnik iz Uzica, koji je u 
svojoj kancelariji imao nekoliko ikona i uvek zapaljeno kan- 
dilo, a na svom stolu korbač i četničku kamu, Korać koji je pre- 
bijao, ubijao i pljačkao tuđu imovinu, — već je bližnji moj 
oiiaj partizan, musliman iz Bosne, koj; bos dođe mojoj kući 
U proleće 1944 godine i nagovesti mi skoro oslobođenje, a koji 
opanke, koje mu je mojir domaćica ponudila, nije hteo da 
uzme dok ne vidi da li sam i ja sa tim saglasan. Nije bližnji 
moj taj koljaš Korać i mnogi njemu slični koji su se svojim 
hrišćanstvom i svetosavljem razmetali a ubijali sU i pljačkali 
tuđu imovinu, već je bližnji moj bio onaj Hrvat partizan 
katoličke veroispovesti, koji je prošle godine došao mojoj 
kući i nije hteo da uzabere ni je'1'.'.!! jabuku ili krušku, dok 
mu ih ja nisam uzabrao i pružio. (Aplauz). Ljubav i bratstvo, 
kako je jedan predgovornik rekao, koje je Hristos propove- 
dao, eto, vidimo da se baš usklađuje sa oslobodilačkim pokre- 
tom, te da ne bude više po onoj latinskoj izreci: »Homo homuni 
lupus« — čovek čoveku je kurjak, nego da bude: »Homo homuni 
amicus« — čovek je čoveku prijatelj. U ovome Ustavu i Jevan- 
delju ja nalazim puno istih stvari. Eto, na primer, Hristos je 
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rekao i naročito isticao: »što učinite kome od moje male 
braće meni ste učinili.« Ovaj Ustav isto to propagira da se 
vodi briga o malom čoveku. Hristos je gOVOHo: »Ako hoćeš 
savršen da budeš, razdaj sve svoje imanje pa hajde za mnom«. 
Tako je i ova naša agrarna reforma u Ustavu predvidemi. 
(Buran aplauz). Molitva gbspodnja »Oče naš« kaže: »Hleb 
naš nasušni daj nam za danas«. Ne veli za jednu, dve, tri go- 
dim, nego samo za danas, a to je i u Ustavu tako. jer je prin- 
cip da se ne prikuplja mnogo sredstava za život i to samo z.i 
mene, a za drugoga kako bude. 

Zatim Jevandeljo kaže: »što nisi rad sebi, ne čini dru' 
umne« ili »Izvadi brvno iz oka svog pa posle trun iz oka brata 
tvog«. Tako i Ustav kaže: počn; najpre od sebe i prema sebi. 
Hristos je kazao: »Ko hoće da gospodari neka bude svinv; 
sluga«, istu tendenciju pokazuje naš Ustav — ko hoće da 
bude gore na'vrhu treba svima da služi, narodni pretstavmci 
da budu prave narodne sluge a ne gospodari. 

1 Jevandelje i Hristos su kazali: ko ne radi ne treba da 
jede. To isto stoji i u Ustavu. Hristos je naročito voleo decu 
i kazao: »Pustite decu neka dođu k meni, jer je njihovo car- 
stvo nebesko«. 1 ovaj Ustav naročitu pažnju posvećuje deci. 
Sveto pismo kaže: »Glas naroda glas sina božjega!« Sva ta 
načela sprovedena s;i i kroz ovaj Ustav. 

Nalazeći se na položaju u kome sam, uvek sam se starao 
: staram se da se svi nesporazumi, sve nesuglasice između 
organđ državne vlasti i organa pojedinih veroispovesti izbega- 
vaju i otklanjaju. 

Često su posredi samo beznačajne stvari i sitni nespora- 
zumi. Tako sam imao prilike da posredujem da dođe do sa- 
glasnosti između članova jednog seoskog narodnog mesnog 
odbora i starešine jednog manastira. Pitam šta je posred., 
kako je došlo do toga da se posvađaju sa starešinom mana- 
stira. Oni mi rekoše da kada su prvi put došli u manastir da se 
vide sa starešinom manastira, oslovili su ga sa »druže«. Starešina 
manastira ne htedne da im primi takav pozdrav, već se na jun 
i kaže: »Kakav drug, nisam ja tvoj drug«. A ovaj mu je odgo- 
vorio: »Ja sam i sa drugom Maršalom takode drug, a kal o 
tebi ne mogu da kažem drug«. Kao što vidite tu je bila zla 
volja. Kaluder se našao uvreden, kad mu je ovaj kazao »duže« 
a znamo da je i Hristos govorio svojim apostolima »drugovi 
moji«. ja se sa svoje strane staram da uvek otklanjam sve 
nesporazume  koji   ovde   i   onde izbijaju   između  pretstavmka 
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crkve i pretstavnika države. Staram se uvek da otklanjam zlu 
volju, a otklanjanjem zle stvoriće se dobra volja. A ima tako 
sitnih i beznačajnih stvari koje stvaraju nesporazume i unose 
zlu volju u odnosu između crkve i države. Otklanjanjem zle 
stvara se dobra volja između naše pravoslavne i ostalih crkava 
prema državi i, možemo reći, otklanjanjem zle volje sva se 
verska pitanja, i odnos crkve prema državi, i verska nastava 
i crkveni brak, mogu da rese. Mi imamo najbolji primer u 
bratskoj Sovjetskoj Rusiji, gde su odnosi izmeau svih crkava 
i sovjetske vlasti tako regulisani, da pravoslavna crkva stoji 
bolje nego što je stajala za vreme carističkog režima. Uvaženi 
predgovornici drugovi Kardelj i Dilas kazali su da je želja svih 
sada vodećih krugova da se odnosi sa crkvama što bolje 
usklade i kakav bude odnos crkava prema državi, takav će 
biti i odnos države prema crkvama. 

Jedan moj prijatelj reći će mi jednoga dana kada smo 
razgovarali o projektu Ustava: »Sve je lepo napisano u Ustavu, 
samo ne znam da li će se tako izvršivati«. Istu napomenu 
učinio je i uvaženi drug Prodanović u Ustavotvornom odboru. 
On, stari borac za slobodu, bojeći se, valjda, da sloboda ipak 
neće biti potpuna, rekao je prilikom načelne debate o Ustavu 
u Ustavotvornom odboru da ovaj Ustav zaista daje velike slo- 
bode, ali da se on boji da će zakoni koje. donese druga skup- 
ština te slobode skratiti, da će i pravilnici koje donose mini- 
stri na osnovu tih zakona to isto učiniti, a isto tako i organi 
koji budu izvršavali naređenja, i da će od velike slobode koju 
Ustav daje kad dođe do izvršenja malo ostati.. 

Kad je bila načelna diskusija ovde u Ustavotvornom odbo- 
ru, uvaženi pretsednik Ustavotvornog odbora drug Maslarić 
rekao je kako je on gledao ovaj Ustav još oktobra 1941 godine 
iz perspektive užičke republike, koja je tada postojala u Uzicu. 
Setivši se toga govora druga Maslarića, ja sam svome prija- 
telju, koji je gledao malo skeptički na to kako će se naš novi 
Ustav u život sprovoditi ispričao ovo. 1941 godine u oktobru 
mesecu čuo sam da partizani u Uzicu pevaju jednu pcsmu, kako 
majka kroz suze moli i zaustavlja sina da ne ide sa partizanima, 
jer je put kojim su oni bili pošli bio neizvestan. A on je rekao 
svojoj majci: »Nemoj, majko, suze liti, sve će, majko, dobro 
biti«. Po drugi put majka ga moli da ne ide, a on opet daje 
isti odgovor. Po treći put majka pada pred noge njegove i 
preklinje ga da ne ide sa partizanima, jer je situacija bila veo- 
ma teška i mučna, Nemci su tada bili pred Moskvom. A ovaj 
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odlučni, hrabri mladi partizan, opraštajući se sa svojom dobrom 
majkom, ljubi je u ruku i odlazeći kaže joj Opel: »Nemoj, 
majko, suze liti, sve će majko dobri biti!« Reči 1941, iz per- 
spektive male užičke republike, da će sve ipak na kraju krajeva 
dobro biti, to je, priznajem, meni samom kao i mnogima od 
nas bilo čudno i neverovatno, fantastično i neostvarljivo. Ali, 
oni koji su vodili Narodnooslobodilački pokret gledali su mno- 
go dalje nego mi. Oni su išli po gruboj stvarnosti, ali ih je 
vodila i nosila zvezda ideala i oni su kroz usta toga partizana 
govorili: »Nemojte suze liti, sve će dobro biti!« Od jednog 
sam seljaka čuo: »Nije početak sud:ja kraju, nego je kraj SU- 
dija početku«. Po 1941 godini malo je ko od nas mogao videti 
kakva će biti 1945 godina, a kada je došla svi smo tek onda 
razumeli  zašto   je  onakva  morala  da  bude  1941  godina. Tek 
1945 godine mogli smo kazati onima koji su u Uzicu pevali i 
govorili onako o Narodnooslobodilačkom pokretu: »Imah ste 
pravo što ste tako govorili i što ste kroz usta onoga partizana 
onako pevali. Tome prijatelju koji je malo skeptički gledao i 
pitao se da li će se izvršavati sve kako je u Ustavil predvideno, 
rekao sam: »Slušaj, prijatelju, taj isti Tito, taj isti Kardelj, taj 
isti Ribar, taj isti Moša, taj isti Tempo, taj isti Crni, taj isti 
Dilas, taj isti Roćko — svi oni koji su 1941 godine rekli: ne- 
mojte suze liti, sve će dobro biti, svi se oni i sada nalaze na 
čelu naše države. 1, ako lm nismo'mogli verovati 1941 godine, 
kakvog razlog imamo sada da im ne verujemo, sada na pocetKU 
1946 godine kada je naša užička republika prerasla u savez 
jugoslovenskih republika?« (Aplauz). Odgovorio mi je taj prija- 
telj da imam pravo i kazao: »Cekaćemo da se događaji razviju, 
pa ćemo videti ko od nas svojice ima pravo!« Ja sam mu ižmeau 
ostalog rekao da sam pročitao baš tih dana kako je za vreme 
odbrane Staljingrada jedan crvenoarmejac napisao na jednom 
porušenom zidu, valjda ugljenom ili nečim drugim: „Mu отстонм 
Сталинграл", tj. odbranićemo Staljingrad. A kad je Staljin- 
grad odbranjen i kad su došli crvenoarmejci da obnavljaju 
Staljingrad, onda je iznad toga natpisa opet rukom jedno, 
vojnika dodato jedno »r«. te je sad glasio: Mu отстропм Ста- 
лингоад" tj mi ćemo obnoviti Staljingrad. »Analogno tome. 
prijatelju moj. - završili razgovor -- budi uveren da ce on: 
ko i su branili i odbranih Jugoslaviju biti u mogućnosti i da 
urede Jugoslaviju! Naše je samo da im prema svojim moguć- 
nostima   i  prema  svojim   sposobnostima   u   svakom   pogledu 

pomažemo«. 
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Jedan opet od takvih skeptičara reče mi drugom prilikom: 
»Ama, druže proto, sve bi bilo dobro kad bi bilo onako kako 
se sa vrha naređuje, ali se plašim da će rdavo bili zato što uvi 
mladi dole neće da postupaju onako kako oni sa vrhova na- 
ređuju!«. A ja sam mu kazao: »E, prijatelju, dosta smo govorili 
da s glave riba smrdi, a sad je sve u glavi dobro, pa ako su 
dobri učitelji, biće dobri i učenici, ako su dobri oni koji vode; 
biće dobri i oni koji im sleduju«. (Bunio odobravanje.) 

l/.noseći sve ovo, drugovi i drugarice, da se opet vratim 
na početak i da kažem da ću u ime svoje glasati za ovaj 
Ustav u načelu i u pojedinostima. Ali imam prava, mislim, d.a 
kažem da ču glasati uc samo u ime svoje već i u ime svih svojih 
birača, prvenstveno seljaka užičkog kraja koji su me poslali 
da ih ovde zastupam, jer znam njihova osećanja j njihovo mi- 
šljenje, te izjavljujem da ću i u njihovo ime glasati. Najzad, 
smatram da imain pravo da dodam u čije ću ime još glasali /.a 
ovaj Ustav, Glasaču i u ime onih koji su već za nj glasali, kako 
to reče drug Moša Pijade u jednom članku. Glasaču u ime 
moga sina koji je poginuo u ovoj narodnooslobodilačkoj 
borbi i u ime stotine hiljada sinova koji su pali. Glasaču u 
ime moja dva brata, koji su takode poginuli u narodnooslo- 
bodilačkoj borbi, i u ime stotine hiljada braće koji isto tako 
padoše. Oni crvenim, krvavim pečatom zapečatiše ovaj Гма\ 
od prvog do poslednjeg lista. 

Izjavljujem, najzad, ne samo da ću glasati za ovaj 1 >lav 
nego da ću se truditi svim silama, koliko mi godine i umne 
sposobnosti dozvoljavaju, da se ovaj Ustav od prvoga do po- 
slednjega slova u delo sprovede, jer mi to i tako nalaže kate- 
gorički imperativ, koji se čuje sa svih tih svetlih grobova. A 
taj imperativ i meni i svima vama, drugovi moji dragi, poiučnje 
i preporučuje: 

»....Gde ja stadoh, ti ćeš poći; 
Sto ne mogah, ti ćeš moći; 
Kud ja nisam, ti ćeš doći; 
Sto ja počeh, ti produži; 

Jbš   smo   dužni,   ti   oduži!...«   (Dugotrajno   odobravanje). 
Pretsednik: Lista današnjih govornika je iscrpena. Zaklju- 

čujem današnju sednicu, a iduću zakazujem za sutra u 16 
časova sa dnevnim redom: nastavak diskusije o nacrtu Ustava 
i glasanje u načelu. 

(Šednica je zaključena u 20 časova). 
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СКУПШТИНА   НАРОДА 

Девета редовна седница 
(24 јануара J 946) 

Почетак у 16,10 4;icoii;i. 

Претседавао претсединк Јосип Видмар. 
Претседник: Отварам девеги редовни састанак Скуп- 

штине народа Уставотворне скупштине. Молим друга се- 
кретара да прочита записник прошле седнице. 

Секретар Јоза МиливоЈевић чита записник осме редовне 
седнице  6д 23 јануар;]   1946 године. 

Претседник: Има ли примедаба на овај записник? 
(Пе.ма). ПОШТО прпмслаоа не.ма, коистатујем да je записннк 
примљен, Прслазимо na дневни ред: наставак начелне диску- 
сије o нацргу Усгава и гласање у начелу. Први се пријавио 
за реч народни посланик инж. Иикола Петровић. 

Ииж. Никола nerpoBnli (АП Војводипи - H P Србија): 
Другови и другарицс народнн посланици, Ш народноосло- 
бодилачког para наша je земља изишла не само као по- 
бгдник na бојном пол.у, nch и са великим победа.ма na ио- 
рално-политичком г1ол>у. Чстири године херојских борби 
измениле су лик наше земље у сваком погледу. Оне су ra 
измениле и пред иностранством. Kao никада досада порасгао 
je углед наше земл>'е и њених народа у очима демокрачске 
јавности и свих демократских држава у свету. Ja мислим да 
нас све можс само искрено радовати mfti овај драгоцени 
каиитал ничим мије гжрњен ни у току ирппремиих радова. 
ни сада у завршној фазн доношењ^ Усгава натс народне 
Републике. Иапротив, начин na који народи Лугославијс 
доносе као прва ослобођена зеиља свој новн Устав и поли- 
тичка ат.мосфсра у којој се  raj Устав доноси учврстили су 
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наш углед у де.мократској  јашшсти спета, поиеИалн симпа- 
тије иашихпријателза -према нама и стекли нам још и нове 
пријатеље. To je, другови и другарице, сасвим раЗумљиво 
ако се упореде прилнкс које нладају код нас са приликама 
у  другим  ослобођеннм  земљама.  Многе  ослобођсие земље 
пролазе   кроз   тешке  политичке  крнзе   И13авване  жестокпм 
сударима између дсмократских снага  и  антидемократских, 
профашистичких или фашистичких елемената који покуша- 
вају да спрече демпкратски развитак тих земаља. Политичка 
атмосфера   у   којој ми доносимо Устав носи на себи печат 
сређености,   консолидованости,   њу  карактерише   пријатељ- 
ство, слога   и   братско разумевање међу свим нашим наро- 
дима и међу основним друштвегаш слојевима код нас. До- 
каз je високе политичке зрелости народних маса, доказ све 
већег   морално-политичког   јединства   нашег   народа,   доказ 
мудрости, далековидости иатег политнчког руководства на 
челу са учител>ем наших народа другом Титом, што се овај 
Устав доноси без икаквих потреса и криза. Напротив, избори 
за   Уставотвориу скупштину,   свеиародна   дискусија   нацрта 
Устава и,  најзад, дискусија која je у току у оба дома Уста- 
вотворне скупштине, још више су подигле и учврстиле je- 
^инство наших народа и продубиле политичку свест радних 
маса. Ово претставља још један снажан ударац no остацима 
реакције у нашој земљи, још једну велику победу Народног 
фронта Југославије. 

Све то није плод случајности и ие би се могло ни зами- 
считн да није било народноослободилачког устанка, који je 
задао поражавајући ударац не само фашистичким окупато- 
пима, већ и свим оним реакционариннм групама које су му 
се ставиле у службу, или које су ra на овај или онај начин 
иомагале. Народноослободилачка борба народа Југославије 
створнла je one услове који нам омогућују да дс«есемо Устан 
који he цретстављати законску основу и оквнр за наш живот 
на'данашњем степену нашег развитка, али који he истовре- 
мено својом демократичношћу — као што je рекао у свом 
експозеу друг Ђилас, — омогућити дал.н прогреснвин рг- 
звитак Југославије. Зато овај Устав има историски значај за 
наше иароде и зато he ои у историји иаших народа бити за- 
бележен златним словими. 

Другови и другарице народни посланици, стављено ми 
je у задатак да говорим у име групе иародних посланика из 
ћојводине. Ми, народни посланици из Војводине, iviacaheMo 
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за гфедложени иацрт Устава зато што он даје једино мо- 
гућни оквир н облик за заједнички живот и развитак у јед- 
ној државној заједници народа Југославије, гласаћемо зато, 
јер je он крунисање онога дела за чије су остварење сви 
народи Југославије дали огромне жртве и подносили велике 

■патње, гласаћемо за Устав, најзад, и зато што он претставл.а 
остварење давнашњих тежњи и жеља и народа Вовјводипе. 
Народи Војводине знају да je све оно што им Устав доноси 
плод заједничке борбе свих народа Југославије н они ни- 
када неће заборавнти да су утој борбн други крајеви наше 
отаџбине дали Behe жртве и подносили већа страдања од 
њих. 

Стара Југославија није пропала само због издаје својих 
генерала и политичара, због трулости и коруптнвности свог 
лржавног апарата, она се распала и она, je прегажеиа ап- 
рила 1941 године и због нерешеног националног питања. 

Једно од нерешених питања старе Југославије било je 
пигање Војводине. Године 1918 Војводнна je ушла у састав 
Југославије. Владајуће експлоататорске клике старе Југо- 
славије гледале су у Војводини само објект експлоатације 
и она их je интересовала — као и љихове претходнике, ма- 
bapcKe и аустриске магнате — само утолнко уколико су je 
могли израбл>ивати. Сурово су гушени покрети народних 
-маса Војводине за политичка, демократска, социјална и на- 
ционална права. Познато je како су се немилосрдно обрач>- 
навали режими старе Југославије са штрајковима полЈОпри- 
вред[[их радника, штитећи интересе својих експонената у 
Војводини — велспоседиика. Незадовољство народних маса 
Војводине све je више расло и оне су почсле да пружају све 
активнијн отпср таквој политици. И тада су владајућс 
к.гике старе Југославије пришле једном сгаром, опрабаном 
средству којнм се тако радо и тако успешно служила 
Аустрија. Почело се са изазивањем једног народа Војводине 
иротив другога, распиривао се национализам и шовинизам, 
вештачки су се заоштравали односи ме1)у народима Војво- 
днне. У тој политици отишло се у последњим годинама пред 
распад старе Југославије чак тако далеко, да су се отворе)1(| 
помагали иредентистичкн, петоколонашки и фашистички no- 
крети ме1)у националним мањинама само да би се отежао 
демократски покрет међу народи\1а Војводине. Тако су, на 
иример, Милаи Стојадинови!!, Цветковић и Мачек активно 
и свесно помагали хитлеровске елементе у бившој не.мачкој 
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мањинн у Југославији. Уз њихову помоћ успели су Хитле- 
рови агенти да окупе све Швабс у Југославији у Културбунд 
и да их тако органнзоване иовсду у борбу против наших на- 
рода. Из те политике Павла Карађорђевића, Милана Стоја- 
диновића, Цветковића и Мачека родила се и злогласна и 
злочиначка дивизија „Принц Еуген", која je нанела толико 
јада нашим народима. 

Таква политика слабила. je нашу земљу на једном од 
најосетљивијих њених места, на њеној северо-источној 
граници. Она je слабила отпорну снагу наших народа пред 
претећом хитлеровском најездои. Ииостраии империјали- 
сти показивали су увек највећи интерес за Војводину И то, 
углавном, због њеиог богатства. Политика реакционарних 
клика старе Југославије уствари je широм отварала врата 
иашс земље иностраним завојевачима, у овом случају не- 
Мачким и мађарским империјалистима. Не треба много гово- 
рити o томе како je скупо плаћена та политика. 

Нацрт Устава, којн je предмет наше дискусије, дефини- 
тивно регулише и положај Војводине у државној заједници 
иарода Лугославије. On ra регулише у складу са објективним 
положајем Војводине и њених народа у склопу државне за- 
једницс иарода Југославије и у складу са интересима наше 
државе као заједничке отаџбине свих њених народа. Ре- 
шење које предлаже Устав води рачуна o слободно израже- 
ној вољи народа Војводине којисуутаку народноослабоди- 
лачке борбе и каснијс у Свим својим маиифестацијама, пре 
свега на изборима за иародне одборе у Војводиии и на избо- 
рима за Уставотворну скугпитину, јасно изразплн своју непо- 
колебл>иву решеност да живе у једној државној заједници са 
осталим народима Југославије, a што се тнче њиховог поло- 
жаја у оквиру заједничке државе јасно изразили своју са- 
гласност управо са онаквим решењем какво предвиђа Устав 
— Аутономна пскрајина у оквиру Народне Републнке 
Србије. (Аплауз). 

У Војводипи живе припадници ' шест народа: Срби, 
Хрвати, Мађари, Словаци, Русини н Румуни. Питање Швабз 
je једном заувек скинуто оа дневног реда. (Аллауз). Ta 
шароликост Војводине у националном погледу и у извесној 
мањој мсри особености њеног историског развитка, a у вези 
са тим и посебни проблеми које je сам развитак поставио, за- 
хтевали су решење које би водило ра^на o сви.м тим мо- 
ментима. To решеље je нађено  у   аутономном статусу који- 
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предвнђа Устав за Војводину. Ha друтој страии требало je 
имати у виду да су Срби нај.многобројиија нацнонална група 
У Војводиин, да су они саставни део српског народа и да су 
се у најужој вези с њим развијали и развили у нацију. 

Јер, иако су до 1918 године живели у другој држави, 
аустроугарској монархијИј створиле су се, нарочито TOKOM 
XIX века, између Срба у Војводини » Срба у Србији чврсте 
културие, политичке и друге везе, створила се једна зајед- 
НИЧка психичка конституција, поред осталих особина које 
карактсришу једну нацију. Исто тако потребно je иста,ћи да 
су се изиеђу Срба у Војводини и осталих народа који тамо 
жнве створиле већ давно чврсте, да тако кажем свакодневне 
везе, које нису могли да ослабе шовинисти разних длака и 
боја. Водећи o свему овомс рачуна, уставотворац je пра- 
вилно поступио када je за Војводину предвидео статус ауто- 
номије баш у оквиру Народне Републике Србије. 

Kao што сам већ рекао, овакво решење нзвире из објек- 
тивног положаја Војводинс у склопу наше државне зајед- 
нице. али оно истовремено одговара субјективном располо- 
жењу и жељама свих народа Војводиие. Желим да нагласим 
да овакво решење нису поздравили само војвођански Срби, 
Beh и сви остали народи Војводиие. Сви народи Војнодине су 
схватили да je само такво рсшење у складу са принципом 
самоодређења и са истинским демократизмом који прожима 
и чини суштину нашег нацрта Устава. Уз правилно решење 
MaibUHCKor питања овакво решење положаја Војводине дрће 
поражавајуНи ударац свима оним домаћим или иностраним 
скагама које у распирнвању неслоге и мржље међу наро- 
ди.ма Војводине налазе свој рачун. 

Само реакционарни велепоседнички елементи, експо- 
ненти великосрпскнх, великохрватских и великомађарских 
клика нису се сложили са оваквим peuien>eM. Ho, ЊИХОВ утн- 
Цај je сасвим незнатан и зато o њима не вредн губитн мл го 
речи. 

Не може се говорити o Војводини a да се не помене ре- 
шење мањинског 11ита»ва онако како га иацрт Устава пред- 
ви1)а. Уставом се гарантује и заштићује културни развитак и 
слободна употреба матерњег језика националним мањи- 
нама. Сама no себи, ова одредба Устава je потпуно јасна и 
она у потпуности одговара принципима истипског, народног 
Демокрагизма и националне равнаправности, тнх основних 
обележја нашег нацрта Устава. Поред тога, натс нациоиалне 

47« 739 



ман.иис знају из свјог сопствћнрг искуства да члан 13 Устава 
неће остати мртво слово на хартији. Оне су имале прилике 
да се упознају са нашом мањинском политиком још за време 
устанка и после истеривања окупатора све до дапас. Оне 
знајг да nama нова држаиа nehe н не може спроводити ма- 
њинсму политику старе Југославије. Великосрпске хегемони- 
стичке клнке старе Југославије спроводиле су према нацио- 
налним мањинама реакционарну политику, сматрале су их 
грађанима другог реда, онемогућавале су њихов слободни 
културни развитак. Алн тр иије оило сне. Угњетавајућн на- 
ционално, гголитички и социјашно мањине, или, боље, широке 
слојеве радног парода иеђу мањинама, хегемонистичке реак- 
циоиарие клике су истовремеио тражиле и иалазиле у редо- 
внма самих мањина оне елементе на које су се могле осло 
нити у својој бсрби не само против демократских иокрста 
народних маса мањина, neli и против демократских покрета 
народиих маса Југрславија уопштс. Иијс било пимало слу- 
чајно mro су ти олементи међу мањинама били истовремени 
и експоиенги инсстраних империјалнстичких сила. Тако je 
дошло до тога да су се дрмаће реакциоиарне кликс у својој 
борби против демократског покрета паших народа осла- 
н>алс, између осталог na Хитлерове и Хортијеве агснте, да 
су им давале све Betui права, све док се, на иример, Култур- 
бунд и друге организације нису претвориле у праву државу 
у држави. Тако су се. под окриљем ^омаће реакцијс, у 
бнвшој Југославији органнзовали фашистички и иреденти- 
стички покрети међу мањинама, руковођени реакционарним 
елементима из редоиа експлаататррских класа. 

Гушењем сваког напреднот и демократског nbkpfeta 
међу радним масама нацноналних мањина, владајуће клике 
старе Југославије буквално су их гурале у наручје и>ихових 
петоколонашких вођа. 

Наша политика према иационални.м мањинама je дија- 
метрално суиротна мањинској политнци crape Југославије. 
Дајући им сва гра1)анска ирава, заштићујући културни раз- 
витак и право на употребу свог језика, ми водимо и води- 
hcMo беспоштедну борбу против свих иредентистичких, по- 
токолоиашких и уопште реакционарних елемената, који би 
од њих хтели да напрапс екслоненте туђе политике и туђих 
интереса. Taj задатак нам олакшава околност што су експло- 
ататорски елементи уопште, иа и међу мањинама, потиснути, 
бачени са власти н Ha raj начин у знатпој мери смгњеие њи- 
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хове могуЈшости  да  уносе свој огров   у  редове радног на- 
рода националних мањина. 

Ha маљинама je да прави.шо схвате и оцене ову нашу у 
истини демократску и широкогруду политику, да схвате да 
никада у својој прошлости нису уживали такве слобде какве 
уживају код нас. Тешко наслеђе прошлости све више ишче- 
зава и не може бити никакве сумње у то да he ускоро и no- 
следњи остаци фашиститких и петоколонашких елемената 
међу мањинама бити дефинитивно тучени и разбијени. 

Дозволите ми да у другом делу својих излагања кажем 
неколико речи o нашој уиутрашњој и спољној трговини. 
Често, na и у дискусијн око нацрта Устава у овом дому, ре- 
чено je да je у економској структури наше земље дошло до 
крупних, револуционарннх промена. Општенародни и задру- 
жни ссктор иотиснули су у други план приватни капиталн- 
стички сектор, « одузели му доминантну' улогу коју je не- 
када, у старој Југославији имао. Одлучујуће позиције у при- 
вреди, у инДустријИ, у трговпни и банкарству прешле су из 
руку Јфупних, приватиих капиталиста у руке народне 
државе. Наша земл>а je н даље остала земља ситног произ- 
вођача, пре свега ситиог и средњег земљорадника, али се 
положај, функција и перспективе развитка ситних произво- 
ђача организованих у задруге и ослоњених на општедржавни 
привредии сектор из основа мењају. И у нашој трговини до- 
шло je до битних промена. Нашој народној власти било je 
јасно да трговина'неће моћи да правилно и у интересу на- 
родних маса нзврши свој задатак, ако се не створи чврсг 
општенародни сектор трговине и ако се, упорсдо са тим, не 
пристуии оргапизова^у набављачко-потрошачког задругар- 
ства у граду и селу. Задатак није био једноставан. Тешкоће 
су биле у томе, mro у овој области иисмо затекли скоро 
никакве готове организације са одговарајућим апзратом, 
као, na прммер, код поште, саобраћаја, инлустрнјс, које би 
прочишћене и рборганизоване мсгли ставитн у своју службу. 
Требало je почетн, такорећи изнова. Наша линнја ripn ства- 
рању Државног сектора трговине била je следећа: учврстити 
се пре свега и у првом реду na доминантним, кл.учннм пози- 
Цијама, тј. у трговини на велико са основним животним на- 
иирницама.мпредметииа широкв 'Шлрошње и инлустрискнм 
сировинама, истовремепо иружити сву помоћ набавлЈачко- 
потрошачком задругарству у организовању детаљне дистри- 
буције и оних предузећа за трговину на велико која су му 
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потребна да бн правнлио могло да обавља своје функције. 
Kao и осталим областима привреде, оставлЈена je и овде 
могућност лриватио-капиталистичком сектору да у одређеннм 
границама и пбд одреИеним условима послује. Ннко нам не 
може замерити mro смо при тсме фаворизиралн ситног и 
средњег трговца на рачун крупног. Тако je дошло ди oprs- 
низовања читавог низа државннх трговачких ирсдузећа и 
густе мреже иабављачко-потрошачких задруга. Да ли je 
општедржавни и задружни сектср оправдао своје иостојање? 
Према свему, наше досадашње искуство говори за то да се 
и у наш нови Устав унесе одредба o општедржавном и за- 
дружиом сектору наше привреде. 

У свим ослобођеним европским земљама плада општи 
недостатак робе. Колнчина робе која je код нас у промету 
знатно се смањила према предратном нивоу. To су после- 
дице рата и пустошења окупатора. Ситуацнја се непрестано 
поправља, али у неким врстама производа осећаће се још из- 
весно време несташица. Проблем je био у томе да се те не- 
довољне количние робе што je могућно чвршће захвате и 
преко државних, задружних и прнватних трговачкнх пре- 
дузећа пусте у промет. Иначе, постојала je опасност да he та 
роба отићи у руке шпекулаиата који he je no огромшш це- 
нама продавати на црној берзи. Да je роба дошла у руке 
шпбкуланата и да je на тај начин у сфери промета дошло 
до анархије и хаоса, — нико не би могао задржати инфла- 
цију са свим њеним разорним последицама. 

Узмимо,-на пример, ситуацију у Мађарској и Румунији. 
Пре рата један мађарски пенг имао je вредност од око 10 
дннара. Почетком 1945 године, приликом замене окупацио- 
них новчаница, ми смо пенг заменили no курсу један према 
један. У Мађарској су шпемуланти узели таквог маха да je 
почеткои децембра 1945 године један долар продаван no 
215 хиљада пенга, док je истовремено код нас однос долара 
и динара био један према педесет. Крајсм 1945 продаван je 
mehep у Будимпешти no 90.000 пенга килограм, килограм 
меса no 36.000 пенга, брашпо no 11.000 пенга, со no 11.000 
пенга! 

Узмимо Румунију. Пре рата однос динара и леја био je 
1:3 у корист динара. Јануара месеца 1946 године продавао 
се килограм меса у Румунији no 12.500 леја, килограм ше- 
hepa no 30.000—40.000 леја, a кубни метар огревног дрвета 
50—70 хиљада леја. He треба заборавити да ни Румунија ни 
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Ма1;арска нису у овом рату претрпеле толика разарања као 
Југославија. Неко he можда рећи да су Румунија и Мађар- 
ска побеђеие државе и да у томе треба тражити узроке њи- 
хове тешке привредне и финансиске кризе. У томе има 
исгипе, али то није цела истина. Да видимо зато каква je си- 
туација у Грчкој, која не плаћа ни репарације, ни издржа- 
вање за окупационе трупе, већ обратно, добија знатну по- 
MOh у роби из ииостранства. Ако се узме према броју ста- 
новника; Грчка je добила од УНРР-е знатно већу noMcii ол 
лас, иако je и помоћ коју смо ми од УНРР-е примили врло 
озбиљна. Међутим, све то није могло да спречи инфлацију 
и тешку привредну кризу у Грчкој. Настрану тс што у 
Грчкој до данас не ради чак ни пруга Атина—Солун, јер и 
Солун и Атина добијају директно помоћ поморским путем. 
Пре кратког врс.мена ннфлација je у Грчкој дошла до та- 
квих размера да се енглеска фунта атродавала mo 175.000 
драхми и да се степен ннфлације прнблнживао ситуацнји 
за време немачке окупације. Да видимо темпо којим се при- 
казује пад драхме у Грчкој. 8 јуна 1945 годиие златна 
фунта продавала се no 4.000 драхми; 2 новембра no 43.000 
лрахми; 1 децембра no 53.000 драхми, a 7 јануара 1946 ro- 
лине no 175.000 драхми. Основни економски разлог те по- 
јзве треба тражити у чињеници да су прнватни капиталнстн 
сву робу добијену са страпе и произвсдену у зеиљи >-потре- 
бИли за своје шпекулативне сврхе, да се лопушта неограни- 
чена шпекулација на тржишту валута и да je државна власт, 
уместо да адмииистративиим и екопомскнм средствима ин- 
гсрвекише, устварп дала пупу слободу шпеклмаитима Н.1И,, 
лругим речима, спровела у живот прннцип „слободне тр- 
г( нине''. 

Нама je, другови н другарице, додуше ne у потпуној 
мери, успело да преко државпих н задружних трговачких 
предузећа расподелнмо добар део робе произведене код 
нас, да спречимо анархију коју je приватно-капиталистичкн 
сектор већ no својој лрироди хтео да унесе у ову област 
иашег привредпог живота, и тиме да сачувамо вредност na- 
mera динара. 

Ja хоћу одмах да нагласим да nama државна трговачка 
лредузсћа и наше задруге показују често велике слабостн и 
недостатке у своме раду. Ту чињеницу не треба крити. Она 
je изазвана, с једне стране, младошћу и недовол.пим нску- 
ством тих организација, a с друге стране, старим навикам;! 
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које V њих уносе специјалисти наслеђенн ол старе Југосла- 
вије. Али, зар ба.ш та чињеница што наш општедржавни и 
задружни ссктор трговиие већ на CBOiM данашњем степену 
развитка нрши једну општекорисну фуикцију, зар све то не 
говори баш у прилог namc привредне политике, доказује 
оправдаиост, корисност и преимућство нашсг општедржавнпг 
и задружног cekiopa над приватио-капиталистичким секто- 
ром! Наше досадашње искусгво, спецнјалио у области rpro- 
внне, потврђује правилиост оног иута, којим смо, под руко- 
водством друга Тита, пошли у економској изградњи наше 
Републике и говори за одредбе нацрта Устава o друТТвеНо- 
скоиомском уређењу наше земл>е. 

Исто такво искуство имамо и v областн спољне трго- 
вине. Без чврсте контроле државе, како то иредвиђа и нацрг 
Устава, не би се могло ни замислиги обнављање и рживља.- 
вање наше спољне трговине. Par je прекинуо све трговачкс 
везе Југославије са иностранством и оставио у наслеђе не- 
сре{)ене, често и .\аотич'Не прилике у међународној раз.мени 
добара и у одиосу међу појединим валутама. Све то компли- 
кује и јако отежава обиавл>ање наше спрфне :трговинс. 
Између осталог, par je шрегазио и старе ^кзрме међународне 
трговине и створио иове скономске и политичке прилике и 
односеу Европи и другим деловима света. Почетком 1945 
године почели смо да обнављамо наше прве трговачке везе 
са иностранством. TOKOM 1945 обновили смо везе и закл^у- 
чили споразумс o размени робе са Совјетским Савезом, Прљ- 
ском Чехословачком и Румунијом, a сада се налазимо пред 
неиосредним почетком трговннских преговора са Великом 
Брнтанијом и Швајцарском, Сматрам за своју дужност да 
пред овим високим домом подвучем велику помоћ коју нам 
ic указао братски Совјетски Савез у обнављашу наше спољне 
трговине, lino je истовремено за иас била велика rioMOh у 
обнављању -наше привреде. 

Контрола лржаве над спољНом трговииом ироизилази из 
целокупие naiue економско-ооцијалне структуре и досада- 
iiin.e нскуство показало je сву њену оправданост. 

Изјавл.ујем да hy гласати за предложенн нацрт Устава. 
Претседник: Реч има народии посланик Веселинка Ма- 

линска. 
Веселинка Малинска (НР Македонија): Другови и дру- 

гарице народни посланици, и поред тога што овакав Устав 
има подједнако велики значај за све народе Југославије, за 
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њихов даљи развитак, македонски народ he ипак бити на- 
род који he од њега највише добити. Јер, до народноосло- 
бодилачке борбе македонски народ није имао права ни да се 
зове својим именом, нн да говори својим језиком, a данас 
v>KHBa сва национална права и све демократске слободе као 
Ч остали иароди Југославије. До иародноослободилачке 
борбе македонски народ je био најобесправљенији народ 
Југославије, a данас je потпуно равниправан са осталим на- 
родима Југославнје. 

У тику своје историје македонски народ неколико пута 
je покушавао да борбом извојује своју иационалну слободу 
лијући своју крв, али je на крају увек бивао изигран и no- 
иово поробљаван. Зато je ослобођеше народа ЈугославиЈс 
од фашистичког окупатора н домаћих хегемонистичких 
клика, за које се борио н македонски народ, имало и noce- 
бан значај за њ. Јер, првн пут у исгорији овога народа 
борба у којој je учествовао донела Je плод! ве и и.с.му. 

Нећу да говорим o гоме зашто je македонски народ ОВ 
пута изишао као победник из борбе, јер наи je јасно зашто 
су победили народи Југославнје не само фашистичке завоЈе- 
ваче, веК и домаће непријатеље слободе. За македонски народ 
главно je било то, што je 1941 године пошао у борбу против 
окупатора заједио са осталнм народима Југославије. Тимс je 
он заувек раскинуо са својом ропском прошлошћу н одредио 
своју бољу будућност. 

Национална слобода и равноправност М|кедоније у новој 
Југославији, a то под условима овакве народне демократиЈе 
каква je у iiauioj аемљи, отворила je економском и културном 
развитку македонског народа највеће могуКности. У њему се 
ланас под овим условима, ослобађају све оне животворне 
снаге што су биле годинама и годннама спутаване н угушн- 
ване. Колико јаку покретачку снагу за његов даљи развитак 
иретставлЈа само пробуђена самосвест македонског човека, 
љегова вера у себе и своје сиаге, »егова радост слободном, 
истински људском животу! Te дубоке промене у македонскои 
народу, тај његов унутрашњи препород могао je да настане 
само у борби каква je била народноослободилачка борба на- 
ших народа. Никаквим другим путем македонски народ НИје 
могао национално да се ослободи, нити тако да обнови сврје 
националне снаге — него полазећи 1941 године у бороу про- 
ткв окупатора заједно са осталим народнма Југославије. Ако 
ништа друго оно положај македонског народа у осталим де- 
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ловима Македоније најјасније то потврђује. Зато и нијс слу- 
чајно што македоиски народ из Македоније која није у новој 
Југославији, тако ОДређено тежи да се припоји федералној 
Македонијн Федеративне Иародне Републике Југославије. 

Зато je и македонски народ највећом залогом своје бу- 
дућности — братством н јединством са осталим народима Лу- 
гославије, везан вечно и  нераздвојно  за нову Југоставију. 

Ово сам хтела да подвучсм због тога што je у последње 
време — нарочито у врсме избора за Уставотворну скуп- 
штину, a то се продужава и данас, великобугарска хегемо- 
иистичка клика иарочито нападала иову Југославију твр- 
дећи да македонски народ у њој иије слободап и да се није 
слободно определио за зајсдиички живот са осталим наро- 
димз Југославије и да треба стварати некакву иезависну ма- 
кедонску државу под иечијим протекторатом. 

Ha шта циља оваква кампања јасно je. Али чиме шпе- 
кулишу газде ових великобугарских хсгемоииста нападајућн 
нову Југославију баш no Македонији? Они шпекулишу са 
оправданом мржњом македонског иарода према бившој хе- 
гемонистичкој Југославијн ' и великосрпским империјали- 
стима, шпекулишу са оправданим тежњама македонског иа- 
рода за уједињењем свих шегових делова. Они, једном 
речју, рачунају да би Македонија требало да буде иекаква 
слабз тачка иове Југославије. 

Македонски народ дао je добар одговор на ове клевете 
на изборима за Уставотворну скупштину, гласајући у тако 
великом проценту за програм Народног фронта, за онај про- 
грам за који се четири године борио против великобугар- 
ских империјалиста, и даће тај одговор још једанпут гласа- 
јући за овај нацрт Устава. 

Што се тиче „слабнх места" у иовој Југославији, она je 
од првог дана свога рађања 1941 године, стално и убеДлЛЈвО 
доказивала и немачким завојевачима и свима редом до данас 
да су у њој све тачке и чврсте и сигурне. Али, ако кеко 
пошто-пото хоће да тражи некаква „слаба места" у нашој 
новој држави, ja мислим да би Македонију требало рачу- 
нати у оиа чвршћа. (Аплауз). 

AKO великобугарски хегемонисти нису успели да скрену 
македонски народ са његовог правог пута 1941 године, када 
je у оним страшним данима издаје Југославије био препу- 
штен на милост и немилост немачко-италијанском фашизму, 
отсечен и одвојен од српског и других народа Југославије, 
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- уаалудно je надати ^е тс.мо данас, када je иакедонски на- 
род, прежнвевши свакојаке иевоље, осетио шта значи сло- 
бодан живот, када je diocrab јачи него икада, здруживши се 
са осталим народима Југославије. Али, македонски народ н 
^ије могао да пође другом страном и баш je зато он у овој 
борби прогласио са.мог себе за самосталан народ. To je оно 
што великобугарски хегемонисти не могу никад да разумеју. 

Нису мање гадне ни оне клевете којима се великосрпски 
шовинисти бацају на македонскн народ одричући му осе- 
ћање патриотизма, искрену приврженост и оданост новој Ју- 
гославији. Они не могу да разумеју да се патриотизам и 
верност чак ни СВОГ сопственог иарода, акомоли другог, ие 
-може усадити грађењем хиљада жандармериских станица 
уместо школа и болница, пљачкањем народног богатства за 
рачун шаке властодржаца, гушсшем културе и забрањива- 
њем матерњег језика. 

Али, ако je македонски народ TOKOM овог рата тако 
чврсто стај.ао уз Народноослободилачки покрет, када je да- 
нашња Југославија живела само у његовим жељама и теж- 
њама, и била још далеко, иза многих теџжоћа и жртава, ако 
Je македонскн народ у тим годннама. борбе био чврсто уз 
све народе Југославијс, јср je у њему — и поред тога што 
je толико пута био преварен — живела само вера у данашшу 
Југославију, данас када je та нова Југославија постала 
ж.ива стварност, за њега једино Morvha, живот, — нема силе 
на свету која би ra могла поколебати и отргнути од ње, нема 
ннчега на свету што би ослабило патриотизам македонског 
народа ирема новој Југославнји и спречило га да се развија 
и расте као што се развија и расте наша домовина. 

ETO, те дубоке промене које су настале у македонском 
народу, на које се ниједна држава раније није могла осло- 
нити, јер je он није признавао као своју, a данас je верни 
чувар нове Југославије, јер je ona заиста његова. Te промеие 
великосрпски хеге.монисти неће никад разу.мети. 

A управо због свега тога македонски народ je с вели- 
ким одушевљењем примио овај нацрт Устава и зато овла- 
стио све своје народне посланике да гласају за њ. {Аплауз). 

Претседник: Реч има пародни посланик Мнлоје Добра- 
шнновнћ. 

Милоје ДобрашиновиН (ИР Цриа Гора): „Удар нађе 
нскру v камеку, без њега бн у кам очајала". Ова велика 
мисао  великог Његоша  нигдје  ни  у једном  народу, ни  у 
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једно доба није нашла своје веће оживотворењс, овапло- 
ћење као овога' пута за вријеме овог страшног рата у нашем 
НЗООДУ Кад je naiu народ издан и бачен у чељуст мрског 
фашизма, онда je глас хероја ТНта, глас херојске Комуни- 
стичке лартије као електрична карница namao искру у на- 
мученој племенитој души иашега народа, која се претворила 
у пожар рљлободилачког рата и нашем народу донијела сло- 
боду, правду, братство и једнакост. 

Другови и другарице народии посланици, када je злочи- 
начким наиадом фашизма и срамном издајом крал>а и оне 
издајничке клике око њега Југославија пала у таму најстра- 
шнијег ропства, a државни оргаиизам престао да живи, нађе 
се један геније народии, нађе се херој народии - - Тито, који 
мртвом тијелу даде дух, даде живот, поведе народ у оороу 
и дође до овог чпиа o којему сада радимо. 

Послије великнх мука, послије тешког страдања, по- 
cinje иатчовјечанских: напора и пожртвовања, наш je народ 
запјевао пјесМу слободе, пјесму новог срећног живота. Да, 
иарод наш намучени, раднички и ссљачки народ, запјевао 
je пјесму cpehe. Нека ијева, и заслужио je. 

Ho пјесма народне cpehe наишла je на болан одјек код 
народних  непријатеља и оии  су закукали.  Нека  кукају,  и 
ааслужили су. 

"Ми смо се, другови посланици, окупили у овом народном 
iom, као претставници свију наших народа, да доношељем 
Устава учврстимо оно велико дјело које створише милиони 
нзших палих бораца хероја, које су дали сви наши xepoj- 
скн народи. 

УчвршНиваљем тековина борбе ми морамо до темеља 
раздрмати и разрушити мрачне куле и јазбине непријател>а 
наших народа и показати им понор у који су хтјелида оаце 
иарод. Иека ти зликовци нађу своју пропаст у својим соп- 
ственим гресима. 

Моји предговориици били су мало уздржљивиЈИ прсма 
онима који 'су стротив Усгава, na иијесу нзннјели зашто су 
његови противпици против оваквог Устава. 

Први члан нашег Устава даје нашем народу републику, 
живот и благосгање. Шта даје монархија? Она даје с.мрт, 
npoiiacT и очајање. 

Други члан иашим народима доноси братство, рпвно- 
правност и љубав, a непријател>има и распиривачима мржње 
међу нашим иародима смрт и пропадање. Зато се оин и .i.\те. 
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Шести члан даје народу власт, a властодршцима дужност 
Да се уче радитн. 

Члан 14 даје народу богатство и задовољство уз пјесму: 
,.,Мој животе, среИан ли си", a експлоагаторима јаднковање 
УЗ пјесму: „Moj животе, горак ли си". 

Члан 19 даје земљу онима који je раде, a Дуди са дру- 
Жином да се науче да раде, na ће се и за њих наћи посла, 
или они, као паметни људи, нека измисле нешто четврто или 
пето, пошто им je оно треће иропало. 

Члан 21 даје право да и дроњавн сељак и радник имају 
иста права као велеуважена господа аристократска око го- 
сподина Грола н његових савезника. Овај члан je тешки 
маљ за one политичке кортеше који су просперирали ши- 
рећи раздор и проповиједај\'11И националну, pacnv и вјер- 
ску мржњу. 

Члан 23 МНОГО je наљугио Грола и опозицију, јер како 
Да се да право гласа младићима од 18 годииа, који су под- 
иијели иајвише жртава у овом рату, и како да се они изјел- 
наче са онрм дебелом господом, која су стекла милионе за 
вријеме рата тјргујући и сарађујући са окупатором. 

Грол се не слаже ни са .тим што и жене имају право 
гласа, a то што je војска под оружјем добила ираво гласа, 
никако ne може да схвати његов „демократски" мозак, јер 
До OBOI

-
 pai^'oHH који су се борили нијесу имали право да 

се питају o државном уређењу. To су имали право само они 
који су бјежали да спасу своје цијењене животе н напуне 
своје кесе. Како дозволнти да управљају народним живо- 
тима они који нијесу умјели да чувају своје животе, него, ak-i 
се ко и вратио, дошао je без ноге, без руке, без очију, са 
реуматизмом. Ko he тим богал.има повјерити државну упраиу 
кад имамо оне шнк господе која се за вријеме рата гојила 
и спремала за власт. 

Члан 32, који говори да сваки гра1)анин треба да ради 
према својим способностима и да помаже заједницу, ннкако 
се не допада ратним добнтници.ма и цр!шберзијанцима. Ja 
вјерујем да су они вбог тога глвсали сви у „црну кутиј\" 
11 la je Гролова кутија добнла име „црна" no његовим нај- 
бол>и.\1 сарадницима црпоберзнјанцима. 

Члап 34 јако je наљутио Руппика и Недића; зато су 
дошли у пашу земљу да протестују како смо ми могли у 
овом Члапу пазвати издају отаџбипе као пајвећи злочин. У 
своју одбрану позивају се na крал.а Петра, јер кажу како 
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ce може издаја земље назвати највеКим злочином кад je то 
ii краљ учинио, a ко смије нраља назвати злочннцем! 

Члап 35, којим држава осигурава и даје достојан живот 
инвалидима, много љути оне старе државнике и кралза. Петра. 
Зашто толнки новац даватн оним богаљима, a не послптн 
их у прошњу као што су они чинили. Зар не би <Зило болзе 
да тај толики новац добију они, да би подигли коју палату 
н сјајно ce проводили са својим госпама no удобним свјет- 
ским бањама. 

Члаи 25, којим ce одваја црква од државе и којим ce 
забрашује злоупотреба цркве и вјере у политичке сврхе, 
заиста je миого озлоједио Степинца, Јосифа и неке муфтије. 
Зашто да сс мијешамо ми у њихове душебрнжничке ствари, 
кад су ce они постарали да зајсдно са усташама и четни- 
цима створе милиоие мученика. Степинац je забранио све- 
том Арханђелу да силази да вади душе. Отео му je пож и дар 
часним сестрама да one дјеци ваде душу, јер, кажу, дијете 
када умре, одмах постапе апђео, na сада имају пеколико сто- 
тпна хиљада анђела, a тако ce појачава вјера. Јосиф je no- 
слао писмо благоупокојепом Јоапикнју, пајбол.ем прија- 
тељу Пирција Биролија, да још npnje пего смо ми Устав 
донијели забрапи поповима да помажу нашу пародпу власт. 
Зашто, кажу, да помажемо ту власт када нијесу помогли 
паши говори са црквених дверп да je уништЈм. 

Неколико муфтија жалиће ce оном јерусалимском муф- 
тији, кога je Хитлер довео у Сарајево да шири фашизамј да 
овај Устав xohe потпуно да уништи остатке фашизма. 

Члал 117, који.м судови изричу правду у име народа,, 
љути краља и one судије који су изрицали правду у име 
повца. 

Члап 124, који i-овори o јавном тужиоштву, много je 
ЗЗДОВОЉИО парод који инје смио досад тужнти корумпи- 
рано чиповништво и остале упропастител.е парода. Многи 
од оних који су у паш државпи апарат ушли са старим рђа- 
вим павикама много студирају овај члап n чим им ко no- 
мене јавно тужиоштво добпју лупање срца. Зато су упу- 
тили апел Мпнистарству народпог здравља да ce овај члан 
пзмјени како многи службеппци ne би оболели од срца jom 
npnje него буду изведепи na црпу клупу. ■ 

Е, na кад je овакав овај Устав, на који ce л>ути. и краљг 
и Грол, и npna берза, и ратни добитпици, и Степипац и Јо- 
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сиф, и Недић, и Дража, ja баш за инат њихов ријешио сам 
се да гласам за њ. 

Моји предговорници из појединих република изјавише 
да ће гласати за овај Устав у име посланика република ко- 
јима припадају. A ja узимам слободу да изјавим да hy гла- 
сати за овај Устав и у име своје, и у име посланика из Хр- 
ватске, и у име посланика из Србије, из Босне и Херцего- 
вине, из Словеначке, из Македоније И Црне Горе и не само 
у име посланика него и у име седам милиона гласова Koje 
дадоше иаши народи за Народни фронт 11 новембра 1Ј4о 
године, јер видим да сви ђолс и сви хоће оваЈ Устав. 

Рекох да гласам у име посланика и народа Хрватске. 
Зашто, са којим правом? Зато што тај народ осјећам орат- 
ским народом. Зато што познајем његову тешку и мучну 
исторнју и борбу са њемачким и мађарским империјали- 
стима.'Зато што познајем историју његове борбе са уну- 
трашњом реакцијом за политичк^ слободе и социЈалну 
правду, зато што осјећам да je хрватски народ срсћан што 
je дошао до своје праве националне државе, до своје Хрват- 
ске Републике, и зато што смо кроз нашу заједничку муку 
и патњу, заједннчком борбом дошли до заједничке среће и 
задовољства. 

Зашто у име словеначког и македонског народа и посла- 
ника? Hehe ми се другоии осталих република иаљутнти када 
као посланик Црне Горе речем да осјећам највише симпа- 
тија за ове двије наше младе републике, чији су народи naj- 
нише кроз вјекове страдали у борби за своју иациоиалну 
лржаву и самосталност, 

Само у овом тешком рату, који су повели фашисти за 
истребљење словенских народа, колико су пропатили и ко- 
лико жртава дали нашн херојски Словенци. Па, ево и сада 
још непријатељи Словена, фашистички елементи Аустрнје 
и Италије муче наш словеначки и хрватски народ н желе да 
га отргну од Словсније. Али, ja сам увјерен, a и ви сви, да 
ми и наша Влада нећемо дозволити да Корушка и Јулиска 
Крајина са Трстом буду одвојене од мајке Југославије, na 
макар поцркали сви Де Гаспери-и и мзђарски реиизноиисти. 

Исто тако, наша млада, намучена МакедоииЈа ВЈекрвима 
je растрзана од турских завојевача, великосрпских, велико- 
бугарских и грчких шовиниста. Македонски je иарод уби- 
јан мучен Све je чињено да се уништи његова национал- 
носг.   Ho,   благодарећи националној   свијести  и  хероЈСКОЈ 
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отпорности македонског народа и иишем великом вођи и 
ирганизатору наших побјсда, ствараоцу братства и једин- 
ства наших народа — хероју Титу, македонски je народ 
дошао до своје државе, у коју инје још укључио Јегејску 
Македонију, чијн народ муче грчки монархофашнсти. Ja вје- 
рујем да hc цијело родо.'1.уГ)нво човјечанство ријешити да 
се сви дијелови македонског иарида врате мајци Македо- 
нији и да he Македонија, која je досад била разлог за свађу 
између братских народа -— српскрг и бугарског, иаравно кри- 
вицом шовинистичких управљача — бити спона за вјечно 
братство и пријатсљство српског и бугарског народа, за 
стварање зајсднице свих Јужних Словена, која he се про- 
тирити у савез словеиских земал.а, на челу Са мајком Р\- 
сијом, земљом великог Совјетског Савеза, који je спасао од 
пропасти  и  нас  и  читаво  човјечанство. 

Зашто у име српског народа? Зато што je српски народ 
у овој тешкој борби дао највећи допринос у крви, дао преко 
милион.и две стотине хил.ада живота, шго je српски народ 
збрисао са свог лица ону срамну мрл>у коју су му велико- 
српски властодршци бацили на. његово свијетло лице; што 
je српски народ преко својих посланика првн дао приједлог 
за збацивање краља. Петра и монархије и за проглашење 
Федеративне Иародие Републике Лугославије, и тиме опо- 
вргао срамне лажи свјетске и домаће реакције да српски 
народ није за нову Југославију. Зато што je српски иарод 
кроз' своју Прву и Другу пролетерску бригаду дао први 
основ херојској "Југословенској армији; зато што су поли- 
•гички руководиоци Србије дали истински доказ, заједно са 
народом, да Срби не желе мајоризацију нијслног народа, 
него братство и равноправност. 

Зашто узимам слободу да гласам у име народа Босне и 
Херцеговине? Овдје се нећу много задржати, јер je друг 
Родољуб Чолаковић изнио тешке муке и патње народа 
Босне "и Херцеговине, и њен крвави допринос за слободу 
наших народа у овом тешком и крвавом рату, у коме je од 
цјелокупиог губитка у животима Босна. и Херцеговина дала 
више од пбла жртава цијеле држа-ве. Кроз ову тешку борбу 
ja сам неколико пута прешао Босну и Херцеговину. Сма- 
трам Да сам већ и ja и сви борци који смо се заједно са хе- 
ројским Крајишницима борили да очувамо слободиу терн- 
торију Босне, стекли право да будсмо државл3ани'Босне, тог 
нашег острва слободс. 
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Неописаиа je љубав којом je Босиа нас Срое и Црно- 
горце прихватила у свој загрљај 1942 године мјесеца јуна, 
неописана je љубав моја и мојих другова којом волимс Бос}1> 
и Херцеговину. Ето, то су разлози, лругови посланици, због 
којих сам рекао да узимам слободу да гласам за овај на- 
родни Устав у име свих народних.послаиика наше Федера- 
тивне Иародне Републике Југославије. 

Исто тако, другови народни посланици, ja вјерујем и 
тврдим да ви сви, као што ja и мојн другови посланици 
Црне Горе гајимо велику љубав према свим народима наше 
^еЈпублике, са истом таквом л>убављу и ви волите Републику 
Црну Гору. 

Kao посланик Црне Горе ja иећу говорити o заслугама 
и удјелу народа Црнс Горе у овој тешкој борби за слободу. 
Ja ћу само да констатујем високу националну свијест народа 
Црне Горе. Пред устанак 13 јула она биједна шачица издај- 
ника сепаратиста, заједно са окупатором, покушала je свим 
силама да умири гнев народа црногорског, који je пастао 
иокушајем издајника сепаратиста да створе квислиншку 
Црну Гору под протекторатом талијанским. Пропао je тај 
покушај, јер je народ Црне Горе презрео лире и макароне, 
част и прнос бнли су јачи од свега. Голорук, гладан, ro и 
бос ушао je у борбу и дао све што може дати један мали 
народ,- мали no броју, али велики no дјелу. 

Другови народии посланици, као највећа гаранција за 
очување наших тековина и за бољу и срећннју будуИност 
наше народне Републике, јесте ова неизмјерна л,убав која 
пезује све нас посланике да свих федералпнх јединица. Ево 
нас 175 претставпика Скупштинс народа без свађе и без над- 
гласавања радимо na великом пародпом дјелу. Свих шест 
федералних једипица послале су подједнак број посланика, 
без обзира што неке федералне једипице имају no три ми- 
лиона a пеке no три стотине хиљада становника. To je оно 
велико Титово дјело, поштоваље нација и пациопалпе рав- 
ноправности. Ево неколико засиједања не чу се нигдје свађа, 
сви сложно радимо за добро народа. Нашим противницима, 
и у зељми и вап земл.е, баш то пајвише задаје бриге, na лн- 
иемјернс. пишу како у нашсм парламенту влада диктатура, 
неиа опозиције. A мн им гордо довик,ујемо: и пема, и nehe 
je бити, јер пије потребпа. Наш je народ ликвидирао оне 
стајре политнканте, који су стварали лажну опозицију, само 
Да варају народ и да се дочепају властп. Опозиције се сгва^ 
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рају v оним земл>ама гдје су класни интереси заоштренн и 
гдје има експлоататора и екоплоатисаних. Наша народна 
Суорба створила je нови живот, блиску сарадњу између сс- 
љака, радшика и поштеие иителигеицијс, који сачињавају 
преко 90% цјелокупног нашег становииштва. Радннк, сељак 
и поштена интелигенција нашли су оваплоћење својих тежњи 
за бол>и живот у народној власти тј. у својој власти. Они су 
сложни. Ми смо њихови претставници н мм морамо бити 
сложни. Ko псжуша да изазива нсслогу и мржњу међу наши.м 
иародима или пак у овоме дому, биће од народа избачен. 
Она кукавна Гролова опозиција, која je своје опозицнонар- 
ство и успјехе базирала иа гласовима народиих гуликожа, 
нндустријалаца, шпекуланата, црноберзијаиаца и издајнич- 
ких и злочиначких елемената наших народа крахирала je и 
то сраашо. Од седам стотина хил^ада гласова што je 'пало у 
„кутију без листе", у „удовичку кутију", сигурно има шест 
стотина хиљада заведеиих пастирским писмом и шовинистич- 
ком пропагандом. Оних сто хиљада народних гуликожа и 
злочинаца који су свесно гласали (Против Народног фронта, 
народ тражи,' ои he их naliH н on he им дати заслужену 
иаграду. 

Ja гласаи за овај Устав и због тога што je за њега гла- 
сало милион н седам стотина хиљада погииулих у борби и 
убијеиих од звјерских фашиста и зликовачкнх четпнка и 
усташа. Гласам за Устав зато што je за њ дало очи, руке и 
ноге неколико стотина хиљада нашнх бораца, зато што je 
за њ проливено море крви нашег народа и иоре суза мајки 
палих бораца. Глас-ам за Устав зато што je за њ гласала 
иаша херојска омладина. Гласам ?а њ зато што су први пут 
у нашој историји гласали милиони паших жеиа, које су 
дале огроман доприиос нашој борби и побједи. Гласам за 
Устав зато што je за њ гласала и што he ra чувати наша 
херојска Југословенска армија. 

Гласам са највећим задовољством4 и за.то што je за н> 
гласао организатор нашнх побјсда, наш најмилији друг 
херој Тито. 

И да завршим рнјечима великог Стаљина: „Пријатно je 
и радосно гласати за Устав који у себи садржи плодове 
иаших побједа, пријатно je и радосно гласати за Устав за 
који су се борили наши људи и чија проливена крв није 
била узалуд, него нас je збратимила, духовно уједннила и 
наоружала, и даје нам перспективе срећније будућкостп". 
(Аплауз)- 
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Претседник: Има реч народни послаиик Пуниша Пе- 
ровић. 

Пуниша Перовић (ИР Црна Гора): Другови народнн IIQ- 
счаници, онај ко xohe да да суд o овом наше.м Уставј Неоп- 
ходно мора да схвати ирилике и услове.из којих се родио, 
иод којим je настао и у којима се формнрао овај наш Уст;;в. 
Само тако, само схватајући дубоке историске и социјалне 
промјсне које су настале у току једног великог ослободилач- 
к(л- para, мргућно je схватити значај и суштину нашег Устава 
који ћемо ми донијети. Наш Устав, као и читава наша др- 
жавна заједиица, никао je н формулисан je на рушевннама 
једне ненародне државе, иа рушевинама старе Југославије, 
која je била заснована на режиму националиог угњетавања, 
на режиму иеправде и дубоког социјалног потлачиваша на- 
родних маса. Овај рат, који се водио на принцнпима оорбе 
за националну независиост, на принципу борбе за самоопрс- 
дјељење иарода, збрисао je и разрушио систем бивше Југо- 
славије, срушио je тај систсм иационалног угљетавања онс 
Лугославије, оне државе кија je била створена Версајским 
уговором и која je била оличеше неправди, оличење тру- 
лежи, оличење националне неравноправности, оличеље мно- 
гих недаћа које су снашле народе Југославије. Бнвша Југо- 
славија, као држава, није била независна, она није водила 
сопствену националну политику. Бивша Југославија била je, 
устаари, потпуно зависна од појединих импернјалистичких 
група у свијету, било од једног било од другог табора, али 
она никада није могла да води самосталну иационалну по- 
литику, да води једну политику, било спољну, било унутра- 
шњу, која би била у интересу само народа Југославнје. 

Народноослободилачки рат, како сам већ рекао, из те- 
мел.а je измијеиио односе у нашој ЗСМЉИ, из темеља je изми- 
јенио снаге у нашој земл.и. Народноослободилачки рат из- 
бацио je на шшршнну истинске, демократске народне снагс 
изнио je на површнну патриотске народне снаге, које су пре- 
\'зеле руковојцство лаше државе, прелвеле су рукоиодство 
паше унутрашње и спољне политике, тако да je после Јед- 
ног таквог рата било могућно водити самосталну политику, 
политику пуне националне незавнсности, политнку равно- 
правности народа, полнтику пуие де.мократије. To je било 
•М'rvhHO само послије једног тако великог рата. који нијс оио 
само рат за ослобо1,еше од окупатора, nero и рат за демо- 
кратске слободе, рат који je уствари бно једна демократска 
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револуција, Под таквим условима и у такви.м промјенама, ми 
смо дошли у стање када можемо своја најтежа питања наше 
унутрашшс политике да ријепшвамо у складу са тим и таквим 
развнтком и у складу са нашим сопственим интересима, да 
ријешавамо наша питања потпуно слободио и потпуно неза- 
ВИСНО од CIIO;I>HHX фактора, потпуно независно од ма каквик 
поједини.ч импсрнјалистичких група, којс су ранијс кроз 
читаве деценије утицале на живот и читаву политику наших 
иарода. Дакле, и наш Устав, побједа Тих и таквих прилик;!, 
иобједа таквог стања, које се родило из ослободилатког рата, 
иаше ратовање које се свршило потпуном побједом народа 
Југославије, донијели су нашем народу куне демократске 
слободе, 

Ja сам aeh казао да су темељи овога Усгава, да су се 
љегове основс зачеле још у првим данима народноослобо- 
дилачке борбе. Наша уставна пракса стварала се кроз читав 
период ослободилачкс борбе, оиа je ушла у темеље Устава 
KDjii !.ем() изгласати, у њ су ушле историске одлуке II засје- 
дања АВНОЈ-а, које су значиле историски преокрег у раз- 
витку наших политичких прилика, у развитку лаше уставио- 
сти. Одлуке АВИОЛ-а, као што je свима позиато, донесене 
су у даннма када _се у иашој земл.и jom увијек водно осло- 
бодилачки рат, и кад су широм читаве Југославије пуцале 
ослободилачке пушке, кад се наш народ борио за своје иа- 
дионално ослобођење. Одлуке АВНО.Ј-а посе карактер тих 
великнх ослободилачких борби и всликих промјена које су 
се однгравале у процесу саме борбе. Оне и читава каснија 
уставна пракса претстављају нешто квалитативно иово, што 
се битно разликује од старе уставности, јер су негација ста- 
рог ст;!ња. 

У том погледу темељи нашег Устава имају револуцио- 
иарии значај, револуционарии карактер, јер он брише, он 
негира све оно стање које je било узрок слабости бивше Ју- 
гославије. Ако псс.матрамо даиашњи нацрт Устава, ми h'eMO 
видјети да се од почетка до краја, кроз сваки његов члан, 
кроз сваку његову главу, изражава једна дубока демокра- 
тичност, једна ријегка лемократичиост, да je та демокра- 
тија ДОСЉеДнр засту11Л>еиа, било да се ради o положају 
иарода Лугославије, било да се ради o избору народне вла- 
сти, било да се ради o правима и дужностима грађана, било 
o ма ком другом пнтању, — ми видимо да je кроз читав 
Устав спроведена  жел>а да се народима да mro внше cio- 
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боде, да ти иароди иреко овога У.става, кроз овакво дру- 
штвено уређење, буду господари своје судбине и ла буду 
они који he уживати плодове своје велике борбе. 

Још увијек данас имамо извјесних приговора у ино- 
странству, у лисговима реакционарле штампе иносграиства, 
9 томе да у нашој земљи нема демократије, да у нашој 
земљи нема слободе, да je заведена диктатура, да се врше 
прогони и разне друге произвољности. Ти критичарн су ие- 
задовољни стањем у нашој земљи, развојем прилика у нашој 
земљи. Мсђутим, наш Устав из основа демантује све таквс 
приговоре и сву такву критик.у, која je у сваком случају зло- 
намјерна, тенденциозна и неправична. Ако посматрамо пи- 
тања која се ријешавају Уставом, ако посматрамо шта наш 
Устав доноси, шта даје народима, видјећемо да наш Устав 
иде далеко напријед испред других устава у земљама Европе, 
Па и изван Европе, да наш Устав no својој демократичности 
предњачи и може служити многима као примјер. Наш je 
Устав ријешио једно од најтежих питања нашег иолитичког 
живота бивше Југославије a и касније, ријешио je нацио- 
нално питање. Народи Југославије, — која je била, уствари, 
тамница народа, у којој су народи били завађени, у Kojoj je 
постојаО ситем националног угњетавања у коме су масе 
биле разривене и дезорганизоване — народи Југославије 
данас су добили државу национално равноправну, са пот- 
иуно ријешеним националним питањем, добили су чврсту др- 
жаву, државу у којој je остварено. братство и јединство 
њених народа, државу која се данас прјављује као јака у 
међународном животу, државу o којој се мора воднти рачуна. 
To je било могућно само захваљујући правилио.м рјешешу 
иационалног лигања, које je наш Устав прзвно фррмулисао 
у систему федерације. Према томе, ти критичари биће деман- 
товани оваквим рјешењем тога питања. Свакако да би ти 
критичари требало да погледају какво je стан.е у TOM пп- 
гледу, у националном погледу, у некнм другим земл>ама, у 
земљама Блиског Истока, v Азијн, na чак и у неким земл,ама 
Европе, гдје још VBHJCK постоји систем националног угљс- 
тавања u националнсг потлачнвања поједнних иарода, гдје 
још постоји брисање националие независности, укидање не- 
зависности. 

Ми смо у току борбе, и то je наш Усгав та^Ође офор- 
мио, озаконио, укинули систем средњевјековне владавине, 
монархију, која je била узрок, један од главних узрока сла- 
бости старе Југославије. Ми смр- na тај начин створили мо- 
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гућност за прогрссивни развитак, за прогресивни пут иапЈих 
иарола, самим тим што je успостављен републикански облик 
владавине који, no својој структури, no своме систему, даје 
могућности за дал>и слободни развитак иашег парода. Мн, 
такође, можемо казати тим критичарима нашега стања нека 
иоглсдају какве су прилике у појединим землзама Европе и 
ван Европе, гдје још увијск постоје монархије, и гдје су one 
joui увијек извор иереда, извор метежа, извор соцнјалног и 
националног угњетавања итд., гдје су монархнје сметња за. 
лал>н прогреснвни развитак тих народа. 

Ми смо у току ослободилачког рата, и то je овај Устав 
такође оформио, извојевали једну велику тековину, изво- 
јевали смо истинску народну демократију и њене oprane — 
народне одборе, као систем народне власти. Ja нећу гово- 
ритн ближе o томе систему, јер мање више вп сте са њим 
сви упозпати. Ja бих хтио само да нагласим да taj систем 
владавине, власти, претставља извор стабнлности нашег др- 
жавног система, извор стабилности наше државе као чипи- 
оца међународне заједнице. C друге стране, претставља 
нзвор брзе обпове наше земље, извор брзог напретка у нашој 
земљи. Док, папротив, ми видпмо да у другим земл-.ама европ- 
ским и вапевропским, у земљама у којима joni пије успо- 
сгављена народна власт, видимо да се у тим земл^ама још 
увијек дешавају социјалии пемири и штрајкови, ла још уви- 
јек у тим земљама народ води борбу за освајање властн, и 
да те зеил.е још увијек стоје пред тим проблемом, јер треба 
да буде ријешен проблем народне власти, проблем да народ 
дође на главне позиције власти. 

Ми смо кроз нови Устав и иашу борбу дали народима 
таква грађанска права и такве грађанске дужности, какве се 
не могу nr.tin ни у пајдемократскијој и најлибералнијој ре- 
публици капиталистичког свијета. Ми смо дали таква права 
народима, која заиста могу да псслужс као примјср другим 
народи.ма како се једна демократска власт у спровођењу де- 
мократских припципа не плаши да народу да сва грађанска 
права, пајшнре слободе, било ла се ради o праву гласа, које 
Je нашим Уставом Дато и омладини и женама изнад 18 ro- 
липа, нли да се радн o праву збора и договора^, o праву орга- 
ннзовања, o праву слободе штампе или o слободн личности 
мли другим грађаиским правима. 

Другови народни посланици, кад посматрамо читав тај 
комплекс питања, кад посматрамо све промјене које су се 
деснле у нашој земљи, видимо да je и овај Устав, као и све 
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друге тековине наше ослободилачке борбе, донео иашој 
зе.мљи видан међународни углед и положај, на којима могзг 
Да нам позавиде многе државе. Уствари, ова борба, борба 
народа Југославије, повратила je у живот Југославнју. Да 
те борбе није било, да није било оних ослободилачких снага 
које су ту борбу развијале и руководиле, ми смо сигурни да 
Југославије не би било у данашњем облику. 

Дакле, таква Југославија, рођена из крви и борбе, једне 
тешке и жилаве борбе, остварила je принципе демократије, 
принципе слободе. Она je уствари најдосљедније остварила 
оне прниципе за које су се бориле Уједињене нације, сви 
слободолзубиви иароди на челу са Совјетским Савезом; 
остварила je досл^едно демократскс прннципе, као што je 
прннцип самоопредјељења народа, принцип увођења народне 
власти, народне демократије, уништења свих остатака фа- 
шизма и остало за што су се борили слободољубиви народи. 

Такво стање, напоменуо сам, и давело je до оваквог ме- 
')Ународног јачарва наше земље, до оваквог положаја наше 
земље, 

Наша демократија која се видно манифестује кроз »гатав 
^вај Устав није шупл>а фраза, не само у томе смислу што се 
она остварила у животу, не само у томе смислу што су наши 
избори, конкретно говорећи избори од 11 новембра, псжазали 
такво широко учешће народних маса у политичком животу, 
такво ангажовање најширих народних маса и такву подршку 
једној влади, као што je наша Влада, да ми не можемо ви- 
Дјетисличан примјер ииуједној ослобођеној земљи Европе. 
Но, ja говорим и o другој страни, говорим o томе да je наш 
Устав предвидио да иаша демократија не буде само празна 
Форма у томе погледу, него joj се осигурава једна економ- 
ско-социјална база, тиме што Устав предвиђа такву економ- 
ско-социјалну структуру наше земље да he она бити солидна 
база демократије и да he се демократија вршити у интересу 
иајширих народних маса. 

Говори се o државном сектору привреде, преко kora he 
«е остварити план.једне широке привредне изградње. Наша 
земља je претежно снтно-сопственичка земља, гдје преовла- 
ђује ситна производња. Међутим, наш ндеал не може бити 
ситна привреда, ситна производња, — наш идеал требада 
^уде крупна производња, наш идеал треба да буде планска 
органнзована производња, која he поди^ш производљу на 
вишн степен и тако noBeharn и животни минимум широких 
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иародмих маса. Државни привредни секгор, који има таквЈ; 
персиектнву, треба да сс свс више развија како би нашој 
дсмократији дао пуну садржииу, иуи смисао. 

Ja ћу се, другови послаиицн, још задржати на иитаиЈу 
Црне Горе. 

Црна Гора, која се вјсковима борила против иеприја- 
тел>а, против освајача, која je имала и сопствени национални 
и државни живот, живот државне независиости кроз два 
стол>сћа, ушла je у Југославију 1918 године, рачунајући да 
iie у шој остварити оие тежње које су заиста постојалс у 
ипфоким народним слојевима, код широких народних маса 
у погледу остварења једне братске, шире, словенске и јужно- 
словенске заједнице, у ирвом реду јсдииства са Србима, na 
онда са осталим народима Југославиј. 

Међутим тзв. подгоричка Великз народна скупштииа 
није била израз воље народа. Уствари то je био фалсифи- 
ковани израз иародне вол.е, јер народ није био ии косулто- 
ван o тој скупштини. Таква скупштнна je изгласала уједи- 
њење са Србијом и са осталнм народима Југославије, тзв. 
уједињеЈБе, које су спроводили великосрпскн деитралнсти. 
Тако, даклс, на првоме кораку црногорски народ je видио 
да je извршена превара, коју су подржавали и извјесни 
аичггн великосрпске реакције у самој Црној Гори. 

Касније су дошли дани Уставотворне скупштине од 1921 
године и допошење Видовданског устава. Иако je Црпа Гора 
на изборима масовним иступом и гласањем за кандидате Ко- 
мунистичке и Републиканске партије изразила своје несла- 
ган.е са таквим стаљем, Видовдаиски устав, са свим оним 
што je следовало, био je изиграван.е вол^е народа Црне Горе. 
Касније, кроз читав ■период бивше Југославије, Црно1-орски- 
иарод je иепрекидно водио борбу, час јаче, час слабије, али 
се та борба сталио развијала и она je ишла ка остварењу 
равиоправности Црие Горе у Југославнји. 

Народноослободилачка борба je показала да црногорски 
народ није против Југославије, да je црногорски народ cnpe- 
ман да се бори против окупатора у Југославији, да зајед- 
нички кује своју судбину са осталим народима Југославије. 
Народноослободилачка. борба je, истовремено, ослободнла 
црногорски народ од свих оних издајничкнх клика и људи 
који су били у логору сепаратиста, као агената италијанских 
ииперијалнста, и агсиата всликосрпске хегемоније и центра- 
лнзма. ■ Народноослободилачка   борба   црногорског   народа 
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збрисала je те елементе, тако да je црногорски иарод дошао 
до пуног изражаја у овој борби и слободно изразио своју 
вољу да ступи у овакву државну заједницу. 

Овдје хоћу да подвучем још један моменат. Ослободи- 
лачка борба црногорског народа je први пут сада јачс скре- 
нула пажњу црногорском народу на заједничку судбину 
свих народа Југославије и тек сада, први пут, Црногорци су 
тако јасно схватили да je њихова судбина повезана са бра- 
I.O.M Србима, Хрватнма и осталим народима Југославије, да 
су сви подједнако угрожени од заједничког нспријател.а, 
Немаца и Италијана и да им je заједнички пут у зај&ДНИЧКоЈ 
борби. 

Данас се још налазе поједипцн, који су незадовол.нн 
са оваквим положајем црногорског народа, којн тврде да се 
овим цијепа српство, да се слаби држава. Црногорском на- 
роду није тешко открити у томе тенденције велнкосрпских 
хегемониста, који су незадовол.ии са оваквим стањем и на- 
лазе изговор само да би омели правилан развитак нашег по- 
литичког живота. Ja могу да кажем да овакав положај Црие 
Горе, не само што не одваја Црногорце у првом реду од 
Србије и српског народа, коме су Црногорци најближи no 
крви, култури и прошлости, него овакво pjeiueite национал- 
ног питања још више приближује црногорски народ сри- 
ском народу и осталим иародима, још више развија љубав 
ка лржавној заједиицн, данашњој Фсдеративној 11ародноЈ 
Републици Југославији. 

Сем тога, црногорски народ je осјетио иомоћ свих оста- 
лих народа ne само у борби против заједннчког неприја- 
теља, него и материјалну помоћ, јер знамо у каквим се те- 
шким економским приликама налази црногорски народ и 
знамо да се сада братство и јединство остварује на дјелу, 
што Црна Гора данас јасно и недвосмислеио схвата. 

Ja ћу се поново вратити на наш Устав. Kao што су многи 
говорници подвукли, овај наш Устав завршава једну етапу 
друштвеног и политичког живота у иашој земљи. Ои правно 
\обличава стање које je створено кроз ослободилачку борбу 
и претставља завршетак једне етапе у развитку иашег поли- 
тичког, a, према томе, и уставног живота. Ио, тс не^зпачп да 
овај Устав ne даје Мопућност и услове, свима одрсдбама које 
су у њему дате, и за један широки развитак и папрсдак, који 
ће још више продубита тековине пародпоос.чабодилачке 
борбе и још више усавршити nam систем демократије. Он 
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ствара услове за један много шири и дубл.и развитак, за 
један напредак који he развити тековине наше ослоооди- 
лачке борбе и усавршити нашу де.мократију, наш систем де- 
мократијс. 

Ja бнх још овдје указао на једну чињепицу a то je да 
Устав као тековнна једног великог рата, једне велике борбе, 
као наш осповни закон, треба до краја спровести у живот, 
да га треба до краја оживотворити, дати му пун садржај, да 
он постане крв и мссо наших парода. 

РсКи liy и o томе, да нам je познато да имамо неприја- 
теље наше дсмократије, nauie уставности, имамо их у иио- 
странству и код иас. Остали су остаци фашизма, који насто- • 
je да осујете остварсње тих великих тековина. Они покуша- 
вају да ту н тамо поремете развој иашег политичког жи- 
вота. Према томе, оии hc покушати да и нашем Уставу из 
нриу његов смисао, да иашс тековиие смање или пониште. 
Ja hy конкретно рсћи и o предлозима који су дошли до нас, 
наиме које нам je саопштио министар Ђилас, a који су до- 
ШЛИ од врхова црквс, од трговачких удружења итд. Ти пред- 
лозн имају тенденцију да унесу пометњу у наш развнтак. И 
ми не можемо a да иза тих предлога ne видимо лице реак- 
ције, која покушава да спасе своје позиције и подрије те- 
мгље нове Југославије. To су остаци оних мрачиих сила које 
вуку натраг наш живот, које вуку натраг наш државни pa- 
звнтак и које би хтјеле поново да врате старе привилсгије 
извјесним друштвеним слојевима, извјесним кликама, које 
су незадовољне што су изгубиле свој рај на земљи. Због 
тога се поставља потреба и дужност да се Устав бранн и да 
се спроведу у живот све шегове одрсдбе. 

Ja сам јсдап од оних који су бшш у Уставотворном од- 
бору наше Скупштине. Ви сте чули нзвјсштај који je дао нз- 
вјестилац Уставотворног одбора, и ja пећу да се осврће.м ла 
тај извјештај. Али, xohy да подвучем јсдну карактеристичну 
појаву у раду Уставотворног одбора. Уставотворни одбор 
показао je савршену јсднодушпост кад год се радило o о- 
СКОВИИМ принцигтима пашег Устава, сви су учесници у диску- 
сији, и у начелу и у појсдиностима, били ношени јсдином 
жељом, једином мишљу, да дају што бољи образац Устаза, 
да дају што боље формулације, које ће још више учвршћи- 
вати тековине наше ослободилачке борбе. 

Ha завршетку бих напоменуо да ће овај Устав, кад га 
донесемо, претстављати велико дјело, резултат једне велике 
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борбе. Овај Устав, изгласан у оба дома Уставотворне скуп- 
штнне, значиће још даље јачање наше државе, још веће 
правно учврш!1ивање нашег унутрашњег стања, a тиме и ja- 
чање наших међународних позиција, a то значи олакшавање 
Југославији да бржим корацима пређе на своју обнову, што 
je једно од најважнијих питаша нашег државног живота; a, 
с друге стране, омогућиће Југославији да буде спремна за 
своју међународну улогу. коју она мора да игра за извоје- 
вање једног мира који би одговарао оној огромној улози 
коју je Југославија играла у рату против фашизма, мира 
који би био достојан свих жртава које je Југославија дала 
v току ослободилачке борбе, мира који he испунити све њене 
надионалие и материјалне захтјеве. 

Ha крају. изјавл.ујем да hy гласати за рвај приједлог 
Устава. (Одобравање и аплауз). 

Претседник: рдређујеи одмор од 10 мипута. 

(После одмора) 

Претседник: Настављамо дискусију. Kao последњн го- 
ворннк јавила се за реч Радмила Манојловић. Има реч на- 
родни посланик Радмила Маиојловић. 

Радмила Манојловић (НР Србија): Другови и другарице 
иародни nqcTaHHUH, сматрам за велику срећу што ћу и ja, 
као жена и посланик Југословенског републиканског демо- 
кратског клуба, Mohu да дам свој глас за овај Устав који je 
нама женама загарантовао право гласа и изједначио нас са 
друговима у сваком погледу, na и у погледу политичких 
права. Ja мислим да ћете се ви, другови иослаиици, сложити 
са мном кад кажем да су жене овога рата, a, богме, и у npo- 
Шлим ратовима доказале да су способие и у свему дорасле 
човеку. Жене су свесне да добијајући политичка права до- 
бијају и нове дул<пости. Иадам се да ће оне те своје дужно- 
стн пожртвовано испу>Бавати, као што су чиниле и у току 
народноослободилачке бсрбе. 

Жене у старој Југославији сматранс су за иижа би-ћа. 
Поред тога што су биле понижаване и израбљиване, оне 
нису могле учествовати у јавном, политичком животу.а ако 
су то покушавале, увек им се пред нос стављала она пуста 
кутлача, као да je једини и најтежи проблем њом руковати. 
Старо друштво je заборављало да je жена носилац живота 
л као таква да je она најпозванија да води рачуна ко he 
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нашом државом управљати и како ће управљати, јер бн јс- 
динр na raj начин могле сгворити бол.у будућпост за своју 
децу. 

Ja бих нзиела неколико примера ноправдс према жена- 
ма у crapoj Југославији, на примср, ропски живот жена на 

ч сслу. To су конкретни примери бар из мога краја. Тамр бре- 
менита жена ради све тешке послове и то до последњег мо- 
мента. Често се дешава да се и на њиви породи. Ja сам сво- 
јим очима видела кад се јсдна млада сељанка вратила са 
}БИве са својнм другом nocehn у кицсл.и дете. Запитала сам 
их. како су се снашли кад се то десило на њшш. Он je одгг)- 
ворио: „Па ето, српом сам отсскао детету иупак, узео врпцу 
и везао, a жена je скинула кецел^у и увила дете". Срећом, то 
дете je данас велики дечко, али жеиа није вишс здрава, оиа 
болује од бубрега и разних комшшкација. Ето, видите, како 
су наше жене иа сслу тсшко живеле и живе. Други један 
конкретан случај. Млада девојка кад се уда ради све тешке 
послове у задрузи и привређује у њој, a кад се разболи, 
онда je та задруга и њен муж једноставно врате њеним ро- 
дитсљима да je оии лече, јер сматрају да су они то дужни, 
иако je ona здравЉе изгубила na послу код мужа. Ако буду 
великодушни na се побрину за њено лечење, доцпије траже 
од њених родител>а накиаду трошкова за лечење. Наше eta- 
po друштво мало je обраћало пажње na село, иако je знало 
да je name село врело свих cnara. Ми ћемо се жепе старати 
преко АФЖ-а и преко Народпог фронта да nama жепа na 
селу осети благодети победе народноослободилачке борбе. 

Ни жене у граду нису биле у бољем положају. Свима je 
нама познато да л<ене у граду нису могле да буду судије, 
пису могле да буду државни тужпоци, мннпстри, посланици, 
официри и војници, ма да су оне биле способпе за те no- 
зиве. Исто тако познато нам je да у старој Југославији кад 
су жепа n муж били запослепи iy државној служби, ма коликр 
жена била СПОСОбна, можда и способнија од мужа, није 
примала пуну плату, ona je била литена једног дела својих 
принадлсжпости. 

Овим Уставом исправљема je велика неправда према 
нсени, Члапом 24 Устава жепама je загараптована равно- 
правност са мушкарппма у свим областима привредног, др- 
жавног и друштвепог живота. И кад je овај Устав одраз 
демократских схватања, ja сматрам ла пе.ма жене која Ga 
усхићењем неће узвикнута да je овај Устав прави паролни 
Устав. 
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Многи предговорници, поред тога што су изјавили да 
ће у начелу гласати за Устав, истицали су пренмуНства и no- 
јединих чланова Устава. Да не бих понављала, ja ћу бити 
кратка. Дозволићете ми да се дотакнем само социјалиог дела 
нашег демократског Устава. 

Члан 26 говори нам да je породица под заштитом Држа- 
ве. Сви знамо да држава без лородице не би могла посто- 
јати. У овом члану, у другом ставу, нзјсдначена су ванбрач- 
иа деца са брачном у сваком погледу па и у погледу насле- 
ђа. Ta сирота деца носила су, ин крива нн дужна, жиг сра- 
моте н£ себи. У већнни случајева родитеЛ)И су их се одри- 
цали, a од те деце стварао се кадар беспризорних. Ham нови 
Устав исправио je и ту неправду. 

Овај Устав изједначује жеиу и у погледу наслеђа. Ми 
смо у Србији и.мали закон no коме женска деца, ако и.мају 
браћу, нису била правин наследници. Женска деца могла су 
са.мо онда да наследе ако није било мушке децс. 

Члан 34 Устг.-ва загарантовао je болЈИ живот инвалиди- 
ма. Надам се да нећемо имати прилике, као што je то било 
у старој Југославији, да срећемо наше инвалиде како ули- 
цама просе и како се увече враћају промрзли у своје избе. 
Држава je примила на себе да их бесилатно оспособљава _за 
рад, уколико то }БИхове физичке кондиције дозвољавају, 
као и да им створи бол.и живот. 

Члап 35 Устава говори нам да je лржава прнмнла на 
себе стараље o незбринутој деци и народном здрављу. 
Држава he створити обдашшп-а н прнхватилишта за одгој 
деце изгинулих бораца и палих жртава од фашистичког те- 
рора. Држава he ств(фнги иородилишта, болнице, лечили- 
шта и санаторијумс и тиме умногоме помоћи нашим оболе- 
лим a сиромашним друговима и другарицама. Онн lie се моћи 
бесплатно лечити и оспособЛЈавати за рад. Па кад наш Устав 
нарочито обрака пажњу на социјалну правду и гледа и 
стара се да огклоин сваку беду, онда се ствара могућност 
за развитак слободног политичког живота, и за стварање 
новмх кадрова, слободних, •карактерннх, правих rpahana 
једне државе која се зове ртацбина и коју iie они волети a 
He сматраги туђом или, како то nam народ каже — маћехом. 

Према томе, Уставом je остварепа жеља парода за соци- 
јалном правдом. Наиме, Уставом je загарантовано радним 
масама да he заиста свој труд, рад и зној искорнш11авати 
само у своју корист, чн.ме he највише и допрннети друштву. 
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Ту je јасно изражено општс народно право, да нико не 
може од туђег имена, порекла, или израбљујући друге, жи- 
вети на туђ рачуи. Овде je Уставом јасно у име народа осу- 
ђен нерад, протекција и све оно што je оило штетно здра- 
во.м друштвеном развитку. 

Када наш Устав ствара услове за бољи, социјални жи- 
вот, за бр.атство и јсдннство, за екоиомско 1шбол>шање и на- 
родну слободу, ja ћу од срца дати свој глас за ов.ај и овакав 
Усгав. (Аплауз и бурно одобравање). 

Претседник: Листа пријављеиих говорника je исцрпеиа, 
Питам друга заменнка Министра за Конституанту да ли он 
жели да узме реч? 

Заменик   Мииистра   за   Конституаиту   Мнлован   Ђилас: 
Пошго   су   се   сви   говорпицн нзјаснили   за   ирнјем   овога 
Устава, то ja немам ништа да кажем. 

Претседпик:  Закључујем дискусију  o  нацрту  Устава   у 
начелу. 

Сада прелазимо на гласање o нацрту Устава у начелу. 
По пословиику, гласање у начелу врши се дизање.м руку. 
Молим све другове послаИике који су у начелу за овај нацрт 
Устава, да дигну руку. (Сви дижу 1>уку). Има ли ко проЈив? 
(] 1ема). 

Објављујем да je иацрт Устава у иачелу нримљен. 
(Бурно И дуготрајио одобравање). 

Овим глакзак^ем ми смо нсцрпли днснин ред данашње 
седнице. Предлажем као дневни ред за идућу седницу: ди- 
скусија o нацрту Устава у поједнностима. Прима ли Скуп- 
пггина овај предлог? (Прн.ма!). Тиме je дневни ред завршен. 
Данашњу седницу закључујем. Идућа седница биће зака- 
зана писменим шугем, јер, no послопнику, мора да прође бар 
један дан између гласања у начелу и почетка дебате o иацрту 
Устава у појединостима. 

(Седиица je закл>учена у 18,40 часова). 
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SKUPŠTINA   NARODA 

Deseta redovna sednica 
(28 januara 1946) 

Početak u 16,30 časova. 
Pretsedavao pretsednik Josip Vidmar. 
Pretsednik: Drugovi narodni poslanici, otvaram deseti re- 

dovni sastanak Skupštine naroda Ustavotvorne skupštine. 
Molim druga sekretara Ninka Petroviča da pročita zapisnik 
prošle sednice. 

Sekretar Ninko Petrovič čita zapisnik devete sednice od 2A 
januara 1946 godine. 

Pretsednik: Ima li primedaba na ovaj zapisnik? (Nema). 
Pošto primedaba nema, objavljujem da je zapisnik primljen. 

Otsuslva narodnih poslanika: Ljiljana Ćalovska moli 3 nie- 
sefca otsustva radi lečenja i podnosi lekarsko uverenje; Milan 
Bursač moli desetodnevno otsustvo radi službenog posla; Sre- 
ten Vukosavljević moli tri dana otsustva radi službenog posla; 
Franc Poglajen moli desetodnevno otsustvo radi službenog 
posla. 

Svi ovi službeni poslovi su hitni i važni, a isto tako je 
opravdana i molba Ljiljane Čalovske. Zbog toga predlažem 
Skupštini da odobri tražena otsustva. Prima li Skupština moj 
predlog? (Prima). Konstatujem da su sva tražena otsustva 
odobrena. 

Pre prelaza na dnevni red obaveštavam narodne poslanike 
da su primljeni amandmani Ministra za Konstituantu samo do 
15 strane. Ovi su amandmani otštampani i razdeljeni narodnim 
poslanicima. Pre diskusije u pojedinostima upozoravam na- 
rodne poslanike koji su predložili svoje amandmane, na član 45 
poslovnika, koji kaže: »Poslanici mogu svoje predloge za 
izmenu i dopunu pojedinih članova predloga Ustava i zakon- 
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-kili predloga (апкпкЈпкте) upućivati samo Odboru. O svim 
amandmanima koje Odbor ne bi sasvim usvojio, glasa se posle 
glasanja o predlogu Odbora ako bi ovaj bio odbačen. Ako 
Odbor usvoji amandman potpuno, tim se amandmanom zame- 
njuje odgovarajući član u predlogu. Sve do samog glasanja 
amandman se može povući. U toku pojedinačnog pretresa u 
Skupštini amandmane mogu predlagati samo Vlada  i Odbor. 

Dakle, mi ćemo glasati samo o amandmanima Ministra za 
Konstituantu ili Odbora Ako Skupština ne usvoji njihov pre- 
dlog, onda ćemo glasati o predlogu pojedinih poslanika koji 
su podneli svoje amandmane. 

Prelazimo na dnevni red: pretres u pojedinostima nacrta 
Ustava FNRJ. Dajem reč povereniku Ministra za Konstituantu 
dr Leonu Gerškoviću da  izloži  amandmane  u principu. 

Poverenik  Ministra  za  Konstituantu  dr  Leon   Geršković: 
Drugovi narodni poslanici, Ministar za Konstituantu podnio je 
niz amandmana na veći- dio članova našeg Ustava. Prije nego 
što je Ministar za Konstituantu podnio ovaj prijedlog, za- 
molio je članove Ustavotvortonog odbora da se sastanu i da im 
lazloži te svoje amandmane. Članovi Ustavotvornog odbora su 
se saglasiii sa svima amandmanima koje podnosi danas Mini- 
star za Konstituantu. 

Promjene koje se nalaze u ovim amandmanima nastale SU 
na osnovu raznih prijedloga koji su došli iz naroda, kao i na 
osnovu diskusije u načelu koja je vodena u samim domovima. 
Pojedine promjene već u toku rada ustavotvornih odbora i na 
osnovu diskusije povukle su za sobom niz drugih promjena u 
drugim članovima na koje se one nisu baš direktno odnosile. 
Stoga je bilo potrebno da se, prije nego što se Ustav stavi na 
konačno' glasanje pred Ustavotvornu skupštinu, pregleda čitav 
Ustav i da se učine izvjesne stilske i tehničke promjene, tako 
da Ustav bude što više u svakom pogledu dotjeran. Zbog toga 
imamo veći broj izmjena koje su logična posljedica učinjenih 
izmjena u pojedinim drugim članovima. Samih načelnih izmjena 
ц ovim amandmanima ima vrlo malo. Jedne izmjene se odnose 
na terminologiju i na, tako da kažem, teoretsko prečišćavanje 
izvjesnih pojmova i termina. Tako ima izmjena koje su predlo- 
žene iako je tekst sam po sebi bio razumljiv, samo zato da se 
bolje tumače pojedini članovi Ustava, kao, na primjer, u čl. 11. 
gdje se poslije riječi «narodne republike« stavljaju riječi 
»odražava osobenosti republike«. Tu nije učinjena nikakva 
promjena već se samo bolje protumačila samostalnost   ustava 
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pojedinih narodnih republika. Ili, kao što je, na primjer, u čl. 17, 
gdje se mjesto riječi »narodnom zadrugarstvu« stavJja riječ 
»zadrugama«, jer se, ustvari, ne radi o pomoći zadrugarstvu kao 
pokretu nego o zadrugama kao proizvodnim jedinicama. Ili. 
na primjer, kad se u čl. 132 predlaže da se mjesto »skupština 
narodnog odbora« kaže »narodni odbor« što je u saglasnost: 
sa samom strukturom narodnih odbora i sa onim što se govori 

■o narodnim odborima. Zatim promjena u čl. 19, gdje se mjesto 
»malog seljaka« kaže »siromašnog seljaka«. Takvih promjena 
ima izvjestan broj, o kojima ću dati, ako bude potrebno, obja- 
šnjenje u toku pretresa u pojedinostima. 

Zatim ima u amandmanima osnovnih promjena koje su 
nešto važnije, kao, na primjer, u čl. 20, gdje se išlo za tim da se 
konkretizira u čemu se, zapravo, sastoji zaštita radnika, zaštita 
koja se daje radničkoj klasi, ili, na primjer, u čl. 25, gdje se go- 
vori o vjerskim zajednicama čije se učenje protivi Ustavu. Ta 
promjena je unesena zato da se ne bi osnivale možda neke 
sekte van postojećih i priznatih vjerskih zajednica koje bi mo- 
gućno imale jedan ne vjerski nego drugi cilj. Radi toga se kod 
vjerskih zajednica traži da moraju biti u skladu sa Ustavom. 
Zatim promjena gdje se kaže da su vjerske škole za spremanje 
svještenika slobodne i da stoje pod opštim nadzorom države. 
Jako je bilo sasvim razumljivo da se postojanje ovakvih škola 
dozvoljava, ipak se to unijelo kao jedna ustavna garancija. 
Takvih promjena ima i u čl. 28 gdje se govori o tome da se 
može državljanima oduzeti u izvjesnom slučaju zakonskim pu- 
tem državljanstvo. 

Zatim u čl. 61 gdje je umetnut novi stav da Narodna 
skupština FNRJ u zajedničkoj sjednici donosi odluke većniom 
glasova i da je za donošenje odluke potrebno prisustvo većine 
poslanika svakog doma. Dopuna je bila nužna da bi se odredio 
kvorum i način rješavanja Narodne skupštine u zajedničkoj 
sjednici. 

Dosta značajna promjena je u čl. 72 i u ostalim člano- 
vima, gdje se umjesto riječi »Pretsedništvo« stavlja riječ »Pre- 
zidijum« i time se udovoljava amandmanima koji su došli u 
Skupštinu naroda i Saveznu skupštinu. 

Zatim promjena u čl. 85, gdje se pravo donošenja uredaba 
ne daje samo komisijama kao cjelini nego i pretsjednicima 
komisija, jer se polazi sa stanovništa da su pretsjednici komi- 
sija, Kontrolne i Planske, članovi Vlade i da mogu imati ista 
ovlašćenja kao i drugi članovi Vlade. Ili izmjena u čl. 80, kojom 
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se stavlja u nadležnost Savezne vlade pravo da u okviru više- 
godišnjih opštedržavnih planova sastavlja i ostvaruje godišnje 
planove radi izvođenja opšteg plana. 

To bi bile, uglavnom, promjene koje se odnose na sadržinu,, 
dok su sve ostale promjene koje su predložene od strane Mi- 
nistra za Konstituantu odnose na prečišćavanje tekstova, na 
stilske izmjene itd. Toliko sam imao da kažem. 

Pretsednik: Ima reč ministar Milovan Dilas. ' 
Zamenik Ministra za Konstituantu Milovan Dilas: Amand- 

man u članu 40 povlačim. Ja sam ga već juče povukao, ali 
je slučajno pri prekucavanju opet ušao. 

Pretsednik: Prema poslovniku diskusija se vodi o pojedi- 
nim glavama Ustava, a glasa se po članovima. Stoga molim 
druga izvestioca Ustavotvornog odbora da pročita prvu glavu. 

Izvestilac dr Josip Hrnčević čita naslov i članove 1, 2, 3» 
4 i 5 prema izveštaju Ustavotvornog odbora. 

Pretsednik: Pošto u članu 4 postoji amandman Ministra 
za Konstituantu, molim druga poverenika da se izjasni i 
uzme reč. 

Poverenik Vlade: U članu 4, u petoj rečenici, iza riječi 
»petokraki oblik«, izostaviti zapetu i riječi »crvena je«, a posle 
riječi »oivičena« umetnuti riječ »je«. 

Ova se promjena predlaže zato Sto je boja zvijezde već 
određena u prvoj rečenici ovoga člana. Prema tome, ovdje nije 
potrebna ni stilska izmjena. 

Pretsednik: Traži li ko reč povodom ovog amandmana? 
(Niko se je javlja). Prima li Skupština ovaj  amandman? 

Dr Branko čubrilović (NR Bosna i Hercegovina): U Usta- 
votvornom odboru bilo je izostavljeno ovo što sada drug po- 
verenik predlaže da se izostavi. Samo je drug izvestilac zabo- 
ravio da tako učini. To treba ispraviti. 

Pretsednik: Prima li drug poverenik ovu napomenu? 
Poverenik Vlade: Primam. 

Pretsednik: Ima li još ko da učini kakvu primedbu? (Nema). 
Prema tome, završena je 'diskusija o Glavi J. Sada ćemo glasati 
po članovima. Molim druga izvestioca da pročita naslove Prvog 
dela i Glave I i član 1. 

Izvestilac (čita): 
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USTAV 
FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 

Prvi   d e o 

OSNOVNA  NAČELA 

Glava   I 
FEDERATIVNA NARODNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA 

Član 1 
Federativna ' Narodna Republika Jugoslavija je savezna 

narodna država republikanskog oblika, zajednica ravnopravnih 
naroda, koji su na osnovu prava na samoopredeljenje, uključu- 
jući pravo na ocepljenje, izrazili svoju volju da žive zajedno u 
federativnoj državi. 

Pretsednik: Prima li Skupština naslove Prvog dela i Glave 
I i član 1 ? Ko je za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ko je 
protiv? (Niko). Objavljujem da su naslovi Prvog dela I Glave I 
i član 1 primljeni prema izveštaju Ustavotvornog odbora. 
Molim izvestioca da pročita član 2. 

Izvestilac (čita): 
Član 2 

Federativnu Narodnu Republiku Jugoslaviju sačinjavaju: 
Narodna Republika Srbija, Narodna Republika Hrvatska, Na- 
rodna Republika Slovenija, Narodna Republika Bosna i Herce- 
govina, Narodna Republika Makedonija i Narodna Republika 
Crna Gora. 

Narodna Republika Srbija ima u svom sastavu Autonomnu 
pokrajinu \ Vojvodinu i Autonomnu kosovsko-metohijsku 
oblast. 

Pretsednik: Prima li Skupština član 2? Ko je za ovaj član,, 
neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ko je protiv? (Jedan posla- 
nik diže ruku). Jedan glas je protiv. Objavljujem da je član 2 
primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora većinom gla- 
sova. Molim izvestioca da pročita član 3. 

Izvestilac (čita): 
Član 3 

Državni grb Federativne Narodne Republike Jugoslavije: 
pretstavlja  polje  okruženo  žitnim  klasjem.  Klasje  je  na  dnu 
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povezano trakom na kojoj je ispisan datum 29-Х1-1943. Između 
vrhova klasja je petokraka zvezda. Usred polja nalazi se pet 
buktinja koso položenih, čiji se plamenovi spajaju u jedan 
plamen. 

Pretsednik: Prima li Skupština član 3? Ko je za, neka 
digne ruku. (Svi dižu ruku). Ko je protiv? (Jedan). Objavlju- 
jem da je član treći primljen prema izveštaju Ustavotvornog 
odbora sa jednim glasom protiv. Molim izvestioca da čita 
član 4. 

Izvestilac (čita): 

Član 4 
Državna zastava Federativne Narodne Republike Jugosla- 

vije sastoji se iz tri boje: plave, bele i crvene, sa crvenom pe- 
tokrakom zvezdom u sredini. Odnos širine i dužine zastave je 
jedan prema dva. Boje zastave su položene vodoravno i to 
ovim redom odozgo: plavo, belo i crveno. Svaka boja zauzima 
jednu trećinu prostora širine zastave. Zvezda ima pravilan 
petokraki oblik i oivičena je zlatnom (žutom) ivicom. Središna 
tačka zvezde poklapa se sa tačkom u kojoj se seku dijagonale 
zastave. Gornji krak zvezde ulazi do polovine plave boje za- 
stave, tako da donji kraci zvezde dobijaju odgovarajuće mesto 
u crvenoj boji zastave. 

Pretsednik: Prima li Skupština član 4? Ko je za, neka 
digne ruku. (Svi dižu ruku). Ko je protiv? (Niko). Objavljujem 
da je član 4 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora 
i amandmanu Ministra za Konstituantu. Molim izvestioca da 
pročita član 5. 

Jzvestilac (čita): 

Član б 
Glavni grad Federativne Narodne Republike Jugoslavije 

je Beograd.    , 

Pretsednik: Prima li Skupština član 5? Ko je za, neka digne 
ruku. (Svi dižu ruku). Ko je protiv? (Niko). Objavljujem da je 
član 5 jednoglasno primljen prema odborskom izveštaju. 

Prelazimo na diskusiju o Glavi II. Molim izvestioca da je 
pročita. 
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Izvestilac čita Glavu II — Narodna vlast --od člana (i do 
8 zaključno, prema  izveštaju Ustavotvornog odbora. 

Pretsednik: Pošto postoji amandman Ministra za Konsti- 
tuantu uz član 8, ima reč poverenik Vlade dr Geršković. 

Poverenik Vlade: U drugom stavu, u prvom redu, posle 
reči »organa«, a pre reči »vlasti« umetnuti reč »državne«. 

Ovo je potrebno umetnuti, jer je pravilnije i preciznije. 
Pretsednik: Želi li ko da uzme reč po ovoj glavi? (Niko). 

Onda prelazimo na glasanje. Glasače se po članovima. Molim 
izvestioca da pročita naslov Glave II i član 6. 

Izvestilac (čita): 

Glava    II 

NARODNA VLAST 

Član 6 

U Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji sva vlast 
proizlazi iz naroda i pripada narodu. 

Narod ostvaruje svoju vlast preko slobodno izabranih 
pretstavničkih organa državne vlasti, narodnih odbora, koji su, 
od mesnih narodnih odbora do skupština narodnih republika 
i Narodne skupštine FNR.I, nastali i razvili se u narodno-oslo- 
bodilačkoj borbi protiv fašizma i reakcije i koji su osnovna 
tekovina te borbe. 

Pretsednik: Ko je za ovaj član, neka digne ruku. (Svi po- 
slanici dižu ruku). Ko je protiv? (Niko). Objavljujem da su 
naslov Glave II i član 6 primljeni prema izveštaju Ustavotvornog 
odbora. Molim izvestioca da pročita član 7. 

Izvestilac (čita): 

Član 7 
Sve pretstavničkc organe državne vlasti biraju građani na 

osnovu opšteg, jednakog i neposrednog izbornog prava tajnim 
..'lasanjem. 

Narodni pretstavnici u svim organima državne vlasti odgo- 
vorni su svojim biračima. Zakonom će se propisati u kojim 
slučajevima, pod kojim uslovima i na koji način birači mogu 
opozvati svoje narodne pretstavnike i pre isteka roka za koji 
su izabrani. 
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Pretsednik: Kp je za ovaj član, neka digne ruku. (Svi na- 
rodni poslanici dižu ruku). Ko je protiv? (Niko). Član 7 prim- 
ljen je prema izveštaju Ustavotvornog odbora. Prelazimo na 
član 8. 

Izvestilac (čita): 

Član 8 
Organi državne vlasti vrše vlast na osnovu Ustava FNRJ, 

ustava pojedinih narodnih republika, zakona FNRJ, zakona 
narodnih republika i opštih propisa viših organa državne vlasti. 

Svi akti organa državne uprave i organa pravosuđa mo- 
raju biti osnovani na  zakonu. 

Pretsednik: Ko je za član 8, neka digne ruku? (Svi po- 
slanici dižu ruku). Ko je protiv? (Niko). Član 8 je primljen 
prema izveštaju Ustavotvornog odbora i amandmanu Ministra 
za Konstituantu.. Prelazimo ha Glavu III. Molim druga izve- 
stioca da je pročita. 

Izvestilac čita Glavu III — Osnovna prava narod« i na- 
rodnih republika —■ od člana 9 do člana 13 zaključno. 

Pretsednik: Pošto ima amandman uz član 11, molim druga 
poverenika da ga pročita. 

Poverenik Vlade: U posljednjem stavu, u prvom redu. po- 
slije riječi »narodne republike«, umjeće se »odražava osobeno- 
sti republike i«. Prema tome, taj bi stav glasio ovako: 

»Ustav narodne republike odražava osobenosti republike 
i mora biti u saglasnosti sa Ustavom FNRJ«. 

Ova promjena nije načelnog karaktera, nego ona samo 
bolje izražava u čemu se sastoji samostalnost Ustava pojedinih 
narodnih republika. Do ove promjene došlo je zato što je tre- 
balo naglasiti da ustavi narodnih republika treba da odražavaju 
osobenosti prilika pojedinih narodnih republika, a u isto vri- 
jeme da budu u saglasnosti sa Ustavom FNRJ. 

Pretsednik: Želi li još ko reč u diskusiji o ovoj glavi? 
(Niko). Pošto niko ne želi reč. prelazimo na glasanje. Molim 
izvestioca da pročita naslov Glave III i član 9. 

Glava   111 
OSNOVNA PRAVA NARODA   I  NARODNIH  REPUBLIKA 

Član 9 
Suverenost narodnih republika u sastavu Federativne Na- 

rodne Republike Jugoslavije ograničena je samo pravima koja 
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su ovim Ustavom data Federativnoj Narodnoj Republici 
Jugoslaviji. 

Federativna Narodna Republika Jugoslavija štiti i brani 
suverena prava svojih narodnih republika. 

Federativna Narodna Republika Jugoslavija štiti bezbed- 
nost, kao i društveno i političko uređenje svojih narodnih 
republika. 

Pretsednik: Ko je za ovaj član, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ko je protiv, neka digne ruku. (Niko ne diže ruku). 
Objavljujem da je član 9 primljen prema izveštaju Ustavo- 
tvornog odbora. Izvolite čuti član 10. 

Izvestilac (čita): 

Član 10 
Protivustavan je svaki akt uperen protiv suverenosti, rav- 

nopravnosti i nacionalne slobode naroda Federativne Narodne 
Republike Jugoslavije i njihovih narodnih republika. 

Pretsednik: Ko je za ovaj član, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku). Ko je protiv, neka digne ruku. (Niko ne diže ruku). 
Objavljujem da je član 10 primljen prema izveštaju Ustavo- 
tvornog odbora. Prelazimo na član 11. 

Izvestilac (čita): 

Član 11 
Svaka narodna republika ima svoj Ustav. 
Narodna republika donosi svoj Ustav samostalno. 
Ustav narodne republike odražava osobenosti republike i 

mora biti u saglasnosti sa Ustavom FNRJ. 

Pretsednik: Ko je za ovaj član, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku). Ko je protiv, neka digne ruku. (Niko). Objavljujem da 
je član 11 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora i 
amandmanu Ministra za Konstituantu. Izvolite čuti član 12. 

Izvestilac (čita): 

Član 12 
Razgraničenja teritorija narodnih republika vrši Narodna 

skupština FNRJ.' .   . . 
Granice narodne republike ne mogu se menjati bez njenog 

pristanka. 
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Prelsednik: Ko je za ovaj član, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku). Ko je protiv, neka digne ruku. (Niko ne diže ruku). 
Objavljujem da je član 12 primljen prema izveštaju Ustavo- 
tvornog odbora. Izvolite čuti član  13. 

Izvestilac (čita): 

Član 13 
Nacionalne manjine u Federativnoj Narodnoj Republici 

Jugoslaviji uživaju pravo i zaštitu svog kulturnog razvitka i 
slobodne upotrebe svog jezika. 

Pretsednik: Ko je za ovaj član, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku). Ko je protiv, neka digne ruku. (Niko ne diže ruku). 
Objavljujem da je i ovaj član primljen prema odborskom izve- 
štaju. 

Prelazimo na diskusiju o Glavi IV. Molim druga izvestioca 
da je pročita. 

Izvestilac čita Glavu IV —■ Društveno-ekonomsko uređenje,, 
od člana 14 do člana 20 zaključno, prema izveštaju Ustavotvor- 
nog odbora. 

Pretsednik: Pošto u ovoj glavi imamo više amandmana, 
molim poverenika Vlade da uzme reč. 

Poverenik Vlade: Najprije se predlaže da se u naslovu: 
glave, između reči »društveno« i »ekonomsko« stavi crtica. 

Zatim da se u članu 14, u drugom stavu, drugi red, iza 
riječi »vode« stavi zapeta. To je pravopisna ispravka. 

Zatim, da se u članu 17, umjesto posljednje dvije riječi 
ovoga 'stava »narodnom zadrugarstvu«, stavi »zadrugama«. 

Već sam prije objasnio da ovu pomoć pravilnije ističemo 
ako se kaže da se ta pomoć pruža zadrugama kao privrednim 
jedinicama. 

Zatim, u članu 19, u posljednjem stavu, u drugom redu, 
umjesto riječi »malog«, staviti »siromašnog«, jer se ovom pro- 
mjenom izražava pravilnije i tačnije kvalifikacija grupe seljaka 
o kojoj je riječ u posljednjem stavu ovoga člana i koje upravo' 
hoćemo da ovom odredbom pomognemo. 

Kod člana 20, u drugom stavu, drugi red, poslije riječi 
»radnom odnosu« stavlja se zapeta i umeće riječ »naročito«. 
U trećem i četvrtom redu istog stava, poslije zapete, brišu se 
riječi »određivanjem minimalnih nadnica (plata)«, a dalji tekst 
ovoga  člana   glas;:   »obzebedenjem   prava   na   plaćeni  godišnji 
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odmor, kontrolom radnih uslova, brigom o stambenim prili- 
kama i socijalnim osiguranjem«. 

Ovom stilizacijom htjelo se da se bliže odrede i šire obu- 
hvate sva prava koja država uzima na sebe da obezbijedi lica 
u najamnom radnom odnosu. Zatim da bi se praviljnije iznijelo 
koji su oblici kojima će se pomoći. Kontrolom radnih uslova, 
znači svih radnih uslova, a naročito briga o stanbenim prilikama. 

Pretsednik: Pored amandmana Ministra za Konstituantu 
ima amandmane i Milan Smiljanić, narodni poslanik. 

Milan Smiljanić: Povlačim svoje amandmane. 
Pretsednik: Želi li još ko reč o ovoj glavi? (Ne želi). Mo- 

lim druga izvestioca da pročita naslov Glave IV i član 14. 

Izvestilac (čita): 

G 1 a v a   IV 
DRUŠTVENO-EKONOMSKO UREĐENJE 

Član 14 
Sredstva za proizvodnju u Federativnoj Narodnoj Repu- 

blici Jugoslaviji jesu ili opštcnarodna imovina, to jest imovina 
u rukama države, ili imovina narodnih zadružnih organizacija, 
ili imovina privatnih  fizičkih  ili pravnih lica. 

Sva rudna i druga blaga u utrobi zemlje, vode »^]11^- 
mineralne i lekovite, izvori prirodne snage, sredstva zeieznic- 
kog i vazdušnog   saobraćja,   pošta,   telegraf,   telefon i radio 
jesu opštcnarodna  imovina. v -„i^-js^ra 

Sredstva   za   proizvodnju   u   rukama   države   iskon.cava 
država sama ili ih daje drugom na iskonscavanjc 

Spoljna trgovina je pod kontrolom  države. 

Pretsednik: Ko glasa za naslov Glave IV i ^;1" ;4, neka 
digne ruku. (Svi poslanici dižu ruku). Ima li ko P™ N ^ ; 
Naslov Glave IV A član 14 su primljen, prema ^"kom izve 
staju i  amandmanima Ministra za  Konstituantu. Prelazimo na 
član 15. 

Izvestilac (čita):   / 
Član  15 

U ciliu zaštite životnih interesa naroda, podizanja narod- 
noff bStS i pravilnog iskorišćavanja sv.h privrednih 
nSkućS i  inaga.država  daje pravac  pnvrednom  z.votu i 

777 



razvitku putem opšte^ privrednog plana, oslanjajući se na 
državni i zadružni privredni sektor a ostvarujući opštu kon- 
trolu nad privatnim sektorom privrede. 

U ostvarivanju opšteg- privrednog plana i privredne kon- 
trole država se oslanja na saradnju sindikalnih organizacija 
radnika  i  nameštenika  i  drugih  organizacija  radnog  naroda. 

Pretsednik: Ko glasa za član 15, neka digne ruku. (Svi po- 
slanici dižu ruku). Ko je protiv? (Niko). Član 15 je primljen 
prema odborskom izveštaju. Prelazimo na član 16. 

Izvestilac (čita): 

Član   16 
Opštenarodna imovina glavni je oslonac države u razvitku 

narodne privrede. 
Opštenarodna    imovina    stoji    pod    naročitom    zaštitom 

države. 
Upravljanje i raspolaganje opštenarodnom imovinom odre- 

đuje se zakonom. 

Pretsednik: Ko glasa za član 16, neka digne ruku. (Svi po- 
slanici dižu ruku). Ko je protiv? (Niko). Član ' 16 je primljen 
prema odborskom izveštaju. Prelazimo na član 17. 

Izvestilac (čita): 

Član  17 

Država posvećuje naročitu pažnju i pruža pomoć i olak- 
šice zadrugama. 

Pretsednik: Ko glasa za član 17, neka digne ruku. (Svi 
poslanici dižu ruku). Ko je protiv? (Niko). Član 17 je primljen 
prema odborskom izveštaju. Prelazimo na član 18. 

Izvestilac (čita): 

Član  18 
Zajemčuje se privatna svojina i privatna preduzimljivost 

u privredi. 
Zajemčuje se nasledivanje privatne svojine. Pravo nasleda 

ureduje se zakonom. 
Niko ne sme upotrebljavati pravo privatne svojine na 

štetu narodne zajednice. 
Zabranjuje se postojanje privatnih monopolističkih orga- 

nizacija, kao što su karteli, sindikati, trustovi i slične organi- 
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z^cije stvorene u cilju diktiranja cena, monopolisanja tržišta 
i oštecivanja interesa narodne privrede. 

Privatna svojina može se ograničiti ili ekspropnsat; ako 
to traži opšti interes, ali samo na osnovu zakona. Zakonom 
će se odrediti u kojim će se slučajevima i u kojoj visin dan 
naknada sopstveniku. 

Pod istim uslovima mogu se zakonom nacionahzovati po- 
jedine privredne grane ili preduzeća ako to traži opšti interes. 

Pretsednik: Ko glasa za član 18, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Član 18 je primljen 
prema odborskom izveštaju. Prelazimo na član 19. 

Izvestilac (čita): 

Član   19 
Zemlja pripada  onima  koji je obraduju. 
Zakon određuje može li i koliko zemlje imati ustanova i 

lice koje nije zemljoradnik. 
Ne može biti velikih zemljišnih poseda u privatnim ru- 

kama ni po kome osnovu. • 
Maksimum privatnog zemljišnog poseda određuje zakon. 
Država naročito zaštićuje i pomaže siromašnog i srednjeg 

seljaka svojom opštom privrednom politikom, jevtimm kredi- 
tom i poreskim sistemom. 

Pretsednik: Ko glasa za član 19, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Član 19 je primljen 
prema izveštaju Ustavotvornog odbora i amandmanu Ministra 
za  Konstituantu.  Izvolite čuti  član  20. 

Izvestilac (čita): 

Član 20 
Privrednim i drugim merama država pomaže radni narod 

da se udružuje i organizuje u cilju odbrane od privredne eks- 
ploatacije. 

Država zaštićuje lica u najamnom radnom^ odnosu, naro- 
čito obezbedenjem prava udruživanja, ograničenjem radnog 
dana, obezbedenjem prava na plaćeni godišnji odmor, kontro- 
lom radnih uslova, brigom o stanbenim prilikama i socijalnim 
osiguranjem. ■.    . ,.'        *.... 

Maloletna lica u radnom odnosu uživaju naročitu zaštitu 
države. 
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Pretsednilv: Ko glasa za član 20, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Član 20 je primljen pre- 
ma izveštaju Ustavotvornog odbora i amandmanu Ministra za 
Konstituantu. 

Prelazimo na Glavu V — Prava i dužnosti građana. 

Izvestilac čita Glavu V — Prava i dužnosti građana — 
od člana 21 do člana 43 zaključno, prema izveštaju Odbora. 

Pretsednik: Pošto u ovoj glavi ima više amandmana, mo- 
lim druga poverenika da ih objasni. 

Poverenik Vlade: Prvi stav člana 21 djelomično se mijenja, 
i u novoj stilizaciji glasi: 

»Svi građani Federativne Narodne Republike Jugoslavije 
jednaki su pred zakonom i ravnopravni su bez obzira na na- 
rodnost, rasu i veru«. 

Drugi stav ovog člana isto tako se djelomično mijenja 
i glasi u novoj stilizaciji: 

»Ne priznaju se nikakve privilegije po rođenju, položaju, 
imovnom stanju i stupnju obrazovanosti«. 

Kao treći stav ovog člana dodaje se nešto stilski izmije- 
njen dosadašnji drugi stav člana 22: 

»Protivan je Ustavu i kažnjiv svaki akt kojim se građa- 
nima daju privilegije ili ograničavaju prava na osnovu razlike 
u narodnosti, rasi i veroispovesti i svako propovedanje nacio- 
nalne, rasne ili verske mržnje i razdora«. 

Sa promjenama u ovome članu nije učinjena nikakva bitna 
i   principijelna   izmjena,   nego   su  iiZ  prvog  stava   u   članu   21 
ispuštene riječi: »i dužni su pridržavati se Ustava i zakona«. Od 
toga je načinjen nov član 22, tako da novi član 22 glasi: »Gra- 
'đani  Federativne Narodne  Republike Jugoslavjie  su  dužni  da 
se pridržavaju Ustava i zakona«, tako da su u članu 21  ostale 
samo odredbe koje govore o tome da se  ne priznaju nikakve 
privilegije po rođenju, položaju i stupnju cbrazovanosti kao i 

imovnom   stanju.   Tim   se   članom   koustatuje   ravnopravnost 
građana FNRJ bez obzira  na narodnost, rasu i  veroispovjesL 
Zatim   se   ujedno   dodaju   i   sankcije,   tj.   preglasuje   se   da   je 
protivan   Ustavu   svaki   akt   koji   građanima   daje privilegije^ 
svaki akt kojim bi se pokušalo da se ta ravnopravnost naViiši'. 
Prema tome, ovaj član postaje jedna zaokrugljena cjelina. 

U trećem stavu čl. 25 dodaju se, poslije riječi »Verske za- 
jednice« riječi »čije se učenje ne protivi Ustavu«. Time se kaže 
da  su vjerske  zajednice  čije se  učenje  ne protivi  Ustavu  slo- 
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bodne ц svojim vjerskim poslovima i vršenju vjerskih obreda. 
Kao što se vidi, promjena ide za tim da ne bi u okviru nekih 
vjerskih zajednica nastale neke političke organizacije, izvjesne 
sekte koje bi bile protivne Ustavu, koje bi ometale rad dana- 
šnjih priznatih vjerskih zajednica. 

Osim toga dodata je ovom stavu nova rečenica koja glasi: 
»Verske škole za spremanje sveštenika slobodne su i stoje pud 
opštim nadzorom države«. To, zapravo, izlazi već iz opste 
slobode vjerskih zajednica, ali je ipak to ovdje uneto da Dl 
se time dala takode ustavna garancija za ovu slobodu. ■ 

U čl. 26, u prvoj rečenici drugog stava, umjesto njec; 
»onaj brak koji se zaključi« stavlja se »brak zaključen«. Pre- 
ma tome, punovažan je samo brak zaključen pred nadležnim 
državnim  organima.  To   je  samo  stilska  izmjena: 

Poslije trećeg stava umeće se novi stav četvrti, koji glasi: 
»Evidencija rođenih, veličanih i umrlih je u nadležnosti 

države«. 
Unošenje ovog stava bilo je potrebno zato što je to 

logična posljedica rastave crkve od države, budući da je crkva 
vodila u ime države ove evidencije. Sad se vodenje maticniii 
knjiga, registara o rođenju, vjenčanju i smrti stavlja u nadle- 
žnost državnih organa. 

Zatim se u ranijem četvrtom stavu, koji postaje peti stav, 
briše druga rečenica koja glasi: »Vanbračna deca imaju jedmiki 
prava i dužnosti sa bračnom«. Prema tome, ovaj stav bi glasio. 

»Roditelji imaju prema deci rođenoj van braka iste oba- 
veze i dužnosti kao i prema bračnoj deci. Položaj vanbracne 
dece ureduje se zakonom.« .   » 

Prema tome, u ovoj posljednjoj- rečenici samo se njec 
»reguliše« zamjenjuje riječju »ureduje«. 

Promjena 'ovog stava bila je potrebna kao posljedica 
opšteg načela našeg Ustava da SU brak i porodica pod zast.tom 
države. Prema ranijoj stilizaciji da vanbračna djeca imaju jed- 
naka prava sa bračnom, što se odnosi na sva prava, jasno je 
da to nije bilo u skladu sa osnovnim načelom zaštite porodice. 
Jasno je da se ova promjena neće odnositi na osnovna prava, 
prava prema roditeljima/jer to proizilazi 'Z PredaSnjeg,Stav^, 
gdje se kaže da su svi građani jednaki bez razlike pola narodno- 
sti i rase. Zbog toga je dovoljno kazati da roditelj, imaj 
prema bračnoj i vanbračnoj djeci iste dužnost! i da se položaj 
vanbracne  djece  ureduje  zakonom ., ,  , ,       „„„ 

N'adalje se umeće novi stav, koji glasi: »Maloletna l.ca 
stoje pod naročitom zaštitom države«. 
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Ovaj je stav bio zapravo treći stav člana KS. Prema tome, 
nema nikakve promjene. Smatralo se samo da je pravilnije 
da se ovaj stav unese u član 26 sj^dje se govori o braku i poro- 
dici i da se tu normira i zaštita maloljetne djece. 

U član 28 umeće se predzadnji novi stav, koji glasi: 
»Saveznim zakonom se određuje u kojim slučajevima i 

na koji način se može građanima Federativne Narodne Repu- 
blike Jugoslavije  oduzeti  državljanstvo«. 

Ovaj stav bio je nužan s obzirom na našu konkretnu situ- 
aciju da postoji niz narodnih neprijatelja koji imaju formalno 
državljanstvo i koji žive van naše. države, pa je, prema tome, 
ova odredba unesena da bi se za takve slučajeve dala i ustavna 
osnova. 

U član 28, li drugoj rečenici posljednjeg stava, poslije ri- 
ječi »stan«, umeću se riječi »ili prostorija«, tako da ova reče- 
nica glasi: »Pretresu ima pravo prisustvovati i lice čiji se stan 
ili prostorija pretresaju«. Ova je promjena saglasna drugom 
stavu ovog člana gdje se govori o stanu i prostoriji. 

U članu 35 jače se naglašava obaveza države prema invali- 
dima, pa se prvi stav mijenja i u novoj stilizaciji glasi: 

»Država obezbeduje ratnim invailidima dostojan život i 
besplatno osposobljavanje za  rad«. 

Smatra se da bi ovim riječima bila jače naglašena ova du- 
žnost koju država  ima prema  ratnim  invalidima. 

U članu 38 stav drugi mijenja se i glasi: »Država posve- 
ćuje naročitu pažnju omladini i zaštićuje njeno vaspitanje«. 

Promjena je stilske prirode i bolje formuliše misao koju 
izražava ovaj stav. 

U članu 3D drugi stav se djelomično mijenja i glasi: 
»Protiv rešenja organa državne uprave i neprav:l.i;h po- 

stupaka službenih lica građani imaju pravo žalbe«. 
Ova promjena je u isto vrijeme u cilju stilskog poboljša- 

vanja i radi nedvosmislenog utvrđivanja prava žalbe. Naime, 
predašnja stilizacija bila je ograničena pa se moglo mislit: da 
bi  zakon imao pravo da određuje to pravo žalbe. 

Kao treći stav istog člana dodaje se novi propis koji glas!: 
»Zakonom će se propisati postupak za podnošenje žalbe«. 

Ovaj novi stav se predlaže radi upotpunjavanja prava 
žalbe i njegovog obezbjedeuja. kao i radi osiguranja većeg 
elasticiteta u uređenju postupka podizanja žalbe«. 

Uz član 40, kao što je drug Ministar naveo, povučen je 
predloženi amandman, tako da ga sad prenosimo na član 41. U 
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ovom članu, u četvrtom redu, mesto reči »se čini« treba  da 
stoji »je učinjena«. 

Prema tome cio taj član glasi ovako: 
»Građani imaju, pod zakonskim uslovima, pravo da za- 

htevaju od države i službenih lica naknadu štete koja im je 
učinjena  nezakonitim   i   nepravilnim  vršenjem  službe«. 

To je samo stilska izmjena 1 izvršena je radi preciziranja 
smisla ovoga propisa. 

Pretsednik: U članu 26 postoji još amandman poslanika 
Milana Smiljanića. 

Milan Smiljanlć: Povlačim taj amandman pošto sam dobio 
obaveštenje da će se to regulisati zakonom koji ce sledovati 
iza ovoga Ustava. 

Pretsednik: Želi li još ko reč u diskusiji o ovoj glavi? Ima 
reč drug Jovan Jegdić. 

Jovan Jegdić (NR Srbija): Drugovi narodni poslanici, u 
članu 22 drugi stav, kaže se: »Svaki akt kojim se građanima 
daju privilegije ili ograničavaju prava na osnovu razlike u na- 
rodnosti, rasi ili veri...«. To je predlog Ustavotvornog odbora. 
Zatim imamo amandman druga Ministra. Mislim da bi trebalo 
iza reči »veri« da dođe reč »ništavan je«, pa onda dalje nasta- 
viti: »kao i svako propovedanje nacionalne, rasne ihversKe 
mržnje i razdora, protivno je Ustavu i kažnjivo*. Zas o/ 

Ako bi  ovako ostalo i ako bismo primili  amandman M - 

vođini  daju se Srbima  ili Hrvatima  '^1 V' .^ нГпч 
aktom vlasti, a ostalim narodima ne. Trebalo bi nćkoJa na 
padne taj akt, da bi se izreklo da to ne vazi. I kad smo već 
u Ustavu rekli da je takav akt ništavan sam po ^. onda to 
treba da bude ех tune a ne ех nune. To je sasv J, .^11",   ^ 
tako kada se nekome, na primer, ograniče frava

n f'   "om 
vlasti,  nn  ne  može  ta  prava  da  vrsi.  Sada  mora  /albom  da 

deo »Svako propovedanje nacionalne, rasne, versKc """ —* 
pretpostavljah ako neko propoveda takvu mržnju, U je 
zakon i on će zato biti kažnjen. Ah onaj ^njemu^-leta, 
jer ako se donese, onda će po tome aktu vršiti ili  ne vršUi 
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prava i tek će onda to bil: poništeno kada nadležna vlast bude 
kaznila onog ko je takav akt doneo i kad bude proglasila da 
je takav akt ništavan. Stoga da prihvatimo ovaj predlog Usta- 
votvornog odbora, dodavši tu reč »ništavan« i onda imamo sve. 

Prefsednik:  lina  reč poverenik Vlade. 
Poverenik Vlade: Drugovi, ja mislim da je ova predložena 

promjena nepotrebna. Tačno je to da se nigdje ne kaže da je 
ništavan ovakav akt koji bi bio protivuslavan. On je bezn- 
slovno ništavan. Mi ne možemo ovdje Ustavom prosto proglasiti 
ništavnost takvog akta, jer bismo time dali mogućnost svakom 
građaninu da proglasi jednu određenu naredbu da je protivna 
ustavnim principima ili prosto da je se ne drži. Mislim da će 
u jednom određenom zakonu koji bude rcgulisao ta pitanja 
biti regulisano i to da će se ti akti proglasiti ništavnim. Stoga 
smatram da ne bi  trebalo  ovu promjenu unositi  u Ustav. 

Pretsednik: Ima reč narodni poslanik prota Milan Sm:- 
Ijanić. 

Milan Smiljanić: U rečenici koja kaže da je protivan Ustavu 
i kažnjiv svaki akt kojim se građanima daju privilegije i svako 
propovedanje itd. — da li treba da stoji jednina ili množina? 

Poverenik Vlade: Množina, zato što se kaže -»svaki akt i 
propovedanje«. 

Pretsednik: Žel; li još ko reč? (Niko). Prelazimo na gla- 
sanje. Molim druga izvcstioca da pročita naslov Glave V i 
član 21. 

Izvestilac (čita): 

G 1 a v a    V 

PRAVA  1  DUŽNOSTI  GRAĐANA 

Član  21 
Svi građani Federativne Narodne Republike Jugoslavije 

jednaki su pred zakonom i ravnopravni su bez obz:ra na na- 
narodnost, rasu i veru. 

Ne priznaju se nikakve privilegije po rođenju, položaju, 
imovnom stanju i stupnju obrazovanosti. 

Protivan je Ustavu, i kažnjiv svaki akt kojim se građanima 
daju privilegije ili ograničavaju prava na osnovu razlike u na- 
rodnosti, rasi i veroispovesti i svako propovedanje nacionalne, 
rasne ili verske mržnje i razdora. 
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Pretsednik: Ko glasa za naslov Glave V i član 21, neka Pretsednik: Ko glasa za naslov Glave V i član 21, neka 
digne ruku. (Svi poslanici dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). 
Naslov Glave V i član 21 primljeni su prema izveštaju Odbora 
i predloženom amandmanu Ministra za Konstituantu. Prela- 
zimo  na član 22. 

Izvestilac (čita): 

Član 22 
Građani   Federativne   Narodne   Republike   Jugoslavije   su 

dužni da se pridržavaju Ustava i zakona. 

Pretsednik: Ko je za član 22, neka digne ruku. (Svi po- 
slanici dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nenft). Član 22 primljen 
je prema izveštaju Odbora i predloženom amandmanu Ministra 
za Konstituantu. Prelazimo na član 23. 

Izvestilac (čita): 

Član  23 
Svi građani, bez razlike pola, narodnosti, rase, veroispo- 

vesti, stupnja obrazovanja i mesta stanovanja, koji su navršili 
18 godina starosti, imaju pravo da biraju i da budu biran: u 
sve organe državne vlasti. 

Građani koji se nalaze u redovima Jugoslovenske armije 
imaju pravo da biraju i da budu birani kao i ostali građani. 

Biračko pravo je opšte, jednako i neposredno i vrši se 
tajnim glasanjem. 

Ne uživaju biračko pravo lica pod starateljstvom, lica koja 
su sudskom presudom lišena biračkog prava u vremenu 
dok dejstvo presude traje i lica koja na osnovu saveznog za- 
kona izgube biračko pravo. 

Pretsednik: Ko je za član 23, neka digne ruku. (Svi posla- 
nici dižu ruku.) Ima li ko protiv? (Nema). Član 23 primljen je 
prema izveštaju Ustavotvornog odbora. Prelazimo na član 24. 

Izvestilac (čita): , 
Član 24 

Žene su ravnopravne s muškarcima u svima oblastima 
državnog, privrednog i društveno-političkog života. 

Za jednak rad žene imaju pravo na jednaku platu kao i 
muškarci i uživaju posebnu zaštitu u radnom odnosu. 

50       Ustavotvorna   skupština '"^ 



Država naročito zaštićuje interese matere i deteta osni- 
vanjem porodilišta, ckčijih domova i obdaništa i pravom ma- 
tere na plaćeno otsustvo pre i posle porođaja. 

Pretsednlk: Ko je za član 24. neka digne ruku. (Svi posla- 
nici dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Član 24 primljen 
je prema odborskom izveštaju. Prelazimo na član 25. 

Izvestilac (čita): 

Član  25 

Građanima je zajemčena sloboda savesti i sloboda 
veroispovesti. 

Crkva je odvojena od države. 
Verske zajednice, čije se učenje ne protivi Ustavu, slo- 

bodne su u svojim verskim poslovima i u vršenju verskih 
obreda. Verske škole za spremanje sveStenika slobodne su, a 
stoje pod opštim nadzorom države. 

Zabranjena je zloupotreba crkve i vere u političke svrhe 
i postojanje političkih organizacija  na verskoj osnovi. 

Država može materijalno pomagati verske zajednice. 

Pretsednik: Ko glasa za član 25, neka digne ruku. (Svi 
poslanici dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Član 25 prim- 
ljen je prema izveštaju Ustavotvornog odbora i predloženom 
amandmanu  Ministra  za  Konstituantu.   Prelazimo   na   član  26. 

Izvestilac (čita): 

Član  26 

Brak i porodica su pod zaštitom države. Država zakonom 
ureduje pravne odnose braka i porodice. 

Punovažan je samo brak zaključen pred nadležnim držav- 
nim organima. Posle zaključenja braka građani mogu izvršiti 
i veličanje po verskim propisima. 

Svi bračni  sporovi spadaju u nadležnost  narodnih sudova. 
Evidencija rođenih, venčanih i umrlih je u nadležnosti 

države. 
Roditelji imaju prema deci rođenoj van braka iste obaveze 

i dužnosti kao i prema bračnoj deci. Položaj vanbračne dece 
ureduje se zakonom. 

Maloletna  lica  stoje  pod  naročitom   zaštitom   države. 

Pretsednik: Ko glasa za član 26 neka digne ruku. (Svi 
poslanici  dižu ruku). Ima  li  ko protiv?  (Nema). Član 26 pri- 
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mljen je prema izveštaju Ustavotvornog odbora i predloženom 
amandmanu Ministra za Konstituantu. Prelazimo na član 27. 

Izvestilac (čita): 

Član  Ti 
Građanima  se   zajemčuje  sloboda   štampe,   govora,   udru- 

živanja, zborova, javnih skupova i  manifestacija. 

Pretsednik: Ko glasa za član 27, neka digne ruku. Svi po- 
slanici dižu ruku). Ko je protiv, neka digne ruku. (Niko ne 
diže ruku). Objavljujem da je član 27 primljen prema jdbor- 
skom izveštaju. Molim da se pročita član 28. 

Izvestilac (čita): 

Član  28 
Zajemčena   je   neprkusnovcnost   ličnosti   građana. 
Niko ne može biti zadržan u pritvoru duže od tri dana 

bez pismenog i obrazloženog rešenja suda ili javnog tužioca. 
Najduži rok pritvora određuje zakon. 

Niko ne može biti kažnjen za krivično delo bez odluke 
nadležnog suda, donete na osnovu zakona kojim je određena 
nadležnost suda  i krivično delo. 

Kazne se mogu ustanoviti i izricati samo na osnovu 
zakona. 

Niko, ako je dostižan državnim organima, ne može biti 
suđen a da nije po zakonu saslušan i na propisan način pozvan 
da se brani. 

Kazne za prekršaje pravnih propisa mogu organi državne 
uprave izricati samo u granicama koje su određene zakonom. 

Nijedan državljanin Federativne Narodne Republike .lugo- 
slavije ne može biti prognan iz države. 

Samo u slučajevima propisanim zakonom može građanin 
biti proteran iz svog prebivališta. 

Saveznim zakonom se određuje u kojim slučajevima i na 
koji način se može građanima Federativne Narodne Republike 
■Jugoslavije  oduzeti  državljanstvo. 

Državljani FNRJ uživaju zaštitu FNR.I u stranim državama. 

Pretsednik: Ko glasa za član 28, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ko je protiv, neka digne ruku. (Niko ne diže ruku). 
Objavljujem da je član 28 primljen prema izveštaju Ustavo- 
tvornog odbora i predloženom amandmanu Ministra za Kon- 
stituantu.  Izvolite čuti član  29. 

Izvestilac (čita): 

50» 787 ■ 



Član 29 

Stan je nepovrediv. 
Niko ne može ući u tudi stan ili prostorije, ni vršiti pre- 

tres protiv volje njihovog držaoca bez zakonom predviđenog 
rešenja . 

Pretres se može vršiti samo u prisustvu dva svedoka. Pre- 
tresu ima pravo prisustvovati i lice čije se stan ili prostorije 
pretresaju. 

Pretsednik: Ko je za član 29, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku.) Ko je protiv', neka digne ruku. (Niko ne diže ruku). 
Objavljujem da je član 29 primljen prema odborskom izve- 
štaju i amandmanu Ministra za Konstituantu. Izvolite čuti 
član 30. 

Izvestilac (čita): 

Član 30 
Nepovrediva je tajna pisama i drugih sredstava opštenja, 

osim u slučaju krivične istrage, mobilizacije i ratnog stanja. 

Pretsednik: Ko je za član 30, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku). Ko je protiv,' neka digne ruku. (Niko ne diže ruku). 
Objavljujem da je član 30 primljen prema odborskom izveštaju. 
'Izvolite Čuti član 31. 

Fzvestilac (čita): 

član 31 
U Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji uživaju 

pravo utočišta strani državljani progonjeni zbog zalaganja za 
demokratska načela, nacionalno oslobođenje, prava radnog 
naroda •  slobodu naučnog i kulturnog r-uli. 

Pretsednik: Ko je za član 31, neka di^ne ruku. (Svi dižu 
ruku). Ko je protiv, neka digne ruku. (Niko ne diže ruku). 
Objavljujem da je primljen i član 31. Izvolite čuti član 32. 

Izvestilac (čita): 

Član 32 
Svaki građanin dužan je da rad: po svojim sposobnostima; 

ko ne daje zajednici ne može od nje ni primati. 

Pretsednik: Ko je za ovaj član, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku.) Ko je protiv, neka   digne   ruku.   (Niko ne diže ruku). 
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Objavljujem da je primljen i član 32 prema odborskom :zve- 
štaju. Izvolite čuti član 33. 

Izvestilac (čita): 

Član 33 
Svima građanima podjednako su dostupne, pod zakonskim4 

uslovima,' sve javne službe. 
Dužnost je građana da savesno obavljaju javne dužnosti 

za koje su izabrani ili koje su im poverene. 

Pretsednik: Ko je za ovaj član, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku). Ko je protiv, neka digne ruku. (Niko ne diže ruku). 
Objavljujem da je član 33 primljen prema odborskom izveštaju. 
Izvolite čuti član 34. 

Izvestilac (čita): 

Član 34 
Odbrana otadžbine najviša je dužnost i čast svakog gra- 

đanina. 
Izdaja  otadžbine je  najveći  zločin prema  narodu. ' 
Vojna obaveza građana je opšta. 

Pretsednik: Ko glasa za član 34, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Član 34 je primljen prema 
odborskom izveštaju. Prelazimo na član 35. 

Izvestilac (čita): 
Član 35 

Država obezbeduje ratnim invalidima dostojan život i 
besplatno osposobljavanje za rad. 

Deca palih boraca i žrtava rata pod naročitim su stara- 
njem države. 

Pretsednik: Ko glasa za ovaj član, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Član 35 je primljen 
prema odborskom izveštaju i amandmanu Ministra za Konsti- 
tuantu. Prelazimo na član 36. 

Izvestilac (čita): 
član 36 

Država se stara za podizanje zdravlja naroda organiza- 
cijom i kontrolom zdravstvene službe, bolnica, apoteka, sana- 
torijuma, lečilišta i oporavilišta i drugih zdravstvenih ustanova. 
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Država vodi brigu o fizičkom vaspitanju naroda, naročito 
omladine, radi podizanja zdravlja i radne sposobnosti naroda, 
kao i odbranbene moći države. 

Pretsediiik: Ko glasa za član 36, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Član 36 je primljen prema 
odborskom izveštaju. Prelazimo na član 37. 

Izvestilac (čita): 

Ćlan 37 

Obezbeduje se sloboda naučnog i umetmčkog rada. 
Država pomaže nauku i umetnost u cilju razvitka narodne 

kulture i narodnog blagostanja. 
Autorsko pravo zaštićeno je zakonom. 

Pretsednik: Ko glasa za ovaj član? (Svi dižu ruku). Ima li 
ko protiv? (Nema). Član 37 je primljen prema odborskom izve- 
štaju. Prelazimo na član 38. 

Izvestilac (čita): 

Ćlan 38 
U cilju podizanja opšte kulture naroda, država obezbeduje 

da škole i druge prosvetne i kulturne ustanove budu dostupne 
svima slojevima naroda. 

Država posvećuje naročitu pažnju omladini i zaštićuje 
njeno vaspitanje. 

Škole su državne. Samo zakonom može se dopustiti osni- 
vanje privatnih škola, a lijiliov je rad pod kontrolom države. 

Osnovna nastava je obavezna i besplatna. 
Škola je odvojena od crkve. 

Pretsednik: Ko glasa za član 38, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Član 38 je primljen 
prema odborskom izveštaju i amandmanu Ministra za Konst:- 
tuantu. Prelazimo na član 39. 

Izvestilac (čita): 
Član 39 

Građani imaju pravo molbe i peticije organima državne 
vlasti. 

Protiv rešenja organa državne uprave i nepravilnih postu- 
paka službenih lica, građani  imaju pravo žalbe. 
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Zakonom će se propisati postupak za podnošenje žalbe. 

Pretsednik: Ko glasa za član 39 neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Član 39 je primljen prema 
odborskom izveštaju i amandmanu Ministra za Konstituantu. 
Prelazimo na član 40. 

Izvestilac (čita): 

Član 40 
Svaki građanin ima pravo da tuži nadležnom sudu službena 

Иса za krivična dela učinjena u službenom  radu. 

Pretsednik: Ko glasa za taj član neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Član 40 je primljen prema 
odborskom izveštaju. Prelazimo na član 41. 

izvestilac (čita): 

Član 41 
Građani imaju, pod zakonskim uslovima, pravo da zahte- 

vaju od države i službenih lica naknadu štete koja im je uči- 
njena nezakonitim i  nepravilnim vršenjem službe. 

Pretsednik: Ko glasa za član 41, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku) Ima li ko protiv? (Nema). Član 41 je primljen prema 
odborskom izveštaju i amandmanu Ministra za Konstituantu. 
Prelazimo na član 42. 

Izvestilac (čita): 
Član 42 

Poreska obaveza građana je opšta i srazmerna njihovoj 
privrednoj snazi. 

Javne dažbine i oslobođenja od njih ustanovljavaju se 
samo zakonom. 

Pretsednik: Ko glasa za član 42, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Član 42 je primljen prema 
odborskom izveštaju. Prelazimo na član 43. 

Izvestilac (čita): 
Član 43 

Radi zaštite građanskih sloboda i demokratskog uređenja 
Federativne   Narodne   Republike   Jugoslavije,  utvrđenog  ovim 
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Ustavom, nezakonito je i kažnjivo upotrebljavati građanska 
prava radi promene i narušavanja ustavnog uređenja u protiv- 
demokratskom cilju. 

Pretsednik: Ko glasa za član 43, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Član 43 je primljen 
prema odborskom izveštaju. 

Pre prelaza na Drugi deo, dajem kratak odmor. 

(Posle odmora) 

Pretsednik: Nastavljamo sa diskusijom u pojedinostima i 
prelazimo na Drugi deo — Državno uređenje — Glava VI. 

Izvestilac čita naslov i članove 44—48 zaključno, prema 
izveštaju Odbora. 

Pretsednik: Kod ove glave ima amandmana i molim druga 
poverenika da ih izloži. 

Poverenik Vlade: U članu 44 tač. S, umjesto riječi »želez- 
nice« staviti riječ »železnički«. Poslije riječi »vazdušni« treba da 
stoji: »rečni, pomorski saobraćaj i poslovi pomorstva opštedr- 
žavnog značaja«. 

Ovim nije ništa naročito rečeno, nego je dat a samo pravil- 
nija stilizacija i dato je objašnjenje naročito što se tiče pomor« 
stva, jer pomorstvo ne može u cjelokupnom svom djelokrugu 
spadati u nadležnost saveznih organa državne uprave, nego 
samo pomorstvo opštedržavnog značaja. 

Prema tome, tač. 8 glasi: »Železnički, vazdušni, rečni, po- 
morski saobraćaj i poslovi pomorstva opštedržavnog značaja.« 

U tač. 15, poslije riječi »modeli«, a prije riječi »mere« umet- 
nuti riječ »uzorci«, tako da tačka 15 glasi: 

»Patenti, žigovi, modeli, uzorci; mere, tegovi; dragoceni 
metali;« 

U tač. 21 na kraju dodaju se poslije tačke i zapete riječi: 
»o javnim zajmovima i dažbinama«. 

Naime, te riječi »o javnim zajmovima i dažbinama« une- 
sene su iz tačke 24.gdje se govori o donošenju opStih načela 
za zakonodavstvo i za rukovodstvo republika. Stalo se na gle- 
dište da radi vodenja jednolike finansiske politike Savezna 
vlada treba da određuje sve odnose o javnim zajmovima i 
dažbinama. 

U tački 22, u trećem redu, poslije riječi »krivični zakonike 
umeću se riječi: »trgovačko, menično i čekovno pravo; pomor- 
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sko pravo;« — To je bilo primljeno i od strane ustavotvornih 
odbora i omaškom je izostavljeno n predlogu Odbora. Prema 
tome, ova tačka glasi ovako: 

»Zakonodavstvo o uređenju sudova, o javnom tužioštvu, 
o advokaturi; krivični zakonik; trgovačko, menično i čekovno 
pravo; pomorsko pravo; zakonodavstvo o građanskom par- 
ničnom i vanparničnom, izvršnom, stečajnom, krivičnom i 
opštem upravnom postupku; o ličnom stanju građana;« A riječi 
na kraju: »načela privatnog prava« brišu se. 

U tač. 23, poslije riječi »osiguranju«, umjesto riječi »o za- 
drugarstvu«, stavljaju se riječi »o zadrugama«, a na kraju se 
dodaju riječi »o privatnom pravu«. Mi smo, naime, vidjeli iz 
tačke 22 da savez donosi opšte zakonodavstvo. Prema tome, i 
privatno pravo ulaz: u tačku 23. 

U tač. 24, u trećem redu, poslije riječi »oblasti«, a prije 
riječi »rudarstva«, umeće se riječ »poljoprivrede«. Zatim, iza 
riječi »šumarstva« dolazi zapeta i riječ »lova«. Riječi »javnih 
zajmova i dažbina« izostavljaju se, jer su unesene ranije. 

Član 4б rastavlja se na dva člana. Ovo je učinjeno zbog 
pravilnog odvajanja dva zasebna predmeta koja su bila umet- 
nuta u jedan član. 

Dosadašnji član 46 postaje prvi stav novog člana 47, a do- 
sadašnji član 47 postaje drugi stav istog novog člana 47. 
U novom drugom stavu ovog.člana umjesto riječi »državmb 
organa« dolaze riječi »organii državne uprave i organa pra- 

vosuđa«. 
Ovdje su se spojile dvije ustanove koje "P^^J" 

zajedno/Prema tome, novi član 47 glasio bi: ^?.^^ 
između republika je slobodan i ne može se ograničiti zakonom 
republike. 

Akti i isprave organa državne uprave i organa pravosuđa 
jedne republike imaju jednaku važnost u svakoj republici. 

Pretsednik: želi li još ko reč o Glavi VI? (G/asovi; Ne želi!). 
Onda prelazimo na glasanje. Molim druga izvestioca da pročita 
naslove Drugog dela i Glave VI i član 44. 

Izvestiiac (čita): 
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D r u jj i   d e o 

DRŽAVNO  UREĐENJE 

Glav a   VI 

FEDERATIVNA NARODNA REPUBLIKA  .IUGOSLAVI.IA 
I   NARODNE  REPUBLIKE 

Član 44 

Federativna Narodna Republika Jugoslavija vrši sva prava 
koja su joj data u nadležnost Ustavom. 

U nadležnost Federativne Narodne Republike Jugoslavjie, 
u licu najviših saveznih organa državne vlasti i organa državne 
uprave, spadaju: 

1) promena i dopuna Ustava l-'NRJ, staranje o njegovom 
izvršenju i osiguranje saglasnosti ustava republika sa ustavom 
FNRJ; 

2) primanje novih republika, kao i odobravanje osnivanja 
novih autonomnih pokrajina i autonomnih oblasti; 

3) razgraničenje između  republika; 
4) pretstavljanjc Federativne Narodne Republike Jugo- 

slavije u  međunarodnim odnosima; međunarodni ugovori; 
5) pitanja  rata i mira; 
6) opšte rukovodstvo i kontrola trgovinskih odnosa sa 

inostranstvom; 
7) narodna odbrana i državna bezbednost; 
8) železnički, vazdušni, rečni, pomorski saobraćaj i po- 

slovi  pomorstva  opštedržavnog  značaja; 
9) pošta, telegraf, telefon i radio; 

10) savezno državljanstvo; 
11) iseljenički i useljenički poslovi; pravni položaj stranaca; 
12) opštedržavni privredni plan; statistika; 
13) savezni budžet; odobrenje opštedržavnog budžeta i za- 

vršnog računa; vrhovna kontrola izvršenja opštedržavnog 
budžeta; 

14) novčani i kreditni" sistem; savezni zajmovi; devizni i 
valutni promet; osiguranje; carine; državni monopoli; 

15) patenti, žigovi, modeli, uzorci; mere; tegovi; drago- 
ceni metali; 

16) staranje o ratnim invalidima;   ; 
17) amnestija i pomilovanje po delima povrede saveznih 

zakona; 
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18) finansiska, industriska, rudarska, građevinska, trgo- 
vačka, šumska i poljoprivredna preduzeća opštedržavnbg 
značaja; 

19) putevi, reke, kanali i luke ppštedržavnog značaja; 
20) kontrola sprovodenja saveznih zakona; 
21) zakonodavstvo o raspodeli prihoda na savezni budžet, 

budžete republika i budžete autonomnih i administrativno- 
teritorijalnih jedinica; o javnim zajmovima i dažbinama;  • 

22) zakonodavstvo o uređenju sudova, o javnom tuziostvu. 
o advokaturi; krivični zakonik; trgovačko, menično i čekovno 
pravo; pomorsko pravo; zakonodavstvo o građanskom parnič- 
nom i vanparničnom, izvršnom, stečajnom krivičnom : opstem 
upravnom postupku; o ličnom stanju građana; 

23) osnovno zakonodavstvo o radu, radnjama i socijalnom 
osiguranju; o zadrugama; o privatnom pravu; 

24) donošenje opštih načela za zakonodavstvo i za ruko- 
vodstvo republika u oblasti poljoprivrede, rudarstva, šumar- 
stva, lova i vodnih snaga; građevinarstva; privrednog poslo- 
vanja; politike cena; zdravlja i fizičke kulture; prosvete; soci- 
jalnog staranja i organizacije državne vlasti. — Republike mogu 
same u ovim poslovima donositi svoje propise do donošenja 
opštih načelnih propisa od strane Federativne Narodne Repu- 
blike Jugoslavije. 

Izvan ovih poslova narodne republike vrše svoju vlast 
samostalno. 

Pretsednik: Ko je za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). 
Ima li ko protiv? (Niko). Objavljujem da su članovi Drugog 
dela i Glave VI i član 44 primljeni prema odborskom ■izveštaju 
i amandmanu Ministra za Konstituantu. Molim izvestioca da 
pročita član 45. 

Izvestilac (čita): 

Član 45 
Teritorija Federativne Narodne Republike Jugoslavije sa- 

stoji se iz teritorija njenih republika i čini jedinstveno državno 
i privredno područje. 

Pretsednik: Ko je za pročitani član 45, neka digne ruku. 
(Svi poslanici dižu ruku). Ima li ko protiv? (Niko). Objavlju- 
jem da je član 45 primljen prema odborskom izvestaju i amand- 
manu Ministra za Konstituantu. Prelazimo na član 4b. 

Izvestilac (čita): 
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Član 46 

Savezni zakoni važe na čitavoj teritoriji Federativne Na- 
rodne Republike Jugoslavije. 

U slučaju razmimoilaženja između saveznih zakona i za- 
kona republika primenjuju se savezni zakoni. 

Pretsednik: Ko je za pročitani član 46, neka digne ruku. 
(Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Niko). Objavljujem da je 
član 46 primljen prema izveštaju Odbora i predloženom amaiul 
manu Ministra za Konstituantu. Prelazimo na član 47. 

Izvestilac (čita): 

Član 47 
Promet robe između republika je slobodan i ne može se 

ograničiti zakonom republike. 
Akti i isprave organa državne uprave i organa pravosuđa 

jedne republike imaju jednaku važnost  u svakoj republici. 

Pretsednik: Ko je za pročitani član 47, neka digne ruku. 
(Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Niko). Objavljujem da je 
član 47 primljen prema odborskom izveštaju i predloženom 
amandmanu Ministra za Konstituantu. Molim izvestioca da 
pročita član 48. 

Izvestilac (čita): 

Član 48 

Za građane Federativne Narodne Republike Jugoslavije 
ustanovljava se jedinstveno savezno državljanstvo. Svaki držav- 
ljanin narodne republike istovremeno je državljanin Federa- 
tivne Narodne Republike Jugoslavije. 

Svaki državljanin jedne republike uživa u svakoj republici 
ista prava kao i njeni državljani. 

Pretsednik: Ko je za pročitani član 48, neka digne ruku. 
(Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Niko). Objavljujem da je 
član 48 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora. Pre- 
lazimo na Glavu VII. Molim izvestioca da pročita Glavu VII. 

Izvestilac čita Glavu VII — Najviši savezni organi državne 
vlasti ■— od člana 49 do člana 76 zaključno, prema izveštaju 
Ustavotvornog-odbora.   , 

Pretsednik: Molim poverenika Vlade da podnese amand- 
mane Ministra za Konstituantu. 
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Poverenik Vlade: U članu 49 umjesto riječi »nosilac je« 
treba staviti »pretstavnik je«. Prema tome, ovaj član 49 glasio bi: 

»Narodna skupština FNRJ pretstavnik je narodnog suvere- 
niteta Federativne Narodne Republike Jugoslavije«. 

Ova promjena izvršena je da bi se ovaj član Sto bolje 
doveo u saglasnost sa osnovnim principima Ustava po kojima 
je narod nosilac suvereniteta. Po dosadašnjoj stilizaciji nije 
to tako jasno proizilazilo, nego se moglo doći do drukčijeg 
shvatanja. Radi toga je ova promjena učinjena. 

U članu 50, u drugom redu, između riječi »vlasti« i riječi 
»FNRJ« briše se riječ »u«. Zatim u petom redu istog člana 
umjesto riječ: »data« treba da stoji »preneta«, a u šestom i 
sedmom redu brišu se riječi »Pretsedništvu Narodne skupštine 
FNRJ ili Saveznoj vladi« i mjesto toga stavljaju riječi »dru- 
gim saveznim organima državne vlasti i državne uprave«. Prema 
tome, član 50 glasio bi ovako: 

»Narodna skupština je vrhovni organ državne vlasti Fede- 
rativne Narodne Republike Jugoslavije i vrši sva ona prava 
koja pripadaju Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji, 
ukoliko Ustavom nisu preneta u nadležnost drugim saveznim 
organima državne vlasti i državne uprave«. 

Ova promjena je učinjena radi jasnije stilizacije : ona, 
S jedne strane, zamjenom riječi »data« riječju »preneta«, ter- 
minološki bolje podvlači koncepciju jedinstva vlasti, a S druge 
strane, promjenom na kraju samog stava tačnije izražava sve 
savezne organe, na koje je ovaj Ustav prenio izvjesne funkcije 
vlasti, koje jedinstveno pripadaju Narodnoj skupštini kao vr- 
hovnom organu državne vlasti Federativne Narodne Republike 
Jugoslavije. 

U članovima 51 i 52 ispravljene su štamparske grješke. 
U članu 61, kao što sam prije objasnio, dodaje se novi stav 

koji glasi: »Narodna skupština FNRJ u zajedničkoj sednici 
donosi odluke većinom glasova. Za donošenje odluka potrebno 
je prisustvo većine poslanika svakog doma«. 

Naime po predašnjoj stilizaciji, nije bio jasno octrodeii 
kvorum za'zajedničke sjednice i sada je ta praznina popunjena. 

Član 65 mijenja se i glasi: »Zakoni i drugi opsti prop:si 
Federativne Narodne Republike Jugoslavije objavljuju se na 
jezicima narodnih republika«. Ovom promjenom se obezbjeduje 
ono što već u praksi postoji, a to je da osim zakona i drugi 
akti FNRJ, kao što su savezne uredbe, uputstva, naredbe itd., 
treba da budu objavljeni na jezicima narodnih republika, 
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U članu 69 u prvom stavu se briše »imunitetsko pravo« i 
ostaje samo »imunitet«. To je pravilnije. Zatim, u drugom stavu, 
iza riječi »FNRJ« dolazi zapeta, a isto tako u šestom redu istog 
stava, poslije riječi »zločina« stavlja se zapeta. To su pravo- 
pisne ispravke. 

U članu 72, u trećem stavu, prvi red, poslije riječi »pri- 
stupi«, a prije riječi »promeni«, staviti »rcšavanju o«. Time je 
unesena jasnoća. 

U naslovu iznad člana 73 i u prvom i u drugom stavu 
člana 73 mjesto riječi »Pretsedništvo« stavlja se riječ »Prezi- 
di jum«. Ova promjena je unesena radi toga što riječ »Pret- 
sedništvo« nije jezično potpuno pravilna i usljed toga je uno- 
sila u samim pojmovima izvjesnu zabunu, jer nije bila jasna i 
za to je došao niz prijedloga i iz naroda, a takode je i u ovome 
domu podnesen amandman, koji je uvažen. Sada je potpuno 
jasno da to nije Pretsjedništvo u običnom smislu, koje obično 
pretsjedava samim sjednicama Narodne skupštine. Dosljedno 
tome je i u daljim članovima ispravljeno i stavljeno svuda 
mjesto riječi »Pretsedništvo« riječ »Prezidijum«. Te promjene 
su' nastale u članu 73, u članu 74 tač. 4. 

U tač. 16 čl. 74 iza riječi »preduzeća« stavlja se riječ »i usta- 
nove«. Ova promjena samo saobražava ovu tačkn članu 7сЧ u 
kome je ista materija regulisan'a. 

U članu 75 mjesto riječi »Pretsedništvo« stavlja se »Pre- 
zidijum«. 

U čl. 76 drugi stav se mijenja i glas;: »Novoizabrana Na- 
rodna skupština FNRJ sastaje se najdocnije mesec dana od dana 
izvršenih izbora«. Po dosadašnjoj stilizaciji nije bilo jasno da 
li se Skupština sastaje u roku od mjesec dana ili Prezidijum 
ima da odredi rok u kome se sastaje. Pošto time nije bila pogo- 
đena misao, to je novom stilizacijom to pogođeno, a da samo 
sazivanje spada u nadležnost  Pfežidijuma; to je jasno. 

Pretsednik: Postoje još amandmani Kosana Pavlovića. Vo- 
jina Carića i drugova, da se mesto »veće« kaže »dom«. Želi li 
ko od narodnih poslanika, koji su podneli amandman, da da 
obrazloženje?  Fina  reč dr Vojin Carić. 

Dr Vojin Carić (NR Srbija — AP Vojvodina): Drugovi na- 
rodni poslanici, ovde, u ovome našem nacrtu Ustava FNRJ, 
ništa manje nego na 34 mesta pominju se domovi. Dom jedan, 
dom drugi i sada se ne vidi zašto je bilo potrebno da se osim 
toga izraza, koji potpuno odgovara onome značenju koje mu 
se daje. upotrebljava i reč   »veće«,   pogotovo   što ta reč nije 
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kod nas bila odomacena za jedno veliko pretstavničko telo. 
Bila je upotrebljavana samo u sudskom postupku za tzv. kole- 
gium sa ograničenim brojem članova toga veća, koje pretresa 
zajednički neku stvar. Zato smo podneli ovaj predlog, i sma- 
tramo da bi trebalo da se reč »veće« briše i da ostane reč »dom«. 
Inače na 34 mesta u Ustavu upotrebljava se reč »dom« i mislimo 
da nije potrebno stvaranje novih termina. 

Što se tiče amandmana o »Prezidijumu«, tu nemam šta da 
kažem, jer vidim da je Ustavotvorni odbor to usvojio i da je 
to predložio sam Ministar za Konstituantu. 

Što se tiče trećeg amandmana, obrazložiću ga kada odgo- 
varajući član bude na redu. 

Pretsednik: Traži li još kp reč? Reč ima narodni poslanik 
Radovan Zogović. 

Radovan Zoj>ović (NR Crna Gora): Uopšte u ovom našem 
projektu Ustava 'ima mnogo štednje u interpunkcionim znacima. 
Međutim, ja mislim da se tu ne mogu uvažiti nikakvi razloz; 
sem zakona jezika i zakona pravopisa. Ima nekoliko članova u 
kojima ima nekih mjesta koja zahtijevaju nužne interpunkcione 
znake, jer su ti članovi ovako samo polujasni. Ja se na neke 
članove ne mogu vraćati, već ću ukazati samo na sljedeće. 

Prvo, u članu 50 iza riječi »Federativnoj Narodnoj Repu- 
blici Jugoslaviji«, treba staviti zapetu. Ja mislim da to nismo 
izglasali. Tako bi cio ovaj član glasio: 

»Narodna skupština je vrhovni organ državne vlasti Fede- 
rativne Narodne Republike Jugoslavije i vrši sva ona prava 
koja pripadaju Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji, 
ukoliko Ustavom nisu dat a u nadležnost Pretsedništvu Narodne 
skupštine FNRJ ili Saveznoj vladi«. (Zamemk Ministra za Kon- 
stituantu Milovan Đilas: Treba podnijeti nove ■amandmane!) 

U članu 57 stoji: »Oba doma Narodne skupštine I-NRJ jesu 
ravnopravni«. Ovdje bi bolje bilo reći, na kraju ovoga elana, 
»ravnopravna su«, jer je dosadašnja stilizacija teška. 

U članu 67 stoji: »Svaki dom bira odbore kojima povera- 
vaju određene poslove«. Ovdje se ne zna ko kome sta povje- 
rava Ovaj član treba da glasi: »Svaki dom bira odbor kome 
poverava određene poslove« ili »kome se poveravaju određeni 
poslovi«. Inače, ovako ne može ostati, jer je podmet u jednim, 
a prirok u množini. . .,,.••, 

U članu 69 — ne znam da li je drug izaslanik Ministra za 
Konstituantu  to   već  rekao,   nisam   dobro   čuo      - treći   .red 
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odozdo, iza riječi »zločina« treba da dođe zapeta. (Zamenik 
Ministra za Konstituantu Milovan Đilas: To je već ušlo). 

U članu 76, u drugom stavu, stoji: »Pretsedništvo saziva 
novoizabranu Narodnu skupštinu i to najdocnije mesec dana 
od dana izvršenih izbora«. Treba mjesto toga reći: »od dana 
izvršenja izbora«, jer ovako izgleda kao da se ovdje radi o 
nekim izvršenim izborima. 

Pretsednik: Želi li Ministar da se izjasni o ovim primed- 
bama? Ima reč zamenik Ministra za Konstituantu Milovan 
Dilas. 

Zamenik Ministra za Konstituantu Milovan Dilas: Ove na- 
pomene nijesu rdave, samo su suprotne poslovniku, jer nijesu 
pismeno podnesene, kao što je to po poslovniku trebalo učiniti. 
Tu ima i štamparskih grešaka. Ima opravdanih stvari koje je 
predložio drug Zogović i ja nemam ništa protiv toga da se one 
prime. Samo ne znam kako ćemo sa drugim domom. Postoji li 
Koordinacioni odbor? 

Ja smatram da one stvari koje su opravdane, makar da se 
radi o zapeti, treba da se usvoje. Ja bih primjedbe druga Zogo- 
vića usvojio. Samo to nije dobro rađeno. Trebalo je da se to 
još u Odboru izvrši. Ali pošto su članovi odglasani, sada ne 
znam da li imamo pravo na dalje promjene. 

Pretsednik: Je li to sve? 
Zamenik Ministra za Konstituantu Milovan Dilas: Onda bi 

se mogli napraviti amandmani za sjutra. Kao zastupnik Mini- 
stra za Konstituantu ja sam protiv riječi »dom«, jer je »dom« 
pojam koji apsolutno ne odgovara čitavoj strukturi odnosa. 
»Dom« je pojam koji se upotrebljava za parlamenat kao usta- 
novu i prostoriju, s jedne strane, s druge strane ima arhaično 
porijeklo. 

Kad se u Ustavu upotrebljava pojam »dom«, gdje se, na 
primjer, kaže »u oba doma« itd. to je samo skraćen izraz da se 
ne bi ponavljalo Savezno vijeće ili Vijeće naroda. 

Vijeće je, međutim, pojam koji daleko bliže odgovara ka- 
rakteru čitavog našeg parlamenta kao cjeline. Evo zbog čega. 
Skupština l-'NRJ — to je pojam koji objedinjuje oba doma, 
koji daje jedinstven karakter našem parlamentu. Baš se o tome 
i radi da je to jedan jedinstveni parlamenat, jedna jedinstvena 
Skupština koja se sastoji od dva ravnopravna tijela. Pojam 
»dom« ne kazuje da je to jedna ustanova od izabranih pfet- 
stavnika  u  onom   smislu u  kome   određuje   pojam   »vijeće«, 
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s jedne strane; .a s druge, kad bismo dali naziv »dom« za čitavu 
Skupštinu, onda bi se gubio fakat da Skupština ujedinjuje oba 
doma i da je jedno jedinstveno tijelo. Obično se govori da je 
vijeće izraz koji liči na sudsko vijeće, itd. Međutim, izraz dobija 
smisao koji mu daje razvitak političke borbe i društvena praksa. 
Kod nas je riječ »odbor« značila nešto kao odbor u banci itd. 
To je bio pojam bez većeg političkog značaja. Ali u toku rata 
odbor je postao jedan revolucionaran organ narodnih masa i 
njihove vlasti. Isto tako i pojam »vijeće« dobiće svoj značaj i 
postati mnogo jasniji i određeniji nego što ga ima u datoj 
situaciji. 

Ja, takode, mislim da pojam »vijeće« nije izraz koji će u 
■svemu da zadovolji, ali je u svakom slučaju najbolji izraz koji 
je mogućno naći. 

Što se tiče toga da bismo uzeli naziv »skupština« — »Skup- 
ština naroda« i »Savezna skupština« — to ne bismo mogli uzeti, 
jer to pravi zabunu. Mi imamo izraz »Narodna skupština FNRJ« 
i, ako bismo uzeli »Savezna skupština« i »Skupština naroda«, 
onda sve skupa postaje glupo, kao da, na primjer, Skupština 
naroda nije savezna. Prema tome, riječ »skupština« ne možemo 
uzeti. Bolje je da uzmemo riječ »vijeće« — to je jasnije. 

Pretsednik: Želi li još ko reč? (Niko se ne javlja), Prela- 
zimo na glasanje. Molim druga izvestioca da pročita naslov 
Glave VII i član 49. 

Izvestilac (čita): 

Glava   VII 
NAJVIŠI  SAVEZNI  ORGANI  DRŽAVNE  VLASTI 

a) Narodna skupština Federativne Narodne Republike 
Jugoslavije 

Član 49 
Narodna skupština FNRJ pretstavnik je narodnog suvere- 

■niteta Federativne Narodne Republike Jugoslavije. 

Pretsednik: Ko je za. neka digne ruku. (Svi poslanici dižu 
ruku). .Ima li ko protiv? (Niko). Objavljujem da su naslov Olave 
VII i član 49 primljeni prema odborskom izveštaju i amand- 
manu Ministra za Konstituantu. Izvolite čuti član 50. 

Izvestilac (čita): 

51       Ustavotvorna   skupStina . ou' 



Član 50 

Narodna skupština je vrhovni organ državne vlasti Fede- 
rativne Narodne Republike Jugoslavije i vrši sva ona prava koja 
pripadaju Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji ukoliko 
Ustavom nisu preneta u nadležnost drugim saveznim organima 
državne vlasti i državne uprave. 

Pretsednik: Ko glasa za ovaj član, neka digne ruku. (Svi 
poslanici dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da 
je član 50 primljen prema odborskom izveštaju i amandmanu 
Ministra za Konstituantu. Izvolite čuti Činu 51. 

Izvestilac (čita): 

Član 51 

Zakonodavnu vlast u poslovima iz nadležnosti Federativne 
Narodne Republike Jugoslavije vrši isključivo Narodna skup- 
ština FNRJ. 

.Pretsednik: Ko glasa za ovaj član, neka digne ruku. (Svi 
poslanici dižu ruku.) Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da 
ie član 51 primljen prema odborskom izveštaju. Izvolite čuti 
član 52. 

Izvestilac (čita): 

Član 52 

Narodnu skupštinu b'NRJ sačinjavaju dva doma — Savezno 
veće i Veće naroda. 

Pretsednik: Ko glasa za član 52, neka digne ruku? (Svi 
poslanici dižu ruku). Ko je protiv? (Niko). Član 52 je primljen 
prema odborskom izveštaju. Izvolite čuti član 53. 

Izvestilac (čita): 

Član 53 
Savezno veće biraju svi građani Federativne Narodne Re- 

publike Jugoslavije. Na svakih 50.000 stanovnika bira se po- 
jedan poslanik. 

Pretsednik:" Ko glasa za član 53, neka digne ruku. (Svi 
poslanici dižu ruku). Ko je protiv? (Niko). Član 53 je primljen 
prema odborskom izveštaju. Prelazimo na član 54. 

Izvestilac (čita): 
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Član 54 
Veće naroda se bira po republikama, autonomnim pokra- 

jinama i autonomnim oblastima. Građani svake republike bi- 
raju po 30, autonomne pokrajine po 20, a autonomne oblasti 
po 15 poslanika. 

Pretsednik: Ko glasa za član 54, neka digne ruku. (Svi 
poslanici dižu ruku). Ko je protiv? (Niko). Clan_54 je primljen 
prema odborskom izveštaju. Prelazimo na član 55. 

Izvestilac (čita): 

Član 55 
Niko ne može biti istovremeno poslanik u oba doma Na- 

rodne skupštine FNR.I. 

Pretsednik: Ko glasa za član 55, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ko je protiv? (Niko). Član 55 je primljen prema 
odborskom izveštaju. Prelazimo na član 56. 

Izvestilac (čita): 

Član 56 
Narodna  skupština  FNR.I  bira  se na  četiri  godine. 

Pretsednik: Ko glasa za član 56, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ko je protiv? (Niko). Član 56 je primljen prema 
odborskom izveštaju. Prelazimo na član 57. 

Izvestilac (čita): 

Član 57 
Oba doma Narodne skupštine FNRJ ravnopravna su. 

Pretsednik: Ko glasa za član 57, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ko je protiv? (Niko). Član 57 je primljen prema 
odborskom izveštaju. Prelazimo na član 58. 

Izvestilac (čita): 

Član 58 
Domovi Narodne skupštine FNRJ zasedaju po pravilu 

odvojeno. 
Zasedanja Saveznog veća i Veća naroda otvaraju se i za- 

ključuju istovremeno. 
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Pretsediiik: Ko glasa za član 58, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ko je protiv? (Niko). Član 58 je primljen prema 
odborskom izveštaju. Prelazimo na član 59. 

Izvestilac (čita): 

Član 59 

Savezno veće bira pretsednika, dva potpretsednika i tri 
sekretara. 

Veće naroda bira pretsednika, dva potpretsednika i tri 
sekretara. 

Pretsednici rukovode sednicama domova i njihovim radom 
na osnovu poslovnika. 

Pretsednik: Ko glasa za član 59, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ko je protiv? (Niko). Član 59 je primljen prema 
odborskom izveštaju. Izvolite čuti član 60. 

Izvestilac (čita): 

Član 60 
Zasedanja Narodne skupštine FNRJ jesu redovna-i vanredna 

i sazivaju se ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ. 
Redovna zasedanja sazivaju se dva puta godišnje i to 15 

aprila i 15 oktobra. Ako Narodna skupština ne bude sazvana o 
•ovim rokovima može se sama sastati i bez ukaza Prezidijuma. 

Vanredna zasedanja sazivaju se kad Prezidijum Narodne 
skupštine FNR.I nade da je potrebno, kad to traži jedna od 
republika preko svog vrhovnog organa državne vlasti ili kad 
to zatraži jedna trećina poslanika jednog doma. 

Pretsednik: Ko glasa za član 60, neka digne raku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Član 60 je primljen prema 
odborskom izveštaju i amandmanu Ministra za Konstituantu. 
Izvolite čuti član 61. 

Izvestilac (čita): 

Član 61 

Oba doma Narodne skupštine FNRJ žasedavaju u zajed- 
ničkoj sednici samo kada je to ovim Ustavom naročito odre- 
đeno ili kad to rese oba doma. 

Zajedničkim sednicama Narodne skupštine FNRJ pretseda- 
vaju naizmenično pretsednici domova. 
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Narodna skupština FNR.I u zajedničkoj sednici donosi 
odluke većinom glasova. Za donošenje odluka potrebno je pri- 
sustvo većine, poslanika svakog doma. 

Pretsednik: Ko glasa za član 61, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Član 61 je primljen prema 
odborskom izveštaju i amandmanu Ministra za Konstituantu. 
Izvolite čuti član 62. 

Izvestilac (čita): 

Član 62 
Svaki dom propisuje sebi poslovnik, a Narodna skupština 

FNRJ poslovnik za zajedničke sednice. 

Pretsednik: Ko glasa za član 62, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Član 62 je primljen prema 
odborskom izveštaju. Izvolite čuti član 63. 

Izvestilac (čita): 

Član 63 
Pravo podnošenja zakonskih predloga imaju Vlada FNRJ, 

članovi Vlade FNRJ i narodni poslanici oba doina. 
Zakonski predlog može biti podnet jednom ili drugom 

domu Narodne skupštine FNRJ. 
Nijedan zakonski predlog, ne može postati zakon, ako nije 

izglasan većinom glasova u oba doma na sednici na kojoj je 
prisutna većina poslanika svakog doma. 

Pretsednik: Ko glasa za član 63, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Član 63 je primljen prema 
odborskom izveštaju. Izvolite čuti član 04. 

Izvestilac (čita): 

Član 64 
Svaki dom Narodne skupštine FNRJ ima pravtf da predloži 

dopune i izmene zakonskog predloga koji je vec izglasan u 
jednom domu. Ovako izmenjen predlog vraća se na saglasnost 
domu iz koga je predlog potekao. 

Ako se saglasnost ne postigne, predmet se podnosi koordi- 
nacionom odboru Narodne skupštine FNRJ, u koji ulazi isti 
broj članova i jednog i drugog doma. 
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U slučaju da se li koordinacionom odboru ne postigne sa- 
glasnost ili ako jedan od domova odbije reJenje predloženo od 
koordinacionog odbora, domovi će ponovo rešavati o čitavom 
predmetu. 

Ako se ni ovoga puta ne postigne saglasnosf, Narodna 
skupština FNRJ će se raspustiti. 

Ukaz  o  raspuštanju sadržaće   i   raspisivanje  novih   i/.bora. 

Pretsednik: Ko glasa za član 64, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Član 64 je primljen prema 
odborskom izveštaju. Izvolite čuti član 65. 

Izvestilac (čita): 

Član 65 
Zakoni i dru^i opšli propisi Federativne Narodne Republike 

Jugoslavije objavljuju se na jezicima narodnih republika. 

, Pretsednik:  Ko  glasa za  član  65,  neka  di^ne  ruku.  (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Član 65 je primljen prema 
odborskom   izveštaju  i   amandmanu  Ministra   za  Konstituantu. 
Izvolite čuti član 66. 

Izvestilac (čita): 

Član 66 
Zakon   stupa  na  snagu   osmog   dana  po  objavljivanju  u 

»Službenom  listu   FNRJ«,   ako  samim  zakonom   nije   drukčije 
određeno. 

Pretsednik: Ko glasa za član 66, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Član 66 je primljen prema 
odborskom izveštaju. Izvolite čuti član 67. 

Izvestilac (čita): 

Član 67 
Svaki dom bira odbore kojima poverava određene poslove. 
Svaki dom na prvom zasedanju bira Verifikacioni odbor 

koji ispituje poslanička punomoćija. 
Svaki dom na predlog Verifikaćionog odbora potvrđuje ili 

poništava punomoćja poslanika. 

Pretsednik: Ko i^lasa za član 67, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Član 67 je primljen prema 
odborskom izveštaju. Izvolite čuti član 68. 

Izvestilac (čita): 
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Član 68 
Narodna skupština FNRJ i svaki od njenih domova mogu 

vršiti ankete po pitanjima opšteg značaja preko svojih anket- 
nih odbora. 

Svi državni organi dužni su ispunjavati zahteve anketnih 
odbora u pogledu utvrđivanja činjenica i prikupljanja dokaza: 

Pretsednik: Ko je za pročitani član 68. neka digne ruku. 
(Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je 
^lan 68 primljen prema odborskom izveštaju. Molim izvestioca 
da pročita član 69. 

Izvestilac (čita): 

Član 69 
Poslanici  Narodne  skupštine  FNRJ  uživaju  imunitet. 
Poslanici ne mogu biti lišeni slobode niti se protivu njih 

može pokrenuti krivični postupak bez odobrenja doma kome 
pripadaju ili Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ, osim u slu- 
paju zaticanja na delu zločina, o čemu se mora odmah izvestiti 
Prezidijum Narodne skupštine FNRJ. 

Pretsednik: Ko je za pročitani član 69, neka digne ruku. 
(Svi dižu ruku). Ko je protiv? (Niko). Objavljujem da je pro- 
čitani član 69 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbo_ra 
i amandmanu Ministra za Konstituantu. Prelazimo na član 70. 

Izvestilac (čita): 

Član 70 
Narodna skupština FNRJ može u slučaju rata i sličnih 

izvanrednih prilika produžiti trajanje svog mandata dok to 
stanje traje. 

Narodna skupština FNRJ može odlučiti da se raspusti i pre 
isteka perioda za koji je  izabrana. 

Pretsednik: Ko je za pročitani član 70, neka digne ruku. 
(Svi dižu ruku). Ko je protiv? (Niko). Pošto nema nikog protiv, 
objavljujem da je pročitani član 70 primljen prema izveštaju 
Ustavotvornog odbora. Prelazimo na član 71. 

Izvestilac (čita): 
Član 71 

Izbori za novu Narodnu skupštinu FNRJ moraju biti raspi- 
sani pre isteka poslednjeg dana perioda za koji je izabrana. 
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Od dana raspuštanja Narodne skupštine FNR.I do dann 
izbora nove Narodne skupštine FNR.I ne može proteći više od 
tri meseca ni manje od dva meseca. 

Pretsednik: Ko glasa za pročitani član 71, neka digne ruku. 
(Svi dižu ruku). Ko je protiv? (Niko). Objavljujem da je član 71 
primljen prema odborskom izveStaju. Prelazimo na član 72. 

Izvestilac (čita): 

Član 72 
Narodna skupština FNRJ vrši promenu i dopunu Ustava. 
Predlog za promenu i dopunu Ustava mogu podneti Pre- 

zidijum Narodne skupštine FNRJ, Savezna vlada ili trećina po- 
slanika jednog od domova. 

Predlog da se pristupi rešavanju o promeni ili dopuni 
Ustava  treba   da   bude   primljen   u  svakom    domu   većinom 
glasova. 

Predložena promena.ili dopuna Ustava usvojena je ako za 
nju glasa apsolutna većina od celokupnog broja poslanika u 
svakom od domova. 

Usvojenu promenu ili dopunu Ustava proglašuje Narodna 
skupština FNRJ na zajedničkoj sednici  oba doma. 

Pretsednik: Ko glasa za pročitani član 72, neka digne ruku. 
(Svi dižu ruku). Ko je protiv? (Niko). Objavljujem da je pro- 
čitani član 72 primljen prema odborskom izveštaju i amand- 
manu Ministra za Konstitnantu. Prelazimo na član 73. 

Izvestilac (čita): 

b)    Prezidijum Narodne skupštine 
Federativne Narodne Republike Jugoslavije 

Član 73 
Narodna skupština FNRJ bira Prezidijum Narodne skup- 

štine FNRJ na zajedničkoj sednici oba doma. 
Prezidijum Narodne skupštine FNRJ sastoji se od Pret- 

мчћпка, šest potpretsednika, dva sekretara i najviše 30 članova. 

Pretsednik: Ko je za, neka digne ruku. (Svi poslanici dižu 
ruku). Ima li ko protiv? (Niko). Objavljujem da su podnaslm 
b) i član 73 primljeni prema odborskom izveštaju. Prelazimo 
na član 74. 

Izvestilac (čita): 
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Član 74 
Prezidijum Narodne skupštine FNRJ vrši ove poslove: 

1) saziva zasedanja Narodne skupštine FNRJ; 
2) raspušta Narodnu skupštinu FNRJ u slučaju nesagiasno- 

sti domova o zakonskom predlogu; 
3) raspisuje izbore za Narodnu skupštinu FNRJ; 
4) ocenjuje saglasnost zakona republika sa Ustavom 

FNRJ i saveznim zakonima, uz naknadnu potvrdu Narodne 
skupštine FNRJ, a na zahtev Vlade FNRJ, prezidijuma narod- 
nih skupština republika. Vrhovnog suda FNRJ, javnog tužioca 
FNRJ i po sopstvenoj inicijativi; 

5) daje obavezna tumačenja saveznih zakona; 
6) proglašuje izglasane zakone; izdaje ukaze; 
7) vrši pravo pomilovanja prema propisima zakona; 
8) dodeljuje odlikovanja i počasna zvanja Federativne 

Narodne Republike Jugoslavije prema propisima saveznog 
zakona; 

9) ratifikujc  međunarodne  ugovore; 
10) postavlja i opoziva na predlog Vlade FNRJ ambasa- 

dore, izvanredne poslanike i opunomoćene ministre u stranim 
državama; .     .. 

11) prima akreditivna i opozivna pisma kud njega akreai- 
tovanih diplomatskih pretstavnika stranih država; 

12) proglašuje opštu mobilizaciju i ratno stanje u slučaju 
oružanog napada na Federativnu Narodnu Republiku Jugosla- 
viju, ili u slučaju potrebe neposrednog izvršenja medunaroclnili 
obaveza Federativne Narodne Republike Jugoslavije prema me- 
đunarodnoj organizaciji mira ili  nekoj savezničkoj zemlji, 

13) postavlja i razrešava na predlog pretsednika Vlade 
FNRJ pojedine članove Vlade u vremenu između dva zasedanja 
Narodne skupštine FNRJ, uz naknadnu potvrdu Narodne skup- 

''^И) određuje zamenike članovima Vlade na predlog pret- 

"'"iS) n^preS^retsednika   Vlade   FNRJ   menja,  spaja  i 
ukida postojeća ministarstva i komisije u vremenu ^jnedu'2ase; 
danja Narodne skupštine FNRJ i uz njenu naknadnu potvrdu, 

161 određuje na predlog Vlade FNRJ koja preduzeca i usta- 
• • nxtaAr*t,vn\ -/iričai i dolaze pod neposrednu upravu nove imaju opstedr/avni znai-aj i иша«; yw ■■ ^ r 

Savezne vlade; 
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17) raspisuje narodni referendum u pitanjima i/, nadležno- 
sti Federativne Narodne Republike Jugoslavije na osnovu odluke 
Narodne skupštine FNR.I ili na predio^ Vlade FNR.I. 

Ukaze Prezidijuma Narodne skupštine FNR.I potpisuju 
Pretsednik i sekretar. 

Pretsednik: Ko j^lasa za član 74, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Prema tome, elan 74 je pri- 
mljen prema odborskom izveštaju i amandmanu Ministra za 
Konstituantu. Prelazimo na član 75. 

Izvestilac (čita): 
Član 75 

Prezidijum Narodne skupštine FNR.I za svoj rad odgovara 
Narodnoj skupštini 'FNRJ. Narodna skupština FNR.I može 
opozvati Prezidijum i izabrati nov, kao i razrešiti dužnost; po- 
jedine članove i izabrati nove i prc isteka vremena za koje SU 
izabrani. 

Pretsednik: Ko glasa za član 75. neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Prema tome, član 75 je 
primljen prema odborskom izveštaju i amandmanu Ministra za 
Konstituantu. Prelazimo na član 76. 

Izvestilac (čita): 
Član 76 

U slučaju raspuštanja Narodne skupštine FNRJ Prezidijum 
vrši dužnost sve do izbora novog Prezidijuma Narodne skup- 
štine FNRJ. 

Novoizabrana Narodna skupština FNRJ sastaje se najdoc- 
nije mesec dana od dana izvršenih izbora. 

Pretsednik: ko glasa za član 76, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Prema tome, član 76 je 
primljen prema odborskom izveštaju i amandmanu Ministra za 
Konstituantu. 

Sa ovim smo završili pretres u pojedinostima i usvojili sve 
članove Glave VII. 

Pošto ćemo rad svršiti na vreme, predlažem da današnju 
sednicu zaključimo, a iduću zakažemo za sutra u 16 časova sa 
dnevnim redom: nastavak pretresa u pojedinostima nacrta 
Ustava Federativne Narodne Republike Jugoslavije i drugo i 
poslednje glasanje u celini. Prima li Skupština ovaj predlog? 
(Prima). 

(Sednica je zaključena u 20 časova). 
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SKUPŠTINA   NARODA 

Jedanaesta redovna sednica 
(29 januara 1946) 

Početak u 16,15 časova. 
Pretsedavao pretsednik Josip  Vidmar, 
Pretsednik: Visoki dome, otvaram jedanaesti redovni sa- 

stanak Skupštine naroda Ustavotvorne skupštine. Molim druga 
sekretara Jozu Miiivojevića da pročita zapisnik prošle sednice. 

Sekretar Joza Milivojević čita zapisnik desete redovne sed- 
nice Skupštine naroda od 28 januara  1946 godine. 

Pretsednik: Ima li primedaba na ovaj zapisnik? Ima reč 
Jovan Jegdić. 

Jovan Jegdić (NR Srbija): U zapisnik je ušlo Josip Jegdić 
umesto Jovan Jegdić. Molim da se to ispravi. Osim toga, ja 
nisam govorio o amandmanu Kosana Pavlovića, nego sam go- 
vorio u vezi predloga Ustavotvornog odbora, moleći da se u 
či. 22, u drugom stavu, koji. je sada postao treći, stave reči 
»ništavan je«. Prema ovom predlogu, taj stav bi trebalo da 
glasi: »Svaki akt kojim se građanima daju privilegije ili čine 
ograničenja prava na osnovu razlika u naronosti itd. ništavan 
je«. (Dr Branko Čiihrilović: O amandmanu Kosana Pavlovića go- 
vorio je drug Vojin Carić, a o tome u zapisniku nema ništa). 

Pretsednik: Ima li još kakvih primedaba na zapisnik? 
(Nema). Drugih primedaba nema. Drug sekretar je izjavio da 
ove primedbe prima i da će u tom smislu ispraviti zapisnik 
nakon čega će se zapisnik overiti. 

Prelazimo na dnevni red: nastavak pretresa u pojedinosti- 
ma odborskog izveštaja o nacrtu Ustava. Predlažem Skupštini, 
pošto svi narodni poslanici imaju tekst nacrta Ustava predložen 
od strane Ustavotvornog odbora, da taj tekst ne čitamo, već 
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da saslušamo samo poverenika Ministra za Konstituantu koji 
će oročitati predložene amandmane pa da se zatim pre gla- 
sanja pročita tekst sa predloženim amandmanima. (Pnma se). 
Pošto se slažete sa mojim predlogom, molim poverenika Vlade 
dr Leona Gerškovića da pročita amandmane kod Olave Vili. 

Povrenik Vlade dr Leon Geršković: Predlažem da se u čl. 
78 u drugom stavu, u trećem redu, briše riječ »obavezna«, a 
da se poslije riječi »uputstva« umetnu riječi »i naredbe«. 

U ovom amandmanu radi se o tome da se riječ »obavezna« 
koia ie nepotrebna, ispusti, jer su sva uputstva obavezna a 
što se tiče »i naredbe« time se ispravlja redakcijska greška. 
Prema tome, ovaj stav bi glasio ovako: 

»Savezna vlada donosi uredbe za primenu zakona i uredbe 
na osnovu zakonskog ovlašćenja, kao i uputstva r naredbe 
radi izvršenja saveznih zakona. Ona se stara o izvršenju sa- 
veznih zakona i kontroliše njihovo sprovodenje«. 

Isto tako predlažem da se u posljednjem stavu ovog elana, 
u prvom redu, poslije riječi »uputstva« stavi zapeta i mnetne 
riječ »naredbe«, što je isto iako izostavljeno. ,    _ ,■• 

Zatim da se u čl. 80, u drugom stavu, u trećem redu, posl.je 
riječi »budžeta« umetnu riječi »utvrđuje i ostvaruje godišnje 
privredne planove« i da se metne tačka i zapeta. Prema tome, 
ova bi rečenica glasila: . 

»Savezna-vlada-se stara o pripremi i ostvarenju opstedr- 
žavnog privrednog plana i budžeta; utvrđuje i ostvaruje g( di- 
šnje privredne planove; rukovodi kmhtmm  .  novcamm sisie- 
mom; itd.« ..,■ »,   , v • ,. ,A.- 

Ovdje se radi naime o tome da ce opstedrzavni piivicd.u 
planovi biti višegodišnji planovi, koji će biti predložen; Narod- 
noj skupštini da ih izglasa kao zakon. Međutim, Vlada mora 
ove djelomične, godišnje planove sama da utvrđuje i da ih 
ostvaruje. Ovom dopunom ovo pravo daje se u nadležnost Sa- 
veznoj vladi ,.       ,      ,     ,    ■ 

Zatim predlažem da se u istom stavu, treći red odozdo, 
ispred riječi »komisije« stavi riječ »komitete« i da se stavi 
zapeta. Ove su riječi redakciskom  omaškom  izostale. 

U drugom stavu člana 85, u prvom redu, umjesto riječi »ko- 
misije« treba staviti »pretsednik Savezne planske komisije i 
pretsednik Savezne kontrolne komisije...« 

U četvrtom redu istoga stava, poslije riječi »uredaba« 
stavlja se zapeta, sveza »i« briše se i posMje riječi »uputstava« 
umeću se riječi »i naredaba«. Prema tome ,član 85 glasio bi: 
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»Ministri Vlade FNRJ rukovode granama državne uprave 
koje ulaze u nadležnost Federativne Narodne Republike Jugo- 
slavije. 

Ministri Savezne vlade, pretsednik Savezne planske komi- 
sije i pretsednik Savezne kontrolne komisije izdaju pravilnike, 
uputstva i naredbe na osnovu i radi sprovodenja saveznih za- 
kona, uredaba, uputstava i naredaba Savezne vlade. 

Ministri se staraju o pravilnom izvršenju saveznih zakona, 
uredaba, uputstava i naredaba Savezne vlade i odgovaraju za 
njihovu primenu u grani državne uprave kojom rukovode« 

Smisao ove izmjene je u tome'da se određeno i jasnije kaže 
ko od strane komisija Savezne vlade donosi pravilnike ; ostale 
propise. . 

U članu 86, u prvom stavu, mjesto riječi »savezna* treba 
staviti »opštesavezna«. Prema tome, prvi stav ovoga člana glasio 
bi ovako: »Ministarstva Vlade FNRJ su ppštesavezna |li savezno- 
republikanska«. 

Ova izmjena učinjena je radi toga da bude jasnija razliKa 
između saveznih ministarstava i savezno-repubhkanskJi mmi; 
starstava. Po dosadašnjoj formulaciji nastala je zabuna i mnogi 
su tražili  o tome obavešlenja. 

U članu 87, u vezf sa predloženom promjenom u elanu m, 
umjesto riječi »Savezna ministarstva« u početku prvog i dru- 
gog stava treba' staviti  »Opštesavezna«. 

U članu 89 u prvom stavu, drugi red, mjesto riječi »za po- 
dručje* staviti »na području«. Ova stilska promjena unosi veću 
jasnoću u ovaj propis. 

U drugom stavu, drugi red, mjesto riječi »u drugim gi.i 
nama« stavljaju se riječi »za druge poslove«. To je pravilnija 
stilizacija nego da ostane po staroj stilizaciji »o opstim po- 
slov;ma«. 

To su amandmani predloženi od strane Ministra za Kon- 
stituantu u VIII glavi. 

Pretsednik: Ima reč narodni  poslanik Gavrilo Nad. 
Gavrilo Nad (NR Srbija - - AP Vojvodina): Posle obja- 

šnjenja poverenika Ministra za Konstituantu ja odustajem od 
svoga amandmana. 

Pretsednik: Ima li još ko da govori o ovoj glavi? Im i rec 
Radomir Todorović. 

Radomir Todorović (NR Srbija): U ovoj glavi ima više 
gramatičkih grešaka koje bi trebalo popraviti. Kod člana  /» 
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govori se da Savezna vlada donosi uredbe za primerni zakona 
i uredbe na osnovu zakonskog ovlašcenja kao i obavezna uput- 
stva radi izvršenja saveznih zakona. Ja mislim da u ovom članu 
treba da bude »radi izvršavanja« a ne »radi izvršenja«. 

Kod člana 85 kaže se da se ministri staraju o pravilnom 
»izvršenju« saveznih zakona, a ne o »izvršavanju«. 

U članu 87 kaže se da ministarstva mogu »za izvršenje 
poslova«, a trebalo bi staviti »za vršenje poslova«, i takvih pri- 
mera bilo bi dosta. 

Pretsednik: Ima reč poverenik Vlade. 

Poverenik Vlade:   Prema   poslovniku biće   poslije   ovoga 
čitanja izabran Redakeioni odbor, koji ee konačno redigovati 
Ustav. Stoga bih molio drugove poslanike da predlože ovakve 
stilske izmjene, pa ee Redakeioni  odbor o tome rješavati. 

Pretsednik: Želi li još ko da uzme reč o ovoj glavi? (Niko 
se ne javlja za reč). 

Prelazimo na glasanje o pojedinim članovima Glave Vili. 
Molim druga izvestioca da pročita naslov Glave Vili i član  77. 

Izvestilac (čita): 

Glava   Vili 

SAVEZNI ORGANI DRŽAVNE UPRAVE 

Član  77 

Najviši izvršni i upravni organ državne vlasti Federativne 
Narodne Republike Jugoslavije  jeste  Vlada  FNRJ. 

Vladu FNRJ imenuje i razrešava Narodna skupština FNRJ 
na zajedničkoj sednici oba doma. 

Vlada FNRJ odgovara i polaže račun o svome radu Na- 
rodnoj skupštini FNRJ. U vremenu između dva zasedanja Na- 
rodne skupštine FNRJ Vlada je odgovorna i polaže račun o 
svom radu Prezidijumu Narodne skupštine  FNRJ. 

Pretsednik: Ko je za,  neka digne   ruku.   (Svi  dižu   ruku). 
Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da su naslov Glave V11L 
i član 77 primljeni prema  odborskom izveštajn i  amandmanu 
Ministra za Konstituantu. Izvolite čuti član 78! 

Izvestilac (čita): 
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Član 78 
Vlada FNRJ radi na osnovu Ustava i saveznih zakona. 
Vlada FNRJ donosi uredbe za primenu zakona i uredbe na 

osnovu zakonskog ovlašćenja, kao i uputstva i naredbe radi 
izvršenja saveznih zakona. Ona se stara o izvršenju saveznih 
zakona i  kontroliše njihovo sprovodenje. 

Uredbe, uputstva, naredbe i rešenja Vlade FNRJ potpisuju 
pretsednik Vlade i nadležni ministar. 

Pretsednik: Ko je za član 78, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 78 
primljen prema odborskom izveštaju i podnetom amandmanu 
Ministra za Konstituantu. Izvolite čuti Član 79. 

Izvestilac (čita): 

Član 79 
Uredbe, uputstva, naredbe i rešenja Vlade FNRJ obavezna 

su  na  čitavoj teritorji Federativne Narodne Republike Jugo- 
slavije, 

Pretsednik: Ko je za član 79, neka digne rul<\i. (Svi dižu 
ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 79 
primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora. Izvolite čuti 
član 80. 

Izvestilac (čita): 

Član 80 
Vlada FNRJ usmerava i usklađuje rad svojih ministarstava 

komisija i komiteta. 
Vlada FNRJ stara se o pripremi i ostvarenju opštedržav- 

nog privrednog plana i budžeta; utvrđuje i ostvaruje godišnje 
privredne planove; rukovodi kreditnim i novčanim sistemom; 
preduzima sve potrebne mere za osiguranje i zaštitu ustavnog 
poretka i građanskih prava; rukovodi opštom orgamzacijuin 
Jugoslovenske armije; rukovodi održavanjem odnosa sa stra- 
nim državama; stara se 0 ispunjavanju međunarodnih ugovora 
i obaveza; rešava o zakonskim predlozima pojedinih članova 
Vlade, koj:. se podnose Narodnoj skupštini FNRJ; '»ropisuje 
unutrašnje uređenje ministarstava i podređenih ustanova, osni- 
va komitete, komisije i ustanove u cilju sprovodenja privred- 
nih, odbranbenih i kulturnih mera. 
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Pretsednlk: Ko je za član 80j neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku)- Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 80 
primljen prema odborskom i/.veštaju i amandmanu Ministra za 
Konstituantu.  Izvolite čuti  Član 81. 

Izvestilac (čita): 

Član 81 

Vladu FNRJ sačinjavaju: Pretsednik. potpretsednici, mini- 
stri, pretsednik Savezne planske komisije i pretsednik Savezne 
kontrolne  komisije. 

Vlada FNRJ može imati ministre bez resora. 

Pretsednik: Ko glasa za član 81, neka digni druku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 
81 primljen  prema   izvestaju   Ustavotvornog   odbora.   Izvolite 
čuti član 82. ■ 

Izvestilac (čita): 

Član 82 
Članovi  Vlade  FNR.I  polažu pre  stupanja  na  dužnost za- 

kletvu pred Prezidijumom Narodne skupštine FNRJ. 

Pretsednik: Ko glasa za član 82, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 
82 primljen  prema   odborskom   izveštaju  i  podnetom   amand- 
manu Ministra za Konstituantu. Izvolite čuti član 83. 

Izvestilac (čita): 

član 83 

Pretsednik Vlade FNRJ pretstavlja Vladu, pretsedava sed- 
nicama i  rukovodi radom Vlade. 

Pretsednik: Ko je za ovaj član, neka dignfe ruku. (Svi dižu 
ruku). Ko je protiv? (Niko). Objavljujem da je član 83 primljen 
prema  izveštaju Ustavotvornog  odbora.  Izvolite čuti  član 84. 

Izvestilac (čita): 

Član 84 
Članovi Vlade FNRJ krivično su odgovorni za povrede 

Ustava  i  zakona  pri  vršenju  službene  dužnosti. 
Oni odgovaraju za štetu koju učine državi nezakonitim 

radom. 
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Bliže odredbe o odgovornosti članova Vlade FNR.I pro- 
pisuju se saveznim zakonom. 

Pretsednik: Ko je za ovaj član, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku). Ko je protiv? (Niko). Objavljujem da je član 84 primljen 
prema izveštaju Ustavotvornog odbora. Izvolite čuti član 85. 

Izvestilac (čita): 
Član 85 

Ministri Vlade FNRJ rukovode granama državne uprave 
koje ulaze u nadležnost Federativna Narodne Republike .lugo- 
slavije. 

Ministri Savezne vlade, pretsednik Savezne planske komi- 
sije i pretsednik Savezne kontrolne komisije izdaju pravilnike, 
naredbe i uputstva na osnovu i radi sprovodenja saveznih za- 
kona, uredaba, uputstava i naredaba Savezne vlade. 

Ministri se staraju o pravilnom izvršenju saveznih zakona, 
uredaba, uputstava i naredaba Savezne vlade i odgovaraju Ц 
njihovu primenu u grani državne uprave kojom rukovode. 

Pretsednik: Ko je za ovaj član, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku). Ko je protiv? (Niko). Objavljujem da je član 85 primljen 
prema odborskom izveštaju i podnetim amandmanom Ministra 
za Konstituantu. Izvolite čuti član 86. 

izvestilac (čita): 
Član 86 

Ministarstva Vlade FNRJ su opštesavezna ili savezno-repu- 
blikanska. 

Opštesavezna ministarstva su: Ministarstvo inostranih^ po- 
slova; Ministarstvo narodne odbrane; Ministarstvo saobraćaja; 
Ministarstvo pomorstva; Ministarstvo pošta; Ministarstvo 
^poljne trgovine. 

Savezno-republikanska ministarstva su: Ministarstvo tinan- 
sija; Ministarstvo unutrašnjih poslova; Ministarstvo pravosuđa; 
Ministarstvo industrije; Ministarstvo rudarstva; Ministarstvo 
trgovine i snabdevanja; Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva: 
Ministarstvo rada; Ministarstvo građevina. 

Pretsednik: Ko je za ovaj član, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku). Ko je protiv? (Niko). Objavljujem da je član 86 primljen 
prema odborskom izveštaju i podnetom amandmanu Ministra 
za Konstituantu. Izvolite čuti član 87. 

Izvestilac (čita): • 
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Član 87 

Opstesavezna ministarstva rukovode po pravilu preko 
sopstvenih organa određenom granom državne uprave nepo- 
sredno na čitavoj teritoriji Federativne Narodne Republike 
Jugoslavije. 

OpStesavezna ministarstva mogu za izvršenje poslova svoje 
nadležnosti postaviti svoje opunomoćenike pri vladama repu- 
blika i osnivati odeljenja i otseke pri narodnim odborima. 

Pretsednik: Ko je za ovaj član, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku). 'Ko je protiv? (Niko). Objavljujem da je član 87 primljen 
prema odborskom izveštaju i podnetom amandmanu Ministra 
za Konstituantu. Izvolite čuti član 88. 

Izvestilac (čita): 
Član 88 

Savezno-republikauska ministarstva rukovode određenom 
granom državne uprave posredno preko odgovarajućih mini- 
starstava u narodnim republikama, a neposredno mogu uprav- 
ljati samo određenim poslovima, preduzećima i ustanovama 
opštedržavnog značaja. 

Pretsednik: Ko je za ovaj član, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku). Ko je protiv? (Niko). Objavljujem da je član 88 primljen 
prema podnetom izveštaju Ustavotvornog odbora. Izvolite čuti 
član 89. 

Izvestilac (čita): 
Član 89 

Pri Vladi FNRJ postoje komiteti na području prosvete i 
kulture, narodnog zdravlja i socijalnog staranja, radi opšteg 
rukovodstva u tim granama državne uprave. 

Ovakvi komiteti mogu se osnivati i za druge poslove dr- 
žavne uprave. 

Pretsednik: Ko je za ovaj član, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku). Ko je protiv? (Niko). Objavljujem da je član 89 primljen 
prema odborskom izveštaju i podnetom amandmanu Ministra 
za Konstituantu. 

Prelazimo na pretres Glave IX. Molim poverenika Vlade 
da obrazloži predložene amandmane uz IK glavu nacrta Ustava. 

Poverenik Vlade dr Leon Geršković: U prvom stavu člana 
90, u prvom redu, umjesto riieči »Najviši« treba staviti riječ 
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»Vrhovni«. Prema tome: »Vrhovni organ državne vlasti narodne 
republike je Narodna skupština republike«. Ova promjena je 
unesena u sa^lasnosti sa čl. 50 u kome se kaže da je vrhovni 
organ FNRJ Narodna skupština FNRJ. Isto tako je^ vrhovni 
organ državne vlasti u republici njena Narodna skupština. 

Ranije je to bila grješka, koja se sada ispravlja. 
U članu 94, u prvom redu, stav prvi i stav drugi, mjesto 

riječi »Pretsedništvo« treba staviti »Prezidijum«, jer se i Fret- 
sedništvo Narodne skupštine FNRJ zove »Prezidijum«, pa ce 
se zvati »Prezidijum« i Pretsedništvo Narodne skupštine repu- 
blike. Prema tome. Narodna skupština bira Prezidijum Narodne 
skupštine republike. 

Pretsednik: Traži li ko reč o ovim predloženim amandma- 
nima u IX glavi? (Niko). Onda molim druga izvestioca da pro- 
čita naslov Glave IX i član 90. 

Izvestilac (čita): 

Glava   IX 

NAJVIŠI ORGANI  DRŽAVNE VLASTI  NARODNIH REPUBLIKA 

Član 90 
Vrhovni   organ   državne   vlasti   narodnih   republika   jeste 

Narodna skupština republike. 
Narodnu skupštinu republike biraju građani republike na 

vreme od četiri godine prema propisima Ustava i zakona 
republike. 

Pretsednik: Ko je za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku), 
ilma li kP protiv? (Nema). Objavljujem da SU naslov Glave IX 
i član 90 primljeni prema izveštaju Ustavotvornog odbora i 
podnetom amandmanu Ministra za Konstituantu. Prelazimo na 
član 91. 

Izvestilac (čita): 

Član 91 
Narodna skupština republike vrši u ime naroda suverena 

prava republike na osnovu Ustava republike u saglasnosti sa 
Ustavom FNRJ. Ona vrši sve poslove iz nadležnosti republike 
ukoliko Ustavom republike nisu preneti u nadležnost Prezidi- 
juma Narodne skupštine republike ili Vlade republike. 
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Pretsednik: Ko je za član 91, neka digi^e ruku. (Svi dižu 
ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 91 
primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora. Prelazimo na 
član 92. 

Izvestilac (čita): 
Član 92 

.   Zakonodavnu   vlast   u   republici   vrši   isključivo   Narodna _ 
skupština  republike. 

Pretsednik: Ko je za član 92, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 92 pri- 
mljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora. Prelazimo na 
član 93. 

Izvestilac (čita): 

Član 93 

Narodna skupština republike bira za rukovođenje sedni- 
cama pretsednika, potpretsednika i sekretare. 

Pretsednik: Ko glasa za član 93, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 
93 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora. Prelazimo 
na član 94. 

Izvestilac (čita): 

Član 94 
Narodna skupština bira Prezidijum Narodne skupštine 

republike, koji se sastoji od Pretsednika, jednog ili više pot- 
pretsednika, Sekretara i članova, čiji broj određuje Ustav re- 
publike. 

Nadležnost Prezidijuiiia Narodne skupštine republike odre- 
đuje se Ustavom republike. 

Pretsednik: Ko glasa za član 94, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 
94 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora i podnetom 
amandmanu  Ministra  za  Konstituantu.   Prelazimo  na  član  95. 

Izvestilac (čita): 

Član 95 

Narodna skupština republike imenuje i razrešava Vladu 
republike. 
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Pretsednik: Ko glasa za član 95, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 
95 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora. 

Prelazimo sada na X glavu. Molim druga poverenika Vlade 
da izvoli pročitati predložene amandmane. 

Poverenik Vlade: U članu 97, stavu prvom, četvrt: red^ po- 
slije riječi »uredaba« stavlja se zapeta, sveza »i« se briše, a 
poslije riječi »uputstava« umeću se riječi »i naredaba«. 

Isto tako, u drugom stavu, treći red, poslije riječi »ureda- 
ba« stavlja se zapeta, sveza »i« briše se, a poslije riječi »uput- 
stava« umeću se riječi »i naredaba«. U petom redu istog stava, 
ispred riječi »uputstva« treba brisati riječ »obavezna«, a iza 
riječi  »uputstva« umetnuti riječi  »i naredbe«. 

Promjene i u jednom i u drugom stavu izvršene su sao- 
brazno odgovarajućoj promjeni u stavu drugom čl. 78. 

Isto tako, promjene istog karaktera učinjene su i u članu 
98. U prvom stavu ovog člana, četvrti red ,iza riječi »uredaba« 
stavlja se zapeta, sveza »i« na početku petog reda briše se, a 
poslije riječi »uputstava« u istom redu umeću se riječi »i na- 
redaba«. 

Isto tako u drugom stavu, treći red, iza riječi »uredaba« 
stavlja se zapeta, sveza »i« briše se, a poslije riječi »uputstava« 
umeću se riječi »i naredaba«. 

U čl. 102, u drugom stavu, mijenja se riječ »Pretsedništvo« 
u »Prezidijum«, i to u prvom, i u pretposljednjem redu. 

Pretsednik: Da li se ko javlja za reč? (Niko). Molim izve- 
stioca da pročita naslov Glave X i član 96. 

Izvestilac (čita): 

■   Glava   X 

ORG.AN'I   DRŽAVNI-:   UPRAVE   NARODNU I   REPUBLIKA 

Član   96 
Najviši izvršni i upravni organ državne vlasti narodne 

republike jeste Vlada narodne  republike. 
Vlada narodne republike odgovorna je Narodnoj .skupštini 

republike kojoj polaže račun O svom radu. U vremenu između 
dva zasedanja Narodne skupštine. Vlada republike odgovara i 
polaže račun o svome radu Prezidijumu Narodne skupštine 
republike. 
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Pretsednik: Ko glasa za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). 
Ko je protiv? (Niko) .Objavljujem da su naslov Glave X i član 
96 primljeni prema odborskbm izve.štaju i podnetom amand- 
manu Ministra za Konstituantu. Molim da se pročita član 97. 

Izvestilac (čita): 

Član 97 

Vlada republike radi na osnovu Ustava FNRJ, Ustava re- 
publike, saveznih zakona, zakona republike 1 na osnovu ure- 
daba, uputstava i naredaba Savezne vlade. 

Vlada republike donosi uredbe za primerni saveznih zakona, 
zakona republike, uredaba, uputstava i naredaba Savezne vlade; 
donosi uredbe na osnovu zakonskog ovlašćenja kao i uputstva 
i naredbe radi izvršenja saveznih zakona i zakona republike i 
kontroliše njihovo sprovodenje. 

Pretsednik: Ko glasa za član 97, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ko je protiv, neka digne ruku. (Niko). Objavljujem 
da je član 97 primljen prema odborsko'm izveštaju i podnetom 
amandmanu Ministra za Konstituantu. Molim da se pročita 
član 98. 

Izvestilac (čita): 

Član 98 

Ministri republike imaju pravo da izdaju pravilnike, na- 
redbe i uputstva' na osnovu i radi izvršenja saveznih zakona, 
zakona republike kao i uredaba, uputstava i naredaba Savezne 
vlade i Vlade republike. 

Ministri republike se staraju o pravilnom izvršenju saveznih 
zakona, zakona republike, kao i uredaba, uputstava i naredaba 
Savezne vlade i Vlade republike. 

Pretsednik: Ko glasa za ovaj član, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 
98 primljen sa podn^tim amandmanom Ministra za Konstituantu. 
Molim da se pročita član 99. 

Izvestilac (čita): 

Član 99 

Ministarstva republike su savezno-republikanska ili repu- 
blikanska. 
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Pretsednik: Ko glasa za ovaj član, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ko je protiv? (Niko). Objavljujem da je član 99 
primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora. Molim da se 
pročita  član   100. 

Izvestilac (čita): 

Član 100 
Savezno-republikanska ministarstva u narodnim republi- 

kama rukovode određenom granom državne uprave i vrše po- 
red poslova iz sopstvene nadležnosti i poslove savezno-repubh- 
kanskih ministarstava Savezne vlade, na osnovu njihovih pra- 
vilnika, uputstava, naredaba i rešenja. 

Pretsednik: Ko glasa za član 100, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ko je protiv? (Niko). Objavljujem da je član 100 
primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora. Izvolite čuti 
član 101. 

Izvestilac (čita): 

Član 101 
Republikanska ministarstva rukovode samostalno određe- 

nom granom državne uprave iz nadležnosti narodne republike. 

Pretsednik: Ko glasa za ovaj član, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 
101 primljen  prema   i/.vcštaju Ustavotvornog odbora.  Izvolite 
čuti   član 102. 

Jzvestilac (čita): 

Član 102 
Ministarstva republike određuju se Ustavom republike u 

saglasnosti sa Ustavom FNRJ. 
Prezidijum Narodne skupštine republike može menjati, spa- 

jati i ukidati postojeća ministarstva u saglasnosti sa Ustavom 
FNRJ, Ustavom republike, saveznim zakonima i odlukama Pre- 
zidijuma Narodne skupštine FNRJ. 

Pretsednik: Ko glasa za ovaj član, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 
102 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora i podnetom 
amandmanu Ministra za Konstituantu. 
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Prelazinu) na Glavu XI. Molim druga poverenika da pro- 
čita amandmane. 

Poverenik Vlade: U članu 105, u stavu prvom, prvi i drugi 
red, umjesto riječi »u autonomnoj pokrajini« treba staviti »au- 
tonomne pokrajine«. Ova promjena se predlaže zbo^ tOgđ što 
se njome postiže pravilnije izražavanje ideje ovog propisa. 

Isto tako U članu 106, u prvom stavu, prvi i drugi red, 
umjesto riječi »u autonomnoj oblasti« treba staviti riječi »auto- 
nomne oblasti«. Promjena je učninjena iz istog razloga kao 
i u prethodnom članu. 

Pretsednik: Traži li ko reč povodom ovih amandmana? 
(Niko). Prelazimo na glasanje. Molim druga izvestioea da pro- 
čita naslov Glave XI i član 103. 

Izvestilac (čita): 

Glava   XI 

ORGAK4 DRŽAVNE VLASTI  AUTONOMNIH POKRAJINA 
I AUTONOMNIH OBLASTI 

.       Član   103 

Prava i delokrug autonomije autonomnih pokrajina i au- 
tonomnih oblasti određuje se Ustavom republike. 

Pretsednik: Ko glasa za član  103, neka digne ruku.  (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da su na- 
slov Glave XI i član 103 primljeni prema izveštaju Ustavotvor- 
nog odbora. Prelazimo na član 104. 

Izvestilac (čita): 

Član  104 

Statut autonomne pokrajine odnosno autonomne oblasti 
donosi u saglasnosti sa Ustavom FNR.I i Ustavom republike 
najviši organ državne vlasti autonomne pokrajine ili autonom- 
ne oblasti, a potvrđuje ga Narodna skupština republike. 

Pretsednik: Ko glasa za član 104. neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 
104 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora. Prela- 
zimo na član 105. 

Izvestilac (čita): 
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Član  105 
Najviši organ državne vlasti autonomne pokrajine jeste Na- 

rodna skupština autonomne pokrajine, koju biraju građani 
autonomne pokrajine na vreme od tri godine i koja se sastaje 
prema  odredbama Ustava  republike. 

Narodna skupština autonomne pokrajine bira Glavni izvr- 
šni odbor autonomne pokrajine kao svoj izvršni i upravni 
organ. 

Pretsednik: Ko glasa za član 105, neka digne rukn. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 
105 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora i podnetom 
amandmanu Ministra za Konstituantu. Prelazimo na član  106. 

Izvestitac (čita): 

član  106 
Najviši organ državne vlasti autonomne oblasti jeste Obla- 

sni narodni odbor, koji biraju građani autonomne oblasti na 
vreme od tri godine i koji održava svoje skupštine prema od- 
redbama Ustava republike. 

Oblasni narodni odbor bira Oblasni izvršni odbor kao 
svoj izvršni i upravni organ. 

Pretsednik: Ko glasa za član 106, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 
106 primljen prema izveštaju U.-,tavotvornog odbora i podnetom 
amandmanu Ministra  za  Konstituantu. 

Prelazimo na XII glavu. Molim druga poverenika da pod- 
nese amandmane. 

Poverenik Vlade: Naslov Glave XII mijenja se i glasi: 
»Organi državne vlasti administrativno-teritorijalnih jedinica«. 

Ova promjena se predlaže radi pravilnijeg izražavanja ideje 
da su organi državne vlasti u ovim jedinicama u isto vrijeme 
organi vlasti tih jedinica. 

U članu 107, saobrazno predloženoj promjeni naziva XII 
glave, treba svuda zamijeniti lokalnu determinaciju posesivnom 
tako da u novoj stilizaciji glasi: 

»Organi državne vlasti mesta (sela, manjih gradova), sre- 
zova, gradskih reona, gradova, okruga i oblasti jesu narodu; 
odbori«. . . . 

U drugom stavu treba  umjesto riječi  »u mestima« staviti 
»mesta«. 
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U trećem stavu istog člana, drugi red, umjesto riječi »re- 
jona« treba staviti »reona«. 

Ova posljednja ispravka izvršena je radi ujednačeuja pra- 
vopisa. 

U članu 108, drugi stav treba da glasi: 
»Narodni odbori donose u okviru svoje nadležnosti opšte 

propise (odluke) na osnovu saveznog Ustava, Ustava repu- 
blike, saveznih zakona, zakona republike i opštih propisa viših 
organa državne vlasti«. 

U članu 110, u prvoj rečenici prvog stava, drugi red, po- 
slije riječi »selima« stavlja se zapeta. Drugi stav istog člana 
mijenja se i glasi: »Izvršne odbore biraju narodni odbori iz 
svoje sredine«. 

Kako će pojedini narodni odbori biti birani nije potrebno 
određivati Ustavom, jer će se  to  odrediti  zakonom. 

U članu 113, u prvom redu ovog člana, mjesto riječi »na- 
redbodavni« dolazi riječ »upravni«; isto tako i u četvrtom 
redu, mjesto riječi »naredbodavnim« dolazi riječ »upravnim«. 
Ovim su samo ispravljene redakcijske omaške. 

U članu 114, u prvom i drugom redu umjesto riječi »ruko- 
vođenje« stavlja se riječ »vodenje«. Ova promjena je predlo- 
žena i u prijedlogu Ustavotvornog odbora, sa kojim se Mini- 
starstvo za Konstituantu već složilo. To bi bile sve promjene 
u ovoj glavi. 

Pretsednik: Traži li još ko reč povodom ovih amandmana? 
(Niko).   Prelazimo   na   glasanje.   Molim   druga   izvestioca   da 

pročita naslov Glave XII i član 107. 

Izvestilac (čita): 

Glava   XII 

ORGANI DR2AVNE VLASTI 
ADMIiNISTRATIVNO-TERITORUALNIH   JEDINICA 

Član   107 

Organi državne vlasti mesta (sela, manjih gradova), sre- 
zova, gradskih reona, gradova, okruga i oblasti jesu narodni 
odbori. 

Narodne odbore mesta biraju građani za vreme od dve 
godine, a narodne odbore srezova, gradskih reona, gradova, 
okruga i oblasti biraju građani na tri godine. 
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Narodni odbori srezova, gradskih reona, gradova, okruga 
i oblast: održavaju svoje redovne skupštine u rokovima koje 
propisuje Ustav narodne republike. 

Pretsednik: Ko glasa za ovaj član 107, neka digne ruku. 
(Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujom da su 
naslov Glave XII i član 107 primljen; prema izveštaju Ustavo- 
tvornog odbora i podnetom amandmanu Ministra za Konsti- 
tuantu. Prelazimo na član 108. 

Izvestilac (čita): 

Član   108 
Narodni odbori rukovode radom potčinjenih organa uprave 

i privrednom i kulturnom izgradnjom u svome delokrugu; 
obezbeduju zaštitu javnog poretka, ispunjavanje zakona i ču- 
vanje prava građana; utvrđuju svoj budžet. 

Narodni odbori donose u okviru svoje nadležnosti opste 
propise (odluke) na osnovu saveznog Ustava, Ustava republike, 
saveznih zakona, zakona republike i opštih propisa viših organa 
državne vlasti. 

Pretsednik: Ko glasa za član 108, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 
108 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora i podne- 
tom amandmanu Ministra za Konstit.uar.tu. Prelazimo na 
član 109. 

Izvestilac (čita): 

Član  109 
Narodni odbori su dužni da se u izvođenju opštih i mesnih 

zadataka oslanjaju na inicijativu i široko učešće narodnih masa 
i na organizacije radnog naroda. 

Pretsednik: Ko glasa za član 109, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 
109 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora. Prelazimo 
na član 110. 

Izvestilac (čita): 
Član   110 

Izvršni i upravni organi narodnih odbora, osim u manjim 
selima, jesu izvršni odbori. Izvršni odbor sačinjavaju pretsed- 
nik, potpretsednik, sekretar i članovi. 
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Izvršne odbore biraju narodni odbori iz svoje sredine. 

Pretsednik: Ko glasa za član 110, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 
110 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora i podne- 
tom amandmanu Ministra za Konstituantii. Prelazimo na 
član 111. 

Izvestilac (čita): 

Član   111 

Izvršni organ narodnog odbora u manjim selima sačinja- 
vaju pretsednik i sekretar. 

Pretsednik: Ko glasa za član 111, neka digne ruku. (Svi 
dižu duku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 
111 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora. Prela- 
zimo na član 112. 

Izvestilac (čita): 

Član   112 

Mesni narodni odbor saziva u zakonski predviđenom roku 
mesni zbor birača, kome polaže račun o svom radu. Prava i 
dužnosti mesnog zbora birača određuje zakon. 

Pretsednik: Ko glasa za član 112, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 
112 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora. Prela- 
zimo na člain 113. 

Izvestilac (čita): 

Član  113 

Izvršni i upravni organi narodnih odbora potčinjeni, su kako 
svome narodnom odboru tako i izvršnim i upravnim organima 
viših organa državne vlasti. 

Pretsednik: Ko glasa za član 113, neka, digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 
113 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora i podne- 
tom amandmanu Ministra za Konstituantii. Prelazimo na 
član 114. 

Izvestilac (čita): 
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Član   114 
Narodni odbor može imati za vodenje pojedinih grana 

uprave odeljenja odnosno otseke, koji, .stoje.pod rukovodstvom 
izvršnog odbora. Odeljenja i otseci potčinjeni su u svom radu 
izvršnom odboru, a istovremeno i odgovarajućem odeljenju 
višeg narodnog odbora i nadležnom ministarstvu republike. 

Pretsednik: Ko glasa za član 114, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 
114 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora i podne- 
tom  amandmanu  Ministra  za  Konstituantu. 

Prelazimo sada na Glavu XIII. Molim druga poverenika 
Vlade da pročita amandmane Ministra za Konstituantu. 

Poverenik Vlade: U ovoj glavi imamo promjenu u članu 
116 utoliko što treba da se'bri<e njegov posljednji stav koji 
glasi: 

»Ministri pravosuđa rukovode i nadziru rad sudske uprave 
i staraju se za pravilnu organizaciju sudova«. 

Pošto ovi propisi, koji su bili stavljeni u nacrt, ne spadaju 
zapravo u ustavnu materiju, jer to treba da razrađuje zakon, 
potrebno je da se ovaj stav, koji ionako ne obuhvata sve 
odnose između ministra pravosuđa i sudova, ispusti iz Ustava. 

U članu 119, drugi stav se mijenja i sada glasi: »Veća 
sreskog i okružnog suda, kad sude u prvom stepenu, sastoje 
se od sudija i sudiia-porotnika, koji su u suđenju ravnopravni«. 
Promjena je čisto stilistička, jer se mjesto »veće« u jednim 
govori »veća« u množini. 

U članu 120, u prvoj rečenici, u drugom i trećem redu. 
umjesto riječi, »jeziku republike, autonomne pokrajine ili 
autonomne oblasti« treba da glasi »jezicima republika, auto- 
nomnih pokrajina i amtdhomnlh oblasti«. Ovim se bolje izra- 
žava ideja ravnopravnosti jezika. 

U vezi sa ovom promjenom i radi bolje stilizacije sljedeće 
dvije rečenice istog člana treba da glase: »Građani koji ne 
znaju jezik na kome se vodi postupak mogu se služiti svojim 
jezikom. Tim građanima će se obezbcdiii pravo da se upoznaju 
sa celokupnim materijalom i da prate rad suda preko prevo- 
dioca«. 

Promjena je bila predložena zato što u jednoj republici 
može biti  više  ravnopravnih jezika,  a  i  radi  bolje stilizacije. 



U članu 121, u prvom stavu, drugi red, umjesto riječi »u« 
stavljena je riječ »na«. Promjena je čisto .stilistička. 

П članu 122, u prvom stavu, u drugom redu, poslije riječi 
»Federativne« treba umetnuti riječ »Narodne«, koja je oma- 
škom izostala. To .bi  bile sve izmjene u ovoj glavi. 

Pretsednik: Traži li ko reč o ovim amandmanima? (Ne 
traži niko). Pošto se niko ne javlja, prelazimo na glasanje. 
Molim druga izvestioca da pročita Glavu XIII i članove te 
glave. 

Izvestilac (čita): 

Glava  XIII 

NARODNI   SUDOVI 

Član  115 

Organi pravosuđa u Federativnoj Narodnoj Republici Ju- 
goslaviji jesu: Vrhovni sud FNRJ, vrhovni sudovi republika i 
autonomnih pokrajina, okružni i sreski, sudovi. 

Saveznim zakonom određuje se ustrojstvo i nadležnost 
vojnih sudova. 

Zakonom se mogu osnivati posebni sudovi za određene 
vrste sporova. 

Pretsednik: Ko glasa za pročitani član 115, neka digne 
ruku. (Svi, dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem 
da su naslov.Glave XIII i član 115 primljeni prema izveštaju 
Ustavotvornog odbora. Prelazimo ria naredni član. 

Izvestilac (čita): 

Član lili 

Sudovi su u izricanju pravde nezavisni i sude po zakonu. 
Sudovi su odvojeni od uprave u svim stepenima. 
Viši sudovi imaju u granicama zakona pravo nadzora, nad 

nižim sudovima. 

Pretsednik: Ko glasa za pročitani član 116, neka digne 
ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem 
da je član 116 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora 
i podnetom amandmanu Ministra za Konstituantu, Prelazimo 
na član 117. 

Izvestilac (čita): 



Član  117 

Sudovi izriču pravdu u ime naroda. 

Pretsednik:'Ko glasa za pročitani član 117, neka digne 
ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem 
da je član 117 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora. 
Prelazimo na član 118. 

Izvestilac (čita): 

Član 118 
Raspravljanje pred sudovima vrši se po pravilu javno. 
Odluke jednog suda može izmeniti samo nadležni viši sud. 
Okrivljeniku je  obezbedeno pravo  odbrane pred sudom. 

Pretsednik: Ko glasa za pročitani član 118, neka digne 
ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem 
da je član 118 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora. 
Prelazimo na naredni član. 

Izvestilac (čita): 

Član 119 

Svi sudovi sude  po pravilu  u veću. 
Veća sreskog i okružnog suda, kad sude u prvom stepenu, 

sastoje se od sudija i sudija-porotnika, koji su u suđenju 
ravnopravni. 

Pretsednik: Ko glasa za član 119, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 
119 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora i podne- 
tom amandmanu Ministra za Kpnstituantu. Prelazimo na 
član 120. 

Izvestilac (čita): 

Član 120 
Postupak pred sudovima vodi se na jezicima republika, 

autonomnih pokrajina i autonomnih oblasti gde se sud nalazi. 
Građani koji ne znaju jezik na kome se vodi postupak mogu 
se služiti svojini jezikom. Tim građanima će se obezbediti 
pravo na upoznavanje sa celokupnim materijalom i praćenje 
rada suda preko prevodioca. 

Pretsednik: Ko je za pročitani član 120,' neka digne ruku. 
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(Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je 
član 120 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora i 
podnetom amandmanu Ministra za Konstituantu. Prelazimo 
na član  121. 

Izvestilac (čita): 

Član 121 

Sudije Vrhovnog suda FNRJ bira i razrešava Narodna 
skupština FNRJ na zajedničkoj sednici oba doma. 

Sudije Vrhovnog suda republike, odnosno autonomne po- 
krajine, bira i razrešava Narodna skupština republike odnosno 
Narodna skupština autonomne pokrajine. 

Sudije i sii'dije-iporotnike okružnog suda u okrugu ili 
^radu bira i razrešava Narodni odbor okruga ili gra'da na 
svojoj skupštini. 

Sudije i sudije-porotnike Sreskog suda u srezu ili izradu 
bira i razrešava N'arodni odbor sreza ili grada na svojoj 
skupštini. 

Pretsednik: Ko glasa za pročitani član 121, neka digne 
ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem 
da je član 121 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora 
i podnetom amandmanu Ministra za Konstituantu. Prelazimo 
na član 122. 

Izvestilac (čita): 

Član 122 
Vrhovni sud FNRJ je najviši organ pravosuđa Federativne 

Narodne Republike Jugoslavije, 
Saveznim zakonom određuje se u kojim će slučajevima 

Vrhovni sud FNRJ suditi u prvom a n kojim slučajevima u 
drugom stepenu. 

Pretsednik: Ko glasa za pročitani član 122, neka digne 
ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem 
da je član 122 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora 
i podnetom amandmanu Ministra za Konstituantu. Prelazimo 
na član 123. 

Izvestilac (čita): 
Član 123 

Vrhovni sud FNRJ ocenjuje zakonitost pravosnažnih odluka 
svih sudova u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji u 
pogledu primene saveznih zakona. 

832 



Vrhovni sudovi /republika i autonomnih pokrajina oce- 
"juju zakonitost pravimsnažnih odluka svih sudova republike, 
odnosno sudova autonomne pokrajine. 

Pretsednik: Ko giasa za pročitani član 123, neka digne 
ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem 
da je član 123 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora. 

Prelazimo na Glavu XIV. Molim druga poveremka Vlade 
da pročita amandmane. 

Poverenik Vlade: U članu 124, u pretposljednjem redu 
ovog člana, ispred riječi »republika« treba staviti riječ »na- 
rodnih«. Ovo je samo Štamparskom grješkom izostavljeno. 

U članu 127, u drugom redu, poslije riječi »žalbe« dolazi 
napeta i briše se sveza »i«. Isto tako, u četvrtom redu, poslije 
riječi »gonjenja« stavlja se zapeta. Kao što vidite, ove :spravke 
su čisto stilske. . , ,. v. 

U petom redu istog člana treba brisati riječ »isključivo«. 
Prema tome, ovaj član glasi: 

»Javni tužioci imaju pravo podizanja tužbe, žalbe, pravo 
zakonske intervencije u toku sudskog i upravnog postupka, 
pravo krivičnog gonjenja kao i pravo podizanja zahteva za 
zaštitu zakonitosti protiv pravnosnažnih odluka sudova i uprav- 
nih organa.« 

Ova riječ »isključivo« je brisana, jer neće da se pgraniti 
mogućnost da i drugi organi imaju pravo podizanja žalbe za 
zaštitu zakonitosti. To bi bile sve promjene u ovoj glavi. 

Pretsednik: Traži li ko od drugova reč o ovim amandma- 
nima? (Ne traiži). Pošto se niko ne javlja, prelazimo na gla- 
sanje. Molim izvestioca dr Josipa Hničevića da pročita sve 

■članove Glave XIV. 
Izvestilac (čita): 

Glava   XIV 
JAVNO TU2IOSTVO 

Član 124 
Javno tužioštvo je organ Narodne skupštine FNRJ za 

•vršenje nadzora radi pravilnog ispunjavanja zakona od strane 
svih ministarstava i ostalih njima potčinjemh upravnih organa 
i ustanova Federativne Narodne Republike Jugoslavije i na- 
rodnih republika, službenih lica i svih građana. 
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Pretsednik: Ko glasa za pročitani član 124. neka digne 
ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem 
da su naslov Glave XIV i član 124 primljeni prema izveštaju 
Ustavotvornog odbora i podnetom amandmanu Ministra za 
Konstituantu. Prelazimo na član  125. 

Izvestilac (čita): 

Član  125 

Javnog tužioca FNR.I i njegove zamenike hira i razrešava 
Narodna   skupština   FNRJ   na   zajedničkoj   sednici   oba   doma. 

Javne tužioce narodnih republika i njihove zamenike ime- 
nuje i razrešava javni tužilac FNRJ. 

Javne tužioce autonomnih pokrajina, autonomnih oblasti,, 
oblasti, okruga i srezova imenuje i razrešava javni tužilac re- 
publike uz potvrdu javnog tužioca FNRJ. 

Pretsednik: Ko. glasa za pročitani član 125, neka digne 
ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem 
da je član 125 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora. 
Prelazimo na član 126. 

Izvestilac (čita): 

Član  126 

Javni tužioci su nezavisni u svome radu i podređeni su 
samo javnom tužiocu FNRJ. 

Pretsednik: Ko glasa za pročitani član 126, neka digne 
ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem 
da je član 126 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora. 
Prelazimo, na član  127. 

Izvestilac (čita): 

Član 127 
Javni tužioci imaju pravo podizanja tužbe, žalbe, pravo 

zakonske intervencije u toku sudskog i upravnog postupka. 
pravo krivičnog gonjenja, kao i pravo podizanja zahteva za 
zaštitu zakonitosti protiv pravnosnažnih odluka sudova i uprav- 
nih organa. 

Pretsednik: Ko je za pročitani član 127, neka digne ruku. 
(Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je 
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član 127 primljen prema izveStaju Ustavotvornog odbora i 
podnetom amandmanu Ministra za Konstituantu. Prelazimo 
na član  128. 

Izvestilac (čita): 

Član 128 

Vojnog tužioca Jugoslovenske Armije i ostale vojne tu- 
žioce postavlja Vrhovni komandant Jugosl.ovenske Armije. 

Saveznim zakonom odrediće se ustrojstvo i nadležnost 
vojnog tužioštva. 

Pretsednik: Ko je za ^pročitani član 128, neka dišne ruku. 
(Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je 
član  128 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora. 

Prelazimo "na Glavu XV. Molim' druga poverenika Vlade 
da pročita amandmane Ministra za Konstituantu kod poje- 
dinih članova ove glave. 

Poverenik Vlade: U članu 129, u prvom redu stava prvog, 
mjesto riječi »Pretsedništvo« treba staviti »Prezidijum«, sao- 
brazno promjeni naziva'u naslovu iznad člana 73. 

U drugom redu prvog stava i prvom redu drugog stava 
umjesto riječi »može« treba staviti »ima pravo«. Ova stilska 
promjena  odgovara  više stilu, ustavnog  normiranja. 

U trećem redu stava prvog, poslije riječi Miputstva« stavlja 
Si zapeta : umeće riječ »naredbe«. Saobrazno tome, u pretpo- 
sljednjem redu stava drugog, poslije riječi »uputstvima« stavlja 
se zapeta i umeće se riječ »naredbama«. Prema tome. stav prvi 
člana  129 glasio bi ovako: 

»Prezidijum Narodne skupštine i:NR.i ima pravo poništ.ti 
ili ukinuti uredbe, uputstva, naredbe i rešenja Savezne vlade, 
ako nisu u saglasnosti sa Ustavom i saveznim zakonima.« 

A stav drug: glasio bi ovako.: 
»Savezna vlada ima pravo poništiti ili ukinut: pravilnike, 

naredbe, uputstva i rešenja saveznih ministara, ako n:su u sa- 
glasnosti sa Ustavom, saveznim zakonima, uredbama, uput- 
stvima, naredbama i rešenjima Savezne vlade.« ^ 

Ove promjene su stilske naravi. Mjesto »može« stavlja 
se' »ima pravo«, jer to bolje izražava misao, jer se, ustvari, 
radi o pravu. 

fsto tako u članu 130, saobrazno promjenama izvršenim U 
članu  129, mjesto riječi »može« u drugom  redu stava prvog 
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i u prvom redu stava drugog treba staviti riječ »ima pravo«. 
Jto tako u trećem redu stava prvog, poslije riječi »uputstva« 
stavlja se zapeta i umeće riječ »naredbe«, a u pretposljednjem 
redu drugog stava poslije riječi »uputstvima« stavlja se zapeta 
i umeće riječ »naredbama«. 

Promjene su čisto stilske naravi. 
U članu 131, u drugom redu, umjesto riječi »može» treba 

staviti  riječi »ima pravo«. 
Ova   promjena   je   učinjena   iz   istog    razloga   kao   i   u 

članu 129. 
U petom redu istog člana, poslije riječi »Ustavom« iza 

zapete sljedeći redovi do kraja prve rečenice djelomično se 
mijenjaju i glase: 

». .. Ustavom republike, saveznim ziakonima i zakonima 
republike, uredbama, uputstvima i naredbama Savezne vlade, 
odnosno pravilnicima, naredbama i uputstvima saveznog 
ministra«. 

Ova nova stilizacija je ispravka redakcijskih grješaka koje 
su se potkrale u ovome članu. Ovdje se radi o tome u kojim 
sve  poslovima   može    Savezna    vlada   obustaviti    akte   vlade 
republike. 

U članu 132, saglasno izvršenoj promjeni u članu 129 i ;/. 
istog razloga, treba u četvrtom redu prvoga stava, četvrtom 
redu drugog stava i četvrtom redu posljednjeg stava umjesto 
riječi »mogu« staviti riječi »imaju pravo«. Isto tako u prvom 
redu trećeg stava umjesto riječi »može» treba staviti riječi 
»ima pravo«. 

U petom redu prvog stava, četvrtom redu prve rečenice 
drugog stava, drugom redu trećeg stava i četvrtom redu po- 
sljednjeg stava treba svuda brisati riječ »sve«, koja je potpuno 
nepotrebna. Dakle, promjene čisto stilske. 

U trećem stavu istog člana umjesto riječi »Skupština na- 
rodnog odbora« treba staviti »Narodni odbor«. Dakle, taj bi 
stav glasio ovako: 

»Narodni odbor ima pravo poništiti ili ukinuti nezakonite 
i nepravilne akte svoga izvršnog odbora.« 

Ova je promjena učinjena radi preciznijeg izražavanja 
i terminologije i ona samo saobražava ovu formulaciju opštoj 
koncepciji o narodnim odborima kao organima državne vlasti, 
dok je skupština samo jedna forma njihovog rada. 

Isto tako, saobrazno ovoj promjeni, u posljednjem, četvr- 
tom stavu, peti red, treba brisati riječ »skupštine«, a na kraju 
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istog stava umjesto riječi »svojoj skupštini« treba staviti »svom 
narodnom odboru, odnosno Narodnoj skupštini autonomne 
pokrajine ili  Prezidijumu Narodne skupštine republike.« 

Dakle, ova je promjena saglasna sa onim što smo i prije 
ispustili rijee »skupštine«, tako da se i ovdje ispusti da bi se 
tačno znalo o kome se odboru ovdje radi. 

U članu 133, u četvrtom redu prve rečenice i desetom 
redu druge rečenice, umjesto riječi »može« treba staviti njec 
»ima pravo«. Isto tako umjesto .riječi »Pretsedmštvo« treba 
staviti riječ »Prezidijum«. . 

Analogno izmjenama predloženim u elanu 132 i dosljedno 
shvatanju da su skupštine narodnih odbora samo jedna forma 
njihovog rada, na početku druge rečenice ovoga člana umjesto 
riječi »Skupština višeg narodnog odbora« treba staviti rijeci 
»Viši narodni odbor«. 

To bi bile sve promjene u ovoj glavi. 
Pretsednik: Želi li ko da govori o predloženim amandma- 

nima? (Niko). Ne javlja se niko za reč. Prelazimo na pojedi- 
načno glasanje  o  naslovu  i članovima Glave XV — Odnos 
izmeSu oJgana državne vlasti i organa državne uprave^ Molnn 
druga izvestioca da pročita naslov Glave XV i elan Ш. 

Izvestilac (čita): 

Glava XV 
ODNOSI IZMEĐU ORGANA DRŽAVNE VLASTI 

I ORGANA DR2AVNE UPRAVE 

Član  129 
*     Prezidijum  Narodne skupštine  FNRJ  ima  pravo  poništiti 

ili  ukinuti  uredbe, uputstva, naredbe i  rešenja Savezne vlade, 
ako nisu u saglasnosti sa Ustavom i saveznim zakonima 

Savezna vlada ima pravo poništiti ih ukinuti pravilnike, 
naredbe, uputstva i rešenja saveznih mimstara ako nisu u 
saglasnosti sa Ustavom, saveznim zakonima, uredbama, uput- 
stvima, naredbama i rešenjima Savezne vlade. 

Pretsednik: Ko glasa  za član   129   neka  digne  ruku.  (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objav jujen, da su i,a>  n 
Glave XV i član 129 primljeni prema izveštaju Ustavotvprnpg 
Odbora  i  podnetom    amandmanu   Ministra   za    Knn>ntuantu. 
Prelazimo na član 130. 

Izvestilac (čita): 
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.     Član 130 

Prezid;juni Narodne skupštine republike ima pravo poni- 
štiti ili ukinuti uredbe, uputstva, naredbe i rešenja Vlade repu- 
blike, ako nisu u sa^iasnosti, sa Ustavom FNR.I, Ustavom repu- 
blike,  saveznim  zakonima  i  zakonima  republike. 

Vlada republike ima pravo poništiti ili ukinuti pravilnike, 
naredbe, uputstva i rešenja ministara republike ako nisu u sa- 
glasnošti sa saveznim Ustavom, Ustavom republike, saveznim 
zakonima, zakonima republike i uredbama, uputstvima, nared- 
bama i rešenjima Vlade republike. 

Pretsednik: Ko glasa za član 130, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 
130 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora i predlo- 
ženom amandmanu Ministra za Konstituantu. Prelazimo na 
član 131. 

Izvestilac (čita): 

Član 131 

U poslovima iz savezne nadležnosti. Savezna vlada ima 
pravo obustaviti akte Vlade republike i ukinuti akte ministara 
republike, ako nisu u saglasnosti sa saveznim Ustavom, Usta- 
vom republike, saveznim zakonima, zakonima republike, ured- 
bama, uputstvima i naredbama Savezne vlade, odnosno pravil- 
nicima, naredbama i uputstvima saveznog ministra. 

Pod istim uslovima članovi Savezne vlade imaju pravo 
obustaviti akte ministara republike. 

Pretsednik: Ko glasa za član 131, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 
131 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora i podne- 
'tom amandmanu Ministra za Konstituantu. Prelazimo na 
član 132. 

Izvestilac (čita): 

Član  132 
Prezidijum Narodne skupštine republike, odnosno Na- 

rodna skupština autonomne pokrajine i viši narodni odbori 
imaju pravo poništiti ili ukinuti nezakonite i nepravilne akte 
nižih narodnih odbora. 

Vlada republike, pojedini njeni ministri i Glavni izvršni 
odbor autonomne pokrajine u okviru svoje nadležnosti imaju 
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pravo poništiti ili ukinuti nezakonite i nepravilne akte izvršnih 
odbora. Izvršni odbori viših narodnih odbora imaju isto pravo 
prema nižim izvršnim odborima. 

Narodni odbor ima pravo poništiti ili ukinuti nezakonite 
i  nepravilne akte svoga izvršnog odbora. 

Izvršni odbor višeg narodnog odbora, odnosno Glavni 
izvršni odbor autonomne pokrajine i Vlada republike imaju 
pravo obustaviti od izvršenja nezakonite i nepravilne akte 
nižeg narodnog odbora i predložiti svom narodnom odboru, 
odnosno Narodnoj skupštini autonomne pokrajine ili Prezi- 
dijumu  Narodne  skupštine   republike  da   ih  poništi   ili   ukine. 

Pretsednik: Ko glasa za član 132, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 
132 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora i podne- 
tom amandmanu Ministra za Konstituantu. Prelazimo na 
član 133. 

Izvestilac (čita): 

Član  133 
Viši narodni odbor, Narodna skupština autonomne pokra- 

jine, odnosno Prezidijum Narodne skupštine republike ima 
pravo raspustiti svaki niži narodni odbor i raspisati izbore 
za novi narodni odbor. Viši narodni odbor, Narodna skupština 
autonomne pokrajine, odnosno Prezidijum Narodne skupštine 
republike ima pravo razrešiti izvršni odbor svakog nižeg na- 
rodnog  odbora  i  odrediti  izbor novog  izvršnog odbora. 

Pretsednik: Ko glasa za član 133, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 
133 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora i podne- 
tom amandmanu Ministra za Konstituantu. 

Prelazimo na Glavu XVI. Pošto uz ovu glavu nema 
amandmana, molim druga izvestioca da pročita naslov Glave 
XVI i član 134. 

Izvestilac (čita): 

Glav a   XVI 
JUGOSLOVENSKA ARMI.IA 

Ćtan 134 
Jugoslovenska Armija je oružana sila Federativne Narodne 

Republike Jugoslavije. Njen je zadatak da obezbecluje i brani 

839 



nezavisnost države ] slobodu naroda. Ona je čuvar nepovredi- 
vosti  državnih granica  i služi  održavanju mira  i  bezbednost;.. 

Pretsednik: Ko glasa za član 134, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 
'134 primljen prema izveštaju Ustavotviornog odbora. Prela- 
zimo na član 135. 

Izvestilac (čita): 

Član 135 
Vrhovnog komandata Jugoslovenske Armije imenuje Na- 

rodna skupština FNRJ na zajedničkoj sednici oba doma. Vr- 
hovni komandant rukovodi celokupnom vojnom i oružanom 
silom Federativne Narodne Republike Jugoslavije. 

Pretsednik: Ko glasa za član 135, neka digne miku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 
135  primljen  prema  izveštaju  Ustavotvornog  odbora. 

Prelazimo na Treći deo — Prelazne i završne odredbe. 
Molim druga poverenika da izvoli pročitati predložene 
amandmane.   , 

Poverenik Vlade: Dosadašnji član 136 ulazi u Treći deo 
— Prelazne i završne odredbe — kao novi član  137. 

Prelazne i završne odredbe obuhvataju čl. 136—138, koji 
glase u celosti: 

Član 136 — »Danom stupanja Ustava na snagu ukidaju se 
svi zakoni i drugi pravni propisi koji su protivni Ustavu. 

Odluke, zakoni i uredbe potvrđene odlukom Ustavotvorne 
skupštine od 1 decembra 1945 godine ostaju u važnosti dok 
se o njima ne donese konačna odluka. 

Ovlašćuju se zakonodavni odbori oba doma Narodne 
skupštine FNRJ da u roku od 6 meseci od dana stupanja 
Ustava na snagu ispitaju sve odluke, zakone i uredbe potvr- 
đene odlukom Ustavotvorne skupštine od 1 decembra 1945 
godine, da ih dovedu u saglasnost sa Ustavom i donesu zakone 
o tome koje od tih odluka, zakona i uredaba ostaju u važnosti 
bez izmena, odnosno donesu zakone o izmenama i dopunama 
tih odluka, zakona i uredaba. Ovi zakoni koje donesu zako- 
nodavni odbori oba doma Narodne skupštine FNRJ proglaša- 
vaju se Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ, s tim 
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da se podnesu na naknadnu potvrdu Narodnoj skupštini FNRJ 
na njenom prvom narednom zasedanju. Predlože za saobra- 
žavanje Ustavu odluka, zakona i uredaba dostaviće blagovre- 
meno Pretsednik Savezne« vlade zakonodavnim odborima.« 

Smisao iovoga člana je u tome, što naša država uglavnom 
živi na osnovu onih odluka, zakona i naredaba, koje su bile 
donesene poslije odluka Drugog zasijedahja AVNOJ-a. Sada, 
pošto naš novi Ustav bude donesen, potrebno je da se za pre- 
lazno vrijeme odredi i prelazan režim dok se svi zakoni ne 
saobraze novome Ustavu. 

Po ovome članu ukidaju se svi propisi protivni Ustavu. 
Odluke zakoni i uredbe potvrđene odlukom Ustavotvorne 
skupštine od 1 decembra 1945 godine, na kojima počiva rad 
našeg državnog aparata, podleže naročitoj proceduri saglasno 
sa Ustavom. Ta procedura, po ovim odlukama Ustava, pove- 
rava se zakonodavnim odborima, koji će raspravljati o svima 
donesenim odlukama, zakonima i uredbama i konstatovace da 
li su te odluke, zakoni i uredbe protivni Ustavu. Ukoliko jesu 
i ukoliko se nade da su oni protivni Ustavu, ili su nepotrebni, 
oni će se ukinuti; a ukoliko se utvrdi da su potrebni, zakono 
davni odbori oba doma donijeće zakone o njihovom važenju, 
koii će biti proglašeni ukazom Preziidijuma i posle podneseni 
i samoj Narodnoj skupštini FNRJ na potvrdu na njenom prvom 
narednom zasijedanju. . 

Ovaj naročiti postupak donošenja zakona unesen je гаш 
toga što se u redovnom zasijedanju Skupštine taj glomazni 
posao vrlo teško može obaviti, utoliko prije što to, ustvari, 
neće biti nikakva novina nego saobražavanje Ustavu koji je 
donijela Ustavotvorna skupština. 

Član 137, — to je bivši član 136. U njemu se kaže: 
»Sva lica mlada od 18 godina, koja su bila uvedena u 

biračke spiskove za lizboTe za Ustavotvornu skupštinu, zadrža- 
vaju stečeno biračko pravo.« . , .  .   ■ 

Vi znate da je po ovome Ustavu biračko aktivno i pa-sivno 
pravo dato licima koja imaju 18 godina. Medut.m, po birač- 
kim spiskovima biračko pravo dobila su i П^ка!^ mlada od 
18 -odina To su bili borci Jugaslovenske armije, koji prema 
ovom preiaznom  naređenju  i  dalje  zadržavaju  to svoje ste; 

Član 138 govori o pojedinim postojećim ministarstvima, 
koja misu predvidena Ustavom u sastavu Savezne vlade da 
mogu ostati u sastavu Savezne vlade sve dok p nj.ma ne bude 
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donesena  odluka  u smislu   člana   74,   tačka   16.   Ovaj   član  bi 
glasio: 

Član 138 — »Pojedina postojeća ministarstva koja aisu 
predvidena Ustavom u sastavu Savezne vlade, mogu ostati ii'sa- 
stavu Vlade sve dok o njima ne bude doneta odluka u smislu 
čl. 74 tač.  15 Ustava«. 

Ovde se radi o tome da mlj imamo ministarstva koja nisu 
predvidena Ustavom i koja se ne mogu odmah da saobraze 
Ustavu zbog poslova koje sada vrše. Radi toga ta ministar- 
stva koja budu ostala i dalje ukinuće Prezidijum, jer on po 
članu 74, tačka 15. Ustava ima pravo da ukida i da menja poje- 
dina mlinistafstva. Ona će biti ukinuta kad se bude moglo, 
kad poslovi budu preneseni na dr,uga ministarstva odnosno 
organe Savezne vlade. 

Novi član  139 ^lasi: 
»Ustav stupa na Snagu proglašenjem na zajedničkoj 

sednici oba doma Ustavotvorne skupštine.« 
To bi bila prelazila i završna naređenja. 
Pretsednik: Traži li ko reč o ovom amandmanu? (Niko 

se ne javlja). Pristupamo čitanju i glasanju. Molim druga izve- 
stioca da pročita  naslove Trećeg dela i član   136. 

Treći   d e o 

PRELAZNE I ZAVRŠNE  ODREDBE 

Član  136 

Danom stupanja Ustava na Snagu ukidaju se svi zakoni i 
drugi pravn'i propisi koji su protivni Ustavu. 

Odluke, zakoni i uredbe potvrđene odlukom Ustavotvorne 
skupštine ,iod 1 decembra 1945 godine ostaju u važnosti dok 
se o njima ne donese konačna odluka. 

Ovlašćuju se zakonodavni odbori oba doma Narodne 
skupštine FNRJ da u roku od šest meseci od dana stupanja 
Ustava na snagu ispitaju sve odluke, zakone ђ uredbe potvr- 
đene odlukom Ustavotvorne skupštine od 1 decembra 1945 
godine, da ih dovedu u saglasnOkSt sa Ustavom i donesu zakone 
o tome koje od tih odluka, zakona i uredaba ostaju u važnosti 
bez izmena, odnosno donesu zakone o izmenama i dopunama 
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tili odluka, zakona i uredaba. CM zakoni koje donesu zako- 
nodavni odbor: oba doma Narodne skupštine FNRJ proglaša- 
vaju se Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ, s tim da 
se podnesu na naknadnu potvrdu Narodnoj skupštini FNR.' 
na njenom prvom narednom zasedanju. Predloge za saobra- 
žavanje Ustavu odluka, zakona i uredaba dostaviće blagovre- 
meno Pretsednik Vlade FNRJ zakonodavnim odborima. 

Pretsednik: Ko glasa za član 136, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 
'136 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora i podne- 
tom amandmanu Ministra za Konstituantu. Prelazimo na 
član 137. 

Izvestilac (čita): 

Član 137 

Sva lica mlada od 18 godina koja su bila uvedena u bi- 
račke spiskove za izbore za Ustavotvornu skupštinu zadrža- 
vaju stečeno biračko pravo. 

Pretsednik: Ko glasa za član 137, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 
137 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora i podne- 
'tom amandmanu Min'istra na Konstituantu. Prelazimo na 
član  138. 

Izvestilac (čita): 

Član 138 
Pojedina  postojeća    ministarstva,   koja   nisu   predvidena 

Ustavom  u sastavu Vlade FNRJ mogu ostati u sastavu Vlade 
sve dok o njima ne bude   doneta   odluka  u smislu   elana  /4 
tačke 15) Ustava. 

Izvestilac (čita): 
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Član 139   . 

Ustav stupa na snagu proglašenjem na zajedničkoj sadnici 
oba doma Ustavotvorne skupštine. 

Pretsednik: Ko glasa za član 139, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 
139 primljen prema izveštaju Ustavotvornog odbora i podne- 
tom  amandmanu Ministra  za  Konstituantu. 

Sa ovim je glasanje u pojedinostima zaključeno. 
Služeći se odredbom člana 44 poslovnika, stav 5, gde stoji: 

»Skupština može, pre nego što pristupi konačnom glasanju 
uputiti predlog Odboru radi pregleda i popravke redakcije kao 
i radi dovođenja u saglasnost njegovih izmenjenih i dopunjenih 
odredaba«, predlažem Skupštini da ovaj primljeni Ustav uputi 
Odboru na konačnu redakciju, jer ima puno primedaba od 
mnogih drugova poslanika u stilističkom i jezičkom smislu. 

Prima  li  Skupštiina ovaj  moj predlog?  (Prima). 
U isto vreme molim Skupštinu da naloži Odboru da sve 

te stilističke i jezičke izmene i dopune dovrši još večeras da 
bi se Ustav mogao datli u štampu. Prima li Skupština ovaj 
predlog? (Prima). 

Predlažem da današnju sednicu odgodimo za sutra. Sutra 
ćemo glasati drugi i poslednji put u celini. Zbog toga zakazu- 
jem sednku za sutra u 18 časova. 

Ustavotvorni odbor neka pričeka da izabere Redakdoni 
odbor koji će još večeras izvršiti stilističke i jezlične izmene 
i dopune. Današnju sednicu zaključujem. 

(Sednica je zaključena u  18 časova). 
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СКУПШТИНА   НАРОДА 

Дванаеста редовна седница 
(30 јануара 1946) 

Почетак у 19,45 часова. 

Претседавао претседник Јосип Видмар. 
Претседник: Отварам дванаести редовни састанак Скуп- 

штине народа Уставотворне скупшпшс. 
Пре него што пређемо на читање записника прошле 

седннцс, молим друга секретара Јозу Миливојеви!^ да саоп- 
штн исправку записника десетог рсдовног састанка. 

Секретар Јоза Мнлнвојевић саопштава да je извршена 
исправка записника десетог састанка од 28 јануара oi^'flO 
примедби Лована ЈегдШ.а и да je унето да je др ВОјИН 
ЦариК образложио амандман Косана ПавловнКа и другова, 
a да je Јован Јегдић говорио o члану 22 нацрта Устава. 

Претседник: Je ли друг посланик задсвол.ан? (Јован 
Јегдић: Јесам). Пошто je иослаиик Јегдић задовол.ан, то се 
овај записник оверава. 

Сад прелазимо на чнтаи^ заиисника једанаестог редов- 
ног састанка од 29 јануара о. r. Молим друга секретара 
Нинка Петровића да прочита записник. 

Секретар Нинко Петрови!! аита записник једанаесте рс- 
довне седнице од 29 јануара  1946 године. 

Претседиик: Има ли примедаба на запнсиик? (Иема). 
Записник се оверава. 

Пре прелаза на дневни ред, имам да саопштИМ Скуп- 
штини да народни посланнк Миливоје Ђуричин моли пет 
дана отсуства због болести. ОбеКава ла l.e поднети лекарскс 
уверење. Предлажем да му се одобри тражено осуство. Прима 

845 



ли Скупштина?  (Прим;!).  Иародни  посланик  Мнливоје  Ђу- 
ричин има пет дана отсуства због болести. 

Милован Ђилас: Ja сам противан да му се даје отсуство 
без љекарсмог увјерења. (Један глас: Скупштина je већ 
прнмила). 

Претседник: Он већ има отсуство. 

• Милован Ђилас: Кад већ има, онда je друга ствар. 

Претседник: Прелазимо na дне«ни ред: извештај Редак- 
ционог одбора. Дајем реч народном посланику др Синиши 
Станковићу да ирочита нзвештај Редакционог одбора иза- 
браног од уставотворних одбора оба дома за вршење редак- 
циских поправки текста Устава. 

Др Синиша Станковић чита извештај Редакционог од- 
бора оба дома, који глаш: 

СКУПШТИНИ ПАРОДА УСТАВОТВОР! 1Е СКУПШТ! 1HE 
Б е o г p a д 

Ha основу члана 44, става 5, Пословника Скупттиие на- 
рода и на основу овлашћења која je добио од Скутцгипе 
народа, састао се Уставотворни одбор Скупштине народа и 
изабрао из својих чланова Редакциони одбор. Редакциони 
одбор одмах се састао са Редакционим одбором другога 
дома Уставотворие скупштине И приетупио ионереннм зада- 
цима. Проучавајући текст Устава члан no члан, ред no ред 
и реч no реч, редакционп одбори су једногласно учинили по- 
требне стилске, језичпе И редакциске исправке у тексту 
Устава. 

Прва општија исправка односи се на утврђивање назива 
„Савезне владе" у термин „Влада ФНРЈ". OBia исправка je 
последица саображавања утвр1)епе термипологије у Устапу, 
јер остали савезни оргапи као што су Мародна скупштина "и 
Президијум Иародне скупштине називају се Народиа скуп- 
штина ФНРЛ и Президијум Народне скупштине ФНРЈ. Према 
томе, свуда где се говори у Уставу o „Савезној влади", кад 
се обележава непосредно назив ове устапове, спровсЈден |'е 
термин „Влада ФНРЈ". Ha извесним меетима задржан je 
назпв ..Савезна влада", нарочито na местима где се ради o 
упоредпом пабрајању Савезне владе поред влада република. 
i/ вези са овим доследпо су савезна Народна скупштина и 
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Президијум Народне скупштине називани „Народна ci<\и- 
штина ФНР.1" и „Президијум Народне скупштине ФНРЈ". 

Друга општија исправка односи се на исиисивање у це- 
лини скраћеног назива наше државе. Свуда у Уставу где je 
писало „ФНРЈ" сада стоји „Федеративна Народна Република 
Лугославија", a скраћеница „ФНРЈ" je задржана само кад 
се ради o обележавању установа и аката: тако, на пример, 
„Народна скупштина ФНРЈ", „Устав ФИРЈ". 

Остале измене су чисто језичне, стилске и редакционе 
у цнљу уједначења терминологијс и прецизирања појмова, 
као и језичног уоавршавања. Ове промене су следеће: 

Глава I — Члан 1: У шестом реду место речн „оцег1л.ење" 
долази реч „отцепљење". 

Члан 3: У трећем и четвртом реду уместо речп „на дну" 
долази реч „доле". 

Члан 4: Пета реченица стилски поправљена гласи: 
„Звезда има правилан петокраки облик и златну^ (жуту) 
ивицу." У следећој реченици уместо „са" долази „с". 

Члан 5: У другом реду уместо „je" долази „јесте". 
Члан 9: У другом ставу, последњи ред, и у трећем ставу, 

иретпоследњи ред, брише се реч „својих". 
Члан 10: У почетку уместо речи „Противуставан je" 

треба да стоји „Противан je Уставу...". 
Члан 14: У првом ставу, последњи ред; мссто „или" до- 

лази „и". ,, 
Члан 17: Иа крају овог члана место речи „задругама 

ставити   „наридним   задружним    организацијама"-,    сагласно 
истом термину употребл.еном у члану  14. 

Члан 21: Уовом члану изједначени су термини „вера и 
вероисповест" у „вероисповест". Стилски нзмењен трећи 
став гласи: 

„Противан je Уставу и кажњив сваки акт којим се rpa- 
ђанима дају привилегије или ограничавају права на основу 
разлике у народности, раси и вероисповести као и свако про- 
поведање националне, расне или верске мржње и раздора . 

Члан 22: Овај члан стилски дотеран гласи: „Гра^ани Фе- 
деративне Народне Републике Јутославије дужнн су придр- 
жавати се Устава и закона". 

Члан 23: Сагласно истом термину у чламу 21 реч „оора- 
зовања" замензена je речју „образованости". 

Члан 24: У rpeheM ставу, први ред, уместо речи ,,зашти- 
ћује" долази „штити". 
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Члан 28: Писледњи став делимично стнлски пбправЉсн 
гласи: „ДрлсавлЈани Федератнвие Иародне Републике Југо- 
славије уживају у страним државама заштиту Федеративис 
Народне Републике Југославије". 

Члаи 34: У другом ставу мењају се речи „je иајвећи" у 
„највећи je". 

Члан 36: У другом ставу, у последљем реду, између речи 
„као и" и речи „одбранбсне" ставити реч „јачања". 

Члан 44: У тачки 1 ставити велико „У" у речи „уставом". 
Члан 57: У другом реду овог члаиа уместо „јесу равно- 

правна" долази „равноправна су". 
Члаи 61: У првом ставу, други ред, уместо речи „засе- 

давају" долази „заседају". ' 
Члан 63: У првом ставу, трећи ред, реч „народни" 

брише се. 
Члан 67: У другои ставу, ирви ред, уместо речи „засе- 

дању" долази реч „састанку". У трећем ставу, последњи ред, 
место „пуиомоћја" ставити „пуномоћија". Овако исписану 
реч употребити и на другим местима где je употребљена реч 
„пуномоћје". 

Члан 68: У првом ставу, други ред, уместо речи „од 
њених домова" ставити речи „њен дом". 

Члан 72: У другом ставу, други ред, уместо речи „могу" 
ставити реч ,,можс". 

Овде je нзмењена термииологија код речи „Савезна 
влада" и „Влада ФИРЈ" као пгго je истакнуто у почетку 
овог реферата. 

Сагласно учињеној измени у чл. 68, изменити у ставу 
другом, последњи ред, и у ставу четвртом, последнзи ред, 
речи „од домова" у реч „дом". 

Члан 73: У другом ставу, последњи ред, у речи „секре- 
тара" писати велико ,,С". У истом ставу, исти рсд, брише се 
реч „два" као редакциска грешка. 

Члан 74: У тачки 4 код речн „јавног тужноца ФНР.Ј" пб- 
четно слово првс рсчи писати великим „Ј". У тачки 13, у 
речи „претседника" ставити велико ,,П?'. Иста исправка je 
учињена у тачки 14. 

Сагласно измени у чл. 73, у другом ставу реч „секретар" 
писати великим „С". 

Члан 76: У другом спаву, последњи ред, уместо речи 
„од дана" ставити реч „после". 
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.: Члан 78: У трећем ставу, други ред, рвч „претседник" 
писати великим „П". 

Члан 107: У другом ставу, другн ред, уместо „за" пи- 
сати „на". 

Члан 109: У првом реду, уместо „су дужни" ставити 
,,„дужни су". 

Члан 111: У првом и другом реду, у.место рсчи „у мањим 
селима" ставити „мањи>1 села". 

Члан 120: Последња реченнца овог члана стилски се 
мења и гласн: „Тим грађанима обезбеђује се право да се 
упознају са целокупним материјалом и да преко. преводиоца 
прате рад суда". 

Члаи 121: У трећем ставу, последњи ред, и у четвртом 
ставу, претпоследњи и последњи ред, бришу се речи „на 
својој скупштини". Овим брисањем прописи овога члана 
саображавају се са одговарајућим одредбама Устава. 

Члан 123: У другом ставу, трећи ред, уместо речи „прав- 
носнажних" ставити реч „правоснажних". 

Члан 125 и 126: У другом ставу, трећи ред, п у трећем 
ставу, трећи и четврти ред члана 125 и у другом реду члаиа 
126, речи „јавни", „јавног" н „јавном" пидати великнм „Ј 

Члан 127: У другом реду брисати запету и ставити „и", 
a у претпоследњем реду уместо „правноснажних" ставити 
„правоснажних". 

Члан 128: У првом ставу, први ред и трећи ред, реч 
„Армије" писати малим „a". 

Члан 129: У Другом ставу, трећи ред, уместо речи „Са- 
везних миннстара" ставити „чланова Савезне владе". 
Исправкаје ради саглашавања са чланом 85. 

Члан 131: Извршити исту промену као у члану 129. 
Члан 134 и 135: У првом реду члана 134, у другом реду 

члана 135 у речима „Армија" и „Армије" писати мало „a". 
Члан 136- У четвртој реченици уместо речи „проглаша- 

вају" ставити реч „проглашују", a у истој реченици, у сле- 
дећем реду, после запете уместо речн „с тим да се поднесу 
на накнадну потврду" ставити „и подносе на потврду . 

Члан 138: У првој -реченици, на крају другог реда, бри- 
сати реч „савезне" a реч „владе" пиоати великим „В". 
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Поред овога у тексту Устава на појединим местима чи- 
њене су мале ортографске промсне нзостављањем запета или 
додавањем запета нли изменом понеког слова. 

29  јашуара 1946  годипе 
у 23,30 — Београд 

За Редакциони одбор: 
Др   Синиша Станковић, с. р. 
Милош ЦаревиИ, с. р. 
Радован Зоговнћ, с. р. 

Претседник: Има лн примедаба на овај извештај Редак- 
ционог одбора? (Нема). Пошто прнмедаба нема, прима ли 
Скупштина извештај и измене које je предложио Редакциони 
одбор? (Прнма). Ko je за, нека дигне руку. (Сви дижу руку). 
Има ли ко против? (Нема). Према томе, извештај je ca свим 
овим изменама примљен. 

Пошто je Скупштина примила извештај Редакционог 
одбора, прелазимо на гласање o Уставу у целини. Гласаће 
се поименично за или против Устава. Молим друга секре- 
тара да изврши прозивку народних гУосланика. 

Секретар Нинко Петровић прозива народне посланике 
да гласају. 

Гласали су за: Абдураи.м Мустафа, Агуши Куртеш, Ам- 
брожич Ладо, Андрејев Бане, Апостолски Михаило, Аугу- 
стинчић Антун, Ацева Вера, Бабић Анто, Бабић Љубо, Ба- 
бовић Спасснија, Бајалски Ристо, Бакнћ Митар, Барбарић 
Божо, Берус Анка, Благојевић др Обрен, Бојновић Ђурађ, 
Борић Фрањо, Братић др Душан, Брашнаров Панко, Брки11 
Хасан, Варга Иштван, Васиљевић Душан, Видмар Тоне, Влај- 
ковић др Милорад, Врбовски Павел, Вујасиновић Тодор, 
Вујачић Марко, ВукосавлЈевић Сретен, Гаврилски др 
Гјорги, Галијашевић Бећир, Гарчевић Гојко, Гаш Аљуш, Го- 
лубовић Маринко, Голубовић Радоња, Гошњак Иван, Гре- 
горић др Павле, Дапчевић Пеко, Димнтријевић Спасоје, 
ДобрашиновиК Милоје, Долиншек Тоне, Дугоњић Рато, Ђа- 
ковић Спасоје, Ђилас Милован, Жижић Живко, Жумер 
Срећко, Затрић Саит, Зогови!) Радован, Ивовић Душан, 
Илнћ С. Драгољуб, Илић Павле, Имамовић Фадил, Јадрешин 
Богде, Јаковл^евић др Стеван, Јегдић Јован, Јерас Јосип, 
Јуринчић Нико, Кавчич Стане, Капетановић Хајро, Кардељ 
Пепца, Кериие Муча, Комненић Петар, Котник Бено, Коцбек 
Едвард, Кризман др Хинко, Крајачпћ Иван, Кршул Мате, 
Куленовић Скендер, Лауташ Трајан, Лубеј Франце, Луначек 
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др Павел, Маглајлић Шефкет, Малинска Веселинка Ђорђева, 
Манојловић Радмила, Марковски Венко, Мартиновски Ни- 
кола, Марушич др Драго, Масларић Божидар, Маснић 
Петар, Миланковић Иван, Миливојевић Јоза, Милошевић 
Мира, Миљовски Кирил, Митровић Божо, Митровић Митра, 
Мићуновић Вељко, Млакар Алојзиј, Мојсов Лазар, Момчи- 
ловић Љуба, Мугоша Андрија, Нађ Гаврило, Назор Влади- 
мир, Наумовски Наум, Несторов др Димитар, Николић 
Зора, Новак Иван, Ношпал Тоде, Олах Шандор, Орешчанин 
Богдан, Оровић Саво, Павић Нико, Павловић Косан, Папић 
Радован, Пејновић Ката, Перовић Пуниша, Петровић Мато, 
Петровић Никола, Петровић Нинко, Плепелић Стјепан, Пе- 
шев Никола Панчев, Полак Бојан, Попивода Крсто, Попо- 
вић Душан, Поповић С. Милан, Поповић др Милош, Псшо- 
вић Радован, Продановић М. Јаша, Радовић Вуко, Радосав- 
љевић Добривоје, Ребац Хасан, Реџа Зекерија, Ркман Ду- 
шан, Рус Јосип, СавиК Кирило, Саили Драгутин, Салацан дон 
Анте, Сали Лисн, Сејфула Кемал .Скерлић Велимир, Смиља- 
нић Милан, Сној Франц, Спиров др Борис, Станковић др 
Синнша, Стојановић Александар, Сулејмани Хивзи, Сулеј- 
мановски Нафи, Сучић Флоријан, Темелковски Борко, Тодо- 
ровић Радомир, То.мић Алекса, Турковић Иван, Ћетковић 
Јован, Ћишић Хусеин, Ћурчић Живојин, Филиповић Крсто, 
Фрол Фране, Хамовић Раде, Хафнер Тоне, Херљевић Фрањо, 
Хоџа Мустафа, Хоџић Џеко, Хрнчевић др Јосип, Цајнкар 
др Станко, Царевић Милош, Царић др Војин, Целески 
Лазар, Чиковић Томо, Чолаковић Родољуб, Чубриловић др 
Бранко, Шентјурц Лидија, Шећерагић Мурад, Шоти Пал, 
Шукриа Али, Џанкић Хасан. 

Отсутии: Беблер др Алеш, Бевк Франце, Бурсаћ Милан, 
Веслијевски Наум, Грбић Михаило, Ђурнчнн Миливој, Жу- 
панчич Отон, Ненезић Радојица, Поглајен Франц, Смодлака 
др Јосип, Чаловска Љиљана. 

Претседник: Од 175 посланика гласало je 163. Отсутно 
je било 11 Претседник не гласа. Према томе, сви су присутни 
посланици' гласали за Устав. (Сви посланици устају и дуго, 
врло дуго и бурно аплаудирају). 

Пошто je Скупштина усвојила текст Устава у целини, 
то je данашњи дневни ред исцрпен. 

Према пословнику, Претседништво he изгласани текст 
упутити Савезној скупштини да га и она усвоји, јер се само 
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у томе случају сматра.да; je Уст.ав;изгласан од Уставотворне 
скупштине. .;    i .        , 

Ону седницу закључујем, a следећу заказујем, у 20.40 
вечерас Ha дневном. реду биће само -једна тачка: решавање 
o коначном тексту Устава Федеративне Народис Републике 
Југославиј;е, како- pa je усвојила Савезна скупштина. 

Молим другове посланикеда.остану у згради, јер ће се 
и e нацрту Устава који je усвојила Савезна скупштани гла- 
сати поименнчиб. 

(Седница; je'заклуучена у 20,25 часова). 
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SKUPŠTINA   NARODA 
sr 

Trinaesta redovna sednica 
(30 januara 1946) 

Početak u 21 čas.     •  ■ , 
Pretsedavao pretsednik Josip Vidmar.     ' 
Pretsednk: Otvaram trinaesti redovni'sastanak Skupštine 

naroda Ustavotvorne skupštine Federativne Narodne Republike 
Jugoslavije. ... 

Molim druga sekretara Jozu Milivojevića da pročita za* 
pisnik prošle sednice. .   . 

Sekretar Joza Milivojević. čita zapisnik dvanaeste redovne 
sednice od 30 januara 1946 godine.     .     . o , 

Pretsednik: Ima li primedaba? (Nema). Pošto primedaba 
nema, zapisnik se overava. 

Dnevni red današnje sednice' jeste: rešavanje o predlogi} 
teksta Ustava Federativne Narodne Republike Jugoslavije, kojj 
nam je upućen od Savezne skupštine. , 

Skupština naroda uputila je Saveznoj skupštini tekst 
izglasanog predloga Ustava. Isto takojfe 'Savezna skupština 
uputila Skupštini naroda svoj izglasani tekst sa ovim pismom: 
SAVEZNA    SKUPŠTINA.    USTAVOTVORNE    SKUPŠTINE 
FEDERATIVNE    NARODNE    REPUBLIKE   JUGOSLAVIJE 

Pretsedni^tvo 
вг. 127 .       .   ;: 

30 januara 1946 god. 
Beograd ■ 

SKUPŠTINI NARODA USTAVOTVORNE SKUPŠTINE FNRJ 
,   ..  ■     Bebgrail 

Savezna skupština Ustavotvorne skupštine Federativne 
Narodne Republike Jugoslavije na.svom.KJl redovnom sastan- 
ku, održanom 30 januara 1946 godine u Beogradu, usvojila je 
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konačni  tekst   Ustava   Federativne   Narodne   Republike   Jugo- 
slavije. 

Na osnovu člana 50 Poslovnika Savezne skupštine Ustavo- 
tvorne skupštine, dostavlja se Skupštini naroda konačni tekst 
Ustava onako kako ga je Savezna skupština usvojila s pred- 
logom da ga Skupština naroda usvoji. 

Savezna skupština Ustavotvorne skupštine 
Federativne Narodne Republike Jugoslavije 

Sekretar Pretsednik 
V. Leković, s. r. Vladimir Simić, s. r. 

Pretsednik: Na sastanku sa Pretsednikom Savezne skup- 
štine utvrdili smo da je tekst predloga Ustava Federativne 
Narodne Republike Jugoslavije, koji je izglasala Savezna skup- 
ština, pošto ga je redigovao zajednički Redakcionr odbor usta- 
votvornih odbora oba doma, indentičan sa tekstom predloga 
koji je na svom XII sastanku izglasala Skupština naroda. 

Pošto smo glasali poimenično, smatram da nije potrebno 
da se po tom istom identičnom tekstu opet glasa poimenično, 
te predlažem da glasamo aklamacijom. Prima li Skupština ovaj 
predlog? (Svi ustaju i dugo i burno aplaudiraju). 

Stavljam na glasanje tekst koji je usvojila Savezna skup- 
ština. Ko je za ovaj tekst, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). 
'Ima li ko protiv? (Nema). 

Objavljujem da je predlog Ustava koji je izglasala Savezna 
skupština primljen jednoglasno i da je Ustav, prema Zakonu o 
Ustavotvornoj skupštini i prema poslovniku, izglasan i defi- 
nitivno primljen. (Svi ustaju i iburno i dugotrajno aplaudiraju). 

Time je dnevni red ovog sastanka iscrpen. 
Pre nego što zaključim sednicu, obaveštavam Skupštinu 

da smo primili od .Pretsedništva Ustavotvorne skupštine Fede- 
rativne  Narodne  Republike  Jugoslavije   ovo saopštenje: 

»Pretsedništvo Ustavotvorne skupštine Federativne Narodne 
Republike Jugoslavije, na osnovu člana 8 .Poslovnika za zajed- 
ničke sednice oba doma Ustavotvorne skupštine, zakazalo je 
zajedničku sednicu oba doma za četvrtak, 31 o. m. u 16 časova 
sa dnevnim redom: proglašenje Ustava Federativne Narodne 
Republike Jugoslavije«. 

Ovim  zaključujem  današnju sednicu. 
(Sednica je zaključena u 21,05). 
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ЗАЈЕДНИЧКА  СЕДНИЦА   САВЕЗНЕ 
СКУПШТИНЕ  И СКУПШТИНЕ 

НАРОДА 

Четврта   седница 
(31 јануара 1946) 

Почетак у 16,30 часова. 

Још npe почетка седнице у великој дворани Народне 
скупштине на окупу су посланицн оба дома Уставотворне 
скупштине. Простор у дворани и на галеријама испуњен je 
до последњег места. Тачно у 16,30 часова у дворану улазн 
претседник Министарског савета маршал Југославије Јосип 
Броз Тито и чланови Савезне владе. Улазак претседника 
Министарског савета маршала Југославије Јосипа Броза 
Тита и чланова Савезне владе присутни посланици и публика 
поздрављају  стојећи   бурнн.м   и  дуготрајним   аплаузом. 

Претседавао претседник Beha народа Јосип Видмар. 
Претседава.јући: Отварам четврту заједничку седницу 

оба дома Уставотворне скупштине и молим друга секретара 
Јозу Миливојевића да прочита записник треће седнице. 

Секретар Јоза Мнливојевић чита записник rpelie зајед- 
ничке седнице оба дома Уставотворне скупштине од 2 де- 
Цембра 1945 године. 

Претседава.јући: Има ли примедаба на записник? (Јооаи 
ЈегдиН: Moje презиме je погрешно прочитано. Треба Јегдић, 
a не Jem-Hh). Молим друга секретара да исправи записник 
у смислу ове примедбе. 

Секретар: Добро je написано. Може бити да сам по- 
грешно прочитао. 
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T,    ПреГ(±давајући:   Има'ли  још! која   1)римедба?   (Нс.ма). 
Пошто примедаба нема,' записник* се оверава.       .    ,    . 

Како према пословнику за заједничке сединце днсвпи 
ред заједничких седница утвр5)ује сама Уставотворна скуп- 
штииа на предлог претседавајућег, то трсба да одлучимо o 
диевном реду. Ову заједничку седницу сазвало je Претсед- 
ииштво Уставотворнс скупиЈтине, достављајуКи Скупштинн 
на проглашење Устав Федеративие Народне Републнке Југо- 
славије, који je примљен у оба дома Уставотворне скуп- 
штине. Због тога предлажсм за данашњу заједничку седиицу 
следећи диевни ред: проглашење Устава Федеративне На- 
родне Републике Југославије. 

Прима ЛИ' Скупштина овај дневни ред? (Послаиици оба 
дома аплаузом у знак одобравања усвајају предложени 
дневни ред). 

Пошто je дневни ред примљен, молим секретара Прет- 
седннштва Уставотворне скупштине да прочнта писмо Прет- 
седништва, упућено Уставотворној скупштини. Има реч друг 
Перуничић. 

Секретар Претседииштва Уставотворпе скуиштине ФНРЈ 
Миле Перуничић (чита): 

УСТАВОТВОРНОЈ  СКУПШТИНИ 
Б е o r p a д 

Претседништва оба дома Уставотворие скупштине, Са- 
везне скупштине и -Скупштине народа, известила су Прст- 
седништво Уставотворне скупштине да су њихови домови 
на дан 30 јануара, на свом XII састанку, изгласали коначнк 
текст Устава ФНРЈ, изра1)сн иа основу нацрта поднетог у 
име Владе од стране Миннстра за Конституангу a ca изме- 
иама и допунама предложепим од уставотворних одбор;а оба 
дома и иакнадним амандманима које je подиео заменик Ми- 
нистра за Конституанту, као и са редакциским поправкама 
предложеним од заједничке редакциске комисије оба уста- 
вотворна одбора. 

Ha, свом XIIiI састанку, који je одржан такође 30 јануара„ 
Савезпа скупштнна усвојила je ca 326 гласова, без иједног 
гласа против и без иједног уздржавања, копачии текст 
Устава који je претходно био усвојен од Скупштине народа, 
a Скупиггнна ■ иарода усвојнла je na свом XIII састанку 
истога дана са 163 гласа,   без иједног   гласа   против и беа 
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иједног уздржаваша, коначни текст Устава који je прет- 
ходно био усвојен од Савезне скупштине. 

Ha тај начин, после свестране дебате o нацрту Устава 
у одборима и на пленумима оба доба, Уставотворна скуп- 
штина примила je Устав, основни закон наше Федеративне 
Народне Републике. 

У исто време, док су вођене-.дебате o нацрту Устава у 
Уставотворној скупштинн, широке народне масе у целоЈ 
земљи на небројеним састанцима н конференцнјама такође 
су узеле најживљег учешћа у проучавању и дискутовању на- 
црта Устава. Са тих састанака, у којима je радни народ 
града и села показао највеће одушевљење за предложсни 
нацрт, дубоко уверен да нацрт Устава у пуиој мсри прет- 
ставља крунисање великих демократских тековина херојске 
народне борбе у ослободилачком рату против фашнзма и 
реакције, послати су Скупштини и Мннистарству за Коисти- 
гуанту многи предлози као прилог за побол.шаше нацрта. 
Тако je истовремено са радом Скупштине и сав народ у 
земљи na и изван садашњих државних граница, својим 
одобравањем и живим учешћем у изради Устава, показао у 
коликој мери овај Устав претставља општенародно дело, у 
коликој мери он одговара животним интересима и истин- 
ским демократским напрсдним тежњама свих наших народа. 

Испуњено овим уверењем и извршујући своју дужпост 
према народу и љеговом претставништву, Прстседништво 
Уставотворне скупштине има част поднети, у духу закона 
и пословника, заједничкој седници оба дома Уставотворне 
скупштнне усвојени Устав ради проглашења. 

Дано у Београду 31 јануара 1946 године. 

Претседништво Уставотворне  скупштнне 
Федератнвне Народне Републике Југославнје 

' Секрстар Претссдиик 
Миле Перуннчић, с. р. ДР Иван Риоар, с. р. 

ПретседавајуНи: Сад молим известиоца Уставотворног 
одбора да прочита први део Устава. 

Моша Пијаде прочитао je на српском језику први део 
Устава од чл. 1 до 44; Звонко Бркић на хрватском од чл 44 
до 76- Марнјан Брецељ на словеначком од чл. 77 до 114 и 
Влада Малески од чл. 115 до 139 на македонском народном 
језику. 
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Претседавајући: Прочнтан je текст Устава. Реч има 
иародни посланик Сретен Жујовић. 

Сретен Жујовић: У име Кллба народних посланика Нз- 
родног фронта подносим Уставотворној скупштини следећи 
предлог: 

ОДЛУКА 
УСТАВОТВОРНЕ СКУПШТИНЕ 

ФЕДБРАТИВНЕ  НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ  ЈУГОСЛАВИЈЕ 

O  ПРОГЛАШЕЊУ 
УСТАВА 

ФЕДЕРАТИВНЕ  НАРОДНЕ  РЕПУБЛИКЕ  ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Уставотворна скупштина Федератнвне Народне Репу- 
блике Југославнје, као врховни претставник народног суве- 
ренитета и израз једнодушне воље свих народа Федеративне 
Народне Републике Југославије, на заједничкој седницн 
својих домова, Савезне скупштине н Скупштине народа, 

o д л у ч у j е : 

да се Устав Федеративне Народне Републике Југосла- 
вије, усвојен од Савезне скупштине и Скупштине народа, 
прогласи и објави народима и грађаиима Федеративне Ha- 
родне Републике Југославијс. 

(Читање предлога одлуке било je пропраћено бурннм 
аплаузом). 

Претседавајући: Чули сте предлог који je дао народни 
послаиик Сретен Жујрвић, Има ли какав други предлог за 
проглашење Устава? (Нема). Пошто друтог предлога нема, 
стављам овај предлог на гласање. Ko je за тај предлог, нека 
дигне руку. (Сви дижу руку). Има лн ко пропш? (Нема1.* 
Објављујем да je предлог o проглашењу Устава једногласно 
примљен. (Сви посланици устају н бурно, дуготрајно апла- 
удирају). 

Ha тај начин Уставотворна скупштина je једногласно 
прогласила Устав Федератнвне Народне Републике Југссла- 
вије и тиме проглашенн Устав ступа на снагу. (У том све- 
чаном тренутку сви народни посланици поново устају са 
својих места и бурно, дуготрај1но аплаудирају. Уз^вицп: 
Живео први народни Устав!" — Посланнцн прилазе једни 
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Другима и, стискајући руке, љубе се, узајамно честитајући 
лроглашење Устава.) 

Има реч народни посланик Родољуб Чолаковић. 
Родољуб Чолаковић: У име посланика Народног фронта 

Уставотворне скупштине слободан сам да Уставотворној 
скупштини поднесем следећи предлог: 

„Усвојивши у Савезној скупштини и Скупштини^ народа 
И свечано прогласивши на заједничкој седници оба дома 
Устав Федеративне Народне Републике Југославије, основнн 
закон нове државе, творевине заједничке братске ослобо- 
дилачке борбе народа Југославије и њихове слободие воље 
да живе заједно у једној федеративној и на основици истии- 
ске демократије изграђеној држави, 

УСТАВОТВОРНА  СКУПШТИНА 

пошто je завршила овај велики задатак, поверен joj од на- 
рода као уставотворном телу, решава да сагласно Уставу 
који предвн1)а Народну скупштину Федеративне Народне 
Републике Југославије, као претставника народног сувере- 
нитета и ка.о врховни орган државне власти Федеративне 
Народне Републике Југославије, a ради извршења крупнич 
законодавних задатака на изграђивању целокупне државне 
организације, r своме досдашњем саставу продужи рад као 
Народна скупштина Федеративне Народне Републике Југо- 
славије за Уставом предвиђени рок. 

Предлагачи у име Клуба кародних посланика Народиог фропта 

Андрија Хебранг, с. р., Фране Фрол, с. р., Ђуро Пуцар, с. р.. 
Миха Марнпко, с. р., Бане Андре.јев, с. р., Лазар Коли- 
шевски, с. р., Рус Јоснп, с. р., Сретеи ЖуЈовић, с. р., Мптар 
Бакић, с. р., др Синиша Станковић, с. р., др Обреи Благоје- 

вић, с. р., Љубо С. Бабић, с. р. 

Претседавају1111: Чулн ere предлог народног посланика 
Родољуба Чолаковића и другова o продужењу рада Скуп- 
штине као Народне скупштине Федератпвне Народне Penv- 
блике Југославије. Стављам овај предлог на гласање. Прима 
ли Скупштива овај предлог? (Прима). Ko je за овај предлог 
нека дигне руку. (Сви народни посланици дижу руку). Има 
ли ко против"? (Нема). Предлог да Уставотворна скупштина 
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иастави рад као Народна скупштшга Фсдератипне Иарбдне 
Републпке примл>ен je. (Буран аплауз). 

Молим другове народие посланикс да саслушају Указ 
Президијума Народне скупштине Федсративне Пародие Ре- 
публикс југослагшје o сазиву Народне скупштине Фсдера- 
тивне Народне Републике Југославије у I ванредно засе- 
дање. Молим друга секретара Перуни«1Мћ'а да прочита taj 
Указ. 

Секретар Миле Перуничић (чита): 

УКАЗ 
O  САЗИВЛЊУ НАРОДПЕ  СКУПШТИМЕ 

ФЕДЕРАТИВНЕ  НАРОДНЕ  РЕПУБЛИКЕ  ЛУГОСЛАВИЈЕ 
У  I ВАНРЕДНО ЗАСЕДАЊЕ 

Поппх) je Уставотворна скупштипа проглашељем Устава 
Федеративне Народие РепубЛикс Југославије завршила свој 
рад као Уставотворна скупштина, a на оспову Одлукс зајед- 
ничке седнице оба шена дома продужује рад као Народна 
скупштина Федератнвне Народне Републике Југославгје, 
Президијум Народис скупштине Федеративие Народне Ре- 
публике   Југославије   на  основу  члана   74,  тачкс   1,  Устава 
решио je: 

да се Народна скупштина Федеративие Народне Репу- 
блнке Југославнје сазове у I ваиредно; заседаље, које he се 
отворити заједничком седиицом Савезног већа и Beha на- 
рода на дан 31 јануара 1946 године, у 18,30 часова, са днев- 
ним редом: утврђквање дневног реда. 

У. Бр. 24 
31  јануара  1946 год. 

у  Беогреду 

Президнјум Народне смупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије 

Секретар Претседаик 
М. Перуничић, с. р. Др Иван Рибар, с. р. 

ПретседавајуИи: Господо народни посланици, друтови и 
другарнце, при закључку ове историскс седнице желим да 
укратко подвучем управо историски зиачај ове данашње 
седнице. Примили смо и прогласили Устав Федератнвне На- 
роднс РепублЈике Југославије. Тиме смо положили осиов 
свему нашем будућсм државном и друштвеном животу. Али, 
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ми смо овим Уставом учинили још н више. Ми смо учинили 
велики допринос идеји демократије. Пошто смо na својој 
земљи већ у току ослободилачке борбе положили темеље 
сасвим оригиналнс, сасвим наше, југословенске демократије, 
израдили смо своју народну демократију. Ми смо сем тога 
учврстили и идеју демократнје у овом делу Европе, na смо 
тиме учврстили и мир у југоисточном делу Европе, у коме 
Југославија претставља један снажан фактор. 

Тако смо ми испунили овим историским актом своју 
дужност према садашњици. Али ми имамо тешке и свечане 
дужности и према прошлим данима и према огрсмним и 
крвавим жртвама које су наши народи допринели у току 
овог великог светског рата. Ми морамо да се одужујемо 
жртвама с&ојих народа и, мислим, могу тврдити да им се 
заиста и одужујемо. Одужили смо се тим великим жртвама 
И ОСЛОбођењем Југославије и прокла.мацијом Републике Ју- 
гославије, и одужили смо им се и данашњом прокламацијом 
Устава, јер су све те велике тековипе, идеје за које су наши 
народи, за које je иаш херојски борац страдао у току четво- 
рогодишњег рата. Лепо je казао у току начелне дискусије o 
овом Уставу један наш друг иародни посланик да не бисмо 
могли нашим погинулим борцима иоставити лепши споме- 
ник него што je баш овај данас примл.ени И проглашени 
Устав. Али ми још имамо дужности према нашим мртвнм 
друговима и према живима. Примили смо и прогласили 
Устав. Сада je на реду да тај Устав спроведемо у живот. 
Друго, да ми Устав свим моралним и физичким силама чу- 
вамо и да га бранимо од сила реакције и од свих осталих 
сила која би хтеле да га повреде. ТреКи и најважнији паш 
задатак je Да свим моралним и физичким силама у буду- 
ћем животу исцрпиио' све могућности прогрсса које нам 
Устав даје и које обухвата. Ми све те дужности примамо, 
ми то хоћемо и ми ћемо их и испунитн. 

Ha крају осећам велику част да честитам народима Ју- 
гославије na Уставу, да честитам Народпој скупштини, свима 
пародпим посланицима, a из свега срца честитам опом међу 
кама који je својим радом, својом вољом и СВОЈИМ вдејама 
спровео и продубио стваралачку епергију, стваралачку сти- 
хију југословепског парода, — ne само продуоио пего и 
дао правац и дисциплпну. 
. (Претседавајућп прплазн и честита Претседнику Владе 
ФНРЈ маршалу Југославије Јоснпу   Брозу   Титу.   Сви   na- 
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родни посланици устају, дуготрајно и бурно ашлаудирају. 
Двораном одјекује слсжво: „Живео!". На^стаје Beoi.Ma све- 
чани тренутак: народии посланиди и шрепуне галерије 
лублике поново френетично аплаудирају и прирсђују оду- 
шевљене овације маршалу Титу). 

Објавл>ујем да je заседање Уставотворне скупштине за- 
кључено. (Бурно одооравање). 

(СедМица je закључена у 18,10 часова). 
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PRILOZI 

PREDLOG   ZAKONA 
O   PRETSEDNIŠTVU  USTAVOTVORNE  SKUPŠTINE 

Član 1 
Ustavotvorna skupština bira na zajedničkoj sednici oba 

doma Pretsedništvo Ustavotvorne skupštine, koje sačinjavaju 
pretsednik, šest potpretsednika, jednog sekretara i najviše tri- 
deset članova. 

Član 2 
Pretsedništvo Ustavotvorne skupštine bira se tajnim glasa- 

njem na osnovu kandidatskih lista većinom glasova prisutnih 
poslanika, ako sednici prisustvuje većina svih poslanika. 

Član 3 
Pretsedništvo vrši u ime Ustavotvorne skupštine sledeče iz- 

vršne funkcije: 
1) Pretstavlja u zemlji i prema inostranstvu narodni i dr- 

žavni  suverenitet  Federativne  Narodne  Republike Jugoslavije; 
2) Saziva i zaključuje zasedanja Ustavotvorne skupštine 

saglasno čl. 24 Zakona o Ustavotvornoj ukupštini; 
3) Raspušta Ustavotvornu skupštinu u slučaju nesaglasnosti 

domova i raspisuje nove izbore za Ustavotvornu skupštinu; 
4) Daje obavezna tumačenja saveznih zakona; 
5) Vrši pravo amnestije i pomilovanja po zakonski pred- 

viđenom postupku; 
6) Dodeljuje odlikovanja i počasna zvanja na predlog pret- 

sednika Savezne vlade; 
7) Postavlja i opoziva ambasadore, poslanike i opunomo- 

ćene poslanike u stranim državama na predlog Savezne vlade; 
8) Prima akreditivna i opozivna pisma opunomoćenih pret- 

stavnika stranih država; 
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9) Postavlja i razrešava na predlog pretsednika Savezne 
vlade pojedine ministre u vremenu između dva zasedanja Ustavo- 
tvorne skupštine; 

10) Određuje zamenike ministrima na predlog pretsednika 
Savezne vlade; 

11) Ustanovljava komitete u okviru Vlade i imenuje njihove 
rukovodioce na predlog Savezne vlade; 

12) Potpisuje i objavljuje Ustav posle njegovog progla- 
šenja na zajedničkoj sednici Ustavotvorne skupštine i objavljuje 
zakone koje donosi Ustavotvorna skupština, sa potpisima pret- 
sednika i sekretara. 

Član 4 
Pretsedništvo Ustavotvorne skupštine odgovara za svoj rad 

Ustavotvornoj skupštini. 

Član 5 
Pretsedništvo može pojedine poslove iz svoje nadležnosti 

preneti na pojedine odbore Pretsedništva, sastavljene od članova 
Pretsedništva. 

Član 6 
Kad se Ustavotvorna skupština u smislu čl. 26 Zakona o 

Ustavotvornoj skupštini pretvori u redovnu Narodnu skupštinu, 
Pretsedništvo Ustavotvorne skupštine istovremeno se pretvara u 
Pretsedništvo redovne Narodne skupštine. 

Član 7 
Ukidaju se odredbe Zakona o Ustavotvornoj skupštini od 

21 avgusta 1945 godine koje su u suprotnosti sa ovim zakonom. 

Član 8 

Ovaj zakon stupa mai snagu kad se objavi u »Službenom 
listu Federativne  Narodne  Republike  Jugoslavije«. 
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ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
O   ПОСЛОВАЊУ  HA  ЗАЈЕДНИЧКИМ   СЕДНИЦАМА  ОБА 

ДОМА УСТАВОТВОРНЕ СКУПШТИНЕ 

Члан 1 
Заједничке седнице оба дома Уставотворне скупштине 

састављају сви посланици Савезне скупштине и Скупштине 
народа. 

Чла« 2 
Уставотворна скупштина ааседа у заједничкој седницн 

оба дома ради нзбора Претседннштва Уставотворне скул- 
штине, радн нзбора владе, ради проглашења Устава и онда 
када то одлуче оба дома. 

Члан 3 
Претседништво Уставотворне скупштине се састоји од 

претседника, шест потпретседника, два секретара и највише 
тридесет чланова. 

Претседништво Уставотворне скупштине се бира таЈннм 
гласањем no листама већином гласова присутних посланика, 
ако седници прнсуствује већина свих посланика. Кандндатске 
листе могу поднети најшње 30 посланика. 

Члан 4 
Уставотворна скупштина   у   заједпичкој   седници   бира 

мандатора коме поверава састав владе, a мандатор подноси 
састав владе на одобрење Скупштини. Указ o нанменовању 
владе доноси Претседништво Уставотворне скупштине. 

Члан 5 
Заједничким седницама претседавају панзменнчно прет- 

седници домова. У случају спречености претселника дома, 
замениће га један од потпретседиик.а' истог дома. 
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Претседник руководи седницом и crapai се o томе да се 
одредбе пословника тачно извршују и да се за време седнице 
одржава ред. 

Претседник не учествује у претресу ни у гласању. 

Члан 6 
Дужнсст секретара заједничшх седница врше свкрета1ри 

домова. Њихова je дужност да врше прозивку посланика, да 
воде белешке no одлукама ааједничке седнице, иачину и ре- 
зултату гласања и o реду говорника, и да састављају запи- 
сник заједничке седнице. 

Члаи 7 
Заједничке седнице оба дома су јавне. Оне могу бити 

претворене у тајие, када на захтсв Претседника владе или 
30 посланика скупштина то одлучи. 

Члан 8 
Заједшчку седницу оба дома заказује писмеиим путем 

претседник Претседништва Уставотворне скупштине. Позив 
he се обзнанити нарочитом објавом у згради сваког дома. 

Дневни ред за заједничму седницу утврђује оазда/ Уста- 
вотворна скупштона на предлог претседавајућег без пре- 
треса. После утврђивања дневног реда Уставотворна схуп- 
штина може одмах прећи иа дневни ред. Ако то не учини, 
дневни ред he се обзнаиити на нанин предвиђен у претход- 
ном стасу. 

Члан 9 
У записник се бележи: 
1) саопштења претседника; 
2) предмети o којима je заједничка седница решавала и 

донета решења no њима са на/чином гласанла и бројем гла- 
сова за поједине предлоге; 

3) предмети за које у заједничкој седници буде решено 
да се унесу у записник. Говори послаиика: не бележе се у за- 
писних, али се означују имепа говорника и пајкраће бележе 
њихови предлози, жо оу nx ставили. 

Члан 10 
У почетку сваке седнице чита се записни« претходне сед- 

нице. Сваки посланик има право да учпни примедбу иа за- 
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писник. AKO секретар изјави да не прииа учињену примедбу 
и да остаје при својој редакцији, Уставотворн-а- скупштина 
решава o томе без претреса. У случају да Скупштана нађе 
да je примедба основаш, секретар je дужан да пре.ма и>ој 
исправи записник. Коначно усвојен записник потписује прет- 
седник и секретар који га je водио. 

Записници he се штампати у „Службеном листу ФНРЈ". 

Члан 11 
Пре прелаза на дневни ред претседник чини Уставотвор- 

ној скуиштини саопштења која се ње тичу. После тога посла- 
ници могу упућивати кратка nHiaiba претседнику. 

Затим се прелази на дневни ред. 

Члан 12 
Ha заједничкој седници оба дома имају право да го- 

воре само посланици и минисгри. 
Сваки посланик има право да говори на јсзику народа 

коме припада. 
Нико не може говорити пре него што буде тражио и 

добио реч од претседника. 
Претседник даје реч no реду пријаве, изузимајући слу- 

чајеве када je пословником друкчије предвиђеио. 
■Посланику који жели да говори o каквој повреди По- 

словника, или дневног реда даје се реч чим je затражн. 
Његов говор може трајати највише пет минута и o том слу- 
чају не може говорити ниједан други посланик. Ако и после 
објашњења претседника говорник .остаје прн то.ме да су по- 
словник или дневни ред повређеии, претседник одмах по- 
зтаа Уставотворну скупштину да без претреса реши то 
питање. 

Члан 13 
Пријаве за реч чине се чим се претрес отвори. Сваки по- 

сланик који се јави за реч дужан je да изјави да ли he rouo- 
рити у име групе посланика или у име своЈе лично. 

Говорник може говорити само o питању Koje je на днев- 
ном реду Осим претседиика нико други не може прекинути 
говорнима нити га опомињати на ред. 

O једном предмету могу посланици говорити само Један- 
пут. Посланиху који тражи реч да исправи навод који je по- 
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грешно изложен те дао повода неспоразуму, или ради личног 
објашњења, даће се реч одмак no завршеном говору који je 
дао за то повода, али не може дуже говорити од пет минута. 

Министар o чијим се предметима расправља може гово- 
рити више пута. 

Члан 14 
O сваком питању које je предмет решавања на заједнич- 

кој седници гласа се само у целини. 

Члам 15 
Заједничке седнице закључује претседавајући. Ако je 

дневни ред исцрпен претседавајући може закљ^шти сед- 
ницу само са пристанком Уставотворне скупштине. Пре за- 
кључења седнице Уставотворна скупштина може утврдити 
дневни ред за идућу седницу. 

Члан 16 
Глаоање je јавно или тајно. 
Јавно се гласа дизањем руку или поименце. Глаоање дц- 

зањем руку бива у свим случајевима у којима није Послов- 
ником одређен други наиин гласања. Дизањем руку гласа! се 
на овај начин: претседник позива да дигну руку сви они 
који гласају против предлога. 

Поименце се гласа усмено. Гласање поименце врши се 
кад гласање дизањем руку ие даје позитиван резултат и при 
вршењу избора, ако Скупштина реши да се они врше јавно. 
При гласању поименце један од секретара прозива све по- 
сланике поименце, a ови ће гласати одзивом „за" или „про- 
тив". По свршеној прозивци свих посланика ирозиваИе се 
још једном они послаиици који се први пут иису одазвали. 

tajno гласање врши се листићима једнаке величине, 
једне боје « једног облика, који се стављају iy једнробразну 
коверту нарочито за то <:премље1ну. Посланици пуштаће један 
за другим no прозивци листиће у сандучић који ће стајагги 
на столу прстседника. Гласове hc бројати три посланика 
коцком одређена. 

Гласати се може само лично. 

Члан 17 
Уставотворна скупштина може пуноважно peuiaBia/ra на 

заједничкој  седници  ако  je  присутио   више   од   полови1не 
укупног броја послаиика оба дома узета! заједно. 
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За пуновансан закључак потребна) je већина гласова при- 
сутних посланика. 

Када при вршењу избора два или више лица добнју 
једнак број гласова, вршнће се иов избор. Ако и тада буде 
једнак број гласова онда he одлучити међу каидидатима 
коцка. 

Члан 18 
Уставотворна скупштина на заједничкој седници про- 

глашује Устав акламацијом после изгласавања Устава у Са- 
везној скупштини и Скутиттш народа. 

Објављивање Устава врши се на дан његовог прогла- 
шсња и то на српском, хрватском, словеначком и македон- 
ском језику. 

•Указ   o   прогашењу   Устава   потпнсује   Претседннштво 
Уставотворне скупштине. 

Члан 19 
Ред на седницама одржава претседавајући, 

Члан 20 
Дисциплинске казне којима се могу казнити посланици 

су ове: 
1) опомена на ред; 
2) записана опомена на ред; 
3) одузимање речи; 
4) прнвремено 'Искл>уче1Бе са седннце. 
Искл>учење може бити само са једне седнице. 
Прве три казне нзриче са.м претседавајући, a последњу 

Уставотвориа скупштина без'претреса na предлог претседа- 
Bajyher или 20 чланова Уставотворне скупштине. 

Члан 21 
Опомсном на ред казниће се посланик који својим гово- 

ром или својим понашаљем у заједничкој седници нарушава 
ред и пропнсе пословника. Записаном опомеиом на ред, која 
he се забележити у заиисник седнице, казииће се сваки no- 
сланик који je у исгој седници већ раније опоменут на ред. 

Одузимаљем речи казниће се посланнк који би у свом 
говору или повредио ред, a већ раније иа истој ссдннци оио 
кажњен записаном опомено.м, или није хтео два пута послу- 
шагги претседавајућег. 
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Казном искључења ма^њава се посланик који личио 
вређа и клевета; посланика Уставотворне скупшти1Н€ или се 
понаша неприсгојно према Уставотворној скупштини, или 
неће да послуша опомене претседннка, као и онај који правн 
иеред или спречава рад у седници. 

Посланик који je каокњбн казном иокључења дужан je 
да се одмах уклони из дворане у којој заседа Уставотворна 
скупштини. У случају противљења претседавајући ће преки- 
нути седницу и наредити да се кажњеии посланик силом 
уклони. 

Посланик против кога ое предлаже иокључење има право 
да говори у своју одбрану, али највише пет мииута. Ако je 
више послаиика једновремено предложено за искључење, има 
право да говори само један у име свих, али његов ronop 
иоже трајати највише десет минута!. 

Члан 22 
Без одобрења претседннка никаква се оружана сила не 

иоже поставити у дворани где заседа Скупштина у заједнич- 
кој седници. 

Стенографске белешке 

Члан 23 
O заједничким седницама оба дома стенографске беле- 

шке води иаизменично стенографоко особље сваког од до- 
мова. Стенографске белешке подносе се на увиђај сваком 
говорнику. Он може чишти измене које се тичу редакције, 
не уносећи нове мисли и разлоге, нити изостављају11И изра- 
жене мисли и ршлоге. Претседник води рачуна да говорници 
не чиие исправке ван обележених граница. 

Чување записника и осталих списа 

Члан 24 
Записници, стенографске белешке и други списи са за- 

једничких седница чуваће се у архиви Претседништва Уста- 
вотворне ск.упштине. 
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Закључне одредбе 

Члан 25 
Пословник  се  може  мењати  резолуцијом Уставотворне 

скупштине у заједничкој седници оба дома', 

Члан 26 
Овај   пословник  ступа   на   снагу  чим   га  Уставотворна 

скупштина на заједничкој седници усвоји. 

НАЦРТ   ПОСЛОВНИКА 
САВЕЗНЕ  СКУПШТИНЕ  УСТАВОТВОРНЕ  СКУПШТИНЕ 

Састанак посланика и оверавање уверења o њиховом избору 

Члан 1 
Ha првом састанку Савезне скупштине претседава no ro- 

Динад1а најстарији присутни посланик. 
Дужност привремених секретара врше три 110сла.ника 

које Скупштина изабере. 
Пошто присутни посланици предаду привременом прет- 

седнику уверења издата од изборних комисија, СкупштиБа 
бира верификациони одбор од 20 члаиова. Ако се скупштин- 
ске групе нису сагласиле на једну заједничку листу, избор се 
врши тајним гласањем no листама и no начелу сразмерног 
претставништва. Кандидатску листу може поднети најмање 
10 посланика. 

После овог избора састанак Скупштине се закључује. 

Члан 2 
Верификациони одбор испитује посланичка уверења, сва 

изборна акта) и све жалбе против избора, и подноси извештај 
Скупштини. Отштампани извештај верифнкационог одбора 
доставиће се свш&а) посланицима. 

Пошто je извештај достављен посланнцима!, претседпик 
верификацноног одбора сазива седницу Скупштине, na којој 
се од.мах прнступа претресу извештаја верификационог од- 
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бора. Седница се не може одржати пре него што протекне 
24 часа од доставља1нза извештаја посланицима. 

До избора претседн1И1К1а; Скупштине њеаим седницама ру- 
ководи претседник верифнкационог одбара. 

Сваки посланик, док му избор ие би био поннштбн, има 
право присуствовати и решавагги у -седницама Скупштине, 
али не може глаЈсати o свом сопственом избору, iaiKO се o њему 
посебице гла-са. 

Скупштнна може осважити или поииштнти избор посла- 
ника или одложити одлуку и наредити да се изврше потребви 
нзвиђаји. 

Члан 3 
AKO се поништи мандат једног посланика због недо 

статка услова за уживање бирачког права, позваће се 3ia по- 
сланика његов заменик. 

У случају поништења мандата због иеправилности из- 
борне радње, услед чепа се сматра да кандидат није ни иза- 
бран за посланика, позваће се на његово место онај феоки 
кандидат са исте кандидатске листе који je на шборима 
добио лосле њега највише гласова, iai aiKO није било другог 
среског кандндата на истој листи онда онај камдидат који 
je иа изборима добио највише гласова uz истој окружној 
листи. Но ако су утврђене |непр1а1вилности изборне радње у 
погледу свих кандидата једног изборног среза; Скупштина 
може, поништавајући мандат, иаредити «ове изборе у томе 
срезу, 

Члан 4 
По завршеном претресу извештаја верификационог од- 

бора, послаиици чији су избори потврђени полажу пред 
Скупштииом и потписују заклетву која гласи: 

„Ja, име и презиме, заклињем се својом чашћу и чашћу 
свога народа да ћу као народни послаиик у раду Уставо- 
творне скупштине верно заступати овој народ и да ћу неу- 
морно чувлгги и браиити тековине н-ародне борбе, демократ- 
ска права! и сло^боду народа". 

Посланици не могу вршити своју дужност док не по- 
ложе заклетву. 

Они посланици који су изабрани у више срезова морају 
најкасиије од три дана да ј^аве Претседништву који од ман- 
дата задржзвају да би се могли одмзх позвати њихови за- 
меници. 
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Претседник и секретаријат 

Члан 5 
Скупштина бира претседкика, два потпретседникз и три 

секретара. 
Најпре се бира претседник, затам потпретседник и најзад 

секретари. Кандидате може предлагдаи најмање 10 посла- 
нтаа. Избор потпретседника и секретара врши се no листама 
и no начелу сразмерног претставништва. 

Члан 6 
Претседник претставља Скупштину, руководи и одржава 

ред на њешш седницама, претседава заједничким седницама 
оба дома Уставотворне скупштине наизменично с претседни- 
ком Скупштине народа, стара се o уредном и брзом отправ- 
љању послова и канцеларијама Скупштине. Он се нарочито 
craipa да рад у одборима не за/стаје и да се не прекида. Прет- 
седник поставл>а све канцелариско асобље, доноси одлуке o 
њиховим службеним односима и врши дисциплинску власт 
над свима службеницима Скупштине. 

У случају спречвности претседника замењује na један од 
потпретседник.а. 

Члан 7 
Дужност je секретара: да врше прозивку посланика, да 

састављају записнике седница, да читају предлоге и друга 
акта у Скупштини, и да се старају o вођењу бележака o одлу- 
кама Скупштнне, начину и резултату гласања и o реду го- 
ворника. 

Један од секретара, кога одреди претседник, водиће не- 
посредан надзор над вршењем целокупног манцелариског 
рада. 

У случају да су сви секретари спречени у вршењу дужно- 
сти, замениће их прнвремено посланнци које одреди прет- 
седник. 

Одбори 

Члан 8 
За проучавање и прппремање иацрта Устзва, замонских 

предлога и' предлога o другим питањима Скупштина ^бнра 
одборе. Одбори су сталниили нарочнти. Стални су: 1) Уста- 
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вотворни одбор; 2) Одбор за привредни пљаи и финанснје, 
3) Мандатии и имунитетски одбор; 4) Административни 
одбар; и 5) Одбор за молбе и жалбе. 

Нарочити одбори бирају се за npoy4aiBa}be оних закон- 
ских предлога или других предмета за које би Скупштина 
нашла да их треба упутити у нарочити одбор. Нарочити 
одбор« трају док не сврше поверени им посао. Стални одбори 
трају све до распуштања Уставотворне скупштине. 

Скупштина може одредити и посебне истражне и ан- 
кетис одборе зз поједина питања. 

Скупштина бира такође 10 чланова који улазе у Коорди- 
наш:они одбор Уставотворне скупштине (чл. 23. З^кона o 
Уставотворној скупштини). Они могу бити сви узети између 
чланова Уставотворног одбора. 

Члам 9 
Одбори се бирају no листама и no шчелу сразмерног 

претставништва. Кандидатску листу може поднети најмање 
10 послаиика. 

Члан 10 
Уставотворни одбор се састоји од 31 члана, Одбор за 

привредни плаи и фипапоије од 15 чланова, a осгали одбори 
састављени су од no 7 чла1НОв.а1. Наро1гати одбори имају оно- 
лико чланова колико скупштина одреди у сваком посебном 
случају. 

Члан 11 
Свами he одбор изабрати себи претседника, потпретсед- 

вика и секретара. 
Претседника одбора у случају спречености замеииће пот- 

претседник, a ако je и он спречен no годинама пајст-арији 
одборник. 

Позивн sa седвице одбора објављују се на месту наро- 
чито за то одређеном у згради где се одржавају скупштин- 
ске седнице, a морају се доставити лично сваком члану од- 
6opia ако при закључењу последње седнице иије био утврђен 
даи и час наредне седнице одбора. 

Окупштина ће одредити рок до кога одбор треба да под- 
несе извештај. Ако одбор то не учини у одређеном року или 
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му Скупштина не продужи рок, Скупштина може изабрати 
нов одбор. 

Одбор може решавати гко je присутно више од поло- 
вине његових чланова. Пунозажни закључци доносе се ве- 
ћином гласова присутннх чланова. 

Одбори he водитн записник o сгн>-.: раду, у који се бе- 
леже имена присутних чланова, н.нчови предлози и одлуке 
одбора. 

Ha место чланова одбора спречених да учествују у сед- 
ницама, могу учествовати у раду одбора љнхови заменици 
из исте посланичке групе. O томе група мора писмено оба- 
вестити претседника одбора. 

Члан 12 
Сваки члаи одбора може подносити предлоге o поједи- 

ним члановима предлога У-става и законских предлога који 
се претресају. O сваком таквом предлогу одбор je дужан до- 
нети решење. 

Члан 13 
Одбори могу радити и за време кад Скупштина није на 

окупу, али само no иарочитом решењу Скупштане. 

Члзјн 14 
Пошто предмет у одбору буде завршен, одбор he одре- 

дити свога известиоца, који he у Скупштиии прочитати и 
бранити извештај и предлог одбора. 

AKO се одбор подели иа већину и м^ањину, и једна и 
Друга страна има свог засебног известиоца. Свако одвојено 
мншљење предаће се писмено одбору, који he га упоредо са 
извештајем веЈшне пзнети пред Скупштину. Члан одбора који 
je одвојио мишљење може бранити своје мишљење на сед- 
ници Скупштине. 

Члан 15 
Ради припремаша и лакшег извршења свога задатка од- 

бори могу образовати у својој средини пододборе. Чланови 
одбора бирају пододборе no истим начелима no којима ое 
врши избор одбора. 

Пододбори не могу доносити нпкакве одлуке у име целог 
одбора. 
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Члан 16 

Кад Уставотворнн одбор прими све поднете предлоге 
Устава, одлучиће који ће од њих узети као основу аа свој 
рад. Он може решити да cafM одбор изради нов уста-вни нацрт. 

Члан 17 

Уставотворни одбор претреса предлог Устава најпре у 
начелу a затим у појединостима. По свршеном претресу 
одбор упућује Скупштини свој извешта)] са коначним пред- 
логом Уетава. ' 

У току свога рада Уставотворни одбор стајаће преко 
свог претседника у сталном додиру са Уставотвориим одбо- 
ром Скупштине «арода ради ме1)усобног обавештавања и 
ускла1ђипања рада оба одбора. 

Члан 18 

Седиицама свих одбора може присуствовати сваки no- 
сланик. Иа седницама Уставотворног одбора могу присуство- 
вати и претставници домаће дневне штампе no одобрењу 
претседнпка. 

Осим чланова одбора само чланови Владе и владнни no- 
вереници имају право говора у одборским седницама. 

Ha седници одбора обавезно je присуство мииистра o 
чијем се законском предлогу npeTpecai. 

Члан 19 
Сви чланови одбора дужни су за време док одбор ради 

бити стално у месту где Скупштииа заседа « вршити савеоио 
своју дужност члана одбора. Чланове одбора, који неоправ- 
дано изостају са одборашх седиица може одбор на предлог 
било ког члана доставити Скупшптаи рзди доношења одлуке 
o њиховом смењивању. 

Члан 20 
Одбори могу општнти непооредно cai министрима преко 

својих претседника. 

Члан 21 
Претставници   постојећих   посланичких   клубова,   који 

броје најмање пет послакика, образују одбор претставника 
група. Мање групе могу се споразумети и одредити зајед- 
нички једног претставника. Сваки члан одбора мора имати 
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свог заменика. Седницама одбора ншгзменично претседавају 
претставницн појединих група. 

Одбор претставника група решава o свима питањима 
која се тичу скупштинског рада у циљу спаразума ради убр- 
зања ра;да и скраћнвања поступкаЈ код претреса и гласања. 

Претседник Скупштнне, односно један од потпретсед- 
ннка који je за то одређен, и претседник Владе, односно 
један од потпретседника, могу присуствовати седницама 
Одбора претставника група. 

Одбор претставника rp>Tia доиоси своје одлуке Једно- 
гласно. Одлуке се сакшштавају Скупштини која их без пре- 
треса прима или одбацује. 

AKO одбор no неком питању не постигне сагласност, при- 
мењују се у том случају одредбе пословника. 

Седнице Скупштине 

Члан 22 
Седнице Ск>т1штине отвара претседник или у случају 

његове спречености један од потпретседника. Он руководи 
претресом, сшра се да се одредбе пословника тачно извр- 
шују и да одржава ред. 

"Претседавајући не учествује у претресу нити у гласању. 
У случају под.једиаке подоле гласова одлучиће глас претсе- 
давајућег. 

Члан 23 
Седнице Скупштине су јавне. Оне могу бити претворене 

у тајне када на захтев претседавајуКег, Владе или 20 посла- 
ннка, Скупштина то одлучн. O овом предлогу гласа се без 
претреса. 

Предмети за које je изгласана тајност прстресаће се, ако 
друкчије није решено, тајно и у одборима. Објавл.ивање 
владиних изјава или предлога даних у тајним седницама 
може бнти само са пристанком Владе. 

Члаи 24 
Оснм јавних и тајних седница, Скупштина се може ску- 

пл>а(ти и у конференције на предлог претседника Скупштине, 
претседника Владе или 20 посланика. Ha конфсрснцији могу 
битп гфисугни само посланици и министри. Конференције не 
могу доноснти обавезне одлуке. 
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Члан 25 
Дневни ред за сваку седницу утврђује самл Скупштина 

-на предлог претседавајућег или кога посланика без пре- 
треса. Ha крају седнице утврђује се дневни ред за сваку 
идућу седницу. Дневни ред he се обзнаиити наротатом обја- 
вом на одређеном месту у скупштшској згради. 

AKO се дневни ред одређен за једну седницу није могао 
свршити на тој седници због недовољног броја присутних 
посланика, претседавајући ће објавити да као дневни ред за 
идућу седницу врсди исти оиај који je остао иесвршеи уз 
додатак оних предмета које no самом пословнику треба ста- 
витн н за које je Скупштнна већ раније решила да се тога 
дана ставе иа дневни ред. 

Члан 26 
Групе које имају организовани и претседнику Скуп 

штине пријаиљен клуб, могу после завршене дискусије ai пре 
гласања у целини o неком предлогу или предмету на днев- 
ном реду, дати преко једног свог претставника кратку изјаву 
o предмету. Ta нзјава мора бити писмена и ие може трајати 
дуже од пет минута. 

Члан 27 

Записник седнице воде секретари редом, како то буде 
одредио претседавајући. 

У затионик се бележе: 1) сакшштења претседавајућег и 
Владе; 2) предмети o којима je Скупштина решавала и ре- 
шења која су no њима донета, са начином гласања и бројем 
гласова „за" и „против" код поимепичног гласања; 3) пред- 
мети за које Скупштина реши да се унесу у записпик. Го- 
пори посланика не бележе се у записник, али се озиачују 
нмена говорника „за" и „против". 

Члан 28 

Ha почетку сваке седнице чита! се за(писнга< претходне 
седн1гце. Свами посланик има право да учши примедбу на 
записник. AIKO секретар изјави да не прима учиње«у при- 
медбу и да остаје при својој редакцији, Скупштин.а решава 
o томе без претреоа. У случају да Скупштнна нађе да je при- 
медба основана, секретар je дужан да према њој исправи за- 
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писник. Коначно усвојени записник потписује претседавајући 
и секретар који га je водио. 

Записници he се штампагги у „Службеном листу . 

Члан 29 
Пре прелаза на дневни ред претседавајући и Влада чине 

Скупштини саопштења која се ње тичу. После тога посла- 
ници могу упућив-ати кратка питан>а претседнкку Скупштине, 
претседнику Владе или појединим министрима, сагласно 
чл. 53 овог пословника. 

Затим се прелази на диевни ред. 
Саопштења од стране Владе могу се чинити у свако време 

<:еднице. 

Члан 30 
Ha седнади Скупштине имају право да говоре само по- 

сланици и министри. 
Скупштина he no потреби саслушати овлашћеног ми«и- 

старског повереника за кога иинистар затражи да буде СШ- 
слушан. 

Сваки посланик има прто да говори на Језику народа 
коме припада. 

Нико не може говорити пре него што буде тражно и 
добио реч од претседника. 

Претседник даје реч no реду пријаве, изузимаЈућн слу- 
чајеве када je пословником друкчије предвиђено. Мини- 
стрима he дати реч кад год je затраже. Одборски известиоци 
могу говорити више пута и преко реда!, ако то захтева no- 
треба претреса. 

Свжи прнјављени говорник има право да свој ред уступн 
другом пријављеном говорннку. 

Посланику који жели да говори o каквој поврсди no- 
словника или дневног реда, даје се реч чим je затражи. Његов 
говор може трајати вајвише пет мннута и o том случају не 
може говорити ниједа« други посланик. Ако и после прет- 
седниковог објашњежа говорник остаје при томе да су по- 
словник или дневни ред повређени, претседник од.мах по- 
Aima, Скупштину да без претреса реши то питањс. 

Члал 31 
Пријаве за реч чине се чнм се претрес отвори. Сваки 

посланик којн се јавл>а за реч дужан je да изјави да ли he 
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говорити за или против предлога, као и да ли ће говоритн 
у име групе или у име своје лично. Кад претрес почне, прег- 
седник ће дати прво реч првом пријављеном говорнику „за", 
a потом једном пријављеном говорнику „против", ако ra 
има, н тако редом. 

Говорник може говорити само o питању које je на днев- 
ном реду. Осим претседника нико други не може прекинути 
говорника нити га опоменути на ред. 

Члан 32 
Осим министара и одборских нзвестилаца, o једном прел- 

мету «е може нико говорити више од једанпут, ооим ако му 
то Скупштина нарочито допусти. Претрес у начелу и претрес 
у поједи.ностима сматрају се као предмети за себе. 

AKO посланик тражи реч да исправи свој навод који je 
погрешно изложен те дао повода неспораауму, или ради 
личног објашшења, онда he му се дати реч одмах no заврше- 
ном говору који je дао повод за то, али не може дуже гово- 
рити од пет минута. 

Члан 33 
У начелном претресу, говори посланика који говоре у 

име групе могу трајати најдуже сат и no, a говори осталих 
посланика најдуже један сат. У поједипачном претресу го- 
вори послајника који говоре у име групе могу трајати нај- 
дуже пола сата, a говори осталнх послаиика најдуже четврт 
carra. 

У име прупе може говорити само једа« посланик, осим 
ако če Одбор претставника група за претрес појединих пред- 
мета није друкчије сагласно. 

Члан 34 
У начелном 'претресу, пошто буду говорили сви посла- 

ници у име групе, Скупштина може решити колико ће се вре- 
мена оставити за говоре других посланика. 

У посебном претресу, чим o појединим главама буду за- 
вршенн говори говорника у име групе, Скупштина може на 
предлог 30 посланика решити да се претрес закључи. Овакав 
закл>учак не може бити донет у посебнскм претресу Устава. 

Ова ограничења не могу се примепити при претресу 
Устава. 
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Члан 35 
Одбор претставника група може решавати споразуино 

колико he дана трајати претрес у «ачелу « у појединостима 
и колико he говорника дати која група no законским пред- 
лозима који су стављени на дневни ред. 

Он може да за поједине законске предлоге усвоји краћи 
поступак у коме би пре глаоања давали само кратке изјаве 
no један претставник сваке групе. 

Члан 36 
Седнице закључује претседавајући. Ако дневни ред иијс 

исцрпен закључиће седницу само са пристанком Скупштине, 
објављујући дневни ред најредне седнице, који je Скупштина 
претходно утврдила. Нову седницу претседник може зака- 
заггн и писмеиим путе'М. 

Подношење  и  иретрес нацрта Устава, закоиских предлога 
и резолуција 

Члан 37 
Нацрте Устава могу Скупштини поднети: Влада и поје- 

Дини посланици чији предлог писмено помоше «ајмање 20 
чланова Скупштине. 

Нацрти Устава се подносе најдаље у року од 10 дана од 
дана избора Уставотворног одбора. 

Поднете нацрте Устава претседник he упутити Усгаво- 
творном одбору и у исто време наредити да се они одмах 
отштампају^ и разлоле свима послашицкма. Устаиотиорни, 
одбор почиње рад одмах после свог избора са оним нацр- 
тима Устава који тада буду поднети, осим ако једна или 
више група no 10 посланика не изјаве претседнику да he p 
предвиђеиом року поднети свој нацрт Устава. 

Нацрте Устава које подносе послапици претседиик he 
одмах преко Претседништва Уставотворне скупштине доста- 
вити Скупштини народа на решгЈвање. Нацрт Устава који под- 
носи Влада подне11е се Претседништву Уставотворне скуп- 
штине које he га доставитп Савезној скупштини и Скуп- 
штинн народа. 

.    Члан 38 
Сваки посланнк има ттраво подносити предлоге за измену 

и допуну (амандмане) појединнх Beh усвојених чланова на- 
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црта Устава све до свршстка појединачне дебате у Уставо- 
творном одбору. 

Члан 39 

Уставотворни одбори Савезне скупштине и Скупштнне 
народа могу се споразумети који ће нацрт Устава узети као 
основу за свој рад. 

Члан 40 
Законске предлоге може подносити Скупштини Влада и 

сваки посланик. CBiaKH послаиик може подносити законске 
предлоге на језику народа коме припада. 

У име Владе законске предлоге могу подиосити само 
министри. 

Скупштииа/ ће узети у претрес и нацрте Устава и закон- 
ске предлоге које je усвојила Скупштина народа и њој до- 
ставила на решавање. 

Законски предлози предаће се лаписмено претседнику 
Скупштине. Предлог посланик.а1 мора такође бити састављен 
у облику у којем се доноси зако«. 

Претседниа< he н.аредити да се законски предлози благо- 
времено умиоже и раздаду посланицима. 

Законске предлоге које подносе посланици претссдник 
he одмах преко Претседништва Уставотворне скупштине до- 
ставити Окупштиии народа на решавање. Закоиске предлоге 
к©је подноси Влада доставиће Претседништво Уставотворне 
скупштине Савезној скупштини и Скупштини народа. 

Члан 41 

Уставотворни одбори Савезне скупштине и Скупштине 
народа могу и у току начелне и појединачне дебате, на ини- 
цијативу једног од ших, одржавати заједничке састанке ради 
саглашавања o техничкој редакцији поједилих глава и чла- 
нова Устава и законских предлопа. 

Члан 42 

Претседник je дужан известити, Скупштину на првој на- 
редној седници o примљеним предлозима Устава и законским 
предлозшш, 

Скупштина he најпре одлучити no питању хитности за 
законске предлоге, ако je ова затражена писмено a затим o 
томе дз ли he законски предлог упутити сталном или наро-: 
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читом одбору. У OBOU последњем случају одмах се ставља 
на дневни ред исте седнице избор таквог одбора. 

Члан 43 
Кад je тражена хитност за законски предлог, Скупштина 

решава o томе захтеву без претреса уз претходно саслушање 
Владе, ако захтев потиче од посланика. Захтев за хнтност 
мора се поднети писмено, a један од предлагача га може 
образложити усмено. 

AKO je захтев за хитност примљен, Скупштина he пред- 
лог одмах упутити надлежном одбору, који га пре свих дру- 
гих предмета узима у paoiarrpaate. Одбору he Скупштина 
одредити рок у коме мора бити готов са својил! нзвештајем. 
AKO одбор не заврши рад у одређеном року, a Скупшгина му 
не продужи рок, Скупштина може узети предлог у претрес 
и без извештаја одбора или изабрати нов одбор. 

Члан 44 
Чим извештај одбора буде готов, претседник ће наре- 

дити да се извештај заједно са одборским предлогом умножи 
и разда посланицима 

Скупштина he утврдити дан у који he се отворити пре- 
трес. Претрес Устава може се отворити тек пошто протекне 
пет дана откако je раздан штаимпани одборски извештај. 

По свршеном начелном прересу приступа се првом гла- 
сању: прима ли се предлог у начелу или не прима. Гласање 
се врши дизањем руку. 

Кад се предлог у начелу прими, прелази се на претрс- 
сање појединих одељака (глава) Устава и закона. Гласање се 
врши no члановима. Кад се претрес у појединостима сврши, 
приступа се другом и кона/чном гласању o предлогу у целини. 

Скупштша може, пре «его што приступи коначном гла- 
сању упутити предлог одбору ради прегледа и поправке ре- 
Дакције као и ради довођеша у сагласност његових измење- 
них и допуњених одреда1ба. 

Овако исправљени предлог у1\шожи1'1е се и раздагги по- 
сланицима пре гласања o предлогу у целини. 

Скупштина може одлучити да се за претрес законског 
предлога иоји je оглашен за хитан примени iKpahn поступак. 
Одлука се доноси BehiraoM глајсова no саслушању једног ro- 
ворника „за" и једног „против". Kpahn поступак ие може се 
применити за претрес Устава. 
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O законшим предлозима no којима се Одбор претстав- 
ника група сложио за мраћи поступак (чл. 35 ст. 2) или je то 
Скупштипа одлучила, pemaiaa се гласањем једаипут у целини. 

Члан 45 

Посланици могу своје предлоге за измену и допуну по- 
једиших чланова предлога Устава и законских предлога 
(амандиане) упућивати само Одбору. O свим ам-амдмаћима 
које Одбор не би -сасвим усвојио, гласа се после глаоања o 
предлогу Одбора, ако би овај био одбачеп. Ако Одбор усвоји 
амандман потпуно, тим се амандманом замењује одговара- 
јући члан у предлогу. Све до самог гласања амандман се 
може повући. 

У току поједшачног претреса у Скупштини, амандмане 
могу предлагати само Вљаља и Одбор. 

Члан 46 

Преалог да се решење o поједииом члану одгоди, док 
се не реше други чланови, или да се врати одбору, као и 
цоуга претходна питања могу се ставл.ати док се односни 
члан «е стави на гл.асање. O тим предлозима се гласа без 
претреса. 

Члан 47 

AKO je приликом гласања један члан био подељен на 
пише тачака, онда се, пошто се o свим тачкама буде гласашо, 
посебно гласа o целом члану укупно и он се ставља на гла- 
сање ca свим усвојеним тачкам.а. 

Члан 48 

AKO je одбор нашао да законски предлог посланика 
треба у начелу одбацити, онда Окупштина решава o том пред- 
лопу без претреса no оаслушању одборског известиоца и 
првопотписаног предлагача. 

Члан 49 
Кад буџет ијш привредни план изађу из Одбора за плаи 

и фпнансије,   они   се   морају ставити одмах на прво место 
дневног реда. Првенство имају оамо предлози и интерпела- 
ције који су оглашени за хитне. 
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Пошто предлози закона o државном буџету и финанси- 
ског закона буду примљени у иачелу, претрес сс врши у по- 
јединостима no разделима, a гласаље no партијама. 

Ак,о се Одбор претсгавника група ие би друкчије спора- 
зумео, претрес и коначно прнмање предлога закона o држав- 
ном буџету и финансиског закона морају бити завршени 
иајкасније аа месец дана. 

Члан 50 
Нацрт Устава и законски предлози, које je Савезна скуп« 

штииа усвојила, шаљу се на решавање Окупштини иарода. 
AKO Скупшгина народа учини какве измене или допуне у 
предлогу, овај се враћа Савезној скупштини на решавање. 
Кад Савезна окуттштина усвоји измене и допуне учињене од 
Скупштине народа, или ако Скупштина «арода усвоји у це- 
лини предлог који je већ била усвојила Савезна скупштина 
и обратно, сматра се да je Уставотворна скупштина предлог 
примила У случају да се оба дома не сагласе o пријему јед- 
ног предлога било у цели-ни или у појединостима, ствар се 
упућује na решење Коордишционом одбору Уставотворне 
скупштше састављеном од једнаког броја чланова обз дома. 

AKO се у Координационом одбору не лостигне сагласносг 
или један од домова одбије решење предложено од Коорди- 
национог одбора, цео предмет се поново претреса у оба дома, 
У случају да се ни овог пута не постигне сагласносг, Уставо- 
творна скупштина ће се распустити. Због несагласиости до- 
мова no питању пекога законског предлога Уставотворна 
с«упшти«а се «ehe распустити до« ие донесе Устав. 

Члан 51 
Устав и законм донети од оба дома Уставотворне скуп- 

штине лроглашују се на заједни^гкој седници оба дома оез 
претрсса, акламацијом, гласаЈБем за текст укааа o прогла- 
шењу Устава. 

Проглашени Устав и закони објављују се на српском, 
хрватском, словеначком a македоиском језику. 

У«аз o проглашешу Устава потписује Претседништво 
Уставотворне скупштане, a указе o проглашељу закона пот-. 
писују претседник и секретар Претседништва Уставотворне 
скупштине. 
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Чла« 52 
Предлоге резолуције могу подносити Влада и посланици. 

Ова1кав предлог упућује се иарочитом одбору, ако .Окупштииа 
не реши друкчије. O резсмуцијама! се води само једаи пре- 
трес и o њама се решава као o једшј целини. 

Питаша и интерпелације 

Члан 53 
Посланици имају право постављати кратка питања прет- 

седнику Скупштине, претседнику Владе и мииистрима. Пи- 
тања упућена претседнику Скупштине предају се Претсед- 
ништву дац npe седнице a претседник je дужан на питањс 
усмено одговорити. Ha идућој седници питања министрима 
упућују се преко претседника. Министри na питања одгова- 
рају писмено, или усмено Ш седници npe прелаза на дневни 
ред, Beli према томе да) ли питан тражи усмен одговор или 
ис. Мииистри морају усмешо 1одгаворит1и најдаље за три даиа^ 
a ппсмепи одговор морају дати иајдаље у року од пет дана. 
AKO je потребно прикупљање података, мшгистар може тра- 
жити и дужи; рок који му je потребаЈН 1али! ие дулш од 30 
дша да би «а питање могао одговорити. 

После одговора мин^нстра може говорихи оамо још питач, 
ради каквог обавештења и да укратко изјави да ли je зздо- 
вољан или не. Рад no к,ратким питањима не сме трајагги више 
од једпог сата npe прелаза на ддевт^ ред. 

Члан 54 
Сваки послапик има право управљати министрима интер- 

пела1ције. Интерпелације се подносе писмено преко претсед- 
ника Окупштине, кој« их саопштава одпосном минисгру, a 
Скупштшну извештава o њима nai првој наредној седиици. Ha 
тој седшици се одмах одређујс и дан за њихов претрес, ако 
мпнистар пије затражио одре1)епи рок за прикупљање пода- 
така. После тога рока Окупштина приступа претресу и без 
министровог одговор1а). Свака интерпелациј^! се мора одмах 
умножити и раздатн послапицима. Интерпелације које су 
оглашене као хитпе, 'Ставл3ају се na дневни ред испред свих 
осталих Koje нису хитие. 

■ .Одлука скупштинска којом се завршује претрес o интер- 
пелацији и прелазу на дневпи ред може бити проста или 
образложена. 
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AKO je предложен прост прелаз на дневни ред, a мини- 
стар на то пристаје, оида ће се ставити на гласање прост пре- 
лаз пре свих оних који су мотивисани. 

AKO je предложени прост прелаз одбачен, прелази се ва 
гласање o мотивисанил! предлозима. 

AKO није предложен никакав прелаз на дневни ред, оада 
се без икаквог гласања прелази на остале интврпелације, ако 
су на дневном реду. 

Седаице за претрес интерпелације могу се држати »ај- 
више једанпут у петнаест дана. 

Молбе и жалбе 

Члан 55 
Молбе и жалбе упућене Скупштони морају бити предате 

писмено или потписане од свих молилаца односно жалилаца. 
Све молбе и жалбе претседник ће доставити Одбору за молбе 
и жа!лбе, који ће их no реду како су сгигле заводити у једа« 
протокол и узимати у претрес. Истовремено he претседник 
примљене молбе и жалбе преко Претседништва Уставотворне 
скупштине доставити Скупштини народа на решавашс. 

Оне молбеи жалбе које се буду односиле на какав за- 
конски предлог или иначе на какав предмет који се већ пре- 
треса или у .Скупштини или у једном од одбара, биће упу- 
ћене односном одбору. 

Оне молбе и жалбе које не буду упућене другим одбо- 
рима биће или упућене коме од министара, или he се изнети 
на седницу Скупштине или he их сам Одбор одбацити ако 
сматра( да није вредно износити их на седницу. 

По сви.м предметима за које налази да их треба изнети 
на седнице Скупштине, Одбор за молбе и жалбе подноси из- 
вештај као и за законски предлог. 

Гласаше 

Члан 56 
Гласање у Скупштини je јавно или тајно. Јавно се гласа 

дизањем руку или поименце. р . 
Гласаше дизањем руку бива у свим случајевнма у којима 

mije пословником одређен други начин гласања. 
Поименце се гласа усмено. Гласање поименце врши се 

када се гласа d нацрту Устава лли законском предлогу у цс- 
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лини и када гласаше диаашем руку не да1је позитиван резул- 
тат. При гласању поименце један од секретара прозива све 
посланике псжменце, a ови ће гласати одзивом „з.а" или „про- 
тнв". По свршеној прозивци свих посланика прозива1ће се 
још једном о«и посланици који се први пут нису одазвали. 

Избори свих одбора врше се тајним гласањем, ако Одбор 
претставшжа група друкчије не одреди. Тајно гласање врши 
со лисгићима једнаке велитане, једне боје и једног облика, 
кој« се стаћљају у једнообравну коверту нарочито за то 
спремљ.ену. Посланици пуштаће један за другим по^ прозивци 
листиће у сандучић који ће стајати H.ai столу претседавајућег. 
Гласове ће бројати три посланика одрсђена извлачењем, који 
he no завршеном гласању уништити гласачке листиће. 

Гласати се може само лнчно. 

Члан 57 

Окупштина може пуноважно решавати ако je присутно 
више од половине укупног броја послаиика. За коначно из- 
гласава!ње Устава у целини лотребно je присуство две трећине 
укупног броја посланика. 

За пуноважан закључак потребна! je већина гласова при- 
сутних посланика. 

Када при вршењу избора два или више лица добију јед- 
нак број гласова, вршиће се нови избори. Ако и тада буде 
једнак број гласова, одлучиће глас претседавајућег. 

Члан 58 

AKO претседник запази да нема довољам број послатжа 
за решавање, н.аредиће прозивку или пребројаваље. 

Када се покрене питање o кворуму, присутни посламици 
не могу изаћи из двораис док сс не пзврши прозивка одно- 
сно пребројавање и гласање. Ако то ипак учине, сматраће 
се да су присутни и да су гласали против. 

Присутност утврђује претседавајући. 

Права и дужпости посланика 

Чла« 59 

За све изјаве и поступке при вршењу свог мандата, било 
у седницама било у извеоној дужноста, посланици одгова- 
рају само Скупштини и бира,чком телу које их je изабрало. 
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Без одобрења Скупштине посланици се не могу узимати 
на одговор 3w било каве кривице, нити од било које власти 
лишити слободе док траје шихов мандат, осим кад се ухвате 
Hai самом делу злочина. Алн o овом случају мора бити одмах 
извештен претседник Скупштине. 

Посланици уживају имунитетско право од тренутка кад 
су им од стране изборне комисије издата уверења да су 
изабрани, 

Захгев истражне, односно судске власти за издавање чла- 
нова Скупштине, упућује се претходно Мандатном и иму- 
иитетском одбору, Скупштина решава ствар no саслушаиом 
извештају Одбора. 

Одредбе овог члана не вреде за позивање пред суд и 
остале државне власти « извршење судских и административ- 
вих одлука no приватно правпим споровима!. 

Застарелост ine тече за све време док се no закону не 
може истрага над послаником започети или наставити. 

Члан 60 
Сви посланици дужни су бити у месту где Ск.упштин.а 

држи своје седнице и вршнти своје дужности за све време 
док заседање траје. 

Ниједа« посланикше може отсуствовагги са седпица Скуп- 
штине ако му Скупштнна не одобри отсуство. Скупштина 
може доставити Мандатном н нмунитетском одбору случаЈ 
посланика који без одобрења отсуства не долазе на седнице. 
Одбор he уз свој шзвештај поднети Скупштини предлог како 
треба поступити према таквом посланику. Скупштина може 
no предлогу одбора решити да због тога npcciaje мандат по- 
сланику и позватм његовог заменик.а. 

Скупштина решава o траженом отсуству оез претреса. 
AKO претседник нађе да у Скупштини нема довољан opoj чла- 
нова за решавање, он може огласити да се сва одобрена отсу- 
ства прекидају, осим оних која су одобрена због тешке 
болести. 

Члан 61 
Посланици добијају у име пакнаде за учињене издатке 

лок присуствују седницама одговарајућу суму у новцу. 
Уз то посланици имају право на бесплатну вожњу на 

свим државним саобраћајшга средствима, за време трајања 
Мгаидагга. 
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Члан 62 
Сваки посламик може дати оставку на свој мандат. 

O подиесеној оставци подноси извештај Мандатни и иму- 
нитетски одбор. 

Члан 63 
Послаиицима издаје претседничс нарочите легитимације. 

У њима he се изрично истаћи имунитетско право посланика, 
навођењем текста прва три става члана 59 овог пословника 

Одржавање реда 

Члан 64 
Искључиво право одржавања реда на седница/ма при- 

пада претседавајућем. 

Члан 65 
Дисциплииске казне којима се могу казнити посланици 

су ose: 
1) опомена на ред; 
2) записаиа! опомена «а ред; 
3) одузимање речи; 
4) привремено искључење са седница. 
Искључење први пут не сме бити дуже од 3 седнице, a 

сваки други пут не дуже од десет седница. 
Прве три казне изриче сам претседавајући, a четврту 

Скупшткна без претреса иа предлог претседавајућег или два- 
десет члаиова Скупштине. 

Члан 66 
Огшменом на ред кааниће се сваки посланик који својим 

говором или својим понашашем у Смупштиии иарушава ред 
и прописе пословника. Записаном опоменом на ред, која he 
се забележити у записни-к седнвде, казниће се сваки посла- 
ник који je у истој седници већ раније опоменут на ред. 

Одузимањеи речи казниће се посланик који би у свом 
говору повредио ред, a већ je раиије на истој седници био 
кажљен записаном опоменом, или који два пута није хтео 
послушати претседавајућег. 
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Казном искључеша кажњава се посланик који лично 
вређа и клевета народне послаиике 'или се пшгаша иепри- 
стојно ирема Скупштини или за кога се утврди да није 
очувао тајну o предметима за које je изгласана тајност, или 
неће да послуша опомене претседавајућег, као И onaj који 
прави неред или спречава рад у седници. 

Посланик, који je кажњен казном искључења, дужан je 
да се уклони одмах из двора«е Скупштше. У случају против- 
љења претседник ће прекннути седницу и наредити да сс 
кажњени посланик силом уклони-. 

Посланик, лротив кога се предлаже искључсње, има 
право да говори у своју одбрану али највише пет минута. 
AKO je више посланика једновремено предложено за искљу- 
чење, због заједнички извршеног прекршаја рада, mia право 
да' говори само један у име свих, .али.његов говор може тра- 
јати највише десет минута. 

Члан 67 
Надзор иад одржањем реда у унутрашшости и дворишту 

зграде у којој  заседава Скупштина води искл.учиио npt-i 
седник Уставотворне скупштине. Посланици не смеју на сед- 
нице Скупштине долазити са оружјем. 

Скупштинско особље и рачуноводство 

Члан 68 
Све особље Скупштине стоји под надзором претседник^ 

Особље  je  или  стално   или  привремено.  Административни 
одбор израдиће нарочити правилник o особљу Скупштине. 
Он одређује број и плату особља. 

Члан 69 
Претседник   извршује   буџет   Скупштине.   Администра- 

тивни одбор дужан je сваког месеца прегледати рачуне 
подносити извештај Скупштини, односно претседнику. 

Стенографске белешке 

Члан 70 
Стенографско особље израђује стенографске белешке o 

седницама Скупштине и свих одбора, ако претседннк 0ДРе^ ' 
Стенографске белешке подносе се на увиђај сваком говор- 
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нику. Он може чинити измене, које се тичу редакције, не 
уносећи нове мисли и разлоге, нити изостављауући израакене 
мисли и разлоге. Претседник води рачуна да говориици не 
чиие исправке ван обележених граиица1. За шт.а1хта№>е стено- 
графских бележака важе исти прописи као за стеногршЈјске 
белешке заједничких седница o6ai дома.   . 

Архива и печат Скупштине 

Члан 71 
Скупшпина има своју архиву « библиотеку, o којима се 

старају нарочити слул<бе|ници. 

Члан 72 

Скупштина има свој печат. Печат чува прв« секретар. 

Закључне одредбе 

Члаи 73 

Пре доношења Устава једи«о Савезна скупштина и Смуп- 
штина народа могу одлукоаМ већине у оба дома решигги; да 
Уставотворна скупштина одложи седнице. 

Само' у случају неслалања домова при поновном решу 
впњу o предлогу Устава (чл. 43, ст. 2) може Претседништво 
Уставотворне скупштнне ову распустити и шредити нове 
изборе за Уставотворну скупштииу. 

Члан 74 

Овај пословник ступа на снагу чим ra Скупштнна 
изглаоа!. 

NACRf  POSLOVNIKA 
SKUPŠTINE  NARODA  USTAVOTVORNE SKUPŠTINE 

Sastanak poslanika i overavanje uverenja o njihovom izboru 

Član 1 

Na prvom sastanku Skupštine naroda pretsedava po godi- 
nama najstariji prisutni poslanik. 
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Dužnost privremenih sekretara vrše tri poslanika koje 
Skupština izabere. 

Pošto prisutni poslanici predadu privremenom pretsedmku 
uverenja izdata od izbornih komisija, Skupština bira Ventika- 
cioni odbor od 20 članova. Ako se skupštinske srupe nisu 
saglasile na jednu zajedničku listu, izbor se vrši tajnim glasa- 
njem po listama i po načelu srazmernog pretstavmštva. Kandi- 
datsku listu može podneti najmanje 10 poslanika. 

Posle ovog izbora sastanak Skupštine se zaključuje. 

Član 2 
Verifikacioni    odbor   ispituje   poslanička   uverenja.    sva 

izborna akta i sve žalbe protiv izbora, i podnosi izveštaj Skup- 
štini. Otštampani izveštaj Verifikacionog odbora dostavice se 
sv'ima poslanicima1. j   i   \/   • 

Pošto je izveštaj dostavljen poslanicima, prctsedmk veri- 
fikacionog odbora saziva sednicu Skupštine, na kojoj se odmah 
pristupa pretresu izveštaja Verifikacionog odbora. Sednlica se 
ne može održati pre nego što protekne 24 časa od dostavljanja 
izveštaja poslanicima. , 

Do izbora pretsednika Skupštine njenim sedmcama ruko- 
vodi pretsednik Verifikacionog odbora. 

Svaki poslanik, dok mu izbor ne bi bio poništen, ima pravo 
prisustvovati i rešavati na sednicama Skupštine, ali ne može gla- 
sati o svom sopstvenom izboru, ako se o njemu posebice glasa. 

Skupština može osnažiti ili poništiti izbor poslanika ili 
odložiti odluku i narediti da se izvrše potrebni izvidaji. 

Član 3 
Ako se poništi mandat jednog poslanika zbog nedostatka 

uslova za uživanje biračkog prava, pozvaće se za poslanika 
njegov zamenik. .  . 

U slučaju poništenja mandata zbog nepravilnosti izborne 
radnie. usled čega se smatra da kandidat nije ni izabran za 
poslanika, pozvaće se na njegovo mesto onaj sreski kandidat 
sa iste kandidatske liste koji je na izborima dobio posle njega 
najviše glasova, a ako nije bilo drugog sreskog kandidata na 
istoj listi onda onaj kandidat koji je na izborima dobio najviše 
glasova na istoj okružnoj listi. No ako su utvrđene nepravil- 
nosti izborne radnje u pogledu svih kandidata jednog izbornog 
sreza. Skupština može, poništavajući mandat, narediti nove 
izbore u tome srezu. 
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Član 4 
Po završenom pretresu izvcštaja Verifikacionog odbora, 

poslanici čijd su izbori potvrđeni polažu pred Skupštinom i 
potpisuju zakletvu koja gkisi: 

»Ja, ime i prezime, zaklinjem se svojom čašću i čašću svoga 
naroda da ću kao narodni poslanik u radu Ustavotvorne skup- 
štine verno zastupati svoj narod i da ću neumorno čuvati i bra- 
niti tekovine narodne borbe, demokratska prava i slobodu 
naroda.« 

Poslanici ne mogu vršiti svoju dužnost dok ne polože 
zakletvu. 

Pretsednik i Sekretarijat 

Član 5 
Skupština bira pretsednika, dva potpretscdniika i tri se- 

kretara. 
Najpre se bira pretsednik, zatim potpretsednici i najzad 

sekretari. Kandidate može predlagati najmanje 10 poslanika. 
Izbor potpretsednika i sekretara vrši se po listama i po načelu 
srazmernog pretstavništva. 

Član 6 
Pretsednik pretstavlja Skupštinu, rukovodi i] održava red 

na njenim sednicama, pretsedava zajedničkim sednicama oba 
doma Ustavotvorne skupštine naizmentčno s pretsednikom Sa- 
vezne skupštine, stara se o urednom i brzom otpravljanju po- 
slova u kancelarijama Skupštine. On se naročito stara da rad 
u odborima ne zastaje i da se ne prekida. Pretsednik postavlja 
sve kancelarisko osoblje, donosi odluke o njihovim službenim 
odnosima i vrši disciplinsku vlast nad svima službenicima 
Skupštine. 

U slučaju sprečenosti pretsednika zamenjuje ga jedan od 
potpretsednika. 

Član 7 
Dužnost je sekretara: da vrše prozivku poslanika, da sa- 

stavljaju zapisnike sednica, da čitaju predloge ;i druga akta u 
Skupštini, i da se staraju o vodenju beležaka o odlukama 
Skupštine, načinu i rezultatu glasanja i o redu govornika. 

Jedan od sekretara, koga odredi pretsednik, vodice nepo- 
sredan nadzor nad vršenjem celokupnog kancelaniskog rada. 

U slučaju da su svi sekretari sprečeni u vršenju dužnosti, 
zameniće ih privremeno poslanici koje odredi pretsednik. 
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Odbori 

Član 8 
Za proučavanje i pripremanje nacrta Ustava, zakonskih 

predloga i predloga o drugim pitanjima Skupština bira odbore. 
Odbori su stalni ili naročiti. Stalni su: 1) Ustavni odbor; 
2) Odbor za privredni plan i finansije; 3) Mandatni i imunitet- 
ski  odbor; 4) Admlinistrativni  odbor i 5)  Odbor za  molbe i 
žalbe. .,      t      i i 

Naročiti odbori biraju se za proučavanje Onih zakonski i 
predloga ili drugih predmeta, za koje bi Skupština nasla da ih 
treba uputiti u naročiti odbor. Naročiti odbori traju dok ne 
svrše povereni im posao. Stalni odbori traju sve do raspuštanja 
Ustavotvorne skupštine. . . 

Skupština može odrediti i posebne istražne i anketne od- 
bore za pojedina pitanja. 

Skupština bira takode 10 članova koji ulaze u Koordina- 
cioni odbor Ustavotvorne skupštine (čl. 23 Zakona o Ustavo- 
tvornoj skupštini). Oni mogu bitf svi uzeti između članova 
Ustavnog odbora. 

Član 9 
Odbori se biraju po listama i po načelu srazmernog pret- 

stavništva. Kandidatsku listu može podneti najmanje 10 po- 
slanika. 

Član 10 
Ustavni odbor se sastoji od trideset i jednog člana, Odbor 

za privredni plan i finansije od petnaest članova, a ostali odbori 
sastavljeni su od po sedam članova. NaroSiti odbori imaju ono- 
liko članova koliko Skupština odredi u svakom posebnom 
slučaju. 

Član 11 
Svaki će odbor izabrali sebi pretsednika, potpretsednika i 

sekretara. .,        , 
Pretsednika odbora u slučaju sprečenosti zamenice pot- 

pretsednik, a ako je i on sprečen po godinama najstariji 
odbornik. ,,. 

Pozivi za sednice odbora objavljuju se na mestu naročito 
za to određenom u zgradi gde se održavaju skupštinske sednice, 
a moraju se dostaviti lično svakom članu odbora ako pri za- 
ključenju poslednje sednice nije bio utvrđen dan i čas naredne 
sednice odbora. 
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Skupština će odrediti rok do koga odbor treba da podnese 
izveštaj. Ako odbor to ne učini u određenom roku ili mu Skup- 
ština ne produži rok, Skupština može izabrati nov odbor. 

Odbor može rešavabi ako je prisutno više od polovine 
njegovih članova. Punovažni zaključci donose se većinom gla- 
sova prisutnih članova. 

Odbori će voditi zapisnik o svom radu, u koji se beleže 
imena prisutnih članova, njihovi predloži i odluke odbora. 

Na mesto članova odbora sprečenih da učestvuju u sedni- 
cama, mogu učestvovati u radu odbora njihovi zamemici iz iste 
poslaničke grupe. O tome grupa mora pismeno obavestiti pret- 
sednika odbora. 

Član 12 

Svaki član odbora može podnositi predloge o pojedinim 
članovima predloga Ustava i zakonskih predloga koji se pre- 
tresaju. O svakom takvom predlogu odbor je dužan doneti 
rešenje. 

Član 13 
Odbori mogu raditi i za vreme kad Skupština nije na 

okupu, ali samo po naročitom rešenju Skupštine. 

Član 14 

Pošto predmet u odboru bude završen, odbor- se odrediti 
svoga izvestioca, kojd će u Skupštini pročitati i braniti izveštaj 
i predlog odbora. 

Ako se odbor podeli na većinu i manjinu, i jedna i druga 
strana lima svog zasebnog izvestioca. Svako odvojeno mišljenje 
predaće se pismeno odboru, koji će ga uporedo sa lizveštajcm 
većine izneti pred Skupštinu. Član odbora koji je odvojio 
mišljenje može braniti svoje mišljenje na sednici Skupštine. 

Član 15 

Radi pripremanja i lakšeg izvršenja svoga zadatka odbori 
mogu obrazovati u svojoj sredini pododbore. Članovi odbora 
biraju .pododbore po istim načelima po kojima se vrši izbor 
odbora. 

Pododbori ne mogu donositi nikakve odluke u ime celog 
odbora. 
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Član 16 
Kad Ustavni odbor primi sve podnete predloge Ustava, 

odlučiće koji će od njih uzeti kao osnovu za svoj rad. On može 
rešiti da sam odbor izradi nov ustavni nacrt. 

Član 17 
Ustavni odbor pretresa predlog Ustava najpre u načelu, a 

zatim u pojedinostima. Po svršenom pretresu odbor upućuje 
Skupštini svoj izveštaj sa konačnim predlogom Ustava. 

U toku svoga rada Ustavni odbor stajaće preko svog pret- 
sednika u stalnom dodiru sa Ustavnim odborom Savezne skup- 
štine radi međusobnog obaveštavanja i usklađivanja rada oba 
odbora. 

Član 18 
Sedmicama svih odbora može prisustvovati svaki poslanik. 

Na sednicama Ustavnog odbora mogu prisustvovati i pretstav- 
nici domaće dnevne štampe po prethodnom odobrenju pret- 
scdnika. 

Osim članova odbora samo članovi Vlade i vladini povere- 
nici imaju pravo govora u odborskim sednicama. 

Na sednici odbora obavezno je prisustvo- ministra o čijem 
se zakonskom predlogu pretresa. 

Član 19 
Svi članovi odbora dužni su, za vreme dok odbor radi, biti 

stalno u mestu gde Skupština zasedava i vršiti savesno svoju 
dužnost člana odbora. Članove odbora, koji neopravdano izo- 
staju sa odborskih sednica može odbor na predlog bilo kojeg 
člana dostaviti Skupštini radi donošenja odluke o njihovom 
smenjivanju. 

Član 20 
Odbori mogu opštiti neposredno sa ministrima preko svojih 

pretsednika. 

Član 21 
Pretstavnici postojećih poslaničkih klubova, koji broje 

najmanje pet poslanika, obrazuju odbor pretstavnika grupa. 
Manje grupe mogu se sporazumeti i odrediti zajednički jednog 
pretstavnika. Svaki član odbora mora imati svog zamenika. 
Sednicama odbora naizmenično pretsedavaju pretstavnici poje- 
dinih grupa. 
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Odbor pretstavnika gri^pa rcšava o svim pitanjima koja 
se tiču skupštinskog rada u cilju sporazuma radi ubrzanja rada 
i skraćivanja postupka kod pretresa i glasanja. 

Pretsednik Skupštine, odnosno jedan od potpretsednika 
koji je za to određen, i pretsednik Vlade, odnosno! jedan od 
potpretsednika, mogu prisustvovati sednicama odbora pret- 
stavnika grupa. 

Odbor pretstavnika grupa donosi svoje odluke jednoglasno. 
Odluke se saopštavaju Skupštini koja ih bez pretresa prima 
ili odbacuje. 

Ako obor po nekom pitanju ne postigne saglasnost, prime- 
njuju se u tom slučaju odredbe poslovnika. 

Sednice Skupštine 

Član 22 

Sednice Skupštine otvara pretsednik ili u slučaju njegove 
sprečenosti jedan od potpretsednika. On rukovodi pretresom, 
stara se da se odredbe poslovnika tačno izvršuju i održava red. 

Pretsedavajuči ne učestvuje u pretresu niti u glasanju. 
U slučaju podjednake podele glasova odlučiće glas pretseda- 
vajućeg. 

Član 23 

Sednice Skupštine SU javne. One mogu biti pretvorene u 
tajne kada na zahtev pretsedavajućeg, Vlade ili 20 poslanika 
Skupština to odluči. O ovom predlogu glasa se bez pretresa. 

Predmeti za koje je izglasana tajnost pretresaće se, ako 
drukčije nije rešeno, tajno i u odborima. Objavljivanje vladinih 
izjava ili predloga danih u tajnim sednicama može biti samo 
sa pristankom Vlade. 

Član 24 

Osim javnih i tajnih sednica, Skupština se može skupljati 
i u konferencije na predlog pretsednika Skupštine, Pretsednika 
Vlade ili 20 poslanika. Na konferenciji mogu biti prisutni samo 
poslanici i ministri. Konferencije ne mogu donositi obavezne 
odluke. 

Član 25 

Dnevni red za svaku sednicu utvrđuje sama Skupština na 
predlog pretsedavjučeg ili koga poslanika bez pretresa. Na 
kraju sednice utvrđuje se dnevni  red za svaku iduču sednicu. 
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Dnevni red će se obznaniti naročitom objavom na određenom 
mestu u skupštinskoj zgradi. 

Ako se dnevni red određen za jednu sedmcu nije thOgao 
svršiti na toj sednici zbog nedovoljnog broja prisutnih posk- 
nika, pretsedavajući će objaviti da kao dnevni red za iduću 
sednicu vredi isti onaj koji je ostao nesvršen uz dodatak onili 
predmeta koje po samom poslovniku treba staviti i za koje 
je Skupština već ranije rešila da se toga dana stave na 
dnevni red. 

Član 26 
Grupe koje imaju organizovani i pretsedniku Skupštine 

prijavljen klub. mogu, posle završene diskusije a pre glasanja 
u celini o nekom predlogu ili predmetu na dnevnom redu, dati 
preko jednog svog pretstavnika kratku izjavu o predmetu. 
Ta izjava mora biti pismena i; ne može trajati duže od pet 
minuta. 

Član 27 
Zapisnik sednice vode sekretari redom, kako to bude odre- 

dio pretsedavajući. .   ,      .,,,,. 
U zapisnik se beleže: 1) saopštenja pretsedavajuceg i Vlade, 

2) predmeti o kojima je Skupština rešavala i rešenja koja su 
po njima doneta, sa načinom glasanja i brojem glasova »za« i 
»protiv« kod poimeničnog glasanja; 3) predmeti; za koje Skup- 
ština reši da se unesu u zapisnik. Govori poslanika ne beleze 
se u zapisnik, ali se označuju imena govornika, »za« i »protiv«. 

Član 28 
Na početku svake sednice čita se zapisnik prethodne 

sednice Svaki poslanik ima pravo da učini pnmedbu na za- 
pisnik Ako sekretar izjavi da ne prima učinjenu pnmedbu i da 
ostaje pri svojoj redakciji. Skupština rešiva o tome bez pre- 
tresa. U slučaju da Skupština nade da je prčmedba osnovana, 
sekretar je dužan da prema njoj ispravi zapisnik. Konačno usvo- 
jeni zapisnik potpisuje pretsedavajući i sekretar koji ga je 
vodio. 

Zapisnici će se štampati u »Službenom listu«. 

Član 29 
Pre prelaza na dnevni red pretsedavajući i Vlada čine Skup- 

štini saopštenja koja se nje  tiču.  Posle toga poslanici  mogu 
upućivati  kratka  pitanja   pretsedniku   Skupštine,   Pretsedniku 
Vlade ili pojedinim ministrima, saglasno Cl. 53 ovog poslovnika. 
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Zatim se prelazi na dnevni red. 
Saopštenja od strane Vlade mogu se činiti u svako vreme 

sednice. 
Član 30 

Na sednicii Skupštine imaju pravo da govore samo posla- 
nici i ministri. Skupština će po potrebi saslušati ovlaćšenog 
ministarskog poverenika za koga ministar zatraži da bude 
saslušan. 

Niko ne može govoriti prc nego što bude tražio i dobio 
reč od pretsedavajućeg. 

Pretsedavajući daje reč po redu prijave, izuzimajući sluča- 
jeve kada je poslovnikom drukčije predvideno. Ministnima će 
dati reč kad god je zatraže. Odborski izvestioci mogu govoriti 
više puta i preko reda, ako to zahteva potreba pretresa. 

Svaki prijavljeni govornik ima pravo da svoj red ustupi 
drugom prijavljenom govorniku. 

Poslaniku, kojli želi da govori o kakvoj povredi poslovnika 
ili dnevnog reda, daje se reč čim je zatraži. Njegov govor može 
trajati najviše pet minuta i o tome slučaju ne može govoriti 
nijedan drugi poslanik. Ako i posle objašnjenja pretsedavajućeg 
govornik ostaje pri tome da su poslovnik Ш dnevni red povre- 
deni, pretsedavajući odmah poziva Skupština da bez pretresa 
reši to pitanje. 

Član 31 
Prijave za reč čine se čim se pretres otvori, svaki poslanik 

koji se javlja za reč dužan je da izjavi da li će govoriti za ili 
protiv predloga, kao i da li će govoriti u ;ime grupe ili u ime 
svoje lično. Kad pretres počne, pretsedavajući će dati prvo reč 
prvom prijavljenom govorniku »za«, a potom jednom prijavlje- 
nom redu. Osim pretsedavajućeg niko drugi ne može prekinuti 

Govornik može govoriti samo o pitanju koje je na dnev- 
nom redu. Osim pretsednika niko drugi ne može prekinuti 
govornika niti ga opomenuti na red. 

Član 32 
Osim ministara i odborskih izvestilaoa1, o jednom pred- 

metu ne može niko govoriti više od jedanput, osim ako mu to 
Skupština naročito dopusti. Pretres u načelu i pretres u poje- 
dinostima smatraju se kao predmeti za sebe. 

Ako poslanik traži reč da ispravi svoj navod koji je po- 
grešno izložen te dao povoda nesporazumu, ili radi ličnog 
objašnjenja,   onda   će  mu se dati  reč   odmah po završenom 
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govoru koji je dao povod za to, ali ne može duže govoriti od 
pet minuta. 

Član 33 
U načelnom pretresu, govori poslanika koji govore u ime 

grupe mogu trajati najduže sat ;i po, a govori ostalih poslanika 
najduže jedan sat. U pojedinačnom pretresu govori poslanika 
koji govore u ime grupe mogu trajati najduže pola sata, a go- 
vori ostalih poslanika najduže četvrt sata. 

U ime grupe može govoriti samo jedan poslanik, osmi ako 
se Odbor pretstavnika grupa za pretres pojedinih predmeta 
nije drukčije saglasio. 

Ova ograničenja ne mogu se primeniti u pretresu Ustava. 

Član 34 
U načelnom pretresu, pošto budu govorili svi poslanici u 

ime grupe, Skupština može rešiti koliko će se vremena ostaviti 
za govore drugih poslanika. 

U posebnom pretresu, čim o pojedinim glavama budu zavr- 
šeni govori govornika u ime grupe. Skupština mo2e na predlog 
30 poslanika rešiti da se pretres zaključi. Ovakav zaključak ne 
može biti donet o posebnom pretresu Ustava. 

Član 35 
Odbor pretstavnika grupa može rešavati sporazumno ko- 

liko će dana trajati pretres u načelu i u pojedinostima i koliko 
će govornika dati koja grupa po zakonskim predlozima koji 
su stavljeni na dnevni red. • 

On može da za pojedine zakonske predloge USVOJI kraći 
postupak u kome bi pre glasanja davali samo kratke izjave po 
jedan pretstavnik svake grupe. 

Član 36 
Sednice zaključuje pretsedavajući. Ako dnevni red nije 

iscrpen zaključiće sednicu samo sa pristankom Skupštine, 
objavljujući dnevni red naredne sednice, koji je Skupština pret- 
hodno utvrdila. Novu sednicu pretsedavajući može zakazati i: 
pismenim putem. 

Podnošenje i pretres nacrta Ustava, zakonskih predloga i 
rezolucija 

Član 37 
Nacrt  Ustava  mogu Skupštini  podneti: Vlada   i  pojedini 

poslanici čiji: predlog pismeno pomogne najmanje 20 članova 
Skupštine. 
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Nacrti Ustava se ponose najdalje u roku od deset dana od 
dana izbora Ustavnog odbora. 

Podnetc nacrte Ustava pretsednik će uputiti Ustavnom 
odboru i u isto vreme narediti da se onih odmah otštampaju i 
razdele svima poslanicima. Ustavni odbor počinje rad odmah 
posle svog izbora sa onim nacrtima Ustava koji tada budu 
podneti, osim ako jedna ili više grupa po deset poslanika izjave 
pretsedniku da će u predviđenom roku podneti svoj nacrt 
Ustava. 

Nacrte Ustava koje podnose poslanici; pretsednik će odnuih 
preko Pretsedništva Ustavotvorne skupštine dostaviti Skupštini 
naroda na rešavanje. Nacrt Ustava koji podnosi Vlada podneće 
se Pretsedništvu Ustavotvorne skupštine koje će ga dostaviti 
Saveznoj skupštini ,: Skupštini naroda. 

Član 38 
Svaki poslanik ima pravo podnositi predloge za izmenu i 

dopunu  (amandmane)  pojedinih već usvojenih članova  nacrta 
Ustava sve do svršetka pojedinačne debate u Ustavnom odboru. 

Član 39 
Ustavni odbori Saveznt skupštine i Skupštine naroda mogu 

se sporazumeti koji će nacrt Ustava uzeti kao osnov za 
svoj rad. 

Član 40 
Zakonske predloge može podnositi Skupštini Vlada i svaki 

poslanik. Svaki poslanjk može podnositi zakonske predloge na 
jeziku naroda kome pripada. 

U ime Vlade zakonske predloge mogu podnositi samo 
ministri. 

Skupština će uzeti u pretres i nacrt Ustava i zakonske 
predloge koje je usvojila Savezna skupština i njoj dostavila 
na  rešavanje. 

Zakonski predloži predaće se pismeno pretsedniku Skup- 
štine. Predlog poslanika mora takode biti sastavljen u obliku 
u kome se donosi zakon. 

Pretsednik će narediti da se zakonski predloži blagovre- 
meno umnože i razdaju poslanicima. 

Zakonske predloge koje podnose poslanici pretsednik će 
odmah preko Pretsedništva Ustavotvorne skupštine dostaviti 
Skupštini naroda na rešavanje. Zakonske predloge koje podnosi 
Vlada dostaviće Pretsedništvo Ustavotvorne skupštine Saveznoj 
skupštini i Skupštini naroda. 
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Ćlan 41 
Ustavni odbori Savezne skupštine i Skupštine naroda mogu 

i U toku načelne i pojedinačne debate, na inicijativu jednog od 
njih, održavati zajedničke sastanke radi saglašavanja o tehnič- 
koj redakciji pojedinih glava i članova Ustava i zakonskih 
predloga. 

Član 42 
Pretsednik je dužan izvestiti Skupštinu na prvoj narednoj 

sednici o primljenim predlozima Ustava i zakonskim predlozima. 
Skupština će najpre odlučiti po pitanju hitnosti za zakon- 

ske predloge ako je ova zatražena pismeno, a zatim o tome da 
li će zakonski predlog uputiti stalnom ili naročitom odboru. 
U ovom poslednjem slučaju odmah se stavlja na dnevni red iste 
sednice izbor takvog odbora. 

Član 43 
Kad je tražena hitnost za zakonski predlog, Skupština re- 

Šava o toine zahtevu bez pretresa uz prethodno saslušanje Vlade, 
ako  zahtev  potiče  od  poslanika.  Zahtev  za  hitnost  mora  se 
podneti pismeno, a jedan  od  predlagača ga može  obrazložiti 
usmeno. „ .       , ,,   , 

Ako je zahtev za hitnost primljen, Skupština ce predlog 
odmah uputiti nadležnom odboru, koji ga pre svih drugih 
predmeta uzima u razmatranje. Odboru će Skupština odrediti 
rok u kome mora biti gotov sa svojim izvestajem. Ako odbor 
ne završi rad u određenom roku, a Skupština mu ne produži 
rok, Skupština može uzeti predlog u pretres i bez izvestaja 
odbora ili izabrati nov odbor. 

Član 44 
Čim izveStaj odbora bude gotov, pretsednik će narediti da 

se izveštaj zajedno sa odborskim predlogom umnoži  i  razđa 
poslanicima. , ... ,    ^, 

Skupština će utvrditi dan u koji ce se otvoriti pre res. 
Pretres Ustava može se otvoriti tek pošto protekne pet dana 
otkako je razdan štampani odborski izveštaj. 

Po svršenom načelnom pretresu pristupa se prvom gla- 
sanju: prima li se predlog u načelu ili ne prima. Glasanje se 
vrši dizanjem ruku. 

Kad se predlog u načelu primi, prelazi se na pretres 
pojedinih  odeljaka  (glava)  Ustava ;i  zakona.  Glasanje se  vrsi 
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po članovima. Kad se pretres u pojedinostima svrši, pristupa 
se drugom i konačnom glasanju o predlogu u celini. 

Skupština može, pre nego što pristupi konaCnom glasanju 
uputiti predlog odboru radi pregleda i popravke redakcije kao 
i radi dovođenja u saglasnost njegovih izmenjenih i dopunjenih 
odredaba. 

Ovako ispravljeni predlog umnoaćc se i razdati poslani- 
cima pre glasanja po predlogu u celini. 

Skupština može odlučiti da se za pretres zakonskog pre- 
dloga koji je oglašen za hitan primeni kraći postupak. Odluka 
se donosi većinom glasova po saslušanju jednog govornika 
»za« i jednog poslanika »protiv«. Kraći postupak ne može se 
primeniti za pretres Ustava. 

O zakonskim predlozima po kojima se Odbor pretstavnika 
grupa složio za kraći postupak (čl. 35 st. 2) ili je to Skupština 
odlučila,  rešava se glasanjem jedanput  u  celini. 

Član 45 
Poslanici mogu svoje predloge za izmcnu i dopunu poje- 

dinih članova predloga Ustava i zakonskih predloga (amand- 
mane) upućivati samo odboru. O svim amandmanima koje 
odbor ne bi sasvim usvojio, glasa se posle glasanja o predlogu 
odbora, ako bi ovaj bio odbačen. Ako odbor usvoji amandman 
potpuno, tim se amandmanom zamenjuje odgovarajući član u 
predlogu. Sve do samog glasanja amandman se može povući. 

U toku pojedinačnog pretresa u Skupštlini, amandmane 
mogu predlagati samo Vlada i odbor. 

Član 46 
Predlog da se rešenje o pojedinom članu odgodi, dok se 

ne rese drugi članovi, ili da se vrati odboru, kao i druga pret- 
hodna pitanja, mogu se stavljati dok se odnosni član ne stavi 
na glasanje. O tim predlozima se glasa bez pretresa. 

Član 47 
Ako je prilikom glasanja jedan član bio podeljen na više 

tačaka, onda se, pošto se o svim tačkama bude glasalo, posebno 
glasa o ćelom članu ukupno i on se stavlja na glasanje sa svim 
usvojenim tačkama. 

Član 48 
Ako je odbor našao da zakonski predlog poslanika treba 

u načelu odbaciti, onda Skupština rešava o tom predlogu bez 
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pretresa po saslušanju odborskog izvestioca i prvopotpisanog 
predlagača. 

Član 49 
Kad budžet ili privredni; plan izađu Iz Odbora za privredni 

plan i finansije, oni se moraju staviti odmah na prvo mesto 
dnevnog reda. Prvenstvo imaju samo predloži i interpelacije 
koji su oglašeni za hitne. 

Pošto predloži zakona o državnom budžetu i finansiskog 
zakona budu primljeni u načelu, pretres se vrši u pojedinostima 
po razdelima, a glasanje po partijama. 

Oko se Odbor pretstavnika grupa ne bi drukčije spora- 
zumeo, pretres i konačno primanje predloga zakona o držav- 
nom budžetu i finansiskog zakona moraju bit: završeni najka- 
snije za mesec dana. 

Član 50 
Nacrt Ustava i zakonski predloži, koje je Skupština naroda 

usvojila, šalju se na rešavanje Saveznoj skupštini. Ako Savezna 
skupština učini kakve izmene ili dopune u predlogu, ovaj E 
vraća Skupštini naroda, na rešavanje. Kad Skupština naroda 
usvoji, izmene i dopune učinjene od Savezne skupštine, ili ako 
Savezna skupština usvoji u celini predlog koji je već bila usvo- 
jila Skupština naroda ili obratno, smatra se da je Ustavotvorna 
skupština predlog primila. U slučaju da se oba doma ne saglase 
o prijemu jednog predloga bilo u celini bilo u pojedinostima, 
stvar se upućuje na rešenje Koordinacionom odboru Ustavo- 
tvorne   skupštine   sastavljenom   od  jednakog   broja   članova 
oba doma. . ,     'i 

Ako se u Koordinacionom odboru ne postigne saglasnost 
ili jedan od domova odbije rešen je predloženo od Koordina- 
cionog odbora, ceo predmet se ponovo pretresa u oba doma. 
U slučaju da se ni ovog puta ne postigne saglasnost. Ustavo- 
tvorna skupština će se raspustiti. Zbog nesaglasnosti domova 
po pitanju nekog zakonskog podloga Ustavotvorna skupština 
se neće raspustiti dok ne donese Ustav. 

Član 51    • 
Ustav i zakon doneti od oba doma Ustavotvorne skupštine 

proglašuju se гм zajedničkoj sednki oba doma bez pretresa, 
aklamacijom, glasanjem za tekst ukaza o proglašenju Ustava. 

Proglašeni Ustav i zakoni objavljuju se na srpskom, hrvat- 
skom, slovenačkom i makedonskom jeziku. 
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Ukaz o proglašenju Ustava potpisuje Pretsedništvo Ustavo- 
tvorne skupštine, a ukaze o proglašenju zakona potpisuju pret- 
sednik  i  sekretar  Pretsedništva Ustavotvorne  skupštine. 

Član 52 

Predloge rezolucije mogu podnositi Vlada i poslanici. 
Ovakav predlog upućuje se naročitom odboru, ako Skupština 
ne reši drukčije. O rezolucijama se vodi samo jedan pretres i 
o njima se rešava kao o jednoj celini. 

Pitanja i interpelacije 

Član 53 

Poslanici imaju pravo postavljati kratka pitanja pretsed- 
niku Skupštine. Pretsedniku Vlade !i ministrima. Pitanja upu- 
ćena pretsedniku Skupštine predaće se Pretsedništvu dan pre 
sednice, a Pretsednik je dužan na pitanje usmeno odgovoriti 
na idućoj sednici. Pitanja imnistrima upućuju se pismeno preko 
pretsednika. Ministri na pitanja odgovaraju pismeno ili usmeno 
na sednici pre prelaza na dnevni red, već prema tome da li 
pitač traži usmen odgovor ili ne. Ministri moraju usmeno odgo- 
voriti najdalje za tri dana, a pismeni odgovor moraju dati 
najdalje u roku od pet dana. Ako je potrebno prikupljanje 
podataka, ministar može tražiti duži rok koji mu je potreban, 
ali ne duži od trideset dana, da bi na pitanje mogao odgovoriti. 

Posle odgovora ministra može govoriti samo još pitač, 
radi kakvog obaveštenja i da ukratko izjavi da li je zadovoljan 
ili ne. Rad po kratkim pitanjima ne srne trajati više od jednog 
sata pre  prelaza  na  dnevni  red. 

Član 54 

Svaki poslanik ima pravo upravljati ministrima interpela- 
cije. Interpelacije se podnose pismeno preko prctsediV'ka Skup- 
štine, koji ih saopštava odnosnom ministru, a Skupštinu izve- 
štava o njima na prvoj narednoj sednici. Na toj sednici se 
odmah određuje li dan za njihov pretres, ako ministar nije za- 
tražio određeni rok radi prikupljanja podataka. Posle toga 
roka Skupština pristupa pretresu interpelacije i bez ministro- 
vog odgovora. Svaka interpelacija se mora odmah umnožiti ■: 
razdati poslanicima. Interpelacije koje su oglašene kao hitne, 
stavljaju se na dnevni red ispred svih ostalih koje nisu hitne. 
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Odluka skupštinska kojom se završuje pretres o interpela- 
ciji i prelazi na dnevni red može biti prosta ili oorazložena.' 

Ako je predložen prost prelaz na dnevni red, a ministar 
na to pristaje, onda će se staviti na glasanje prost prelaz pre 
svih onih koji su motivisani. 

Ako je predloženi prost prelaz odbačen, prelazi se na gla- 
sanje o motivisanim predlozima. 

Ako nije predložen nikakav prelaz na dnevni red, onda se 
bez ikakvog glasanja prelazi na ostale interpelacije, ako su 
na dnevnom redu. ...    . 

Sednice za pretres interpelacija mogu se držati najviše je- 
danput u petnaest dana. 

Molbe i žalbe . 

Član 55 
Molbe i žalbe upućene Skupštini moraju biti predate pi- 

smeno i potpisane od svih molilaca odnosno žalilaca. Sve molbe 
i žalbe pretsednik će dostaviti Odboru za molbe i žalbe, koji 
će ih po redu kako su stigle zavoditi u jedan protokol i uzimati 
u pretres. ,   . .   _ 

One molbe i žalbe koje se budu odnosile na kakav zaKon- 
ski predlog ili inače na kakav predlog koji se уес pretresa ili 
u Skupštini  ili U jednom od odbora, biće upućene odnosnom 

One molbe i žalbe koje ne budu upućene drugim odborima 
biće ili upućene kome od ministara, ili će se izneti na sedn.cu 
Skupštine  ili   će  ih  sam  odbor  odbaciti   ako  smatra  da  nije 
vredno iznositi ih na sednicu. ,._,-,   t   ,     ;.„,„,:  na Po svim predmetima za koje nalazi da ih treba 'zneti. na 
sednice Skupštine. Odbor za molbe i žalbe podnosi izvestaj kao 
i za zakonski predlog. 

Glasanje 

Član 56 
Glasanje u Skupštini je javno ili tajno. Javno se glasa 

dizanjem ruku ili poimenice. . i,niitm 
Glasanje dizanjem ruku biva u svim slučajevima u kojima 

nije poslovnikom određen drugi način glasanja. 
PoMnenice se glasa usmeno. Glasanje poimenice vrsi se kac a 

se glasa o nacrtu Ustava ili zakonskom predlogu u celim i kada 
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glasanje dizanjem ruku ne daje pozitivan rezultat. Pri glasanju 
poimenice jedan od sekretara proziva sve poslanike poimcnice, 
a ovi će glasati odzivom »za« ili »protiv«. Po svršenoj prozivci 
svih poslanika prozivaće se još jednom oni poslanici koji se 
prv put nisu odazvali. 

Izbori svih odbora vrše se tajnim glasanjem, ako Odbor 
pretstavnika grupa drukčije ne odredi. Tajno glasanje vrši se 
listićima jednake veličine, jedne boje i jednog oblika, koji se 
stavljaju u jednoobraznu kovertu naročito za to spremljenu. 
Poslanici puštaćc jedan za drugim po prozivci listiće u sandučić 
koji će stajati na stolu pretsedavajućeg. Glasove će brojati tri 
poslanika određena 'izvlačenjem, koji će po završenom brojanju 
uništiti glasačke listiće. 

Glasati se može samo lično. 

Član 57 

Skupština može punovažno rešavati ako je prisutno više 
od polovine ukupnog broja poslanika. Za konačno izglasavanje 
Ustava u celini potrebno je prisustvo dve trećine ukupnog broja 
poslanika. 

Za punovažan zaključak potrebna je većina glasova pri- 
sutnih poslanika. 

Kada pri vršenju izbora dva ili više lica dobiju jednak broj 
glasova, vršiće se novi izbori. Ako i tada bude jednak broj gla- 
sova, odlučiće glas pretsedavajućeg. 

Član 58 

Ako pretsednik zapazi da nema dovoljan broj poslanika 
za rešavanje, narediće prozivku ili prebrojavanje. 

Kada se pokrene pitanje o kvorumu, prisutni poslanici ne 
mogu izaći iz dvorane dok se ne izvrši prozivka odnosno.pre- 
brojavanje i glasanje. Ako to ipak učine, smatraće se da su 
prisutni i da su glasali protiv. 

Prisutnost utvrđuje pretsedavajući. 

Prava i dužnosti poslanika 

Član 59 

Za sve izjave i postupke pri vršenju svog mandata, bilo u 
sednicama bilo u izvesnoj dužnosti, poslanici odgovaraju samt 
Skupštini i biračkom telu koje ih je izabralo. 
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Bez odobrenja Skupštine poslanici se ne mogu uzimati na 
odgovor za bilo kakve krivice, niti od bilo koje vlasti lišiti 
slobode dok traje njhov mandat, osim kad se uhvate na samom 
delu zločina. Ali o ovom slučaju mora biti odmah izvešten 
pretsednik Skupštine. 

Poslanici uživaju imunitetsko pravo od trenutka kad su iffl 
od strane izborne komisije 'izdata uverenja da su izabrani. 

Zahtev istražne, odnosno sudske vlasti za izdavanje članova 
Skupštine, upućuje se prethodno Mandantnom i imunitetskom 
odboru, Skupština rešava stvar po saslušanom izveštaju odbora. 

Odredbe ovog člana ne vrede za pozivanje pred sud i ostale 
državne vlasti i izvršenje sudskih i administrativnih odluka po 
privatno-pravnim sporovima. 

Zastarelost ne teče za sve vreme dok se po zakonu ne može 
istraga nad poslanikom započeti ili nastaviti. 

Član 60      , 
Svi poslanici dužni su biti u mestu gde Skupština drži 

svoje sednice i vršiti svoje dužnosti za sve vreme dok zase- 
danje traje. 

Nijedan poslanik ne može otsustvovati sa sednica Skup- 
štine ako mu Skupština г.г odobri otsustvo. Skupština može 
dostaviti Mandatno-imunitetskom odboru slučaj poslanika koji 
bez odobrenja otsustva ne dolazi ла sednice. Odbor ce uz svoj 
izveštaj podneti Skupštini predlog kako treba postupiti prema 
takvom poslaniku. Skupština može po predlogu oabora resiti 
da zbog toga prestaje mandat poslaniku i pozvati  njegovog 
zamenika. , , »i-o 

Skupština rešava o traženom otsus.vu bez^ pretresa. Ako 
pretsednik nade da u Skupštini nema dovoljan broj Hanova za 
rešavanje, on može oglasiti da se sva odobrena oisustva preki- 
daju, osim onih koja su odobrena zbog teške bolesti. 

Član 61 
Poslanici dobijaju u ime naknade za učinjene izdatke dok 

prisustvuju sednicama odgovarajuću sumu u novcu. 
Uz to poslanici, koji ne stanuju u mestu gde se drži zase- 

danje, imaju pravo na besplatnu vožnju na svim saobraća mm 
sredstvima, ali samo za dolazak na zasedanje i odlazak sa 
zasedanja. 
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Član 62 

Svaki poslanik može dati ostavku na svoj mandat. O podne- 
senoj ostavci podnosi izveštaj Mandatno-imunitetski odbor. 

Član 63 

Poslanicima izdaje pretsednik naročite legitimacije. U njima 
će se izrično istaći imunitetsko pravo poslanika, navođenjem 
teksta prva tri stava člana 59 ovog poslovnika. 

Održavanje reda 

Član 64 

Isključivo pravo održavanja reda na sednicama pripada 
pretsedavajućem. 

Član 65 
Disciplinske kazne kojima se mogu kazniti poslanici su ove: 
1) opomena na red; 
2) zapisana opomena na red; 
3) oduzimanje reči; 
4) privremeno isključenje sa sednica. 
Isključenje prvi put ne sme biti duže od 3 sednice, a svaki 

drugi put ne duže od deset sednica. 
Prve tri kazne izriče sam pretsedavajući, a četvrtu Skup- 

ština bez pretresa na predlog pretsedavajućeg ili dvadeset čla- 
nova Skupštine. 

Član 66 

Opomenom na red kazniće se svaki poslanik koji svojim 
govorom ili svojim ponašanjem u Skupštini narušava red i 
propise poslovnika. Zapisanom opomenom na red. koja će se 
zabeležeti u zapisnik sednice, kazniće se svaki poslanik koji je 
u istoj sednici već ranije opomenut na red. 

Oduzimanjem reči kazniće se poslanik koji bi u svom go- 
voru povredio red, a već je ran'ije m istoj sednici bio kažnjen 
zapisanom opomenom, ili koji dva puta nije hteo poslušati 
pretsedavajućeg. 

Kaznom isključenja kažnjava se poslanik koji lično vreda 
i kleveta narodne poslanike ili se ponaša nepristojno prema 
Skupštini ili za koga se utvrdi da nije očuvao tajnu o predme- 
tima za koje je izglasana tajnost, ili neće da posluša opomene 
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pretscdavajuceg, kao i onaj koji pravi nered ili sprečava rad 
u sednici. 

Poslanik, koji je kažnjen kaznom isključenja, dužan je da 
se ukloni odmah iz dvorane Skupštine. U slučaju protivljenja 
pretsednik će prekinuti sednicu i narediti da se kažnjeni posla- 
nik silom ukloni. 

Poslanik, protiv koga se predlaže isključenje, ima pravo d^ 
govori u svoju odbranu, ali najviše pet minuta. Ako je više 
poslanika jednovremeno predloženo za isključenje zbog za- 
jednički izvršenog prekršaja reda, ima pravo da govori samo 
jedan u ime svih, ali njegov govor može trajati najviše deset 
minuta. 

Član 67 
Nadzor nad održavanjem  reda  u  unutrašnjosti  i  dvorištu 

zgrade  ukojoj zasedava  Skupština  vodi  isključivo  pretsednCk 
Ustavotvorne skupštine. Poslanici  ne smeju  na sednice Skup- 
štine dolaziti sa oružjem. 

Skupštinsko osoblje i računovodstvo 

Član 68 
Sve  osoblje Skupštine   stoji  pod   nadzorom   pretsednika. 

Osoblje je ili stalno ili privremeno. Administrativni odbor izra- 
diće naročiti pravilnik o osoblju Skupštne. On određuje broj i 
platu osoblja. 

Član 69 
Pretsednik    izvršuje    budžet    Skupštine.    Administrativni 

odbor  dužan je svakog   meseca   pregledati   račune  i podneti 
izveštaj  Skupštini, odnosno pretsedniku. 

Stenografske beleške 
Član 70 

Stenografsko osoblje izrađuje stenografske beleške o sedni- 
cama Skupštine i svih odbora, ako pretsednik odredi. Steno- 
grafske beleške podnose se na uviđaj svakom govorniku. On 
može činiti izmene, koje se tiču redakcije, ne unoseći nove 
misli i razloge niti izostavljajući izražene misli i razloge. Pret- 
sednik vodi računa da govornici ne čine ispravke van obele- 
ženih granica. Za štampanje stenografskih belezaka vaze isti 
propisi kao za stenografske beleške zajedničkih sedmca oba 
doma. 
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Arhiva i pečat Skupštine 

Član 71 
Skupština ima svoju arhivu i biblioteku, o Kojima se sta- 

raju naročiti službenici. 

Član 72 
Skupština ima svoj pečat. Pečat čuva prvi sekretar. 

Zaključne odredbe 

Član 73 
Pre donošenja Ustava jedino Savezna skupština i Skupština 

naroda mogu odlukom većine u oba doma resiti da Ustavo- 
tvorna skupština odloži sednice. 

Samo u slučaju neslaganja domova pri ponovnom reša- 
vanju po predlogu Ustava (čl. 50 st. 2) može Pretsedništvo Usta- 
votvorne skupštine ovu raspustiti i narediti nove izbore za Usta- 
votvornu skupštinu. 

Član 74 

Oval poslovnik stupa na snagu čim ga Skupština izglasa. 
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ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
0 ИЗМЕНАМА ЗАКОНА O НАРОДНОЈ БАНЦИ КРАЉЕ- 
ВИНЕ ЈУГОСЛАВШЕ ОД 17 ЛУИА 1931 ГОДИНЕ СА ИЗМЕ- 
НАМА  И  ДОПУНАМА   ОД   14  СЕПТЕМБРА   1940  ГОДИНЕ 

Члан 1 
Наслов закона o Народној банцн Краљевнне Југосла- 

вије мења се и гласи: „Закон o Нарсдној банци Федера- 
тивне Народне Републике Југославије". 

У чл. 1 истрг закона прва реченица мења се и гласи: 
„Иародна банка Краљевине ЈугоСлавије зваће се од 

сада Народна банка Федеративне Народне Републике Југо- 
славије". 

Члан 2 
У тексту Закона o Народној банцн Краљевине Југссла- 

вије уносе се следеће измене: 
1) Назив „Краљевине Југославије" и „Крал.евииа" за- 

мењује се називом „Федеративна Народна Република Југо- 
славија". Овај се назив може употребити и у скраћеном 
облику: „ФНРЈ"; 

2) израз „Краљев указ" замењује се изразом „Указ 
Претседништва  Мародне скупштине  ФНРЈ"; 

3) назив „Службене новине" замењује се називом „Слу- 
жбени  лист  Федеративне  Народне  Републике  Југославије". 

Члан 3 
Овај закон ступа на снагу кад се објави у „Службеном 

листу Федеративне Народне Рупублике Југославије". 

0/"? 5-i      Ustavotvorna  skupština ""•' 



ИЗВЕШТAJ 
УСТАВОТВОРНОГ ОДБОРА САВЕЗНЕ СКУПШТИНЕ 

САВЕЗИЛ СКУПШТИНА 
УСТЛВОТВОРИЕ   СКУПШТИНЕ 

ФЕДЕРАТИВИЕ   НАРОДНЕ   РЕПУБЛИКЕ    ЈУГОСЛАВИЈЕ 
Уставогпорпи одбор 

Бр. 38 
5-1-1946 год. 

Београд 

САВЕЗНОЈ   СКУПШТИНИ  УСТАВОТВОРНЕ  СКУПШТИНЕ 
Б е o г p a д 

У вези вашег акта бр. 721 од 10-ХГ1-1945, a на основу 
члана 37 Пословника Савезне скупштине Уставотворне скуп- 
штине, доставља сс у прилогу извештај Уставотворног од- 
бора Савезне скупштине o нацрту Устава Федеративпе На- 
родне Републике Југославије. 

Смрт фашизму — Слобода народу! 

Претседпик 
Уставотпорног одбора 
Савезне  скупштине 

Моша Пијаде, с   р. 

САВЕЗНОЈ СКУПШТИНИ   УСТАВОТВОРНЕ   СКУПШТИНЕ 
ФЕДЕРАТИВНЕ  НАРОДНЕ  РЕПУБЛИКЕ  ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Ha дан 6 децембра изабрани су у Уставотворни одбор 
Савезне скупштине народни посланици: ^голи Неџат, Весе- 
лииов Станка, Влахов Димитар, Вукмановић Светозар, Гран- 
1)а Иван, Ђуровић Михаило, Зечевић Влада, Јарамазовић 
Лајчо, JoiBaHOBHli др Драгол>уб, Кардел> Едвард, Кооано- 
вић Сава, Кузмановић Славко, Лампрет Јоже, Маринко Ми- 
ха, Минић Милош, Московл^евић др Милош, Петрушев Ки- 
рил, Пијаде Моша, Поповнћ Коча, Радмиловић др Јерко, 
Рамл3ак Анте, Рашовић Милош, Салај Ђуро, Симић Вла- 
димир, Сремец др Златан, Филиповић Сулејман, Хебраиг 
Андрија, Хотић Месуд, Хоџа Мехмед, Чубриловић др Васо 
и Шнудерл др Макс. 

Приликом избора Уставотворног одбора Савезна скуп- 
штина ставила je Одбору у задатак да у року од једног 
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месеца заврши претрес нацрта Усгава, изради свој извештај 
и коначни текст нацрта Устава. 

Уставотворни одбор конституисао се истог дана кад je 
био изабран и изабрао за претседника Одбора Мошу Пи- 
јаде, за потпретседника Владимира Симића, a за секретара 
др Макса Шнудерла. 

Одбор je отпочео са радом 10 децембра 1945 године. 
Четири прве седнице Одбора биле су посвећене начел- 

ном претресу нацрта Устава, који je у име Савезне владе 
поднео Уставотворној скупштини министар за Конституан- 
ту Едвард Кардељ. Никакав други нацрт Устава није био 
поднет, тако да je овај нацрт узет као једина основа за^пре- 
трес. У начелном претресу узели су учешћа чланови Одбора: 
др Драгољуб Јовановић, Милош PamoBHii, Михаило Ђу- 
ровић, Владимир Симић, др Милош Московљевић, Едвард 
Кардељ, Моша Пијаде, Иван Гранђа, др Васо Чубриловић, 
др Макс Шнудерл, Влада Зечевић, Димитар Влахсв, Сава 
Косановић и Андрија Хебранг. 

По завршеном начелном претресу једногласно je у на- 
иелу усвојсн поменути нацрт. ^ 

Посебни претрес отпочео je иа петој седиицн Одоора, 
14 децембра. 

У току посебног претреса Одбор je усвојио, осим у 
ретким случајевима, готово увек једиогласно следеће измене 
и допуне у предложеном иацрту: 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УСВОЈЕНЕ У УСТАВОТВОРНОМ 
ОДБОРУ САВЕЗНЕ СКУПШТИНЕ 

Чл*. 1 и 2 остају у првобитној редакцији. 
Чл. 3 мења се и гласи: „Државни грб Федеративне На- 

родне Рспублике Југославије претставља поље окружено 
житним класјем. Класје je на дну повезано траком на којој 
je исписан датум 29-Х1-1943. Између врхова класја налази се 
петокрака звезда. Усред поља налази се пет буктиња косо 
положених, чији се пламенови спајају у један пламен . 

Чл 4 У шестом реду, место речи „хоризонталио одо- 
зго" ставити „водоравно". У седмом реду, после речи „ре- 
дом" додати реч „одозго". У осмом реду, место речи „ви- 
сине" ставити „ширине". У десетом реду, место речи „зла- 
том" ставити реч „златном". Реч „жутом" ставити у заграду, 
a иза речи „ивицом" брисати заграду. 
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Чл. 5 остаје у првобитној редакцији. 
Чл. 6. У другој алинсјн, rpelm ред, поцле речи „власти" 

додати рсч „преко". У исгом рслу брнсатн речи ,,који су". 
У mecTOM рсду,. после речи „ФНРЈ" додатн речи „који су". 

Чл. 7. Први став мења се и гласи: „Све претставничке 
oprane државне власти бирају грађанн na осиову општег, 
једнаког  и  нспосредног нзборног  права  тајним гласањсм". 

У лругој алинеји, четврти ред^ после речи „случајсии- 
ма" ставити запету и брисати реч „и". У истом реду, лосле 
речи „условима" додати речи ,,и na који начин". 

Чл. 8. У првој алинеји, лрми рсл, после речи „ФИРЈ" 
ставити запету. У истом реду, иесто речи „Устава" ставити 
,,устава". 

НЗСЛОВ глаис HI моња се н гласи; „Осиовна прана на- 
рода и иародних република". 

Чл. 9. У другој алннеји, други ред, место речи „зашти- 
ћујс" ставити реч „штити". У трећој алииеји, други ред, 
после речи „безбедност" ставнти запету и реч ,,као". 

Чл. 10 остајс у прв /битиој редакцији. 
Чл. 11 мсња се и гласн: „С^&ха пародиа републИка има 

свој Устап. 
Народна  република  доноси  свој  Устав  самосгалпо. 
Устав народне репубдике мора бити у сагласности са 

Уставом ФНРЈ". 
Чл. 12. У првом реду брисати реч ,,ii3Mfi)V" и ставити 

„тернторија". 
Чл. 13. У првом реду брише се реч „ужнвају". У дру- 

roiM реду, место речи „Југосла1ЈИЈ.е" ставити „Југославнји''. 
У трећем реду, уместо речи ,,сва" ставити „уживају". Место 
речи „мрава" ставити „npaBb". 

Чл. 14. У првој алпмсји, трећи ред, после речи „држа- 
ве" ставити запету. У петом реду, мосле рсчн ,,оргапизаци- 
je" ставити запету. У другој алинеји, први ред, после речи 
„у" додатн реч „утроби". Место рсчи „земљи" ставити 
,,земл;е". Додаје се пови Tpelui став, који гласи: „Држава 
води нарочиту бригу d заштити, подизању н експлоатацији 
шума". 

Чл. 15. У првој аленији, шссти рел, мссто рсчи ,,: пштег 
привредног" ставнти рсч „општспривредног". У осмом 
реду брисати рсч „остварујући" и 'ставнти реч „вршећи". 
У другој алинеји, први ред, место речи „општег привредног" 
ставити реч „општепривредног". У другом реду, после речи 
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„и" додати реч „вршењу". У четвртом реду, после речи 
„намештеника" ставити запету и додати реч „задружиих". 

Чл.  16 и  17 остају у првобитној редакцији. 
Чл. 18 мења се и гласи: 
„Зајемчује се приватна својина и приватна предузи- 

мљивост у привреди. 
Зајемчује се наслеђиваше приватне својине. Право на- 

слеђа ypet)yje се законом. 
Нико не сме употребљавати право приватне својинс на 

штету народне заједницс. 
Забрањује се постојање приватних монополистичких 

организација као што су: картели, синдикати, трустови И 
сличне организације. 

Приватна својина може се ограничити илн скспропри- 
сати ако TOI тражн on umi интерес, али само на основу за- 
кона. Законом ће се одредити у којим he се случајевима и 
у којој висини дати накнада сопственику. 

Под истнм условима могу се законом национализовати 
поједине привредне гране или "предузећа ако то тражи оп- 
шти интсрес". 

Чл. 19. Ha крају петог става додати: „својо.м општом 
привредном    политиком,    јевтииим   кредитом    и    пореским 
системом". 

Чл. 20   У првој алинеји,   други ред, место речи „уједи- 
Hri" ставити „удружује".   У  трећем  реду,   после  речи „од 
додати „сваког". 

Чл   21 остаје у првобитној редакцији. 
Чл' 22. У другој алинеји, други ред, место речи „чинс 

ограничења" ставити „ограничавају". 
Чл. 23 остаје у првобитној редакцији. 
Чл 24. У првом ставу, други ред, место речи „привред- 

ног, државног" сгавити речи „државног, прииредног". У 
треј.ем реду брисати реч „друштвенсг" и сгавити речи 
„друштвеио-политичког". Други став мења се и гласи: „За 
једнак рад жене имају право на једнаку плату као и му- 
шкарци и уживају посебну заштиту у радном односу". 

Чл. 25 остаје у првобитној редакцији. 
Чл. 26. У четвртој алинеји, четврти реД, после Р^чи 

„права" додати речи '„и дужности". У продужетку истог 
става додаје се нова рече)1ица, која гласи: „Положај ван- 
брачне деце регулише се законом". 

Чл. 27 остаје у првобитној редакцији. 
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Чл. 28. У другој алннеји, други ред, после речи „бсз" 
додати речн „писменог и образложеног". У истом реду, 
после речи „или" брише се реч „без". Ha крају истог става 
додаје се нова реченица, koja гласи: „Најдужи рок притво- 
ра одређује закон". Шссти став мења се н гласи: „Казну 
лишења слободе за обичне прекршаје правних прописа 
могу изрицати органи државне управе сато У границама 
које су прсдви^ене законом". У седмом ставу, први ред, по- 
сле речи „држављании" додати реч „ФНРЈ". У другом реду, 
место речи „земље" ставити „државе". После речи „држа- 
ве" ставнти тачку. Остатак става брише се н додаје се нова 
реченица, која гласи: „Само у случајевима прописаним за- 
коиом може гра1)анин бити протсран из свог пребивали- 
шта". Додаје се иовн став: „Држављани ФНРЈ уживају за- 
штиту ФНРЈ у страним држапама". 

Чл. 29, 30, 31 и 32 остају у првобитној редакцији. 
Чл. 33. У другој алинеји, први ред, после речи „саве- 

сно" додати речи „и закоиито". 
Чл. 41 постаје чл. 34 и гласи: „Одбраиа отаџбине нај- 

виша je дужност и част сваког грађаиина. 
Војна обавеза грађана je општа за сва лица мушког 

пола способна за војиу службу. 
Жене могу бити примане у војну службу и стицати Boj- 

ne чинове". 
Чл. 34 постаје чл. 35. У првом рсду, место речи ,,се 

стара" ставити „je дужна". 
Чл. 35 постаје чл. 36. У трећем реду, после речи „бол- 

ница" додатн реч „атхотека". 
Чл. 36 постаје чл. 37. Додаје се нови Трећи став, који 

гласи: „Ауторско право заштићено je закоиом". 
Чл. 37 постаје чл. 38. После првог става додаје се нови 

други став, који гласи: „Држава посвећује нарочиту пажљу 
и заштићује духовно и физичко васпнтање омладине. Ма- 
лолетна лица стоје под нарочитом заштитом закона". У npo- 
дужетку последњег става додаје се нова реченица, која гласи: 
„ЈЗсрска настава може се вршнти изван школског програма 
али само у школској згради". 

Чл. 38 постаје чл. 39 и остаје у првобнтној редакцији. 
Чл. 39 постаје чл. 40 и остаје у првобнтној редакцији. 
Чл. 40 постаје чл. 41  и остаје у првобитној редакцији. 
Чл. 42 остаје у .првобитној редакцији. 
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Чл. 43. У другом реду, место речи „незаконита" ставити 
.i.HeaaKOHHTo", место речи „кажњива" ставити „кажљиво". 
У трећем^еду, место речи „употреба" ставити „уттотребља- 
вати", место речи „грађанских" ставити реч „грађанска". 

Чл. 44. Први став, други ред, мссто речи „све послове" 
ставити „сва права". Место речи „моји" ставити реч „која". 
Место речи „дати" ставити „дата". 

Тачка 1. У првом реду, испред речи „измене" ставитн 
речи „промена". У трећем реду, место речи „Устава" ста- 
вити реч „устава". „ 

Тачка 4. У трећем реду, после речи „односима    стапши 
тачку и запету. Брнсати реч „склапање". Место речи „међу^ 
народних" ставити реч „међународни". Место речи „уговорп 
ставити „уговори" и тачку и запету. 

Тачка 6. Место речи „с" ставити „са". 
Тачка 7. Брнсати реч „послови". Мссто речи „народне' 

ставити „народна". Место речи „одбране" ставити „одораиа . 
Место речи „државне" ставити „државна". Место речи „Оез- 
бедности"  ставити  „безбедиост". 

Тачка 8. У првом реду брисати реч „cao6paliaj . У дру- 
гом реду брисати реч „саобраћај". У истом реду место речи 
Ј.речно" ставитн „речнн". Брисати реч „бродарство и ста- 
витн реч „саобраћај" и тачку и запету. 

Тачка 9. У првом реду, место речи „радио ставити 
„радио-веза" и тачку и запету. 

Тачка 13, нова: „јединствена привредна статистика; на- 
чела и контрола опште статистике". 

Тачка 13 постаје тачка 14. У трећем реду брисати речи 
^општег државног" и ставити „општедржавног". 

Тачка  14  постаје тачка  15. У првом реду брисати реч 
к,закључивање". У др\том реду, место речи „савезних" ста- 
внти „савезна". Место речи   „зајмова"   ставити   „зајмови 
У трећем реду брисати реч „послови". Мссто речн „осигу- 
рања" ставити „осигурање". 

Тачка 15 постаје тачка 16. Тачка 16 постаје тачка 1/. 
Тачка 17 постаје тачка 18. Тачка 18 постаје тачка 19. 

Тачка 19 посгаје тачка 20, мења се и гласи: „морске 
н речне луке, путеви, реке, водени канали општедржавног 
значаја;". 

Тачка 20 постаје тачка 21. Тачка 21 постаје тачка 22, 
меша се и гласи: „законодавство o уре1)ешу судова; начела 
приватног права, законодавство o трговачком, меничном и 
чековном праву;  поморско право; кривични законик; зако- 
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нодапство o грађанском, изнршиом, стсчајнол, ванпарнич- 
ном, кривичном и олштеуправиом поступку и личном стању 
грађана;". 

Тачка 22 постаје тачка 23. Ha крају става додати речи 
„о задругарству". Тачка 23 постаје тачка 24, мења се и 
гласи: „доношење општих начела за, законодавство рспу- 
блика у области рударства, тумарства и водних снага; rpa- 
ђевинарства; прнвредног пословања; политике цена; јавних 
зајмова и дажбина; здравља и физичке културе; просвете; 
социјалног старања и организације државне власти. — Ре- 
публике могу саме у овим пословима доносити своје закон- 
ске пропнсе до доношења рпштих начелних прогшса рд 
стране Федеративне Народне Републике Југославије. 

Изван овнх послова, народне републике врше своју 
власт самостално". 

Чл. 45. Tpeiin став постаје први. 
Чл. 46, 47, 48 и 49 остају у првобнтној редакцији. 
Чл. 50. У првом реду, после речи „ФНР.Г додати речи 

„je у-име народа". У истом реду брисати реч „je". 
Чл. 51  и 52 остају у првобитној  редакцији. 
Чл. 53. У првом реду, место речи „државл.ани" ставити 

„грађани". У трећем реду, место „50.000" ставити  „40.000". 
Чл. 54. У четвртом рсду, место „30" сгавити „25". Место 

„20" ставити „15". У петом реду, место „15" ставити „10". 
Чл. 55, 56, 57 остају у првобитној редакцији. 
Чл. 58. У првом реду, место рсчи „заседају" ставити 

„заседавају". 
Чл. 59. У првом реду, место речн „три" ставити „два". 

У другом реду, местр речи „два" ставити „три". У другој 
алинеји, у првом реду, место речи „три" ставити „два". У 
другом реду, место речи  „два" ставити „три". 

Чл. 60. У првом ставу, трећи ред, мссто речи „претсед- 
ништва" ставити „Прстседииштва". 

Чл. 61. У првом реду, место речи „заседају" ставити „за- 
седавају". 

Чл. 62 остаје у првобитној редакцнји. 
Чл. 63. Додаје се нови први став, којн гласи: „Право 

подношења законских предлога имају Савезна влада, чла- 
нови Савезне владе и народнн посланици оба дома". 

Чл. 64. У тфвом реду брнсали реч „од". Место речи „до- 
иова" ставити реч „до.м". У петом реду, после речи „je" до- 
датн реч „предлог". У трећем ставу, петн ред, после речи 
„предмети" ставити тачку и брисатн остатак става. 
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Чл. 65 остаје у првобитној редакцијн. 
Чл. 06. У другом реду, после речи „листу" додати реч 

„ФНРЈ". 
Чл. 67. У првом реду брисати речи „Савезно веће и 

Bche народа" и ставити „Сваки дом". У истом рсду, место 
речи „бирају" ставити реч „бира". 

Чл. 68 остаје у првобитној редакцији. 
Чл. 69. У другом ставу, први ред, место речи „ухапшешг' 

ставити „лишени слободе". 
Чл. 70 и 71 сстају у првобитној редакцијн. 
Чл. 72 У првој алинеји, први ред, после речи „врши" 

додати „промену". У другој алинеји, први ред, после речи 
„за" додати „промену" и ставити згпету. У истом рсду, место 
речи „измену" ставити „измене". Место речи „допуну ста- 
вити „допуне". У треИем ставу, први ред, после речи „при- 
ступи" додати реч „промени" и ставити запету. У истсм ред), 
место речи „измени*' ставити „изменама". Место речи „до- 
пуни" ставити „доиунама". У четвртом ставу, први ред, по- 
сле речи „Прсдложена" додати реч „промена" и ставити 
запету. 

Чл. 73 остаје у првобитиој  редакцији. 
Чл. 74, тач. 1. Мссто речи „заседање" ставити „засе- 

дања". 
Тачке 2 и 3 остају у првобитној  редакцији. 
Тачка 4 мења се и гласи: „оцењује сагласност закона 

република са Уставом ФИРЈ, уз накнадно одобрењс Народне 
скупштиие ФНРЈ". 

Тачка 5. Брисати речи „издаје Указ". 
Тачка 6. После речи „законе" брисати тачку и запету и 

додати речи „издаје указс;". 
Тачка 7. После речи „ираво" додати речи „амнестиЈе и . 
Тачка 8. У Другом реду, место речи „ФедеративноЈ ста- 

вити „Фсдеративне", место „Народној" ставити „.Народне , 
место „Републици" „Републике", место „ЈугославиЈИ „Ју- 
гославије". Остатак става брисати и ставити „према пропи- 
сима савезног закона". 

Тачке 9 и 10 остају v првобитној редакцији. 
Тачка   11.  После  речи  „писма"  дсдати речи  „код њега 

акредитованих". ,, > 
Тачка 12 У друго.м реду, после речи „craibe орисати 

речи „у времену између два заседања Народне скупштине 
ФНРЈи то". 
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Тачка 13. У другом реду, после речи „владе" ставити за- 
псту. Место речи „савезне министре" станити „члано^е Са- 
везие владе". Ha крају става додати речи „уз накнадну: по- 
тврду Скупштине;" 

Тачка 14. Место речи „министрима" ставити „члановима 
владе". 

Тачка 15 мења се и гласи: „на предлог претседника Са- 
везне владе установљава нова, спаја и укида постојећа ми- 
нистарства и комисије у времену изме1)у заседања Народне 
скупштиие ФНРЈ, уз накнадну потврду Скупштине;". 

Тачка 16. У трећсм реду брисати реч „непосредном". 
У чствртом реду брисати речи  „мннистарства односно Ko- 
митета". 

Тачка 17 остаје у првобитиој рсдакцији. 
Чл. 75, 76 и 77 остају у првобитној рсдакцијн. 
Чл. 78. У Другој алинеји, други ред, бриоати реч „наро- 

читог". У трећем реду, брисати речи „као и ". У четвртом 
реду, после речи „закона" брисати остатак става и сгавитн 
„и контролише њихово извршеље". У другом ставу, место 
речи „упуства"  ставити „упутства". 

Чл. 79. У првом реду брисати реч „и", и послс речи 
„упутства" додати речи „и решења". После рсчи „владе" 
брисати реч „су", место речи „обавезна" ставити речи „оба- 
везии су". 

Чл. 80. У првом ставу, други ред, место речи „савезних" 
ставити „својих". У другом реду, лосле речи „комисија" ста- 
вити „и". У трећем реду, после речи „комитета" брисати 
остатак става. У другом ставу, једанаести ред, брисати речн 
„владс и". У дванаестом реду, место речи „министара" ста- 
вити речи „чланова владе". 

Чл. 81. У првом ставу, трећи ред, после речи „комисије" 
додати реч „и". У четвртом реду, после речи „комисије" ста- 
вити тачку, брисати остатак става и додати као други став 
„Савезна влада може имати и министрс без ресора". 

Други став овог члана постаје члан 82. 
Чл. 82 постаје чл. 83 и остаје у првобитној редакцији. 
Члан 83 брише се. 
Чл. 84 остаје у првобитиој редакцији. 
Чл. 85. Додаје се нови први став који гласи: „Министар- 

ства Савезне владе руководе гранама државне управе које 
улазе у надлежности ФНРЈ". У друпом ставу, првом реду, 
после речи „министри" додати „и". У истом реду брисати 
речи „и комитети". 
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Трећи став овог члана брише се. 
Чл. 86 брише сс. 
Чл. 87 постаје чл. 86. У другој алинеји, трећи ред, после 

речи  „саобраћаја" додати  речи „Министарстио поморства" 
Чл. 88 постаје. чл 87. У првом ставу, други ред, брисати 

реч „иепосредно". У трећем реду, после речи „управе" до- 
дати реч „нспосредно". 

Трећи став овог члана постаје чл. 88 с тим да се у првом 
реду, после речи „миннстарства" бришу речи „обавл^ају по- 
словс из одређене области" и ставе речи „руководе одре1;с- 
ном граном". 

Чл. 89 мења се и гласи: „При Савезној влади nocroje 
комитети: просвсте, народног здравља и социјалног ста- 
рања, ради општег руководства у тим гранама државне 
управе. Овакви ко.митети могу се оснивати и за друге гране 
државне управе". 

Чл. 90 остаје у првобитној редакцнји. 
Чл. 91. У првом ставу, први ред, после речи „републике 

додати речи „у име народа". 
Kao други нови став додаје се други став чл. 92 са сле- 

дећом изменом: у трећем реду, место речи „Претседништва' 
ставнти реч „Президијума". 

Чл. 92. Други став овога члана постаје други став чл. 91. 
Чл. 93 остаје у првобитној редакцијн. 
Чл. 94. У првом реду, после речи „Претседништво" ста- 

вити „Президијум". 
Додаје се иови други став који гласи: „Надлежност Ilpc- 

зидијума Иародне скупштине републике одређује Устав ре- 
публике". .   , 

Чл. 95. У првом реду, после речи „именуЈе   додати речи 
„И разрешава". 

Чл. 96. У другој алинеји, шести ред, место речи „ирет- 
седништву" ставити „Президијуму". 

Чл 97 У првој алинејн, први рсд, место речи „je пот- 
чињена" ставити „ради на основу". Место речи „Уставу 
ставити „Устава". У другом рсду, место речи „Уставу ста- 
витн „Устава", место „савезним" ставитн „савезних , место 
„закопима" сташпи „закона". У трећем реду, место речи „за- 
конима" ставнти „закона" и после речи репуолике додати 
речи „и на основу урсдаба и упутстава Савезне владе . 

Други став мења се н гласи: „Влада републике доноси 
уредбе за примену савезннх закона, закона репуоликс, уре- 
даба и упутстава Савезне владе и уредбе на основу закон- 
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ског овлашћења, абавсзна упутстаа ради извршеша савезних 
закона и закона републике и контролише њихово извршење". 

Чл. 98 и 99 остају у првобитној редакцији. 
Чл. 100. У другом реду, место рсчи „обављају" ставити 

„врше''. 
Чл. 101, нони: „Републиканска министарства руководе 

самостално одређеном гранрм државне управе из иадлежно- 
сти иародне рсиуб/тке". 

Чл. 101 постаје чл. 102. Други став мења се и гласи: 
„Президијум Народнс скупштине републике може. оснивати 
нова, спајати н укидати постојећа министарства у сагласно- 
сти са Уставом ФНРЈ, уставом републикс, савсзним зако- 
нима и  одлукама  Президијума  Народне скупштине ФНРЈ". 

У наслову главе XI, послс речи „власти" додати речи 
„и уир-пи'". 

Чл. 102 постаје чл. 103 и остаје у првобитној редакцнји. 
Чл. 103 постаје чл. 104 и рстаје у првобитној редакцнји. 
Чл. 104 пр-стаје чл. 105. У првом ставу, четврти ред, 

место речн „за" ставити „Ha". Место рсчи „чстири" ста- 
вити „три". 

Трећи и четврти став овога члана отпадају и постају 
чл. 106 нови са следећом изменом: у лрвом ставу, четврти 
ред, мссто речи ,,за" 'ставити „на". 

У наслову глане XII, после речи „власти" додати речи 
„и управе". 

Чл. 105 постаје чл. 107. У првој алинеји, други ред, бри- 
сати речи „градовима, срсзовнма" и ставити „срезовима, 
градским рејонима, градовима". Додајс се иови други 'став 
KioJH гласи: „Орга.низација народне власти у великим градо- 
вима може се регулисати посебним закоиима". 

Стари став други постаје став трећи. У првом реду бри- 
сати речи „ссла и мањих градова" и ставити ,,у местима". 
У трећем реду, после речи „срезова" додати „градских 
рејоиа". 

Став трећи иостајс став чстврти. У првом реду, место 
речи „градова" ставити ,,градских рејона". Место речи 
„градских рејона" ставити „градова". У трећем реду, после 
речи „скупштнне" брисати остатак става и ставити ,,у роко> 
вима које прописујс устав народне републикс". 

Чл. 106 постаје ЧЛ. 108. У првој алинеји, четврти ред, 
после речи „поретка" ставити запсту. Брисати речи „и чу- 
вање"  и  ставити  „испуњавање". У  петом реду, после речи 
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,,и" додати рсч „чуиање". Место речи „месни" ставмти 
„свој". 

Чл. 107 постаје чл. 109 и остаје у првобитној редакцији. 
Чл. 108 постаје чл. 110. У трећем реду, после речи „од- 

бори" ставити тачку и брисати речн „које бира скупштина 
народног одбора". 

Додаје се нови други став, који гласи: „Извршне од- 
боре у селима и мањим градови.ма бирају народни одбори 
из својс средине. Извршне одборе градских рејона, градова, 
срезова, округа и области бирају одговарајући народни 
одбори на својим скупштинама". 

Чл. 109 постаје чл. 111 и остаје у првобитнсј редакцији. 
Чл. 110 постаје чл. 112 н остаје у првобнтној редакцији. 
Чл. 111 постаје чл. 113 и остаје у првобитној редакцији. 
Чл. 112 постаје чл, 114. У првом реду, место речи „ру- 

ковсђење" ставити „во^ење". У четвртом реду, место речи 
„оделсња" ставити „одељења". У шестом рсду, место речи 
„оделењу" ставити „одел»ен>у". 

Наслов главе XIII мења се и гласи: „Иародни судонн . 
Брнше се поднаслов „a) Судови". 

Чл. 113 постаје чл. 115 У првој алинеји, четврти ред, 
брисати реч „народни". У петом реду, после речи „судови" 
ставитн тачку и брисати остатак става. Додаје се иови други 
став, који гласи: „Савезним законом одређује се устројство 
и надлежност војних судова". 

Стари трећи став брнше се, 
Чл. 116, нови: „Судови изричу правду у и.ме народа',', 
Чл. 114 постаје чл. 117. Ha крају првог става дбдати 

речи „и суде no закону". 
Чл. 115 брише се. 
Чл. Пблостаје чл. 118 и остаје у првоиитној рсдакцији. 
Чл. 117 постаје чл. 119. У другој алинсји, други реД, 

брисати реч „сталних". У трећсм реду, после речи „судија" 
ставити паузу. 

Трећи став бришс се. 
Чл. 118 постаје чл. 120. У првом ставу брисати другу 

реченицу и место к,е ставиги: „Грађани којима тај језик 
није матерњи могу се служити  својим матерњим језиком". 

Чл. 119 постаје чл. 121, мења се и гласи: „Суднје Вр- 
ховног суда ФНРЈ бира и разрешава Народна скупштина 
ФНРЈ na заједничкој седницн оба дома. 
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Судије Врховног суда републике односно аутономне по- 
крајине бира и разрешава Иародна скупштина републике 
односно аутономне покрајине. 

Судије и поротнике окружног суда бира и разрешава 
народни одбор округа на својој скупштини. 

Судије и поротнике срескога суда бира и разрешава 
скупштина народног одбора среза". 

Чл. 120 постаје чл. 122. У првој алинеји, први ред, бри- 
сати реч „судски". У другом реду, после речи „оргаи" до- 
дати реч „правосуђа". У трећем реду, после речи „Југосла- 
внја" ставити тачку и брисати остатак става. 

Други  став брише се. 
Чл. 121 постаје чл. 123. Додаје се нови став који гласи: 

„Врховни суд ФНРЈ оцељује законитост правпосиажиих 
одлука свих судова ФИРЈ no питању применс савезних 
закона". 

У трећем ставу брисати другу реченицу. 
Глава XIV, нова: „Јавно тужиоштво". 
Чл. 122 постаје чл. 124. У првом реду, место речи „је- 

сте" ставити „je". У другом реду, место речи „над тлчним" 
ставити „ради правилног". У трсћем реду, место рсчи „испу- 
њавањем" ставитн „испушавања". У четвртом реду брисати 
речи „Савезне владе". У петом реду, после речи „ФНРЈ" ста- 
вити запету и додати речи „Савезне владе". У истом реду, 
после речи „и" додати реч „народних". 

Чл. 123 постаје чл. 125, мења се и гласи: „Јавног ту- 
жиоца ФНРЈ и његове заменике бира и ргзрешава Иародна 
скупштина ФНРЈ на заједничкој седници оба дома. 

Јавне тужиоце народних република и аутономних по- 
крајина и њихове заменике тшставлЈа јавни туишлац ФИРЈ. 

Јавне тужиоце аутономних области, области, округа и 
срезова поставл3а јавни тужилац републике односио ауто- 
иомне покрајине уз потврду јавног тужиоца ФИРЈ". 

Чл. 124 постаје чл. 126, мења сс и гласи: „Јавни тужи- 
оци независни су у своме раду и подређени су само јавном 
тужиоцу ФНРЈ". 

Чл. 125 постаје чл. 127 и остаје у првобитној редакцији. 
Чл. 128, нови: „Војног тужиоца Југословенске Армије 

И остале војне тужиоце поставља Врховни командант Југо- 
словеиске Армије. 

Савезним законом одредиће се устројство и надлежност 
војног тужиоштва". 
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Глава XIV постае глава XV. 
Чл. 126 постаје чл. 129. У првом реду, место речи 

„Претседништпо" ставити „Президијум". 
Чл. 127 постаје чл. 130. У првом реду, место речи 

„Претседииштво" ставити „Президијум". 
Чл. 128 постаје чл. 131. У другом реду, после речи 

„обуставити" додати речи „и укинути". 
Чл. 129 постаје чл. 132. У првом рсду, место речи 

„Претседииштво" ставити „Президијум". 
Чл 130 постаје чл. 133. У другом реду, место речи 

„Претседништво" ставити „Президијум". у трећем реду, по- 
сле речи „распустити" додати реч „сваки". У седмом реду, 
место речи „Претседништво" ставити „ПрезидиЈум^. У де- 
ветом реду, после речи „одбор" додати реч „сваког'. 

Глава XV постаје гла!ва XVI. 
Чл. 131 гшстаје чл. 134. У шестом реду, место речи „она 

ставити „и". 
Чл.  132 постаје чл.  135.   У   другом   реду,   после   речи 

„ФНРЈ"  додати  речи  „на  заједничкој   седници  ооа  дома 
У трећем реду брисати речи „свом војном" и ставити „цело- 
купном нојном оружаном". 

Глава XVI брише се и ставља се: „Tpeiin део'. 
Чл. 133 постаје чл. 136 и остаје у првобитној редакциЈИ. 

НАКНАДНО УСВОЈЕНИ АМАНДМАИИ 
Чл 25 Kao четврти и пети став: „Забрањена je злоупо- 

треба цркве и вере у лолитичке сврхе и посгојање иоли- 
тичких организација на конфесиоиалној основи. 

Држава може материјално помагати верске заједнице" 
Чл. 20. Kao TpehH став: „Малолетна^ лица уживају у 

радном односу нарочиту заштиту државе". 
Чл. 12. Kao други став: „Границе народне републике 

не могу се мењати без љеног пристанка". 
Чл. 1 Нова стилизација гласи: „Фсдеративна Народна 

Република Југославија je савезна народна држава републи- 
канског облика, заједница равноправиих народа, који су на 
основу права на самоопредељење, укљ,учујући право na от- 
цепљење, изразили своју вољу да живе заједно у фсдера- 
тивној држави". 

Чл. 6 остаје   у штампаном   првобитном   тексту   нацрта 
Устава ФНРЈ. 
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Чл. 7. У Другом ставу, четврти ред, место речи „гра- 
ђани" ставити „бирачи". 

Чл. 10. У првом реду, испред речи „Сваки" стјавити 
„Противуставан je". У петом реду брисати речи „јссте про- 
тивуставан". 

Чл. 14.' У другом ставу, први ред, после речи „воде" до- 
дати речи „минерални и лековити извори". 

Место иовог tpeher става ставити: „Средства за произ- 
водњу у рушма.државе искоришћава лржава сама или и\ 
даје другом na искоришћаван^е". 

Чл 15 остаје у предложеној редакцији иацрта Устава 
са следећом измешоад и допуном: у другом ставу, четврти 
ред, брисати реч „народних" и после речи „оргЉизације" 
додати речи „радног народа". 

Чл 16. Додаје се нови први став, који гласн: „Опште- 
народна имовина јесте главни ослонац државе у разнитку 
пародне привреде". 

Став други постаје став трећи, став трећи постаје став 
други. г, .    - 

Чл 26. Други став мсња сс н гласи: „Пуноважни je брак 
само онај који сс закључи пред надлежним државним орга- 
нима. После тога грађани могу извршнти венчање no про- 
писима своје вере". 

Чл. 28. Шести нови став .мења ct и гласи: „Казне за пре- 
кршаје вравних прсишса могу органи државис управе изри- 
цати "само у границама које су одређене законом", 

Чл. 31. У четвртом реду, место рсчи „демократији" ста- 
вити „демократска начела". 

Чл. 34. Додаје се нови други члан, који гласи: „Издаја 
отаџбине  je највећн злочин према народу' . 

У трећем ставу, послс речи „општа" ставиги тачку и бри- 
огти остатак става. 

Чл. 36. Додаје се ноои други став: „Држава води бригу 
o физичком васпитању иарода, нарочито омладине, ради 
подизања здравл^а и радне способностп народа као и одбран- 
бене моћи државе". 

Чл. 38. У новом другом ставу брисати речи „духсшно и 
•физичко','. 

У последњем ставу брише се новододата реченица. 
Чл. 39. У другом ставу, првн ред, брисати рсчи „свих 

незаконитих и неправилних". У трећем реду брисати реч 
„штетних" н ставити „неправилних". У четвртом реду,  по- 
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сле речи „жалбе", брисати тачку и додати „у границама 
закона". 

Чл. 43 мења се и гласи: „Ради заштите грађанских сло- 
бода и демократског уређења ФНРЈ, утвр1)Сног овим Уста- 
вом, незаконито je и кажњиво употребљавати грађанска 
права ради промене и нарушавања уставног уређења у про- 
тивдемократском циљу". 

Пошто je Одбор завршно претрес у појединостима и 
учинио измене и допуне које су напред изложене, a у исто 
време je тај рад завршио и Одбор Скупштине народа, eno- 
разумела оу се оба одбора да изаберу no пет својих чла- 
нова да на заједничком састанку претресу све измене и 
допуне усвојене у оба одбора и да покушају изједначитн 
текстова како би се добио јединствен нови текст нацрта 
Устава. 

Од страие Уставотворног одбора Савезне скупштине 
иза)брани су за делегате na заједнички састанак: Моша Пи- 
јаде, Владимир Симић, др Макс Шнудерл, Милош Рашо- 
вић' и Милош Mmuih. Од стране Уставотворпог одбора 
Скупштине парода изабрапи sy: др Синиша Станковић, 
Фране Фрол, Франце Лубеј, др Душан Братић и др Јосип 
Хрнчевић. 

Ова: делегација састала сс 3 јапуара ове године и свр- 
шила поверени joj задатак, те je усвојила јединствеп текст 
узимајућн у обзир, поред измеиа и допуна усвојепих у оба 
одбора, и амандмане предложене од заменика Министра за 
Конституанту, миннстра за Црну Гору Милована Ђиласа, 
као и амандмане предложсне од народних посланика. У 
амандманима Министра за Копституанту узети су у обзир 
и разни предлози учињенн из народа. 

Ha седници Одбора од 4 јануара ове године поднео je 
од стране петорице делегата извештај o раду заједничког 
састанка Моша Пијаде. Одбор je усвојио овај извештај н 
сложио се са свима изменама и допупама; предложеним са 
заједничког састанка. Овај  извештај  гласи: 

УСТАВОТВОРНОМ ОДБОРУ САВЕЗНЕ СКУПШТИНЕ 
Ha састанку десеторице чланова Уставотворног одбора 

оба дома, који cyi изабрапн на седницама оба одбора, a 
који je састанак одржан 3 јануара овегодине, сагласили су 
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ce делегати у погледу изједначења текстова нацрта Устава 
усвојсних у оба дома. 

Делегати су постигли потпуну сагласиост и предлажу 
једном и другом одбору да у целини усвоје сагласно изра^сн 
јединствени текст, према приложеном извештају. 

Делегжги Устапотнорног одбора       Делегати Уставотаорног одбора! 
Саввзне скупштиис Схупштине иарода 

Моша Пијаде, с. р. Фране Фрол, с. р. 
Др Макс Шнудерл, с. р. Франце Лубеј, с. р. 
Милош Рашовић, с. р. Др Јосип Хрнчевић, с. р. 
Милош Минић, с. р. Др Синиша Станковић, с. р. 
Владимир Симић, с. р. Др Душан Братић, с. р; 

Извсштај  десеторице  чланова  оба дома гласи: 
Чл  1. Од речи „који су" измењен текст гласи: „Ha основу 

права нл самоопредељење, укл.учујући прасо на отцепљење, 
изразили   своју   вољу   да   живе   заједно   у   (1>едеративиој 
држави". 

У чл. 3 и 4 осгају измене Одбора које су идагаијчие у 
оба одбора. 

Чл. 7. Почетак првс реченице гласи: „Свс претставничке 
органе државне власти бирају ..." 

Друта реченица у другом ставу гласи: „Законом he ce 
прописати у K.oiJHM случајевима, под којим условима и na 
који начин бирачи могу опозвати својс народне претстав- 
пике и пре истека рока за који су изабрани. 

Чл. 8. Место „сви органи" ставл,а ce „органи". Други 
став гласи: „Сви акти oprana државнс управе и органа пра- 
восуђа морају бнти основати на закону". 

Наслов треће главе гласи: „Основна права народа и на- 
родних република". 

Чл. 9. Став други, место „заштИћује' ставити „штити" 
Став трећи, иза речи   „безбедност"   ставити   за(пету' и реч 
„као". 

Чл. 10. Бриту ce последње две речи и члан почиње ре- 
чима: „Противуставан je сваки акт ..." 

Чл. 11 дели ce на три става и гласи: 
„Свака народна република им« свој Устав. 
Народна република доноси свој Устав самостално. 
Устав народне републике мора бити у сагласности са 

Уставом ФНРЈ". 

930 



Чл. 12. Први став, место речи „изме!)}'" стлвити „тери- 
торија". Додаје се други став, који гласи: „Граиице народие 
републике не могу се мењати без њеног пристанка", 

Чл. 13. Реч „уживају" из првог реда пребацује се иза 
речи „Југославије". У трећем реду брише се реч „сва" a реч 
„права" замењује се са „право". 

Чл. 14. Други ред, иза речи „јесу" ставља се реч „или"; 
трећи ред, иза речи „имовина" ставља се запета и речи „то 
јест имовина"; иза речи „државе" ставља се запета; у петом 
реду, иза речи „организација" ставља се запета. Почетак 
другог става гласи: „Сва рудна и друга блага у утроби 
зсмље, воде, укључујући минералне и лековите,"; у четвртом 
реду истог става место „радио-веза" ставља се „радио". Иза 
тога става додаје се нов став који гласи: „Средства; за про- 
изводњу у рукама државе искоришћава држава сама или их 
даје другом на искоришћавање". 

Чл. 15. У претпоследњем реду брише се реч „народних" 
a у последњем реду, иза речи „организацијд" додају се речи 
„радног народа". 

Чл. 16. Додаје се нш први став, који гласи: „Опште- 
народна имовина главни je ослонац државе у развитку на- 
родне привреде". Стари први став постаје трећи. 

Чл. 18. Додаје се други став, који гласи: „Зајемчује 
се наслеђивање привакне .својиие. Право наслеђд. уређује 
се законом". Иза старог другог става додаје се нсв став, 
који гласи: „Забрањује се постојање приватних монополи- 
стичких организација, као што су картели, синдикати, тру- 
стови и сличне организације створене у циљу дИКтираЉв 
цена, монополнсања тржишта и оштећиваЈва интереса nar 
родне привреде". Иза старог џоследњег става,^ у коме се 
бришу речи „и уз законску накнаду сопственику", додаје се 
„законом he се одредити у којим ће се случајевима и у KOJOJ 
висини дати награда сопственику". Иза тога додаје се нов 
став, који гласи: „Под исти.м условима могу се законом на- 
ционализовати поједине привредне гране или предузећа ако 
то тражи општи интерес". 

Чл. 19. Последњи crate продужује се речима „својом 
општом привредном политиком, јевтиним кредитом и поре- 
ским ■системом". . • '.'i   „ 

Чл   20   Реч „уједини" замењује се речју „удружује , a 
речи „привредног израбљивања" замењују се речима „при- 
вредне експлоатације". Иза последњег става додаје се нов 
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став који гласи: „Малолетна ЛИЦа у радном одиосу уживају 
нарочиту заштиту државс". 

Чл. 22. Други ред, другог стапа, место „чине ограни- 
чења" ставити „ограничавају". 

Чл. 23. Четврти став, TpeiiH ред, место „грађатских 
права" ставити „бирачког права". 

Чл. 24. Измењен први став гласи: „Жсне су равноправне 
са мушкарцима у свима областима држашшг, привредног 
и друштвеио-политичког живота". У другом ставу, место 
„једнаку награду" ставити „једнаку плату", иза речи „му- 
шкарци" брисати тачку и реч „жене" и ста1вити „и уживају 
посебну заштиту у радном односу". Остале речи се бришу. 
У последњем ставу меља се ред речи, те став гласи: „Држпиа 
нарочнто заштићује интересе матсре и детета оснивањем 
породилишта, дечијих домова и •обданишта и правом матерс 
на плаћено отсуство пре и после порођаја". 

Чл. 25. Додају се на крају нова два става који гласе: 
„Забрашена je злоупотрсба цркве и вере у политичке 

сврхе и постојаље политичких оргаиизација na верској 
основи.. 

Држава може материјално  помагати верске заједнице" 
Чл. 26. Прва два става мењају сс и гласе: „Брак и поро- 

дица су под заштитом државе. Држава законом уређује 
правне односе брака и породице. 

Пуноважан je само онај брак који се закључи пред 
надлежним државним органима. После закључења брака 
гра1)ани могу извршити и венчање no верским прописима". 

У четвртом ставу, последњи рсд, иза речи „права" до- 
дати рсчи „и дужности". Иза последње реченице додати 
речеиицу: „Положај ваибрачне деце регулише се законом". 

Чл. 28. Другн ред, други став, измсђу речи „без" и речи 
„Bpiueita", додати речи „писменог и образложеног", брисати 
речи „без одобрења" и додати реченицу: „Најдужи рок 
притвора одређује закон". Шести став меша се и гласи: 
„Казне за прекршаје правних прописа могу оргаии државне 
управе изрицати само у границама које су одре1)ене зако- 
иом". Последњи став, први ред, иза речи ,,државл,ани" ста- 
вити „ФНРЈ". Други ред, иза речи „из" брисати реч „земље" 
и ставити реч „државе". Остале речи m краја бришу се и 
замењују реченицом: „Само у случајевима прописаним за- 
копом можс грађанин бити протеран из свог пребивалишта" 
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Додаје се нов став који гласи: „Држављани ФНРЈ уживају 
заштиту ФНРЈ у страним државама". ' 

Чл. 29. Други став, трећи ред, место речи „имаоца" ста- 
вити реч „држаоца". 

Чл. 31. Четврти ред, место речи „демократију" ставити 
речи „демократска начела". 

Чл. 33. Први ред, место   речи   „једнако"   ставити   реч 
„подједнако". 

Чл. 41 постаје члан 34 и додаје му се нов други став, 
који гласи: „Издаја отаџбине највећи je злочин према 
народу". 

Чл. 34 постаје чл. 35, a у првом реду речи „се стара 
замењују се речима „je дужност". 

Чл. 35 постаје чл. 36. У првом реду, место речи 
„здравље" ставити „подизање здравља", у трећем реду, нза 
речи „болница" ставити реч „апотека" и запету. Додати нов 
став, који гласи: „Држава води бригу o физичком васпи- 
тању народа, нарочито омладине, ради подиза^ва здравл.а И 
радне способности народа, као и одбранбене мо1ш државе 

Чл. 36 постаје чл. 37. Додаје се на крају нов став, који 
гласи: „Ауторско право заштићено je законом". 

Чл. 37 постаје чл. 38. Додаје се нов друти став, који 
гласи: „Држава посвећује нарочиту пажњу и заштићује ва- 
спитање омладине". Иза овог става додаје се став који 
гласи: „Малолетна лица стоје под нарочитом заштитом 
закона". 

Чл. 38 постаје чл. 39. Други став мења се и гласи: „Про- 
тив решења органа државне управе, као и против непра- 
вилних поступака службених лица, грађани имају право 
жалбе у границама закона". 

Чл. 39 постаје чл. 40, a чл. 40 nocraje чл. 41. 
Чл. 43 мења се и гласи: „Ради заштнте грађанских сло- 

бода и демократског уређења ФНРЈ утврђеног овим Уста- 
вом, незаконито je и кажњиво употребљавати гра1)ански 
права ради промене и нарушавања уставног уређеша у npo- 
тивдемократском циљу". 

Чл. 44. Првистав, место „све послове који-^ставити 
..сва права која". Место речи „дати" ставити „дата Други 
став мења се и гласи: „У надлежност Федеративне Народне 
Републике Југославије, у лицу највиших савезних oprana 
Државне власти и oprana државне управе, спадају:". Тачка 
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прва, место „измене и допуне" ставити речи „промеиа и до- 
пуна". У трећем реду, реч „Устава" написати малим словом. 

У тачки четвртој, у трећем реду, иза речи „односима" 
ставитн тачку и запету, избрисати реч „склапање" a место 
„ме1)ународних уговора" ставити „ме1)ународни уговори". 

У тачки шестој реч „с" заменити речју „ca". 
Тачка седма. Брисати реч „послови" тако да тачка гласи 

„народна ^дбрана и државиа безбедност". 
Тачка осмз мења се н гласи: „железницр, ваздушнн, no 

морски и речни саобраћај;". 
Тачка дванаеста. Додаје се на крају реч „статистика;" 
Тачка чстрнаест.а.  Брисати реч  ),закл>учивањс"   a место 

„савезних  зајмова"  ставити  „савезни  зајмови",  место  „no 
слови осигурања" ставити „осигурање". 

Тачка деветнаеста мења се и  гласи:  „иутеви, реке, ка 
нали и луке општедржавног значаја;". 

Иза ове тачке ставл>а се нова тачка двадесета, која 
гласи: ,,20) контрола спрово1)ења савезних закона;". 

Тачка двадесета nocnaje тачка двадесет прва. 
Тачка двадесет прва постаје тачка двадесет друга и 

гласи: „закоиодавство o уређењу судова, o јавиом тужио- 
штву, o ддвокатури; кривичпи законик; трговачко, меничпо 
и чсковио право; поморско право; законодавство o грађан- 
ском парпичном и ваппарничном, извршном, стечајном, кри- 
вичпом и опттеуправном поступку и личном стању грађана; 
начсла приватиог прпва;". 

Тачка двадесет друга постаје тачка двадесет трећа и na 
крају сс додају речи „о задругарству;". 

Тачка двадесет трећа постаје тачка двадесет четврта, 
мења сс и гласи: „допошење општих начсла за законодав- 
ство и за руководств-О! република у области рударства, ту- 
марства и водних снага; грађсвинарства; лривредиог посло- 
вања; политике цепа; јавних зајмова и дажбина; здравља и 
физнчке културе; просвете; социјалпог crapaHnai и органи- 
зације државне власти". Остатак тачке остаје псизмењен, 
осим IIITO се реч „вршс" из последњег става ставља иза речи 
,,републике". 

Чл. 45. Трећи став постаје први став. 
Чл. 49 меша се и гласи: „Иародна скупштина ФНРЈ «о- 

силац je народног суверенитета ФНРЈ". 
Чл. 50. Meifaa се почетак, којп гласи: „Народна скуп- 

штина je врховни орган државне власти у ФНРЈ и врши ...". 
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Чл. 53. Реч „држављани" замењује  се речју „грађани"; 
Чл. 58.  Мссто речи „заседају" ставити „заседавају". 
Чл. 59. Место речи „три" у првом и другом ставу, ста- 

вити реч „два", a место речи „два" у првом и другом ставу, 
ставити „три". 

Чл. 61. Први  став, место речи „заседају" ставити „за- 
седавају". 

Чл. 63. Додати исв став први, који гласи: „Право подио- 
шења законских предлога имају Савезна влада, чланови Са- 
везне владе и народни посланици оба дома". 

Чл. 64. Први став, место „сваки од домова" ставити 
„сваки дом". У истом ставу, пети ред, иза речи „je" ставити 
рсч „предлог". У трећем ставу, у иетом реду, иза речи 
„предмету" ставити тачку и брисати све речи до краја. 

Чл. 65. Други ред, брисати реч „свих". 
Чл. 66. Иза речи „Службеном листу" a пре наводнице 

ставити „ФНРЈ". 
Чл. 67. Измењен почстак гласи: „Сваки дом бира од- 

боре ...". 
Чл. 69. Други став, место речи „ухапшени" ставити 

„лишеии слободе". Место речи „судски" ставити „кривични" 
a последњу реченицу продужити речима: „осим у случају 
затицања на делу злочина, o чему се мора одмах известити 
Претседништво Народне скупштине". 

Чл. 70. Трећи ред, речи „период рада све" заменитн 
речима „трајање свог мандата", a иза речн „траје" ставити 
тачку и брисати све речи до краја. 

Чл. 72. Први став, иза речи „врши" заменити остатак 
реченице речима: „промену и допуну Устава". У другом 
ставу реч „измену" заменити речју „промену". У трећем 
ставу, место речи „измене" ставнти реч „промени". У четвр- 
том ставу, реч „измена" заменити речју „промена". Иза тога 
става ставити нов став, који гласи: „Усвојену промену или 
допуну Устава проглашује Народна скупштина на заједнич- 
кој седници оба дома". 

Чл. 74. Тачка прва, место речи „заседање" ставити реч 
„заседања". 

Тачка четврта мења се и гласи: „4) оцељује сагласност 
закона републике са Уставом ФНРЈ и савезним зашнима. 
уз накнадну потврду Народне скупштине ФНРЈ, A на захтев 
Савезне владе, претседништава народиих   скупштина   репу- 
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блика, Врховног суда ФНРЈ, јавног тужиоца ФНРЈ и no 
сопственој иницијативи". 

Тачка пета, речи „издаје указс;" пребацују се Ha крају 
шесте тачке. 

Тачка осма мењ.а се и гласи: „8) додсљујс одликовања 
и помасна зваља Федеративне Народне Републике Југосла- 
вије према прописима савезног закона;". 

Тачка десета, место „опуномоћене посл.а«ике" ставити 
„опуномоћенс министре". 

Тачка једанаеста, иза речи „писма" ставити речи „код 
њега акредитоваиих". 

Тачка дванаеста, у другом и трећем реду брисати речи 
„у времену између два заседања Народнс скушптнпе ФНРЈ, 
и то". 

Тачка тринасста, први ред, иза речи „разрешава ста- 
вити запету, други ред, иза речи „владе" ставити запету a 
место речи „савезне министре" сгавити „чланове Савезне 
владе" и на крају тачке додати „уз накнадну потврду Иа- 
родне скупштнне ФНРЈ". 

Тачка четрнаеста, место речи „министрима" ставити 
„члаиовнма владе". 

Тачка петнаеста мења се и гласи: „15) на предлог прет- 
седника Савезие владе мења, спаја и укида nocrojcha мини- 
старства и комнсије у времену измеНу заседаша Народне 
скупштине и уз љену накнадну потврду; , 

Тачка шенаеста мења се и гласи: „16) одређује на 
прсдлог Савезне владе која предузећа имају општсдржавни 
звачај и долазе под непосредну управу Савезне владе; . 

Глава VIII. Наслов се мсша и гласи: „Савезни органи 
државне управе". - ,, 

Чл. 77. Први ред, место   рсчн   „иаредбодавни     ставити 
„управни". ,,   .. 

Чл 78. Други став, брисати реч „нарочитог . У петом 
реду брисати рсч „тачном" & «а крају последњ^ реченице 
додати  речи  „и  контролише њихово  спровођење". 

Чл. 79. Измењеии почетак гласи: „Уредбе, упутства, на- 
редбе и решеша Савезне владе обавезна су. ..". 

Чл. 80. Други ред, место речи „савезних" ставити „сво- 
јих" a нза речи „комисија" ставити реч „и". У трећем реду, 
иза речи „комитета" ставити тачку и брисати све речи до 
краја  става. У другом  ставу,  у  једанаестом  реду,  брисати 
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реч „Владе и" a реч „министара" заменити речима „чланова 
владе". 

Чл. 81. Трећи ред, иза речи „комисије" ставити реч „и". 
У четвртом реду, иза речи „комисије" ставити тачку и бри- 
сати све речи до краја става. Иза тога става ставити нов 
став други, који гласи: „Савезна влада може имати и мини- 
стре без ресора". Стари други став овог члава nocraje 
члан 82. 

Чл. 82 постаје чл. 83. 
Чл. 83 брише се цео. 
Чл. 85 добија нов први став, који гласи: „Министри Са- 

везне владе руководе гранама државне управе које улазе у 
надлежност ФНРЈ". У старом прво.м ставу измењен почетак 
гласи: „Министри и комисије Савезне владе ..." Последњи 
став брише се цео. 

Чл. 86 брише се цео. 
Чл. 87 постаје чл. 86. У другом ставу, трећи ред, иза 

речи „саобраћаја;" ставити речи „Министарство поморства;' 
У трећем   стаиу,  трећи  рс(д,  испред  „Министарство   инду- 
стрије"  ставити  „Министарство  правосуђа"  a речи  „Мини- 
старство правосу1)а" иа крају тога става брисати. 

Чл. 88 постаје чл. 87. У другом реду првог става бри 
сати реч „непосредно" a у TpeiieM реду, иза речи „управе 
ставити реч „нспосредно".   Последњи   став   овог члана no- 
стаје чл. 88, a у првом и друг!01М реду, место речи „обављају 
иослове из одређенс области" ставитн речи „руководе одре- 
ђеном граном". 

Чл. 89 мења се и гласи: „При Савезној влади постојс 
комитети за подручје просвете и културе, народног здравља 
и социјалног ст.арања, ради општег руководства у тим гра- 
нама државне управе. Овакви комитети могу се оснивати И 
у другим гранама државне управе". 

Чл   90 остаје у првобитној редакцији. 
Чл. 91. У првом реду, после речи „републике" ставити 

„у име нарсда". 
Друга реченица чл. 92 постаје друга речеиица чл. л. 
Чл. 92 остаје у првобитној   редакцнјн   без   друге   рс- 

ченице. 
Чл. 93 остаје у првобитној редакцији. 
Чл. 94. Додаје се нови други став, који гласи: „мад- 

лежност Претседништва Народне скупштиие републике одре- 
ђује Устав републике". 
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Чл. 95 гласи: „Владу републике иметјс и разрешава 
Народна скупштина републике". 

Чл. 96. У првом реду, место речи „наредбодавнн" ста- 
вити „управни". ,. 

Чл. 97 гласи: „Влада републике ради на основу УСгав^ 
ФНРЈ, Устава републике, савезних закоиа, закона републике 
и na основу уредаба и упутстава Савезие владе. 

Влада републике доноси уредбе за примену савезних 
закона, закона републике, уредаба и упутстава Савезне 
владе, доноси уредбе на основу заионског овлашћсња као и 
обавезна упутства ради извршења савезпих закона и закоиа 
републике и контролише љихово спровођење". 

Чл. 98 и 99 остају у првобитној редакцији. 
Чл. 100 гласи: „Савезно-републиканскн министри у на- 

родним рспубликама руководе одређеном граном државнс 
управе и врше поред послова из сопствене иадлежности и 
послове савезно-републикаиских министарстава Савезне владе 
на    основу   њихоеих   правилника,    упутстава,    наредаба    и 
решења". 

Чл. 101 додаје се као нов и гласи: „Репуоликанска ми- 
нистарства руководе самосталио одређсиом Граном државне 
управе из надлежности иародне републике". 

Чл. 101 предлога постаје чл. 102. Други став гласи: 
„Претседништво Народне скупштине републике може ме- 
њати, спајати и укидати постојећа министарства у сагласио- 
сги са Уставом Ф1IPJ, Уставол! рспублике, савезним законима 
и одлукама Претседништва Народне скупштине ФНРЈ". 

Чл. 102 предлог.а постаје чл. 103. 
Чл. 103 предлога постаје чл. 104. 
У оба члана писати „Аутономно" малим почетним 

словом. 
Чл. 104 постаје чл. 105. Четврти ред, после речи „покра- 

јине", мссто речи „за" ставити реч „иа", a место речи „че- 
тнри" ставити реч „три". 

Други cfaa гласи: „Мародна скупштина аутономне no- 
крајиие бира Главни извршнн одбор аутономне покрајиие 
као свој извршни и управни opran". 

У првом ставу писатн речи „Аутономне" малим почет- 
ним словом ,,а". 

Трећи и четврти став чл. 105 постају нови члан lOd 
У четвртом реду ставити место речн „на" реч ,','за". 
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Други став гласи: „Обласни народни одбор бира Обла- 
сни извршни одбор као свој извршни и управни орган". 

Глава XII. Напис гласи: „Органи државие власти у адми- 
нистративнотериторијалиим јединицама". 

Чл. 105 предлогл постаје чл. 107. 
Први став гласи: „Органи државне власти у местима 

(селима, мањим градовима), градским рејоиима, срезовима, 
градовима, окрузима и областима јесу народни одбори". 

У другом ставу, први ред, ставити место речи „села н 
мањих градова" речн „у местима". 

У трећем реду нстог става, после речи „срезова ста- 
вити речн „градских рејона". 

У трећем ставу, првом реду, брисати реч „градова . 
У другом реду истог става, после речи „рејона" ставити реч 
„градова". У трећем реду истог става брисати речи „прсма 
прописима"  и  ставити  речи  „у роковима  које  прописује . 

У четвртом реду истог става место речи „Устава ста- 
вити реч „Устав". 

Чл. 106 постаје чл. 108. У четвртом и петом реду орн- 
сати речи „и чуваше" и ставити реч „испуњавање". 

У  петом реду, после   рсчи „и"  ставити   реч „чување 
место речи „месни" ставити реч „свој". 

У четвртом реду, после речи „поретка" ставити запету. 
Чл   107 постаје чл. 109 и остаје у првобитној редакцнји. 
Чл. 108 постаје чл. 110. У првом реду место речи „на- 

редбодавни" ставити реч „управни". 
У трећем и четвртом реду бришу се речи „којс Онра 

скупштина народног одбора", a у трећем реду, после речн 
„одбори" ставити тачку. 

Додаје се иов текст и гласи: „Извршне одооре у селима 
и мањим градовима бирају народни одбори из своје средине. 

Извршне ОДборе у градским рејонима, градовима, сре- 
зовима, окрузима и областима бирају одговарајући иародни 
одбори на спојим скупштинама". 

Чл. 109 постаје чл.  111. 
Чл. 110 постаје чл. 112. 
Чл. 111 постаје чл. 113. 
Сви остају у првобитној редакцији. 
Чл 112 постаје чл. 114. У првом реду место речи „руко- 

вођење" ставити реч „вођење", a у тексту свуда^ставити 
место речи „оделеља" реч „одељења". 

Напис главе XIII гласи: „Иародни судовн . 
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Чл. 113 постаје чл. 115 и гласи: 
„Органи правосуђа у Фсдеративној Народној Републици 

Југославији јеоу: 
Врховни суд ФНРЈ, прховни судови република! и ауто- 

номних покрајина, окружни и срескн судови. 
Савезним законом одређује се устројство и надлежносг 

војних судова. 
Закоиом се могу оснивати посебни судови за одређене 

врсте спорова". 
Чл. 114 постаје чл. 116 и гласи: „Судови су у изрицању 

правде независни н суде no закопу". 
Чл. 117 гласи: „Судови изричу правду у име народа". 
Чл, 115 предлога брише се. 
Чл. 116 предлога постаје чл. 118. Додајс му се последња 

реченица првобитног чл. 114. 
Чл. 117 предлога постаје чл. 119. У трећем реду брисати 

реч „сталних". 
Трећи став брише се. 
Чл. 118 постаје чл. 120 и остаје у првобитној редакцији. 
Чл. 119 постаје чл. 121, мења се и гласи: 
„Судије Врховног суда ФИРЈ бира и разрешава На- 

родна скупштина ФНРЈ  на зајсдничкој   седиици  оба дома. 
Судијеврховног суда републике односно .аутономие по- 

крајине бира и раврешава Народна скупштина републике 
односно аутопомне покрајине. 

Судије и судије-поротнике окружног суда у округу или 
граду бира и разрсшава народни одбор округа или града 
на CBioijoj скулштиии. 

Судије и судије-поротнике среског суда у срезу или 
граду бира и разрешава народни одбор среза или града Ha 
својој скупштини". 

Чл. 120 постаје чл. 122. У првом реду брисати реч 
„судски". У другом реду, после речн „орган" ставити рсч 
^правосуђа". У трећем реду, после речи „Југославијс" ста- 
вити тачку и брисати остали део речепице. 

Други став брише сс. 
Чл.  121  постајс чл. 123. Ставити нови први став, који 

гласи:   „Врховни   суд  ФНРЈ  оцењује   законитост   правосна- 
жних одлука свих судова ФИРЈ no питашу лримене савезних 
eaKioiHa". 

Трећи став, у шрвобитном предлогу други став, брише се. 
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Над напис „Јавно тужиоштво" ставити: „Глава XIV", a 
испред тога брисати слопо „б)". 

Чл. 122 постаје чл. 124 и гласи: „Јавно тужиоштво "je 
орган Народне скупштине ФНРЈ за вршеше иадзора радн 
лравилног испуњавања закона од стране свнх мииистарстлва 
и осталих њима потчињених управних органа и установа 
ФНРЈ и народних република, службених лица и свих 
грађаиа". 

Чл. 123 постаје чл. 125 и гласи: 
„Јавног тужиоца ФНРЈ И његове заменике бира и разре- 

шава  Народна   скупштина   ФНРЈ  на  заједничкој   седници 
•оба дома. 

Јавне тужиоце народних републикл и њихове заменике 
именује и разрешава јавни тужилац ФИРЈ. 

Јавне тужиоце аутономних покрајнна, аутономних оола- 
сти, области, округа и срезова именује и разрешав^ јавни 
тужилац републике уз потврду јавног тужиоца ФНРЈ . 

Чл 124 постаје чл. 126 и гласи: „Јавни тужиоци неза- 
висни су у своме раду и подређени су само јавном тужиоцу 
ФНРЈ". 

Чл. 125 постаје чл. 127 и гласи: „Јавии тужиоци нмају 
npaaoi лодизања тужбе, жалбе и право законске интервен- 
ције у току судског и управног поступка, право кривичног 
гошења, као н искључиво право подизања захтева за за- 
штиту законитости против правоснажних одлука судова и 
'Зправних oprana". 

Додаје се нов чл. 128 који гласи: „Bojnor тужноца Ју- 
гословепске Армије и остале војне тужшоце поставља Вр- 
ховни командант Југословенске Армије. 

Савезним законом одредиће се устројство и иадлежност 
војног тужиоштва". 

Глава XIV постајс „Глава XV". 
Чл. 126 постаје чл. 129. 
Чл. 127 постаје чл. 130. 
Оба члана остају у првобнтној редакцији. 
Чл 1^8 постаје чл. 131. У Другом реду орисати реч 

„све". У трећем реду брисати речн „a савезни министри    и 

""ZaT-^нов^Та^-који гласи:  „Под исти. условима 
имају савсзни миннстри право обустављатн акте министара 

репуашке^ поста.е чл   132 у ПрВОбитној редакцији. 
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Чл. 130 постаје чл. 133. У четвртом реду, после речи 
„распустити" ставити реч „сваки''. У денстом реду, поое 
речи „одбор" ставити реч „сваког". 

Првобитна „Глава XV" постаје „Глава ХУГ*. 
Чл. 131 постаје чл. 134. У друшм реду одоздо, место 

речи „она" ст.авити реч „и". 
Чл. 132 постаје чл. 135. У другом реду, код рсчи 

„ФИРЈ"   брисати  тачку  и  додатн  „на  заједничкој   седници 
оба дома". .       „ 

У трећем рсду брисати речи „свом BOJHOM и ставити 
речи „целокупном војном и оружаном". 

Брисати рсчи „Глава ХУГ и ставити  „Трећи део". 
Чл.  133 постаје чл.  136 у првобитној  редакцији. 
Осим топа усвојен je и предлог да се у чл. 116 унесу 

још два става који гласе: 
„Виши судови имају у границама закона право надзора 

над нижим судовима. 
Министри правосуђа руководе н надзиру рад судске 

управе и старају се за правилну организацију судова". 
Поред тога исправл^ен je наслов главе XI тако да су 

изостављеие у Одбору додате речи „и управе", те je остао 
стари штампани наслов. 

Усвојеио je да се члану 118 дода на крају став који 
гласи: „Окривљеннку je обезбеђено право одбране пред 
судом". 

Како се на зједничком састанку делегата оба одбора 
није постигла сагласност у погледу израза „Претседништво" 
или „Президијум", оба оу одбора стала на становиште да се 
ово питање остави отвореио. и препусти решењу пленума 
Скупштине. 

Са овим je био завршен претрес у појединостима који 
je дао у одборима оба дома истоветни текст нацрта Устава. 

Одбор je затим на поименичном гласању усвојио једно- 
гласно нацрт Устава у целини са свима у извештају наведе- 
ним изменама и допунама које су усвојене од оба одбора. 
Присутних чланова било je 22. 

После тога je прочитан и од Одбора једногласм усво- 
јен и потписан овај извештај. 

За известиоца Одбор je изабрао Мошу Пијаде, a за ње- 
говог заменика др Макса Шнудерла. 
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Достављајући овај  извештај, Одбсру je част замолити 
Скупштину да га изволи усвојити у целости. 

4   јамуара   194-6   год. 
Београд 

Прегседник 
УстаиотнорЈгог одбора 

Секретар Савезие  скупштипе 
Др Макс Шнудел, с. р. Моша Пијаде, с. р. 

Ч л a п o u н : 

Владимир Симић, с. р., Димитар Влахов, с. р., Сулејман Фи- 
липовић, с. р., Др Златаи Сремец, с. р., Др Драгољуб Јова- 
новић, с. р., Др Славко КузмаиовиН, с. р., Др Неџат Аго- 
ли, с. р., Иваи Гранђа, с. р., Лајчо Јарамазовић, с. р., Мехмед 
Хоџа, с. р., Др Милош Московљевић, с. р., Коча A. Попо- 
BHh, с. р., Мнлош МЦНВћ, с р., Михаило Ђуровпћ, с. р., Ми- 
лош Рашовнћ, с. р., Миха Маринко, с. р., Салај Ђуро, ep., 
Станка   Веселинов,   с. р.,   Анте Рамљак,   с. р.,   Кнрил   Пе- 

трушев, с. i). 

IZVESTA] 
USTAVOTVORNOG  ODBORA  SKUPŠTINE NARODA 

SKUPŠTINA  NARODA USTAVOTVORNE  SKUPŠTINE 
FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 

Ustavotvorni odbor 
Br. 25 

5-1-1946  god. 
Beograd 

SKUPŠTINI NARODA 
USTAVOTVORNE SKUPŠTINE FNRJ 

Beograd 

U vezi vašeg akta br. 359 od 6 decembra 1945 godine, a na 
, osnovu  čl.  37  skupštinskog poslovnika,  dostavlja  se  izvestaj 
Ustavotvornog odbora Skupštine naroda o nacrtu Ustava Fede- 
rativne Narodne Republike Jugoslavije sa definitivnim tekstom 
nacrta Ustava. J ,' v. .  i 

Smrt fašizmu — Sloboda narodu! 
Pretsedmiik 

Ustavotvornog odbora 
Skupštine naroda 

Božidar Maslarić, s. r. 
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SKUPŠTINI  NARODA  USTAVOTVORNE  SKUPŠTINE 
FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 

Na dan 6 decembra 1945 godine izabrani su u Ustavotvorni 
odbor Skupštine naroda narodni poslanici: Božidar Maslarić, 
Frane Frol, Mitar Bakić, Rato Dugonjic, Rade Hamović, Bane 
Andrejev, Mihajlo Apostolski, dr Pavle Gregorić, Josip Rus, 
Edvard Kocbek, Puniša Perović, Jaša Prodanović, Dobrivoje 
Radosavijević, dr Siniša Stanković, Radovan Zogović, Bogdan 
Oreščanin, dr Aleš Bebler, Tone Hafner, France Lubej, Dušan 
Vasiljević, Panko Brašnarov, dr Josip Hrnčevic, dr Branko Ču- 
brilović, Kirilo Savić, Milan Popović, Joza Milivojević, Todor 
Vujasinović, Miloš Carević, Mustafa Hodža, dr Dušan Bratić i 
Murad Šećeragić. 

Prilikom izbora Ustavotvornog odbora Skupština naroda 
stavila je Odboru u zadatak da u roku od jednog meseca završi 
pretres nacrta Ustava, izradi svoj izveštaj i konačni tekst nacrta 
Ustava. 

Ustavotvorni odbor konstituisao se istoga dana kada je bio 
izabran i izabrao za pretsednika Božidara Maslarića, za pot- 
pretsednika Frana Frola, a za sekretara Mitra Bakica. 

Odbor je počeo rad 10 decembra 1945 godine. 

Prvih pet sednica Odbora bile su posvećene načelnom pre- 
tresu nacrta Ustava, koji je u ime Savezne vlade podneo Ustavo- 
tvornoj skupštini ministar za Konstituantu Edvard Kardelj. Ni- 
kakav drugi nacrt Ustava nije bio podnet, tako da je ovaj nacrt 
uzet kao jedina osnova za pretres. 

U načelnom pretresu uzeli su učešća članovi Odbora: Jaša 
Prodanović, dr Branko Čubrilović, Frane Frol, Radovan Zogović] 
dr Dušan Bratić, dr Siniša Stanković, Miloš Carević, Puniša Pe- 
rović, Bane Andrejev, Kirilo Savić, Josip Rus, Joza Milivojević, 
dr Pavle Gregorić, Murad Šećeragić, Dušan Vasiljević, France 
Lubej i Božidar Maslarić. 

Po završenom načelnom pretresu jednoglasno je u načelu 
usvojen pomenuti nacrt. 

Posebni pretres otpočeo je na šestoj sednici Odbora, 17 de- 
cembra.. 

U toku posebnog pretresa Odbor je usvojio, osim u retkim 
slučajevima, gotovo uvek jednoglasno, sledeče izmene i dopune 
u predloženom nacrtu Ustava. 
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IZMENE I DOPUNE USVOJENE U USTAVOTVORNOM 
ODBORU SKUPŠTINE NARODA 

Član 1. U petom redu mesto reči »ostanu ujedinjeni u Jugo- 
slaviji« staviti »žive u zajedničkoj državi«. 

Član 2 ostaje u prvobitnoj redakciji. 
Član 3. U trećem redu mesto reči >oivičeno sa dva snopa 

žitnog klasja. Snopovi su na dnu povezani« staviti »okruženo 
žitnim klasjem. Klasje je na dnu povezano«; u petom redu mesto 
»29 novembar 1943« staviti »29-Х1-1943«, a u šestom redu mesto 
reči »nalazi se« stavitr»je«. Pretposlednja reč »sja-jan« briše se. 

Član 4. U šestom redu umesto reči »horizontalno odozgo i 
to ovim redom« staviti »vodoravno i to ovim redom odozgo«. 
U osmom redu namesto reči »prostora visine« staviti »širine«, 
a u desetom. redu namesto »zlatom (žutom ivicom)« staviti 
»zlatnom (žutom) ivicom«. U četvrtom redu odozdo namesto 
»kraj« staviti »krak«. 

Članovi 5 i 6 ostaju u prvobitnoj redakciji. 
Član 7. U četvrtom redu drugog stava namesto »građani« 

Staviti reč »birači«. 
Član 8. Drugi stav menja se i glasi: »Svi akti organa državne 

uprave i organa pravosuđa moraju biti osnovani na zakonu«. 
Članovi 9, 10, 11 i 12 ostaju u prvobitnoj redakciji. 
Član 13. U drugom i trećem redu mesto »Jugoslavije sva 

prava« staviti reči »Jugoslaviji pravo«. 
Član 14. U drugom redu, posle »jesu« staviti reč »ili«, u 

trećem redu, posle »imovina« dodati reči »to jest imovina«. U 
prvom redu drugog stava mesto reči »zemlji« staviti reči »utrobi 
zemlje«, a posle »vode« dodati »uključujući tu i mineralne vode«. 
U pretposlednjem redu briše se reč »jesu«, a posle reči »opšte- 
narodna« staviti »su«. 

Članovi 1л, 16 i 17 ostaju u prvobitnoj redakciji. 
Član 18. U trećem redu trećeg stava, posle reči »zakona« 

staviti tačku, a namesto reči »i uz zakonsku naknadu sopstve- 
nikuč staviti: »Zakonom će se odredili u kojim će se slučajevima 
i koliko dati naknada sopstveniku. 

Pod istim uslovima mogu se nacionalizirati privredne grane 
u celini ili pojedina privredna preduzeća ako to traži opšti 
interes«. 

Član 19 ostaje u prvobitnoj redakciji. 
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član 20. U petom redu drugog stava, posle reči »osigura- 
njem« dodati »stvaranjem mreža sanatorija i lečiiišta«. 

Član 21 ostaje u prvobitnoj redakciji. 
Član 22. Na kraju drugog stava dodati reči »po zakonu«. 
Član 23. U četvrtom stavu, u trećem redu, namesto »gra- 

đanskih« staviti reč »biračkoga«. 
Član 34. Treći stav menja se i glasi: »Država: naročito zašti- 

ćuje interese matere i deteta osnivanjem porodilišta, dečijih 
domova i obdaništa i pravo matere na plaćeno otsustvo pre i 
possle porođaja«. 

Član 2б ostaje u prvobitnoj redakciji. 
Član 26. U prvom stavu, u drugom redu, posle reči »Država« 

dodati reč »zakonom«, a u trećem redu, posle »porodice« staviti 
tačku, a reči »svojim zakonima« brisati. U drugom stavu druga 
rečenica se menja i glasi: »Građani pored toga mogu izvršiti i 
verski obred venčanja«. Na kraju dodaje se nov, peti stav, koji 
glasi:   »Maloletna   lica  stoje  pod  osobitom   zaštitom  zakona«. 

Član 27 ostaje u prvobitnoj redakciji. 
Član 28. U drugom stavu, u drugom redu, posle reči »bez« 

dodati -»pismenog i obrazloženog«, a reči »bez odobrenja« brišu 
se. Šesti stav menja se i glasi: »Organi državne uprave mogu iz- 
ricati kazne za prekršaje pravnih propisa u granicama koje su 
određene zakonom«. U sedmom stavu, u drugom redu, posle reči 
»prognan iz« staviti »Federativne Narodne Republike Jugosla- 
vije«. Dalji tekst ovog stava se briše. Dodaje se nov, osmi stav, 
koji glasi: »Samo u slučajevima propisanim zakonom mogu se 
građani izagnati iz svoga prebivališta«. 

Član 29. U drugom stavu, u trećem redu, reč „imaoca" za- 
meniti sa „držaoca". 

Članovi 30, 31 i 32 ostaju u prvobitnoj redakciji. 
Član 33. U prvom redu namesto reči „jedino" staviti „pod- 

jednako", a u prvom redu drugog stava, posle reći „savesno" 
dodati „i zakonito". 

Član 41 nacrta postaje član 34. 
član 34, koji postaje 35, ostaje u prvobitnoj redakciji. 
Članu 35, koji postaje 36, dodaje se nov drugi stav, koji 

glasi: „Država se stara o fizičkom vaspitanju naroda, naročito 
omladine radi podizanja narodnog zdravlja i narodne radne i 
odbranbene sposobnosti." 

Član 36, koji postaje 37, i član 37, koji postaje 38, ostaju 
u prvobitnoj redakciji. 
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U članu 38, koji postaje 39, u drugom stavu brišu se reći 
„nezakonitih i nepravilnih", u trećem redu namesto reći „štetnih" 
staviti „nepravilnih" i na kraju, posle reči „žalbe" dodati „u 
granicama zakona ". 

Član 39, koji postaje 40, i član 40, koji postaje 41, ostaju 
U prvobitnoj redakciji. 

Članovi 42 i 43 ostaju u prvobitnoj redakciji. 
Član 44 Prvi stav briše se. U drugom stavu, posle reči „Ju- 

goslavije" dodati reči „u licu njenih najviših organa državne 
vlasti i državne uprave". U prvoj tački namesto „izmene staviti 
„izmena"; u dvanaestoj tački na kraju dodati „i statistika ; na 
kraju 21 tačke dodati reći „zakonodavstvo 0 advokatima ; u tač- 
ki 23, u drugom redu, posle reći »rukovodstvo« staviti reci »za 
rad«, a u sedmom redu, posle reći »prosvete« staviti zapetu i 
dodati »fiskulture«. 

Član 45. Treći stav postaje prvi stav. 
Članovi 46, 47 i 48 ostaju u prvobitnoj redakciji. 
Član 49. Namesto reći »jeste* staviti reći »nosilac je na- 

rodnog i državnog suvereniteta FNRJ. Ona je«. 
Član 50. U prvom i drugom redu brišu se reći »nosilac je 

narodnog i državnog- suvereniteta i«. 
Članovi 51 i 52 ostaju u prvobitnoj redakciji. 
Član 53. U trećem redu, posle reći »Jugoslavije« dodati reci 

»koji imaju pravo glasa«. 
Članovi 54, 55, 56, 57, 58 i 59 ostaju u prvobitnoj re- 

dakciji. 
Član 60. U prvom redu mesto red »jesu« staviti »su«. 
Član 61. Namesto reči »doma« staviti u tekstu »veća«. 
Članovi 62 i 63 ostaju u prvobitnoj redakciji. 
Član 64 Četvrti stav menja se i glasi; »Ako se ni ovoga 

puta ne postigne saglasnost, Pretsedništvo Narodne skupštine 
HNRJ  raspušta  Narodnu skupštinu«. 

Član 65. U drugom redu briše se reč »svih«. 
Član 66. U drugom redu, posle reći »Službenom listu*, a 

pre inavodnice, staviti »FNRJ«. . 
Član 67 U prvom redu moto reći »naročite« staviti »iz 

svoje sredine«, u trećem stavu, u drugom redu, posle reči »od- 
bora* dodati  reći »određuje istragu ili«. 

Član 68 ostaje u prvobitnoj redakciji. 
Član 69 U prvom redu drugog stava namesto »uhapšeni« 

staviti reči »lišeni slobode«, a u drugom redu namesto »sudsku 
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staviti »krivični«, na kraju drugoga stava namesto tačke staviti 
crticu i dodati »osim u slučaju zaticanja na delu zločina. U tom 
slučaju mora se izvestiti Pretsedništvo koje rešava o pritvoru«. 

Član 70. Prvi stav menja se i glasi: »Narodna skupština 
FNRJ može u slučaju rata i sličnih izvanrednih prilika produžiti 
svoj mandat i preko isteka perioda za koji je izabrana sve dok 
to stanje traje«. 

Član 71 ostaje u prvobitnoj  redakciji. 
Član 72. U trećem redu drugog stava, posle reči »trećina« 

dodati »od ukupnog broja«. 
član 73 ostaje u prvobitnoj redakciji. 
Član 74. U tački 8 namesto »Federativnoj Narodnoj Repu- 

blici Jugoslaviji« staviti »Federativne Narodne Republike Jugo- 
slavije«. U tački 10 umesto reči »ambasadore, izvanredne posla- 
nike i opunomoćene poslanike« staviti »diplomatske pretstavni- 
ke«; U tački 12, u drugom i trećem redu, brišu se reči »u vre- 
menu između dva zasedanja Narodne skupštine FNRJ i to«; u 
tački 13, posle reči »razrešava« staviti zapetu, u drugom redu, 
posle »vlade« staviti zapetu, a umesto reči »pojedine savezne 
ministre« staviti »pojedine članove vlade«; tačka 15 menja se 
i glasi: »15) na predlog pretsednika Savezne vlade ustanovljava 
nova, spaja i ukida postojeća ministarstva i komisije u vremenu 
između dva zasedanja Narodne skupštine FNRJ, uz naknadnu 
potvrdu Narodne skupštine FNRJ«; u tački 16, u trećem i četvr- 
tom redu, brišu se reči »ministarstva odnosno komiteta«. 

Članovi 75, 76 i 77 ostaju u prvobitnoj redakciji. 
Član 78. U drugom redu drugog stava briše se reč »na- 

ročitog«, u četvrtom i petom redu umesto reči »Ona se stara« 
staviti »Ona proverava i stara se«. 

Član 79 ostaje u prvobitnoj redakciji. 
Član 80. Stav prvi menja se i glasi: »Savezna vlada usme- 

rava i usklađuje rad svojih ministarstava, komisija i komiteta«; 
u jedanaestom redu drugog stava brišu se reči »Vlade i«. 

Član 81 menja se i glasi: »Saveznu vladu sačinjavaju: pret- 
sednik, potpretsednici, ministri, pretsedmk savezne planske ko- 
misije i pretsednik savezne kontrolne komisije. 

Savezna vlada može imati i ministre bez resora«. 
Stav drugi člana 81 postaje član 82. 
Član 82 postaje član 83 i ostaje u prvobitnoj redakciji. 
Član 83 briše se. 
Član 84 ostaje u prvobitnoj redakciji. 
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Član 85. Dodaje se prvi, nov stav, koji glasi: »Ministarstva 
Savezne vlade rukovode granama državne uprave koje ulaze u 
nadležnost Federativne Narodne Republike Jugoslavije«. U 
prvom redu drugog stava, posle reči »ministri« stavit: reč »i«, a 
reči »i komiteti« brisati. Četvrti stav ovoga člana briše se. 

Član 86 briše se. 
Član 87, koji postaje član 86, ostaje u prvobitnoj redakciji. 
Član 88 postaje član 87. U drugom redu prvog stava briše 

se reč »neposredno«. U trećem redu, posle reči »uprave« staviti 
reč »neposredno«. Stav treći ovoga člana postaje elan 88 i 
glasi: »Savezno-republikanska ministarstva rukovode određenom 
uranom državne uprave posredno preko odgovarajućih mini- 
starstava u narodnim republikama, a neposredno mogu uprav- 
ljati samo određenim poslovima, preduzećima i ustanovama op- 
štedržavnog značaja«. 

Član 89 menja se i glasi: »Savezna vlada može za opšte 
rukovodstvo u pojedinim granama državne uprave naročito 
prosvete, narodnog zdravlja, socijalnog staranja itd. које^ ne 
ulaze u sastav ministarstava, osnivati komitete pri PretsedniStvu 
vlade«. 

Članovi 90, 91, 92 i 93 ostaju u prvobitnoj redakciji. 
Član 94. U poslednjem redu, posle reči »čiji broj« dodati 

reči »i nadležnost«. 
Član 95 briše se. 
Član 96 postaje član 95. Dodaje se nov drugi stav, koji 

glasi: »Vladu republike imenuje i razrešava dužnosti Narodna 
skupština republike«. .    „ . nft  ,    ■■ 

Članovi 97, koji postaje 96, 98, koji postaje 97 i 99. koji 
postaje 98, ostaju u prvobitnoj  redakciji. 

Član 100, koji postaje 99 menja se i glasi: »Savezno- 
republikanska ministarstva u narodnim republikama rukovode 
određenom granom državne uprave i obavljaju pored poslova 
iz sopstvene nadležnosti i poslove savezno-republikanskih mini- 
starstava Savezne vlade na osnovu njihovih pravilmka, nare- 
daba, uputstava i rešenja, odgovarajući za te poslove kako 
vladi narodne republike tako i odgovarajućem savezno-republi- 
kanskom ministarstvu Savezne vlade«. 

Dodaje se nov član 100, koji glasi: »Republikanska mini- 
starstva rukovode samostalno svojom granom državne uprave«. 

Član 101 Drugi stav menja se i glasi: »Pretsednistvo Na- 
rodne skupštine republike može osnivati nova, spajati i ukidati 
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postojeća ministarstva u saglasiiosti sa Ustavom FNRJ, Ustavom 
republike i saveznim zakonima«. 

Članovi 102 i 103 ostaju u prvobitnoj redakciji. 
Član 104. U četvrtom redu nmesto »za« staviti »na«; drugi 

stav radi stilske ispravke menja se i glasi: »Narodna skupština 
autonomne pokrajine bira Glavni izvršni odbor autonomne po- 
krajine kao svoj izvršni i naredbodavni organ«. Treći i četvrti 
stav člana 104 postaju član 105. Drugi stav ovoga člana menja 
se i glasi: »Oblasni narodni odbor bira Oblasni izvršni odbor kao 
svoj izvršni i naredbodavni organ«. 

Naslov Glave XII menja se i glasi: »Organi državne vlasti 
u meslima i teritorijalnim jedinicama«. 

Član 105 postaje 106. U drugom redu drugog stava mesto 
reči »za« staviti »na«. 

Član 106 postaje član 107. U petom redu prvog stava ume- 
sto reči »mesni« staviti »svoj«. 

Član 107, koji postaje član 108, ostaje n prvobitnoj re- 
dakciji. 

Član 108 postaje član 109. U četvrtom redu, posle reči »od- 
bora« dodati reči »iz svoje sredine«, u petom redu briše se reč 
»potpretsednik«. 

Članovi 109, koji postaje član  110,  110, koji postaje član 
111, 111 koji postaje član 112 1112, koji postaje član 113, ostaju 
п prvobitnoj redakciji. 

.Naziv Glave XIII menja se i glasi: »Narodni sudovi«. 
Član 113 postaje član 114. U četvrtom redu reč »narodni« 

briše se. Isto tako brišu se poslednje reči ovoga stava »i vojni 
sudovi«. U drugom stavu, posle reči »posebni sudovi« staviti 
tačku i brisati reči »za određene vrste sporova«. Treći stav 
ovoga člana briše se. 

Član 114 postaje član 115. Na kraju prvoga stava, posle 
reči »nezavisni« a pre tačke, dodati » i sude samo po zakonu«. 
Druga rečenica ovog stava briše se. 

Član 115, koji postaje član 116, menja se i glasi; »Sudovi 
izriču pravdu u ime naroda«. 

Član 116, koji postaje član  117, menja se i glasi: 
»Raspravljanje pred sudovima vrši se po pravilu javno. 
Odluke jednog suda može izmeniti samo nadležni viši sud. 
Optuženom je pred sudom obezbedeno pravo odbrane«. 
Član 117 postaje član 118. Drugi stav menja se i glasi: 

»Veća sreskih i okružnih sudova kad sude u prvom stepenu sa- 
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sloje se od sudija i porotnika, koji su u suđenju ravnopravniзс. 
Treći stav se briše. 

Član 118, koji postaje član 119, ostaje u prvobitnoj гј- 

dakdjj. 
Član  119, koji postaje član 120, menja se i glasi: 
»Sudije Vrhovnog suda FNR.I bira, imenuje i ra/.rušava 

Narodna skupština FNR.I u zajedničkoj sednici oba doma. 
Sudije Vrhovnog suda republike odnosno autonomne po- 

krajine bira, imenuje i razrešava Narodna skupština republike 
(idnosno Narodna skupština autonomne pokrajine. 

Sudije i porotnike okružnih i sreskih sudova bira, imenuje 
i razrešava okružni, sreski i gradski narodni odbor na svojoj 
skupštini. 

Zakonom će se propisati način izbora, imenovanja i razre- 
šenja sudija i porotnika«. 

Član  120, koji postaje član  121, menja se i glasi: 
»Vrhovni sud FNRJ je najviši organ pravosuđa Federativne 

Narodne Republike Jugoslavije. 
Vrhovni sud FNRJ ima pravo nadzora nad svim organima 

pravosuđa u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji. 
Saveznim zakonom određuje se U kojim će slučajevima 

Vrhovni sud FNRJ suditi u prvom a u kojim slučajevima u dru- 
gom stepenu«. 

Član 121 postaje član 122. Dodaje se nov prvi stav, koji 
glasi: »Vrhovni sud FNRJ ocenjuje zakonitost pravnosnažmh 
odluka svih organa pravosuđa u pogledu saveznih zakona«. U 
trećem redu drugog stava mesto reči »sudova« staviti reči »orga- 
na pravosuđa«. Treći stav briše se. 

Dodaje se nova Glava XIV »Javno tužioštvo«. 
Član 122 postaje član 123. U trećem i četvrtom redu unic- 

str. reči »ministarstva Savezne vlade« staviti reči »svih inini- 
starstavaf. 

Član 123, koji postaje član 124, menja se i glasi: 
»Javnog tužioca FNRJ i njegove zamenike bira, imenuje i 

razrešava Narodna skupština FNRJ. Javne tu>ioci narodnih re- 
pubb'ka i autonomnih pokrajina i njihove zamenike imenuje i 
razrešava javni tužilac FNRJ. 

Javnog tužioca autonomne oblasti, okruga i srezova postav- 
lja i razrešava javni tužilac republike odnosno autonomne po- 
krajine uz potvrdu javno,? tužioca FNRJ«. 
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član 124, koji postaje član 125, menja se i gla:si: »Javni 
tužioci su nezavisni i podređeni samo javnom tužiocu FNRJ«. 

Član 125 postaje član 126. U drugom redu, posle reči 
»pravo« dodati reč »zakonite«. 

Dodati nov, 127 član, koji glasi: »Vojnog tužioca Jugoslo- 
venske armije i ostale vojne tužioce postavlja Vrhovni koman- 
dant Jugoslovenskc armije«. 

Glava XIV postaje Glava XV. 

Članovi 126, koji postaje član 128, i 127, koji postaje član 
129, ostaju u prvobitnoj redakciji. 

Član 128 postaje član 130. U petom redu, posle reči »Usta- 
vom« dodati reči »i Ustavom republike«. 

Član 129, koji poistaje član 131, i član 135 koji postaje 
član 132, ostaju u prvobitnoj redakciji. 

Glava XV postaje Glava XVI. 
Član 131 postaje član 133. U prvom redu, posle roči »sila« 

staviti reč »naroda«. 
Član 132 postaje član 134. U drugom redu, posle »FNRJ« a 

pre tačke, dodati reči »na zajedničkoj sednici oba doma«. U 
trećem redu, posle reči »vojnom« dodati reči »i oružanom«. 

Pre Glave XVI, koja postaje Glava XVII, dodaje se nov 
»Treći deo«. 

Član 133, koji postaje član 135, ostaje u prvobitnoj re- 
dakciji. 

Pošto je Odbor završio pretres u pojedinostima i učinio 
izmene i dopune koje su napred izložene, a u isto vreme je taj 
rad završio i Odbor Savezne skupštine, sporazumela su se oba 
odbora da izaberu po pet svojih članova da na, zajedničkom 
sastanku pretresu sve izmene i dopune usvojene u oba odbora 
i da pokušaju izjednačiti tekstove kako bi se dobio jedinstveni 
novi tekst nacrta Ustava. 

Od strane Ustavotvornog odbora Skupštine naroda iza- 
brani su za delegate na zajednički sastanak: dr Siniša Stanko- 
vić, Frane Frol, France Lubej, dr Dušan Bratić i dr Josip 
Hrnčević. Od strane Ustavotvornog odbora Savezne skupštine 
izabrani su: Moša Pijade, Vladimir Simić, dr Maks Šnuderl, 
Miloš Rašović i Miloš Minić. 

Ova delegacija sastala se 3 januara ove godine i svršila 
povereni joj zadatak, te je usvojila jedinstven tekst uzimajući 
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u obzir pored izmena i dopuna usvojenih u oba odbora, i amand- 
mane predložene od zamenika Ministra za Konstituantu, mini- 
stra za Crnu Goru Milovana Đilasa, kao i amandmane predlo- 
žene od narodnih poslanika. Uz amandmane Ministra za Kon- 
stituantu uzeti su u obzir i razni predloži učinjeni iz naroda. 

Na sednici Odbora od 4 januara ove godine podneo je od 
strane petorice delegata izveštaj o radu zajedničkog sastanka 
dr Josip Hrnčević. Odbor je usvojio ovaj izveštaj i složio se 
sa svima izmenama i dopunama predloženim sa zajedničko.s: 
sastanka. 

Ovaj izveštaj glasi: 

USTAVOTVORNOM ODBORU SKUPŠTINE NARODA 

Na sastanku desetorice članova Ustavotvornog odbora oba 
doma, koji su izabrani na sednicama oba odbora, a koji je 
sastanak održan 3 januara ove godine, saglasili su se delegati 
u pogledu izjednačenja tekstova nacrta Ustava usvojenih u oba 
doma. 

Delegati su postigli potpunu saglasnost i predlažu jednom 
i drugom odboru da u celini usvoje saglasno izrađeni jedinstveni 
tekst, prema priloženom izveštaju. 

Helepati Ustavotvornog odbora Delegati Ustavotvornop odbora 
Skupštine naroda Savezne skupStme 

Frane Frol, s. r. Moša Pijade, s. r. 
France Lubej, s. r. Dr Maks šnuderl, s. r. 
Dr Josip Hrnčević, s. Г, Miloš Rašović, s. r. 
Dr Dušan Bratić, s. r. Miloš Minić, s. r. 
Dr Siniša Stanković, s. r. Vladimir Simić, s. r. 

Izveštaj  desetorice  poslanika oba odbora  glasi: 
(Dalji tekst identičan je sa tekstom u izveštaju koji je pod- 

net Ustavotvornom odboru Savezne skupštine). 
Za izvestioca Odbor je izabrao dr Josipa Hrnčevića. 
Dostavljajući ovaj izveštaj, Odboru je čast zamoliti Skup- 

štinu da ga izvoli usvojiti u celosti. 
Pretsedii:k 

Ustavotvornog odbora 
Sekretar Skupštine naroda' 

Mitar Bakić, s. r. Božidar Maslarić, s. r. 
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C 1 a li o v i : 

Frane Fro!, s. r., dr Siniša Slaiiković, s. r., Jasa M. Prodanovič, 
s. r., Bane Andrejev, s. r.. Radovan Zo^ović, s. r., Rafo Dugonjić, 
s. r., dr Pavle Gregorfd, s. r., Rade Hamović, si r., Bogdan Ore- 
ščahifi, s. r., Miloš Carević, s. r., Tone Hafner, s. r. France Lu- 
be.j, s. r., Josip Rus, s. r., Murad šećeragic, s. r., Mtistafa Hodža, 
s. r., Dušan Vasiijević, s, r., Joža Milivojević, s, r., Panko Bra- 
šnarov, s. r.. Miiiailo Apostolski, s. r., dr Branko Čubrilović, 
s. r., Milan Popović, s. r., dr Dušan Bratić, s. r., Kirilo Savić, 

s. r., dr Josip Hrnčević, s. r. 
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USTAVOTVORNA SKUPŠTINA 

PRETSEDN1ŠTVO USTAVOTVORNE SKUPŠTINE 

Prctsednik 

dr Ivan Ribar 

Moša Pijade 
Đuro Pucar 

Fotpretsednici: 

Filip Lakuš 
Dimitar Vlahov 

Sekretar 
Mile Peruiiicić 

Josip Rus 
Marko Vujačić 

Članovi: 

Josip Broz Tito 
Bane Andrejev 
dr Vladimir Bakarić 
Dušan Brkic 
Josip Vidmar 
Milovan Dilas 
Edvard Kardelj 
Sreten Žujović 
Vlada Zecević 
dr Stevan Jakovljević 
Blažo Jovanović 
dr Dragoljub Jovanović 
Boris Kidrič 

Sava Kosanović 
Lazar Koliševski 
dr Bla<jo.ie Nešković 
Jaša Prodanović 
Aleksandar Ranković 
dr Siniša Stanković 
dr Zlatan Sremec 
Dobrosav Tomašević 
Frane Frol 
Andrija Hebran^ 
Avdo  Humo 
Rodoljub Čolaković 
Vlado Šeart 
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PRETSEDNIŠTVO  SAVEZNE  SKUPŠTINE 

Franjo Gazi 

Voja Leković 

Pretsednik 
Vladimir Simić 

Poipretsednici: 

(Sulejman Filipović)1 

Sekretari: 

Ljubčo Arsov 

Avdo Нишо 

Stevan Jovičić 

* Na sednici Savezne skupštine od 6 decembra narodni poslanik Su- 
lejman Filipović podneo je ostavku na položaj potpretsednika i na mesto 
njega izabran je narodni poslanik Avdo Hunio. 

VERIFIKACIONI ODBOR 

Vladimir Simić, pretsednik 
Vicko Krstulović, sekretar 

Članovi: 

Života Đermanović 
dr Miloš Moskovljevic 
Vlada Zečević 
Momčilo Marković 
Đoko Pajković 
Jovan Veselinov 
Stanko Ćanica-Opacić 
dr Aleksandar Žiža 
Ante Vrkljan 

dr Marijan Brecelj 
France Kimovec 
Zoran Polič 
Ljubčo Arsov 
Cvetko Uzunovski 
Boško Šiljegović 
Osman Karabegović 
Novak Mastilović 
Veljko Zeković 
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USTAVOTVORNI ODBOR 

Moša Pijade, pretsednik 
Vladimir Simic, potpretsednik 
dr Maks Šnuderl, sekretar 

Dimitar Vlahov 
Sulejman Filipović 
dr Ante Ramljak 
Edvard Kardelj 
Andrija Hebranjj 
dr Jerko Radmilović 
Miloš Rašović 
Koča Popović 
Nedžat Agoli 
Kiril Petrušev 
Mesud Hotić 
dr Vaso Čubrilović 
Miha Marinko 
Jože Lanipert 

Članovi: 
dr Zlatan Sremec 
Đuro Salaj 
Svetozar Vukmanović 
Miloš Minić 
dr Dragoljub Jovanović 
Vlada Zečević 
Sava Kosanović 
Ivan Granda 
dr Miloš Moskovljević 
Lajčo Jaramazović 
dr Slavko Kuzmanović 
Mehnied Hodža 
Mihailo Durović 
Stanka Veselinov 

ODBOR ZA PRIVREDNI PLAN I  I-1NANSIJE 

Petar Stambolić, pretsednik 
Radovan Mijušković, potpretsednik 
Vančo Burzevski, sekretar 

Ante Šutić 
Mirko Krdžić 
dr Jakov Grgurić 
Lovro Kuhar 
Tomo Vo.jković 
Gruja Novaković 

Članovi: 
Jože Jurančič 
Bogdan  Crnobrnja 
Dobrosav Tomašević 
Acini Grulović 
Goroljub Popović 
Petar Mundrić 

I   IMUNITETSKI   ODBOR MANDATNI 
Melodije Andonov Cento, pretsednik 
Ilija Došen, potpretsednik 
Jovan Veselinov, sekretar 

Članovi: 
dr Ivo Karner 
Veljko Zeković 

Ratko Petrovič 
Vida Tomšič 
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ADMINISTRATIVNI   ODBOR 

Dra^oslav  Marković, pretscclnik 
Toma Kuturec, potpretsednik 
Aleksandar  Šević, sekretar 

Članovi: 
Panto Mališić Ferdo Godina 
Imro Filaković dr Hamdiia Cemerlic 

ODBOR ZA MOLBE I 2ALBE 

Mile Peruničić, pretsednik 
dr  Metod  Mikuž, potpretsednik 
Boris Stankovski, sekretar 

Članovi: 
Milentije Popović Martin Sučić 
dr Aleksandar Žiža Pero Dukanović 
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НАРОДНИ   ПОСЛАНИЦИ САВЕЗНЕ СКУПШТИНЕ 

Аголи Неџат 
Алексоски Борнс 
АндрИп Ратомнр 
AiiTiili МвлоЈе 
Антолнћ Фрањо 
Автуновић Риста 
Апостолов Васко 
Apcon Љубчо 
Аугустннов  Мата 

Бабић Антун — Туна 
BaKapnli др Владнмир 
Вакрач Јозо 
Баиак Jocim 
Баричевић Перо 
Бслиии!! .Марко 
Беловуковић Милан 
Бернша Рифат 
Beliiipiili др Тодор 
linculi M. Милорад 
Блажсви!! Лаков 
Богданов Душац 
Богдаиов Ђура 
Божовн]] Иикола 
Боројсви!) Лован 
Борштиар Јоже 
Бохинц Андреј 
Бошкбвић Ђорђе 
Брецељ др Atapiijan 
Бркић Душан 
Бркић Звонко 
Броз Јосип Тнто 
Бумњ Андрија 
Бул.ан Впце 
Бурзекски Ванчо 
Бурн|1 Хасан 
Бутозан др Васо 

Васнлев Гјорги 
BaciMiCBiili Жмван 
Bejnoiinli Свстозар 

Веселннов Јован 
Всселннов-.Му1|11ап 
Станка 

Видовн!! Ннкола 
BIUOBHII Мустафа 
Випотник Албнн 
Влаткови!!  Немања 
Влахов Димитар 
ВоЈковић Томо 
BojnoBiili Пстар 
Вркл.ан  Анте 
Bvjii'iiili Мнлорад 
Вукадивовић Ђуро 
Вукашиновић Иван 
Вукмановнћ  Светозар 

— Темпб 
Вулнн Сава 
Bv'iKoBiili  Сретен 

Гажи Фрањо 
ГаЈнновић Bjjima 
ГаЈић F'OJKO 

Гаџић Радосав 
Гашпар Јап 
Герснчевић Павле 
Гигов Страхнл 
Гиздић Драго 
Глухић О.мср 
Годнна Фердо 
locunli  Свстолик 
Ipaiiha  Иван 
Гранфил Тома 
Ipoiili Чедо 
Ipi-jpiili др Јаков 
IpeTiili Ивниа 
Грк Душаи 
Грубнћ Чеда 
Грујић Радован 
Грулови11# AliHM 

Даињановнћ Божн- 
дарка-Кнка 

Даниловић Угљеша 
Девеџић Душан 
Дорошки др Лован 
Дошен Илија 
Драгнн РаднвоЈ 
Драушник Јуринца 

Ђериановић Жнвота 
Ђорговски  Васил 
Буканови!! Псро 
o.vKiih  Пане 
Ђур1)еви11 Чсда 
Ђурнћ ЈБубодраг 
Ђурнћ  Момчило 
Ђуровић Лазар 
Ђуровн!* Михаило 

EpMiih Живко 

Жнгић Раде 
Жнжа др Александар 
Жујовић Сретен 

SeKOBnli Вел.ко 
SCMCBHII  Влада 
Зечевн!« Славко 
Зечевић Стево 

Ивжвов АндреЈ 
Ивавчеввђ Иикола 
MBCKOBIIII др Младсн 
Ивнћ  Стјепан 

Јашћ Велимир 
Јакшић Мато 
.l.iKimili  Никола 
JaKKOBHti Љубо 
.lamili Владо 
ЈараиазовНћ ЛаЈчо 
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Јоленц Алеш 
./еремић Boja 
Јовановић Блажо 
Јовановић др Драгол.уб 
Јовановић Ђура 
Јовановић Иса 
Јоваиовић Радош 
Jonaiioiiuli Спасоје 
Јовановић  Станимир 
.loBii'ieBiili Павле 
.lomi'inli Стеван 
ЈоЈкић Ћурица 
Јоксимовић   Момир 
Јосиповић Србољуб 
.lomili ЖивоЈин 
Јураичич Јоже 

Карабеговић Осмаи 
Карајовић др Драгомир 
Кардел^ Едвард 
Карнер др Иво 
Кецмановић др Војн- 

слав 
Кидрич Борис 
Кимовец Франце 
Кнез Јурица 
Ковачевић Вељко 
Ковачевић Митар 
Ковачевић Урош 
КовачиК  Иван 
Колишевскн   Лазар 
Комадина Петар 
KoMHcnnli Симо 
Корен Лаков 
Косановић Сава 
Косовац Младен 
Костић Велимир 
Кохаровић др Алек- 
сандар 

Коцбск Јоже 
Кочевар  Франц 
Крањец Мишко 
Крзнар  Ђуро 

Крнезиу Хасан Mcljo TOMO 

KpcTHli  Бошко МиЈатовић   Цвијетин 
KpcTHli Светозар МиЈушковић  Радовац 
Крстулови|1 Вицко Миклаужић Јосип 
Крце  Павао Микуж др  Метод 
Крџић Мирко МилојевиК  Милоје 
Кузманвои1ј др Славко Милосавл.евик  Љу. 
Кузмановскн Bore бннка 
Курт Хуспнја Миљковић Мито 
Кутурец Тома Минић  Милка 
Куфрин Милка Минић Милош 
Кухар Ловро Минчев Никола 

Михајловски  Кирил 
Лазин др Сава Московл.евић др  Aln- 
Лакуш Филип лош 
Лалић Ђуро Мразовић Карло- 
Лампрет Ложе Гашпар 
Лековић Bojo Мркопић Новнца 
Лерик Иштван Мркоци  Марко 
Лескошек Франц Мугош Душаи 
Леши Акиф Мустафа Мундрић   Fletap 
Лукић Костадин 
Лулић Грго Hal)   Коста 

Иаумовски   Круме 
Љуји!]  Велнбор Нацева  Mapa 
ЉуЈић Bojo Недељковић   Мнодраг 

Мајхен Владо 
Малсскн  Владо 
Малишић  Панто 
Мандић ГлигориЈе 
Манџић Пашага' 
Маринко Миха 
Марковић Драгослав 
MapKOBnh  Мплош 
Марковић Момчило 
Марковић Немања 
Маркотић Мато 
Марчинковић Лозо 
Мастиловић Новак 
Матић Радомир 
Мачек Иван-Матија 
Mecnli Лосип   • 

Heiiinh Светомир 
HciiiKOBHli др Благоје 
Никодијевић Тихомир 
IliiKo.mii   Живојин 
Нимакн Џавид 
Новаков Душан 
Новаковни Груја 
Новосел др Шимс 
Новосел Стјепан 

Омановић Хамднја 
Опачнћ  Станко 
OcTOBiiIi Адам 

Павловнћ Мпхаило 
Павловић Павле 
IlajKOBiili Ђоко 
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Ila.Mili  Лука 
Пашалић Едхем 
Iltneaiiti  Слободан 
Перичнн  Марко 
Перковвћ Мнле 
Перуинчић  Мнле 
Петровнћ Душан 
IleipoBiih Ратко 
ritipoBnli  Славољуб- 
Ћера 

Петрушев  Кприл 
Иијаде Моша 
Плавшић Лазар 
Побрић Едхем 
Подич Зоран 
Подовић Марко 
Попов Жива 
lliilhil.lll,   ГорОЛ^б 

Поповић Ловаи 
MoiioBiih Коча 
IIonoBnli Љубоиир 
IIonoBnIi МилентиЈе 
Почуча Миле 
Првчић Стјепаи 
Ilpiiunli  Alii.i.ni 
Прибићевић  др  Раде 
llvuap Ђуро-Старн 

Ргдмнловн!! др Јерко 
Ралованови11   МидввоЈе 
Радовановн!!   Милија 
Радуловић Taca 
Рамљак др Лнте 
PaiiKOBHli   Ллсксандар 
Panaiili Ћиро 
Рац  ВИВЦС 
Рашовић  Мнлош 
Релић  Петар 
Реџић Енвер 
Рибар др Иваи 
Рибич   Нван 
Рибникар  Владислав 
PiiKanoBnh Илија 

Рнтнг  др  Светозар 

CaBiili Брано 
Салаи Јожсф 
Салај Ђуро 
Самарџија Стево 
Светск  Франце 
Секељ Јожеф 
Снмеоновић Јанко 
Симеунчевић Гавро 
CHMHII Владимир 
CiinanoBiili  Хамднја 
Сиајовиђ   Васнлије 
Сре.мец др  Златаи 
Стамболнћ   Петар 
Стаиковски Ббрвс 
Стефановић Иваа 
Стефшовнћ МидивоЈе 
Стефановнћ Светнслав 
СтоЈадиновиђ Михаило 
CiojanoBiili  Богољуб 
Суботнн Ивац 
Сутлови)!  Рнкард 
Сучић Мартин 

TcuopoBiili МнЈалко 
Тодорови!! Симо 
Толо Нико 
ToviauieBiili Добросав 
Тоишич Вида 
TpajiioBUli Алсксапдар 
Трнфуновић Светислав 
Туциан Јосип 

Ћемерлић др Хамлија 
Ћурувија Тодс 

Узуновски Цветко 

Фајфар Тоне 
Ферснчан Иван 
Фсренчина Томо 
Филаковић Имро 

Фил1,110В11|1 Сулејмац 
Фотев БогоЈа 
Opnuili Елизабета 

Xacaiiarnli Хнлмнја 
Хаце  Матсвж 
Хаџи Мустафа Хасан 
Шукри 

Хаџи1. Бошко 
Хебранг Лндрнја 
Хољевац Већеслав 
Хотић Месуд 
Хоџа Мехмед 
Хоџа Фадил 
Xouiili  .Мујо 
Хрибар Јанез 
Хукић Мехмедалија 
Ху.мо Авдо 

Цветић Koca 
Цветнвћ МнлиЈа 
UcTiiiiHli  Марин 
Црнобрња Богдан 

4aKiili   Бошко 
Чали11  Душац 
Чамо Едхем 
4ayiiieBiili-4ayui  Иван 
Ченгић Фсрид 
Ченто   Андоноп   Мето- 
дије 

Чеши.ај Томо 
ЧобансМв СпасоЈе 
Чолак Иетар 
Чубриловнђ др Васо 

Uojnli  Auro 

IH:IKIIII Јован 
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Illapau др Заим Шсгрт  Владо Шпнљак  Фрањо 
Шатев Павел UIn.i.eroBnli Бошко Шиил.пк Мика 
Ulaliiipn Исмет Шкаре Станко Шпрљан Гуште 
llleniih Александар Шнудерл др Макс Шутић Анте 
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PRETSEDNIŠTVO SKUPŠTINE NARODA 

Pretsednik 
Josip Vidmar 

Podpredsednici; 
Kosan Pavlović Božidar Maslarić 

■Sekretari: 
Niniio Petrovič .loza Milivojevic Mihailo Grbić 

VERIFIKACION1 ODBOK 

Frane Froi, pretsednik 
Dobrivoje Radosavljevic, potpretsednik 
Lidija Šentjurc, sekretar 

Članovi: 

Ninko FJetrović 
Radmila Manojlović 
Kosan Pavlović 
dr Pavle Gre^orić 
dr Josip Hrncević 
Bogdan Oreščanin 
Ladislav  AmbrožiC 
France Lubej 

Rato DugonJ|ć 
dr Branko Čubrilović 
Florijan Sučić 
Skender Kulenović 
Ljuba Momčilović 
Ali šukria 
Kiril  Miljovski 
Nafi Latil' Sulejmanovski 

Mitar Bakić 
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USTAVOTVORNI   ODBOR 

EJožidar Maslarić, pretsednik 
Frane Frol, potpretsednik 
Mitar Bakić, sekretar 

Članovi: 

Rato  Dugonjić 
Rade Haniović 
Bane Andrejev 
Miliailo Apostolski 
dr Pavle Grejiorić 
Josip Rus 
Edvard Kocbek 
Puniša Perović 
Jaša Prodanović 
Dobrivo.je Radosavljević 
dr Siniša Stanković 
Radovan Zoj;ović 
Bogdan Oreščanin 
dr Aleš Bebler 

Tone Hafner 
France Lubej 
Dušan Vasil.jević 
Panko Brašnarov 
dr Josip Hrnčević 
dr Branko Čubrilović 
Kirilo Savić 
Milan Popović 
Joža Milivojević 
Todoi'  Vujasinović 
Miloš Carević 
Mustafa Hodža 
dr Dušan Bratić 
Murat Šećeraiiić 

ODBOR  ZA  FRIVRF.DNI  PLAN  1  I-1NANSI 

dr Hinko Krizman, pretsednik 
Mitra Mitrović, potpretsednik 
dr Obren Bla.uojević, sekretar 

Veselinka Malinska 
Hasan Brkić 
Josip Jeras 
Radomir Todorović 
Ivan Turković 
Niko Jurinčić 

Članovi: 

Beno Kotnik 
Stjepan Plepelić 
Dragoljub Ilić 
dr Vojin Carić 
Ali Šukria 
Aleksandar  Stojanović 
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ADMINISTRATIVNI   ODBOR 

Milan Smiljanić, pretsednik 
Srećko Žunier, potpretsednik 
Ljuba Momčilović, sekretar 

Člnnovi: 

dr Сјогдј Gavrilski Dušan Rkman 
Šefket Maglajlić Petar Komnenić 

MANDATNI I  IML'NITKTSKI ODBOR 

Aleksa Toinić, pretsednik 
Savo Orović, potpretsednik 
Jovan Je^dić, sekretar 

Članovi: 

Anto Babić Bojan Polak 
Nikola  MartUiovskl Ivan Turković 

ODBOK' ZA MOLBE I 2ALBE 

Marko  Vujaćić,  pretsednik 
Spasoje Dirnitrijević, potpretsednik 
Don Ante Salacan, sekretar 

Članovi: 

Mustafa Abduraini Pepica Kardelj 
Zora Nikolić Pal Šoti 
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НАРОДНИ   ПОСЛАИИЦИ   СКУШИТИНЕ   ИАРОДА 

Лбдуранм   Мустафа 
Агушн Куртеш 
Лмброжнч   Ладислав 
Андрејев Бане 
Апостолски Мнхаило 
Аугустннчић  Антун 
Ацева Вера 

Бабић  Анто 
Бабић Љубо 
Бабовић Спасенија 
Бајалскн Ристо 
Бакић  Митар 
Барбарић Божо 
Беблер Др Алеш 
Бевк Франце 
Берус Анка 
БлагоЈевић др  Обреи 
БоЈновић Ђурађ 
Борнћ Фрањо 
Братић др Душан 
Брашнаров Панко 
Бркић Хасан 
Бурсаћ Милан 

Варга Иштван 
Васиљевић Душан 
Веслијевски Наум 
Видмар Лосмп 
Видмар  Тоне 

Голубовнћ  Радоња 
Гошњак  Иваи 
Грбнћ Михаило 
Грсгори!! др Павле 

Дапчевић Пеко 
Димнтрнјевнћ   СпасоЈе 
Добрашиновнћ   Мидоје 
Долпншек Тоне 
Дугоњић  Рато! 

Ђаковић Спасоје 
Ђнлас  Мплован 
Ђуричии Милнвој 

Жижић Живко 
Жумер CpeliKo 
Жупанчич  Отоц 

Затрић Сант 
SoroBUli   Радовап 

Ивовић  Душан 
Илић   С.  Драгољуб 
Илнћ   Павле 
Имаиовић Фадил 

Јадрешин Богде 
Јаковљеви)!  др  Стеван 
Јегдић Јован 

ВлаЈковић др  МилорадЈерас Јоснп 
Врбовски Павел 
Вујаснновић Тодор 
Вујачић Марко 
Вукосављевић   Сретен 

1"аврилскн др Гјорги 
Галијашевић Бећнр 
Гарчевић ГоЈко 
Гаш  Ал>уш 
Болубовић Маринко 

Јуринчић Нико 

Кавчич   Стаие 
Капетанови!!  Хајро 
Кардељ Пепица 
Кернме Муча 
KoMHOHiih  Пстар 
Котник Бено 
Коцбек Едвард 
Кризман Др Хинко 

Крајачић Иван 
Кршул Мате 
КулеповнК  Скендер 

Лауташ Трајан 
Лисн Сали 
Лубеј Фрапце 
Луначек др  Павел 

Маглајлић Шефкет 
Малннска  Веселника 
Маиојловић Радмила 
Марковски Вепко 
Мартнновски Никола 
Марушнч др Драго 
Масларић Божидар 
Маснић Петар 
Миланкови!! Иван 
МиливоЈевић Јоза 
Милошевић Мнра 
Миљовскн Кприл 
Митровић Божо 
Мнтровић  Мнтра 
Мићуновић  Вел>ко 
Млакар Алојзиј 
Мојсов Лазар 
Момчиловић Љуба 
Мугоша Андрнја 

Hal) Гаврнло 
Назор Владимир 
Наумовски Наум 
Ненезић Радојица 
Несторов др Днмитар 
Ннколић  Зора 
Ионак Иваи 
Ношпал Тоде 

Олах Шандор 
Орешчапин Богдац 
OpoBHh  Саво 
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IlaBHli   Ннко 
Пгвлав!!)! Косан 
IlatiHti Радовш 
IleJHoiiiili   Ката 
llepoBiiii Пуниша 
Петровић Мато 
ricTnoBiili Никола 
Петровн!. Нинко 
Плепелић СтЈепав 
Пешев   Ннкола   IlainieB 
Поглајси Франц 
Полак Бојан 
Попввода Крсто 
IIonoBiili Душан 
IIonoBnh C. МВДВВ 
IIOIlOBllll   лр   Милош 
lIonoBiili Радован 
Продановић М. Jama 

PaaoBiili Вуко 
РаЈосавл)ев1|К Добрн- 

воје 
Ребац Хасан 
Реџа  Зекернја 
Ркмаи Душан 
Pvc Јоснп 

CrBHli   КирИЛО 
Саили Драгутин 
Салацан дон Анте 
СеЈфула  Кемал 
Скерлић Велниир 
Сиил>анић  Милан 
Смодлака др Јоснп 
Сној Франц 
Спироц др Борис 
Ставковић др Синиша 
СтоЈановић  Алсксандар 
Сулејманн Хивзи 
СулеЈ.мановскн  Нафи 
CyiiHli  Флоријан 

Тс.мелковскц Борко 
Тодоровн!! Радомир 
TOMHII Алекса 
Турковн!! Ивац 

Хамовић Раде 
Хафнер Тоне 
Херљеви!! Фрањо 
Хоџа Мустафа 
Хоџић Џеко 
Хрнчевнћ др Лоснп 

Цајнкар др  Станко 
Царсвн)! Милош 
ЦариН др Војнн 
Целескм Лалар 

Ћетковнћ Јован 
Tinmnli Хусени 
Ћурчн)! Жнвојнн 

Фндиповнћ Крсто 
Фрол Фраие 

Чаловска Љиљава 
1
IIIKUBIIII То.мо 
Чолаковић Радољуб 
Чубрнловнћ др Кранко 

l.laniviili Хасам 

ШентЈурц Лнднја 
lllehepariiti Мурат 
Шотн Пал 
Шухриа Али 
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Vrh'čVhi  komandant  Jtigoslovenske  armije 
Maršal Jugoslavije 

Josip Broz Tito 
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VLADA 
FEDERATIVNE   NARODNE   REPUBLIKI:  JUGOSLAVIJE 

Pretsednik Ministarskog saveta, Ministar narodne odbrane i za- 
■ stupnik Ministra inostranih poslova Maršal Jugoslavije Josip 

Broz Tito 
Potpretsednik  Ministarskog saveta i  Ministar za  Konstituanlu 

Edvard Kardelj 

Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min. 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
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star bez portfelja dr Josip Smodlaka 
star unutrašnjih poslova Vlada Zečević 
s^ar pravosuđa Frane Frol 
s^ar prosvete Vladislav Ribnikar 
star finansija Sreten Žujovic 
s^ar saobraćaja Todor Vujasinovic 
Star industrije Andrija Hebran^ 
star trgovine i snahdevanja inž. Nikola Petrovič 
s^ar poljoprivrede dr Vašo Čubrilović 
s^ar šumarstva Sulejnian Filipovič 
Sfar rudarstva Bane Andrejev 
s (ar za kolonizaciju Sreten Vukosavljević 
s(ar socijalne politike dr Anton Krži.šnik 
Star narodnog zdravlja dr Zlatan Sremec 
star pošta, telegrafa i telefona dr Drafro Marušic 
sfar građevina Steva Zečević 
s(ar informacija Sava Kosanovič 
star za Srbiju Jasa Prodanovič 
s(ar za Hrvatsku dr Pavle Gre^oric 
s^ar za Sloveniju Edvard Kocbek 
star za Bosnu / Hercegovinu Rodoljub Čolakovič 
s(ar za Makedoniju Emanuel Čučkov 
s(ar za Crnu Goru Milovan Dilas 



VRHOVNI SUD I-NRJ 

Pre^sedniA' 

Živko Jovanović 

Potpretsednik 

dr Teodor Tominšek 

Članovi: 

dr Marijan Dereiičiu Nikola Stanković 
Milovan Krdžić Aleksandar Todorović 
Petar Piruze dr Arneri Dušan 
Petar Raickovic dr Zvonimir Švrljuga 

JAVNO TUŽ10c-TVO FNRJ 

Javni tužilac FNRJ 

dr Jože Vilfan 
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Sadržaj 
PRVA  PRETHODNA  SEDMCA SAVEZNE SKUPŠTINE 

— 29 NOVEMBRA 1945 

Pre dnevtfog reda: 
Strana 

1 — Čitanje Ukaza Pretsedništva Privremene narodne 
skupštine DFJ o sazivanju Ustavotvorne skupštine za 29 novem- 
bar 1945 godine —   —   —   —   —   —   —   —'   —   —   —   — 3 

2 — Pozdravne reči Skupštini privremenog pretsednika 
Antuna-Tuna Babica —   —   —■   —   —   —   —   —   —   —   — 4 

Dnevni red: 
1 — Izbor tri  privremena  sekretara      —   —   — 5 
2 — Izbor Verifikacionog  odbora  —   —   —   —   —   — 5 
3 — Predaja  punomoćija  narodnili   poslanika  - 5 
4 — Izjave narodnih poslanika iznbn.nili na viie mesta o 

tome  koje   mandate  zadržavaju  —   —   „„-^   —   —   — 6 
5 — Poziv Verifikacionom odboru da se konstituiše —   — 7 

PRVA  PRETHODNA  SEDMCA  SKUPŠTINE  NARODA 
— 29 NOVEAIBRA 1945 

Pre dnevnoj? reda: 

1 — Čitanje Ukaza Pretse<ta»Stva Privremene narodne 
skupštine DFJ o sazivanju Ustavotvorne skupštine za 29 novem- 
bar 1945 godine —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 9 

2 — Pozdravna   reč   Skupštini   privremenog   pretsednika 
Jaše   M.   Prodanoviča      —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 'O 

Dnevni red: 

1 _ izbor  tri  privremena  sekretara 10 
Govprnlci: Bane Andrejev _   —   —   —   —   ■—   —   —              IO 
2 _ Izbor  Verifikacionog   odbora —   —   —   —   —   — 10 
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■NiMH;, 

Govornici: Bane  Andrejev  —   —   —   —   —•   ■ ju 
3 — Poziv   Verifikacionuni   odboru   d;i   >e   koiistituiše   — м 
4 — Predaja puuomoćija narodnih poslanika —   —   — ]i 
5 — Čitanje  izveštaja   Savezne   izborne  komisije O   rezul- 

tatima izbora   narodnih   poslanika   —      —   —   —   —   —   — Л 
6 — Čitanje    izveštaja    o    konstituisaiiju    Verit'ikaciono«- 

odbora    —    —   —    —   —   —   —   —   —   —•   —   —   —   — jo 
7 — Utvrđivanje dnevnog reda za narednu sednicu —   — io 

DRUGA PRETlIODiNA SEDNICA SAVEZNE SKUPŠTINE 
— 29 NOVEMBRA 1945 

Pre dneviiof-- reda: 

1 — Čitanje i usvajanje zapisnika prve prethodne sednice ja 
2 — Čitanje    izveštaja    o    konstituisaiiju    Verimaoionog 

Dnevni red: 

1 — Pretres  i   usvajanje   izveštaja   V'erifikacionojr   odbora 
0  verifikaciji  poslaničkih  mandata      —   —   —   —   — —       14 зу 

Govornici: Vicko'Krstulović      —   —   — — — ц 
2 — Zakletva  na-rodnih  poslanika    —   — — — — — -^ 
3 — Izbor Pretsedništva Savezne skupštine — — — — 39 

Govornici: Petar   Stambolić      —   —   — — — — — 39 
4 —1 Pretres i usvajanje Deklaracije o proglašenju Federa- 

tivne Narodne Republike Jugoslavije —   —   —   —   —   —   —       40—49 

Govornici: dr Blagbje N'ešković — — — — —■ — — 40 
Andrija   MebraiiK      — — — 44 
Boris   Kidrič      —   — — — — — — — 4-, 
Vlada  Zečević    —,   — — — — — — — 45 
Franjo    Gazi     —   — — — — — — — 47 

DRUGA PRETHODNA SEDNICA SKUPŠTINE NARODA 
— 29 NOVEMBRA 1945 

Pre dnevnog reda: 

1 — Čitanje i usvajanje zapisnika prve prethodne sednice 44 

Dnevni red: 

I — Pretres i usvajanje izveštaja Verjfikagionog odbora o 
verifikaciji   poslaničkih   mandata  —   —   —   —   —   —               49—59 

Govornici: izvestilac dr Josip Hrnčević —   —   —   —     49 
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Strana 

2 — Zakletva narodnih poslanika    —   —   —   —   —   — 59 
3 — Izbor Pret'iedništva Skupštine naroda  —   —   —   — 59 

Govornici: Mitar   Bakie      —   —   — 60 
Kiril  Miljovski —   —   __   —   - 6U 
Skender Kulenović   —   —   —   —   —   —   — 60 

4 —. Pretres i usvajanje Deklaracije o proglašenju Feder.i- 
tviu- Narodne Republike Jugoslavije —   — —      61—74 

Govornici: dr Siniša Stanković —   —   —   —   - 61 
Milovan   Dilas    —    —   —   —    —    —    —    — 63 
dr  Hinko   Krizman  —   —   —  —   —•   —   — 65 
Edvard Kocbek —   —   —   —   —■   —   — 67 
Don   Ante   Salacan   —   __   —   —   —   — 68 

!   Carević    —   —■   —   —   —   —   —   — 69 
Bane  Andrejev  —   —   —   —   —   —   —   — 69 
Nikola Petrovič —   —   —   —   —   —   —   — 71 
Aleksa  Tomić    —   —   —   —   —   —   —   — 71 

PRVA ZAJEDNIČKA SEDMCA — 29 NOVEMBRA 1945 

Dnevni red: 
1 — Pretres i usvajanje Deklaracije o proglašenju Federa- 

tivne Narodne Republike Jugoslavije  —   —   —   —   —   —   —      75—78 

Govornici: dr Siniša Stanković —   —   —   —   —   —   — 75 
2 — Utvrđivanje dijevnog reda za narednu sednicu —   — 7fi 

DRUGA ZAJEDNIČKA SEDMICA — 1 DECEMBRA 1945 

Рге dnevnog reda: 
1 — Čitanje i usvajanje zapisnika prve zajedničke sednice 81 
2 — Ćftanje apiska pozdravnih telegrama povodom progla- 

šenja BNRJ _   —   —   _—   —   —   —   —   — 81 
3 — Saopštenje 0 tome da je Ministar za KoiMittiantu 

dostavio Predio« zakona 0 Pret^ediiištvu Ustavotvorne skupštine 84 
4 — Saopštenje da su Savezna skupština i Skupština naroda 

dostavile Predlog zakona 0 poslovanju na zajedničkim sednicama 
Ustavotvorne  skupštine    —   —   ■—   —   —   — ^ 

5 —-Saopštenje o ostavd Savezne vlade -           —   —   — м 
Govornici: prefeednik Savezne vlade maršal Josip Broz Tito 85 

Vladimir Nazor —   —   —   —   —    —   —   — 85 
Dimitar Vlahov —■   —  —   —   —   —   —   — s,i 
dr Vojislav Kecmanovfć —   ——'——-— 87 
Jovan Veselinov — —   —   —   —   —   — 88 
Stanko ^kare      —   —   —   —   —   —   —   — 88 
France  Lubej    —   —   —   —   —   —   —   — 89 

6 — Usvaumje   predloga   narodnoig   poslanika   Vladimira 
Nazora da Savezna" vlada ostane i dalje u svojoj funkciji —   — 89 
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Dnevni  red: 
Strana 

1   Pretres i usvajanje izveštaja Pretsedništva Privremene 
n-arodne skupštine o radii od III zasedanja AVNOJ-a —   —   — 90—105 

Govornici: potpretsednlk  Moša  Pijade —   —   —   —   — 90 
Sreten   Zujovic  —   —   —   —   —   —   —   — 101, 105 
Jurica   Knez      —   —   —   —   —   —   —   — " 103 
Zoran   Polič      ____•—   —   ___ 103 
dr   .lakov   Ćrirurić    —   —   —■   —   —   —   — 104 
Borko Temelkovski —   ______   —   _ i04 

2 — Pretres  i usvajanje Predloga zakona o Pretsedni.štvu 
Ustavotvorne  skupštine    —   —   —■   —■   —   —   —   - -   —   — 105—112 

Govornici: ministar za Konslituiantu Edvard Kardelj —   — 105, 109 
dr Dregoljub .lovanovič —   —   —   ~-   —   —■ 107 
dr  Rade  Pribićević  _____   —   _— no 
Cvetko  Uznnovski    —   —■   —   —   —   —   — 110 
dr  Zaim  Sajac —   —   —   —   —   —   —   — 111 

2 _ Izbor  Pretsedništva  Ustavotvorne  skupštine      —   — 112 
Govornici: dr  Blagoje  Neškovic      _ 112 

dr   Ivan   Ribar   _   —   —   _   —   —   —   — li:? 
3 — Usvajanje (predloga da se četvrta tačka dnevnog reda 

ostavi za sledeču sednicu —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 115 

TREĆA ZAJEDNIČKA SEDN1CA — 2 DECEMBRA 1945 

Pre dnevnog reda: 
1 — Čitanje i usvajanje zapisnika druge zajedničke sednice 117 
2 — Izbor   dr   Siniše   Stankovića   za   člana   Pretsedništva 

Ustavotvorne skupštine    —   —   —   —   —   —   —   ___ ц; 
Govornici: dr  Bbgoje  Nešković      —   —   —   _   __   _ ng 
3 — čitanje  pozdravnih   telegrama povodom   proglašenja 

1-NRJ      ___'__—                    .   _   _ lis 

Dnevni red: 
1 — Pretres   i   usvajanje   Predloga  zakona   o   poslovanju 

na zajedničkim sednicama oba doma Ustavotvorne skupštine   — 120—132 
Govornici: izvestilac Moša Pijade    _   —   ■      _   _   _ 120, 130 

Franjo Gazi       —   —   ■—   —   — 121 
Milan   Smiljanič       —   —    _   —   —   —   .— 121 
Kirilo Savič —   —   —   —   --   —   ■—   —    — 121 
dr  Ante   Ramljak    _——_■—   —   — 122 
Radovan Zogović     —   —   —   —   —   —   — 122 
dr Maks SnuderI      _______ 122 
Vladimk- Nazor ________ 124 
dr Mladen Ivekovič —   —   —   —   —   —   — 124 
tir Dragoljub Jovanović —   —   —   —   —   — 1,26 
Jovan  Jegdić      —    —   —   —    —    —    —    — 12G 
dr  Miloš  Moskovljević  ______ 127 
Gojko Garčević ________ ]28 
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PRVA   REDOVNA  SEDNICA  SAVEZNE   SKUPŠTINE 
— 6  DECEMBRA  1945 

Pre dnevnog reda: 
Strana 

1 — Čitanje i usvajanje zapisnika dru^e prethodne ,<ednice 133 
2 — SaopJtenjc Rezolucije francuske Ustavotvorne skup- 

štine i odgovor na nju   —   —   —■   —   —   —   —   —   —   — 133 
3 — Saopštenje o tome da je primljen na pretres nacrt 

Ustava  Federativne  Narodne  Republike  Jugoslavije    —   —   — 135 
4 — Saopštenje da- je primljen na pretres predlog poslov- 

nika —   —   —   —   —   —   —   __-__   —   ___ 135 
5 — Ostavka potpretsednika Sulejmana Rlipovića i izbor 

Avda  Huma  za  potpretsednika    —   —   —   —   —   —   —   - - 135 
6 — Otsustva   naTodnih   poslanika   — • —1   —   —   —    _ 136 
7 — Utvrđivanje dnevnog reda —■   —   —   —   —   —     136 

Dnevni red: 

1 — Pretres i usvajanje nacrta Poslovnika Savezne skup- 
štine Ustavotvorne skupštine —   —   —   —   —   —   —   —   —   136—138 

Govornici: izvestilac dr Jerko Radmilović — — — — 137 
2 — izbor  Ustavotvornog   odbora   --   — — — — — 138 

Govornici: Sreten  Žujović  —   —   —   — — — — — 138 
3 — izbor Odbora za plan  i finan-sije — _ _ — — 139 

Govornici: Sreten   2ujović  —   —   _   — _ — — — 139 
4 — Izbor Mandatnog  i  imunitetskog  odbora — — — 139 
Govornici: Sreten  2ujović —   —   —   — — — __ 139 
5 — Izbor Adm nistrativnog odbora    — — — — — 139 

Govornici: Sreten  2ujović —   —   —   — — — — — 140 
6 — Izbor Odbora za molbe i žalbe     — — — — — 140 
Govornici: Sreten Zujović —   —   •—   — — — — — 140 
7 — Ovlašćenje Ustavotvornom odboru da radi dok Skup- 

ština  nije  na  okupu —   —   —   —    —   —   —   —   —   —   — 140 

DRUGA   REDOVNA   SEDNICA  SAVEZNE  SKUPŠTINE 
— 15 JANUARA 1946 

Pre dnevno?!: reda: 
1 — Čitanje  i   usvajanje  zapisnika  prve  redovne  sedttice 143 
2 — Saopštenje   da   je   narodni   poslanik   Velimir   Jakić 

podneo svoje poslaničko punomoćije tla verifikaciju —   —   — 143 
3 — Saopštenje o  konstituisanju  skupštinskih  odbora — 143 
4 — Otsustva -narodnih poslanika    —   —   —   —   —   — 144 
5 — Molbe  i   žalbe      __   —   _   —   —   —   —   — 144 
6 — Saopštenje da je Ministar finansija Savezne vlade 

podneo na rešavanje Predlog zakona o izmenama Zakona 0 
Narodnoj banci Kraljevine Jugoslavije     -      -   —   —   —   — 144 
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Strana 
7 —■ Pretres   i   usvajanje   Predloga   zakona   u   izmenama 

Zakona o Narodnoj banci Kraljevine Jugoslavdje od 17 juna 1931 
jjodme sa izmeniaina  i  dopunama od  14 septembra  1940 godine    145—146 

Govornici: ministar finansija Sreten  Žujović      —   —   — 145 
8 — Saopštenje   0    primljenim    pozdravnim    teiegfa'mlrna 

povodom   donošenja   Ustava      —   —   —   —   —   — — 14g 
9 — Saopštenje da je Ustavotvorni odbor podneo izveštaj 

6  nacrtu  Ustava  FNR.I    —   —   —    —   —   —   —   —   —   — 145 

Dnevni red: 

1 — Utvrđivanje dnevno«- reda za narednu sednicu —       - 145 

TREĆA  REDOVNA  SEDN1CA SAVEZNE SKUPŠTINE 
— 17 JANUARA  1946 

Pre dnevnog reda: 
1 - Čitanje  i  usvajanje  zapisnika druge  redovne  sednice 149 
2 — Pretres i usvajanje   izveštaja   VetifikaclonOg   odbora 

o   verifikaciji   mandata  Velvmira   Jakića   —   —   —■   —   —   —    149 150 

Govornici: dzvestilac   Vicko   Krstulović   —   —   —   —   — 149 
3 — Saopštenje  da  je  za   poverenika   Vlade pri   pretresu 

nacrta Ustava određen dr Jovan Dordević —   —   —   —   —   — 15] 
4 — Otsustva   narodnih   poslanika   —   —   —   —   —   — 151 
5 — Molbe   i   žaibe      —   —   —■   —   —   —   —   —   — |5] 

Dnevni red: 

1 — Pretres.u načelu nacrta Ustava FNRJ  -      —   —   — 151—188 

Govornici: izvestilac   Moša   Pijade  —   —   —   — 151 
Zoran   Poli'č      —   —   —   —   —   — 151 
zaunenik Ministra za Konstituantu Milovan Dilr.s 178 

ČETVRTA REDOVNA SEDNICA SAVEZNE SKUPŠTINE 
—  18 JANUARA  1946 

Pre dnevnog reda: 
1 — Čitanje i   usvajanje  zapisnika   treće   redovne  sednice 189 
2 — Otsustva   narodnih   poslanika   _   —   —   —   —   — (gg 
3 Molbe   i   žalbe —    -.-- 189 

Dnevni red: 
1 _ Nastavak   pretresa   u   načelu   nacrta   Ustava   FNRJ   —    189—233 
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Govornici: dr Blagoje  Nešković      —   —   —   —   —   — '^0 

Karlo Mrazović —   —   —   —   —   —   —   — 19S 
Boris   Kidrič      ____   —   —   —   — 198 
dr Vojislav Kecmanović —   —   —   —   —   — 20' 
Dimitar Vlahov —   —   —   —   —   —   —   — 207 

PETA   REDOVNA  SEDNICA  SAVEZNE  SKUPŠTINE 
— 19 JANUARA  1946 

Рге dnevnog reda: 
1 — Čitanje i usvajajnje zapisnika četvrte redovne sednice 235 

Dnevni red: 
1 — Nastavak pretresa u načelu nacrta Ustava FNRJ —   235—266 
Govornici: Gligorije Mandić      —   —   —   —   _   _   — 235 

Boris Štankovski      —   —   —   —   —   —   — 237 
dr Jakov  Grgurić    —   —   —   —   —   —   — 240 
Sitno Todorović       —   —   —   —   —   —   — 242 
Jože  Lampret    —    —    —   —   —   —   —   — 244 
Dobrosav   Toma-Sević      —   —   —    _   —   — 251 
Jovan   Veselinov      —   —   —   —   —   —   — 255 
Radosav   Gadžić      —   —   —   —   —   —   — 259 
Stanko   Škare    —   —   —   —   —   —   —   — 260 
Vida  Tomšič      —   —   —   —   —   —   —   — 263 

ŠESTA   REDOVNA  SEDNICA  SAVEZNE  SKUPŠTINE 
— 21 JANUARA 1946 

Pre dnevnog reda: 
1 — Čitanje   i   usvajanje  zapisnika  pete  redovne  sednice 267 
2 — Otsustva  narodnih  poslanika  —   —   —   —   —   '— 267 

Dnevni red: 
1 — Nastavak pretresa u naičeiu  nacrta Ustava FNRJ —   267-311 

Govornici: Franjo   Gazi      —   —   —   —   —   —   —   — 26^ 
Radovan MijuškoVić —   —   —   —   —   —   — 27/ 
Pavel Satev —   —   —   —   ——   —   —   — 2«2 
Mihailo   Durović       —   —   —   —   —   —   — ^09 
dr Zaim  Šarac —   —   —   —   —   —   —   — 305 

SEDMA   REDOVNA  SEDNICA   SAVEZNE  SKUPŠTINE 
— 22 JANUARA  1946 

Pre dnevnog reda: 
1 — Čitanje i оуегауалје zapisnika šeste redovne sednice 313 
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Dnevni red: 
Strana 

1 _ Nastavak pretresa  u načelu  nacrta Ustava  FNRJ —   313—350 

Govornici; Vladimir Simić —   —   —   —   —    —   —   — 313 
Fadil   Hodža      ________ ;Ј2б. 
Ivam   Grnnda      —   —•   — '—   —   —   —   — 328 
Milorad Vuiičić _   —   __   —   —   —   _ 330 
Tone   Faifar      ___   —   __   —   _ 334 
Dušan Brkić       ________ 338 
Mika   špil jak     _   —   —   __   —   _— 343 
Nikola   Jak.vic    —   —   —   —   —   ■—   —   — 34.5 
Jožef Salai —   —   —   —   —   —   —   —   — 347 

OSMA REDOVNA SEDNICA  SAVEZNE SKUPŠTINE 
— 23 JANUARA 1946 

Рге dnevnog reda: 
1 — Čitanje i usvajanje zapisnika sedme redovne sednice 351 
2 — Otsustva  naTodnih   poslanika  ■—   —   —   -~   '—   — 391 
3 — Molbe   i   žalbe      —   —   —   _____   —   — 35] 

Dnevni red: 
] — Nastavak  pretresa  u .načelu .nacrta Ustava FNRJ —   351 — 388 

Govornici: Doko   Pajković  —   —   —   —   —   —   —   — 3.51 
Nedžat   A^oli     —   —   —   —   __   —   — 355 
Lajčo   Jaramazović  —   —   —   —   —   —   — :i57 
Tomo   Medo      ________ 358 
Antun  Tuna  Babić  _______ 360 
Miha   Marinko   —   —   —   —   —   —   —   — Mr\ 
Veljko Zeković ____   —   —   __ 370 
Tomo Voiković ________ 373 
dr  Rade  Pribićević _______ 380 
Jakov Blažević  —   —   ■—   —   —   —   —   — 394 
Vicko   Krstulović      _   _   _   —   —   —   — N7 

DEVETA REDOVNA SEDNICA SAVEZNE SKUPŠTINE 
— 24 JANUARA 1946 

Pre dnevnog reda: 
1 — Čitanje  i   usvajanje  zapisnika  osme  redovne  sednice 38У 
Govornici: Vicko  Krstulović     _   _   —   _   —   _   _ 339 
2 — Otsustva narodnih  poslanika  —   —   —   —   —   — 389 

Dnevni red: 

] _ Nastavak pretresa i usvajanje u naćelu nacrta Ustava 
PNR.I      — ___________   390-412. 
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Strana 

Govornici: dr   Svetozar   Rttftg   ___—_   —   — -490 
Pavle  Pavlović  —   _   —   —   __   —   — 4(X) 
izvestilac Mo.ša  Pijade  —   —   —   —   —   — *»' 

2 — Utvrđivanje dnevnog reda za narednu sednicu  —   — -112 

DESETA  REDOVNA SEDNICA  SAVEZNE SKUPŠTINE 
— 28 JANUARA 1946 

Рге dnevnog reda: 
1 — Čitanje i usvajanje zapisnika devete redovne .•.ednice 413 
2 -- Otsustva  narodnih   poslanika  —   —   —   —   —   — 413 
3 — Molbe   i   žalbe      ________ 413 

Dnevni red: 
1 — Pretres u pojedinostima nacrta Ustava I-NRJ —•   —   413—4C6 

Govornici: zanienik Ministra za Konstituantu Milovan Dilas   414,  432 
izvestilac  Moša  Pijade  —   —   ■—   —   —   — 415 
poverenik Vlade dr Jovan  Dordević      417, 420, 422, 425, 

443, Ш, 460 
dr  Miloš Moskovljević ______ 418 
dr Svetozar Ritig    __   —   —   —   —■— 429 

JEDANAESTA   REDOVNA   SEDNICA   SAVEZNE   SKUPŠTINE 
— 29 JANUARA 1946 

Pre dnevnog; reda: 
1 — Čitanje i usvajanje zapisnika —   —   —   —   —   — '''i 
2 — Otsustva   narodnih   poslanika  —   —   —   —   —   — ^6' 

Dnevni red: 
1 — Nastavak prctre-a u pojcdim^tiina .nacrta Ustava FNRJ   467—493 

Govornici: poverenik  Vlade  dr  Jovan  Dordević      467, 470, 474, 47«, 
182, 4,45, 490 

DVANAESTA  REDOVNA SEDNICA SAVEZNE SKUPŠTINE 
_ 30 JANUARA 1946 

Pre dnevnog reda: 
1 — Čitanje i usvajanje zapisnika ______ 49o 
2 _ Pretres  i usvajanje  Izveštaja  RedakcionoK odbora -     49o—499 

Govornici: izvestilac   Moša  Pijade  — 495 

Dnevni red: 
1 — Usvajanje u celini nacrta Ustava FNRJ     _   _   _   499   603 
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TRINAESTA   REDOVNA   SEDNICA  SAVEZNE  SKUPŠTINE 
— 30 JANUARA  1946 

Pre dnevnog- reda: 
Strana 

1 — Čitanje i usvajanje zapisnika dvanaeste redovnesednice 505 

Dnevni red: 
1 — Definitivno  usvajanje  Ustava  FNR.I    —   —   —   —   505—507 
2 — Saopštenje  da1 je Piretsediništvo   Ustavotvorne  stop- 

štine'zakazalo zajedničku sednicu oba doma za 151 januar 1946 g. 507 

PRVA  REDOVNA  SEDNICA  SKUPŠTINE  NARODA 
— 6 DECEMBRA 1945 

Pre dnevnog- reda: 
1 — Čitanje i usvajajnje .zapisnika drug-e prethodne sednice 509 

Govornici: Miloš  Carević    —   —   —   —   —   —   —   — 509 
2 — Saopštenje  Rezolucije  francuske   Ustavotvorne  skup- 

štine i  odgovor na nju ■—   —   —   —   —   —   —   —   —   — 509 
3 — Saopštenje o  tome da je primljen  na  pretres nacrt 

Ustava Federativne Narodne Republike Jugoslavije      —   —   — 511 
4 — Pretres  i  usvajanje  izveštaja  Verifikacionog  odbora 

o verifikaciji (mandata Berus Anke i Kostova dr BoVisa^ Spirova 511 
5 — Otsnstva narodnih  poslanika    —   —   _   —   —   — 511 
6 — Utvrđivanje dnevnog reda —   —   —   —   —   — . — 512 

Dnevni red: 
1 — Pretres   i   usvajanje    nacrta    Poslovnika    Skupštine 

naroda  Ustavotvorne  skupštine    —   —   —   —   —   —   —       512—513 

Govornici: dr Hinko  Krizman  —   —   —   —   —   —   —   512,   513 
2 — Izbor   Ustavotvoriiog  odbora           —   —   —   — 513 

Govornici: dr Siniša Stanković —   —   —   —   —   —     513 
3 — Izbor Odbora za privredni plan i finansije —   —   — 514 

Govornici: dr Siniša Stanković —   —   —   —   —   _   — 514 
4 — Izbor Mandatnog  i   imunitetskog  odbora  —   —   — 514 

Govornici: dr Siniša Stanković —   —   —   —   —   _     514 
5 — Lzbor   Administrativnog   odbora     —   —   —   —   — 515 
Govornici: dr Siniša Stanković —   —   —   _____     515 
(i — Izbor Odbora za molbe i žalbe —   —   —   —   —   — 515 

Govornici: dr Siniša Stanković —   —   —   —       _     515 
7 — Ovlašćenje Ustavotvornom odboru da radi dok Skup- 

ština nije na okupu —   —   —   —-   —   —   —      515 
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DRUGA   REDOVNA   SEDNICA   SKUPŠTINE   NARODA 
— 15 JANUARA 1946 

Pre dnevnog reda: 
Strana 

1 — Čitanje  i   usvajanje  zapisnika  prve  redovne  sednice 517 
2 — Saopštenje da je Ustavotvorni odbor podneo izveštaj 

c  nacrtu Ustava FNRJ    —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 517 
3 — Pretres  i  usvajanje  izveštaja  Verifikacionop odbora 

o verifikaciji mandata Kate Pejnović —• ; —   —   —   —   —   —   517—518 
4 — Saopštenje  o  konstituisanju skupštinskih   odbora — 518 
5 — Otstistva  narodnih poslanika  —   —■   ■—   —   —   — 518 
6 — Molbe  i   žalbe      __   _   ______ 513 
7 — Čitanje spiska pozdravnih telegrama povodom dono- 

šenja  Ustava       —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 518 
8 — Saopštenje da je Ministar finansija Savezne vlade 

podneo na rešavanje Predlog zakona o izmenama Zakona o 
Narodnoj ibanci Kraljevine Jugoslavije     —   —   —   —   —   — 523 

9 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o izmenama 
Zakona o Narodnoj banci Kraljevine .lugoslavije od 17 juna 1931 
godine sa izmenama i dopunama' od 14 septembra 1940 godine —   524—525 

Govornici: Ministar finansija Sreten  Zujović      —   —   — 524 

Dnevni red: 
1 — Utvrđivanje dnevnog reda za naredim sednicu —   — 525 

TREĆA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE NARODA 
— 17 JANUARA 1946 

Pre dnevnog reda: 
1 — Čitanje j usvajanje zapisnika druge redovne sednice 527 
2 — Otsustva  narodnih  poslanika —   —>—   —   —   — 527 

Dnevni red: 
1 — Pretres u naielu nacrta Ustava FNRJ —   —   —   —   527—546 

Govornici: izvestilac dr Josip Hrnčević —   —   —   —   — 527 
zamenik    Ministra    za    Konstituantu    Milovan 

Dilas       ______   —   —   — 538 

ČETVRTA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE NARODA 
— 18 JANUARA 1946 

Pre dnevnog reda: 
1 — Čitanje  i usvajanje zapisnika treće  redovne sednice 547 

Dnevni red: 
1 — Nastavak pretresa u načelu nacrta Ustava FNRJ —   547—582 
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Govornici: dr Siniša Stanković —   —   —   —   —   .—     547 

Vladimir Naizor —   —   —   —   —             554 
Hdvard   Kocbek -----    —       -    —   —.     ^gg 
dr Hinko  Krizman —•   —   —   —   —   —     5015 
Rodoljub Oolaković —   —   —   —   —■   —     571 
Marko  Vujačić —   —   —   —   —   —   —  57c) 

PETA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE NARODA 
_ 19 JANUARA  1946 

Рге dnevnog' reda: 
1 — Čitanje i usvajanje zapisnika četvrte redovne sednice 58:? 

Dnevni red: 
1 — Nastavak pretresa  u  načelu  nacrta Ustava  FNR.J --   583—621 
Govornici: Bane Andrejev  —   —   —   —   —   ___ здд 

Krsto  Filipović —   —   —   —   ____ 593 
Auto Baibic —   —   —   —   —   —   —   —   — 605 
Krsto Popivoda —   —   —   —   —   —   —   — gog 
dr Stevan  .lakovljević    —   —   —   —   —     ^Ц 
Jaša   Prodanović      —   —   —   —   —   —     QJ^ 

ŠESTA  REDOVNA SEDNICA  SKUPŠTINE  NARODA 
— 21  JANUARA 1946 

Pre dnevnog reda: 
1 — Čitanje i usvajanje zapisnika'pete redovne sednice — 623 

Dnevni red: 
1 — Nastavak pretresa u načelu nacrta  Ustava FNR.I  —   623—654 
Govornici: Ivan   Milanković      —   —   —   —   —   —     g23 

Hasan   Rebac     —   —   —   —   —   —   —     C26 
Kata Pejnović    —   —   —   —   —   —   —     534 
Abduraim   Mustafa  —   —   —   —   —   —     6:i6 
Gojko Garčević —   —   —   —   —   —   —     ggg 
Beno   Kotnik      —   —   —   —   —   —   —     ед) 
Tomo  Čiković    —   —   —   —   —   —   _     (^5 
Milan   Bursać    —   —   —   —   —   —         g^ 

SEDMA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE NARODA 
г- 28 JANUARA  1946 

Pre dnevnog reda: 
I — Čitanje  i  usvajanje  zapisnika  šeste   redovne  sednice 655 

Dnevni red: 
1 — Nastavak pretresa u načelu nacrta Ustava FNRJ —   655—<)f)2 
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Govornici: -dr  Miloš  D.  Popović — — — — — — 655 
Božidar   Maslarić     — — — — — — — C&i 
Nafi Sulejmanovski — — — — — — — 667 
Petar Komnenić —   — — — — — 668 
Ali   Sukria  —   —   — — — — — — — 670 
Pal    Sotj    —   —   — — — — — — — 675 
DraKutin   Saili   —   — — — — — — — 67() 
Kosan Pavlović —   — — — — — — — 680 
Rato  Du^onjić -     — — — — — — — 681 
Josip   Rus   —   —   — — — — — — — 685 

OSMA   REDOVNA  SEDNICA   SKUPŠTINE NARODA 
— 2Л JANUARA  I94(i 

Pre dnevnos reda: 
1 — Čitanje i usvajanje zapisnika sedme redovne sednice 69.'5 
2 — Molbe   i   žalbe 69.3 

Dnevni red: 
1 — Nastavali pretresa u načelu nacrta Ustava FNRJ —   693—734 

Govornici: Mihailo  Apostolski  —   —   — —   —   — — 693 
Ladislav  Ambrožič  —   —   — —   —   — — 697 
Mitra Mitrović  —   —   —   — —   —   — — 701 
Bogdan   OreJčanin   —   —   — —   —   — — 707 
Hasan  Brkić      —   —   —   — —   —   — — 711 
Kirilo   Savić      —   —   —   — —   —   — — 715 
dr Stanko Cajnkar —   —   — —   —   — — 722 
Milan Smiljanić —   —   —   — —   —   — — 726 

DEVETA  REDOVNA SEDNICA  SKUPŠTINE  NARODA 
— 24 JANUARA  1946 

Pre dnevnop: reda: 
1 — Čitanje i  usvajanje  zapisnika osme  redovne sednice 735 

Dnevni red: 
1 — Nastavak pretresa i usvajanje u načelu nacrta Ustava 

FNRj  -. 735-706 

Govornici: Nikola Petrovič —   —   —   —   —   —   —   — 735 
Veselinka Malinska —   —   —   —   —   —   — 744 
Miloje Dobrašinović —    —   —   —   —   —   — 747 
Puniša Perović —   —   —   —   —   —   —   — 755 
Radmila Manojlovič —   —   —   —   _   _   _ 763 
zamenik Ministri za Konstituantu Milovan Đllas 766 
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DESETA  REDOVNA  SEDNICA  SKUPŠTINE  NARODA 
_, 28 .JANUARA  1946 

Pre dnevnog reda: 
Strana 

1 — Čitanje j usvajanje zapisniika devete redovne sednice 7(57 
2 — Otsustva  narodnih   poslanika  — ■—   —   —   —   — 7^7 
;j — Upozorenje poslanicima na član 45 poslovnika, koji se 

odnosi na glasanje o amandmanima —   —   ■—-_   —   __ 7fi7 

Dnevni red: 
] — Pretres   11   pojedinostima   nacrta   Ustava   FNRJ   —   768 810 

Govornici: ipovereivik   Ministra   za   Konstituantu   dr   Leon 
Geršković   768,   770,   773,   774.   776,   780,   784, 792,   797 
zamenik Ministra za Konstituantu Milovan Dilas 77o'   «10 

■izvestilac dr Josip Hrnčević —   —   —   —   — '   77(1 
dr   Branko   čubrilović   —   —   —   —   —   — 779 
Milan  Smiljanić     —__   —   —   _   777) 7^   7M 

Jovan    Јсд-dić    —   —   —   —   —   —   —   —. 7,4:5 
dr Vojin  Carić —   —   —   __   —   —   — 7(N 
Radovan    Zonović    —   —   —   —   —   —   — 799 

JEDANAESTA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE NARODA 
— 29 JANUARA 1946 

Pre dnevnog reda: 
1 — Čitanje i usvajanje zapisnika desete redovne sednice 811 

Govornici:    Jovan  Jegdić —   —   —   —   —   —   —   — Sli 

Dnevni red: 
1 — Nastavak pretresa u pojedinostima nacrta Ustava FNRJ   811—844 
Govornici: poverenik Ministra za Konstituantu —   —   — 

—   812, 814, 818, 821, 824, 825, 829, 833, 835, 840 
Gavrilo   Nad      —   —   —   _____   —   — gj.j 
Radomir Todorovič  —   —   —   —   —   —   — 813 

DVANAESTA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE NARODA 
— 30 JANUARA 1946 

Pre dnevnog reda: 
1 — Saopštenje o ispravci zapisnika desete sednice —   — 845 
2 — Čitanje   i    usvajanje    zapisnika   jedaneste   redovne 

sednice   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 845 
3 — Otsustva   narodnih   poslanika  —   —   —   —   —   — 845 

Govornici: Milovan Dilas    —   —   —   —   —   —   —   — 846 
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Dnevni red: 
Strana 

1 — Pretres i usvajanje izveštaja Redakcionog odbora — 84&—850 

Govornici: izvestilac   dr  Siniša   Slankovic   —   —   —   — 846 
2 — Usvajanje u celini nacrta Ustava FNRJ —   —   —   — 850—852 

TRINAESTA   REDOVNA  SEDNICA   SKUPŠTINE  NARODA 
— 30 JANUARA  1946 

Рге dnevnog reda: 
1 — Čitanje   i    usvajanje   zapisnika    dvanaeste    redovne 

sednice   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   ■—   —■ 853 

Dnevni red: 
1 — Definitivno   usvajanje   Ustava   FNRJ   —   —   —   — 853—854 
2 — Saopštenje da je Pretsedništvo Ustavotvorne skupštino 

zakazalo zajedničku sednicu oha doma za 31 januar 1946 g. —   — 854 

ČETVRTA ZAJEDNIČKA SEDNICA — 31 JANUARA 1946 

Pre dnevnog reda: 
1 — Čitanje i usvajanje zapisnika treće zajednice sednice 855 

Govornici: Jovan   Jegdić    —   —   —   —   —   —   —   — 855 

Dnevni red: 
1 — Utvrđivanje dnevnog reda —   —   —   —   —   _   _ 856 
2 — Proglašenje Ustava FNRJ ——._   —   —   — 856—859 

Govornici: sekretar  Pretsedništva   Ustavotvorne  skupštine 
Mile  Peruničić  —   —   —   —   —   —   —   — 856 
Moša   Pijade    —_   —   _   —   —   —   — 857 
Zvonko   Brkić   __   —   —   —   —   —   — 857 
Marijan Brecelj —   —   —   —   —   —   —   — 857 
Vlada Maleski   —   —   —   —   —   —   —   — 857 
Sreten  Zujović —   —   —   —   —   —   —   — 858 

3 — Usvajanje predloga da Ustavotvorna skupština produži 
rad kao Narodna skupština FNRJ —   —   —   __   —   —   — 859—860 

Govornici: Rodoljub    Čolaković     —   —   —   —   —   — 859 
4 — Saopštenje  Ukaza Prezidijuma o  sazivanju Narodne 

skupštine FNRJ u I vanredno zasedanje za 31 januar 1946 g. — 860 
Govornici: sekretar Prezidijuma Mile Peruničić —   —   — 860 
5 — Završna  reč pretsedavajućeg  Josipa  Vidmara 860 
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SPISAK PRILOGA 

Strana 

1 — Predlog zakona o PretsedniStvu Ustavotvorne s-kupštine — 863 
2 — Predlog zakona o poslovanju na zajedničkim sednicama oba 

doma  Ustavotvorne  skpštine  — — — S65 
3 — Nacrt poslovnika Savezne skupStime Ustavotvorne skupštine 871 
4 — Nacrt poslovnika Skupštine naroda Ustavotvorne skupštine 892 
5 — Predlog zakona o izmenama Zakona o Narodnoj banci Kra- 

ljevine Jugoslavije od  17 juna  1931  godine sa Izmenama i 
dopunama od  14 septembra  1940 godine  913 

6 — IzveiStaj  Ustavotvornog odbora Savezne skupštine  914 
7 — Izveštaj  Ustavotvornog odbora Skupštine naroda  943 
8 — Pretsedništvo Ustavotvorne skupštine — — — — —  9S5 
9 — Pretsedništvo Savezne skupštine  956 

Verifikacionj odbor  957 
Ustavotvorni odbor  957 
Odbor za privredni plan i finansije — '  957 
Mandatni i imunitetski odbor —  957 
Administrativni odbor  958 
Odbor za molbe i  žalbe — -j- — — —■ — 958 
Narodni  poslanici — — — — — — —  959 

10 — Pretsedništvo Skupštine naroda  963 
Verifikacioni odbor ■ ■  963 
Ustavotvorni odbor — —  964 
Odbor za privredni plan i finansije — •  964 
Administrativni odbor  965 
Mandatni i imunitetski odbor  965 
Odbor za molbe i žalbe ■ —  965 
Narodni poslanici —  966 

11 — Vrhovni komandant Jugoslovenske armije ■  968 
12 — Vlada FNRJ  969 
13 — Vrhovni sud FNRJ —  970 
14 — Javni tužilac FNRJ  970 
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REGISTAR GOVORNIKA 

Abduraim  Mustafa 
Agoli  Nedžat 
Anibrožič Ladislav 
Andrejev Bane 
Apostolski Mihailo 
Arsov Ljubćo 
Babić Anto 
Babić Antun-Tuna 
Bakić  Mitar 
Blaževič .Jakov 
Brccelj  Marijan 
Brkić Dušan 
Brkić Zvonko 
Brkić  Hasan 
Broz Josip Tito 
Bursać Milan 
Veselinov .(ovan 
Vidmar  Josip 

Vlahov Dimjtar 
Vojković Tomo 
Vujačić Marko 
Vujičić Milorad 
Gazi   Franjo 

Carčević Gojko 

636—<Ш 
35S-3o7 
697—701 
10, 69—71, 583—593 
693-696 
189. 235, 413, 505 
595-600 
4—7, 360-363 
60 
384—387 
857 
33»—343 
857 
711—715 
85 
653—654 
88, 255-259 
61, 63, 65, 67—69,  71,  74, 81, 84—90,   101. 
103-105, 107, 109—113, 115, 509-518, 523- 
525, 527, 538, 54в—547, 554—655, 563, 571, 
579, 582^583, 593, 595, 600, 604, 611, 621, 
623, 626, 634, 636, 639, 642, 645, 653—655, 
662—663, 667, 668, 670, 673, 676, 680-681, 
685, 692-«93, 696, 701, 707, 711, 715,  722, 
726, 734-735, 744. 747, 755, 763, 766-768. 
770-780,  783-793, 795-796, 798—808, 810 
—835, 837—840,  842—846, 850-862 
86, 207—233 
373—380 
9—10, 579—582, 617 

47, 48, 121, 267-277, 313, 325, 328, 330, 334, 
338, 343, 345, 347, 350 
12S—129,  639—642 
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Gadžić  Radosav 
GerSkOVIć  dr  Lcon 

Gluhić Omer 
Granda Ivan 
GrKiirić dr Jakov 
Dobra^inović Mjloje 
DuRonjić Rafo 
Dilas Milovan 

Dordević dr Jovan 

Durović  Mihailo 
Žujović Srelen 

Zeković  Veljko 
Zečević Vlada 
ZogOTić Radovan 
Ivckovlć dr  Mladen 
Jakovljcvić dr Stcvan 
Jakšić Nikola 
Jaramazović Lajfo 
Jtgili Jovan 
Jovanović dr Drafroljub 
Jovičić Stevan 
Kardelj Edvard 
Kecmanović dr Vo.jislav 
Kidrič  Borjs 
Knez Jurica 
Komnenić Petar 
Kotnik Beno 
Kocbek Edvard 
Krizman  dr  Hinko 
Krstulović  Vicko 
Kulenović Skender 
Lanipret Jože 
Leković Voja 

Lubej France 
Lukić Kostadin 
Maleski Vlada 
Malinska VeetUnfce 

259—260 
76&—770, 773—774, 776, 780—784, 792—793 
797—798, 812—814, 818—819, 821, 824—82б' 
829—830, 833, 835—837, 840-842 
g 
328—330 
104, 240—242 
747-754 
681—685 
63—65, 178—188, 414—415, 432—435, 538— 
546, 766, 770, 799—801, 846 
417—418, 420, 422, 42S-429, 443—445, 448 

450, 460—462, 467—468, 470, 474—476 
478—479, 482—4вЗ, 485—486, 490—491 
300—305 
101—103, 105, 136, 138-140, 145—146, 524 
858 
267. 370-373 
45 
122, 799—800 
124—125 
604-611 
345—347 
357—358 
126—127, 783—784, 811, 845 
107—109, 125—126, 414 
143, 351, 389 
105—107, 109—110 
87, 201—207 
45, 198—201 
103 
668—670 
642—645 
67—68, 555-563 
64, 65-67, 512—513, 563—570 
14—38, 149-150, 387—389 
60 
244—251 

■47—48, 117—120, 133, 144—146', 1-19. 313 
411, -167, 495, ,500—.502 
89 
48 
857 
744—747 
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Mandić Glifforije 
Manojlović Radmila 
Marinko "Miha 
Maslarić Božidar 
Aledo Tomo 
Mijušković Radovan 
Mflanković  Ivan 
AliUvojević Jeza 
Miljovski Kiril 
Minić Miloš 
HUtrovIC Mitra 
Moskovljević dr Miloš 
Mrazović Karlo 
Nad Gavrilo 
Nazor Vladimir 
NeSković dr В1акоје 
Oreščanin Bogdan 
Pavlović Kosan 
Pavlović Pavle 
Pajković Doko 
Pahić Luka 
Pejnović Kata 
Pcrović PunlSa 
Peruničić Mile 
Petrovič Nikola 
Petrović Ninko 

Pijade Moša 

Polič Zoran 
Popivoda Krsto 
Popovič  Milan 
Popovič dr Miloš 
Pribičevič dr Rade 
Prodanovič Jaša 
Radmilovič dr Jerko 
Ramljak dr Ante 
Rebac   Hasan 
Ribtr dr Ivan 
Ritip dr Svetozar 
Rus Josip 
Sauc  Kirilo 

235—237 
763—766 
363—370 
663—667 
358—360 
277—282 
623—625 
527, 583, 655, 735, 811, 845, 853, 855 
60 
5—6, 13 
701—707 
127—128, 418 
195—198 
813 
85, 124, 554—555 
40—44,  112—113,  118,  190-194 
707—711 
680—681 
400—411, 421 
351—355 
48 
634—636 
755—763 
3, 856—857, 860 
71,  735—744 
74, 81—84,  107, 509, 517—525, 547, 623, 693,. 
767, 845, 850-851 
90—101,   120,   130-132,   136,   151—178,  411, 
415—425, 432, 435—443, 445—448, 450—460, 
462—466, 468-474, 476—484, 486-493, 495 
—499, 857 
103,  151 
600-604 
II, 49 
655—663 
110, 380—384 
10-12, 611—621 
137 
122 
626—634 
3—4,  113—115 
390—400, 429—432, 437 
685—692 
121, 715—722 
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Saili DraKUtiii 
Salai Jožcf 
Saiacan don Ante 
Siinic Vladimir 

Smiljanić Milan 
Stambolić Petar 
Stanković dr Siniša 
Stankovski Boris 
Sulejmanovski Natj 
Temelkovski Borko 
Todorović Radomir 
Todorović   Slmo 
Tolo Niko 
Tomašević Dobnosav 
Tomić Aleksa 
TomSič Vida 
Uzunovski Cvetko 
Fajfar Tone 
Filipović Krsto 
Frol Frane 
Hebrans:  Andrija 
Hodža Fadil 
Hrnčević dr Josip 

Cajnkar dr Stanko 
Carević Miloš 
Carić dr Vojin 
Čiković Tomo 
Čolaković  Rodoljub 
Čubrilović dr Branko 
Šarac dr Zaim 
Šatev Pavel 
škare Stanko 
Šnuderl dr Maks 
šoti Pal 
Špil jak Mika 
Šukrja  Ali 

676—680 
347—350 
68 
13—14,  38—40,  44—45,  47—45,   7б,   77—79, 
117—118,   120—122,   124—129,   132—141,  143 
—147,  14»—151,  178, 189,  195,  198, 201, 207, 
233, 235, 237,  240, 242,  244, 251,  255, 259— 
260,  263,  266—267,  277,  282, 299—300,  305, 
311,  313—325,  351,  355, 357,  368,  360,  363, 
370,  373,  380, 384, 387—390,  400,  411—425, 
429,  432,  435—443, 445, 447—448, 450-458, 
460, 462—474, 476—495, 499—500, 502—503, 
505-507 
121, 726—734, 777, 783—784 
39—40 
(il—63, 75—77, 513—515, 547—554, 846—850 
237—240 
667 
104 
813—814 
242—244 
48 
251—255 
71—74 
263—266 
110 
334—338 
593—595 
49, 59—60 
44 
325—328 
49-69,   511,   527—538,   770—780.   784-796, 
801—810,  814-835,  837—840,  842-844 
722—726 
69,  121, 509 
79»—799 
645—652 
571—579, 613, 859 
617, 693, 770, 811 
111—112, 305—311 
282—299 
88, 260—263 
122—123 
673—676 
343—344 
670—673 

Štampa Jugoslovensko štamparsko preduzeće — Beograd 
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