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VEĆE NARODA

Prva sednica
(24 novembra 1947)

Početak u 17.10 časovaf
Pretsedavao pretsednik Josip Vidmar (NR Slovenija)
Pretsednik: Otvaram prvi redovni sastanak IV redovnog 

zasedanja Veča naroda Narodne skupštine Federativne Na
rodne Republike Jugoslavije. Zapisnik današnje • sednice vodice 
sekretar Veća Joža Milivojevič.
! Izvolite saslušati Ukaz Prezidijuma Narodne skupštine o 
sazivanju Narodne skupštine Federativne Narodne Republike 
Jugoslavije u IV redovno zasedanje ko ji glasi:

U K A Z
O SAZIVANJU NARODNE SKUPŠTINE FEDERATIVNE 

NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 
U IV REDOVNO ZASEDANJE

Na osnovu tač. 1 Čl. 74 Ustava Prezidijum Narodne skup
štine Federativne Narodne Republike Jugoslavije

r e š a v a
da se Narodna skupština Federativne Narodne Republike 

Jugoslavije sazove u IV redovno zasedanje na dan 24 novem
bra 1947 godine.

U. Br. 1985 
18 oktofera 1947 godine 

Beograd

Prezidijum Narodne skupštine 
Federativne Narodne Republike Jugoslavije

Sekretar 
M, Perumčic, s. r.

Pretsednik

Dr I. Ribar, s. r.



Saopštavam Veću žalosnu vest da je naš drug narodni po
slanik Ivan Milankovič, pretsednik Gradskog narodnog odbora 
Subotice, ipreminuo 24 jula ove godine.

Pozivam narodne poslanike da jednim minutom čutanja 
odamo poštu počivšem Milankoviču. (Svi poslanici ustaju i 
jednim minutom ćutanja odaju poslednju postu poč všem Ivanu 
Milankoviču.) Slava mu!

Izvolite saslušati saopštenja pre prelaza na dnevni red.
Saopštavam da je Vlada FNRJ, u smislu člana 63 Ustava, 

dostavila Veču naroda na rešavanje sledeče zakonske predloge: 
Predlog krivično'g zakonika — Opšti deo; Predlog osnovnog 
zakona -o prekršajima; Predlog zakona o ličnim imenima.; 
Predlog osnovnog zakona o odnosima roditelja i dece; Pre
dlog opšteg zakona o lovu; Predlog zakona o regulisanju te- 
reta uknjiženih na nepokretnostima koje su agrarnom refor- 
mom i konfiskacijom prešle u svojinu države; Predlog zakona 
•o državljanstvu lica na području pripojenom Federativnoj Na- 
rodnoj Republic- Jugoslaviji po Ugovoru o miru sa Italijom; 
Predlog zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa; Pre
dlog zakona o  ukidanju stava 3 člana 14 Zakona o suzbijanju 
nedopuštene trgovine, nedopuštene špekulacije i privredne sa
botaže; Predlog zakona o zabrani upotrebe grba, pečata i 
imena Organizacije Ujedinjenih nacija; Predlog zakona o 
izmeni Zakona o rešavanju imoviinskih Sfporova putem državne 
arbitraže; Predlog zakona o izmenama i dopunama čl. 36 Za
kona o agrarnoj reformi i kolonizaciji; Predlog zakona o izme
nama i dopunama Zakona o vojnoj obavezi državljana Federa
tivne Narodne Republike Jugoslavije; Predlog zakona o dopuni 
Zakona o mirnodopskim vojnim invalidima; Predlog zakona o 
izmenama i dopunama Zakona o  ratnim vojnim invalidima; 
Predlog opšteg zakona o šumama; Predlog zakona o vojnim 
sudovima; Predlog zakona o kretanju na granici; Predlog za
kona 'O izmenama i dopunama Zakona o ordenima i medaljama 
Federtivne Narodne Republike Jugoslavije; Predlog zakona o 
dopuni Zakona o taksama; Predlog zakona o dopuni Zakona
o organizaciji državne poljoprivredne mašinske službe; Pre
dlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ustanovljenju 
prava na penziju i o penzionisanju državnih službenika; Pre
dlog zakona o izmenama i dopunama Zakona 'O državljanstvu 
Federativne Narodne Republike Jugoslavije.

Pored toga Zakonodavni odbor Saveznog veča podneo je 
Predlog zakona o dopuni Zakona o krivičnim delima protiv 
naroda i države.



Svi ovi zakonski predloži, u smislu člana 26 Poslovnika 
Veča naroda, več su dostavljeni Zakonodavnom odboru na 
pretres.
i Saopštavam da je Zakonodavni odbor podneo Veču svoje 
izveštaje o sledečim zakonskim predlozima: o Predlogu kri- 
vičnog zakonika — Opšti deo; Predlogu osnovnog zakona o 
prekršajima; Predlogu zakona o ličnim imenima; (Predlogu 
osnovnog zakona o odnosima roditelja i dece; Predlogu opšteg 
zakona o lovu; Predlogu zakona o regulisanju tereta uknji- 
ženih na nepokretnostima koje su agrarnom reformom i kon- 
fiskacijom prešle u svojinu države; Predlogu zakona o držav
ljanstvu lica na području pripojenem Federativnoj Narodnoj 
Republici Jugoslaviji po Ugovoru o miru sa Italijom; Predlogu 
zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa; Predlogu 
zakona o ukidanju stava 3 člana 14 Zakona o suzbijanju nedo
puštene trgovine, nedopuštene špekulacije i privredne sabotaže; 
Predlogu zakona o zabrani upotrebe grba, pečata i imena Orga
nizacije Ujedinjenih nacija; Predlogu zakona o> izmeni Zakona
0 rešavanju trgovinskih sporova putem državne arbitraže; Pre
dlogu zakona o izmenama i dopunama člana 36 Zakona o 
agrarnoj reformi i kolonizaciji; Predlogu zakona o izmenama
1 dopunama Zakona o vojnoj obavezi državljana Federativne 
Narodne Republike Jugoslavije; Predlogu zakona o dopuni Za
kona o mirnodopskim vojnim invalidima i  Predlogu zakona o 
izmenama i dopunama Zakona o ratnim vojnim invalidima.

Svi ovi zakonski predloži sa odborskim 'izveštajima 
otštampani su i razdeljeni narodnim poslanicima i biče stavljeni 
na dnevni red kad to Veče odluči.

Saopštavam Veču da je Okružni sud za grad Beograd do- 
etavio Pretsedništvu Veča presudu Vrhovnog suda NR Srbije 
kojom je Velimir Skerlič, narodni poslanik, osuden kaznom 
lišenja slobode i gubitkom političkih prava, koga je, kao što 
je saopšteno na prvom redovnom sastanku IIII redovnog zase
danja, 26 marta 1947 godine, izdao sudu Prezidijum Narodne 
skupštine FNRJ na osnovu člana 69 Ustava i člana 43 ranijeg 
poslovnika Veča naroda.

Dalje saopštavam da je Prezidijum Narodne skupštine 
FNRJ svojim pismom Pov. Br. 86 od 24 jula 1947 godine izve- 
stio Veče da je na traženje Javnog tužioštva FNRJ, a na osnovu 
Ustava i Poslovnika Veča naroda, dao odobrenje zai vodenje 
krivičnog postupka protiv Franca Snoja, narodnog poslanika 
Veča naroda.



U vezi s tim saopštaivam da je Vrhovni sud NR Slovenije 
dostavio Pretsedništvu Veča presmdu Vrhovnog suda NR Slove
nije kojom je osuden Franc Snoj, narodni, poslanik Veča na
roda, na kaznu lišenja slobode i na kaznu gubitka političkih 
p rava

Ovi izveštaji sa presudama dostavljeni su Mandatno-imuni- 
tetskom odboru na dalji zakonski postupak.

Zboig službenog posla mole otsustvo narodni poslanici: 
Božo Mitrovič 6 dana, Anto Babič 10 dana, Jovan Ćetkov:č 10 
dana, Lazar Mojsov 5 dana, Ljubo Babič 2 dana, Stane Kavčič
10 dana, — a zbog bolesti Pavel Vrbovški 30 dana, Oton Žu
pančič 10 dana, Josip Jeras 10 dana.

Predlažem Veču da se odobre sva tražena otsustva.
Prima li Veče ovaj predlog? (Prima). Pošto prima, objav- 

ljujem da su otsustva imenovanim poslanicima odobrena.
Saopštavam da su sve molbe i žalbe upučene Veču naroda 

■dostavljene Odboru za molbe i žalbe na dalji postupak.
Prelazi se na dnevni red: utvrdivanje dnevnog reda.
Predlažem Veču za dnevni red iduče sednice:
1) pretres Predloga osnovnog zakona o odnosima rodi

telja i dece;
2) pretres Predloga zakona o ličnim imenima;
3) pretres Predloga zakona o izmenama i dopunama Za

kona o ordenima i medaljama Federativne Narodne Republike 
Jugoslavije;

4) pretres Predloga zakona o izmenama i dopunama Za
kona o ustanovljenju prava na penziju i o penzionisanju dr
žavnih službenika;

5) pretres Predloga zakona o regulisanju tereta uknjiženih 
na nepokretnostima koje su agrarnom reformom i konfiskaci- 
jom prešle u svojinu države;

6) pretres Predloga zakona o izmenama i dopunama člana 
36 Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji;

7) pretres Predloga zakona o overavanju potpisa, rukopisa
i prepisa i

8) pretres Predloga zakona o kretanju na granici.
Prima li Veče ovaj dnevni red? (Prima). Objavljujem da je

predloženi dnevni red jednoglasno primljen.
Sa odobrenjem Veča zaključujem današnju sednicu, a

i iduču zakazujem za sutr.ai, u utorak 25 o. m., u 17 časova, sa 
Utvrdenim dnevnim redom.

(Sedniea je zaključena u 17,30 časova).



С А В Е З Н О  ВЕЋЕ

Прва седница
(24 новембра 1947)

Почетак у 17,20 часова.
Претседавао претседник Владимир Симић (Изборни 

срез Београд III).
Претседник: Отварам први редовни састанак IV ре- 

довног заседања Савезног већа Народне окупштине Феде- 
раггивне Народне Републике Југославије.

Записник данашњег оастанка водиће секретар Baja 
Лековић.

Изволите саслушати Указ Президијума Народне скуп- 
штине Федеративне Народне Републике Југославије о сази- 
вању Народне скупштине.

У K A 3
О САЗИВАЊУ НАРОДНЕ СКУШТИНЕ ФЕДЕРАТИВНЕ 

НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
У IV РЕДОВНО ЗАСЕДАЊЕ

Президијум Народне скупштине Федеративне Народке 
Републике Југославије »а основу тач. 1 чл. 74 Устава

p е ш а в a
да се Народна скупштина Федеративне Народне Репу- 

блике Југославије засаве у IV редовно заседање на дзн 24 
жшембра 1947 године.

У. Бр. 1985 
18 октобра 1947 год.

Београд

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије

Секретар1 Претседикк
М. Перуничић, с. р. Др И. Рибар, с. р.



(Читање Указа саслушали qy народни посланици сто- • • 
Јећи.)

Влада ФНРЈ поднела je Савезном већу на решавање сле- 
деће законске предлоге: Предлог кривичног законика — 
О.пшти део; Предлог закона о измени и допуни Закона о 
сузбиј-ању недопуштене тргови.не, недопуштене шпекулације 
и привредне саботаже; Предлог закона о оверавању потписа, 
рукописа и преписа; Предлог закона о држављанству лица 
на подрчују припојеном ФНРЈ по Уговору о миру са Итали- 
јом; Предлог основног закона о прекршајима; Предлог за- 
кона о  личним именима; Предлог основног закон.а о одно- 
сима родитеља и деце; Предлог закона о скидашу1 терета 
укњижених на непокрегностима које су по Закону а аграр- 
ној реформи и колонизацији прешле у својину државе; Пре- 
длог 'О.пштег закона о лову; Предлог закона о забрани упо- 
требе грба, печата и имена Организације Уједињених нација; 
Предлог закона о измени Закона о решавању имовинских опо- 
рова путем државне .ајрбитраже; Предлог закона о изменама 
и допунама Закона о ратним војним инвалидима; Предлог 
закона о допуни Закона о мирнодопским војним инвалидима; 
Предлог закона о војним судовима; Предлог закона о изме- 
нама и допунама чл. 36 Закона о аграрној реформи и коло- 
низацији; Предлог замона о изменама и допунама Закона о 
војној обавези држављана Федеративне Народне Републике 
Југославије; Предлог закона о изменама и доцунама Закона 
о држављанству Федеративне Народне (Републике Југосла- 
вије; П,редлог закона о изменама и допунама Закона о уста)- 
новљењу права на пензију и о пензионисању државних слу- 
жбеника; Предлог закона о допуни Закона о арганизацији 
државне пољопривредне машинске службе; Предлог законао 
кретању на граници; Предлог закона о измени и допуни За-Ј 
кона о орденима и медаљ-ама Федеративне Народне Репу- 
блике Ј»угославије; Предлог закона о допуни Закона о так- 
сама; Предлог општег закона о шумама.

Сви ови законски предлози достављени оу Законод.ае- 
ном одбору у смислу чл. 18 и чл. 26 Пословника Савезног 
већа.

Законодавни одбор поднео je Савезном већу на реша- 
вање предлог и извештај о допуни Закона о кривичним де- 
лима против народа и државе. Овај законски предлог до- 
ст.гвљен je преко Већа народа Законодавном одбору Већа 
народа.



Законодавни одбор Савезног већа поднео je Савезном 
већу на решавање извештаје о овим законским предло- 
зима и то:

о Предлогу кривичног законика — Општи део; о Пре- 
длогу закона о оверавањ|у потпиоа/, рукописа и лреписа; о 
Предлогу закона о држављанству лица на подручју припо 
јеном Федеративној Народној Републици Југославији по 
Уговору о миру са Италијом; о Предлогу закона о  укидању 
став.а 3 члана 14 Закона о сузбијању недопуштене трговине, 
недогтуштене шпекулације и привредне саботаже; о Пре- 
длогу закона о регулисању терета укњижених на нежжрет- 
ностима које су прешле у својину државе на основу Закона 
о аграрној реформи и колонизацији и Основног закоња о по- 
ступ-гњу са експроприсаним и конфискованим шумским по- 
седима; о Предлогу закона о личним именима; о Предлогу 
основног закона о односима родитеља и деце; о Предлогу 
основног закона о  прекрш.ајима; о Предлогу закона о за- 
брани употребе грба, печата и имена Организације Уједиње- 
них нација; о Предлогу сшштег закона о лову; о Предлогу 
закона о измени Закона о решавању имовинских опорова 
путем државне арбитраже; о Предлогу закон.а: о изменама 
и допунама чл. 36 Закона о аграрној реформи и колониза,- 
цији; о  Предлогу закона о изменама и допунама Закона о 
ратним војним инвалидима; о Предлогу закона о изменама 
Закона о м,ирнодсшским војним инвалидима; о Предлогу з>а- 
кона о изменама и допунама Закона о војној обавези држав- 
љана Федеративне Народне Републике Југославије.

Сви су ови ови извештаји отштампани и раздељени на- 
родним посланицима, а ставиће се на дневни ред када о том 
Савезно веће буде донело одлуку.

Глигорије ß. Мандић, народни посланик — подноси 
оставку на свој посланички мандат за Изборни срез котор- 
ско-херцешовски и Миодраг Недељковић, народни .посла- 
ник, — ггодноси оставку на свој посланички мандат за 
Изборни срез трстенички.

Обе ове оставке упутиће се Мандатно-имунитетском 
одбору на разматрање.

Президијум Народне скупштине ФНРЈ извештава Са- 
везно веће да je дана 15 маја 1947 године на основу члана 
69 Устава и чл. 41 Пословника Савезног већа, а на тражење 
Јавног тужиоца ФНРЈ дао одобрење за покретање кривичног 
поступка против др Драгољуба Јовановића, народног посла)- 
ника Савезног већа.



Врховни суд Народне Репубдике ^Србије доставио je 
Савезном већу оверен прелис цресуде којом je осудио 
др Драгољуба Јовамовића, народног лосланика Савезког 
већа, >на казну лишења слободе са принудним радом у тра- 
јању од 9 година и на губитак политичких и појединих 
грађ.аноких права у трај.ању од 3 године.

Оба ова акта уцутиће се Мандатно-имунитетском од- 
бору.

Народни поеланик Рапаић Ћиро моли 10 дана 'отсуства 
а Николић Живојин 5 дана због болести, Кухар Ловро моли 
отсуство ca IV редовног заседања због болести; Шкаре 
Стаеко моли отсуство са овог заседања због болести; Мар- 
котић Мато моли 5 дана отсуства због хитних и иеодложмих 
послова; Цвијетин Мијатовић моли отоуство од заседања 
због неодложног шосла и Ратко Петровић моли отсуство са 
■седнице 24 новембра о. г. због неодложног лосла.

Предлажем Већу да се народном посланику Ратку Пе- 
тровићу одобри отсуство са данашње седнице а осталим 
народним посланицима, који су тражили отсуство, да/ се 
свиМ'21 адобри по 5 дана. Прима ли Веће овај предлог? 
(Прима). Објављујем да су отсуства одобрена онако како 
je саопштено.

iHa дневном реду данашње седнице имамо као једину 
тачку: утврђивање дневног реда.

На основу материјала и докумена.та које сам саопштио, 
Претседништво предлаже Савезном већу да се на дневни 
ред ставе законски предлози: 1) претрес Предлога основног 
закона о односима родитеља и деце; 2) претрес Предлога 
закона о личним именима; 3) претрес Предлога закона о  
измени и допуни Закона о орденима и медаљама Федера- 
тивне Народне Републигке Југославје; 4) претрес Предлога 
закона о изменама и допунама За.коиа о установљењу права 
на лензију и о пензионисању државних службеника; 5) пре- 
трес Предлога закона о скидању терета укњижених на нело- 
кретностима које су по Закону о аграрној реформи и коло- 
низацијл прешле iy својину државе; 6) претрес Предлога 
закона о изменама и допунама члана 36 Закона о аграрној 
реформи и колонизацији; 7) претрес Предлога закона о ове- 
равању потписа, рукопиоа и преписа; 8) претрес Предлога 
закона о кретању на граници.



Остали ааконски предлози који су упућени Већу на 
решавање, сагласно лословнику, ставиће се доцније на 
дневли ред.

Прима ли Савезно веће ов-aij предложени дневни ред? 
(Прима).

Пошто je Савезно веће примило овакав дневни ред 
.како je прочитан, објављујем да je дневни ред утврђен у 8 
тачака онако како сам малочас прочитао. Bai тај начин, ми 
смо данашњи рад завршили. Седницу закључујем, а другу 
одређујем за сутра у 17 часова.

(Седница je заЈкључена у 17,40 часова).
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ВЕЋЕ НАРОЦА

Д р уга  седница
(25 новембра 1947)

Почетак у 17,10 чаоова.
Претседавао претседник Јосип Видмар.
Претседник: Отварам други редовни састанак IV ре- 

.довног заседања Већа народа Народне скупштине Федера- 
тивне Народне Републике Југославије. Записник данашње 
седнице водиће секретар др Бранко Чубриловић. Молим 
-секретара дв прочита записни^ прве редовне седнице.

Секретар др Бранко Чубриловић (HP Босна и Херцего-
вина) чита записник лрве седнице од 24 н-оеембра 1947 
године.

Претседник: Приима ли Веће прочитани запиТ:ни^?
(Прима). Пошто je записник примљен, биће оверен од прет- 
•седника и секретара који га je водио.

Изволите чути саопштења пре дневног реда. Саопшта- 
вам да je народни ггосланик Већа народа Марко Вујачић, у 
смислу члана 63 Устава и члана 26 Пословника Већа народа, 
поднео Већу народа на решавање Предлбг закона о допуви 
Закона о орденима и медаљама. Овај законски предлог биће 
достављен Законодавном одбору на претрес.

Саопштавам да je Законодавни одбор поднео Већу на- 
рода одборс^е извештаје о следећим законским предлозима: 
1) о Предлогу општег закона о шумама; 2) Предлогу закона 
о војним судовима; 3) Предлогу закона о кретању на гра- 
ници; 4) Предлогу закона о изменама и доп.унама Закона о 
орденима и <медаљама Федеративне Народне Републике Ј'у> 
гославије; 5) Предлогу закона о  допуни Закона о таксама; 
‘6) Предлогу закона о допуни За^она о организацији државне



(пољопривредне машинске службе; 7) Предлогу закона о 
изменама и допунама Закона о установљењу права на пен- 
зију ih о пензионисању државних службеника; 8) Предлогу 
закона о изменама и дадкунама Закона о држављанству Фе- 
деративне Народне Реоублике Југославије и 9) о  Предлогу 
закона о допуни Закона о кривичним делима против народа 
и државе.

Сви ови извештаји са законским предлозима отштаадпани 
су и раздељени народним «посланицима.

Исто тако саопштавам да je Мандатно-имунитетеки од- 
бор Већа народа поднео' три одборска извештаја. Молим 
известиоца Мандатно-имунитетског одбора друга Јована 
Јегдића на прочита одборске извештаје.

Известилац Јован Јегдић (АП Војводина — HP Србија)  
чита:

HAiPOtDjHA С1КУОШТИНА Ф!НРЈ
ВЕЂ.Е НАРОДА 

Мандатно-имунитетоки одбор 
Бр. 14

25 новембра 1947 год.
Београд

ВЕЋУ НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б e o г p а д

Мандатно-имунитетски одбор примио je 'преко Претсед- 
ништва Већа народа извештај о смрти народног посланика 
Ивана Миланковића.

П/о размотрењу изборних аката и кандидатских листа- 
Одбор je утврдио да je лоч. Миланковић на изборима од 11 
новембра 1945 године изабран за народног посланика на 
облаоној кандидатској листи Народног фронта Војводине и 
да je заменик поч. Миланковића на обласној ка«дидатској 
листи Народног фронта Војводине за изборе народних по- 
сланика за, Скупштину народа Уставотворне скупштине 
др Матија Еветови!Г, професор из Оуботице. Стога Одбор 
предлаже Већју народа да на место поч. Ивана Миланк-овића 
огласи за народног посланика др Матију Еветовића, профе- 
сора из Суботице.



Подносећи овај извештај, Мандатно-њмунитетски одбор 
моли Веће да га изволи ус-војити.

За известиоца Одбор je одредио Јована С. Јегдића.

Чланови:

Антон Шуштершич, c. p., H. К. Мартиновски, с. р.

Претседник: Прима ли Веће овај извештај и предлог 
Мандатн'0 -и.мунитетс.ког одбора? (Прима). Пошто Веће 
прима, констатујем да je за народног лосЛаника позван 
др Матија Еветовић, професор из Суботице. Изволите чути 
други извештај.

Известилац чита:

НАРОДНА СКУОШТИНА Ф № Ј

Мандатно-имунитетаки одбор 
Бр. 15

25 новембра 1947 год.
Београд

ВЕЋУ НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б e o г p а д

Мандатно-имунитетски одбор примио je преко Претсед- 
ништва Већа народа извештај Президијума Народне скуп- 
штине ФНРЈ Пов. б:р. 124 од 31 децембра 1946 године да je, 
на основу чл. 69 Устава к чл. 53 Пословника Већа «арода, a 
на тражење Јавног тужиоштва Народне Републике Србије, 
дао одобрење за вођење кривичног пост.упка против Вели- 
мира Скерлића, народног посланика! Већа народа.

Исто тако Одбор je дримио преко Претседништва Већа 
народа правоснажну пресуду Врховног суда HP Србије 
КЖбр. 591 од 3-VII-1947 године, којом je Велимир Скерлић 
осуђен на три године лишења слободе са казном губитка 
политичких права,

Пошто je Одбор утврдио да je Президијум Народне 
скупштиине ФНЈРЈ лравилно дао одобрење за вођење кривич- 
ног поступка против народаог посланика Велимира Скер- 
лића и стошто je изврШ'Ном пресудом и м енован и  ооуђен ка»

Секретар 
Јован Јегдић, с. р.

Потпретседник 
Саво Ј. Оровић, с. р.

ВЕЋ Е  НАРОДА



зном лишења слободе и губитком политичких гарава, Одбор 
предлаже Behiyi народа да се мандат Велимира Скерлића 
поништи.

Разматрајући изборња акта и кандидатске листе, Одбор 
je утврдио да je з-аменик осуђеног Скерлића <на земаљској 
кандидатској листи Народног фронта Србије за изборе на- 
родних лосланшо за Скупштину народа Уставотворне скуп- 
штине Тадић Живота, земљорадник из Тополе, те сизга 
Одбор предла.же Befey народа да на место осуђеног Велимира 
Окерлића1 огласи за .народног посланика Животу Тадића, 
земљорадника из Тополе.

Подносећи авај извештај, Мандатно-имунитетски одбор 
моли Веће да га изволи усвојити.

За известиоца Одбор je одредио Јована С. Јегдића.
Секретар Потпретседник

Јован Јегдић, с. р. Саво Ј. Оровић, с. р.
Чланови:

Антон Шуштершич, c. p., Н. К. Мартиновски, с. р.

Претседник: Прима ли Веће овај извештај и предлог 
Мандатно-имунитетоког одбора? (Прима). Пошто Веће 
прима, објављујем да je мандат народног лосланика Вели- 
мкра Скерлића поништен и оглашавам за народног посла- 
ника његовог заменика Тадића Животу, земљорадника из 
Тополе.

Изволите чути и трећи извештај.
Известилац чита:

НАРОДНА СКУОШТИИА ФИРЈ
ВЕЋ.Е НАРОДА 

Мандатно-имунитетски одбор 
Бр. 16

25 новембра 1947 год.
Београд

ВЕЋУ НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б e o г p а д

Мандатно-имунитетски одбор примио je преко Претсед- 
ништва Већа народа извештај Президијума Нгродне скуп- 
штине ФНРЈ Пов. бр. 86 од 24 јула 1947 године, да je, на



основу чл. 69 Устава и чл. 41 Пословнивка Већа народа а на 
тражење Јавног тужиоштва ФНРЈ, дао одобрење за вођење 
кривичног постулка лротив Франца Сноја, народног лосла- 
нша Већа народа.

Исто тако Одбор je примиа пре-ко Претседништва Већа 
народа правоснажну пресуду Врховног суда HP Словеније 
К. Бр. 1/47-21 од 12 августа 1947 године, којом je Франц 
‘Сној осуђен -на 7 година лишења слободе са казном губитка 
политичких права.

Пошто je Одбор утврдио да je Президијум Народне 
-окупштине ФНРЈ правилно дао одобрење за вођење кривич- 
ног поступка против «ародног посланика Франца Сноја и 
.пошто je извршном пресудом именовани осуђен казном ли- 
шења слободе и губитком политичких права, Одбор пре- 
длаже Већу народа да се мандат Франца Сноја поништи.

Разматрајући изборда акта и кандидатске листе, Одбор 
je утврдио да je заменик осуђеног Франца Сноја на земаљ- 
ској кандидатској листи Народног фронта Словеније за 
изборе народних лосланика за Скупштингу народа Уставо- 
тв-орне екупштине др Рудолф Обрачунч, лекар из Љубљане> 
те стога Одбор лредлаже Већу народа да на место осуђеног 
Франца Сноја огласи за народног посланика Већа народа 
др Рудолфа Обрачунча, лекара из Љ.убљане.

Подносећи овај извештај, Мандатно-имунитетски одбор 
моли Веће да га изволи усвојити.

За известиоца Одбор je одредио Јована С. Јегдића.
Секретар- Потпретседник

Јован Јегдић, с. р. Саво Ј. Оровић, с. р.
Чланови:

Антон Шуштершич, c. p., Н. К. Мартиновски, с. р.

Претседник: Прима ли Веће овај извештај и предлог 
Мандатно-имунитетског одбора? (Прима). Пошто Веће 
прима, објављујем да je мандат народног послани.ка Фра«ца 
Сноја поништен и оглашавам за народног посланика Већа 
народа његовог заменика др Рудолфа Обрачунча.

Именовани народни посланици ће после данашње 
седнице положити заклетву у кабинету Претседника Већа.

Народни лосланици др Павле Грегорић 2 дана, Хасан 
Бркић 6 дана, Фрањо Борић 6 дана моле отсустос због
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службеног посла, а због болести Спасоје Ђаковић 10 дана,- 
Предлажем Већу да се одобре тражена отсуства народним 
посланици.ма. Прима ли Веће авај лредлог? (Прима). Колста- 
тујем да су отсуства одобрена.

Прелазимо на дневни ред. Прва тачка дневног реда je: 
претрес Предлога основног закона о односима родитеља и 
деце. Молим известиоца Законодавног одбора друга Јозу' 
МилиЕојевића да поднесе одборски извештај о овом закон- 
ском 'Предлогу.

Известилац Јоза Миливојевић (HP Хрватска): (Чита 
изЕештај Закошдавног одбора. — Видети прилог на крају 
књиге.)

Другови и другарице на.родни заступници, ј.асно je да 
промјене које су већ настале и које се даномице лродубљују 
у нашем савременом друштву имају одраза и да ће га све 
више имати и на породицу у нашем друштву. Да je то тако 
рјечито говори и овај Приједлог закона о  односима роди- 
тел>а и дјеце који je ћред «ама. Однос између родитеља и 
дјеце je лородични-однос (однос уже породице), а права и: 
дужности које из тога односа извиру за родитеље чине ро- 
дитељско право.

Наш законоки приједлог у  члану 1 лоставља циљ и 
сврху тог родитељског права. Каже се: „У цлљу подизања 
деце за корисне и свесне грађане Федеративне Народне Ре- 
публкке Југославије, као и ради учвршћивања лсродице» 
родитељи имају права и дужности . . итд.

Основне еу дакле задаће род?1тељоког лрава: подизање 
своје малољетне дјеце и учвршћење породице.

Н:ша савремена породица моногамог брака основица je 
за дгл-ње развијање и  уоавршавање наше лородице па по 
таме и брачних односа. Да je то тако потврђује и наш већ 
донесени Основни закон о браку. Моногамска породица 
стара je као и моногами брак — већ хиљаде година, а „моно- 
гамија je настала” — како то Енглес каже у књизи „Пори- 
јекло породице” — „из концентрације већих богатстава у 
једној руци, и то руци мушкарца, и из потребе да се та бо- 
гатства оставе у наследство дјеци овога мушкарца и никојег 
другога”. Тај смисао моногамог брака смисао je и мокогаме 
породице ?— кроз вијекове, па и лородице у «апитализму.

Наше корјените Промјене у савременом друштву, пре- 
лаз на изградњу социјализма, којем није циљ као кгпита- 
лизму или као што je био циљ феудализму или робовла-



снидао® друштву: „гоуки лов за бо-гатствозс као' коначниш 
циљем човјечанства” — како то Енгелс каже у књизи „По- 
ријеасл© лородице” — већ je циљ лрогрес човјечанства, циљ> 
којн .са социјализмом постаје и остаће и у даљњем развоју 
човЈ£чж1ства — закон будућности!

За те прогресивне перслективе, за тај за.кон прогреса 
ми смо лоложил« осшзве у нашем Усгаву ФНРЈ, нарочито у 
глани iE и IV, члан 14, 15, и 16 итд. као и у уставима наших 
републгака, па смо на тој лодлози и брак и лородицу у нашем 
Усгав>у ФНРЈ (члан 26) и устгвима наших република ставили 
под та:ј з£кон мрогреса. Под законом тих опћих прогресивних 
пржнцтаа нашег Устава ФНРЈ, доносећи овај Ооновни закон 
о однасима родатеља и дјеце, ми омогућујеми нашој дјеци 
да у институту савремене моногамске породице разрјешују 
ланце ш ог робовања капитализму, а самој лородици омогу- 
ћујемо да  напредује, да се развија, мијења и то исто онако, 
у корак, како наиредузе, како се развија и мијења само налге 
друштво, да би у њој наша дјеца оба опола — и мушког и 
женског — могла сств&рити истинску равноправност и луну 
слободу породичног живота заснсваног на љубави — на том 
највЕшеет људском праву, «а вјерности и међусобном пома- 
гању. На таквој моралној породичној гтовезаности треба да 
се наша моногамска лородица даље развија и изграђује. 
У том правцу члан 1 овог законског лриједлога значи учвр- 
шћење породице, јер онз дакас и у својој грађанокој садр- 
жини, поред ролства капитализмр, у моралном погледу није 
моногамична за страну мушкарца; а да би ло-стала доиста 
черста, треба и у том правцу да се развије ш да постане’ 
истински жжогамлч-на. Услови за такав њен даљњи развој, 
3.ai таково :њено усавршавање данас се код нас остварују 
изградњом социјализма а уклањањем капитализма.

Брак и лородица под згштитом су државе (члан 26 
Устава), алв 'По литању брака само онај брак, који држава 
уређује зж&ном, то јест, пуноважни брак, како га наш: 
Устав Ф.НРЈ назива, док се породица, била она игз пуно- 
важног брака шли не, исто тако уређује овлм законским при- 
једлогом. Родтељска права и дужности иста су (члан 3 за- 
конског лриједдазга), родитељи брачни или ванбрачни врше 
их заједно (члан 2 замонског лриједлога), дакле, ло лравилу,, 
•као породица. T© je  дубоко хумано и морално — напредно 
схватање порододе scoje je застулљено у овом Hauie'M закон- 
ском лридедлог>г. У родитељском праву за^конског лрије- 

Ј;лога om^} .и мај&а ж»једначени су. Родител>ско лраво при-



пада им заједно, а врше -га опоразумно. Тако je старање о 
личности, о дравима и интересима малодобне дјеце, о њихо- 
вом издржавању, о њиховом животу и здрављ'у>, о одгоју, 
школовању, стручној наобразби и та<ко даље. У случају да 
се родитељи «е могу споразумети, одлучује орган старатељ- 
ства. Ако je питање код кога ће дијете живјети кад роди- 
тељи не живе скупа — мсра се узимати у обзир и жел>а дје- 
тета, ако je оно навршило 10 година (члан 7 законског лри- 
једлога). Неће, дакле, више у нашој породици, према овом 
законском приједлор>1, бити повлашћеног лоложаја оца 
(патер фамилиус), нема више очинске власти из ранијег гра- 
ђанског законика, тог недемократског елемелта у лородич- 
ним односима, а неће бити ни тога да главни терет ван- 
брачног дјетета 'пада на мајку. Родитељи заступају мало- 
љетну дјецу заједно, управљају њиховом и.мовином заједно, 
а смију располагати само са приходима њихове лмовине по 
пролисима закона (члан 10 законског приједлога), док имо- 
вину 'отуђити или оптеретити, било покретну или непокретну, 
Moryi само ino одобрењу органа старатељства. У случају слри- 
јечености једног родитеља, родитељско лраво припада дру- 
гом родитељу (члан 14 законског приједлога). Родитељско 
право губи се злоулотребом, а престаје лунољетношћу дје- 
тета и ступањем у брак.

Поред родитељоког старања држава пружа заштиту 
малољетној дјецл увек кад интереси дјетета то траже. Тамо 
гдје нема родитељског старања, малољетна дјец.а стоје под 
старањем државе и уживају њену «арочиту! заштиту. На- 
слов VI овог законског приједлога говори о надзсру о.ргана 
старатељства. Ове одредбе су уско везане са Законом о ста- 
ратељству, који смо већ донијели и <о чем je у овом дому већ 
била говора и дискусије.

Обавеза издржавања дјеце нормирана je наслово.м IX 
законског лриједлога, у члану 32 до укључиво члана 40. 
Значајно je овдје истаћи то да ебавеза издржавања, осим 
родитеља, лостоји и за брачне сроднике ‘)i правој усходној 
и нлсходној линији, «ао и браће и сестара у погледу њихове 
малољетне браће и сестара. Та лица дужна су давати издр- 
жавање оним редсш којим долазе на ред к:о 'насл>едници. 
Ако издржавање пада на више лица азједко, онда та лица 
дијеле терет према њиховим могућностима. И счуха и ма- 
ћеху захвата дужност издржавања малодобне пасторчади. 
Правило je за све «аведене, осим за родитеље, да су само 
онда дужни давати издржавање амо je лице које тражи издр-



жавање, неопособно за рад или нема довољно средстава за 
живот.

Одељак VII законског приједлога у члановима 22 до 27 
нормира утврђење очинства, а одељак VIII у члановима 28 
до 31 оопоравање очинства. To je важна правна материја 
у нашем породичном лравуј. На том пол>у овим законским 
приједлогом крупно смо закорачили напријед. Стара Југо- 
славија за 23 године свог постојања није успјела да створи 
једнообразан закон о односима родитеља и дјеце, о браи<у, 
о усвојењу, о  старатељству — а ево нова Југославија једва
2 године од свршетка рата све je те законе донијела и овим 
законским приједлогом завршава област нашег грађаноког 
продичног права. У старој Југославији >по овим питањима 
постојало je шест травмих подручја на којима je важило 
шест различитих застарјелих грађанских законика: стари 
српеки, црногорски, стари аустриски (Хрватска), новелирани 
аустриски (Словенија,), мађарски (Војводина) >и за мусли- 
ма«е шеријатско право.

Сви ти закони у основи 'почивали су на неједнакости 
жене и мушкарца како у браку и породици, тако и ван брака 
и породице, нарочито по питању дјеце. Одное ванбрачног 
оца, такозваног незаконитог оца, био je нехуман и несоци- 
јалан, а положај ванбрачне дјеце опрам оца био je врло 
мало или уопће незаштићен. Тако на правеом подручју 
српског грађанског законика доказивање ванбрачног очин- 
ства било .je уопће забрањено.

Прописи наслова VII и VIII овог законског приједлога 
донесени су у дух<у .прогресивног схватања, а у првом реду 
у интересу дјеце рођене ван брака, (чланови 23, 24, 25 и 26), 
те ванбрачне мајке (члан 27) у односу спрам оца.

Муж, мајка и дијете из пуноважног бра.ка могу псби- 
јати очинство дјетета тужбом (члан 28, 29 и 30), а лице, «оје 
себе сматра оцем дјетета рођеног ван брака, може оопора- 
вати очинство другом лицу, које je то дијете признало' за 
своје (члоН 31), тужбом »у\ ро-ку од годину дана од угтиса 
оопораваног очинства у матичне књиге.

Укрзтко, ето, цијели овај законски приједлог, са свим 
тим законским нормама како их 'предлаже Законодавни 
одбор, важна je материја за сређивање, унзлређење и даљњи 
развој каше породице у нашим новим условима, условима 
изгр.адн>€ социјализма, па молим др.угове народне заступ- 
нике да у цијелости овај законски приједлог како je предло- 
жен прихвате и озаконе. (Аплауз).



Претседник: Чули сте извештај Законодавног, одбора. 
Отварам :претрес. Реч има др Душан Братић.

Др Душан Братић (АП Војводина  — HP Србијај: Проје- 
жат основног закона о односима родитеља и деце претставља 
:изградњу1 једног дела лородичног права које се односи на 
регулисање односа између родитеља и деце, а које je у 
нашем прзвном систему издвојено из грађанског права, јер 
;питање 'породице и правилног и што целисходнијег уређења 
односа у њој излази из оквира тзв. „приватног 'права” и има 
■особит значај за државу. Тржава поклања иарочиту пажњу 
подизању, ваоштању и о&разовању не само оне омладиле 
:која се налази под старатељством, већ и оне која се налази 
лод родитељским старањем.

Породица je у прошлости ималз друкчлју друштаену 
улогу од данашње. Она je вршила и имала јаку економскзу» 
и политичку функцију у друштву, сматрала. се као но«шлац 
лородичне својине и као привредна јединица и заштитник 
својих чланова. Појединац je no породичцом пореклу доби- 
јао  положај у друштву и од снаге његове иородице зависили 
•су му 'ушеси и сигурност. Међутим, под утицајем економ- 
ског и политичко-г развитка друштва, тородица je лоетепено' 
губила такав свој злачај. Њена се улога данас, с обзиром. 
на постигнути ниво политичког, друштвеног и културног 
развитка, своди углавноМ на унутрашши живот, на ,узајамну 
љубав и оотпомагање њених чланова. Но, иако би се могло 
рећи да шородида данас има више морални «о политичко- 
економски значај,, она игра важну улогу у друштву, овд je  
важна установа друштвеног живота под заштитом државе, 
као и брак, па оу одредбе овог закона усмерене не на слаб- 
љење тих установа, него, напротив, на њихово јачање и 
учвршћење.

Савремена правна наука и законодавство обраћају наро^ 
читу пажњу овој ‘правној области. У Уставу ФИРЈ офор- 
мљено je основно начело о уређењу односа у лородици. 
Значај лородице »арочито je подвучен у Основном закону 
о браку, којим су регулисани односи међу супружницима, у 
Основном закону о старатељству, који садржи одредбе о ста- 
ратељству над малолетним лицима која нису <под родитељ- 
ским старањем, као и у овом пројекту, који садржи одредбе 
којима се одређују односи између родитеља и деде.

Потреба доношења једног јединственог закона о одно- 
сима родитеља и деце, као што je била и -при доиошењу



Основног закона о браку, Основног закона о старатељству 
и Закона о усвојењу, произилази, поред осталог, из чињенице 
да je у старој Југославији у том логледу постојало шест 
лравних подручја на којима су важили више или мање разли- 
чити пролиси о односима родитеља и деце, а нарочито у по- 
гледу ванбрачне деце. Стога je разумљиво што je овим npo- 
Јектом предвиђено да у нашој новој држави лравни односи 
између родитеља и деце мор.ају бити постављени на једин- 
ствену осиову и на истим начелима. Ово утолико пре што 
лородично право у оистему нашег п.рава заузима посебаи 
лоложај, положај који je одређен нарочитим злачајем који 
држава придаје породици као једном од важних фактсра 
друштвеног развитка.

Основна лоставка на којој je заснован предлог овог за* 
кона je ново схватање о улози породице и њених чланова у 
друштву, имајући на уму да je задата,к породичног права за- 
штита породице и обезбеђење праеилног развијаља сдноса 
међу њеним члановима, јер од правилног уређења односа у 
породици, а нарочито између родитеља и деце, зависи 
уствари њен складан и несметан развој.

Односима родитеља и деце обраћа се данас много више 
пажње него односима између других блиоких сродника. To 
-се чини из разлога што родитељи и деца чине језгро поро- 
дице, њен основ и зачета«. Руковођено тим разлозима, и наше 
законодавство лосвећује особиту бригу и старање што бољој 
:заштити интереса деце, како у породици тако и у друштву. 
.Деци се због тога пружа двострука заштита: породична и 
државна. To начело о двострукој заштити које je лостав- 
љено iy Уставу — члан 24 и 26 — спроводи се у живот згко- 
нима и уредбама. Међу њима нарочито место заузима овај 
•пројекат који обим права и дужности родитеља према деци, 
било да су брачна ил ванбрачна, предвиђа у искључивом 
интересу деце и истиче их у лрвом реду, у  циљу да се деца 
оспособе за корисне чланове друштвене заједнице.

Отуда овај пројекат и предвиђа да у циљу подизања, 
васпитања и образовањ,а деце, као и учвршћења порсдице. 
:родитељи имају и право и дужности да се старају о лично- 
сти, правима и интересима своје малолетне деце. У складу 
са тим, лројекат даље предвиђа да су родитељи дужн-и поди- 
зати децу, издржавати их и старати се о њиховом животу и 
здрављу, васпитавати их у духу оданости отаџбини и да их 
спреме за корисне чланове друштва. Даље, да се према 
-својим могућностима старају о школовању и стручном обра-



зовању своје деце, водећи рачуна о њиховим опособностима,. 
склоностима и жељама.

У вршењу овог старања, права и дужности која одатле 
произилазе, у иокључивом интересу деце, родитељи су под- 
вргнути контроли државе, јер, у смислу нашег Устава, сва 
малолетна деца стоје лод нарочитом з.аштитом државе. 
Стога пројекат изрично иетиче да „држава пружа заштиту 
малолетној деци увек када интереси деде то захтевају”. To
če псстиже надзором и предувимањем од стране органа ста- 
ратељства св>их оних мера које захтева интерес подизања, 
васпитавања и образовања детета или заштите његових имо- 
винских и других права и интереса. Зато je било нужно 
предвидети да дете може бити одузето од родитеља у слу- 
чају предвиНеном у закону, као и то да орган старатељстваг 
може одузети дете од родитеља и поверити га другом лицу 
или установи на чување и васпитање или га због његових 
рђавих склоности упутити ;у\ неку установу или завод за 
взспитање или гшправљање. Све ово, наравно, лод условом 
да су родитељи запустили његово подизање или се не ста- 
рају о његовом животу, здрављу или ваопитању или због 
рђаЕИХ склоности детета. Но, тиме се не дира у остала права 
и дужности која припадају родитељима.

По законодавству старе Југославије, које je било и«спи- 
рисано тадашњим схватањима о неједнакости, потчињености 
и запостављању женских чланова породице, отац je имао 
шира овлашћења лрема својој деци него мајка. Наше ново 
закснодавство напушта ово застарело схватање и, у смислу 
начела равноправности 'прс^кламованог Устава, овим je лро- 
јектом предвиђено да родитељско- шраво, које са-чињавају 
права и дужности родител>а., лрипада оцу и мајци. To значи 
да о«и та права и дужности врше заједнички и опоразумно, 
до-к у случају неопоразума одлучује орган старатељства, 
рукооодећи се искључиво интересом деце. У духу те једна- 
кости која се у нашем законодавству доследно спроводи како 
у међусобном односу супруга, тако и у односу на децу, про- 
јекат предвиђа да сваки родитељ .може самостално и у пот- 
пуности да се стара о деци, ако друоги родитељ не може 
ма из којих разлога.

Пројекат предвиђа и установу оглашења ванбрачног де- 
тета за брачно било када његови родитељи закључе брак, 
било путем судске одлуке, дакле, то je акт на основу кога 
се ванбрачно дете нгкнадно оглгшује брачним. Тако ће овом 
одредбом, поред одредаба Основног закона о браку које



проглашују за брачну и ону децу која су одређена у непо- 
стојећем или ништавном браку, круг ванбрачне деце бити 
оведен на најмању меру.

Положај ванбрачног дедета био je неповољан оо зако- 
нодавству старе Југославије, а нарочито у неким крајевима 
где се није дозвољавало утврђивање очинства ванбргчне 
деце, осим само у неким и то изузетним случајевима. Положај 
ванбране деце био je, дакле, веома тежак. Она су због свог 
ванбрачног порекла трлела презир своје средине. Њихова 
права била су осетно смањена чак и у односу на њихове 
родитеље. Она нису уживала довољно ни друштвену заштиту. 
TeiK Народн'Оослободилачк,а борба мења из основа положај 
ванбрачног детета признајући му исту заштиту као и брачном 
детегу. To je формулисао и наш Устав (члан 24 и 26). To се 
начело доследно опроводи кроз наше законодавство па и 
кроз овај пројекат.

Али, поред тога што деца рођена у браку или ван брака 
имају лрема родитељима иста права и дужности и обрнуто, 
пројекат изрично долушта утврђивање ванбрачног очинства. 
Пројекат ово чини стога што интереси ванбрачног детета 
налажу да се утврди мс му je отац да би могао остварити 
своја права која има према своме оцу, иначе би предвиђена 
права и дужности родитеља овим законом остала без 
дејства.

Уколико нема 'Признања ванбрачнога оца с којим би се 
сагласила мати, пројекат предвиђа да се то може утврђивати 
само судоком одлуком и то на тужбу детета, коју може у 
његово име подићи мајка док врши родитељско пра-во» одно- 
сно старалац с одобрењем органа старатељства, а дете пошто 
постане лунолетно.

Као што се види, npaeo на тужбу за утврђивање ванбрач- 
но-г очинства пројекат признаје у првом реду ванбрачном 
детету. To je и разумљиво с обзиром да се то првенствено 
тиче њега лично.

Ово je питање у разним земљама регулисано на разне 
начине. Тако, на пример, у ФранцусК'0 ј и Швајцарској није 
довољно доказивање ванбрачног очинства ако je било више 
конкубината. Ти се законици држе оних правила који je уста- 
новило каионско право да je 'очинство неизвесно ако je више 
људи имало однос са мајком у време зачећа детета и да се 
тужба не може подићи против ниједног од њих. Напротив, 
нека друга заколодавства, водећи рачуна о интересу таквог 
детета, не држе се овога правила и дозвољавају да се и у



томе случају једно од тих лица може огласити ванбрачним 
оцем. HiMa и таквих закона (Данска, Норвешка) који проли- 
сују да. се у сваквим случајевима, а у интересу детета, сва 
та лица осуђују на солидарно плаћање издржавања. Најно- 
вије законодавство СССР-а не допушта истраживање ван- 
брачног очинства. Но ова забрана не може у СССР-у произ- 
вести незгодне п-оследице за ванбрачну децу пошто je др- 
жава, обзиром на своје велике моаућности, преузела. на себе 
целокулну бригу <жо њ и х о в о г  издржавања. Док Совјетски 
Савез није могао да обезбеди то издржавање детета и помоћ 
мајци, није укидао ову установу 'утврђивања ванбрачнога 
очинства, ма да je у томе било много компли>кација.

Забрана утврђивања очинства у нашим данашњим усло- 
'вима не би значила напредну него назадну меру. Сврха: je 
овога закона да заштити интересе деце. У овој етатш наша 
држава није у стању да узме на себе лотшуно материјално 
обезбеђење детета. Зато се овим законом брига за васли- 
тање и издржавање деце у знатној мери оставља на поро- 
дицу, ла родитеље. И кад се полази од те чињенице, разум- 
љиво je да ванбрачна деца која су изједначена са брачном, 
да MajiKe детета, које су у највише случајева у тешкој ситул- 
цији, ,не смеју да остану без материјалне потлоре. Због инте- 
реса детета, због омогућавања његовог лодизања, било je, 
дакле, нужло у данашњој етатш задрж,ати институцију утвр- 
ђивања ванбрачнога очинства у оним крајевима где je она 
и досада постојала, а увести je тамо где je није било. 
Укратко, брачна и ванбрачна деца су изједначена. Закон лро- 
писује да родитељи имају према деци рођеној у браку или 
ван брака иста права и дужности а и обратно брачна и ван- 
брачна деца према родитељима. He усвојити принципе утвр- 
ђивања очинства, значило би не спровести конзеквентно ни 
одредбе Устава ни остале одредбе овог лројекта.

Обавеза издржавања деце, односно породице, npeM.ai ста- 
ром схватању падала je у првом реду на оца, док ново схва- 
тање поставља лравило да су с-улрузи дужни доприносити 
издржавање деце и лородице сразмерно својим могућно- 
стима. Прво гледиште je у складу са застарелим схватањем 
о положају и улози жене у породици и друштву, а друго са, 
савременм схватањем о лотлуном изједначењу мушкарца и 
жене у свим области.ма друштвеног збивања ла и у поро- 
дици. Ово последње гледиште иде у корак са друштвеним 
развитком и животном’стварношћу садашњице. Једнгка права 
повлаче и једнаке дужностл. У том смислу у нашем Ооновном



закону о браму, као и у овом пројекту, усвојено je начело 
да су родитељи дутжни заједнички издржавати своју децу, 
и обратно.

Обавеза издржавања постоји и између осталих крвних 
€родника у првој усходној и нисходној линији 'Као и између 
браће и сестара у погледу издржавања малолетне браће и 
сестара, ка>о и неких других лобочних сродника, и све то 
лод условима из члана 33—44 лројекта.

Како се сродством заснивају права и дужности ме^ ' 
ближим сродницима, то je и ова одредба о обавези издржа- 
вања напред наведених сродника заснована на узајамној 
дужности међу ближим сродницима. Према томе, »обавеза 
издржавања ближих сродника није само моралња него за- 
конска дужност чије се иопуњавање може тражити и оства- 
ривати и судским путем.

Најзад ваља истаћи да се овим законом уствари довр- 
шава наш законодавни рад у погледу основног законоког 
уређења односа у породици у схмислу овлашћења из члана 
26 Устава ФНРЈ. Заснован на демократским начелима и на 
најновијем схватњу улоге породице и њених чланова у дру- 
штву, сигурно je да ће овај закон обезбедити правилно разви- 
јање односа међ'у члановима породице, а на добро наше 
друштвене заједнице. (Одобравање).

Претседник: Тражи ли још ко реч? (iHe тражи нико). 
Прелазимо на читање законског предлога. Молим друга 
известиоца да чита члан по члан.

Известилац чита наслов и члан 1 законског предлога 
према извештају Зашнодавног одбора. (Видети прилог на 
крају књиге).

Претседник: Ко гласа за члан 1, нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Ко je против? (Нико). Према томе, члан 1 je 
цримљен једноглаоно.

(За iobhm je Befee народа, гласајући дизањем руке, усво- 
јило једногласно и без промене све чланове од члана 2 до 
члана 44 закључно, лрема предлогу и извештају Одбора.)

Претседник: Објављујем да je Основни закон о одно- 
сима родитеља и деце у лојединоетима изгласан.

Прелазихмо на гласање у целини. Предлажем да гласамо 
дшањем руке. Прима ли се? (Прима се). Ко гласа за пре- 
длог Основног закока о односима родитеља и деце у целини, 
нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против?



(Нема). Објављујем да je Предлог основног закона о одно- 
сима родитеља и деце у Behyi народа коначно усвојен и да 
ће бити упућен Савезном већу на решавање.

Прелазимо на друпу тачку дневног реда: лретрес Пре- 
длога зако-на о личним именима. Молим друга известиоца 
Срећка Жумера да поднесе извештај Законодавног одбора.

Izvestilac Srečko Žumer (NR Slovenija): (čit.a izvesta j za- 
konodavnog odbora. —- Videti prilog na kraju knjige.)

Tovariši, k Zaikonu o osebnih imenih vam nimam v načelu 
posebnega govoriti, ker je sama obrazložitev njegova takO' 
jasna in jasen sam zakon. Dovolite mi zato samo par besed. 
Zakon o osebnih imenih je v upravnem urejanju naše države 
nujno potreben. Na tej osnovi bazira Zakon o zakonski zvezi, 
zakon o matičnih knjigah, o posvojitvi in drugi. V 'obrazložitvi 
samega zakona stoji v uvodnih besedah, da je za družbo in za 
pojedincai ta zakon velike važnosti, da se po osebnem imenu 
more ugotoviti identiteta državljana. Točna evidenca državlja
nov more le po osebnem imenu ugotoviti osebo, s katero ima 
oblast posla. Prav -tako je potrebno pri pravicah posameznih 
državljanov ugotoviti najprej pravo osebo, to pa je mogoče le 
po osebnem imenu. Nujno je dalje potrebno zaradi točne evi
dence prenehati s prakso samo enega imena, kot je to pri nas 
v nekaterih krajih še vedno v navadi. Zakon o osebnih imenih 
prinaša red v tem vprašanju in tako ustvarja možnost pravil
nega odnosa med državo in državljanom in med državljani sai- 
mimi Zato prosim v imenu Zakonodajnega odbora, da Svet 
sprejme zakonski predlog tako v načelu kot v podrobnostih.

Претседник: Чули сте извештај Законодавног одбора. 
Прелазимо на претрес. Тражи ли ко реч no овом за.коноком 
предлогу? (He тражи нико). Онда прелазимо на читање за- 
конског предлога. Моли<м друга известиоца да чита члан 
по члан.

Известилац чита наслов и члан 1 законског предлога. 
■према извештају Законодавног одбора. (Видети прилог на 
крају књиге).

Претседкик: Ко je за овај члан, нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Има ли кога против? (Нема). Објављујем да 
су наслов закона и члан 1 једногласно примљени.

(За овим je Веће народа, гласај.ући дизањем руке о 
сваком прочитаном члану, усвојило једногласно и без про- 
мена све чланове од члана 2 до члана 33 закључж), орема 
предлогу и извештају Законодавног одбор^.)



Претседник: Тиме je Закон о личним именима у поје- 
диностима примљен. Прелазимо на гласање <yi целини. Пре- 
длажем да се гласа дизањем руке. (Прима се). Ко je за овај 
законски -предлог у целини, нека дигне руку. (Сви> дижу 
руку). Има ли ко против? (Нема).

Објављујем да je Предлог закона о личним именима 
једногласно примљен у Већу народа и да ће бити упућен 
Савезном већу на решавање.

Прелазимо на трећу тачку дневног реда: претрес Пре- 
длога закона о  изменама и дапунама Закона о орденима и 
медаљама Федеративне Народне Републике Југославије.

Молим друга известиоцз Михаила Апостолског да под- 
несе извештај Законодавног одбора.

Известилац Михаило Апостолски (HP Македонија): 
(Чита извештај Законодав«ог одбора. — Видети тхрилог на 
крају књиге.)

Другови и другарице, још током рата међу демократ- 
ским народима остварила се сарадња у борби против ф-а- 
шизма. За ту сарадњу, за развијање браппских и пријатељ- 
ских односа мното je крви праливено, много je напора учи- 
њено од стране народа демократских земаља.

По свршетку рата, наша држава, као и друге демократ- 
ске државе, наставила je политиму, мирољубиве сарадње и 
пријатељских одноеа, знајући да развијањем братских и 
пријатељских односа између демократских народа, њихо- 
вом тесном «ултурном, економском и политичком сарадњом 
доприноси највише учвршћењу мира у свету.

Влада Федеративне Народне Републике Јулославје, у 
тежњи да награди истакнуте борце за заслуге на развијању 
и учвршћењу мирољубиве сарадње и пријатељских однсса 
између наше државе и других земаља, «ао и да даде за то 
још јачи потстрек, предложила, je Закон о изменама и до- 
пунама Закона о орденима и медаљама Федеративне На- 
родне Републике Југославијег којим се уводи нов орден, 
Орден југословенске засЈаее, «оји има пет редова. Молим 
народне посланике да приме овај предлог закона. (Аплауз).

Претседник: Отвграм диокусију по овоме замоиском 
предлогу. Тражи ли ко реч? (Нико се не јавља). Пошто се 
нико не јавља за реч, прелазимо на чита.ње законског пре- 
длога. Молим друга известиоца да чита члан mo члан.



Известилац чита наслов и члан 1 законског лредлога, 
према извештају Законодавног одбора. (Видети лрилог на 
крају књиге).

Претседнлк: Ко гласа за члан 1, не.к-ai диогне руку. (Сви 
дижу руку). Објављујем да je члан 1 једногласно примљен. 
Молим друга известиоца да прочита члан 2.

Известилац чита члан 2.
Претседник: Ко гласа за члан 2, нека дигне руку. (Сви 

дижу руку). Пошто нико није против, објгвљујем да je 
примљен и члан 2.

Тиме je Предлог закона о изменама и допунама Закона
о орденима и медаљама Федеративне Народне Релублике 
Југославије изгласан у појединостима.

Гласаћемо сада у целини дизањем руке. Ко гласа за, 
нека дигне руку. (Сви дижу руку). Пошто сви дижу руку, 
објављујем да je Предлог закона о изменама и допунамз 
Закона о орденима и медаљама Федеративне Народне Репу' 
блнке Југославије у Већу народа изгласан и да- ће бити 
упућен Савезном већу на решавање.

Прелазимо на четврту тач«у дневног реда: 'претрес Пре- 
длога закона о изменама и допунама Закона о установљењу 
права на пензију и пензионисању државних службеника.

Молим друга известиоца Драгољуба Илића да, поднесе 
извештај Законодавног одбора.

Известилац, Драгољуб Илић (HP Србија): (Чита изве- 
штај Законодавног одбора. — Видети прилог Hai крају 
књиге.)

Законски предлог који je пред вама. садржи измене које 
je требало учинити у Закону о установљењу права на лен- 
зију и о пензионсању државних службеника, који je доле- 
сен у ово доба прошле године. Наиме, у  члану 50, став 1, л о  
менутог закона било je лрописано да ће се пензија, државним 
службеницима који.ма служба буде от-казана одредити док 
се не спроведе закон о обавезном социјалном осигурању и то: 
мушкарцу ако je навршио 60 година старости, а жени ако 
je напунила 55 година старости, под условом да имају нај- 
мање 10 година ефективне службе, или пре тога ако имају 
55 живота и 35 година ефективне службе.

Међутим, локазало се да у извесним случајевима треба 
отступити и доделити лензију и оним службеницима којима 
je служба отказана лре навршене 60 године старости, одно-



сно 55 године старости. Због тога je у  члану 1 законског 
предлога предвиђено да се лензија у оправданим случаје- 
вима може одредити без обзира на године старости, уко- 
лико службеник испуњава услове за лензију. За овакве слу- 
чајеве закон лоставља као услов још и саглаоност Претсед- 
•ника Владе.

Члан 2 уређује питање одређивања лензије службени* 
цима «ојима би се имала одредити лензија у међувремену 
од извршеног превођења на нова звања и плате до ступања. 
на снагу обавезног социјалног осигурања државних службе- 
ника. Наиме, по члану 8 Закона о установљењу права на. 
пензије и о пензионисању држлвиих службеника прописано 
je да се за израчунавање износа личних пензија установљава 
18 пензиских основа, у које су звања и групе раопоређиване 
по старом закону. Пошто нова система.тизација дрлсавних 
службеника не познаје више групе и звања која Qyi -посто- , 
јала у старом службеничком систему, било je потребно да 
се нови систем привремено доведе у склад са сиетемом одре- 
ђивања пензија шо Закону о установљењу права на пензију 
и о пензионисању државних службеника!, док се не уста- 
нови' нови систем пензионог осигурања државних службе- 
HH'Ka. Стога члан 2 предлога предвиђа да ће се службеии- 
цима моји би били пензионисаки у међувремену до спрово- 
ђења обавезног социјалног осигурања пензија приврехмено 
одредити по За.кону о установљењу права на пензију и о 
пензионисању државлих службеника и то према старој 
групи и старом звању. По опроведемом социјалнсш осигу- 
рању таквим ће се лицима накнадна одредити пензија према 
прописима о пензионом осигурању. На тај начин неће бити 
никакве разлике између службеника који би били пензиони- 
саки 'по старо.м закону и оних који би били пензионисани 
по ступању на снагу прописа о обавезном осигурању др- 
жавних службеника.

Најзад, у члану 3 даје се Влади овлашћење да може 
регулисати литање за.послења пензионера и по потреби ме- 
њати износе пензија, помоћи и додатака.

Законодавни одбор Већа народа није унео никакве 
измене у предложени нацрт закона, осим што je у члану 3,. 
тачка 2, изоставио лоследњу реченицу, уз сагласност пове- 
реника Владе.

После ових кратких објашњења ja молим Веће народа 
да Предлог закона о из-менама и долунама Заккзна* о установ-
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љењ,у права на пензију и о пензиоиисању државних службе- 
ника прими како je предложен.

Претседник: Отвграм претрес по овом законском пре- 
длогу. Тражи ли ко реч? (Нико). Прелазимо на читање за- 
конског предлога. Молим друга известиоца да чита чла« 
по члан.

Известилац чит*а наслов и члан 1 законског предлога, 
према извештају Законодавног одбора. (Видети прилог на 
крају књиге).

(За овим je Веће народа, гласајући чла« по члан, |усво- 
јило једногласно и без промена све чланове од 1 до 5 
закључно.)

Претседник: Прелазимо ‘на гласање у целини. Гласаћемо 
дизањем руке. Ко гласз за, нека! дигне руку. (Сви дижу 
руку). Има ли кога против? (Нема).

Објављујем да je Предлог закона о изменама и допу- 
нама Закона о установљењу права на пензију и о пензио- 
нисанху државних службеника изгласан у Већу .народа и да 
ће се упутити Савезном већу на решавање.

Прелазимо на пету тачку дневног реда: претрес Пре- 
длога закона о регулисању терета укњижених на непокрег- 
ностима које су лрешле у свој»ну државе на основу Закона
о airpapHioj реформи и колонизацији и О-сновног закош о 
поступању са експроприсаним и конфи.скованим шумским 
поседима. Моли,м друга известиоца Тому Чиковића да 
поднесе извештај Законодавног одбора.

Известилац Томо Чиковић (HP Хрватска): (Чита изве- 
штај Зако«одавног одбора. — Видети прилог на крају 
књиге.)

Другови и другарице, Закон о аграрној реформи и ко- 
лонизацији предвиђа да аграрни интересенти и они који 
су добили земљу из земљишног фонда добију je без икаквог 
терета и зато je било потребно донети закон, како je то 
предвиђено у члану 9 Закона о аграрној реформи и коло- 
низацији, који ће регулисати питање терета на аграрним 
земљиштима и шумским поседима који су ушли у земљишни 
фонд било кокфискацијом било по Закону о аграрној ре- 
форми. Будући №  држава преузима св& терете на себе при 
додељивању земљишта аграрним интересентима, овим ће 
законом то питање бити дефинитивно решено и скинуто са 
дневног реда, те ће и ловериоци чији се терети налазе на



именованом земљишту бити намирени. Стога молим Веће 
народа да изволи прихватии у целости овај законски 
предлог.

Претседник: Отварам претрес по овом законском пре- 
длогу. Тражи ли ко реч? (He тражи нико). ПЈошто се нико 
не јавља, прелазимо на читање законског предлога. Молим 
друга известиоца да чита, чла,н по члан.

Известилац чита «аслов и члан 1 законског предлога, 
лрема извештају Закондавног одбора. (Видети лрилог на 
храју књиге).

Претседник: Ко гласа за, нека дигне руку. (Сви дижу 
руку). Има ли кога против? (Нема). 'Према томе, наслов и 
члан 1 за'Конског предлога лримљени су једногласно.

(За овим je Веће народа, глааајући дизањем руке о 
сваком лрочитаном члану, усвајило једногласно и без про- 
мена све чланове од члана 2 до члана 11 закључно.)

Претседник: Тиме je овај законски предлог изгласан у 
појединостима. Прелазимо на гласање у целини. Гласаће се 
дизањем руке. Ко гласа за, нека дигне руку. (Сви дижу 
руку). Има ли кога прогив? (Не.м,а). Објављујем да je Пре- 
длог закона о регулисању терета !)жњижених на непокрет- 
ностима које су прешле у својину државе на основу Закона
о аграрној реформи и колонизацији и Основног закона 
поступању са експроприсаним и конфискованим шумским 
гсоседима изгласан у Већу народа и да ће се упутити Саве- 
зночм већу на решавање.

Прелазимо на шесту тачку дневног реда: претрес Пре- 
длога закона о изменама и допунама члана 36 Закона о 
аграрној реф'орм.и и колонизацији. Молим друга известиоца 
Законодавног одбара др Бранка Чубриловића да .поднесе 
извештај Законодавног одбора.

Известилац др Бранко Чубриловић (HP Босна и Херце- 
говина) чита извештај Законодавног одбора. (Видети прилог 
на крају књиге).

Претседник: Отварам лретрес по овом законском пре- 
длогу. Тражи ли ко реч? (He тражи нико). Прелазимо на 
читање законског лредлога. Молим друга известиоца дз 
чита члан по члан.

Известилац чита наслов и члан 1 законског предлога, 
према извештају Законодавног одбора. (Видети прилог н.а 
крају књиге).
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ГЈретседник: Ko гласа за, нека дигне руку. (Сви посла- 
ници дижу руку). Има ли кога против? (Нема). Објављу- 
јем да je члан 1 примљен.

(Једногласно и без промена лосланици су дизањем руке 
усвојили и члан 2.)

Претседник: Објављујем да je законски предлог при- 
мљен iy појединостима. Гласаћемо о њему и у целини и то 
дизањем руке. Ко гласа за, нека дигне руку. (Сви посланици 
дижу руку). Има ли кога против? (Нема.). Објављујем да je 
Предлог закона о изменама и допунама, члана 36 Закона о 
аграрној реформи и колонизацији у Beh«yi народа коначно 
изгласан и да ће се упутити Савезмом већу на решавање.

Прелазимо на седму тачку дневног реда: оретрес Пре- 
длога закона о оверав.ању лотоиса, рукописа и преписа. 
Молим друга известиоца Д.рагољуба Илића да поднесе изве- 
штај Законодавног одбора.

Известилац Драгољуб Илић: (Чита извештај Зак'Снодзв-
ног одбора. — . Видети прилог на крају књиге.)

Другови, законски предлог који се налази пред вама 
уређује једну материј^ код које je постојала разноликосг 
и неуједначеност у законским прописихма на. разним правним 
подручјима или je владало потпуно отсуство законских тек- 
стова и служило се лраксом која je била врло разнолика. 
Т.а разноликост праксе и отсуство законских 'пролиса били 
су врло велика сметња за сналажење у овом .правном инсти- 
туту, те je настала .потреба да се то питање на јединствен 
начин јуреди. Поред тога постојала je потреба да се уреде 
и нека друга питања која досада или уопште нису била уре- 
ђена или су разнолико решава-ња. Пројекат закона сва та пи- 
тања обухвата једним за.конским п.редлогом, чиме се 'Он по.- 
јављује као средство за уношење реда и стабилности у наш 
правни саобраћај. У законски текст који нам je послат од 
стране Владе унесене су врло ситне измене и, мислим, нема 
потребе да их читам пошто их већ имате и лошто ,су оне више 
мање само стилистичке лрироде. Стога. iy име Законодавког 
одбора молим Веће народа да овај законски лредлог при- 
хвати и у лојединостима и у целини онако како je пре- 
дложен.

Претседник: Отварам претрес по овом законском пре- 
длогу. Тражи ли ко реч? (He тражи нико). Прелазимо на 
читање законског предлога. Молим друга известиоца да чита 
члан по члан.



Известилац чита наслов и члан 1 законског предлога; 
према извештају Законодавног одбора. (Видети прилог на 
крају књиге).

Претседник: Ко гласа за члан 1, нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je 
члан 1 примљен.

(За ови.ч je Веће народа, гласајући дизањем руке, једно- 
гласно и без измена усвојило и све остале чланове од члана
2 до закључно члана 19, према законском предлогу и изве- 
штају Законодавног одбора.)

Претседник: Према томе, ов.ај законски предлог изгла- 
сан je у .појединостима. Гласаћемо >о њему и у целини. Гла- 
саћемо дизањем руке. Ко гласа за, нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je 
Предлог закона о оверавању потписа, рукописа и’ преписа 
\i Већу народа изгласан и да ће се упутити Савезном већу 
на даљи поступак.

Прелазимо на следећу тачку дневног реда: претрес
Предлога закона о кретању на граници. Молим известиоца 
друга Милана Поповића да поднесе извештај Законодавног 
одбора.

Известилац Милан Поповић (HP Србија): (Чита изве- 
штај Законодавног одбора. — Видети прилог на крају 
књиге.)

Другови народни посланици, Предлог закона о кретању 
на граници који се данас налази пред нама на решавању 
претставља В|?.жан .инструменат наше Владе за обезбеђење 
наших граница, сигурности и мира нашег граничног појаса.

Овај закон регулише правни основ питања прелаза др- 
жа^вне транице као и боравак и кретање у пограничној зони, 
како наших држављана тако и странаца. Потребно je да 
наши грађани и странци знају тачно под којим се условима 
и на који начин може 'прелазити државна граница, боравити 
и кретати се у пограничној зон«.

Самим тим што се ово питање регулише законом, у 
складу je ca нашим Уставом, јер се правним регулисањем 
овога проблема остварује онај основни уставни принцип да 
делатност државне управе мора бити строго законита.

У првом чланут 'поставља се и утврђује 'оеновно начело 
свог законског предлога да се преко државне границе може 
прелазити, уз уредну лутну исправу, само на одређеним гра-



ничним прелазима који се установљују решењем Владе 
ФНРЈ и међународним споразумима. Исто тако предлог за- 
кона пролисује службу контроле кретања на граници и кон- 
тролу путника који 'прелазе државну границу. Он одређује 
дубину земљишног појаса граничне зоне од 15 км у уну- 
трашњост земље, прописује казнене одредбе и даје овла- 
шћења Министру унутрашњих послова; ФНРЈ да издаје про- 
ггисе који регулишу сва остала питања на основу одредаба 
овог закона.

Ради ефикасније контроле прелаза државне границе и 
кретања у пограничнај зони, закон налаже Министру уну- 
трашњих лослова ФНРЈ да организује погранична аеродром- 
ска и лучка повереништва <под својим непосредним руко- 
водством, као и да про.пише одредбе о редовним путним 
исправама за прелаз преко границе, да. одобрава, боравак и 
кретање страним држављанима у лограничној зони, да про- 
писује ближе одредбе о граничној зони и о изузецима у 
погледу државио-г лограеи^ног лојаоа,, о личним «артама 
становника зоне, затим о вршењу лова и риболова у гра* 
ничном појасу.

Давање ових и ова'Квих овлашћења Министру ^нутра- 
шњих послова ФНРЈ потпуно je у складу са природом овога 
посла и уопешним вршењем ове службе, јер сва ова обимна 
и разноврсна материја кају обухвата овај проблем кретања 
на граници није могла бити решена у детаље предлогом 
овог закона, јер та.ко дета^>но и круто поста,вљање одре- 
даба закона, с обзиром на евентуалне промене међународних 
односа, не би шравилно и у духу самога закона лослужило 
интересима безбедности на.ше земље. To je и због веће ела* 
стичности у самом поступку лри вршењу ове одговорне 
службе, закон дао Министру унутрашњих послова ФНРЈ ова  
потребна овлашћења. Ни шитање двовласника није посебно 
додирнуто овим предлогом закош, јер je и то питање за- 
висно од међународних споразума са појединим државама 
са којима се граничимо. To питање начелно регулише члан
2 ов о г  закона.

Опште узев, овај предлог закона долази пред >нас на 
решавање као стварна потреба правног регулисања овог 
важног проблема, проблема службе-нашег граничног саобра- 
ћ,аја, а исто тако и као велико старање наше Савезне влзде 
за сигурност и мир на нашим границама, па молим другове



народне посланике да лредлог закона прихвате у целини 
како je предложен од Законодавног одбора.

Претседник: Отварам претрес по овоме законском пре- 
длогу. Тражи ли «o реч? (He тражи нико). Прелазимо на 
читање законеког предлога. Молим друга известиоца да 
чита члан по члан.

Известилац чита наслов и чл. 1 законског предлога, 
према извештају Одбора. (Видети поилог на крају књиге).

Претседиик: Ко гласа за, нека дигне руку. (Сви дижу 
руку). Има л:и ко против? (Нема). Објављујем да су наслов 
и члан 1 дримљени.

(За ов'Им je Веће народа, гласајући дизањем руке о сва- 
ком прочитаном члану, једногласно усвојило чланове 2 до
11 закључно према предлогу и извештају Законодавног 
одбора.)

Претседник: iHa тај начин овај законски предлог je 
изгласан у лојединостима. Прелазимо на гласање у целини. 
Гласаћемо дизањем руке. Ко' гласа за, нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). 'Ко je против? (Нико). Објављујем да je Предлог 
закона о кретзњу на граници изгласан у Већу народа и упу- 
тиће се Савезном већу на решавање.

Тиме смо коначно исцрпли наш дневни ред. Предлажем 
као дневни ред за идућу седницу:

1) претрес Предлога закона о војним судовима; 2) пре- 
трес Предлога закона о изменама и допунама- Закона о вој- 
»ој обавези држављана ФНРЈ; 3) претрес Предлога, закон.а
о изменама и допунама Закона а  ратним војним инвалидима;
4) претрес Предлога закона о измеиама и допунама Закона
о мирнодопским војним инвалидима; 5) претрес Предлога 
закона о изменама и допунама Закона о држављанств^; и 
6) претрес Предлога закома о држављанству лица на по- 
дручју припојеном ФНРЈ на осноВ)У Уговора о миру са 
И тјЗЛИЈОМ.

Прихвата ли Веће народа овај дневни ред? (Прихвата). 
Објављујем да je предложен дневни ред прихваћен.

Данашњу седницу закључујем, а идућу заказујем за 
сутра у 17 часова.

(Седница je закљ-учена у 19,30 чаоова).
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SAVEZNO VEČE

. Druga sednica
(25 novembra 1947)

Početak u 17,10 Časova.
Pretsedavao pretsednik Vladimir Simič.
Predsednik: Otviaram drugi redovni sastanak IV redovnog 

zasedanja Saveznog veča Narodne skupštine Federativne Na
rodne Republike Jugoslavije.

Zapisnik današnjeg sastanka vodiče sekretar Stevan Jovičič.
Izvolite saslušati zapisnik prvog redovnog sastanka.
Sekretar čita zapisnik prvog redovnog sastanka IV redov

nog zasedanja.
Pretsednik: Ima li primedaba na pročitani zapisnik? (Nema). 

Pošto primedaba nema, objavljujem da se zapisnik overava.
Narodni poslanik Mile Peruničič podnosi Saveznom veču 

na rešenje Predlog zakona o dopuni Zakona o ordenima i me
daljama Federativne Narodne Republike Jugoslavije.

Pošto je Zakonodavni odbor danas pre pod n e bio na okupu, 
to sam ja sam uputio ovaj zakonski predlog Zakonodavnom 
odboru na pretres i rešavanje.

Mandatno-'imunitetski odbor uputio je Saveznom veču tri 
izveštaja. Prvi izveštaj glasi:
NARODNA SKUPSTiNA FNRJ

SAVEZNO VEČE 

M an datn o - i muni t e t s k i odbor 
Br. 7

24-X1-1947 sred.
Beograd

SAVEZNOM VEĆU NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
B e o g r a d

Mandatno-imunitetski odbor primio je preko Pre:sednik.t 
Saveznog. veča ostavku narodnog poslanika Miodraga Nedeij- 
koviča na njegov mandat za Izborni srez trstenički.



Po razmotrenju izbornih akata i kandidatskih lista, Odbor 
je utvrd'i'0  da je Miodrag Nedeljkovič, student agronomije iz 
Velike Drenove, bio izabran na izborima za Ustavotvornu skup- 
štinu 11 novembra 1945 godine kao sreski kandidat u Izbornom 
srezu trsteničkom i da mu je zamenik Vučko Veličkovič, zemljo- 
radnik iz Jasikovice.

Na osnovu čl. 44 Poslovnika Saveznog veča, Odboru je čast 
predložiti Saveznom veču da na mesto Miodraga Nedeljkoviča 
oglasi za narodnog poslanika Vučka Veličkoviča, zemljoradnika 
iz Jasikovice.

Za izvestioca određen je Jovan Veselinov.
Podnoseči ovaj svoj izveštaj, Mandatno-imunitetski odbor 

moli Veče da ga izvoli u svemu usvojiti.
Za seikretara Pretsednik'

V. Zekovič, s. r. J. Veselinov, s. r.
Č i! ,a n o v i :

B. Fotev, s. r., Vida Tomšič, s. r.

Da li Veče prima ovaj izveštaj Mandatno-imunitetskog 
odbora? (Prima). Ima li koga protiv? (Nema). Objavljujem da 
je izveštaj Mandatno-imunitetskog odbora prihvačen i da če 
se pozvati za poslanika Saveznog veča Vučko Veličkovič, ze- 
mljoradnik iz Jasikovice, na mesto Miodraga Nedeljkoviča koji 
je dao ostavku.

Drugi izveštaj Mandatno-imunitetskog odbora glasi:

NARODNA SKUPŠTINA FNRJ
SAVEZNO VEČE 

Mandatno-iimun.itetski odbor 
Br 8

24-XI-1947 god.
Beograd

SAVEZNOM VEĆU NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
B e o g r a d

Mandatno-imunitetski odbor primio je preko Pretsednika 
Saveznog veča ostavku narodnog poslanika Gligorija V. Man
diča, na njegov mandat za Izborni srez kotorsko-hercegnovski.

Po razmotrenju izbornih akata i kandidatskih lista, Odbor 
je utvrdio da je Gligorije V. Mandič, general-major iz Herceg- 
novog bio izabran na izborima za Ustavotvornu skupštinu 11 
novembra 1945 godine kao sreski kandidat u Izbornom srezu



kotorsko-hercegnovskom i da mu je zamenik Crnogorčević 
Jovo, pomočnik javnog tužioca iz Denoviča.

Na osnovu čl. 44 Poslovnika Saveznog veča, Odboru je čast 
predložiti Saveznom veču da na mesto Gligorija V. Mandiča 
oglasi za narodnog poslanika Saveznog veča za Srez kotorsko- 
hercegnovski Crnogorčevič Jovu, pomočnika javnog tužioca iz 
Đenovića.

Za izvestioca odreden je Jovan Veselinov.
Podnoseči ovaj svoj izveštaj, Mandatno-imunitetski odbor 

moli Veče da ga izvoli u svemu usvojiti.
Za sekretara Pretsednik

V. Zekovič, s. r. J. Veselinov, s. r.
Č 1 a in o v ,i:

B. Fotev, s. r., Vida Tomšič, s. r.

. Da li Veče prima ovaj drugi izveštaj Mandatno-imunitet
skog odbora? (Prima). Ima li koga protiv? (Nema). Objavlju
jem da je izveštaj Mandatno-imunitetskog odbora prihvačen od 
Strane Saveznog veča i' oglašavam za narodnog poslanika Sa
veznog veča Jovu Crnogorčeviča, pomočnika javnog tužioca. 
iz Denoviča.

Treči izveštaj Mandatno-imunitetskog odbora glasi: 

NARODNA SKUPŠTLNA FNRJ
SAVEZNO VECE 

M an d a>tn o - i mun i t e tski o db o r 
Br. 9

24-X1-1947 g-od.
Beograd

SAVEZNOM VEČU NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
B e o g r a d

Mandatno-imunitetski odbor primio je preko Pretsednika 
Saveznog veča izveštaj Pretsedništva Prezidijuma Narodne 
skupštine FNRJ da je na osnovu čl. 69 Ustava i čl. 41 Poslov
nika Saveznog veča, a na traženje Javnog tužioca FNRJ od 15 
maja 1947 godine, dalo odobrenje za vodenje krivičnog pp- 
stupka protiv dr Dragoljuba Jovanoviča, narodnog poslanika 
Saveznog veča.

Odbor je utvrdio da je ovo odobrenje za vodenje krivič
nog postupka protiv narodnog poslanika dr Dragoljuba Jova-



novica dato pravilno, pošto po čl. 41 Poslovnika Saveznog veča 
u vremenu izmedu. zasedanja Veča i kad ono nije na okupu, 
odobrenje za vodenje krivičnog postupka može dati Pretsed- 
ništvo Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ, a u vremenu kada 
je .ovo odobrenje traženo, Savezno veče nije bilo na okupu.

Isto tako Odbor je primio preko Pretsednika Saveznog 
veča presudu Vrhovnog suda Narodne Republike Srbije Kbr. 2/47 
od 8 oktobra 1947 godine, kojom je dr Dragoljub Jovanovič 
osuden na kaznu lišenja slobode sa prinudnim radom u tra
janju od devet godina i na gubitak političkih prava iz čl. 8 
od a—g Zakona o  vrstama kazni i pojedinih gradanskih prava
i to prava na penziju i pomoč socijalnog osiguranja u trajanju 
od tri godine.

Pošto je gornjom presudom narodni poslanik dr Dragoljub 
Jovanovič osuđen na dugogodišnje lišenje slobode sa prinud
nim radom i na gubitak političkih prava, Odbor predlaže Sa
veznom veču da se mandat dr Dragoljuba Jovanoviča poništi.

Pregledom izbornih akata i kandidatskih lista Odbor je 
utvrdio da je na izborima za Ustavotvornu skupštinu od 11 no
vembra 1945 godine dr Dragoljub Jovanovič bio izabran kao 
sreski kandidat za Izborni srez nišavski sa gradom Pirotom i 
da mu je zamenik Dordevič Stojan, zemljoradnik iz Krupca.

Odbor predlaže Saveznom veču da: oglasi za narodnog po
slanika Saveznog veča na mesto dr Dragoljuba Jovanoviča 
Dordeviča Stojana, zemljoradnika iz Krupca.

Za izvestioca odreden je Jovan Veselinov.
Podnoseči ovaj svoj izveštaj, Mandatno-imunitetski odbor 

moli Veče da ga izvoli u svemu usvojiti.
Za sekretara P r e t s e d n ik

V. Zekovič, s. r. J. Veselinov, s. r.
Č l a n  o v ,i:

B. Fotev, s. r., Vida Tomšič, s. r.

Da li Veče prima ovaj izveštaj Mandatno-imunitetskog 
odbora. (Prima). Ima li koga da ovaj izveštaj ne prima? (Nema). 
Pošto Veče prima izveštaj Mandatno-imunitetskog odbora, ogla- 
šavam za narodnog poslanika Saveznog veča Dordev ća Sto
jana, zemljoradnika iz Krupca, a mandat dr Dragoljuba Jova
noviča, bivšeg narodnog poslanika Saveznog veča, za poništen.

Zakonodavni odbor podnosi Saveznom veču na rešenje 
svoje izveštaje o zakonskim predlozima i to: o Predlogu za



kona o izmenama i dopunama Zakona o ustanovljenju prava 
na penziju i o penzionisanju državnih službenika; o Predlogu 
zakona o vojnim sudovima; o Predlogu zakona o izmenama i 
dopunama Zakona o državljanstvu Federativne Narodne Repu
blike Jugoslavije; o Predlogu zakona o izmenama i dopunama 
Zakona o ordenima i medaljama Federativne Narodne Repu
blike Jugoslavije; o Predlogu zakona o kretanju na granici; 
■o Predlogu opšteg zakona o šumama; o Predlogu zakona o 
izmeni Zakona o organizaciji državne poljopri.vredne mašinske 
službe; o Predlogu zakona o dopuni Zakona o taksama; i o 
Predlogu zakona o uvodenju »Medalje rada«.

Svi su ovi izveštaj i štampani j razdeljeni narodnim posla- 
nicima, a staviče se na dnevni red kad o tome Savezno veče 
donese odluku.

Narodni poslanici Ferdo Godina, Hribar Janez, Kuhar Lo
vro, Vida Tomšič, Blažo Jovanovič, Miloš RaŠovič, Dublin 
Mugoš, Nimani Džavid i Omanovič Ha-mdija molili su da 'm 
se odobri po 10 dana otsustva a narodni: pošteni,k Sutloivič Ri- 
kard molio je da mu se odobri otsustvo od 8 dana.

Predlažem Saveznom veču da svima ovim drugovima na
rodnim poslanicima odobri po 5 dana otsustva, pošto su u mol- 
bama dokazali da nisu mogli doči na ovo zasedanje. Prima li 
Savezno veče ovaj predlog? (Prima). Objavljujem da su tra- 
žena otsustva odobrena kako je predloženo.

Izveštavam Veče da sam sve molbe i žalbe, koje su dosada 
prispele Saveznom veču, uputio Odboru za molbe i žalbe na 
rešavanje.

Prelazimo na dnevni red. Prva tačka dnevnog reda je pre
tres Predloga osnovnog zakona o odnosima roditelja i dece. 
Izvestilac Zakonodavnog odbora o ovom predlogu zakona je 
narodni poslanik dr Maks Šnuderl. Molim izvestioca, narodnog 
poslanika dr Maksa Šnuderla, da podnese izveštaj Zakonodav
nog odbora.

, Izvestilac dr Maks šnuderl (Izborni srez Maribor— Desni 
Breg, NR Slovenija): (Čita izveštaj Zakonodavnog odbora. — 
Videti prilog na kraju knjige.)

Drugovi narodni poslanici, naša država poklanja odnosima 
koji proizilaze iz braka, to jest por odidi i odnosima u porodici', 
veliku pažnju. Po čl. 26 Ustava porodica je pod zaštitom dr
žave; država ureduje’ pravne odnose porodice. Ustav sam pro- 
pisuje osnove odnosa izmedu roditelja i dece, a naročito zašti- 
čuje decu. Porodično pravo na ta j način dobija naročito zna-



čenje u našem pravnom sistemu. Ovaj se zakon priključuje Za- 
konu o braku, Zakonu o siarateljstvu i Zakonu o usvojenju, i 
dopunjuje time granu našeg porodičnog prava.

Smatram da treba naglasiti značajnost ove činjenice, jer 
u buržoaskim državama porodično pravo čini deo privatnoga 
prava i to zbog toga pošto se, kao što kaže Engels, porodica 
smatra jedinicom koja nasleduje, koja ima svoju imovinu. Brak 
u imučnim porodicama, po pravilu, znači trgovački posao. Te- 
žište nije u moralnim «odnosima izmedu članova porodice, na 
značenju porodice i dece za zajednicu, nego na imovini poro
dice. Socijalističko pravo ne može da prihvati sistematizaciju 
porodičnog prava u sistemu privatnog prava prema principima 
buržoaskog prava. Porodično pravo je važna zasebna grana. 
našeg pravnog sistema i u mnogim obzirima utvrduje več ste- 
čena shvatanja i donosi jasnost i odredenost u pravne odnose 
porodice.

U skladu sa principom ravnopravnosti oba pola, žene i 
muškarca, bračnih drugova, projekat odreduje potpunu jedna- 
kost prava i dužnosti oca i majke. Projekat ovog zakona ukida 
ostatke patrijarhalnog prava da samo otac ima pravo da za- 
stupa i vaspitava dete a miajka da ima samo da se stara o te
lesnim potrebama deteta, nego i jedan i drugi, i otac i majka, 
imaju jednaka prava i dužnosti koje vrše zajednički i spora
zumno. Dužnost izdržavanja dece rodene u braku ili van braka 
podjednako pada na oba roditelja. Ovde se ne radi više o inte- 
resima ličnosti roditelja, nego o interesu deteta koje je pod 
naročitom zaštitom države, budući da su deca budućnost na
roda i države.

U cilju ostvarivanja državne zaštite dece, za svu decu kako 
bračnu tako i vanbračnu, .predviden je nadzor organa stara- 
teljstva, koji odlučuje u slučaju da se roditelji ne sporazu- 
meju, a koji može čak i liški roditeljskih prava roditelja koj'i! 
zanemaruje svoje roditeljske dužnosti, i može predati dete 
ustanovi za vaspitanje.

Drugi važan princip ovog zakona je izjednačenje prava 
bračne i vanbračne dece prema roditeljima, i obratno. Ukoliko 
vanbračno dete u svojim opštim pravima nije sasvim izjedna- 
čeno sa bračnom decom, izlazi to iz činjenice što neke razlike 
proizilaze iz stvarne situacije deteta van braka. Ne mogu se dva 
nejednaka faktična stanja pravno regulisati potpuno na jedan 
te isti način. Ali regulisanje ovih stvarnih razlika sprovedeno 
je u duhu najveće zaštite vanbračnog deteta. To se naročito 
izražava u proširenju kruga bračne dece.



Za neke naše pokrajine novo je uvodenje instituta sudskog 
utvrdivanja očinstva. Problem utvrdivanja očinstva vrlo je slo
žen. Sovjetski Savez ne dopušta sudsko utvrdivanje očinstva 
bez priznanja očinstva od Strane oca, ali je tamo gradanska 
svest več toliko razvijena a materijalna briga države za nezbri- 
nutu decu toliko obezbedena da se tamo ne ukazuje potreba 
ovakvog instituta. I u Francuskoj zakon ne dopušta sudsko 
utvrdivanje očinstva, ali tamo iz drugih razloga, naime, iz dru
štvene dekadence vladajuče klase. Nordiski zakonici priznaju 
prigovor da je majka imala u kritično doba posla i sa drugim 
muškarcima, zbog toga tamo sudovi osuduju sve te muškarce 
na plačanje i izdržavanje deteta koje u tom slučaju ne dobija 
zakonskog oca, ali više izdržavalaca. U našoj državi je posto- 
jao institut utvrdivanja očinstva u svim pokrajinama sem same 
Srbije. Ovde je bio za vreme stare Jugoslavije sprovoden taj 
princip tako rigorozno da se nije dopuštala ni ovrha na izdr- 

iavanje na osnovu presuda prečanskih sudova kojima se utvr- 
duje vanbračno očinstvo.

Prirodno je da u istoj. državi ne može biti u tako osnovnom 
pitanju principijelnog razmimoilaženja. Trebalo je nači for- 
mulu koja odgovara svim zahtevima. U Zakonodavnom odboru
o torne je mnogo diskutovano «i» izražena su različita mišljenja. 
Sve dok naša država nije u mogučnosti da obezbedi vanbrač- 
noj deci izdržavanje, mora se u interesu ovakve dece održati 
institut utvrdivanja očinstva sudskim putem kao osnov za izdr
žavanje deteta. Projekat ovog zakona zbog toga teži za što 
većom objektivnošću i za iznalaženjem objektivne istine. Sud 
nije ograničen na navode tužbe, na iskaz majke u pogledu lica 
oca deteta, nego mora bez obzira na tuženoga povuči u proces 
sve one koji bi prema stanju stvari došli u obzir u pitanju kon- 
kretnog očinstva, i utvrditi očinstvo onoga za koga nade naj
više osnova da je on otac deteta. Pored toga dato je pravo 
osporavanja očinstva majci i detetu, kao i licu koje smatra da 
je ono otac deteta.

Kod nas se dešavalo da su majke označavale kao oca onoga 
izmedu svojih prijatelja koji je bio najimučniji iako bi se doka
zalo da su imale posla u kritično doba i sa drugima. Sada je 
ipak onemogućena zloupotreba i dečiji status zaštićuje se do 
najvišeg stepena.

Ovaj zakon, drugovi narodni poslanici, znači konačno 
jednu važnu sociološku meru. Kod nas u Sloveniji, u narodu, a 
mislim da i u ostalim pokrajinama, još ni sada položaj van- 
Jbračne dece nije povoljan. Još postoji oštra diferencija prema



vanbračnoj maje: i detetu. Vanbračno rođenje je sramota, 
majka gubi u društvu onaj ugled koji bi imala kao devojka i 
ljudi »pokazuju prstom za njom«, kao što kaže naš pesnik 
Prešern. Vanbračna majka izbačena je iz društva »čestitih« 
ljudi. Vanbračno dete, nazivano »pankrtom« stalno je manje 
vredno u očima okoline. Član »čestite« porodice ne može da 
sklopi brak sa licem koje je imalo vanbračno dete ili koje je 
rodeno van braka a da i na njega ne padne sena sramote. Ovaj 
nehumani stav, ovo nemoralno shvačanje u narodu, podrža- 
vano je kod nas od državljanskog zakonika koji je važio od 
1811 g. i koji je proglašavao vanbračno dete gotovo besprav- 
nim prema ocu. Mnogo štete u tom pogledu učinila je j kato- 
lička crkva koja propovedanjem svog morala u cilju ugušivanja 
nemoralnosti tretira vanbračnu majku i dete kao grešnike i 
kao sramotu. Katolički popovi davali su često na krštenju van
bračnoj deci imena koja su smatrana u narodu kao pogrdna. 
Potsečam na novelu Ifvana Cankara »Polikarp«. To je u očima 
naroda sramno ime koje je dao vanbračnom detetu paroh u 
znak sramote, premda je stvarno on sam bio otac tog der.eta. 
U crkvi ste mogli čuti poslednji dan u godini kad se proglaša- 
vala statistika umrlih i rodenih i to, koliko je bilo rodenih u 
toku godine lica kojih ne treba »nebodigatreba«. Jasno je da 
podržavanje ovakve asocijalne' diskriminacije, ovog ograni- 
čavanja pravnih, društvenih -il konvencionalnih prava vanbračne 
dece, ovog izuzetnog stanja nevinih ljudi u oceni naroda ne 
može i ne sme da postoji u našem novom društvenom poretku. 
Projekat ovog zakona dače čvrst oslonac za borbu protiv 
ovakvog nesocijalnog shvatanja i učiniče vanbračnu decu i u 
predrasudama i u oceni naroda ravnopravim i punovažnim 
sugrađanima. U tome i jeste veliki vaspitni značaj ovog zakona:

Propisima o vanbračnoj deci ovaj zakon nipošto ne poka- 
zuje i nikako nema tendenciju da se težište od porodice i za- 
konitog braka prebaci. Zakon nece da forsira takvu stvar. Za 
zakon je jedino brakom osnovana porodica ona forma u kojoj 
ima da se vrši porodični život, da se radaju, odgajaju i vaspi- 
tavaju deca. Ali kad .život iz raznolikih uslova života donosi i 
druge situacije u kojima se pojavljuju i van braka rodena deca, 
to mora zakon i ovu situaciju da uoči i mora doneti odgova- 
rajuče propise, a ovaj projekat doneo ih je u duhu socijali- 
stičkog humanizma i u interesu svojih budučih aktivnih sugra- 
dana a i u interesu politike populacije države.

Baš ovi propisi humanog uredenja pravnog položaja van 
braka rodene dece imaju vanredno veliiki vaspitni značaj za



naš narod u cilju da odbacj zaostala shvatanja kao osratak 
jednog poretka koji na našu sreću više ne postoji.

Naša porodica i odnosi u njoj dobijaju ovim zakonom 
čvrste osnove i jasno pravno opredeljenje. Zbog toga vas u 
ime Zakonodavnog odbora molim da ovaj zakon primite.

Pretsednik: Pristupamo pretresu ovog zakonskog predloga. 
Po članu 30 poslovnika, održava se jedan pretres i u načelu i 
u pojedinostima. Ko želi da uzme učešča u diskusiji o ovome 
zakonskom projektu, može govoriti i u načelu i u pojedino
stima. Molim, ko traži reč? (Niko se ne javlja). Molim izve
stioca da čita zakon po članovima.

Izvestilac čita Predlog osnovnog zakona o odnosima rodi
telja i dece. (Videti prilog na kraju knjige).

Pretsednik: Ko: je za čiian 1 sa naslovom, neka digne ruku. 
(Svi dižu ruku). Ima li koga protiv? (Nema). Objavljujem da je 
član 1 sa naslovom jednoglasno primljen.

(Za ovim je Savezno veče, u smislu svoga poslovnika, gia- 
sajuči dizanjem ruke posebno o svakom članu, jednoglasno 
primilo Predlog zakona o odnosima roditelja i dece, i to od 
čl. f2 do zaključno člana 44, prema predlogu i izveštaju Zako
nodavnog odbora.)

Pretsednik: Prelazimo na glasanje u celini. Saobrazno 
članu 30 poslovnika, Pretsednik može odrediti da se glasa bilo 
pojedinačno bilo dizanjem ruke. Pretsedništvo sa svoje Strane 
odreduje da se ,po ovom zakonu giasa dizanjem ruke. Ko je za 
Predlog zakona o odnosima roditelja i dece u celini, neka digne 
ruku. (Svi poslanici dižu ruku). Ima h koga protiv? (Nema). 
Proglašavam da je Predlog zakona o odnosima roditelja i 
dece u Saveznom veču jednoglasno prihvačen. (Aplauz).

Predlog zakona, saglasno poslovn'iku, uputiće se Veču na
roda na rešavanje.

Druga tačka dnevnog reda je pretres Predloga zakona o 
ličnim imenima. .Izvestilac Zakonodavnog odbora je narodni 
poslanik Mihailo Durovič.

Molim narodnog poslanika Mihaila Duroviča da izvoli 
podneti izveštaj i obnazloženje Zakonodavnog odbora.

Izvestilac Mihailo Đurović (Izborni srez masuričko-polja- 
nički, NR Srbija): Drugovi poslanic1: imaju ovaj izveštaj, i, mi
slim, nije potrebno da ga čitam. (Usvaja se). Pored toga, ima 
izmena i dopuna koje su čisto stilske i tehničke 'ispravke [■ zato



u ime Zakonodavnog odbora molim da se predlog i izveštaj u 
celosti usvoji. (Videti prilog na .kraju knjiige),

Pretsednik: Prelaz im o na pretres Predloga zakona o lič
nim imenima,. Pretres je jedan u načelu i u pojedinostkna i 
ko hoče da učestvuje u diskusiju, neka se javi m  reč. (Niko se 
ne javlja). Pošto niko ne traži reč, molim izvestioca Đurovića 
da čita naslov zakona i čian po član.

Izvestilac čita naslov zakona i član 1.
Pretsednik: Ko je za naslov zakona i član 1, neka digne 

ruku. (Svi dižu ruku). Ima li koga protiv? (Nema). Objavljujem 
da su naslov zakona i član 1 primljeni jednoglasno.

(Zatim je Savezno veče, glasiajuči dizanjem ruke posebno o 
svakom članu, prim'ilo jednoglasno članove od 2 do 3 zaključno, 
prema izveštaju Zakonodavnog odbora.)

Pretsednik: Prelazimo na glasanje u celini. Saglasno članu 
30 poslovnika, Pretsedništvo odreduje da se glasanje vrši diza- 
,njem ruke. Ko je za Predlog zakona o ličnim imenima, onako 
kako je pročitan i izglasan u pojedinostima, neka digne ruku. 
(Svi dižu ruku). Ima ft koga protiv? (Nema). Objavljujem da 

je Predlog zakona o ličnim limenima u Saveznom veču jedno
glasno prihvačen i, saglasno poslovniku, biče upučen Veču na
roda na rešavanje.

Treča tačka našeg dnevnog reda je pretres Predloga za
kona o izmeni i dopuni Zakona o ordenima i medaljama Fede
rativne Narodne Republike Jugoslavije.

Izvestilac Zakonodavnog odbora po ovome zakonskom 
predlogu je narodni poslanik Matevž Hace.

Molim narodnog poslanika Hacea da šaopšti Saveznom 
veču izveštaj Zakonodavnog odbora.

Izvestilac Matevž Hace (Izborni srez Notranjsko—Rakek, 
NR Slovenija) čita izveštaj Zakonodavnog odbora. (Videti pri
log na kraju knjige).

Pretsednik: Pristupa se pretresu ovog zakonskog pre
dloga u načelu i u pojedinostima jednovremeno. Ko želi reč? 
(Niko se ne javlja). Molim izvestioca da pročira naslov pre
dloga a zatim član po član.

Izvestilac čita naslov zakona i član 1.
Pretsednik: Ko je za član 1 zajedno sa naslovom zakon

skog predloga, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li koga 
protiv? (Nema). Objavljujem da je član 1 sa naslovom zakona 
jednoglasno prihvačen.



(Zatim je Savezno veće, glaaajuöj dizanjem ruke, jedno
glasno primilo i čl. 2.)

Pretsednik: Saglasno članu 30 poslovnika, odredujem gla
sanje o predlogu zakoma u celini dizanjem ruke.

Ko je za Predlog zakona o izmeni' i dopuni Zakona q orde- 
nima i medaljama Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 
onako kako je pročitan u celini, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku). Ema li koga protiv? (Nema). Objavljujem da je Pre
dlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o  ordenima i medaljama 
Federativne Narodne Republike Jugoslavije u Saveznom veču 
jednoglasno prihvačen i, saglasno poslovniku, biče upučen Veču 
naroda/ na dalje rešavanje.

Četvrta tačka našeg dnevnog reda je pretres Predloga za
kona o izmenama i dopunama Zakona o ustanovljenju prava 
na penziju i o penzionisanju državnih službenika. 'Izvestilac 
Zakonodavnog odbora je narodni poslanik Lajčo Jaramazovič.

Molim narodnog poslanika Jaramazoviča da saiopšti Sa
veznom veču izveštaj Zakonodavnog odbora.

Izvestilac Laijčo Jaramazovič (Izborni srez Subotica III, NR
Srbija) čita izveštaj Zakonodavnog odbora. (Videti prilog na 
kraju knjige).

Pretsednik: Ima li koga od narodnih poslanika koji želi 
da učestvuje u pretresu ovog zakonskog predloga u načelu i 
pojedinostima? (Niko se ne javlja za reč). Pošto se niko ne 
javlja za reč, molim izvestioca da čita zakonski predlog po čla
novima zajedno sa naslovom.

Izvestilac čita naslov zakonskog predloga i član 1.
Pretsednik: Ko je za član 1, kako ga je izvestilac pročitao 

sa naslovom zakonskog predloga, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku). Ima li> ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 1 sa 
naslovom zakonskog predloga jednoglasno primljen.

(Za ovim je Savezno veče Narodne skupštine FNRJ, glasa- 
iuči o svakom članu pojedinačno dizanjem ruke, primilo, prema 
izveštaju i predlogu Zakonodavnog odbora, i sve ostale članove 
ovog zakonskog predloga od čl. 2 do zaključno čl. 5.)

Pretsednik: J po ovom zakonskom predlogu Pretsedništvo, 
saglasno čl. 30 poslovnika, odreduje. glasanje dizanjem ruke. 
Ko je za Predlog zakona o izmenama, i dopunama u Zakonu o 
ustanovljenju prava na penziju i penzionisanju državnih slu
žbenika u celini, neka digne ruku. (Sv; dižu ruku). Ima li ko 
protiv? (Nema). Objavljujem da je Predlog zakona o izmenama
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i dopunama u Zakonu o ustanovljenju prava na penziju i pen- 
zionisanju državnih službenika u Saveznom veču jednoglasno 
prihvačen .i biče upučen Veču naroda na rešavanje.

Sledeča tačka dnevnoga reda je Predlog zakona o regu- 
lisanju tereta uknjiženih na nepokretnostima koje su agrarnom 
reformom i konfiskacijom prešle u svojinu države.

Izvestilac o ovome zakonskom predlogu je narodni posla
nik Radovan Mijuškovič. Molim poslanika Mijuškoviča da 
podnese izveštaj Zakonodavnog odbora.

Izvestilac Radovan Mijuškovič (Izborni srez tamnavski, N K 
Srbija): (Čita izveštaj Zakonodavnog odbora. — Videti prilog 
na kraju knjige.)

Drugovi narodni poslanici, po Zakonu o agrarnoj reformi 
<i po Zakonu o  j^ostupku sa eksproprisanim šumskim posedima 
mnoga zemljišta prešla su u svojinu države, a preko države 
mnoga zemljišta postala su vlasništvo pojedinih agrarnih inte- 
resenata koji nisu .imali dovoljno zemlje ili su bili potpuno 
bezemljaši. Po ovim zakonima predvideno je da' se sva ta 
zemljišta predaju bez tereta, ali nije naredeno i skidanje tere t2 
sa njih. To se sada čini ovim zakonom. Sve terete država prima 
na sebe, osim onih kamata koje su nastupile posle & aprila 1941 
godine. Ima slučajeva, gde su cela imanja prešla u ruke države 
kao njeno vlasništvo i tu država snosi sve terete. U slučaje- 
vima gde je samo jedan deo prešao u ruke države ili u ruke 
agrarnih interesenata — dobitnika, tu država plača srazmerni 
deo od dobijenog imanja. Prema tome, država če ove terete 
isplatiti u naročitim državnim obveznicama. Te obveznice nisu 
ušle u ovaj zakon, jer se ne zna tačno koliko iznosi dug pa 
zato je i dato ovlaščenje Saveznoj vladi da to pitanje reguliše 
uredbama.

Na ovim imanjima ima tereta koje su stavili pojedini nov- 
čani zavodi nekadašnje stare Jugoslavije, a koji su danas prešli 
na kreditne ustanove naše narodne države. Prema tome, svi če 
se tereti brisati, utoHiko pre što su oni otplačeni još za vreme 
stare Jugoslavije sa onim prekomernim kamatama.

- Molim vas da ovaj zakon primite.
Pretsednik: Želi li ko da uzme reč u pretresu ovog zakon

skog predloga? (Ne javlja se niko). Molim izvestioca da pro- 
čita tekst zakonskog predloga, član po član.

Izvestilac čita najpre naslov zakona, a zatim član 1.



Pretsednik: Ko je za član 1 sa naslovom zakona, neka digne 
ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem 
da je član 1 zakona jednoglasno primljen.

(Za ovim je Savezno veće, glasajuči posebno o svakom 
članu, usvojilo sve članove od člana 2 do 11 zaključno.)

Pretsednik: Saglasno čl. 30 poslovnika, odredujem glasanje
o ovom zakonskom predlogu u celini. Ko je za Predlog zakona
0 regulisanju tereta uknjiženih na nepokretnostima koje su 
prešle u svojinu države na osnovu Zakona o agrarnoj reformi
1 kolonizaciji i Osnovnog zakona o postupanju sa ekspropri
sanim i konfiskovanim šumskim posedima, neka digne ruku. 
(Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je 
Predlog zakona o regulisanju tereta uknjiženih na nepokret
nostima koje su prešle u svojinu države na osnovu Zakona o 
agrarnoj reformi i kolonizaciji i Osnovnog zakona o postu- 

♦panju sa eksproprisanim i konfiskovanim šumskim posedima 
u Saveznom veču jednoglasno prihvačen i da če, saglasno po
slovniku, biti upučen Veču naroda na dalje rešavanje.

Tačka šesta našeg dnevnog reda je Predlog zakona o izme
nama i dopunama člana 36 Zakona o agrarnoj reformi i kolo
nizaciji. Izvestilac o »ovom zakonskom predlogu je narodni 
poslanik Filip Lakuš. Molim narodnog poslanika Filipa Lakuša 
da podnese izveštaj Zakonodavnog odbora.

Izvestilac Filip Lakuš (Izborni srez zagrebački, NR Hrvat- 
ska) čita izveštaj Zakonodavnog odbora. (Videti prilog na 
kraju knjige).

Pretsednik: Da li želi ko da uzme učešča u pretresu ovog 
zakonskog predloga u načelu i pojedinostima? (Niko se ne 
javlja za reč).

Pošto se niko ne javlja za reč, molim izvestioca da čita 
naslov i članove zakonskog predloga.

Izvestilac čita naslov i član 1 Predloga zakona o izmenama
i dopunama člana 36 Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji.

„ Pretsednik: Ko je za član 1 sa naslovom ovog zakonskog 
predloga, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? 
(Nema). Objavljujem da je čl. 1 sa naslovom zakonskog pre
dloga jednoglasno primljen.

(Za ovim je Savezno veče dizanjem ruke jednoglasno pri- 
milo i čl. 2.)

Pretsednik: Pretsedništvo odre.duje, u smislu čl. 30 poslov
nika, da se o ovom zakonskom predlogu u celini glasa diza-



njem ruke. Ko je za to da se ovaj zakonski predlog primi u 
celini, neka digne ruku. (Svi d.žu ruku). Ima li ko protiv? 
(Nema). Objavljujem da je Predlog zakona o izmenama i do
punama čl. 36 Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji ti Sa
veznom veču jednoglasno prihvačen i da če, prema čl. 26 po
slovnika, biti upučen Veču naroda na dalje rešavanje.

Prelazimo na sedmu tačku dnevnog reda: pretres Predloga 
zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa.

Izvestilac je Radovan Mijuškovič.
Molim druga Mijuškoviča ,da pročita izveštaj Zakonodav- 

nog odbora.
Izvestilac Radovan Mijuškovič čita izveštaj Zakonodavnog 

odbora. (Videti prilog na kraju knjige).
Pretsednik: Prelazimo na pretres u načelu i pojedinostima. 

Ždi" li ko da uzme učešča u pretresu? (Niko se ne javljia za reč). 
Onda molim izvestioca da čita zakonski predlog po članovima."

Izvestilac čita naslov, podnaslov i član 1 zakonskog 
predloga.

Pretsednik: Ko je za član 1 mjedno /sa naslovom i podna
slovom zakonskog predloga, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). 
Ima li ko protiv? (Nema). Oljavljujem da je čl. 1 zajedno sa 
naslovom i podnaslovom zakonskog predloga jednoglasno 
primljen.

(Za ovim je Savezno veče, glasajuči u smislu svog poslov
nika, dizanjem ruke posebno o svakom članu, jednoglasno 
prrnilo sve članove, i to od čl. 2 do zaključno čl. 19, po pre
dlogu i izvešfraju Zakonodavnog odbora.)

Pretsednik: Pretsedništvo odreduje, u smislu čl. 30 poslov
nika, da se o ovom zakonskom predlogu glasa u celini diza
njem ruke. Ko je za Predlog zakona o overavanju potpisa, ru
kopisa i prepisa u celini, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima
li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je Predlog zakona o ove
ravanju potpisa, rukopisa i prepisa u Saveznom veču jedno
glasno prihvačen, i da če, prema čl. 26 poslovnika, biti upučen 
Veču naroda na dalje rešavanje.

Osma i poslednja tačka današnje diskusije je pretres Pre
dloga zakona o kretanju na granici. Fzvestilac o ovom predlogu 
zakona je narodni poslanik Jože Lampret. Molim narodnog 
poslanika druga Lampreta da saopšti izveštaj Zakonodavnog 
odbora.

Izvestilac Jože Lampret (Izborni srez Šoštanj, NR Slove



nija) čita izveštaj Zakonodavnog odbora. (Videti prilog na 
kraju knjige).

Pretsednik: Prelazimo na .pretres Predloga zakona o kre
tanju na granici. Ko želi da se javi za reč? (Niko). Onda molim 
izvestioca da čita predlog zakona po članovima.

Izvestilac čita naslov, podnaslov i Čl. 1 Predloga zakona o 
kretanju na granici.

Pretsednik: Ko: je za Čl. 1 sa naslovom i podnaslovom za
konskog predloga, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko 
protiv? (Nema). Objavljujem da je čl. 1 sa naslovom i podna
slovom jednoglasno prihvačen.

(Za ovim je Savezno veče, u smislu svoga poslovnika, gl a - 
sajuči dizanjem ruke posebno o svakom članu zakonskog pre
dloga jednoglasno prihvatilo sve članove zakonskog predloga 
od člana 2 do zaključno člana 1(2, premia predlogu Zakonodav
nog odbora.)

Pretsednik: I po ovom predlogu zakona Pretsedništvo odlu- 
čuje da se glasa dizanjem ruke. Ko je za Predlog zakona o 
kretanju na granici u celini, neka digne ruku. (Sv1; dižu ruku). 
Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je Predlog zakona o 
kretanju ria granici u Saveznom veču konačno usvojen i da če, 
saglasno čl. 26 poslovnika, biti upučen Veču naroda na reša
vanje.

Pošto je dnevni red ove sednice iscrpen, Pretsedništvo pre
dlaže Saveznom veču za iduču sednicu sledeči dnevni red:

1) pretres Predloga zakona o vojnim sudovima;
2) pretres Predloga zakona o izmenama i dopunama Za

kona o vojno j 'obavezi državljana FNRJ;
3) pretres Predloga zakona o ratnim vojnim invalidima;
4) pretres Predloga zakona o izmenama i dopunama Za

kona o mirnodopskim vojnim invalidima;
5) pretres Predloga zakona o izmenama i dopunama Za

kona o državljanstvu;
6) pretres Predloga zakona o državljanstvu lica na području 

pripojenom Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji na 
osnovu Ugovora o miru sa Jtalijom.

Da li Veče prihvata predloženi dnevni red? (Prihvata). 
Objavljujem da je Savezno veče primilo dnevni red onako kako 
sam ga predložio i kako je narodnim poslanicima u identičnom 
prepisu razdeljen. Današnju sednicu zaključujem, a iduču ođre- 
dujem za sutra u 5 časova posle podne.

(Sednica je zaključena u 19,05 časova).





VEČE NARODA

Treća sednica
(26 novembra 1947)

Početak u 17,10 časova.
Pretsedavao pretsednik Josip Vidmar.
Pretsednik: Otvaram treči redovni sastanak .IV redovnog 

zasedanja Veča naroda Narodne skupštine FNRJ. Zapisnik da
našnje sednice vodiče sekretar Veča Miha-lo Grbič. Molim druga 
sekretđra da pročita zapisnik drugog redovnog sastanka.

Sekretar Mihailo Grbič (NR Črna Gora) čita zapisnik druge 
sednice od 25 novembra 1947 godine.

Pretsednik: Ima li primedaba na pročitani zapisnik?
(Nema). Pošto primedaba nema, zapisnik se overava.

Izvolite čuti saopštenja. Savezno veče, u smislu člana 63 
Ustava, dostavilo je Veču naroda na rešavanje zakonske pre
dloge onako kako su usvojeni u Saveznom veču, i to: Predlog 
osnovnog zakona o odnosima roditelja i dece; Predlog zakona
o ličnim imenima; Predlog zakona o izmenama i dopunama Za
kona o ordenima i medaljama Federativne Narodne Republike 
Jugoslavije; Predlog zakona o izmenama i dopunama. Zakona o 
ustanovljenju prava na penziju i o penzionisanju državnih slu- 
žbenika; Predlog zakona o regulisanju tereta uknjiženih na 
nepokretnostima koje su prešle u svojinu države na osnovu Za
kona o agrarnoj reformi i kolonizaciji i Osnovnog zakona o 
postupanju sa eksproprisanim i konfiskovanim šumskim pose
dima; Predlog zakona o izmenama i dopunama člana 36 Za
kona o agrarnoj reformi i kolonizaciji; Predlog zakona o ove- 
navanju potpiea, rukopisa i prepisa i Predlog zakona o kre
tanju na granici.

Po:što su tekstovi ovih zakonskih predloga, koje je dosta
vilo Savezno veče, istovetni sa tekstovima zakonskih predloga



koje je Veće narođa na svom drugom redovnom sastanku *ko- 
na-čno usvojilo, to, u smislu člana 26 poslovnika, podnosin^ 
ovaj izveštaj Veću na odobrenje. Prima li Veće ovaj izveštaj? 
{Prima). Objavljujem da je Narodna skupština usvojila gornje 
zakonske predloge i da če oni, na osnovu člana 34 poslovnika, 
biti upučeni Pretsedništvu Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ 
radi proglašenja.

Zbog službenog posla mole otsustvo narodni poslanici: 
Čal'ovska Ljiljana 5 dana-, Malinska Veselinka 5 dana, Aceva 
Vera 5 dana, Temelkovski Borko 5 dana, Naumovski N.aum 5 
dana i Cajnkar dr Stanko 5 dana.

Predlažem da se ova otsustva odobre. Prima li Veče na
roda ovaj predlog? (Prima). Objavljujem da su otsustva ime
novanim poslanicima odobrena.

Prelazi se na dnevni red. Prva tačka dnevnog reda je: pre
tres Predloga zakona o vojnim sudovima. Molim izvestioca 
druga Bogdana Oreščanina da podnese izveštaj.

Izvestilac Bogdan Orieščanin (NR Hrvatska): (Čita izve
štaj Zakonodavnog odbora. — Videti prilog na kraju knjige.)

Drugovi i drugarice narodni poslanici, Predlog zakona o 
vojnim sudovima je odraz daljnjeg razvitka i učvrščenja naših 
oružanih snaga, kako u pogledu organizacionom, tako i mo- 
ratno-političkom.

Narodni karakter naše Armije i uopšte oružanih snaga 
doveo je dotle da prestaje potreba za širom organizacijom voj- 
nog sudstva i da se ono bez daljnjega svodi na redovnu mjeru. 
Praksa je t«o; pokazala., -a predlog novog zakona o vojnim sudo
vima proizilazi, pored ostaiog, i iz te činjenice. Zato se kao 
pravilo i predviđaju teritorijalni prvostepeni sudovi, štO' znači, 
ustvari, smanjenje organizacije vojnog sudstva.

Daljnj.a karakteristika predloga novog zakona je u dvoste- 
penosti vojnih sudova i to takova u kojoj je drugostepeni sud 
jedan i jedinstven: to je Vrhovni vojni sud u Beogradu. Ovo 
pogoduje i omogućava i jedinstvenu sudsku praksu.

Značajno je dalje da se projektom zakona riješava i pi
tanje naknade štete državi, eventualno učinjene od Strane voj
nih lica. Ova- materija dosada nije bila zakonski regulisana.

Iz ovih razloga kao i sv’h onih koji su navedeni u obrazlo- 
ženju zakonskog predloga, ovaj predlog, kada se ozakon;, pret- 
stavljače solidnu bazu za da-ljnje usavršavanje vojnog sudovanj^
i ustaljivanje organizacije i prakse vojnih sudova.



Molim zato da se Predlog zakona o vojnim sudovima 
usvoji. (Aplauz). /

Pretsednik: Čuli ste izveštaj Zakonodavnog odbora. Otva- 
ram pretres po ovom zakonskom predlogu. Traži li ko reč? 
(Ne traži niko). Prelazimo na čitanje zakonskog predloga. Mo
lim druga izvestioca da čita član po član.

Izvestilac čita naslov i član 1 zakonskog predloga, prema 
izveštaju Zakonodavnog odbora. (Videti prilog na kraju 
knjige).

Pretsednik: Ko glasa za član 1, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku). Ko je protiv? (Niko). Prema torne, član 1 je primljen 
jednoglasno. Molim izvestioca da čita član 2.

(Za ovim je Veče naroda, glasajuči dizanjem ruke- o sva
kom pročitanom članu, primilo- i  članove Q do 28 zaključno, 
prema izveštaju Zakonodavnog odbora.)

Pretsednik: Time je ovaj zakonski predlog izglasan u po- 
jedinostima. Prelazimo na glasanje u celini. Glasače se dizanjem 
ruke. Ko glasa za ovaj predlog u celini, neka diigne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ko je protiv? (Niko). Objiavljujem da je Predlog 
zakona o vojnim sudovima u Veću пагота izglasan i da če se 
dostaviti Saveznom veću na rešavanje.

Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda: pretres Predloga 
zakona o tizmenama i dopunama Zakona o vojnoj obavezi dr
žavljana FNRJ. Molim druga izvestioca Mihaila Apostolskog 
da podnese izveštaj Zakonodavnog odbora.

Izvestilac Mihailo Apostolski: (Čita izveštaj Zakonodavnog 
odbora. — Videti prilog na kraju knjige.)

Drugovi i drugarice narodni poslanici, predložene izmene
i dopune u Zakonu 'O vojnoj obavezi državljana FNRJ predvi- 
đaju uvodenje predvojničke obuke, zatim zavođenje jednogo- 
dišnjeg roka služenja u stalnem kadru za lica sa svršenom sred- 
njom i višom školom, regulisanje služenja obaveznoga roka u 
kadru za vojne stipendiste i dopunu da se vojni obveznici mogu 
upućivati na tečajeve i kurseve van Armije.

Ustav, u članu 34, propisao je da je odbrana otadžbine 
najviša dužnost i čast svakog gradanina, i da je vojna obaveza 
opšta. Medutim, Zakonom o vojnoj obavezi državljana FNRJ 
predvideno je osposobljavanje samo gradana muškoga pola za 
izvršenje vojne obaveze služenjem u stalnom kadru i to onih 
kojii su navršili 20 godina života, dok za mlade i za lica ženskoga 
pola način osposobljavanja za izvršenje vojne obaveze n i j e



uopšte predviden. Članovi 4 i 9 zakona predvidaju da se u pri
pravnem, mobilnom i ratnom stanju mogu pozivati na službu u 
oružanu šilu i gradani od navršenih 17 -do navršeniih 20 godina 
života, a lica ženskoga pola u stručne tehničke službe jugoslo- 
venske oružane sile i na radove u vezi sa odbranom zemlje, dok 
njihovo osposobljavanje za obavljanje vojne dužnosti nije bilo 
predvideno. Stoga je u cilju regulisanja ovoga p'itanja predlo
žena dopuna člana 9 kojom se uvodi predvojmička obuka.

Istim zakonom regulisano je i to da svi državljani bez 
razlike služe u stalnom kadru Jugoslovenske armije dve godine, 
dok je za neke specijalne vidove i rodove vojske kao morna
rica, vazduhoplovstvo, tenkovske jedinice i drugo, predv:deno 
da služba traje 3 odnosno 4 godine. Kasnijim dopunama 
člana 14 regulisano je da vojni obveznici koji ispunjavaju uslove 
za unapredenje u čin rezervnog oficira služe u stalnom kadru 
najviše dve godine. Uredba o službi oficira, generala, admirala
i vojnih činovnika Jugosl'ovenske armije taj rok određuje na 
.18 meseci.

Danas je naša oružana sila u svom neprekidnom usavrša- 
vanju i razvitku dostigla takav* stepen da može za relativno 
kratak vremenski period osposobiti potreban rezervni borački 
■i komandni kadar; na drugoj strani našoj zemlji, u vezi sa Jpro- 
vodenjem Petogodišnjega plana razvitka narodne privrede Fe
derativne Narodne Republike Jugoslavije, na svim privrednim, 
kulturno-prosvetnim i ostalim sektorima državnog života neop- 
hodni su kadrovi, naročito sa srednjim i višim obrazovanjem. 
Ovo nam pokazuje da je za bolji i brži napredak naše zemlje 
neophodno donošenje takve izmene u zakonu koja če omogu- 
ćiti gradanim.a da po završenom školov.anju što pre udu u sve 
grane državnog života. Stoga predložena dopuna člana 11 pred- 
vida da lica sa svršenom srednjom i višom školom služe u stal
nom kadru samo godinu dana.

U predloženim izmenama stava 2 člana 14 zakona, u vezi 
.sa prethodnom izmenom, predvideno je da rok službe u kadru 
za vojne stipendiste odreduje Ministar narodne odbrane, s tim 
da taj rok ne može biti duži od jedne godine.

Vojni stipendisti u domovima za vreme trajanja redovne 
'školske nastave, pa eventualno i za vreme školskih r.aspusta, 
obučavače se u vojnim znanjima, tako da često neče biti po
trebno da njihov rok službe u kadru traje ni jednu godinu, jer - 
će u periodu redovnog školovanja dobiti ono neophodno voj- 
ničko znanje potrebno za položaj koji če imati u Armiji.



Predloženom dopunom člana 25 'omogućava se da obve
znici umesto poziva na vežbu mogu biti upućivani na tečajeve
i kurseve van Armije na kojima če se usavršavati u vojnim 
znanjima, ne odvajajuči se od svojih redovnih dužnosti.
1 Molim drugove narodne poslanike da predlog zakona 
prime.

Pretsednik: Otvaram pretres o ovom zakonskom predlogu. 
Traži li ko reč? (Ne traži rrko). Pošto se niko ne javlja za reč, 
molim druga izvestioca Mihaila Apostolskog da čita član po 
član zakonskog predloga.

Izvestilac čita naslov i član 1 zakonskog predloga, prema 
izveštaju Zakonodavnog odbora. (Videti prilog na kraju 
knjige).

Pretsednik: Ko glas;a za ovaj član, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 1 
primljen.

(Za ovim je Veče naroda, glasajuči dizanjem ruke o svakom 
pročitanom članu, primilo sve članove od člana 2 do člana 6 
zaključno.)

Pretsednik: Objavljujem da je ovaj zakonski predlog izgla-. 
san u pojedinostimai. Prelazimo na glasanje u celini. Glasače se 
dizanjem ruke. Ko glasa za ovaj zakonski predlog, neka digne 
ruku. (Svi dižu ruku). Ima H ko protiv? (Nema). Objavljujem 
da je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj 
obavezi državljana FNRJ primljen u celini u Veću naroda i biče 
upučen Saveznom veču na rešavanje.

Prelazimo na treču tačku dnevnog reda: Predlog zakona o 
izmenama i dopunama Zakona o ratnim vojnim invalidima.

Molim druga izvestioca, narodnog poslanika Mustafu 
Hodžu, da podnese izveštaj Odbora.

Izvestilac Mustafa Hodža (AO Kosovo i Metohija — NR 
•Srbija): (Čita izveštaj Zakonodavnog odbora. — Videti prilog 
na kraju knjige.)

Drugovi, posle detaljnog obrazloženja Ministra narodne 
odbrane i pretsednika Vlade druga Tita, koje ste vi pročitali, 
mistom da nije potrebno da se duže zadržavamo na ovom pi
tanju jer je zakonski predlog human, čovečan i zaslužuje da 
ga Veče naroda sa oduševljenjem prilivati.

Napominjem da je Zakonodavni odbor uneo neznatne 
ispravke u zakonski predlog* pa molim Veče naroda da ga pri
hvati i u pojedinostima i u celini.



Pretsednik: Otvaram pretres p-o ovom zakonskom predlogu. 
Traži li ko reč? (Ne javlja se niko). Ne traži niko. Prelazimo na 
čitanje zakonskog predloga. Molim druga izvestioca da čita 
član po član.

Izvestilac čita naslov i član 1 zakonskog predloga, prema 
izveštaju Zakonodavnog odbora. (Videti prilog na kraju 
knjige).

Pretsednik: Ko glasa za pročitani član, neka digne ruku. 
(Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Nema niko. Objav
ljujem da su naslov zakonskog predloga i član 1 primljeni 
jednoglasno.

(Za ovim je Veče naroda, glasajući dizanjem ruke o sva
kom pročOtanom članu, primilo 'i članove 2 do 5 zaključno, 
prema izveštaju Zakonodavnog odbora.)

Pretsednik: Time je ovaj zakonski predlog izglasan u po- 
jedinostima. Stavljam ga na glasanje u celini. Glasace se diza
njem ruke. Ko glasa za ovaj zakonski predlog, neka digne ruku. 
(Svi dižu ruku). Uma li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je 
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ratnim voj
nim invalidima u Veču naroda izglasan i da če se uputiti Sa-
veznom veču n rešavanje.

Prelazimo na Četvrtu tačka dnevnog reda: pretres Predloga 
zakona o izmenama i dopunama Zakona o m rnodopskim voj
nim invalidima. Molim druga izvestioca Mustafu Hodžu da
podnese izveštaj Zakonodavnog odbora.

Izvestilac Mustafa Hodža: (čita izveštaj Zakonodavnog 
odbora. — Videti' prilog na kraju knjige.)

Drugovi, po članu 19 Ugovora o miru sa Italijom postaju 
jugosl'ovenski državljani lica koja su 10 juna 1940 godine 
imala stalno boravište na području koje je pripojeno Federa- 
tivnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji ako u roku od godine 
dana po stupanju na snagu Ugovora o miru sa Italijom ne opti- 
raju za italijansko državljanstvo. Da bi mirnodopskim vojnim 
invalidima iz italijanske vojske pražila (prednosti koje uživaju 
jugošiovenski državljani po Zakonu o mirnodopskim vojnim 
invalidima, predložena zakonska dopuna priznaje im ista prava, 
uz usl'O'V da su smanjenje sposobnosti za privredivanje pretrpeli 
u jedinicima redovnih italijanskih oružanih snaga, isključujuči, 
dakle, samo one jedinice koje su imale fašistički karakter. Iste 
te prednosti zakonski predlog priznaje i porodicama umrlih 
mirnodopskih vojnih invalida kao i porodicama lica koja su



■poginula na vojnoj dužnosti u vremenu od Prvog svetskog rala 
do 10 juna 1940 godine u jedinicama redovne italijanske. oru- 
žane sile.

To je, drugovi, suština dopune zakona od 21 decembra 
1946 godine. Izmene koje je Zakonodavni odbor učinio u toku 
pretresa vladinog predloga više manje su gramatičke i stili- 
stičke prirode, pa mislim da se na njima ne treba 'duže zadr- 
žavati.

Predloženi zakonski načrt je novi dokaz demokratskih 
shvatanja naše narodne vlasti, te ga kao takvog preporučujem i 
molim da ga prihvatite. (Aplauz).

Pretsednik: Otvaram pretres o 'ovom zakonskom predlogu. 
Traži li ko reč? (Ne traži niko). Pošto se niko ne javlja, pre
lazimo na čitanje zakonskog predloga. Molim druga izvestioca 
da čita član po član.

Izvestilac čita naslov i, član 1 zakonskog predloga, prema 
izveštaju Zakonodavnog odbora. (Videti prilog na kraju 
knjige).

Pretsednik: Ko glasa za pročitam član, neka digne ruku. 
(Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je 
član 1 jednoglasno usvojen. Prelazimo na član 2.

Izvestilac čita član 2, prema predlogu i izveštaju Zakono
davnog odbora.

Pretsednik: Ko glasa za pročitani član 2, neka digne ruku. 
(Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema niko). Objavljujem da 
je član 2 jednoglasno usvojen.

Time je glasanje u pojedinostima završeno. Prelazimo na 
glasanje u celini. Glasače se dizanjem ruke. Ko glasa za ovaj 
zakonski predlog, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko 
protiv? (Nema niko). Objavljujem da je Veče naroda jedno
glasno usvojilo Predlog zakona o izmenama i dopunama Za
kona o mirnodopskim vojnim invalidima i da če se on uputiti 
Saveznom veču na rešavanje.

Prelazimo na petu tačku dnevnog reda: pretres Predloga 
zakona o izmenama i dopunama Zakona o državljanstvu Fede
rativne Narodne Republike Jugoslavije. Izvestilac o ovom za
konskom predlogu je drug Tone Hafner. Molim druga 'izvestioca 
da pročita izveštaj Zakonodavnog odbora.

Izvestilac Tone Hafner (NR Slovenija) čira izveštaj Za- 
konodavnog odbora. (Videti prilog na kraju knjige).



Pretsednik: Otvaram pretres o ovom zakonskom pre
dlogu. Traži li ko reč? (Ne traži niko). Prelazimo na čitanje 
zakonskog predloga. Molim druga izvestioca da čita član po 
član. '

Izvestilac čita naslov i Član 1 zakonskog predloga, prema 
izveštaju Zakonodavnog odbora. (Videti prilog na kraju 
knjige).

Pretsednik: Ko je za naslov i član 1, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li koga protiv? (Nema). Objavljujem da su 
naslov 'ji član 1 primljeni.

(Za ovim.je Veče naroda, glasajuči dizanjem ruke o sva
kom pročitanom članu, usvojilo i članove 2 i 3, prema.izveštaju 
Zakonodavnog odbora.)

Pretsednik: Time je glasanje u pojedinostima završeno’ 
Prelazimo na glasanje o ovom zakonskom predlogu u celini. 
Ko glasa za ovaj zakonski predlog, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku). Ima li koga protiv? (Nema). Objavljujem da je Predlog 
zakona o izmenama i dopunama Zakona o državljanstvu Fede
rativne Narodne Republike Jugoslavije izglasan u Veču naroda 
i uputiče se Saveznom veču na rešavanje.

Prelazimo na šestu tačku dnevnog redar pretres Predloga 
zakona o državljanstvu lica na području pripojenom Federativ- 
noj Narodnoj Republici Jugoslaviji po Ugovoru o miru sa Ita
lijom. Molim 'izvestioca dr Branka čubriloviča da pročita izve
štaj Zakonodavnog odbora.

Izvestilac dr Branko Čubrilović: (Čita izveštaj Zakonodav
nog odbora. — Videti prilog na kraju knjige.)

Drugovi i drugarice, Ugovor o miru izmedu Jugoslavije i 
Dtalije ratifikovan je (25 avgusta 1947 godine, a naša država, po 
članu 90 toga ugovora, deponovala je instrumente ratifikacije 
u Parizu, dana 15 septembra o. g. Tim danom je i ugovor o 
miru izmedu nas i Italije stupio na snagu.

Po tom ugovoru, član 19 stav 1, italijanski državljani koji 
su imali stalno mesto boravka na dan 10 juna 1940 godine na 
teritoriji koja se ustupa stranoj državi, kao i njihova dec a koja 
su se rodila posle toga datuma, postače državljani države kojoj 
je teritorija ustupljena.

Po istom ugovoru država naslednica ustupljene teritorije 
dužna je i obavezna da donese o tome zakonske propise. Mi to 
činimo predlogom ovoga zakona. Član 1 predloženog zakona



sadrži' propise u ovome pogledu o području koje se pripaja 
FNRJ i -ujedrn) rešava i pitanje republičkog državljanstva napređ 
pomenut'ih lica, dajući tim licima, našim novim državljanima, 
ista prava u pogledu utvrdivanja njihovog republičkog držav
ljanstva koja su uživali i ostali naši državljani.

Član 19, stav 2, ugovora predvida, s druge strane, da lica 
čiji je govorni jezik 'italijanski, mogu ako hoče optirati za ita
lijansko državljanstvo — ako su do dana skipanja ugovora na 
snagu navršila 18 godina, ili su mlada a u braku.

Opcija oca, odnosno majke, povlačj opciju dece mlade od 
18 godina koja nisu u braku. Opcija muža ne povlači sobom 
opciju žene.

Član 15, stav 3, ugovora daje našoj državi pravo da može 
zahtevati od lica koja su optirala italijansko državljanstvo da 
se presele u It ali ju.

Stav 2 ovoga člana obavezuje državu da donese zakonske 
propise, što se članom 2 predloženog zakona i čini.

Predloženi zakon predvida sreske, odnosno gradske na
rodne odbore mesta prebivališta optanata kao nadležne organe 
za prijem izjave o opciji.

Za lica koja ne borave na području naše države ovi su 
organi naša diplomatsko-konzularna pretstavništva.

Najzad, Ugovorom o miru sa Italijom predviden je rok 
izvršenja i; regulisanja državljanstva kao i opcije od iri meseca 
i to od dana kad je ugovor stupio «a snagu.

Prema svemu, ovim zakonom ispunićemo našu obavezu po 
Ugovoru o miru sa Italijom, i stoga molim ovaj dom da zakon
ski predlog prihvati i u načelu i u pojedinostima. (Aplauz),

Pretsednik: Otvaram pretres po ovom zakonskom pre
dlogu. Traži li ko reč? (Ne traži niko). Prelazimo na čitanje 
zakonskog predloga. Molim druga izvestioca da čita član po 
član.

Izvestilac čita naslov i član 1 zakonskog predloga, prema 
izveštaju Zakonodavnog odbora. (Videti prilog na kraju 
knjige).

Pretsednik: Ko glasa za, neka digne ruku. (Svi poslanici 
dižu ruku). Ima li koga protiv? (Nema). Objavljujem da je 
član 1 jednoglasno primljen.

(Za ovim je Veče naroda, glasajuči dizanjem ruke, usvo
jilo jednoglasno i bez promena članove od 2 do 6 zaključno.)



Pretsednik: Na taj način ovaj predlog- je usvojen u poje- 
dinostima. Prelazimo na glasanje u celini. GlasačemO' dizanjem 
ruke. Ko glasa za, neka digne ruku. (Svi poslanici: dižu ruku). 
Ima li koga protiv? (Nema). Objavljujem da je Predlog zakona 
o državljanstvu lica na području pripojenom Federativnoj Na- 
rodnoj Republici Jugoslaviji po Ugovoru o miru sa Italijom 
primljen u Veču naroda i da če biti upučen Saveznom veču na 
rešavanje.

Time je dnevni red današnje sednice iscrpen. Pre zaklju- 
čenja današnje sednice saopštavam Veču da je Zakonodavm 
odbor podneo Veču izveštaj o Predlogu zakona o dopuni Za
kona. o ordenima i medaljama Federativne Narodne Republike 
Jugoslavije. Izveštaj je otštampan i razdeljen narodnim posla- 
nicima i biče stavljen na dnevni red kada to> Veče odluči.

Za 'iduču sednicu predlažem sledeči dnevni red: 1) pretres 
Predloga opšteg zakona o šumama; 2) pretres Predloga opšteg 
zakona o lovu; 3) pretres Predloga zakona o državnoj arbitraži;
4) pretres Predloga zakona o ukidanju stava 3 člana 14 Zakona 
o suzbijanju nedopuštene trgovine, nedopuštene špekulacije i 
privredne sabotaže; 5) pretres Predloga zakona o izmenama i 
dopunama Zakona o taksama; 6) pretres Predloga zakona o 
izmenama 'j dopunama Zakona o državnoj poljoprivrednoj ma- 
šinskoj službi; 7) pretres Predloga zakoma o zabrani upotrebe 
grba, pečata i imena Organizacije Ujedinjenih nacija ij 8) pretres 
Predloga zakona o dopuni Zakona o ordenima i medaljama 
Federativne Narodne Republike Jugoslavije.

Prima li Veče naroda ovaj dnevni red? (Prima). Pošto 
Veče naroda prima ovaj dnevni red, zaključujem današnju sed
nicu i iduču zakazujem za sutra, 27 novembra 1947 godine, u 
9 čas ova pre podne.

(Sednica je zaključena u 18,30 časova).



СА ВЕЗН О  ВЕЋЕ

Трећа седница
(25 iновембра 1947)

Почетак у 17,10 часова.
Претседавао претседник Владимир Симић.
Претседник: Отварам трећи редовни састанак IV ре* 

довног заседања Савезног већ-а, Народне окупштине Феде- 
раггивне Народне Републике Југославије. Записник данашње' 
седнице водиће секретар Boja Лековић. Изволите саслушати 
записник са прошле седнице.

Секретар чита записник другог редовног састанка од 25 
новембра 1947 године.

Претседник: Има ли примедаба на прочитани залисник? 
(Нема). Пошто примедаба нема, објављујем да ће се за- 
писник оверити.

Веће народа Народне скупштине, iy смислу чл. 63 Устава, 
доставило je Савезном већу законске предлоге који су ко* 
иачно усвојени у Већу народа и то: Предлог o c h o b h w  за- 
кона >о 'односима родитеља и деце; Предлог закоадз о личним 
именима; Предлог замо«а о измени и допуни Закона о 
орденима и медаљама Федеративне Народне Репј^лике Ју- 
гославије; Предлог закона о изменама и допунама Закона о 
установљењу права на пензију и о пензионисању државних 
службеника; Предлог закона о регулисању терета укњижених 
на непокретностима које су .прешле у својину државе на 
основу Закона о аграрној реформи и колонизацији и Основ- 
ног закона! о поступању оа експроприсаним и конфискованим 
шумским поседима; Предлог закона о изменама и доеунама 
чл. 36 Закона о аграрној реформи и колонизацији; Предлог 
закона о оверавању оо-тписа, рукопиоа! и преписа; и Пре- 
длог закона о .кретању на граници.



У смислу чл. 26 пословникз, извештавам Веће да сам 
упсредио текстове предлога закона 'поднете од стране Већ.а 
народа са текстовима истих закона које je усвојило и Са- 
везно веће и да сам усиановио да су текстови истоветни. 
Сагласно пословни.ку, питам Веће да ли лрима овај извештај 
Претседника да су текстови предвиђених законских пре- 
длога истоветни? (Прима се). Пошто Веће прима овај изве- 
штај, објављујем да je Народна скупштина усвојила Основни 
ззкон о односима родитеља и деце; Закон о личним име- 
ккма; Закон о измени и допуни Закона о орденима и меда- 
љзма Федеративне Народне Републике Југославије; Закон о 
изменама и допунама Закона о установљешу права на пен- 
зију и о пензионсању државних службеника; Закон о регу- 
лисању терета укњижених на непокретностима које су пре- 
шле у својину државе на основу Закона о аграрној реформи 
и колонизацији и Основног закона о поступању са експро- 
приоаним и конфискованим шумским поседима; За.кон с 
изменама и допунама чл. 36 Закона о аграрној реформи и ко- 
лонизацији; Закон о оверавању потлиса, рукописа и пре- 
писа; и Закон о кретању на граници.

Сви he ови 3.3'кони бити упућени Президијуму Народне 
скупштине ради проглашења.

Прелазим-О' на дневни ред. Прва тачка данашњег днев- 
ног реда јесте претрес Предлога закона а војним судовимз. 
Известилац Законодавног одбсра о овом законском пре- 
длогу je народни посланик др Макс Шнудерл. Молим и з з е -  

сткоца друга Шнудерла да поднесе извештај Законодавно.г 
одбора.

Известилвц др Макс Шнудерл: (Чита извештај Законо- 
давног одборз. — Видети прилог на крају књиге.)

Другови народни посланици, Закон о војним оудовимз 
примили смо у Привременој нарсдној ску.пштини 17 јула
1945 године, кад je требало да изменимо Уредбу Врховног 
штаба HOB и ПОЈ од 24 маја 1944 године, која je уређи- 
вала партизаеско судство. Нови закон био je онда потребан 
пошто je наша Југословенска армија прешла из ратног у 
мирнодопско стање, а војно судство добило cacBPiM нове 
и значајне задатке. Од тога су прошле две године и вииле, 
и опет се појављује слична 'потреба. Развио се живот, дошле 
нове прилике и односи, а развила се, организовала, усавр- 
шила и наша Југословенска армија. Тиме je настала потреба 
да се нонесе нов ззкон о војним судовима. Чињеница да се 
на овом заседању доноси толико закона о изменама и д о



пунама већ постојећих закона, значи велику еластичност и 
експедитивност нашег законодавства које може тж о  брзо 
следити измењеним приликама доношењем складних прописа.

Једна оригинална новина, кој>у доноси овај законски 
■предлог, je стављање у дужност војним судовима и суђење 
о макћади штете коју причине војна лица држави у вршењу 
службе. Тиме се уводи iy војно судство и цивилни поступак.

Даље се досадашња децентралистичка организација 
•укида и уводи двостепено суђење; првостепени војни судови 
суде свим војним лицима без изузетка, само се са,став суди- 
ског већа мења, кад се суди официрима или војним чинов- 
ницима.

Војни судови првог степена суде за кривична дела вој- 
них лица, а у извесним случајевима одређеним iy закону. и 
невојним лицима. Али иостоји тенденција да. се што више 
ограничи суђење цивилним лицима; ова je тенденција јзсно 
изражена у чл. 8 лројекта. Врховни војни суд je суд другог 
степена и суди по жалбама против пресуда првостепених 
војних судова; он суди и у првом степену у законом предви* 
ђеним случајевима, реш.ава сукобе надлежности и одлучује 
по жалбама о заштити законитости.

За случај мобилног и ратног стања предвиђене су по- 
себне мере у тгогледу војног судства, али нема преких судоза 
који оу иначе карактеристични за ратно стање.

Ново je да je дато право претседнику Врховног војнсг 
суда да подиже захтев за заштиту законитости преко пра- 
вомоћних одлука код војних судова; тиме се даје претсед- 
нику Врхсвног војног с.уда исто право које имају к претсед- 
ници грађанских врховних судова. Ова одредба служи појз- 
чању законитости у војном судству. Истој сврси служи и 
уређење надзора над пословањем војних судова.

Овим M'KOHOM, другови народни посланици, добиће наша 
херојска Југословенска армија савршени орган правосуђа, 
који ће наставити високе традиције судова из времена На- 
родноослободилачког рата, штитиће законитост у самом с.а.- 
ставу наше војске и обезбедиће сигурност наше земље од 
противправних дела непријатељских елемената.

Због тога предлажем у име Законодавног одбора да ова*ј 
закон примите. (Аплауз).

Претседник: Прелазимо на претрес овог закона. За реч 
се јавио народни посланик Мирко Крџић.



Мирко Крџић (Изборни срез Андријевица, HP Црна 
Гора): Другови н.ародни посланици, дозволите да се укратко 
осврнем на историоки преглед развитка војних судова. Наше 
војно правосуђе једно je од великих тековина наших на- 
рода, изникло из њихове Ослободилачке борбе. Од самог ло- 
четка Ослободилачке борбе/борбени, стваралачки елан наших 
народних маса и нашег руководства на челу са другом Титом 
изражавао се не само у тежњи за ослобођењем земље и уни- 
штењем окупатора, него и у све јаснијој вољи да се ивгради 
један нови систем власти који ће обезбиједити вјековне 
тежње наших народа за слободом и демократијом, сприје- 
чити сваки повратак на срамно и мрачно сгаро стање и оси- 
гурзти велике тегоовине Ослободилачке борбе.

Ова тежњ^ проистекла je не само из сазнања народа да 
je државни апарат старе Југославије био средство у рукама 
владајућих клика за национално угњетавање, економско- 
социјално експлоатиозње и угушивање сваког покушаја на- 
рода за добијање политичких слобода и остварење бољег 
живота, него и из сазнања да je стара бирократска власт 
прешла и ставила се iy службу окупатора са цјелокупним 
својим апаратом. Стога je наш народ, који je вјековима ста- 
јао ван власти, хтјео своју власт, na je исту стварао ббрбом 
и кроз борбу, под руководством Комунистичке партије. 
Тако супоред народноослободиљачких одбора и псвадинских 
војних власти постали шрви војни судови. У то вријеме није 
могло бити неких одређених и лрецизнијих упутстава о на- 
чину рада и организовању војних судова.

Али je Комунистичка партија као предводни.к Ослободи- 
лачке борбе, преко својмх оргаиа и својих чланова помагала 
и упућивала правилним Слмјером развој војних аудова.

Један од првих докумената из тога времена, које пада 
између друге и треће непријатељске офанзиве, јесу прва 
упутства издзиа од Врховног штаба фебруара 1942 године, 
гдје се помињу и војни судови којима се ставља у задатак: 
гоњење шпијуна, издајника, пла'ћеника и агената, борба 
против саботера и п^никера.

Други je докуменат Наредба о образовањ)у војних поза- 
динских влЗ;сти коју je издаа Врховни шт?б септембра 1942 
године. Њом се оснивају „стални војни судови подручја”.

У надлежност ових судова спадзло je: старање о реду 
и поретку на територији подручја, борба против пете ко- 
лоне, издајства, паникерства, саботаже, шпијунаже и сваког



облика служења непријатељима, контрола над конфискова- 
ном имовином народних непријатеља итд.

Али први докуменат, који оформљује и удара први ор- 
ганизациони темељ војном рудству, je наредба Врховног 
штаба о оснивању војних судова у децембру 1942 године, 
која je била неопходња у вези прерастања партизанских 
одреда у Народноослободилачку војску.

Тада су основани на читавој ослобођеној територији, 
као и код оперативних јединица, војни судови.

Формирање ових судова извршено je у вези са чл. 8 Ста- 
тута пролетерских народноослободилачких ударних бригада 
којим су такође предвиђени војни судови бригада, када су 
формиране и бригаде мјесеца новембра.

По овој наредби изведено je уређење и организација 
војних судова шри: 1) народноослободилачким ударним бри- 
гадама; 2) батаљонима који дејствују ван оастава бригаде; 
3) гаозадинским војним властима; 4) партизанским одредим^; 
и б) при Врховном штабу.

Ова наредба садржавала je извјесне кратке пропиее из 
процесуалног поступка.

Потпуније и одређеније прописе војних судова доноси 
уредба Врховног штаба HOB и ПОЈ, од 24 маја 1944 године, 
којом се репулише устројство и надлежност вој^их судова. 
У тој уредби дате qy не само организационе, него и матери- 
јално-правне и формално-правне одредбе за војно судство. 
Овом уредбом су установљени војни судови корпус-а и кор- 
пусних области, вијећа при команди «подручја и Виши војни 
суд при Врховном штабу.

Ово je ратни период развитка нашег војног судства који 
спада у најзначајнији и најтежи >период историје наших на- 
рода и с npatBOM ће у будућој историји нашег правосуђа зау- 
зети најистакнутије поглавље. У овом раздобљу наши војни 
судови, као једини судови у нашој ослободилачкој војсци 
и на читавој ослобођеној територији, одиграли су важну 
улогу. 'Као истакнути борбени органи наше народне војске, 
наших вљасти и нашег народа, војни судови су у борби про- 
тив народних непријатеља достојно бранили основне и битне 
интересе и тековине народа и његове борбе. Њихова ва- 
спитно-палитичка јулога у духу оданости домовини, у разви- 
јању патриотизма, борбености и самопожртвовању била je 
значајна.

Ö b q  утолико прије што су н а ш и  војни судови, до осни- 
вања народних судова 1945 године, бкли једини судови у



земље, а послије тога остали и даље надлежни аа суђење ве- 
ликог броја кривичних дјела грађанских лица.

Цитирани законски прописи који су пратили кроз борбу 
р .2 'З в о ј  војних судова нијесу ништа у суштини донијели ново 
нити оу промијенили стварност и праксу наших војних су- 
дова. Они су само унијели више система и досљедностн у 
орга-низгцији и раду судова.

Други нериод борбе и рада наших судова после осло- 
бођења такође je испуњен значајним резултатима! у борби 
против народних непријатеља. У овом периоду донесен je 
Закон о уређењу и надлежности војних судова у Југосло- 
венској армији од 24 августа 1945 године, који je измијењен 
Законом о уређењу и надлежности војних судова од 17 јула 
1946 године који je досада био на снази.

Наши судови, примјењујући ново законодавство, на 
првом мјесту Уредбу о војним судовима, Закон о кривичним 
дјелима чтротив народа и државе итд., казнили су све оне 
издајнике и иародне непријатеље који су се огријешили о 

. свој народ издајничким радом, служењем и сарадњом оку- 
патору у разним видовима.

Потребу за измјеном и допуном Закона о уређењу и 
надлежности војних судова од 17 ј|ула 1946 године изиски- 
вао je развој наше Армије, што уосталом одгозара њеној 
многострукој и сложеној организацији коју условљава њен 
живот и њено функционисање. Сву ту сложеност дјелаггно- 
сти и односа, који појединачно и у цјелини чине и изража- 
вају војни поредак у свој његовој цјелокупности, морају да 
обухвате адекватни прг.вни прописи. Отуда настаје потреба 
за сваку <а нарочито модерно организовану армију, да што 
потпуније и исцргтније -формулише кривично-правне прописе 
као једно од најбољих и најефикаснијих средстава за од- 
брану војног поретка и његовог правилног и несметаног 
функционисања, те васпитања поједин.аца у испуњавању њи- 
хових војних дужности и учвршћења реда и дисциплине у 
Армији. Војни судови нијесу само за то да заштите и да 
бране војни поредак. Они исто тако, и у огромној мјери, 
васпитавају, подижу осјећај одговорности, и самим тим 
дисциплину појединца како треба радити да се испуне нај- 
виши задаци оружане силе.

Досадашња организација војних судова, која je углав- 
ном проистекла из борбе, наметала се као нужна и неоп- 
ходна, те се као таква није могла избјећи, с обзирсм на ве- 
лкки број ратних злочишца и народних непријатеља којима



je требало судити. Уз ову потребу измјене и допуне закона 
у питању изазвали су и недостаци које je садржазао доса- 
дашњи закон, као што су децентралистичко уређење војних 
судова, по коме су свим војним лицима која нијеоу чин«а илн 
ранга официра судили у првом степену дивизијски а у дру- 
гом армијски војни судови, — то je овим предлогом закона 
отклоњено. Тиме je постигнуто потпуно обједињавање v дру- 
гом степену код Врховног војног суда као највишег за сва 
војна лица без ра-злике. Ову измјецу наметала je и чињеница 
што су досада војни судови судили по закону само за кри- 
зична дјела, док им се новим текстом пројекта ставља у 
дужност суђење по споровима о накнади штете коју војна 
лица причине држави у вршењу слулсбе. npe.Miai томе, у новсм 
устројству оудов!а битно je увођење двостепеног суђења. 
расправљање штете и потпуно обједињавање суђења у дру- 
гом степену код Врховног војног суда за сва војна лица без 
разлике, што зна<тно олакшава руковођење судовима, као и 
брзину и експедитивност отправљања судских оослова.

Увођење двостепености судства без икаквих изузетака 
показује се као најбоље и најподесније ријешење. Овај ripo- 
јекат предвиђа посебжу и нсшу одредбу у погледу саставз 
судских вијећа, кад се суди официрима или војним чинов- 
ницима, а посебно кад се суди лицима која немају ова свој- 
ства, то јест, у првом случају судије-поротници могу бити 
само офцири или генерали, а у другом подофицири или офи- 
цирк. Овакву одредбу наметали су и старешински обзири у 
војсци, те да на самом с(}-ђењу не би дошао у питање моме- 
нат субординације између судских органа и лица којима се 
суди.

Број, седиште, назив и надлежност војних судова по 
садашњем тексту пројекта закона, одређује Врховни комак- 
дант, изузев Врховног војног суда, а на предлог Министрз 
народне одбране, пошто Врховни командант, и по Уставу и 
no закону, руководи оружаном силом, организује kctv и 
пропиоује њену формацију.

Досадашња пракса судова показала je да1 се појам кри- 
вичног дјела слабљења »ародне одбране неодређено и нај- 
шире тумачио тако да je обухватио скоро сва дјела предви- 
ђена Законом о кривичним дјелима против народа и државе, 
п-а je на основу чл. 13 истог закона у вези чл. 7, тач. 1, став 2. 

Закона о уређењу и надлежности војних судова у JA највећи 
дио предмета по овим дјелима расправљан пред војним 
судовима.



Да би се ово убуд>уће избјегло, садашњи пројекат пред- 
виђа да« ће војни судови судити невојним лицима само за 
она дјела слабљења! народне одбране и издавања војне 
тајне за која постоји лосебни интерес да суде војни судови, 
што je у чл. 8, став 2, тач. 1, пројекта унета допуна да оваква 
дјеља расправљају војни оудови,

Надлежност војних судова проширује се и за суђење 
о накнади штете чланом 10 лројекта. Ово je учињено због 
тога што штета коју војна лица причине држави у вршењу 
службе, у већини случајева, посљедица je кривичне или 
дисциплинске одговориости односног лица за расправу чег.а 
су иначе надлежни војни судови односно војне старешине, 
што се iy овом случају локазује цјелисходним и потребним 
да В!Ојна лица за штету коју причине држави у вршењу 
службе одговарају пред војним судовима.

Међутим, у ставу 2 чл. 10 пројекта остављено je да 
Влада ФНРЈ може уредбом ставити у надлежност војних 
старешина да расправљају спорове чији износ не прелази
10.000 динараи Ово због тога што ће се спорови до овог 
износа моћи успјешно расправити и од стране војних ста- 
решина, и тиме истовремено избјећи. да се спорови мање 
вриједности износе пред суд.

Чланом 18 пројекта предвиђен je надзор над радом 
војних судова. Ово се питање морало на одређени начин 
регулисати. To je у вези са правом Врховног ком.анданта 
које му се даје овим пројектом да организује војне судове 
и /поставља еудије. Овакво ријешење нужна je посљедица 
саме војне организације, јер у војсци не може бити ниједна 
установа >а, да није шдређена некој другој ви-шој установи.

Пројекат, у чл. 20, даје лраво претседнику Врховног 
војног суда да подиже захтјев за заштиту згконитости про- 
тив лравоснажних одлука свих вајних судова, право које 
нем-ai по досада важећем закону.

Остале одредбе предложеног пројекта |углавном су са- 
држане из садашњег закона са извјесним мањим измјенама.

Према томе, питање се поставља у вези све сложенијих 
и обимнијих задатака које наш судски 'Кадар има да испуни 
у данашњим условима развоја и функционисања наших ору- 
жаних снага, тј. заштита установљеног реда и поретка у 
војсди, не испуштајући притом никад из вида да све то има 
да служи њеном крајњем и највишем циљу — војној при- 
преми и способности за одбрану наше домовине од сваког 
напада и |угрожа,вања.



Наш судски кадар, иако млад, доказао je својим доса- 
дашњим радом и резултатима да ће моћи да жгтуни све з-а- 
датке који се пред њега данас стостављају, јер има јасну 
претстту  и оријентацију о циљевима и задацима наших 
оружаних снага и сигурну перспективу њиховог даљег 
развоја.

Гласаћу за предложени пројекат. (Аплауз).
Претседник: Како се нико више није јавио за реч, мо- 

лим известиоца да чита чл. 1 са шсловом и -поднасловом 
закона.

Известилац чита чл. 1 са насловом и поднасловом Пре- 
длога закона о војним судовима, по извештај|у Законодав- 
ног одбора.

Претседник: Ко je за чл. 1 са насловом и поднасловом 
закона, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко про- 
тив? (Нема). Објављујем да je чл. 1 са насловом и поднасло- 
вом предлога закона једногласно примљен.

(Затим су примљени једногласно, дизањем руке, чл. 2 
до закључно чл. 28 са свим поднасловима, по предлогу 3«а- 
конодавног одбора.)

Претседник: Сагласно чл. 30 лословника, одређујем да 
се гласање у целини врши дизањем руке. Ко je за Предлог 
закона о војним судовима, у целини, нека дигне руку. {Сви 
дижу руку). Има ли кога против? (Нема). Објављујем да 
je Предлог закона о војним судовима, у Савезном већу, ко- 
начно усвојен и да ће, сагласно чл. 26 пословника, бити 
улућен Већу народа на даље решав>зње.

Друга тачка; нашег дневног реда. je претрес Предлога 
закона о изменама и допунама Закоиа о војној обавезкг 
држављана Федеративне Народне Републике Југославије.

О овоме предлогу закона известилац За.конодавног од- 
бора je народни лосланик Сулејман Филиповић.

Молим друга Филиповића да поднесе Савезном већу 
извештај Законодаввог одбора.

Известилац Сулејман Филиповић (Изборни срез Грача- 
ница, HP Босна и Херцеговина): (Чита извештај Законодав- 
ног одбора. — Видети прилог н.а крају књиге.)

Другови народни посланици, пред вама je Предлог за- 
кона о изменама и долунама Закона о војној обавези држав- 
љана Федеративне Народне Републике Југославије, са обра-



зложењем Министра нзродне одбране и извештајем Зако* 
Еодавног одбора.

Дозволите ми, другови, иако je овај закснски пројекат 
врло јасан и прецизан, да се осврнем на неколике његове 
битне одредбе.

Прва допуна односи се на увођење лредвојничке нао- 
бразбе за младиће од навршене 17 до 20 године. Ова одредба 
нужно произилази из уставних и других законских прописа. 
Према чл. 34 Устава, одбрана домовине највиша je дужносг 
и част сваког грађанина, а према чл. 9 Закона о војној оба- 
вези мсже се на случај приправног, мобилног и ратног 
стања позивати на служоу у JA омладину од 17 до 20 го- 
дина. Међутим, док je за омладину старију од 20 година 
предвиђено обавезно служење у кадру, дотле није била 
предвиђена вјежба за ону млађу омладину. Овај законски 
предлог рјешава ту празнину. Кад се сјетимо колико се 
неискусне омладине са првом устаничком лушком у Народ- 
ноослободилачком рату латило оружја и како смо та, због 
гријеха старе Југославије, скупо платили, онда je ј.асно да 
нова Јупославија неће учинити исту грешку, и баш да се 
таква грешка не понови, поедлаже се ова и оваква одредба. 
Она je у интересу мир.а и у интереоу омладине. Ja ово „у ин- 
тересу мира” нарочито подвлачим. Наша земља која до- 
сљедно и на свим линијама води упорну борбу за мир, која 
спроводи политику равноправности, братства и пријатељ* 
ства међу народима и државама, која штити своју незавк- 
сност и 'поштује независност других држава, чини овим још 
једну потпору самоме миру. Јер, кад једиу такву мјеру 
уводи једна демократска држа.ва као што je наша, онда она 
заиста служи као потпора миру. Уосталом, познато je да у 
међународним -односима вриједи правило да je свака држава 
онолико поштована колико je снажна, па и наш мир биће 
онолико поштован колико га ми обезбједимо.'

С друге стране, када се ова одредба не би спровела у 
живот, онда бисмо могли доћи у ситуацију д.а нашу омла- 
дину у најкритичније вријеме, у мобилно и ратно доба, до- 
ведемо под оружје неспремну, а тиме да je излажемо опа- 
снастима. Искуство из прошлости мора да нам лебди пред 
очима. Осим тога, омлздина са војничком предизобразбсм 
л.акше савлађује регрутски живот и данас већ .прилично ком- 
пликовану војничку обуку. Правилно и успјешно спрове- 
дена обука по овој одредби можда нам може донијети још



даљи ксрак у сврху рационалније војне обуке и кадров- 
ског рока.

Слиједеће двије одредое још јаче поткрепљују и утвр- 
ђују нашу вјеру у мир и тиме чине видљив допринос миру.

Претсједник Савезне владе и Врховни кома.ндант Мар- 
шал Тито, неки дан на великом митингу у Сарајеву, изјавио 
je, на велико разочарење реакције, да неће бити рата. Ове 
његове ријечи поткрепљене су, ево, и у овим одредбама које 
предвиђамо овим пројектом. По чл. 2 овог з^конског пре- 
длога, који уствари допуњује чл. 11 Закона о војној оба- 
вези, рок службе у кадру смањује се на ј-едну годину за све 
свршене средњошколце и вишешколце. Таква одредба мора 
нас испуњавати радошћу, јер из ње видимо да je »aiüia Ар- 
мија у свом развитку достигла такав степен да1 може присту- 
пити овој мјери. Спровођењем ове одредбе наша привреда 
добиће приличан број стручњака, што ће олакшати извр- 
шење привредног плана. Оцјењујући ово, нико се не може 
отети утиску да. се iy нашој земљи тежиште даје економском 
развитку земље. Кад би постојале друге намјере и друго 
гледање на мир, онда о скраћивзњу рока не би било ни 
говора.

Вјера у мир и жеља за мирним развитком наше земље 
и њеним подизањем у сврху побољшања живота произилази 
из чињенице што се чланом 5 овог законског предлога 
предвиђа могућност позивања обвезника на курсеве и теча- 
јеве ван Армије. Мени чини задовољство што могу овдје 
истаћи да се из овог законског предлога види још једанпут 
више чврста повезаност Југословенске армије oai народом и 
народним потребама. Кад узмемо да се обвезници на тај 
начин не морају потпуво одвајати од свог редовног зани- 
мања и да ће ипак извршити своју војну об-авезу, онда нас 
таква одредба може само радовати, јер у њој видимо још 
једанпут више напоре наше Армије да и она учествује у по- 
дизању наше земље, ми ту видимо повезаност Армије и на- 
рода, каква je била у рату.

Стога, другови и другарице народни лосланици, у име 
Законодавног одбора молим да овај законски предлог у 
цијелости усвојите са оним незнатним стилским измјенама 
које су учињене.

Претседник: Прелазимо на претрес овога законског пре* 
длога. Да> ли ко жели реч? (Нико). Пошто се не јавља нико, 
молим известиоца да чита предлог закона по члановима.



Известилац чита наслов законског предлога и члан 1.
Претседник: Ко je за члан 1 са насловом предлога за- 

KOHia, нека дигне руку. (Сви посланициг дижу руку). Ко je 
против? (Ни.ко). Објављујем да je члан 1 са насловом једно- 
гласно примљен.

(За овим je Веће, глаоајући дизањем руке посебно о сва- 
ком члану, усвојило без измена, по предлогу и извештају 
Законодавног одбора, све чланове од чл. 2 до закључно 
чл. 6.)

Претседник: Сагласно чл. 30 пословника, одређујем да 
се гласање у целини врши дизањем руке. Ко je за Предлог 
закона о изменама и допунама Закона о војној 'обавези др- 
жављана Федеративне Народне Републике Југославије, нека 
дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли кога против? (Нема). 
Објављујем да je Предлог закона о изменама и допунама 
Закона о  војној обавези дрЖ1а©љана Федеративне Народнв 
Републике Југославије у Савезном већу коначно усвојен и 
да ће, сагласно чл. 26 пословника, бити упућен Већу народа 
на даље решавање.

Трећа тачка нашег дневног реда je претре-с Предлога 
закона о измешма и допунама Закона о ратним војни 1̂ 
инвалидима. Известилац З&конодавног одбсра je народни 
посланик др Јерко Радмиловић.

Молим друг.а др Радмиловића да поднесе извештај За- 
конодавног одбора.

Известилац др Јерко Радмиловић (Изборни срез Хвар— 
Брач—Вис, HP Хрватска): (Чита извештај Законодавног од- 
бора, — Видети прилог на крају књиге.)

Другови народни посланици, Народна скЈупштина ФНРЈ 
ријешила je Здаоном о ратним војним инвалидима кзд 25 маја 
1946 године питање материјалног обезбјеђења ратних вој- 
них инвалида, и то како оних из Ослободилачког рата, тако 
и оних из прошлих ратова.

Право на помоћ и заштиту по овом закону признаио je 
не само ратним војним инвалидима лично, него и жени и 
дјеци, родитељима, дједу и баби умрлог инвалида, адносн^ 
лица које je погинуло, умрло или нестало у ра.тном раз- 
добљу. Међутим, право на инвалидске лринздлежности ро- 
дитеља, дједа и бабе било je no закону условљено, с једне 
стране, «еспособношћу за привређивање, a с друге стр.ане, 
још и сиромашним стањем.



Постављени услов сиромашног стања показао сс у 
пракси сувише крут, тако да се у многим оправданим случа- 
јевима иије могло признати родитељима, односно дједу и 
баби право на инвалидске гхринадлежности.

У жељи д.а удовољи хитним и оправданим потребзма 
родитеља палих бораца, наша je Влада својом Уредбом о 
измјенама и допунама Уредбе о инвалидским принадлежно- 
стима од 28 јуна 1947 године ублажила услове за стицање 
права на инвалидске принадлежности поменутих лица. 
Наиме, по лрописима ове уредбе, родитељи, односно дјед и 
баба, имају право на инвалиднину ако су до дана ступлња 
на снагу Закона о ратним војним инвалидима, тј. до 8 јуна
1946 године навршили 50 година живота или ако од тада 
па за 5 година наврше 50 година, или ако cv неслособни зз 
привређивање, без обзира на године живота.

Уколико су ова лица материјално обезбјеђена нз други 
начин, у сваком случају припада им право на половину 
укупне инвалиднине, као што je то случај и са самим војним 
инвалидима.

Зато, услијед овог несклада који je настао између спо- 
менуте уредбе и самфг Закона о ратним војним инвалидима. 
измјеном .у чл. 1 овог законскот лредлога иде се за тим да 
се у потпуности ускладе постојећи прописи уредбе са Ззко- 
ном о ратним војним инвалидима.

Друга предложена измјен^ у чл. 2 предлога закона има 
за циљ да се омогући лицима, која усљед болести задобИ' 
јене у прошлом рату траже инвалиднину, да своја права нз 
инвалидске принадлежности могу остваривати у продуженом 
року до 30 јун.г! 1948 године, јер je према лостојећим закон* 
ским прописима овај рок за подношење захтјева већ истекао 
8 децембра 1946 године. Значи, уколико се не би усв^јила 
предложена измјена, остали би многи појединци прикра|ћени 
у својим оправданим тражењима, карочито они у забаченим 
крајевима који нису били упознати са овим и оваковим за- 
конским прописима.

Коначно, трећа предложена измјена имз’ за циљ да се 
омогући и оним лицима која ће на основу Уговора о миру 
са Италијом постати наши држављани, да се користе нашим 
напредним штзд-идским правом. 'Ова предложена измјенз 
Заш на о ратним војним инвалидима резултат je промјена 
иасгалих у изш-ој државној заједкици, која коначно и ззуви- 
јек прима iy своју средину припаднике нзших н-:рода са по- 
дручја наше Истре и нашег Словеначког Приморја.



Нема сумље да предложене измјене у потпуности одго  
варају захтјевима праведности и да су оне још један доказ 
сталне бриге коју н>аша Влада и наше државно руководство 
на челу са другом Титом поклања нашим ратним инвалидима 
и њиховим породицама.

Зато вас, другови народни посланици, молим да овај. 
законски предлог узмете у претрес и да га једнодушно усво- 
јите. (Аплауз).

Претседник: Прелазимо на претрес законског предлога. 
Жели ли ко да узме учешћа .у претресу? (Нико се не јавља). 
Пошто се нико не јавља, молим известиоца да чита закон- 
ски предлог по члановима.

Известилац чита наслов законског предлога и члан 1.
Претседник: Ко je за члан 1, заједно са насловом закон- 

ског предлога, нека д и г н «  руку. (Сви дижу руку). Има ли 
кога против? (Нема). Објављујем да je члан 1 заједно са на- 
словом законског предлога једногласно примљен.

(Затим je Савезно веће, гласајући дизањем руке посебно 
о сваком поједином члану, једнкзгласно примило све чланове 
Предлога закона о изменама и допунама Закон.31 о ратним 
војним инвалидима од чл. 2 до закључно чл. 5, према пре- 
длогу и извештају Законодавног одбора.)

Претседник: Сагласно чл. 30 пословника, одређујем д& 
се гласање о законском предлогу у целини обави дизањем 
руке. Ко je за Предлог закона о изменама и допун.ама За- 
K'OHa о ратним војним инвалидима, у целини, нека дигне 
руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављу- 
јем, према томе, да je Предлог акона о изменам.2 и допт- 
нама Закона о ратним војним инвалидима у Савезном већу 
коначно усвојен и да ће, сагласна чл. 26 лословниња', бити 
|упућен Већу народа на даље решавање.

Прелазимо m  четврту тачку дневног реда: претрес 
Предлога закона о допунама Закона о мирнодопским војним 
инвалидима. И »Oi овом -предлогу закона известилац je на- 
родни посланик др Јерко Радмиловић. Молим друга др Рад- 
миловића да поднесе извештај Законодавног одбсра.

Известилац др Јерко Радмиловић: (Чита извештај За- 
конодавног одбора. — Видети прилог на крају књиге.)

Другови народни посланици, Законом о мирнодопским 
војним инвалидима од 21 децембра 1946 године ријешено je 
пит>ање материјалног обезбјеђења оних лица која у мирно 
доба у саставу Југословенске армије задобију ране, псвреде



или озледе, те се због тога њихова способност за привређи- 
вање смањи, као што je ријешено и питање материјалног 
обезбјеђења породица умрлих мирнодопских инвалида.

Међутим, з^'Кон je ca лицима из састава Југословенске 
ар м и је  и з јед н а ч и о  и она војна лица из састава бивш е jvro- 
словенске војске , к о ја  су у м ирно д о б а  за вријем е постојања 
старе Југославије рањења, п ов р и јеђ ен а  или озл и јеђ ен а ,  као 
што je п ри зн ао  и ј ед н а к о  право на заш титу  пор оди ц ам а  по~ 
гинулих в о јн и х  лица из састава бивш е ју го сл о ве н ск е  војске,  
ОДНОСНО -ПОрОДИЦама уМрЛИХ МИрНОДОПСКИХ ВОЈНИХ ИНВ&ЛИД}.

Поводом ступања на снагу Уговора о миру са Итали- 
јом, a с обзиром на чињеницу да ће услијед тога припадници 
наших народа из Истре и Словеначког Приморја ући у састав 
наше домовине, овим законским предлогом предлаже се 
измјена -постојећег Закона о мирнодопским војним инвалн- 
дима у циљу да се и њима) признају иста она прав.а у овој 
друштвеној области која већ уживају наши досадашљи 
држављани.

Из ових разлога, другови, молим вас да ов>ај закон 
узмете у претрес и да ra у цијелости усвојите.

Претседник: Прелазимо на претрес овог законског пре- 
длога у појединостима и целини.

Пошто се нико не јавља за реч, молим известиоца дз 
прочита наслов предлога зекона и чл. 1.

Известилац чита наслов и члан 1.
Претседник: Ко je за члан 1 са насловом, нека дигне 

руку. (Сви дижу руку). Објављујем да je члан 1 са насловом 
једногласно примљен.

(За овим je Веће једногласно усвојило члан 2.)
Претседник: Сагласно чл. 30 пословкика, одређујем да 

се гл.аса у целини дизање!М руке. Ко je за Предлог закона о 
допуни Закона о мирнодопским војним инвалидима, нека 
дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). 
Обј^вљујем да je Предлог закона о допуни Закона о мирно- 
допским вој.ним инвалидима у Савезном већу једногласно 
прихваћен и да ће, сагласно нашем пословнику, бити упућен 
Већу народа на даље решавање.

Пета тачка дневног реда je претрес Предлог.а закона о 
изменама и допунама Закона о држављанству Федеративке 
Народне Републике Југославије.



Известилац Законодавног одбора по овом законском 
предлогу je народни посланик друг Лајчо Јарамазовић. Мо- 
лим друга известиоца да поднесе извештај.

Известилац Лајчо Јарамазовић чита извештај Законо- 
давног одбора. (Видети прилог на крају књиге).

Претседвик: Прелазимо на претрес овог законског пре- 
длога. Нико се не јавља за реч. Молим известиоца Лајча 
Јарамазовића да чит.а чл. 1 са насловом.

Известилац чита чл. 1 и наслов Предлога закона о изме- 
нама и допунама Закона о држављанству Федеративне Иа>- 
родне Републике Југославије. (Видети прилог на крају 
књиге).

Претседник: Ко je за чл. 1 са њзсловом, нека дигне руку. 
(Сви дижу руку). Има ли кога против? (Нема). Чл. 1 са на- 
словом једногласно je прихва^ен.

(Затим су једногласно примљени чланови 2 и 3 по изве- 
штају и предлогу Зак-с-нодавног одбора.)

Претседник: Гласање у целини одређује се дизањем 
руке. Ко je за Предлог закона о изменама и допуњжа За- 
кона о држављанству Федеративн^ Народне Републике Ју- 
гославије, у целини, не.ка дигне руку. (Сви дижу руку). Има 
ли кога против? (Нема). Објављујем да je Предлог закона о 
изменама и допунама Закона о држ.ављанству Федеративне 
■Нар10дне Републике Југославије у Савезном већу коначно 
прихваћен и биће, сагласно пословнику, упућен Већу народз 
на даље решавање.

Прелазимо на 6 тачку данашњег дневног реда: претрес 
Предлога закона о држављанству лица на подручју припоје- 
ном Федеративној Народној Републици Југославији по Упо- 
вору о миру са Италијом.

Известилац о овом законском предлогу je друг Јоже 
Лампрет.

Известилац Јоже Лампрет: (Чита извештај Законодавног 
одбора. —• Видети прилог на крају књиге.)

Другови народни посланици, овај законски пројекат који 
лежи данас пред нама мален je no своме обиму, у целиии 
обухвата једва 6 чланова, али je врло важан с обзиром на 
историј.ат и садржину коју приказује.

По чл. 19, ст. 1, Уговора о миру оа Италијом;, ,који je ра- 
тификован Ук-asoM с  ратификацији Уговора о миру са Ита- 
лиј|ОМ од 23 августа 1947 године, и чији оу инструменти ра-



тификације депонирани 15 септембра ове године у Паризу, 
одређује се државл>анство лицима оне територије коју Ита- 
лија уступа Југославији. Овим законским пројектом озако- 
н>ена je  стварност 15 септембра 1947 године и жеље сл)Ове- 
начког и хрватског становништва Приморја и Истре, које je 
гајило већ двадесетак година, наиме да! се припоји матичној 
земљи Федеративној Народној Релублици Југославији.

Пали су блокши, епохалан je био пут наше славне Јуто- 
слозенске армије када je у ноћи од 15 до 16 септембра запо- 
села стражарска места нове, а још непотпуно праведне гра- 
нице. Заједнички биће отсада наш пут у бољи живот, у срећ- 
нију будућност наших народа. За велики део наше земље не 
важи више срамни и неправедни Рапалски пакт к>д 12 новем- 
бра 1920 године (Аплауз) по којем je пало преко 600.000 Сло- 
венаца и Хрвата у ждрело италијанског империјализма. Не- 
праведних рапалских граница зоне „А” и „Б” нема више. 
Нашги народи порушили ĉy у ватри Народноослободилачке 
борбе неправедне границе те приближили нове државне гра- 
нице нашим националним границама.

Народноослободилачки покрет манифестовао je ово при- 
саједињење или припојење наше браће јавно већ у одлукама 
СНОС-а и ЗАВНОХ-а 1943 године. Словеначки народ мани- 
фестовао je ово CBioje право на Кочевском збору 1943 године. 
У исто време примљена je такође одлука ЗАВНОХ-а о при- 
кључењу Истре, Ријеке, Задра и анектираних делова Хрват- 
ске и хрватских јадраџских острва. Све закључке потврдио 
je АВНОЈ H.3i своме историском заседању 29 новембра 1943 
године у Ј.а>јцу.

Велике су биле материјалне и моралне жртве које су 
наши народи допринели за остварење својих праведних 
захтева. „Тринаест стотина година на зеленим обалама од 
Рта Камењ-ака до Соче и преко ње живи наш народ. Нашом 
земљом преко Учке и преко Снежника господарили су ау- 
стријски грофови, и Венеција, и аустријски цареви, итали- 
јански империјалисти, и никада до славне победе над фа- 
шизмом у нашој Јулијској Крајини није било слободе.” 
Вјесник, 15-IX-1947 г.). Херојске жртве Владимира Горгана, 
Видовца и преко 42.800 бораца дате су за ову нашу још 
непотпуно праведну ствар. Велика je била исто тама мате- 
ријална штета. коју je италијански империјализам и наци- 
фашизам причинио становништву, нашој браћи и народно- 
демокрапгском италијанском елементу у некадашњој Јулиј- 
•ској Крајини.



Од Народног дома у Трсру 1920 г. којега су спалили по- 
четници фашистичког покрета, број порушених и попаљених 
зграда попео се на 20.000 на крају другог империјалистичког 
рата. Физички и морално, нациенално и материјално злостав- 
љени народ није клонуо док није углавном лостигао своја 
елементрарна права. Испуњене су углавном речи које je изго- 
ворио маршал Тито у Љубљани 26 маја 1945 године, а које 
гласе: „Ми хоћемо да нама признају савезничка права, као 
што смо имали и савезничке дужности. На Сочи срели смо 
се, имамо право да тамо као савезници и останемо.”

И заиста наши народи верно и честито су испуњавали. 
своје дужности према западним савезницима; милион, и осам 
стотина хил>ада жртава доказују нашу верност савезницима 
за време рата, а они нису иопунили своје обавезе, нити их 
данас испуњавају. Својом гласачком машином они су нашим 
народима натурили неправедну француску линију. У зони 
„А” савезничке војне силе из дана у дан ускраћивале су 
основна лрава која мора да има сваки оамосталан народ. 
Опљачкали су нашу народну имовину и покушавају да 
одвезу са собом све што се одвести може. Наши р а д н и ц и ,  

подупрти од италијанског, демократски настројеног радни- 
штва:, са својим властитим телима забранили су у великој 
мери да њихова злочиначка намера успе. У Трсту данас по 
директивама остатака белогардизма забрањују књижевна 
дела. .највећег словеначког писца европског значаја, Ивана 
Цанкара. iHa овакав начин враћају западни оавезници, про- 
пагатори доларске демократије, верност за верност. Колико 
и како жестока je била дипломатска борба за реализацију 
посве јасних, ноторних лотраживања наше државе у погледу 
Јулијске Крајине? Од меморандума друга Кардеља, који je 
предложио 18 септембра 1945 године Савету министара 
спољних послова у Лондону преко састанка у Москви, 16 
децембра 1945 и Међусавезничке комисије ,која je боравилз 
месец дана на анектираној територији, Мировна конферен- 
ција лримила je 9 октобра 1946 године неправедну францу- 
ску линију. Пред читавим светом изнесеиа <су наша исто- 
риска и етничка лрава, лодупрта снажним гласовима моћног 
Совјетског Савеза, који je увек брањио и штитио права 
малих и колонијалних народа,, брани их и данас и браниће 
их увек. (Аплауз).

У нашу радост коју преживљује наш народ заједно са 
присаједињеном браћом, пала je кап жадости и туге. Један 
део наше браће остао je још ван наше демократске државе



no кривњи зашдно-капиталистичког блока. Ca ратификаци- 
јом закључака Конференције о миру наши се народи неће 
никада одрећи права над овим крајевима. Водиће непомо- 
лебљиву и грчевиту борбу за> припојење последњег метра 
наше земље и лоследњег нашег човека нашој државној з-з- 
једници, Федеративној Народној Републици Југославији.

Народ некадашњих зона „Б” и припојених делова зоне 
„А” задисаће тек сада из пуних плућа са шма. Укључује са 
у гигантски Титов план и свим снагама ради с нама заједно 
на изградњи привреде и културе.

Даном присаједињења лрестају на припојеном по- 
дручју важити сви лрописи италијанских државних и саве- 
зничких окупационих власти (члан 2 Уњаза о проширењу ва- 
жности Устава на припојена подручја од 15 септембра. 1947).

Тако ће се овим законским пројектом озаконити хиљаду- 
тристотинегодишњи сан наше браће да се сједине са својом 
родном браћом, да постану држављани заиста праве нацио- 
налне социјалистичке државе Федеративне 'Народне Репу- 
блике Југославије. Молим другове народне посланике у име 
Закошодавног одбора на прихвате једнодушно овај законски 
пројекат, и да га у целости усвоје. (Одобравање).

Претседник: Прелазимо на претрес овог предлога за- 
кона. За реч се није јавио нико. Молим известиоц.а) да чита 
чланове закона редом.

Известилац чита најпре наслов закона, а затим члан 1.
Претседник: Ко je за чљт 1 са насловом Предлога за- 

кона о држављанству лица на подручју припојеном Федера- 
тивној Народној Републици Југославији по Уговору о миру 
са Италијом, нека дигне руку. (Сви дижу piyny). Има ли кога 
против? (:Нема). Објављујем да je наслов Предлога закона о 
држављанству лица на подручју припојеном Федеративној 
Народној Републици Југославији по Уговору о миру са Ита- 
лијом, заједно са чланом 1, једногласно примљен.

(Савезно веће усвојило je затим једногласно, по истој 
процедури гласања чланове 2, 3, 4, 5 и 6 овог пројекта 
закона.)

Претседник: Одређује се и по овом законском пројекту 
гласање дизањем руке. Ко je за Предлог закона о држ^вљан- 
ству лица на подручју припојеном Федеративној Народиој 
Републици Југославији по Уговору о миру са Италијом, у це- 
лини, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли кога против?



(Нема). Објављујем да je Предлог закона о држављанству 
лица на подручју прилојеном Федеративној Народној Репу- 
блици Југославији ло Уговору о миру оа Италијом у Саве- 
зном већу коначно усвојен и да ће, сходно пословнику, бити 
упућен Већу народа на даље решавање.

На овај начин ми смо исцрпили данашњи дневни ред. 
Сагласно чл. 7 пословника, лредлажем следећи дневни ред 
за сутрашњи састангк:

1) претрес Предлог.а! општег закона о шумама; 2) претрес 
Предлога општег закона о лову; 3) претрес Предлога закона 
о државној арбитражи; 4) претрес 'Предлога закона о уки- 
дању става 3 чл. 14 За-кона о сузбијању недопуштене трго- 
вине, недолуштене шпекулације и привредне оаботаже;
5) претрес Предлога закона о изменама и допунама Закона
о таксама; 6) лретрес Предлога закона о изменама и допу- 
нама Закона о лољопривредној машинској служби; 7) пре- 
трес Предлога закона о забрани употребе грба, печата и 
имена Организације Уједињених нација; 8) претрес Предлога 
закона о долуни Закона о орденима и медаљама Федеративне 
Народне Релублике Југославије; >и 9) лретрес 'Предлога 
основног закола о лрекршајима.

Прима ли Савезно веће овај предлог за дневни ред? 
(Прима).

Пошто je Савезно веће примило предложени дневни ред, 
закЈБучујем ову седницу а идућу заказујем за сутра iy 9 ча- 
сов.а пре подне са дневним редом који je усвојен.

(Седница je за,кључена ty 19 часова).



ВЕЋЕ НАРОДА

Ч е т в р т а  седница
(27 новембра 1947) i

Почетак у 9,20 часова.
Претседавао претседник Јосип Видмар.
Претседник: Отвлрам четврти редовни састанак IV ре- 

довног заседања Већа народа Народне скупштине Федера- 
тивне Народне Републике Југославије. Заоисник данашње 
седнице водиће секретар Јоза Миливојевић. Молим секре- 
тара да прочита записник трећег редовног састанка од 26 
новембра 1947 године. ,

Секретар Јоза Милнвојевић чита записник треће редовне 
седнице од 26 -новембра 1947 године.

Претседник: Прима ли Веће прочитани записник?
(Прима). Пошто je записник примљен, он ће бити оверен од 
претседника и секретара који га je водио.

Изволите чути саопштења пре дневног реда. Саопштавам 
да je Савезно веће, у смислу члана 63 Устава, доставило 
Већу народа на решавање законске предлоге који су усво- 
је-ни у Савезном већу, и то: Предлог з-акона, о војним судо- 
вкма; Предлог закона к> изменама и допунама Закона о вој- 
ној обавези држављана Федеративне Народне Републике J>yv 
гославије; Предлог закока о изменама и допунама Закона о 
ратним војним инвалидима; Предлог заксина о допуни Занона
о мирнодопским Б'0 јним инвалидима; Предлог закона о изме- 
нама и допунама Закоиа к> држављанству Федеративне 
Народне Реотублике Југославије; и Предлог закона о држав- 
љанству лица «а лодручју припојеном Федеративној Народ- 
ној Републици Југославији по Уговору о миру са Италијом.

Пошто су текстови зжожжих предлога које je доста- 
вило Савезно веће истоветни са текстовима законских пре-



длога које je Веће народа на свом трећем редовном састанку 
коначно усвојило, то у смислу члана 26 пословника, лодно- 
сим овај извештај Већу на одобрење. Прима ли Веће оњај 
извештај? (Прима). Објављујем да je НародЖа скупштина 
усвојила горе лобројане законе. На основу члана 34 послов- 
ника, закони које je Народна скупштна усвојила биће у.пу- 
ћени Претседништву Президијума Народне скупштине ФНРЈ 
ради проглашења.

Због СЈг>тжбеног посла моли осуство «ародни посланик 
Осман Муфтари 4 дана.

Предлажем .Већу народа да тражено отсуство одобри. 
Прима ли Веће народа овај лредлог? (Прима). Тражено 
отсуство je одобрено.

Пре прелаза на дневни ред предлажем да се у дневни 
ред уврсти и претрес Предлога основног закона о прекрша- 
јима. Прихвата ли Веће овај лредлог? (Прихвата). Пошто 
Веће народа то лрихват.а, Предлог основног закона о пре- 
кршајима биће стављен на наш дневни ред као девета тачка. 
ГТрелазимо на дневни ред. Прва тачка днев«ог реда je: пре- 
трес Предлопа општег закона о шумама. Молим друга изве- 
стиоца Законодавног одбора Милоша Царевића да поднесе 
извештај.

Известилац Милош Царевић (HP Србија): (Чита изве- 
штај Законодавног одбора. — Видети прилог на крају 
књиге.)

Другови народни посланици, дозволите ми да јуз изве- 
шт.ај Законодавног одбора ка-жем и са своје стране неко- 
лико речи.

Пред нама се налази Предлог општег закона о шумама. 
Он регулише једну велику лривредгоу грану у нашој земљи. 
Шумарство има вишеструки значај. Из шума добијамо једну 
од основних, базичних сировина за >нашу индустрију и при- 
вреду уопште. Дрво служи као грађевински материјал, као 
сировина за механичку и хемиску индустрију, затим као 
огрев, извоз, за руднике и железнички саобраћај. Шуме нам 
пр.ужају и друге важне произв-оде као: смолу, лековито 
биље, шумске плодове, пашу, жир и друго.

Дрво и други ироизводи шуме играју велику [уигог.у у 
сеоском домаћинству уопште. Најзад, са шумарством je у 
вези и лов и ловна иривреда, к>оја je због своје важности ре- 
гулисања посебним законским предлогом.



Посредан утицај имају шуме на све гране привреде, a 
карочито пољопривреду, ш  народно здравље, народну од- 
брану, на климу, режим вода итд. Све нам ово указује од 
Јколике je огромне важности шум.арство, као и од колике je 
важности да литање подизања, чувања 'И искоришћавања 
шума буде правилно законски регулисано.

Шуме и шумско земљиште обухватају преко једне тре- 
ћине целсжупне површине наше земље. Распоређеност шума 
по лојединим народним републикама je углавном следећа: 
HP Србија има око 21% шуме од целокупне своје површине; 
HP Хрватска — око 34%; IHP Словенија — 45%; HP Босна 
и Херцеговина 48 %; HP Македонија 26 %; HP Црна Гора 37 %.

'Веома зњачајна површина наше земље отпада на голети, 
крш, живи песак, које такође могу и треба да се 'Приведу 
шумској културии. Тиме би се свим овим површинама шума 
још више ловећала.

И поред изложенога значаја шума и шумске привреде, 
шумарству се није по.клањала, пажња у старој Ј.угославији. 
Ненародне владе и режими немилице су упропашћивали 
шуме. Страним и домаћим капиталистима даваио- je ово' «аше 
велико нарадно благо у бесцење. Они су га бездушно иоко- 
ришћ.авали, раднике експлоатисали и шуме остављали опу 
стошене. Довољно je да поменем само чувене шумске афере 
као што je нашичка афера, Розенбергова афера и друге,
— 'па да нам одмах изађе цела слика пред очи к.ако je упра- 
пашћивано, разграбљивано и уништавано ово наше драго- 
дено народно богатство. И мародне масе у старој Југосла- 
вији, видећи како се расипа ово народно богатство, и саме 
су заузеле негативан став према шумама. На беоправну сечу 
терали су н.арод и разни шпекуланти, који су, користећи 
тешко eKOiHOMCKo стање еељаштва, у бесцење откупљивали 
крађено дрво из државних шума. На ово ,су га терали и та- 
дашњи политичари који су своје мандате врло често доби- 
јали на рзчун шума, Заосталост лољопривреде и сточарсргва, 
немогућност налажења зараде на другој страни и ниске над- 
нице терали cyi сељака да путем беоправног коришћења шума 
осигура минимум егзистенције. Тако су шум^ке штете заузи* 
мале велике размере.

Најзад, за време непријатељске акупације ово пустошењ.е 
шума како од окупатора, тако и од њихових помагача и 
разних шпекулан.ата дошло je до врхунца.



Сасвим je разумљиво да у новој Југославији, у којој je 
народ 'Veeo власт у своје руке, шуме као његова општена- 
рф*на имовина биће чуване и подизане од стране народа и 
целокупна шумока лривреда има да користи само народу.

Законски предлог, који се пред нама налази, треба само 
да законски и правно оформи то ново стање и тај нови 
однос према нашим шумама.

Koje су главне и основне карактеристике законског пре- 
длога «оји je пред нама?

Пре свет, закон je о п ш ђ и  и основни; о н поставља нај- 
основније .принципе и смернице у шумарству, остављајући 
народним републикама да, према опецифичним прилик-ама, 
репулишу детаљније лоједина питања. Ово je нарочито важно 
с обзиром да се прилике у шумарств-у између појединих ре- 
публи«а прилично разликују.

Као први и iccHOBHH принцитт, законски предлог предвиђа 
да све шуме у Федераггивној Народној Републици Југосла- 
вији, без обзира у чијој оу својини, служе олштим интере- 
сима на,родне заједнице и налазе се под заштитом државе. 
Ово правило да се све шуме налазе лод заштитом државе 
логички произилази из огромнога значај.а који шуме имају 
за нашу привреду. С обзиром на ово, закон такође ;предвиђа 
да €е унапређење «  развој шумарства, шумске привреде и  

дрвне индустрије врши по општедржавном привреднол 
плану. Бкоплоа.тација шума неће се вршити преко страних 
фирми и разних шпекулаш.та, већ .преко шумских газдин- 
става као државних привредних лредузећа.

У циљу уна.пређења и рационалног искоришћавања за- 
дружних и приватних шума, закон предвиђа да ће државз 
вршити надзор над њиходам екоплоатацијом, одржа.њем и 
подизањем (члан 6).

Регулишући заштитту и унапређење шума, закон поставља 
принцип да се све лостојеће шуме морају одржати. To je 
веома значај.а« принцип. Он наређује да. се лостојеће шуме 
морају одржати а да се еамо у изузетним случајевима и на 
осншу одобрења надлежних државних органа шуме могу 
крчити и шумско земљиште трајно одузети од шумске кул- 
туре. Да би се овај принцил очувања шума заиста и спровео 
у дело, шредвиђено je да се промене ознаке културе задруж- 
них и лривреднмх земљишта не могу спровести ни кроз зе- 
мљишне књиге и да су о томе дужни да воде рачуна и зе- 
мљишно-књижни органи.



У диљу заштите и унапређења шума, лредлог предвиђа 
да je свако пустошење шума кажњ.иво. Сем тога, гко се нз 
шумском дрвећу лојаве штетни инсекти или заразне боле- 
сти, ладлежни државнтс орган за шумарство дужан je одмах 
предузети потребне мере да се зараза сузбије и отклони.

У циљу зшлтите привредних, здравствених и других 
интереса, закон предвиђа да одређене шуме или њихови де- 
лови вдогу бит.и проглашени за стално или привремено за* 
штитне шуме.

Свака сеча шуме мора се вршити на начин којим се не 
угрожава рационално лодмлађивање и га.јење шума.

Закон локлања особиту пажњу питању лошумљавгња. 
Овај начин подизања шума лостао je већ код нас општена- 
родни и масовни лсжрет који треба свим средствима помоћи. 
Стога закон лредвиђа да) ће се у циљу што рационалнијег 
искоришћавања лродуктивне снаге земљишта лрвенствено 
лошумити обешумљене повришне шумсжог земљишта-, ,кр- 
шеви, голети, живи лесак и земљишта која ло свом лоло- 
жају, конфигурацији, хемиоком саставу и климатскм <усло- 
вима лајкорисније служе народној привреди и другим 
општим интересима кад су лод шумском културом. За сечине 
које су настале сечом шуме лосле 1 јануара, 1947 год. пред- 
виђено je да> се морају, пошумити најдаље у року >од три 
године ло извршеној сечи, уколико нису лриродним путем 
подмлађене.

Најзад, држава ће помагати пошумљавање и задружних 
и лривлггних земљишта на начин и под условима које лро- 
пишу народне републике.

У логледу и улраве и надзора над шумама законски се 
санкдионише углавном садашње стање које je било 'уређено 
уредбом Владе ФНРЈ о организацији шума(рства. Шум&ма са- 
везног и републичког значаја управљају министри шумарства 
преко шумских газдинстава, а шумама покрајинског, обла- 
сног и локалног значаја управљају и газдују покрајински, 
облаени и срески народни одбори под надзором министра 
шумарства.

У цил>)у ефикасне заштите наших шума, законски пре- 
длог, најзад, предвиђа и казнене одредбе за кажњавање 
шумских кривичних дела и шумоких прекршаја, Према тим 
одредбам.а шумске прекршаје извиђа и доноси одлуке о 
казни извршни народни одбор и срески народни одбори уко- 
лико причињена штета не прелази вредност од 1000 динара.



Остале шумске кривице извиђаће и пресуђиваће срески на- 
родни судови.

Према томе, овај законски предлог, који ће послужити 
jcao основа и за релубличке заколе о шумама, пружа све 
могућности да се наше шумарство унапреди и шуме подигну 
и очувају тако како би одиграле своју значајву, улогу у 
нашој привреди.

Из свих тих разлога ј.а ћу гласати за овај законски пре- 
длог. (Аплауз).

Претседник: Отварам лретрес о оеом законском пре- 
длогу. Тражи ли ко реч? (He јавља се нико). Онда прелазимо 
ка читање законско-г предлога. Молим друга известиоца да 
чит.а члан ето члан.

Известилац чита наслов и члан 1 законоког предлога, 
према извештају Законодавног одбора. (Видети лрилог на 
крају књиге).

Претседник: Ко гласа за прочитани: члан, нека дигне 
руку. (Св.и дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Према 
томе, наслов и члан 1 примљени су једногласно.

(За 'овим je Веће народа, глаоајући дизањем руке о сва- 
ком лрочитаном члану, ,усвојило све чланове од члана 2 до 
члана 49 закључно, по извештају и предлогу Законодавног 
одбора.)

Претседиик: Објављујем да je Предлог општег закона
о шумама изгласан у појединостима. Гласаћемо у целини, и
то дизањем руке. Ко гласа за овај закон, нека дигне руку. 
(Сзи дижу руку). Има ли ко против? (Нема).

0бја©љ|у1јем да je Општи закон о шумама у Већу народа 
изгласан и упутиће се Савезном већу на решавање.

Прелазимо на другу тачку дневног реда: 'Претрес Пре- 
длога олштег закона о лову. Молим друга известиоца др €и- 
нишу Станковића да, прочита извештај Одбора.

Известилац др Синиша Станковић (HP Србија): Овај за- 
конски лредлог лретресан je у Законодавном одбору. Изве- 
сне измене које еу учињене у лојединим члановима, ви сте 
могли упознати из извештаја Законодавног одбора. Ви ћете 
ми доцустити да у целини не прочитам сам извештај — по- 
што га имате пред собом, него само да, укажем на основне 
измене које je Законодавни одбор стредложио, а у исти мах 
да подвучем основна начела на којима je заснован законски



лројекат. Треба пре свег.а истаћи да од ослобођења да данас 
лов и ловств1о у нашој земљи нису били репулисани никаквим 
законским лрописима, него су вршени ло старим традици- 
јама које су различите за поједине крајеве. Постојао je, 
додуше, стари југословенски закон о лову, али je тај закон 
заснован на начелима која уопште не »одговарају нашој да- 
нашн>ој стварности и ишењеним друштвено-економским 
одноеима који карактеришу н-oayi Југосљавију. Пре свега, 
стари закон о лову од 1931 године био je оставио право лова 
искључиво великолоседницима, док je на ситном поседу лред- 
виђао усиановљење такозваних општинских ловишта, на ко- 
јима je свако имао право да лови лод условима закупа. Тај 
закон о лову стајао je на једном сасвим застарелом прин- 
цилу, на феудалном схватању ловства као спорта или вн- 
тешког занимања којим се бави властелин и тпственик ве- 
ликог поседа, отприлике онако како je то било још у сред- 
њем веку.

Очевидно да се код нас ловарство не може више разви- 
јати на таквим начелима. И сам пројекат закона. стао je «а 
гледиште да дивљач, која je лредмет лова, лретставља 
општенародну имовину. С друге страие, лројект закона шред- 
виђа да- баш зато што дивљач лретставља општенародну 
имовину, ловство као такво има се схватити као грана на- 
родне привреде. И, најзад, ако je ловство грана народне при- 
вреде, онда оно мора бити укљ*учено у лривредни ллан. Да 
таква начела која су спроведена кроз овај пројекат одгова- 
рају нашој стварности, јасно je само ло себи. Заиста, лов- 
ство се мора схватити као значајна и важн.а грана наше на- 
родне привреде. Такво схватање преовлађује и у многим 
земљама, а на. првом месту у Совјетокам Савезу, где je лов- 
ство грана вародне привреде која стоји релативно високо 
и игра важну улогу у општој привреди земље.

Аио се узму iy обзир та основна начела на којима je по- 
стављен сам лројекат закона, онда су сасвим разумљиве кон- 
кретне одредбе формулиоане у лојединим члановима.

Пре свега, пројекат закона поставља као лринцил да 
ловством као привредном граном управља држава. Заиста, 
ако je дивљач олштен.ародна имовина и ловство лривредна! 
грана, држава je у првом реду дужна да ту гран.у унаоре- 
ђује, да се о њој стара и да je (укључи у сам лривредни план.

Даље, лројекат закона лредвиђа да старање о лову, о 
његовом развијању и лодизању врше «адлежни државни



органи, слецијално шумарски. Како пројекат закона лред- 
виђа да ће се ловство вршити у одређеним ловним једини- 
цама, ловиштима!, io« разликује државна ловишта на једној 
страни, која се установљавају на државним 'поседима, и ло- 
вишта којлма улрављају ловачке организације и која се 
лростиру iHiai лриватни лосед, а у извесним случајевима и на 
територије које припадају самој држави.

На тај начин пројекат закона поставља основна начела 
на којима ће се регулисати ловство и вршење лова у читавој 
земл>и.

Како je закон оквиран, он оставља, широке могућностк 
појединим ре/публи;кама да могу ловство регулисати на сво- 
јим територијама онако како то одговара специфичним 
условима и приликама. у појединм крајевима; цаше земље.

Ja бих поводом тога хтео да истакнем извесне значајне 
моменте који ће неоумњиво бити регулисани применом про- 
писа овога закона и о којима треба повести озбиљног рачуна..

Дивљач у нашој земљи није досада била предмет рацио- 
налне заштите. Ако оставимо «а страну похаалне нашоре ло- 
ваца и ловачких организациј.а у многим крајевима наше 
земље да се резерве дивљачи код нас очувају па; чак и поја- 
чају, лов iyi многим нашм крајевима није био ни разуман ни 
правилан, те je као такав довео до потово потпуног уни- 
штења резерве дивљачи. Овоме треба додати још и злочи- 
начко уништавање дивљачи од стране окупатора за време 
прошлог рата, да би се добила слика о непов^љном стаљу 
резерве дивљдаи у нашој земљи.

С друге стране, треба истаћи да iy многим крајевима наше 
земље, нарочито код извесних ловаца, владају сасвим заста- 
рела схваташа и постоји сасвим застарео однос према 

'дивљачн. Често се губи из вида да лш  уствари није ништа 
друто него рационално искоришћавање .слободне живе при- 
роде. Код рационалнаг искоришћавања слободне природе 
мора се В10дити рагчуна о необично сложеним законитостима 
које у њој владају и које регулишу бројност подизања или 
оладања једне врсте дивљачи, једне животињоке врсте која 
je предмет лова.

Код нас се често дешава да поједини ловци, не схвата- 
јући лравилно услове под којима се дивљач развија, сма- 
трају да све оно што лети и што трчи, све што je на домаку 
пулже, треба убијати, треба ловити. Отуд.а се чест» дешава 
да су многе изванредно корисне жизотињске врсте као што



су, на лример, многобројне ситне врсте птица, често пред- 
мет немилосрдног унишгавања из простог разлога што je 
Л'0'В схваћен као спорт а не као грања народне привреде.

С друге стране, врши се исто тако «еразумно унжита- 
вање такозване штетне дивљачи, при чему се заборавља да 
je појам штетног и корисног релативан, да он важи за кон- 
кретне услове и конкретне прилике једног краја и да често 
једна животињска врста оглашена за ш теттину може у 
датим лриликама и у датом моменту да буде корисна, чак 
и врло корисна. J.ai ћгу навести са;мо неколико конкретних 
примера да бих псжазао колико заштита нашег животињског 
света и наше дивљачи мора бити предмет озбиљног и орга- 
низованог старања. Наши ловци убиј.ају, на лример, као ште- 
точине многобројле ноћне грабљиве птице као што je сова. 
И ако се узме у обзир да у Србији, на пример, неких 30.000 
ловаца уништава годишње неколиш хиљада сова, може се 
израчунати колика je нелосредна штета коју народна при- 
вреда од тога лретрпи. Утврђено je да једна сова уништи 
годишње толико мишева који оштете народну лривреду за 
преко хиљаду килограма жита. Исти je случај и са многим 
другим такозваним штеточинама које н.а.ши ловци често без 
разлога и размишљања немилосрдно лрогоне и уништавају.

Све то показује да je неопходно потребно да се однос 
према дивљачи, однос према ловству и вршењу лова пост.ави 
на правилну основу, што je улраво и учињено у овом за- 
конском пројекту који дивљач проглашава за шштенародну 
имовину и који ловство сматра лривредном граном. Једино 
ће на основу топа закона бити могућно да се предузму кон- 
кретне рационалне мере за подизање наше тешко оштећене 
резерве у дивљачи и да се ловство подигне на степен важног 
извора лрихода за нашу народн-у привреду.

Закошдавни одбор, локрај извесних ситних измена које 
можете видети из самог извештаја, лредложио je да се v 
пројекту формулише начелно појам дивљачи. To je било 
неопходно да би се кроз законске пролисе могла до изве- 
сне мере спровести заштита свих оних жвотињских врста 
које су од несумњиве користи за нашу народну лривреду и 
које често као незаштићене наши ловци лрогоне и [убијају. 
Ja. у лрвом реду ломишљам на многобројне ситне птице пе- 
вачице које претстављају највеће пријатеље наше шумске и 
лољске привреде. Ова допуна пројект.а, закона омогућиће 
релубликама да лосебним законима, према својим специфич-



ним приликама и условима, израде сасвим конкретно листу 
дивљачи која je предмет лова, изузимајући све оне живо- 
тињске врсте које не треба и не мог.у да- буду предмет лова 
по obioum закон.у. Узимајући у обзир све ове моменте које сам 
ja истакао и који лретстављају добру и лозитивну снагу овог 
законоког пројекта, може се извести закључак да га треба 
поздравити и да га треба усвојити !у целини онако како je 
предложен од стране Законодавног одбора. (Аплауз).

Претседник: Отварам претрес о овом законском предлкзгу 
и дајем реч народном послаанику дроту Милошу Царевићу, 
који се пријавио за реч.

Милош Царевић: Другови народни посланици, дозволите 
ми да кажем некадико речи — иако je тежња за скраћеним 
nocTiynxoM — о Предлогу закона о лову и као лов=ац и као 
потпретседник Савезне ловачке организације и да и у њена 
име поздоавим доношење овог закона. Овај пројект закона 
зомст претставља испуњење жеља највећег дела, демократ- 
ског дела ловаца у нашој држави, јер он одговара друштве- 
ним и економским потребама наше заједнице.

Борба наших ловаца за један овжав за«он датира од 
пре две деценје. Разуме се да у ранијој држави није могло 
бити речи о остварењу једног овако демократског закона, 
јер je лриватни интерес, интерес богатих био претежнији од 
апштег интереса, од интереса широких народних маса. Неће 
бити излишно ако се (укратко осврнемо на историју лова 
уопште а посебно на историју борбе наших ловаца у питању 
доношења једног напредног закона о ло-ву.

Може се рећи да j e  прво занимање лрачовека био лов, 
што значи да je лов стар колико и сам човек. Слободно се 
може рећи да je лов први ступањ човек>о©е културе, прво 
размишљање лрачовека да стекне, односно да измисли нај- 
примитивнија средства ради одбране. Лов je локренуо његов 
ум на рад да би дошао до средстава за одбрану. Затим, прва 
трговина гточела je и развила се из лова, са продуктима од 
животиња, њихове коже, костију итд.

Разуме се да je лов од доба прачовека до данас прошао 
кроз разне фазе, не само ло н.ачину његовог извођења, него 
и по самој |улози коју je играо у човечанству, односно 
држави.

Д<ж je лов, као што< напоменух, у доба лрачовека. биа 
одбранбеног карактера, тј. био човеку наметнут као одбрана 
и заштита, — доцније, .кад je прачовек лоред биљне хране



почео јести и месо, ловио je да би се меоом хранио а кожом 
дивљачи одевао.

Доцмије, крајем каменог доба, човек полако напушта 
лов као главно занимање, лосвећује се сточарству, а затим 
земљорадњи. Лов полако прелази на други терен, на терен 
витештва. На-равно да je ов,ај прелаз имао и својих после- 
дица. И сточар и земљорадник губили су вештину, окретност, 
самопоуздање и срчашост, чиме je прачовек iy, великој мери 
располагао, па су, полазећи у лов, иако са нешто савршени- 
јим ор|уђем, полазили са извесном несигурношћу и опасношћу 
по живот. Отуда и почетак приношења жртава и дизања хра* 
мова боговима. Предање везује подизање Вавилонске куле 
и храма за великог љубитеља лов^, кфаља Нимрода — из по- 
штовања према лову.

Најзад, лов je у старо освајачко доб.а. био средства да 
се код устајале војске, одржи дух, храброст и дисциплина

У Евроли лов je све до IX века био потпуно слободан. 
Ловио je ко год je хтео и где год je хтео. Почетком IX века 
овакву ситуацију мењају «раљеви и властела н,а, тај начин 
што шуме, којих je у овим државама било доста к које 
ниру биле ничије, пачињу стављати лод своју заштиту због 
Л10>ва. Доцније су и сва зиратна земљишта ставили под за- 
брану лова.

Из овог лрава забране развио се лолако регал, тј. мо- 
нопол краљева и властеле на лов, доцније и богатих људи„ 
који се начин одржао и код нас до данас у извесним краје- 
вима, о  чему ћу доцније говорити.

Тек je Француска револуција, 1789 године, шрогласила 
закон «ојим се укида лраво лова на туђем земљишту и пре- 
лази у право власника земље.

Интересаетно je да се у Средњем веку, једним делом и 
у Новом ‘век|у, није ловило ino једној истој мето.ди — на исти 
н.ачин. И у лову се огледала нека врста моде и (Прелазило се  
са једне моде на. другу. Тако од XV века почиње се увелико 
ловити хајком, п а  се зати м  л р е л а зи  т> моду тзв. „н ам еш тен и х  
ловова”, где се дивљач нагомила помоћу мрежа и крла на 
адређене бусије где су ловци били „намештени”. З.атим се 
прешло на францусму моду „парфорсе” где се ловило на ко-  
њима и са хртовима.

Тек на лочетку XIX века почиње ггојединачно ловљење, 
које се углавном и данас спроводи, ма да оу се» задржале и 
хајке .па и „на!мештени лов”.



Из овог кратког разлагања о лову видимо како се лов 
кретао и кроз моје je фазе пролазио: у доба прачовека био 
je нужна одбрана од дивљачи а доцније «ужна исхр.ана и 
одевање. Затим je длбио војно-витешки карактер, да би 
потом прешао у спорт за разоноду краљева и 'властеле и, 
најзад, тек од 1789 године, све више се враћа народу, одно- 
сно држави.

Борба код нас за, један демократски закон о лову тра- 
јала je за све време бивше државе.

• Када се раније поста.вило литање израде јединственог 
закона о лову, указале су се тешкоће већ самим тим што je 
на подр.учју бивше Југославије било на снази девет закона
о лов(у. Поред тога ти су закони имали за основ рззличите 
системе, односно темељили се на различитим лојмовима о 
лову. Дсж су српеки, босанско-херцесговачки и далматински 
третирали лов као државно право (регал) — хрватски, крањ- 
ски, корушки, штајерски и мађ.арски лрихватили су доми- 
нални систем ло којем je право лова опојено са власништвом 
земље. Једино црноторски закон био je комлромисан, спајао 
je оба та система. Он се придржавао само начелно државног 
права, а лравио je изузетак за племена, која су могла у гра- 
ницама своје олштине давати лов у закуп једнам или већем 
броју ловаца јавним надметањем.

Борба између ловаца са подручја државиог лрава лава 
као 'Схватања о лову израженог у једнакости лрава, и доми- 
нала као система ловлашћених имућних људи, лочела je у 
бившој Југославији израдом нацрта јединствено.г закона о 
лову, а достигла кулмлнацију стушњем на снагу Закона о 
лову из 1931 године. Тај закон није се могао спровести и то 
je наносило ловству огромне штете. Разлог томе je закон 
који je и на регалном подручју уводио недемократски доми- 
нални систем, «ojji je био лротиван слободарском схватању 
ловаца на лодручју где се признавало државно право лова 
(регал). Тај закои из 1931 године ограничавао je право лов- 
љења на известан број људи, највећим делом имућних, док 
je другима било онемогућено, јер их класа имућних није 
примала у своје друштво, с јед#е стране, док, с друге стране, 
широке народне масе нису магле ловити, јер нису имале 
материјалних средстава да лодмире трошкове закупа и оста* 
лих давања која су били у ст.ању само имућни да ллате.

Ова борба ловаЦ(2' регалног и доминалног подручја није 
била само проста борба двају система. Она je имала дубљи



значај и смисао. To je била борба широких народних маса 
-које су и у овом случају хтеле да иолоље високе идеале 
равноправности у држави и оних, који су као мањина и овде 
хтели да наметну подвојеност истих права на штету широ- 
ких народних маса.

Треба, дакле, у духу данашњице поставити и фиксирати 
лшно-политичка начела и заснив.а>ти их у првом реду на вла- 
дајућем друштвено-економском поретку, социјалистичком 
стремљењу наших народа и традицијама, гледајући при томе 
да закон буде одраз народне воље, обичај.а и менталитега. 
Такав ће закон, постављајући лов пре свега као привредну 
вредност, дати му одговарајуће границе не запоставл*а,јући 
при томе цил> друштва и делатности прогреса.

Узимајући све то у обзир, долази се до закључка да у 
лародној држави право лова треба да б|уде право народа — 
државе. Такво право лова, уз извеоне законске одредбе које 
иду уз свако право и све слободе и тиме још јаче осигура- 
вају та права, гарантоваће лре свега задовољство народа, 
приход држави а лосебно унапређење ове гране народне 
привреде. Тиме je дат основ најсоцијалнијем и најдемократ- 
скијем систему ловљења.

Основно начело новога про.јекта закона je да право лова 
лрипада народу. Лов треба организовати према времену и 
друштвеним приликама а не лоема готовим калупима, као 
што се то раније радило, придржавајући се истакнутих 
основних начела да je право лова код нас лраво народа!, који, 
преко своје народне власти, у споразуму са ловачким орга- 
низацијама, прописује услове за стицање права лова, лов- 
љење, као и законске одредбе односно уналређења лова. 
Овај систем не занемарује лов као привредну вредност а ни 
економске интересе државе. Наш закон о лш у жели ty самом 
лочетку да постави лов на здраве основе «оји ће обезбедити 
његов најуспешнији развој у будућности, уз суделовање на- 
рода путем народне власти и заинтереоованих ловаца, лутем 
њихових организација. Систем у новом пројекту закона о 
лову има да лспуни два главн.а задатка: мора да омогући нај- 
ширим народним масама града и села ловљење и баш преко 
њих да 'уналреди лов као. лривредну вредност. У погледу 
организације има да веже народну власт као претставника 
народа са ловачким организацијама као претставницима 
ö'Hora слоја нал1их грађана који лове. Предлог за овај закон 
заснива се на налиој стварности, тековинама Народноослобо- 
дилачке борбе и ловачкој традицији код нас.



Извесне државе су већ много раније увиделе да ловсгво 
претставља врло јаку привредну грану па су се определиле 
на интензивно подизање и гајење дивљачи и њихово рацио- 
нално исиоришћавање. Кад je код нас говор о лову обично 
се мисли на само извршавање лова — на ловљење дивљачи. 
Многи сматрају лов само као епорт и не придају му никакву 
важност. Посматран са гледишта лица које извршује лов, 
он доиста јесте спорт, али посматран са гледишта интереса 
заједнице он je, мање ли више, важна грана народне при- 
вреде, већ према томе какву му бригу та заједница посве- 
ћује. Ja сам у Законодавном одбору изиео детаљно упоре- 
ђење између нас и Чехословачке у погледу лова. По про- 
сторности наша држава je скоро два гаут.а већа од Чехосло- 
вачке. Непродуктивно земљиште код нас износи око 25% 
док у Чехословачкој — 6%. У ловству врло важну улогу 
игра конфигурација земљишта, геолошка подлога, клима, 
богато култивисано поље, бог.атство вода а нарочито ,'цума. 
Сви ови услови повољнији су код нас и ми смо у мотућно- 
сти да имамо већину европске дивљачи. Поред тога и насе- 
љеност игра врло важну улогу; ненасељеније земље имају 
више могућности за лов. Насељеност je код нас просечно 48 
становника по км2, а у Чехословачкој — 103 становника. Па 
ипа« и поред свега тога ми смо у односу на лов и дивљач 
6—8 пута сиромашнији од Чехословачке. Једна кратка ста- 
тистика неће бити на одмет. Док се годишње убије код нас 
зечев.а око 500.000 у Чехословачкој се убије 1,600.000; јаре- 
бица код нас — 55.000, а у Чехословачкој — 2.600.000; фа-, 
зана код нас 40.000, а у Чехословачиој — 380.000; јелена код 
нас — 400, а у Чехословачкој — 10.000; срна код нас — 4.500, 
а у Чехословачкој — 57.000.

Кад бисмо ову дивљиач обрачунали по вредности меса и 
коже и томе додали посредне државне приходе од лова (ло- 
вачке дозволе за око 100.000 ловаца, таксе за оружане ли- 
стове, продаја државног барута, патрона, мет.ака, 'пушака 
и др.), не би било тешко доказати да би ловство доносило 
народној привреди стотине милиона динара.

Са ових разлога je врло похвално што се овим Предло- 
гом 32кона о лову ловство укључује у Петогодишњи план, 
у народну привреду.

По речима оовјетског лисца Перовског, у књизи „Лов и 
ловачко оружје”, „ловно господарство у СССР заузима врло 
важно место у народној економији”, а чеижи писац др Фар-



ски за СССР пише: „Ниједна држава никада лре није схва- 
тила привредну важност лоеа, ни уредила слољну трговину 
дивљачи са таквим успехом «ао Совјетска Русија.”

Колика je била вредност годишње уловљење дивљачи 
у старој Југославији, не може се сигурно оценити, али се 
еипурно зна да je вредност извоза продуката лш а (меса. и 
коже од дивљачи) износила у неким годинама и до
160,000.000 динара.

Тежиште једног доброг закона о лову по нашем 
мишљењу лежи у следећем: дати народу демократски закон 
и омопућити сваком исправном грађанину да у ловству уче- 
ствује и сарађује на његовом привредном унапређиваљу и 
искоришћавању. Ловство мора да се креће iy границ.ама при- 
вредних закона, лре свега на лринципу по трајлости, тј. да 
даје сталан и приближан годишњи приход заједници, a то 
ће бити могућно ако се лри лову води рачуна о даљем 
узгоју дивљачи.

Ja сматрам да све оно што je н,ужно, предлог закона 
садржи, јер: 1) ловству даје онај привредни значај који му 
и прилада; 2) сваком ислравном нашем човеку, тј. широким 
масама, омогућује да ла томе послу сарађује и тако помогне 
извршење ПетогодилЈњег ллала; 3) омогућује развој и узгој 
дивљачи која се може ловити ло принципу потрајности, тј. 
рационалном; 4) онемогућује лредвиђеним к.азненим одред- 
бама свакога ко би покулЈао да дира у основни инвентар 
ло.вства, тј. да дивљач утамани; 5) предвиђа сваку накнаду 
штете коју би дивљач или извршиоци лова лојединцима 
направили.

Крашо речено: закон je потпуно демократски а лов- 
ству осигурав.а; значај и привредну улогу коју има да одигра 
у нашој HOBioj држави, и ja изјављујем да ћу гласати за тај 
закон. (Буран аплауз).

Претседиик: Тражи ли још ко реч? (He тражи нико). 
Прелазимо на читање законоког иредлога. Молим друга 
известиоца да чита члан по члан.

Известилац чита »аслов и члан 1, према извештају Заи о  
нодавног одбора.

Претседник: Ко гласа за члан 1, нека дигне руку. (Свл 
дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je 
члан 1 примљен.

(За овим je Веће лгрода, гласајући дизањем руке о сва- 
ком прочитаном члану, примило све чланове од члапа 2 до



члана 23 закључно, no извештају и предлогу Законодавног 
одбора.)

Претседник: Тиме je Предлог' општег закона о лов.у у 
појединостима изгласан. Сада ћемо гласати у целини и то 
дизањем руке. Ко je за овај законски предлог, нека дигне. 
руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављу- 
јем да je Предлог општег закона о лову у Већу народа изгла- 
оан и да ће бити упућен Савезном већу на решавање.

Дајем кратак одмор.

(После одмора)

Претседник: Настављамо са дневним редом. Трећа тачка 
дневног реда je — претрес Предлога закона о државној 
арбитражи. Молим друга известио-ца Законодавног одбора, 
народног т!осланика Нинка Петровића, да> поднесе извештај 
Одбора.

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

Закон о решавању имовинских опорова шутем' државне 
арбитраже, ш ји  je у овом дому изгласан прошле године, 
дошао je као неопходност. Њиме je скраћено и олакшано 
решавање читавог низа имовинских спорова у да.нашњим 
измењеним условима наше привреде.

Антагонистички и конкуренгски односи капиталистичке 
привреде неминовно рађају сукобе нтереса између приватних 
власника шривредних предузећа, како у њиховим међусоб- 
ним односима тако и у њиховим односима са грађаним,а. и 
државом у свима областама привредног пословања. Како при- 
ватна својина чини основу на којој почива ка.питалистичка 
држава, то je саовим природна њена брига да приватну сво- 
јину што свестраније и боље заштити. Та њена свестран.а 
брига за заштитом приватне својике изражена je у читавом 
једном систему врло сложених, многобројних и иопреплета- 
них лравних прописа. На тај начин нормална je процедура 
судова у решавању имовинских опорова изражена једним 
дугим, гломазним, сложеним и скупим судским поступком.

У нашој новој држави средства производње у главним 
гранама прсизводње прешла оу у општенародну својину. 
Држава се појављује као власник предузећа у читавим при* 
вредним областима. На тај начин у однооима државних пре-



дузећа престоје онај антагонизам, конкуренција губи ка- 
рактер борбе и добија сасвим други смисао. Због тога се, 
сасвим природно, појавила потреба да се имовински спорови 
државних предузећа и установа издвоје, као посебна кате- 
гориј.а, од имовинских опорова где су приватна својина и 
појединачни интереси у спору. Зато je овим законским пре- 
длогом издвојена читава ова област из надлежности редов- 
них судова и дата у надлежност државној арбитражи.

Међутим, током времена од скоро године дан.а од када 
се шримењује овај закон, појавила су се два нова момента:

а) пракса je показала да ову нашу установу — Др- 
жавну .арбитражу, треба у многоме допунити, усавршити; и

б) гтказало се да надлежност Држа®не арбитраже треба 
знатно проширити с обзиром на развојни .процес привреде 
и њене нове организационе облике.

Тиме су, дакле, условљене лредложене измене Закона о 
решавању cnopOiB.a шутем државне арбитраже, о чему сам 
вам, другови и другарице народни посланици, малопре под- 
нео извештај Законодавног одбора.

Што се тиче самих тхредложених измена, оне се састоје 
у следећем:

Док je досадашњи закон о решавању опорова путем 
државне арбитраже решавао само међусобне имовинске спо- 
рове државних установа и предузећа и слорове предузећа 
секвестираних и под држ>авном управом, дотле овај пре- 
длог лредвиђа надлежност државне арбитраже јкш и за спо- 
рове задруга и задружних организација и предузећа, даље, 
спорове организација, установа и предузећа ратних војних 
инвалида и, најзад, опорове организадија, установа и пре- 
дузећа друштвених организација.

Према томе, овим се предлотм надлежност државне 
«рбитраже знатно проширује, она обухвата далеко ширу 
област наше привреде.

У погледу саме организације државне арбитраже важ- 
иије промене су следеће:

У досадашњем за-кону надлежност арбитражних већа je 
била тшш уређена, да су окружна већа решавала сгторове 
између предузећа окружног значаја, републиканска — репу- 
бликанског значаја и тако даље. С обзиром да je највећи 
број предузећа и установа оа.везнога значаја, то je Арби- 
тражно веће при Влади ФНРЈ било затрпано највећим бро- 
јем спорова док су нижа имала све мање спорова за ра- 
слрављање.



Овим лредлогом je то измењено тако, да су спорови 
мањег значаја лренесени у надлежност нижих арбитражних 
већа, без обзира да ли су у питању лредузећа и установе 
савезне, републичке или локалне.

Ново je у овом предлопу и то* што се за спорове до
25.000 динара прописује мадлежност арбитра појединца, 
уместо што je ©н досада био шдлежан за спорове само до
10.000 динара.

Уместо досадашњих арбитара-поротника, лредлог уводи 
сталне арбитре.

Тжође важна промена je и у давању права арбитражном 
већу да у спор позове и трећа. лица, ако нађе за потребно и 
то само веће по својој иницијативи, без захтева спорних 
странака.

Несразмерне и нелраведно велике таксе у споровима, 
које су често биле разлог избелавања странака. да изађу 
пред арбитражно веће, овим предлогом се смањују на меру 
која одговара суштини спорова.

Најзад, технички начин предложених измена да.т je у 
облику пречишћеног текста замрна, без посебног одвај|Зња. 
старог текста закона од предложених измена. Оваква редак- 
ција законскога текста je несумњиво боља и лакпЈа у при- 
мени закона.

Мислим да овакав предлог Закона о државлој арби- 
тражи одповара интересима Hanie привреде.

Предлажем да Веће народа усвоји у целости законски 
предлог. Гласаћу за предлог закопа.

Претседник: Отварам претрес по овом заколском пре- 
длогу. Тражи ли <ко реч? (Не тражи нико). Прелазимо на чи- 
тање зашноког предлога. Молим друга известиоца да чита 
законски предлог, члан ло члан.

Известилац чита наслов и члан 1 законског предлога, 
према извештају Законодавног одбора. (Видети прилог на 
крају књиге).

Претседијк: Ко гласа за о,вај члан, нека дигне руку. 
(Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да 
je чла« 1 примљен.

(За овим je Веће њарода, гласајући дизањем руке о сва- 
ком прочитаном члану, примило и чланове 2 до 42 закључно, 
према извештајју Замоиодавног одбора.)



Претседник: Објављујем да je Предлог закона о држав- 
ној арбитражи у појединостима изгласан. Гласаћемо у целини 
и то дизањем руке. Ко гласа за овај законоки предлог, нека 
дигне (руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема).

Објављујем да je Предлог закона о државној арбитражи 
у Већу народа изгласан и да ће се упутити Савезном већу 
на решавање.

Прелазимо *на четврту тачку дневног реда: претрес Пре- 
длога закона о укидању става 3 члана 14 Закона о оузбијању 
недопуштене трговине, недопуштене шпекулације и при- 
вредне саботаже.

Молим друога известиоц/а Законодавног одбора, народ- 
ног посланика Тому Чикови.ћа, да поднесе извештај.

Известилац Томо Чиковић: (Чита извештај Закоеодав- 
ног одбора Већа народа. — Видети прилог на крају књиге.)

Будући да je образложење Министра лравосуђа довољно 
нагласило важност укидања овога става, молим Веће народа 
да овај законски предлог у целости усвоји.

Претседник: Отварам .претрес по овом законском пре- 
длогу. Тражи ли ко реч? (He јавља се нико). Прелазимо на 
читање законског лредлога. Молим друга известиоца да 
чита члан по члан.

Известилац чита наслов закона и члан 1, према извештају 
Законодавног одбора. (Видети прилог на крају књиге).

Претседник: Ко гласа за чла« 1, нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Иm  ли ко против? (Нема). Нема нико. Члан 1 
je  усвојен.

(Затим je Веће 'Народа, гласајући дизањем руке, усво- 
јило и члан 2, према извештају Законодавног одбора.)

Претседник: Објављујем да je Предлог закона о укидању 
става 3 члана 14 За.кона о оузбијању недопуштене тргоВине, 
недопуштене шпекулације и привредне • саботаже изгласан 
у поједииостима. Прелазимо на гласање у целин-и и то диза- 
њем р.уке. Ко гласа за овај законски предлог, нека дигне 
руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Према 
томе, објављујем да je Предлог закона о укидању става 3 
члана 14 Закона о сузбијању недопуштене трговине, недо- 
пуштене шпекулације и привредне саботаже изглаоан у Већу 
.народа и упутиће се Савезном већу «а решавање.



Прелазимо на пету тачкју дневног реда: претрес Предлога. 
закона о допуни Закоиа о таксама.

Молим друга известиоца Законодавног одбора, народ- 
ног посланика- Милана Поповића, да поднесе извештај.

Известилац Милан Поповић (HP Србија): (Чита изве- 
i im j Законодавног одбора. — Видети прилог на крају 
књиге.)

Другови народни посланици, Закон о таксама, који je 
на снази, лредвидео je ставове таксене тарифе који су у мо- 
менту његова доношења одговарали како потребама нзше 
таксене политике тако и потребама наше привреде. Али,. 
због тога што се наша привреда развија великом брзином, 
већ сада неки ставови таксене тарифе нису у складу са зах- 
тевима и потребама наше привреде и са њеним даљим разво- 
јем. Вероватно je да ће се и убудуће догађати да и други ста- 
вови тарифе изгубе CB'oj користан и практичан значај. Може 
се усшште рећи да се у нашим условима ово питање не може 
регулисати једино законом. Зато je Влада ФНРЈ у Предлогу 
закона о дсшуни Закона о тзксама иза члана 26 лредвидела 
нов члан 26 а) који садржи овлашћење да Влада може »уред- 
бом мењати поједине ставове таксене тарифе. •

Даље, наш Закон о тксам а предвиђа. како за општа 
тако и за лојединачна ослобођења од такса исте прописе,. 
што значи да. се и ова лоследња могу вршити једино лутем 
закона и то за сваки поједини случај.

Приликом лримењивања овог закона било je поједи- 
них случајева, а биће их и убудуће, где je оправдано и по- 
требно извршити појединачно ослобођење од такса, na се 
зато и 'предлаже допуна у чл. 27, као став 2: да Министар’ 
финансија у сагласности еа Претседником Владе може у по- 
јединим оваквим случајевима доносити решења о ослоба- 
ђању од такса.

Како и прва и друга долуна садашњег Закона о таксама 
иде само за тим да упрости, олакша и убрза даљу његову 
примену и да га усклади оа> нашим привредним приликама
— молим другове народне посланике да овај лредлог закона1 
прихвате како je од Законодавног одбора лредложен. 
(Аплауз).

Претседник: Отварам претрес по овом замонском пре- 
длогу. Тражи ли ко реч? (He тражи нико). Прелазимо на чи~ 
тање законског предлога. Молим друга известиоца да чита 
члан ло члан.



Известилац чита, на-слов и члан 1 законског предлога* 
према извештају Законодавмог одбора. (Видети прилсмг на 
крају књиге).

Претседник: Ко гласа за овај чљан, нека, дигне руку. 
(Сви дижу рук<у:). Има ли ко против? (Не-ма). Констатујем да 
je члан 1 лримљен.

(За ови.м je Веће народа, гласајући дизањем руке, при- 
мило и чљанове 2 и 3, лрема извештају и предлогу Законо- 
давног одбора.)

Претседник: Објављујем да je Предлог закона, о допуни 
Закоња о таксама изгласан у појединостима. Гласаћемо у де- 
лини и то дизањем руке. Ко гласа 'за овај за>кон у целини, 
нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко протлв? 
(Нема). Објављујем да je Предлог закона о допуни Закона
о таксама у Већу народа изгласан и биће упућен Савезном 
већу на решавање.

Прелазимо на шесту тачку дневног реда: претрес Пре- 
длога зак он а  о дотауни Заксша! о 'Организацији државне по- 
љапривредне машинске службе. Молим друга известиоца 
Тона Хафнера да прочита извештај.

Известилац Тоне Хафнер: (Чита извешхај Законодавног 
одбора. — Видети прилог «а крају књиге.)

Дозволите, другови и другарице народни посланици, да 
дам кратко образложење материје која се односи на овај 
законски предлог.

Ма који рад, а нарочито механизовани, тражи добру 
организацију Kiao један од главних услова да може дгти 
план-ом постављене резултате у одређеном року. Логично 
je да то тражи и наша меха.низација у пољопривреди, чије 
језгро данас чине пољопривредне машинске станице са сво- 
јим тракторским парком.

Сви добро знамо да je непобитна чињеница да рекон- 
струкција наше ггољопривреде претставља неопходан услов 
за њено унапређење и за подизање њене производње. Прак- 
тично, то значи да ми морамо унети у пољопривреду такве 
организационе облике «оји ће, с једне стра-не, омогућити при- 
мену планирања научних метода стручног оперативног ру- 
ководства — нарочито за примену напредних агротехничких 
мера, a, с друге, обезбедити могућност рентабилне употребе 
технике и најнапреднијих начина обрађивања земље.



Увођењем плана у пољопривреду, потребно je ускла- 
дити раније организације шољопривредно-машинске службе 
са садашњим стањем и задаЦ|ИМ1а. Због тога се намеће по- 
треба да се изврше измене у садашњој организацји, која не 
пружа све могућности за довољно успешан рад пољопри- 
вредно-машинске службе. Да би се на време отклонили не- 
доетаци и неправилности у организацији и надлежности по- 
љолривредно-машинске службе, хитно je потребно озако- 
њење овог лредлога и зато вас молим да га изволите 
усвојити.

Претседаик: Отварам оретрес по овом законсмом пре> 
длогу. Тражи ли ко реч? (He тражи нико). Пошто нико не 
тражи, прелазимо на читање законског предлога. Молим 
друга известиоца да чита члан no члан.

Известилац чита наслов закона и члан 1, према извештају 
Законодавног одбора. (Видети прилог на крају књиге).

Претседник: Ко гласа за наслов закона и члан 1, неК)а 
дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли кога против? (Нема). 
Објављујем да су наслов закона и члан 1 једногласно 
примљени.

(З а т м  je Веће народа, гласајући дизањем руке, усво* 
јило једногласн^ и члан 2, лрема извештају Законодавног 
одбора.)

Претседник: Тиме je и у појединостима овај законск!» 
предлог изгласан.

Прелазимо на гласање у целини. Глаоа|ћемо дизањем 
руке. Ко гласа за овај законски предлог, нека дигне руку. 
(Сви дижу руку). Има ли кога против? (Нема). Објављ|ујем 
да je Предлог зажона о допуни Закона о организацији др- 
жавне пољолривредне машинске службе коначно усвојен у 
Већу народа. Саопштавам да ће предлог бити улућен Са- 
везном већу на решавање.

Прелазимо на седму тачку дневног реда: претрес Пре- 
длога закона о забрани улотребе грба, печата и имена Орга- 
низације Уједињених нација.

Молим друга известиоца Панкз Брашнарова да лрочита 
извештај.

Известилац Панко Брашнаров (HP МакедониЈа): (Чига 
извештај Закокодавног одбора. — Видети прилог на 'крдју 
књлге.)



Една ме^ународна организација, која изникнала во оги- 
H'Ot на војната за борба )Прот.ив фашизмот и после војната 
за ме/ународно сотрудичество ме^у демократскити слободо- 
љубиви »а.роди за востановуење од пустошот земите, за 
уцврстуење на мирот и окончателното доуништуење на фа- 
шизмот е Организацијата на Обединените народи.

Нашата држава како член на таа асоцијација има справа 
и задолженија с-према таа организација.

Едно такво задолжение н*а нашата држава е резолуци* 
јата, донесена од Генералното собрание на Обединените 
нации «a својата седница от 7-XII-1946 година, која препо- 
ручуе на своите членови да предприемат мерки со цел да се 
спречи употребата на гербот, службениот оечатот и името на 
Организацијата на Обединените народи, како и иницијалите 
на това име, нарочно с трговски цели во облик на фабрични 
и TpnoB'CKH знакови, без дозвола на Генералниот секретаријат 
на Обединените нации.

Генералното собрание цсто така лрепоручуе на члено- 
вите на Организацијата на Обединените народи дека забра- 
ната за која се зборуе, да стапи во сила најдоцна во срок 
од две години од денот на возприемгането на резолуцијата 
от Генералното собрание. Нашата држава како лојален член 
на Организацијата на Обединените народи, верна на своите 
задолженија према таја организација., затов^ нејзиното пра- 
вителство -поднесуе овој зајконопроект за забраната на упо- 
требата на гербот, лечатот и името на Организацијата, на 
Обединените народи пред овој високи дом за неговото оза- 
конуење.

Поднесуејки овој извештај, молам овој високи дом да 
го прими така, како што е предложен от правителството. Ja 
ћу гласам за законопроект.

Претседник: Отварам претрес по овом законском пре- 
длогу. Тражи ли ко реч? (Нико се не јавља). Прелазимо на 
читање законског предлога. Молим др.уга известиоца да чита 
члан по члан.

Известилац чита наслов и члан 1 законског предлога, 
према извештају Законодавног одбора. (Видети прилог на 
крају књиге).

Претседник: Ко гласа за, нека дигне руку. (Сви дижу 
р.уку). Ко je против? (Није нико). Објављујем да je члан 1 
лримљен. *



(За овим je Веће народа, гласајући дизањем руке, при- 
мило и члан 2, према извештају и предлоту Законодавног 
одбора.)

Претседник: На тај начин законски предлог je изгласан 
у појединостима. Прелазимо «а гласање у целини. Гласа- 
ћемо дизањем руке. Ко гласа за, некја дигне руку. (Сви дижу 
руку). iKo je против? (Није нико). Објављујем да je Предлог 
закона о забрани употребе грба, (печата и имена Организа- 
ције Уједињених нација коначно усвојен у Већу народа. 
У смислу пословника, предлог ће б.ити упућен Савезном већу 
ш  решавање.

Прелазимо на осму тачку дневног реда: претрес Пре- 
длога закона о допуни Закока о орденима и медаљама Фе- 
деративне Народне Републике Југославије. Молим изве- 
стиоца др Душана Братића, секретара Законодавног одбора, 
да поднесе извештај.

Известилад др Душан Брахић: (Чита извеш тј Закоио- 
давног одбора. — Бидети пр)Р*ло1Г на крају књиге.)

Јуче смо усвојили Предлог закона о изменама и допу- 
«ама Закона о орденима и медаљам'а ФНРЈ уносећи у тај 
закон нов члан 5а којим се установљава Орден Ју.гословен- 
ске заставе.

Ов'ИМ пројектом, уносећи члан 56, још више се допу- 
њује Закон о орденима и медаљама, установљавајући поред 
Ордена рада још и Медаљу рада као државно признање по- 
јединцима, групама радника, предузећима и установама за 
показани радни хероизам, за научне и техничке проналаске 
и за нарочито показане личне или групне успехе у ствара- 
лачком раду на обнови и изградњи » о в е  држазе.

Претседник: Отварам претрес о овом законском пре- 
длогу. Тражи ли ко реч? (He тражи нико). Прелазимо на чи- 
тање законског предлога. Молим друга известиоца да чита 
члан по чла,н.

Известилац чита наслов и члан 1 затсонског предлога, 
према звештају Законодавног одбора. (Видети прилог на 
крају књиге).

Претседник: Прима ли Веће народа члан 1? (Прима). 
Им.а ли кога против? (Нема). Објављујем да je члан I 
примљен. ^



(За овим je Веће народа, гласајући дизањем руке, при- 
мило и члан 2, према извештају и предлогу Законодавног 
одбора.)

Претседник: Објављујем да je овај предлог заиона из-гла- 
оан iy појединостима. Сада ћемо гласати у целини и то диза- 
њем руке. Ко гласа за овај предлог, нека дигне pvi<y. (Сви 
дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je 
Предлог закона о допуни Закона о орденима и медаљама 
Федеративне Народне Републике Југославије у Већу народа 
коначно усвојен и да ће се упутити Савезном већу на ре- 
шавање.

Прелазимо на девету тачку дневног реда: претрес Пре- 
длога основног закона о прекршајима. Молим известиоца 
др Душана Братића да поднесе извештај Законодавног 
одбора.

Известилац др Душан Братић: (Чита извештај Законо- 
давног одбора. —• Видети прилог на крају књиге.)

Као што сте видели сравњујући предлог владиног про* 
јекта са извештајем Законодавлог одбора, основна идеја 
није нигде напуштена и основна начела нису ниуколико 
измењена, само су разрађена., учињене су потребне измене 
углавном ради јаснијег изражавања мисли, бољег употпу* 
н>аваЊ|2! самог текста, избегавањем нејасноћа да не би дошло 
до погрешних тумачења у примени загсош.

Пројект основног закона о прекршајима по свом зна- 
чају, по важности материје коју разрађује и решава, долааи 
одмах иза Олштег дела Кривичног законика ш ји  je (улућен 
Народној скупштини на решавање.

Материјално-пр-авне одредбе овог пројекта одређују 
појам лрекршаја, урачунљивости, умишаљја и нехата, поку- 
шаја и саучешћа и установљавају систем казни, лринципе 
њихове примене, вачин гашења, одређују органе државне 
власти и државне управе који могу и каквим правним про- 
писима могу одређивати прекршаје, прописивати казне, кога 
степена и iy којој мери.

Одредбе административно-казненог поступка одређују 
осцовна начела io сврси и начину примене овог поступка, де- 
таљно одређују органе надлежне за поступак, форму, -начин 
и осталу лроцедуру потребну да се установи прекршај и по- 
чинилац, све околности под којима je дело извршено и по- 
следице дела, дакле све што je потребно да се оствари сврха 
^дминистративно-казненог поступка, >која се састоји у  изна-



лажењу материјалне истине и правилној примени админи- 
стративне -казне према починиоцу; даље, одређују права и 
дужности свих учесника у поступку као и мере за брзо окон- 
чање лоступка, а све то на лачин којим се најбоље штите и 
осигуравају права свих учесника у постууику; и, коначно. 
пролисе о извршењу казне.

Свим овим одредб*ама разрађено je уставно начело из 
члана 28 Устава, уклоњене разноликости које су у овој ма- 
терији досада постојале не само између народних република 
непо и у постутеку државних органа исте народне републике.

У нашој пракси и дооада qy акти државних органа, било 
то уредбе, одлуке, правилници, одређивали појам и сажције 
за прекршаје, али je и,пак било много тешкоћа, неједно- 
образности и разноликости како у погледу надлежности и 
овлашћења појединих органа у одређивању -прекршаја, тако 
и у про.писивању, лримени врсте и мере казни а нарочито у 
погледу постуока. To je доводило до честих сукоба надле- 
жности, до прекорачења овлашћења, до погрешне лримене 
материјално-правних одредаба;, до површне или шаблонске 
процедуре и других застрањивања, што je наносило штету 
стабилности нашег пр-авног система. Овај пројекат ликви- 
дира све те недостатке, разноликости, колебљивости и не- 
ј^асноће. Он санкционише начело демократоке законитости, 
јер нико не може бити кажњен за лрекршај ако општим 
прописима из овог закона то дело није од овлашћеног др- 
жавног органа одређено за лрекршај, а за прекршај може 
се казнити само оном казном која je за тај прекршај одре- 
ђена и то само лосле пост|упка који je спроведен како закон 
прооисује. Зато овај пројекат претставља огроман корак 
напред у даљем изграђивању и учвршћивању нашег правног 
система.

Оснши одговорности за прекршај углавном се подуда- 
рају са основима одговорности за кривична дела о којима 
ћемо говорити и расправљ>ати при претресу Предлога општег 
дела кривичног законика. Ти основи су прилагођени прекр- 
шајлма као ловредама правног 'поретка утврђеног правним 
прописима државних органа Федеративне Народне Републике 
Југославије и народних република, за које се због њихове 
незнатне друштвене опасности пропиоују административне 
казне.

Док се по Кривичном заколи.ку кривично дело може 
одредити и казна за њега пропиоггги само законом, дотле 
се по овом пројекту прекршаји могу одређивати и админи-



стративне казне за њих прописивати законом, уредбама и 
другим правним прописима државних орга»а овлашћених за 
то овим законом. Тако од органа државне власти прекршаје 
Mioiry одређивати и административне казне прописивати сви 
органи државне власти почев од Народне скупштине ФНРЈ 
до народних одбора, с тим да. ће закони народних република 
прописати у којим пословима из своје надлежности могу 
прописивати административне казне М 'еени народни одбори. 
Исто тако члан 3 овог пројект-а одређује и оне органе др- 
жавне управе који могу прекршаје одређивати и казне про- 
писивати a то су само виши органи: Влада ФНРЈ и владе Ka
po дних рецубли-ка, комисије и комитети Савезне и републич- 
ких влада, чланови Савезне и републичких вљада и главни 
извршии одбор народне скупштине аутономне покрајине и 
то само 0 'Ним прошисима који су у том чла.ну наведени. Ни- 
један од виших државних органа који имају право да про- 
писују административне казне не могу ово право пренети на 
ниже државне органе, а срески, градски и месн.и народии 
одбори «e могу ово право пренети на своје извршне одборе 
односно извршне органе. Подвлачим да се казна протери- 
вања може прописивати оамо законом а казна лишења сло- 
боде само законом и уредбом. Тачно je, дакле, одређено који 
органи мопу утврђивати прекршаје и прописивати које и 
какве казне и то само за повреду својих прописа донетих 
у оквиру своје надлежиости која им je утврђен.а, Уставом и 
другим општим лролисима, а како je то у овом пројекту 
разрађено у члановима од 8 до 14.

Одредба -пројекта' да одређени органи државне управе 
могу прописивати казне за повреду својих пропиоа! донесе- 
них у кжвиру своје надлежности, посве je оправдана, умеена 
и логична.

Државна, управа je најшири облик државне делатности. 
To je извршна и управн.а, делатност државних органа која 
има за циљ свакодневно остварење воље радног »арода 
изражене у закону, јачање и развитак постојећег друштве- 
ног и државног система. У процеоу извршне и управне де- 
лаггности државни органи учвршћују друштвене односе и 
поредак, који су општекорисни и у том циљу организују и 
УРеђУЈУ односе међу грађанима, друштвеним организацијама 
и државним органима. Остваривати извршну и улравну де- 
латност значи лрактично остваривати функције државе, 
њене задатке, то значи ломагати развој и јачање нових дру- 
штвених односа који су у складу са нашом данашњицом и



перопективамм! нашег даљег развитка, мењати и забрањи- 
вати оне друштвене односе који ометају напредак на путу 
ка социјалистичкој изградњи наше земље.

Органи државне управе вршећи обавезе које су им 
на њима засноване планове социјалне и културне изградње,
— развијају и учвршћују државни привредни сектор, оси- 
гуравају да сви грађани и организације испуњавају обавезе 
према држави и стварају све услове зз најпотпунији разви- 
так личности.

Органи државне управе, вршећи обавезе које су им 
стављене у дужност, делују ломоћу аката, уредаба, одредаба, 
одлука, оравилника, н.аредаба, упутстава; то су правне форме 
којима органи улраве извршују задатке који су им став- 
љени у дужност, док je закон највиши правни облик извр- 
шавања државне власги и служи као извор за све друге др- 
жавне акте, a то значи да сви акти државних органа морају 
бити засновани на закону.

Државна уцрава обавља се како помоћу организације, 
планирања, евиденције, контроле и надзора, тако и -помоћу 
принуде примењене у неопходним случајевима',. Зато се овим 
пројектом даје право одређеним органима државне управе 
да одређују прекршаје оним актима и прописују админиетра:- 
тивне казне оног степена и у оној мери како смо то напред 
навели. To звачи, не може бити произвољне примене мера 
принуђивања; државни органи лримегаују те мере у случаје- 
вима заисоном одређеним и у границама датих овлашћења,, a 
принудне мере —• адмиЕистративне казне — примењују се: 
да се ваопитно утиче на учиниоца и остале грађане како би 
имали лравилан однос према обавезним прописима државних 
орган-а и раду у заједници; да се очува законитост и пра- 
вилна примена олштеобавезних прописа и да се учинилац 
и друга лица одврате од вршења прекршаја.

Принципи на ксјима се, углавном, заснивају материјално- 
правне одредбе овог законског пројект.а истакнути оу у 
образложењу Министра унутрашњих лослова ФНРЈ друга 
Ранховића и ja сам неке од њих већ навео и подвукао. А сад 
да истакнем неколико основних начела административно- 
казненот лоступка. Административно-казнени поступак про- 
писан овИхМ законом примењује се на све прекршаје; само 
•се посебним законом за поједине прекршаје може одредити 
друкчији поступ.ак. Сврха административно-казненог по- 
ступка je изналажење материјалне истине и правилна при- 
ме«а казне -па je државни орган дужан са једнаком брижљи-



вошћу испитивати сжолности које терете окривљеног као и 
околности које му иду у морист: оцена докааа ino слободном 
уверењу; 'право окривљеног на одбрану, право жалбе против 
решења о лрекршају. У циљу лојачања колективног рада 
извршног одбора као и с обзиром на важност изрицаљ.а 
административних казни и њихових последица по грађане, 
решење о изрицању односно ослобођењу од казне доносе, 
ло правилу, извршни одбори. Изузеци су дозвчзљени само у 
оним случајевима «оји су предвлђени овим зажшом: лраво 
сваког државног ор.г>ана вишег од органа који je дсмнео лрво- 
степено решење да може у оквиру оваје надлежности уки- 
нути незаконито или неправилно правоснажно решење io 
лрекршају и по сопственој иницијативи, и да може еезако- 
нито правоснажно решење о прекршају поништити. У овом 
последњем случају лрестају правне лоследице изазване ре- 
шењем о лрекршају.

Пројекат прописује посебни мандатни поступак за пре- 
кршаје за које je пролисана само давчана кавна и то у тачно 
утврђеном износу, али највише до 50 динара.

На концу, трећи део пројекта доноси прописе о извр- 
шењу свих врста казни, nponnqyje органе који извршују 
казну и начин извршењ^ казне, као и начин наплате тро- 
шкста административно-аказненог постулка.

Предлог основног закона о дрекршајима установљава 
чврст правни систем у одређивању и кажњав.а!њу прекршај>а 
који омопућује несметано опро.вођење аката државних ор- 
гана. Тиме се учвршћује наш нови друштвени поредак на 
бази уставности, законитости и пуне демократске заштите 
лрава грађана.

Зато Законодавни одбор Већа народа предлаже да Веће 
народа овај законски пројекат изволи усвојити онако како 
га je Законодавни одбор прихватио. (Аплајуз).

Претседник: Отварам претрес по овом законском пре- 
длогу. Тражи ли ко реч? (He тражи нико). Прелазимо на чи- 
тање законскег предлога. Молим известиоца да чита члан 
no члан.

Известилац чита наслов и чл. 1 законског предлога, орема 
извештају Законодавног одбора. (Видети лрилог на крају 
књиге).

Претседник: Ко гласа за, нека дигне руку. (Сви лосла- 
ници дижу руку). Има ли кога против? (Нема). Објављујем 
да je члан 1 примљен.



(За овим je Веће народа., гласајући о сваком лрочита- 
i h o m  члану дизањем руке, једногласно усвојило све чланове 
од члана 2 до члана 151 закључло.)

Претседник: Објавл^јем да je Предлог основног за-кона
о шрекршајима изгласан у дојединостима у Већу народа. 
Гласаће се сада у целиии и то дшањем руке. Ко je за овај 
законски предлог у целини, нека дигне руку. (Сви дижу 
руку). Има ли мога против? (Нема). Објављујем да je 
Основни закон о прекршајима коначно усвојен у Behiy на- 
рода и да ће се упутити Савезном већу на решавање.

За идућу седницу предлажем следећи дневни ред: 1) пре- 
трес Предлог.а кривичног законика — Општи део и 2) пре- 
трес Предлога закона о допуни Закона о кривичним делима 
пратив народа и државе.

Прима ли Веће OBiaj дневни ред? (Прима). Пошто Веће 
лрима овај дневни ред, закључујем данашњу седницу и идућу 
зак1ао(ујем за сутра, у петак, 28 новембра 1947 године, у 9 ча** 
сова пре подне, са утврђеним дневним редом.

(Седница je закључена у 12,15 чатва).



SAVEZNO VEČE

<
Četvrta sednica

(27 novembra 1947)

Početak u 9,25 časova.
Pretsedavao pretsednik Vladimir Simič.
Pretsednik: Otvaram četvrti redovni sastanak IV redovnog 

zasedanja Saveznog veča Federativne Narodne Republike Jugo* 
.slavije.

Zapisnik današnje sednice vodiče sekretar Stevan Jovičič. 
Molim sekretara da pročita zapisnik prošle sednice.

Sekretar Stevan Jovičič čita zapisnik trečeg redovnog sa-
stanka.

Pretsednik: Ima li primedaba na pročitani zapisnik? (Nema). 
Primedaba nema, zapisnik se overava.

Veče naroda Narodne skupštine FNRJ, u smislu čl. 63 
Ustava, dostavilo je Saveznom veču na rešavanje zakonske 
predloge koji su konačno usvojeni u Veču naroda i to: Pre
dlog zakona o državljanstvu lica na području pripojenom Fede- 
rativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji po Ugovoru o miru sa 
Italijiom; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o 
državljanstvu Federativne Narodne Republike Jugoslavije; Pre
dlog zakona o dopuni Zakona o mirnodopskim vojnim 'invali- 
dima; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o  rat- 
nim vojnim invalidima; Predlog zakona o izmenama i dopu
nama Zakona o vojnoj obavezi državljana Federativne Na
rodne Republike Jugoslavije; Predlog zakona o vojnim su- 
dovima.

U smislu člana 26 poslovnika, izveštavam Veče da sam upo- 
redio tekstove primljenih zakonskih predloga sa tekstovima 
istih zakonskih predloga koje je usvojilo Savezno veče i da sam 
ustanovio da su tekstovi istovetni. Pitam Veče da li prima ovaj



izveštaj? (Prima). Pošto Veče prima ovaj izveštaj, objavljujem 
da je Narodna skupština time usvojila Zakon o državljanstvu 
lica na području pripojenom Federativnoj Narodnoj Republici 
Jugoslaviji po Ugovoru o miru sa Italijom; Zakon o izmenama
i dopunama Zakona o državljanstvu Federativne Narodne Re
publike Jugoslavije; Zakon o dopuni Zakona o mirnodopskim 
vojnim invalidima; Zakon o izmenama i dopunama Zakona o 
ratnim vojnim invalidima; Žakon o izmenama i dopunama Za
kona o vojnoj obavezi državljana Federativne Narodne Repu
blike Jugoslavije i Zakon o vojnim sudovima. Svi če ovi zakoni 
biti upučeni Prezidijumu Narodne skupštine radi proglašenja.

Saopštavam molbe narodnih poslanika za otsustva: Ivic 
Stjepan moli 5 dana otsustva, Aleksoski Boris moli 3 dana 
otsustva i Novosel Stjepan moli otsustvo sa ove sednice —• svi 
zbog hitnih i neodložnih poslova. Odobrava li Savezno veče tra- 
žena otsustva? (Odobrava). Objavljujem da su otsustva odo
brena onako kako su tražena.

Prelazimo na dnevni red. Prva tačka današnjeg dnevnog 
reda je pretres Predloga opšteg zakona o šumama. Izvestilac 
Zakonodavnog odbora o ovome zakonskom predlogu je na
rodni poslanik Ivan Granda. Molim narodnog poslanika Grandu 
da podnese izveštaj Zakonodavnog odbora.

Izvestilac Ivan Grlanđa (Izborni srez Sv. Ivan Zelina, NR Hr- 
vatska): (Čita izveštaj Zakonodavnog odbora. — Videti prilog 
na kraju knjige.)

Drugovü i drugarice narodni zastupnici, pred varna je na 
rješavanju vrlo važan zakonski projekat, Prijedlog osnovnog 
zakona o šumama. Važnost ovoga zakonskog prijedloga jasna je 
svakome kada uoči kako ogromno narodno blago leži u našim 
šumama. Šumske površine u našoj državi iznose oko 8,000,000 
ha, to je preko 30% ukupne državne teritorije. Kako se nera
cionalno gospodarilo sa tim šumama pod raznim nenarodnim 
režimima, a naročito pod okupacijama raznih naših narodnih 
neprijatelja: Turaka, Mlečiča, Italijana i drugih koji su opusto- 
šili čitave predele i pretvorili ih u goli krš? Pod bivšom Austri- 
jom i starom Jugoslavijom prebacivalo se stalno siromašnom 
seljačkom narodu da uništava šume. Pitam vas, drugovi i dru
garice narodni zastupnici, da li je mogla da uništi šumu siro- 
tinja koja je na ramenima nosila nužno drvo za ogrev i saku- 
pljala suvarke po šumi? Ili su je uništavali razni domači i strani 
kapitalistički špekulanti i pljačkaši naroda, koji su zgrtali ka
pitale iz eksploatacije šuma? Da li je urtištavao šumu siromah



noseči iz šume svežanj suhoga granja, ili ju je uništavao dr
žavni ilir imovinski lugar prodajuči za par litara vina čitava 
stabla seoskim kulacima i gostioničarima?

Kakvo je stanje naših šuma i kako treba posvetiti naro- 
čitu pažnju naših narodnih vlasti podizanju i čuvanju naših 
šuma, vidi se najbolje iz predraitne šumske statistike, prema 
čijim je podacima godišnji prirast drvne mase iznosio oko
13.000.000 m3, a sjeklo se oko 18,000.000 m3, dakle za oko
5.000.000 m3 više od godišnjeg prirasta i tfom zadiralo u osmovnu 
sastojinu šumske glavnice. Ovo se stanje za vrijeme prošlog 
rata sigurno još pogoršalo.

Da naša narodna vlast posvečuje tu pažnju dokaz je i ovaj 
zakonski projekat,

Ovaj zakonski prijedlog podijeljen je na pet osnovnih di- 
jelova: 1) Opšte odredbe; 2) Zaštita i unapredenje šuma; 
3) Uprava i nadzor nad šumama; 4) Kaznene odredbe i 5) Pre- 
lazne i završne odredbe. Opšte odredbe sadrže načelo da sve 
šume, bez obzira na vlasništvo, služe opčim interemr'S<a narodne 
zajednice i time se jasno ističe demokratski i soeijalni karak
ter ove zakonske osnove, te opravdava strogi državni nadzor 
nad šumama. Propisi drugoga dijela sadrže najvažnije mjere 
za održanje, unapredivanje i čuvanje šuma, a naročitu pažnju 
posvečuju zaštitnim šumama (čl. 17 i 18 projekta). U ovome 
dijelu govori se i o obaveznoj zaštiti šuma od raznih insekata
i bolesti (čl. 11 projekta). Dio treči, koji donos6 propise o upravi
i nadzoru nad šumama, donosi i odredbe o snabdijevanju na
roda šumskim proizvodima: drvom za gradu i ogrevom te ispa- 
šom i žarenjem (čl. 39), koje če opskrbljivanje biti pobliže ure- 
đeno uredbama pojedinih narodnih republika,. Naročita novost, 
koje nema ni u jednom šumskom zakonu u kapitalističkim dr
žavama, to je čl. 37 projekta, koji propisuje osnivanje »savjeta 
za šumarstvo« pri mjesnim i kotarskim narodnim odborima, 
u koje savjete ulaze pretstavnici šumskih gazdinstava, zadruga, 
sindikata i drugih masovnih društvenih organizacija kao i po
jedini gradani. Dio četvrti koji govori o kaznenim odredbama 
dijeli šumske štete na krivična djela (čl. 41) i prekršaje (čl. 42
i čl. 43). Po čl. 41 nadležni su sreski narodni sudovi a po čl. 42 f 
43 nadležni su izvršni odbori sreskih odnosnih gradskih rejon- 
ikih narodnih odbora.

Drugovi i drugarice, iz napred izloženog jasno se očrtava 
demokratičnost ovoga zakonskog projekta; ozakonjenjem ovog 
prijedioga biče učinjen jedan veliki korak u izgradni socija- 
lističkog poretka na jednom tako velikom i tako važnom sek-



toru narodne privrede kakova je šumska privreda u našoj na- 
rodnoj državi.

Stoga vas molim u ime Zakonodavnog odbora da primite
i ozakonite ovu zakonsku osnovu u cijeLosti, kako je po Od
boru predloženo.

Pretsednik: Ko želi još da govori o ovom zakonskom pre
dlogu? Reč ima drug Imro Filakovič.

Imro Filakovič (Izborni srez Valpovo— Don ji Miholjac, NR 
Hrvatska): Visoki dome, pred vama je Prijedlog zakona o  šu- 
mama. Načrt zakona je pomno sastavljen i ja se slažem da je 
taj zakon dobar za državne šume koje mogu biti po ovom na
črtu: opčedržavnog, republičkog, pokrajinskog, oblasnog i lo- 
kalnog značaja.

Medutim, ovaj načrt zakona potvrdio bi jednu protu- 
ustavnost, ako bi se on usvojio. Radi se o ovome:

O našem trgovinskom ugovoru sa bratskom čehoslovačkom 
dao je izjavu novinarima početkom mjeseca ožujka ove godine 
tadašnji ministar spoljne trgovine Nikola Petrovič i naglasio 
vrljednost naših šuma i inventarizaciju šuma po naš izvoz. 
Štampa je komenta,risala ovu izjavu člana Savezne vlade i 
»Glas Slavonije« od 15 marta 1947 godine komentariše po pri- 
lici ovako: Protunarodni elementi, ljudi kojij ne vole ovu zemlju, 
sire vijesti da čemo mi izdati dekret ili odredbu o podržavljenju 
šuma, zato št o vršimo samo inventarizaciju šuma radi plan- 
skog upravljanja. Molim sve frontovske organizacije da raskrin- 
kavaju te lažne vijesti, jer mi vršimo samo inventarisanje šuma. 
Dvadesetak dana poslije ove izjave i komentara, Hrvatski sabor 
donio je, protivno Ustavu, Zakon o podržavljenju svih šuma u 

Hrvatskoj koje su bile vlasništvo zemljišnih i šumskih zajed- 
nica. Taj zakon je direktna protivnost i saveznog i republikan- 
sk'Og Ustava i to člana koji govori o privatnom vlasništvu.

Da su te šume bile privatno vlasništvo vidi se po tome, jer 
je  bilo samo uživanje tih šuma zajedničko, a gruntovno je bilo 
šumsko vlasništvo upisano na pojedince koji su ta šumska 
prava mogli prodati sa zemljom i bez zemlje. Moglo se u grun- 
tovnici na ta šumska prava uknjižiti, teretiti, i  na ta šumska 
prava, kao i na svako privatno vlasništvo, zajam uzimati. Vla
sništvo je bilo pojedinačno i skup tih pojedinačnih vlasništava 
činio je šumsku odnosno zemljišnu 'Ш pašnjačku zajednicu.

Nadzor nad privatnim šumama od Strane države treba 
pozdraviti, ali ne da privatne šume država podržavi.



Izjava Ministra Savezne vlade, komenfcari štampe i naglo 
protuustavno podržavljenje ostavilo je dubok dojam na narod
i svako se pita šta je to. Najprije je trebalo mijenjati' Ustav, 
.a onda bi se takav zakon mogao donijeti, jer Ustav je najmoč
neje oružje radnog naroda. (Žagor).

Prilikom raspadanja feudalizma pod uticajem ideja Fran- 
■cuske revolucije, najširi slojevi naroda došli su u Hrvatskoj u 
posjed tih šuma, a da sada te šume budu oduzete od naroda i 
bo protivno našem saveznom i republičkom Ustavu, nije pravo. 
(Žagor).

Mi se sa komunistima slažemo da je ekonomski slobodna
i nezävisna zemlja, i politički slobodna i nezavisna, ali ideolo
gija Seljačke stranke ide i dalje pa kaže: ekonomski Slobodan 
pojedinac je i politički Slobodan, — razumije se da ekonomska 
sloboda treba da ide samo do toga stepena da ne eksploatiše 
čovjek čovjeka, kako je to u našem Ustavu naglašeno.

Stoječi na stanovištu slovenske uzajamnosti, mi pozdrav
ljamo duboke misli šefa sovjetske delegacije u Ujedmjenim na
cijama, Višinskog, i onu njegovu umnu, duboku i demokratsku 
prispodobu 'O jahaču i konju, koju je izrekao na banketu So- 
vjetsko^amerikanskog društva u Njujorku. Taka i mi kažemo, 
nečemo biti niti konji da nas drugi jaše, niti jahači da jašimo 
druge, ili, govoreči o našim unutrašnjim prilikama, kažemo: 
želimo komuniste za braču a ne želimo za gospodare.

Radi svega naprijed izloženog, izjavljujem da ču u načelu 
:i u pojedinostima glasati protiv ovoga prijedloga.

Pretsednik: Želi li još ko da uzme reč o ovome zakonskom
predlogu u načelu i pojedinostima? (Niko se ne javlja). Pošto 
se niko ne javlja, prelazimo na pretres ovoga zakonskog pre
dloga i molim izvestioca da pročita naslov i čl. 1.

Izvestilac čita član 1 zajedno sa naslovom, po predlogu i
izveštaju Zakonodavnog odbora.

Pretsednik: Ko je za član 1 predloga zajedno sa naslovom, 
neka digne ruku. (Svi dižu ruku sem jednog poslanika). Ima li 
koga protiv? (Jedan poslanik glasa protiv). Primljen je član 1 
zajedno sa naslovom sa jednim glasom protiv.

(Za ovim je Savezno veče, glasajuči dizanjem ruke posebno
o svakom članu zakonskog predloga, primilo sve članove Pre
dloga opšteg zakona o šumama sa jednim glasom protiv i to 
od člana 2 do zaključno člana 49, prema izveštaju Zakonodav
nog odbora.)



Pretsednik: O ovom zakonskom predlogu glasače se u ce
lini dizanjem ruke. Ko je za Predlog opšteg zakona o šumama, 
neka digne ruku. (Svi poslanici osim jednog dižu ruku). Ima li 
koga protiv? (Poslanik lmro Filakovič d-že ruku). Objavljujem 
da je Predlog opšteg zakona o šumama u celini prihvaćen sa 
jednirn glasom protiv, i da je na taj način konačno usvojen. 
Predlog če biti upučen Veču naroda na dalje rešavanje. (Aplauz).

Druga tačka današnjeg dnevnog reda je Predlog opšteg 
zakona o lovu. Izvestilac Zakonodavnog odbora o ovom zakon- 
skom predlogu je narodni poslanik Sulejman Filipovič. Molim 
poslanika Filipoviča da podnese izveštaj Zakonodavnog odbora.

Izvestilac Sulejman Filipovič: (Čita izveštaj Zakonodavnog 
odbora. — Videti prilog na kraju knjige.)

Drugovi narodni poslanici, pred vama se nalazi Predlog 
zakona o lovu sa obrazloženjem Ministra poljopiivrede i šu- 
marstva. Dozvoli'te mi kao izvestiocu Zakonodavnog odbora da 
se ukratko osvrnem na ovaj zakonski predlog.

Kao i mnogi naši zakoni, i ovaj zakonski predlog prošao^ 
je dugu ali koriisnu proceduru dok je došao pred nas. Njegovoj 
izradi pristupilo se odmah po oslobođenju i doživeo je nekoliko 
redakcija. On je prošao široka konsultovanja i naučnih fak- 
tora i društvenih organizacija sve u težnji da se donese jedan 
savremen zakon koji če odgovarati novom shvatanju, novom 
društveno-ekonomskom uredenju naše zemlje i specifičnostima 
koje se odražavaju na polju lovstva kod nas. I kad zagledate 
u zakonski predlog, ja sam uvjeren da čete uočiti da on odgo- 
vara svim zahtjevima koje sam spomenuo.

Ja bih žeE'0 da se ukratko osvrnem na odlike zakonskog* 
predloga. Za razliku od starog zakona koji je povladivao gornje1 
slojeve, ovaj predlog nosi novo obilježje, obilježje izrazito pri- 
vredng i demokratskog zakona ne oduzimajuči mu ni sportski 
karakter.

Zbog pogrešnog shvatanja o lovu i gledano kroz stare 
prilike, pod lovom se podrazumijevalo tamanjenje divljači i 
posao besposličara koji su tražili razonode i uživanja u ubijanju 
divljih životinja. Ustvari, i u feudalnom i u kapitalističkom si
stemu lov je bi o neprikosnoveno pravo uživanja za mali i po- 
vlaščeni sloj ljudi. Gledano sa gledišta pojedinca, lica koje lovi, 
lov je sport, ali gledan sa gledišta cjeline, sa gledišta narodne 
zajednice i organ'zovan po planu, lov je značajna privredna 
grana. Taj značaj smanjuje se ili povečava prema tome kolikts 
mu pažnju poklanja zajednica. Nema sumnje da lov organizo*-



van na privrednoj osnovi, na načelima racionalnog gospoda- 
renja, oslanjajuči se na biološke zakone, svijest i discipHnu lo- 
vaca, pretstavlja znatan doprinos u nacionalnoj ekonomiji. O 
tim načelima vodilo se računa, i zakonski predlog je potpuno 
zadovoljio.

Jugoslavija po svojim klimatskim, orografskim i hidrograf
skim uslovima ima odlične mogučnosti za razvoj lovstva kao 
privredne grane. U staroj Jugoslaviji, u kojoj se lovu i lovstvu 
nije poklanjala ozbiljna briga, nije se moglo nikada pouzdano 
znati pravo stanje divljači, nije bilo statistike niti se moglo 
tačno znati koliko je divljači godišnje ustrijeljeno, a№ se zna da 
su godišnji prihodi od produkata lova iskoriščenog samo za. 
izvoz iznosili blizu 160 miliona dinara. Kada je ovako sa izvo
zom, onda možemo sa dovoljno sigurnosti tvrditi da je unu- 
trašnja proizvodnja iznosila zamašnije vrijednosti.

Iako su ovo znatni prihodi, oni su u poredenju sa drugim 
zemljama mali. Takvo stanje moglo je da bude sve zbog nepra- 
vilnog odnosa države i državnih organa prema lovu i lovstvu, 
čehoslovačka, koja nema na§'h uslova, jer je manje površine, 
gušče naseljena sa intenživnijom poljoprivredom, ali sa boljom
i smišljenijom organizacijom, daleko je bolje prolazila. Tamo 
je godišnje ustrijeljeno 10 puta više fazana, 40 puta više jare- 
bica, 3 puta više zečeva, a kod visoke divljači razlika je za nas 
još nepovoljnija. Kolika je razlika u sistemu lova u Sovjetskom 
Savezu može se zaključiti iz pisanja jednog češkog poznavaoca 
stvari koji* veli da nijedna država nikada pri je nije shvatila 
gospodarsku važnost lova ni uredila spolnju trgovinu divljači 
sa takvim uspjehom kao Sovjetski Savez.

Postoji uopšte vjerovanje da je lov divljači unosniji nego 
ribolov. To gledište odražava se u mnogim zemljama Evrope 
■time što se unapredenju lovstva poklanja puna i odgovarajuča 
pažnja. Baš zbog toga što lov, gledan sa gledšta nacionalne 
ekonomije, ima osobitu važnost, potrebno je razmotriti ukoliko 
ovaj zakonski načrt odgovara našim prilikama i našim po
trebama.

Ovaj zakonski predlog okviran je, što odgovara našem 
ustavnom uredenju i specifičnim prilikama na polju lovstva u 
narodnim republikama. Ovo za!o što prilike po republikama 
nisu jednake pa se ostavlja zakonima republike da vode računa
o svojim specifičnostima.

Prema ustavnim načelima, i divljač je opštenarodna imo- 
vina. I ona se stavlja pod zaštitu, nadzor i državnu upravu. 
Zakonski predlog nosi odlike privrednog zakona, jer odreduje



planski uzgoj i iskoriščavanje divljači. On rješava pitanje lova 
i lovstva, organizacije lovačke službe, uzgoj divljači i racional- 
nog go-spodarenja. Dakle, nije se zaustaVio na samom strije- 
Ijanju divljači i na naplatama raznih taksa. Prema našoj pri- 
vrednoj strukturi i organizaciji privrednih preduzeća, i ovaj 
zakonski predlog predvida osnivanje privrednih preduzeča i 
ustanova čiji če zadatak biti gajenje, čuvanje, zaštita i isko- 
riščavanje divljači. Lovu nije niukoliko oduzet pravi sportski 
smisao. Predvida se osnivanje lovačkih organizacija čiji je za
datak ne s.amo izvršenje lova več k tomu ii uzgoj i podizanje 
lovstva. U cilju pr-avilnog vaspitanja i discipline lovaca, projekat 
predvida obavezno učlanjivanje u lovačke organizacije. Kroz 
njih se može lovu dati pored privrednog još i pravi sportski 
značaj. Možda če biti prigovora obaveznom učlanjavanju lovaca 
u lovačka udruženja, ali kad se shvati pravilni smisao toga i 
kad se uzme u obzir da se drukčije ne bi moglo sprovesti pla
niranje lova i lovstva, niti bi se mogla sprovesti zaštita divljači. 
onda svaki prigovor u ovom smislu otpada. Predlog predvida 
jednako pravo na lov svim ispravnim gradanima, u čemu se 
ogleda njegov demokratski karakter. Kidanje sa starim nači
nom privilegisanja mi čemo, besumnje, svi pozdraviti. Ovako 
riješeno pitanje lova i lovstva odgovara u svemu našim prili
kama i njega če pozdraviti svi zainteresovani.

Stoga u ime Zakonodavnog odbora molim drugove na
rodne poslanike da ovaj zakonski načrt usvoje i ozakone.

Pretsednik: Prelazimo na pretres Predloga opšteg zakona
o lovu. Do ovoga momenta niko se nije javio za reč. Molim 
izvestioca da čita član po član zakonskog predloga.

Izvestilac čita naslov, podnaslov i član 1 zakonskog pre
dloga.

Pretsednik: Ko je za član 1 sa naslovom i podnaslovom 
zakonskog predloga, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li 
ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 1 sa naslovom i 
podnaslovom z-akonskog predloga jednoglasno primljen.

(Za ovim je Savezno veče, glasajuči u smislu svog poslov
nika dizanjem ruke posebno o svakom članu zakonskog pre
dloga, jednoglasno primilo sve članove Predloga opšteg zakona
o lovu, i to od člana ß do zaključno člana 23, prema izveštaju 
Zakonodavnog odbora.)

Pretsednik: Glašače se o predlogu zakona u celini dizanjem 
ruke. Ko je za Predlog opšteg zakona o lovu u celini, neka digne



ruku. (Svi> dižu ruku). Ima H ko protiv? (Nema). Objavljujem, 
prema torne, da je Predlog opšteg zakona o lovu u celini u Sa- 
veznom veču konačno usvojen i da če, saglasno poslovniku, biti 
upućen Veču naroda na dalje rešavanje.

U početku, pre nego što bismo prešli na dnevni red pro- 
pustio sam da učinim jedan predlog za dopunu dnevnog reda. 
Predlažem Veču, da današnji dnevni red dopunimo j*oš jednom 
tačkom: pretresom Predloga osnovnog zakona o prekršajima. 
p a Hi» Veče p rima ovaj predlog? (Prima). Pošto Veče prima, 
objavljujem da je današnji dnevni red dopunjen još jednom 
tačkom: pretres Predloga osnovnog zakona o prekršajima, koji 
dolazi kao deveta tačka.

Prelazimo na treču tačku dnevnog reda: pretres Predloga 
zakona o državnoj arbitraži. Izvestilac o ovom zakonskom pre
dlogu je narodni poslanik dr Jerko Radmilovič. Molim izve- 
stioca druga dr Radmiloviča da saopšti izveštaj Zakonodavnog 
odbora.

Izvestilac dr Jerko Radmiiović: (öita izveštaj Zakonodavnog 
odbora. —' Videti prilog na kraju knjige.)

Drugovi narodni poslanici, nastale promjene u privrednoj 
strukturi naše domovine, posebno postanak i razvoj državnog 
privrednog sektora sa brojnim državnim privrednim preduze- 
cima i njihovim imovinskim odnosima, zahtijevali su da se u 
rješavanju imovinskih sporova izmedu državnih privrednih pre- 
duzeča prede sa puta redovnog sudstva na naročiti put, to jest 
na put rješavanja imovinskih sporova putem državne arbitraže. 
Naime, u imovinskim sporovima između raznih državnih pre- 
duzeča ne radi se o sporovima u kojima se spore stranke sa 
suprotnim 'interesima, pošto su sva državna preduzeča vlasni
štvo naroda u licu njegove države, več se stvarno >ovdje radi o 
uskladivanju rada privrednih preduzeča sa opčim privrednim 
planom, odnosno sa privrednom politikom naše Vlade.

Zbog toga je još u mjesecu decembru prošle godine Na
rodna skupština FNRJ donijela Zakon o rješavanju imovinskih 
sporova putem državne arbitraže, koji je omogučio da se po
sebno organizovanoj državnoj arbitraži povjeri spomenuti za- 
datak, naime u prvom redu zadatak uskladivanja medusobne 
poslovne aktivnosti državnih privrednih preduzeča sa opčim 
privrednim planom.

PredLog zakona o državnoj arbitraži, koji se sada podnosi 
Savezno m viječu, odnosno Narodnoj skupštini FNRJ, na pretres 
i odobrenje, jeste ustvari' samo u nekim svojim dijelovima



nešto izmijenjeni i dopunjeni Zakon o rješavanju imovinskjjj 
spor ova putem državne arbitraže od 12 decembra 1946 godine

Predložene izmjene rezultat su stečenog iskustva u dosâ  
dašnjoj praksi organa naše državne arbitraže, kao što su i re- 
zultat brzog i uspješnog razvitka naše narodne privrede.

Kao što je naglašeno u samom obrazloženju Pretsjedni.ka 
Privrednog savjeta i Ministra industtrije druga Borisa Kidriča 
predložene izmjene u predlogu Zakona odnose se: prvo, na na- 
dležnost državne arbitraže; drugo, na njenu organizaciju, j 
treće, na postupak državne arbitraže.

Što se tiče nadležnosti, predlažu se tri glavne izmjene.
Prva glavna izmjena u pogledu nadležnosti sastoji se ц 

tome, što se prema postoječem zakonu rješavaju državnom 
arbitražom medusobni imovinski sporovi državnih organa, dr
žavnih ustanova, državnih privrednih preduzeča, mješovitih 
preduzeča, preduzeča pod sekvestrom i preduzeča pod upravom 
državnih organa, dok bi se prema predloženim izmjenama imala 
proširiti nadležnost i na zadružne organizacije i njihova predu
zeča, na organizacije, ustanove i preduzeča ratnih vojnih invâ  
lida, kao i na organizacije, ustanove i preduzeča drugih dru
štvenih organizacija. Ovu izmjenu, nema sumnje, diktira, s jedne 
Strane, uloga 1< značaj koje imaju u našoj društvenoj zajednici 
kako zadruge tako i invalidske i druge društvene organizacije 
i njihova preduzeča, a s druge strane, činjenica što su se ved 
dosada sve ove organizacije koristile ugovornom dobrovoljnom 
arbitražom.

Druga izmjena u pogledu nadležnosti sastoji se u tome što 
se jedan dio iz dosadašnje nadležnosti viših organa državne 
arbitraže prenosi na niže organe, jer je dosadašnja praksa po
kazala da viši organi rješavaju brojne sporove, dok niži organi 
ostaju cesto bez posla.

Treča izmjena u pogledu nadležnosti sastoji se u proširenju 
nadležnosti arbitra pojedinca koji bi bio ovlaščen na rješavanje 
spo(rova do 25.000 dinara za razliku od sadašnjeg stanja, kada 
je ovlaščen da rješava sporove do 10.000 dinara.

Što se tiče organizacije državne arbitraže, predlog zakona 
predvida više izmjena.

Po postoječem zakonu državna arbitraža sastoji se od stal
nih i privremenih članova, ali samo stalne članove postavlja i 
razrješava onaj državni organ pri kome arbitraža postoji. Po  
vremeni članovi su arbitri-porotnici koji ulaze u sastav arbi- 
tražnog viječa samo za rješavanje konkretnog spora, a postav-



Ijaju ih zainteresovane stranke koje su u sporu, odnosno nji
hova administrat'ivno-operativna rukovodstva. Medutim, pre
dložena izmjena predvida da ne samo stalne već i povremene 
Članove postavlja i razrješava državni organ pri kome .arbitraža 
postoji, čime se stvaraju bol ji preduslovi za veći stepen objek
tivnosti pri rješavanju sporova.

Dalje, po postoječim propfeima zahtijeva se pri odluči- 
vanju takova večina u kojoj je i stalni član. Ukoliko se takova 
večina ne može postiči, spor se mora iznijeti pred višu državnu 
arb'itražu; znači da članovi arbkražnog viječa nisu pri odluč'i<- 
vanju ravnopravni, a s druge strane, upučivanje sporova na višu 
arbitražu i u slučaju kada je postignuta večina glasova (ali bez 
glasa arbitra —■ stalnog Člana) dovodi do nepotrebnog odugo- 
vlačenja postupka. Medutim, po predloženoj izmjeni, svi članovi 
postaju medusobno ravnopravni pri odlučivanju i ujedno se
0 klanja nepotrebno odugovlačenje postupka, pošto se odluka 
arbitražnog viječa donosi? večinom glasova.

U jednoj od izmjena istaknuto je vrhovno rukovodstvo 
Glavne državne- arbitraže pri Vladi FNRJ, kojoj se to povjerava 
u cilju obezbjedenja pravilnosti i jedinstva načela u rješavanju
1 postupanju svih državnih arbitraža u cijeloj zemlji.

U pogledu organizacije još se predvida i obrazovanje arbi
tražnih viječa pri sreskim i gradskim narodnim odborima, što 
dosada nije bio slučaj, a predlaže se uglavnom iz razloga, što su 
u međuvremenu ukinuti okružni narodni odbori pa time i 
okružna arbitražna viječa.

Što se tiče izmjena u pogledu postupka pred arbitražnim 
viječem, predlog zakona daje mogučnost arbitražnim viječima, 
da po vlastitoj inicijativi pozivaju treče lice koje još ne uče- 
stvuje u sporu, da ono pokrene postupak, ako je to potrebno 
da se raspravi poslovni odnos zasnovan izmedu koje od stra- 
naka u sporu i tog trečeg lica, a ujedno omogučava arbitra- 
žnom viječu da po vlastitoj inicijativi može i na treče lice pro- 
širiti postupak koji je u toku medu drugim strankama.

Ovu izmjenu odreduje uloga koju državna arbitraža treba 
da vrši u sistemu naše planske privrede, odnosno u sistemu 
međusobnih odnosa privrednih preduzeča. Dovoljno je samo 
pretpostaviti slučaj kada jedna stranka ne isporuči drugoj na 
vrijeme ugovorenu robu i to zato što treča privredna jedinica, 
koja inače n je  u sporu, nije bila isporučila sirovine potrebne 
za proizvodnju odnosne robe, pa da se ukaže opravdanom 
predložena izmjena po kojoj če arbitražno vi ječe biti u moguč-



/
nosti da po vlastitoj inicijativi proširi postupak na tu treču 
privrednu jedinicu.

Dalje, u pogledu taksa u postupku državne arbitraže, p0. 
stoječi zakon propisuje da se one plačaju po Zakonu o sudskij 
taksama. Međut'im, kako se ovdje radi, s jedne strane, o sporo, 
vima uglavnom izmedu samih državnih preduzeča, a s druge 
strane, kako medu strankama može doči do spora iako ni. 
jedna od stranaka nije za nastali spor odgovorna, to predlo» 
zakona daje ovlaščenje Ministru finansija FNRJ da u saglasno- 
sti sa Pretsjednikom Privrednog savjeta propiše naplačivanii 
taksa u gotovom, koje če odgovarati potrebama državne arbi
traže 'ii ujedno ovlaščuje arbitražno viječe da može osloboditi 
stranke plačanja takse, ako nijedna od stranaka nije odgovorna 
što je spor nastao.

Kao što se vidi, izmjene koje se predlažu ovim zakonom 
odraz su razvijenijih društvenih odnosa u našoj stvarnosti, re
zultat su dosadašnjeg iskustva državne arbitraže i ujedno izraz 
njenih opravdanih potreba.

Zato, drugovi narodni poslanici, iznoseči vam ovaj zakon
ski predlog u svojstvu izvestioca Zakonodavnog odbora Sa
veznog viječa, molim vas, da ga izvolite uzefci u pretres i da ga 
usvojite. (Aplauz).

Pretsednik: Prelazimo na pretres Predloga zakona o dr
žavnoj arbitraži. iPošto se nijedan poslanik nije javio za reč, 
molim izvestioca da čita član po član ovog predloga zakona.

Izvestilac čita naslov, podnaslov i čl. 1 Predloga zakona
o državnoj arbitraži.

Pretsednik: Ko glasa za član 1 sa naslovom i podnaslovom, 
neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima K ko protiv? (Nema). 
Objavljujem da je član 1 primljen jednoglasno.

(Za ovim je Veče usvojilo sve članove Zakona o državnoj 
arbitraži i to od člana 2 do zaključno člana 42, glasajuči' po
sebno o svakom članu dizanjem ruke.)

Pretsednik: Za ovaj predlog u cel'ini glasače se dizanjem 
ruke. Ko je za Predlog zakona o državnoj arbitraži, u celini, 
neka di'gne ruku.. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). 
Objavljujem da je Predlog zakona o državnoj arbitraži u Sa- 
veznom veču konačno prihvačen ii da če biti upućen Veču na
roda na dalje rešavanje.

Odredujem odmor od 10 minuta.



(Posle ođmora)

Pretsednik: Nastavljamo sednicu. Na dnevnom redu je 
četvrta tačka: pretres Predloga zakona o ukidanju stava 3 čl. 14 
Zakona o suzbijanju nedopuštene trgovine, nedopuštene špeku
lacije i privredne sabotaže. Izvestilac Zakonodavnog odbora je 
narodni poslanik drug Radovan Mijuškovič.

Molim druga Mijuškoviča da saopšti izveštaj Zakonodavnog 
odbora.

Izvestilac Radovan Mijuškovič (Izborni srez tamnavski, NK 
Srbija): (Čita izveštaj Zakonodavnog odbora. — Videti prilog 
na kraju knjige.)

U vreme donošenja zakona protivu špekulacije koja je onda 
cvetala, naše je sudstvo bilo mlado — tek organizovano. U cilju 
uspešnije borbe protivu špekulacije i radi ne samo kontrole 
sudova u borbi protivu špekulacije i kontrole same špekulacije, 
več i radi' pomoči sudovima, u Zakonu protiv nedopuštene t r 
govine, nedopuštene špekulacije i privredne sabotaže — u nje- 
govom čl. 14, st. 3, bilo je propisa.no da se sve presude sudova 
koje se odnose na špekulaciju, dostavljaju i ministarstvima na
rodnih republika.

Danas, kad se počelo uveliko sa izvodenjem Petogodišnjeg 
plana, kada su se naša industrija i poljoprivreda obnovile i pro
izvode više nego pre rata, kada smo špekulaciji stali nogom za 
vrat i kad su naši sudovi stali na jake 'i čvrste noge, nestala je 
potreba za navedenim propisom.

Ovaj naš uspeh, kao i mnogi drugi uspesi na svima poljima, 
obradovače sve istinske rodoljube ove zemlje, ali če isto tako 
ožalostiti i sve naše špekulante, jer če uvideti' da kod nas nema 
više mutne vode u kojoj bi lovili.

Ali, naši uspesi u svakom pogledu ne samo da če ožalostiti 
naše špekulante, nego če ožalostiti i njihove prijatelje i ortake 
u inostranstvu, koji su našom političkom i privrednom samo- 
stalnošču izgubili mnoge profite kod nas, pa ih sada moraju 
isterivati iz znoja svoga sopstvenog naroda. »Nije vino po što 
prede bješe«. I zbog toga su protivu nas nadali paklenu dreku. 
„Ne laje kuea sela radi, več sebe radi”. To je za nas dobar znak, 
znak da dobro radimo. Dobro je kada se neprijatelj ljuti.

Ja verujem da neče proci mnogo vremena kada če se i 
ostali narodi na nas ugledati, pa če i oni doneti' zakone protiv 
svojih špekulanata, čime bi mnogo doprineli stvari mira u svetu, 
jer su špekulanti, a naročito oni veliki, glavni potpaljivači rata.



U ime Zakonodavnog odbora, molim vas da ovaj zakonski 
.predlog primite.

Pretsednik: Za pretres se nije niko javio za reč pa molirit 
izvesti'Oca da čita član po član ovog zakonskog predloga.

Izvestilac čita naslov Predloga zakona o državnoj arbitraži 
i član 1, po predlogu i izveštaju Zakonodavnog odbora.

Pretsednik: Ko je za član 1 zajedno sa naslovom predloga 
zakona, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li koga protiv? 
.(Nema). Objavljujem da je čten 1 zajedno sa naslovom prihva- 
čen jednoglasno.

(Za ovim je Savezno veće jednoglasno usvojilo i član 2.)
Pretsednik: U celini glasače se dizanjem ruke. Ko je za 

Predlog zakona o ukidanju stava trečeg člana 14 Zakona o 
suzbijanju nedopuštene trgovine, nedopuštene špekulacije i pri- 
vredne sabotaže, u celOni, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima 
1: koga* protiv? (Nema). Objavljujem da je Predlog zakona o 
ukidanju stava 3 člana 14 Zakona o suzbijanju nedopuštene 
trgovine, nedopuštene špekulacije i privredne sabotaže u Sa- 
veznom veču jednoglasno usvojen i biče upučen Veču naroda 
ла dalje rešavanje.

Naredna, peta, tačka dnevnog reda je: pretres Predloga za
kona o izmenama i dopunama Zakona o taksama.

Izvestilac Zakonodavnog odbora je narodni poslanik Meh- 
med Hodža.

Molim druga Hodžu da pročita izveštaj Zakonodavnog 
-odbora.

Izvestilac Mehmed Hodža (Izborni srez gračanički, NR 
Bosna i Hercegovina) čita izveštaj Zakonodavnog odbora. (Vi
deti prilog na kraju knjige).

Pretsednik: Za pretres o ovom zakonskom predlogu nije 
se javio niko za reč pa molim izvestioca da čita predlog zakona.

Izvestilac čita naslov zakonskog predloga i član 1, po izve
štaju Zakonodavnog odbora.

Pretsednik: Ko je za član 1 sa naslovom, neka digne ruku. 
(Svi dižu ruku). Ima l1!« koga protiv? (Nema). Objavljujem da je 
član 1 zajedno sa naslovom jednoglasno primljen.

(Za ovim je Savezno veče, glasajuči dizanjem ruke posebno
o svakom članu, usvojilo jednoglasno članove 2 i 3, prema pre
dlogu i 'izveštaju Zakonodavnog odbora.)



Pretsednik: I o ovom predlogu glasaće se u celini dizanjem 
ruke. Ko ie za Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona
0 taksama, u celini, neka digne ruku. (Svn dižu ruku). Ima li ko 
protiv? (Nema). Objavljujem da je Predlog zakona o izmenama
1 dopunama Zakona o taksama u Saveznom veču jednoglasno 
prihvačen i biče upučen Veču naroda na dalje rešavanje.

Tačka šesta dnevnog reda je: pretres Predloga zakona o 
izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednoj mašinskoj 
službi.

Po ovome predlogu zakona izvestilac Zakonodavnog odbora 
je narodni poslanik Mehmed Hodža.

Molim druga Hodžu da saopšti izveštaj Zakonodavnog 
odbora.

Izvestilac Mehmed Hodža čita izveštaj Zakonodavnog od
bora o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o 
poljoprivrednoj mašinskoj službi. (Videti prilog na kraju 
knjige).

Pretsednik: Za pretres ovog zakonskog predloga nije se 
niko javio za reč pa molim izvesJjoca da čita članove predloga.

Izvestilac čita član 1 zajedno sa naslovom zakonskog 
predloga.

Pretsednik: Ko je za član 1 sa naslovom, neka digne ruku. 
(Svi dižu ruku). Ima li koga protiv? (Nema). Objavljujem da je 
član 1 zajedno sa naslovom primljen jednoglasno.

(Za ovim je Savezno veče, glasajuči dizanjem ruke, jedno
glasno usvojilo i član '2.)

Pretsednik: I o ovom zakonskom predlogu glasače se u 
celini dizanjem ruke. Ko je za Predlog zakona o izmenama i 
dopunama Zakona o poljoprivrednoj mašinskoj službi, u celini, 
neka di'gne ruku. (Svj dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). 
Objavljujem da je Predlog zakona o izmenama ij dopunama 
Zakona o poljoprivrednoj mašinskoj službi u celini jednoglasno 
prihvačen i biče upučen Veču naroda na dalje rešavanje.

Tačka sedma današnjeg dnevnog reda je: pretres Pre
dloga zakona o zabrani upotrebe grba, pečata i imena Organi
zacije Ujedinjenih nacija. Izvestilac Zakonodavnog odbora je 
narodni poslanik Mehmed Hodža. Molim izvestioca da podnese 
izveštaj Zakonodavnog odbora.

Izvestilac Mehmed Hodža čita izveštaj Zakonodavnog 
•odbora. (Videti prilog na kraju knjige).



Pretsednik: O ovom zakon.skom predlogu niko se nije javio 
za reč pa molim izvestioca da pročita naslov i dva člana ovog 
predloga.

Izvestilac čita član 1 zajedno sa naslovom zakonskog pre
dloga.

Pretsednik: Ko je za član 1 sa naslovom, neka digne ruku. 
(Svi'dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je 
član 1 sa naslovom jednoglasno primljen.

(Za ovim je Savezno veče, glasajuči dizanjem ruke, jedno
glasno usvojilo i član 2.)

Pretsednik: I o ovom zakonskom predlogu u celini glasače 
se dizanjem ruke. Ko je za Predlog zakona o zabrani upoirebe 
grba, pečata i imena Organizacije Ujedinjenih nacija, neka digne 
ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem 
da je Predlog zakona o zabrani upotrebe grba, pečata i imena 
Organizacije Ujedinjenih nacija u Saveznom veču jednoglasno 
usvojen u celini i biče upučen Veču naroda na dalje rešavanje.

Osma tačka našeg dnevnog reda je pretres Predloga za
kona o dopuni Zakona o ordenima i medaljama Federativne 
Narodne Republike Jugoslavije.

Izvestilac po ovom predlogu zakona je narodni poslanik 
Đuro Salaj. Molim druga narodnog poslanika Duru Salaja da 
podnese izveštaj Zakonodavnog odbora.

Izvestilac Duro Salaj (Izborni srez Slavonski Brod, NR Hr- 
vatska): (Čita izveštaj Zakonodavnog odbora. — Videti prilog 
na kraju knjige.)

Drugovi narodni poslanici, još u danima kada je naša he
rojska Narodnooslobodilačka vojska vodila borbu za konačno' 
isterivanje fašističkih okupatora i domačih izdajnika iz naše 
zemlje, Pretsedništvo Antifašističkog veča narodnog oslobodenja 
Jugoslavije donelo je, u znak priznanja trudbenicima za njihove 
napore u obnovi i jačanju naše privrede, Uredbu o uvodenju 
Ordena rada I, II i III) reda.

Ovim ordenima odlikovani su več dosada mnogi i mnogi 
naši najzaslužniji trudbenici za naročite zasluge na polju iz
gradnje i ekonomskom učvrščenju naše zemlje. Ordenom rada, 
kao pravilo, treba da se  nagraduju radnici, inženjeri, službenici 
i radni kolektivi za naročite zasluge postignute u privrednoj 
izgradnji naše zemlje dok Medaljom rada moči če se nagra- 
divati sire radne mase, tj. oni koji svojim zalaganjem na radii 
doprinesu ispunjenju naših privrednih proizvodnih planova.



Nema sumnje da če uvodenje Medalje rada izazvati' u širo
kim radnim masama još veči elan u radu i u znak blagodarnosti 
za priznanje koje im daje naša narodna država, one če se još 
više založiti za ispunjenje svih zadataka koje pred radničku 
klasu postavlja naša narodna vlast. Zato molim drugove na
rodne poslanike da ovaj zakonski predlog usvoje.

Pretsednik: Pošto se o ovom zakonskom predlogu niko 
nije javio za reč, to molim izvestioca da pročita član po član 
zakonskog predloga.

Izvestilac čita naslov i član 1 Predloga zakona o dopuni 
Zakona o ordenima i medaljama Federativne Narodne Republike 
Jugoslavije.

Pretsednik: Ko je za član 1 sa naslovom predloga zakona, 
neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li' ko protiv? (Nema). 
Objavljujem da je član 1 sa naslovom predloga zakona primljen 
jednoglasno.

(Za ovim je Savezno veče, glasajući; dizanjem ruke, jedno
glasno usvojilo i član 2.)

Piretsednik: Glasače se za ovaj zakon u celini dizanjem ruke. 
Ko je za Predlog zakona o dopuni Zakona o ordenima i meda
ljama Federativne Narodne Republike Jugoslavije, u celini, neka 
digne ruku. (Svi' dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objav
ljujem da je Predlog zakona o dopuni Zakona o ordenima i me
daljama Federativne Narodne Republike Jugoslavije u Saveznom 
veču konačno primljen i da če biti upučen Veču naroda na dalje 
rešavanje.

Prema usvojenom dnevnom redu, po redu je pretres Pre
dloga osnovnog zakona o prekršajima. Izvestilac Zakonodav
nog odbora o ovom zakonskom predlogu je narodni poslanik 
dr Jakov Grgurič. Molim druga dr Grguriča da izvoli saopštiti 
izveštaj Zakonodavnog odbora.

Izvestilac dr Jakov Grgurič (Izborni srez Vitez, NR Bosna 
1 Hercegovina): (Čita izveštaj Zakonodavnog odbora. —- Videti 
prilog na ’kraju knjige.)

Druže Pretsjedniče i' drugovi, ja ustanovljavam da je malo 
narodnih poslanika sada u sali kada se čita ju zakonski pre
dloži, pa bih molio da drug Pretsjednik pozove narodne posla
nike da prisustvuju čitanju oVih zakona, jer svi zakoni što ih 
mi donašamo važni su i svaki, kad dode kuči svojoj i u svome 
narodu znače nešto odmah da kaže o ovim zakonima, prije 
nego što budu objavljeni u službenim listovima.



Pretsednik: Ja konstatujem da u dvorani postoji kvorum.
Izvestilac: Drugovi i drugarice narodni poslanici, vama je 

dal; zakonski projekat o prekršajima a istodobno i obrazlo- 
ženje Ministra unutrašnjih poslova druga Aleksandra Ranko- 
viča, u kome je istakao tendenciju zakonodavca ovoga pro
jekta, a takode i načela po kojima se krivac za počinjeno djelo 
imade kazniti, odnosno od krivnje osloboditi ili postupak obu- 
staviti, te vrstu i svrhu kazne.

Pošto je ovo osnovni zakon kojj vrijedi i važi1 na cijeloj te
ritoriji naše zajedničke države, Federativne Narodne Republike 
Jugoslavije, ja smatram da nije na odmet, nego, nasuprot, po 
trebno, da se ovdje u ovom visokom domu ist akne osobenost, 
važnost i značenje ovog zakonskog projekta.

Da nam bude ovaj projekat što jasni ji* i da ga bolje razu- 
mijemo, uporedićemo ga sa propisima o prekršajima (o 'istu- 
pima) bivše Jugoslavije. U bivšoj .staroj Jugoslaviji bili su pro- 
pisi o prekršajima (istupima) razbacani po pojedinim nared- 
bama, u pojednim naredenjima i nalozima bivših velikih žu
pana, a dapače i samih sreskih poglavara i njihovih policiskih 
pristava i tome slično. Kad su se ovi organi bivše Jugoslavije 
našli u stisci i pomanjkanju propisa o prekršajima pojedinih 
d jela da ih kvalificiraju i kazne kao prekršaje, onda su posi- 
zali i posegnuli za austrijskim zaprašenim »prOgl-patentom« iz 
godine 1853 i po njemu sudili i ljude kažnjavali da udovolje, 
ne pravdi i pravičnosti, nego svojim političko-stranačkim inte- 
resima bivših režima stare Jugoslavije.

To je bilo njihovo načelo j zadatak ne bi li ovim načinom 
zastrašili i« što više okupili naroda u svoje pro.unarodne vla- 
dajuče stranke.

Prema ovom faktičnom i istinitom stanju, skup propisa
o prekršajima (istupima) u bivšoj Jugoslaviji bio je ne samo 
konglomerat, nego jedno vrzino kolo, u koje su zapadali i bili 
kažnjavani i nevini ljudi, koji nisu po svojoj političkoj i na- 
rodnoj orijentaciji pripadali protunarodnoj politici raznih re
žima stare Jugoslavije.

Nasuprot tome, naš zakonski projekat polazi sa drugog 
stanovišta. On prvenstveno daje definiciju i kvalifikaciju prekr
šajima u čl. 1 koji ste vi pročitali i tačno razumjeli. Drugo, 
ovaj zakonski projekat usvaja sva načela Prijedloga opčeg 
dijela krivično.g zakonika, koji čete sutra pretresati i o njemu 
glasati. Bz ovih načela proizilazi da svrha kazne nije odmazda 
za počrnjen prekršaj, kako je to bilo u staroj Jugoslaviji1, nego



mjera koja ide za tim đa počinioca popravi i učini g a korisnim 
za društveni i državni poredak nove Jugoslavije. Treče, ovaj 
zakonski projekat obuhvata sistematski i u redosljedu razra- 
duje i postavlja propise o prekršajima u tri dijela. U prvom 
dijelu nalaze se materijalne odredbe, to jest osnovna načela, 
odgovornost za prekršaje, vrijeme i mjesto, te oblici izvršenja 
prekršaja i administrativne kazne. U drugom dijelu admini- 
strativnö-kazneni postupak i to osnovna načela postupka, 
stvarna i mjesna nadležnost, izuzeče stranaka i njihovo zastu- 
panje, svjedoke, zapisnik, saslušanje stranaka i svjedoka, do
stavljanje, pozivanje i privadanje lica, rokovi, pokretanje i tok 
administrativno-kaznenog postupka, uvidaj »it vještačenje, do- 
nošenje riješenja, naknade štete, troškovi postupka, žalbe i 
mandatni postupak. U trečem dijelu obuhvačene su opče 
odredbe o izvršenju administrativne kazne, prelazne i završne 
odredbe. Ovo sam iistakao zbog toga da vidimo da ovim posti- 
žemo jednu jedinstvenu materijalnu i formalno-pravnu cjelinu 
koja služi pregledno kod sudenja nadležnim organima narodne 
vlasti da brže i bolje shvate kako i na koji način treba da kazne 
odnosno oslobode učinioca prekršaja. Ovo je jedno jedinstveno 
shvatljivo i razumljivo zakonsko djelo našeg zakonodavca,. 
koje nije bilo u staroj Jugoslaviji.

U ovom se vidi golema razlika izmedu ovog našeg za
kona i propisa prekršaja bivše Jugoslavije.

Đa se ovaj naš zakonski projekat, stvoren na širokoj de- 
mokratskoj platformi, što više saobrazi jednakom i jedinstve- 
nom kažnjavanju i otklone oni nedostaci koji su se pokazali u 
kažnjavanju u današnjoj praksi naših narodnih odbora, zako- 
nodavac u ovom projektu donosi i normira u Čl. 3 ko može 
određivati prekršaje i propisivati administrativne kazne.

Time otklanjamo raznolikost utvrdenja kvalifikacije su
denja i kažnjavanja prekršaja nadležnih organa narodne vlasti.

Razmatrajuči i pre:resajuči ovaj naš projekat, dolaz'mo do 
zaključka da je prožet životom, potrebama, interesima naših 
naroda, interesima slečenim u krvavoj borbi Otadžbinskog rata. 
i naše zajedničke države na čelu sa Maršalom Josipom Brozom 
Titom.

Uvaživ sve ovo, V dimo da nije cilj ovom projektu da usta
novi odnosno utvrdi samo subjektivnu krivnju počinioca pre
kršaja pa da ga na temelju toga kazni, nego je njemu takoder 
i svrha i cilj da u obzir uzima i uvažava pri ustanovljenju



krivnje i odmjeravanju kazne svojstvo počinioca: da li je dru
štveno opasan ili ne za državno-pravni i društveni poredak, da 
uvaži sve otežavajuče i olakšavajuće okolnosti počinioca. Na taj 
način, po tendenci ji, sadržaju i' biti ovog našeg projekta nije 
samo odlučujuče počinjeno djelo za kažnjavanje počinioca pre- 
kršaja, nego takoder i okolnosti i svojstvo počinioca, koji ga 
mogu od krivične odgovornosti osloboditi.

Iz materije ovog našeg projekta vidi se i utvrduje istinska, 
napredna demokratizacija i na zakonskom polju; dosljedno 
tome dokazujemo i dokazali smo i u zakonodavnoj i u uprav- 
noj oblasti da poštujemo 'i uvažavamo demokratska i1 čovječan- 
ska načela, što treba da služi kao ogledalo svakom i svagdje za 
stvaranje i donošenje ovakvih zakona.

Glasam u načelu za ovaj zakonski projekat, što čete i vi, 
drugovi narodni poslanici, nadam se, učiniti. (Aplauz).

Pretsednik: Pristupamo pretresu Predloga osnovnog za
kona o prekršajima. Da li ko od narodnih poslanika želi da 
uzme učešča u diskusiji? (Niko se ne javlja). Molim izvestioca, 
druga dr Grguriča, da čita propise ovog predloga zakona 
redom.

Izvestilac čita naslov, podnaslov i čl. 1.

Pretsednik: Ko je za čl. 1 sa naslovom i podnaslovom za
kona, neka digne ruku. (Svj dižu ruku). Ima li ko* protiv? 
(Nema). Objavljujem da je čl. 1 sa naslovom i podnaslovom 
primljen jednoglasno.

(Za ovim je Savezno veče, glasajuči posebno o svakom 
članu, usvojilo sve članove Predloga osnovnog zakona o pre
kršajima, od čl. 2 do zaključno čl. 151, prema predlogu i izve- 
štaju Zakonodavnog odbora.)

Pretsednik: O ovome zakonu glasače se u celini dizanjem 
ruke. Ko je za Predlog osnovnog zakona o prekršajima, u ce
lini1, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima K ko protiv? (Nema). 
Objavljujem da je Predlog osnovnog zakona o prekršajima u 
Saveznom veču jednoglasno i konačno prihvačen i da če biti 
upučen, saglasno poslovniku, Veču naroda na dalje rešavanje.

Na ovaj način dovršili smo dnevni red današnje sednice.
Voja Lekovič, narodni poslanik i sekretar Saveznog večt 

podneo je ostavku na položaj sekretara Saveznog veča, pošto 
zbog prijema nove dužnosti ne može da vrši sekretarsku 
dužnost. Izbor novog sekretara staviče se na dnevni red kad



0 tome donese rešenje Veće. U smislu čl. 7 poslovnika, predla- 
žem za dnevni red naredne sednice: 1) pretres Predloga kri- 
vičnog zakonika — Opšti deo; 2) pretres Predloga zakona 
<o dopuni Zakona o krivičnim delima protiv naroda i države; 
3) izbor sekretara Saveznog veča; 4) izbor dva člana i sedam 
zamenika Zakonodavnog odbora; 5) izbor pet zamenika Odbora 
za privredni plan i finansije; 6) izbor tri zamenika za Odbo-r 
za molbe i žalbe; 7) izbor tri zamenika za Administrativni 
■odbor; 8) izbor jednog člana i tri zamenika za Mandatno-imu- 
nitetski odbor.

Po poslovniku su predvideni i zamenici koji nisu izabrani
1 to je razlog da se njihov izbor stavlja sada na dnevni red. 
Prima l1' Savezno veče ovaj dnevni red? (Prima). Objavljujem 
da je dnevni red prihvačen kako je pročitan.

Ovu sednicu zaključujem, a narednu odredujem za sutra, u 
devet časova pre podne.

(Sednica je zaključena u 12,45 časova).
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VEĆE N A R O D A

Peta sednica

; (28 novembra 1947)

Početak u 9,25 časova.
Pretsedavao pretsednik Josip Vidmar.
Pretsednik Otvaram peti redovni sastanak IV redovnog' 

zasedanja Veča naroda Narodne skupštine Federativne Na
rodne Republike Jugoslavije. Zapisnik današnje sednice vodiče 
sekretar Veča naroda dr Branko čubrilovič. Molim druga sekre
tara da pročita zapisn'.'k prošle sednice.

Sekretar dr Branko čubrilovič čita zapisnik četvrte re
dovne sednice od 27 novembra 1947 godine.

Pretsednik: Itma li primedaba na ovaj zapisnik? (Nema).. 
Pošto primedaba nema, zapisnik če se overiti.

Izvolite čuti saopštenja pre dnevnog reda. Saopštavam da 
je Savezno veče, u smislu člana 26 poslovnika, dostavilo Veču 
naroda na rešavanje zakonske predloge, onako kako su usvo
jeni u Saveznom veču, i to: Predlog opšteg zakona o šumama;. 
Predlog opšteg zakona o lovu; Predlog zakona o državnoj arbi
traži; Predlog zakona o ukidanju stava 3 člana 14 Zakona o 
suzbijanju n e dopuste ne trgovine, nedopuštene špekulacije i pri- 
vredne sabotaže; Predlog zakona o dopuni Zakona o taksama; 
Predlog zakona o dopuni Zakona o organizaciji državne poljo- 
privredne mašinske službe; Predlog zakona o zabrani upotrebe 
grba, pečata i imena Organizacije Ujedinjenih nacija i Predlog 
zakona o dopuni Zakona o ordenima i medaljama Federativne 
Narodne Republike Jugoslavije.

Pošto su tekstovi ovih zakonskih predloga koje je dosta
vilo Savezno veče istovetni sa tekstovima zakonskih predloga 
koje je Veče naroda na svom četvrfcom redovnom sastanku



konačno usvojilo, to, u smislu člana i26 poslovnika, stavljam 
«vaj izveštaj Veču na odobrenje. Prima li Veče ovaj izveštaj? 
,(Prima). Pošto Veče prima ovaj izveštaj, objavljujem da je 
Narodna skupština usvojila zakone koji su primljeni u Saveznom 
veču i Veču naroda i da če, na osnovu člana 34 poslovnika, biti 
.upučeni Pretsedništvu Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ 
radi piroglašenja.

Prelazimo na dnevni red. Prva tačka dnevnog reda je: pre
tres Predloga krivičnog zakonika. Molim druga izvestioca Za
konodavnog odbora, nairodnog poslanika dr Josipa Hrnčeviča, 
da podnese izveštaj Zakonodavnog odbora.
; Izvestilac dr Josip Hrnčević (NR Hrvatska): (Čita izveštaj 
Zakonodavnog odbora. — Videti' prilog na kraju knjige.)

To je prvi izveštaj, kasnije je Veče naroda dobilo izveštaj 
Zakonodavnog odbora koji se odnosi na član 104 projekta.

Drugovi narodni poslanici, Prijedlog opčeg dijela krivičnog 
zakonika sadrži osnovna načela kaznene politike naše države, 
on odreduje način i sredstva kojima se naša narodna, država 
zaštičuje od napada protivnarodnih elemenata i drugih učini- 
laea krivičnog djela na njeno državno i društveno uredenje, 
njenu bezbjednost i nezavisnost, od napada na ličnost i prava 
gradana i društvenih organizacija te uopče na, poredak u državi 
zasnovan na tekovinama Narodnooslobodilačke borbe.

Osnovna načela kaznene politike na,še narodne države na
stala su i razvila se u toku Narodnooslobodilačke borbe u skladu 
sa njenom opčom liriijom. Pravosude u periodu Narodnooslobo
dilačke borbe bilo je jedno od sredstava u borbi protiv okupar 
tora i domačih izdajnika. Sudenje ratnim zločincima i neprija- 
teljima naroda na javnim procesima i njihovo kažnja,vanje bilo 
je izraz narodnog shvačanja o pravdi i sudovanju; ono je do- 
prinijelo raskrinkavanju izdajnika i podLzanju političke svi jesti 
narodn'ih masa. Autoritet presuda narodnih —- vojnih i1 civilnih
— sudova iz vremena Narodnooslobodilačke borbe bio je ogro
man. Navešču samo jedan podatak iz izvještaja Glavnog štaba 
Hrvatske od 5 oktobra 1944 godine, koji pokazuje koliki j,e bio 
autoritet i moralno-politički utjecaj odluka narodnih sudova i 
narodnih vlasti uopče. Taj podatak glasi:

»15 avgusta ove godine (1944) jedna četnička grupa napala 
je kažnjenički logor u šumi Prolom i rastjerala ga. Od ovih 
kažnjenika koje su četnici pozvali da idu s njima samo su dvije 
djevojke pristale na poziv, dok su svi ostali' kažnjenici odbito 
da idu sa četnicima i prijavili se komandi područja da izdrža-



vaju dalje svoju kaznu. Čak se vratila i Kata Kosijer iz Utolice, 
koja je zbog saradnje sa četnicima bila osudena na tri godine 
prisilnoga rada.«
i U periodu posljeratne obnove i izgradnje naše krivično 
zakonodavstvo 'i: pravosude razvijali su se dalje u skladu sa po
trebama zaštite tekovina Narodnooslobodiiačke borbe ii djela 
izgradnje, sa potrebama zaštite životnih interesa našeg naroda 
i pojedinih gradana. Dok je u toku Oslobodilačkog rata i nepo
sredno p'0 njegovom završetku glavni zadatak kaznene djelat- 
nosti bio kažnjavanje ratnih zločinaca i' izdajnika, u periodu 
posljeratne obnove i izgradnje taj glavni zadatak bio je i jeste 
kažnjavanje inostranih agenata, pokušaja pojedinih terorista, 
špekulanata, onih koji kradu i rasipaju na.rodnu imovinu i dru
gih naročilo opasnih vrsta kriminalaca.

Dakle, načela Predloga opčeg dijela krivičnog zakonika 
razvijala su se u skladu sa opčom linijom Oslobodilačke borbe 
‘i posljeratne 'izgradnje, ona su nastala iz potreba te borbe i pro- 
vjerena su u praksi našeg novog krivičnog pravosuda. Ona 
pretstavljaju iskustvo 1 uopčenje te prakse.

Dalje, Projekat opčeg dijela krivičnog zakonika zasniva se 
na rezultatima koje je dala napredna nauka u krivičnom pravu. 
On se zasniva na učenju da je kriminalitet društvena pojava i 
to opasna društvena pojava. Ovo učenje izražava se u takozva- 
noj materija.lnoj definiciji krivičnog djela. Prema materijalnoj 
definiciji koju usvaja naš projekat, krivično djelo prets.avlja 
napad na društvene odnose koji vladaju u odredenoj državi, 
ono je, dakle, društveno opasno. U isto vrijeme krivično djelo 
pretstavlja prekršenje krivično-pravne noirme, ono je, dakle, 
protivpravno. »Po pravilu protivpravnost je pravni izraz dru
štvene opasnosti«.

Prema tome, krivično djelo nije samo prekršenje krivično- 
pravne norme, napose ono nije prekršenje neke nepromjenljive 
pravne norme, jer takvih nepromjenljivih normi nema. Ono je 
po svojoj suštini društveno opasno djelo. I u buržoaskoj nauči 
u krivičnom pravu bilo je pravaca koji su zastupali stanovište 
da je krivično djelo društveno opasno djelo i da se društvo od 
takvih djela mora da zaštičuje. Prema tom stanovištu krivično 
djelo pretstavlja napad na zajedničke interese društva i' zato 
je opčeopasno. Medutim, učenje o »zajedničk'm« interesima 
društva u eksploatatorskoj državi i o krivičnom djelu kao opče- 
opasnom djelu jednako za eksploatatore i eksploatisane služilo 
je tome da prikrije postojanje i nepomirljivost klasnih suprot- 
nosti izmedu eksploatatora i eksploatisanih, konkretno da pri



krije klasni karakter krivičnog zakonodavstva kao oiruda klasne 
vladavine eksploatatora. Naš projekat odbacuje ovu masku i 
kaže da društveno opasno djelo, tj. krivično djelo pretstavlja 
napad na našu narodnu državu zasnovanu na tekovinama Na
rodnooslobodilačke borbe, na njen pravni poredak, njenu soci- 
jalističku izgradnji! i ličnost i prava njenoga gradanina (čla
novi 1 i 3). U našoj narodnoj državi, u kojoj se vlast nalazi u: 
rukama ogromne večine nairoda, krivično djelo je zaista dru
štveno opasno, jer je upravljeno protiv interesa vladajuče ve
čine, dakle zaista protiv interesa društva.

Naš projekat, odredujuči suštlinu krivičnog djela i njegovu 
društ.venu opasnost, u isto vrijeme u članu 4 propisuje da se
krivično djelo može odrediti i kazna za njega propisati samo
zakonom. Prema tome, projekat za postojanje krivične odgo
vornosti i krivičnog djela postavlja i dalji uslov, to jest da. je
krivično djelo kao takvo odredeno u zakonu, on usvaja staro-
ikrivično'-pravno' načelo — nullum crimen sine lege. Prema 
tome, državnim organima koji primenjuju krivični zakon nije 
ostavljeno samo da prosuduju da li je neko djelo društveno 
opasno, več i to da li je to djelo, kao krivično djelo, predvi
deno u zakonu * držati se zakona. Na taj način, u največoj 
mogučnoj mjeri, isključuje se nepravilna i  samovoljna pri- 
mjena zakona. Propis da je krivično djelo samo ono koje je 
kao takvo odredeno u zakonu i ima za glavni cilj učvrščivanje 
zakonitosti. Naša nova demokratska zakonitost nije neka izva.na 
nametnuta zakonitost, ona je unutrašnja potreba postoječeg 
poretka u našoj državi. Značaj ovog načela vidi se i po tome 
što je ono sadržano i u našem Ustavu. Ustav FNRJ, u članu 28, 
propisuje: »Nitko ne može biti kažnjen za krivično djelo bez 
odluke nadležnog suda donesene na temelju zakona kojim je 
odredena nadležnost suda i krivično djelo«.

Dalje. Sa promjenama društveno-političkih prilika i odnosa 
u datoj državi mijenja se i sadiržaj krivičnog djela. Te promjene 
u sadržaju krivičnog djela sastoje se u tome što neka djela 
koja ranije nisu bila društveno opasna sada postaju društveno 
opasnim, ili u tome što stepen društvene opasnosti u zakonu 
predvidenog krivičnog djela raste ili opadai, ili u tome što je 
društvena opasnost nekog krivičnog djela posve iščeznula. Usli- 
jed toga može se dogoditi, i dogada se, da se sa primjenom sa- 
držaja skladno ne mijenja i forma krivičnog djela, to jest, da 
se formalni opis krivičnog djela u zakonu ne poklapa sa pro
mjenama u društvenoj opasnosti; djela. Ovaj nesklad izmedu 
društvene opasnosti djela i odredenosti u zakonu uslovljen je



između ostalog i zakonodavnom tehnikom, koja nije u moguč- 
nosti da nastale promjene odmah izrazi u zakonu. Ovaj nesklad 
izmedu sadržaja krivičnog djela i zakonske forme u kojoj se 
ona izražava u jednom stabilizovanom društvenom i državnom 
uredenju najčešče se pojavljuje otud što su krivična djela po 
načinu i predmetu izvršenja kao i po okolnostima u kojima su 
učinjena toliko različna, da ih je nemoguče posve adekvatno, 
sa svim nebitnim obilježjima i pojedinostima direktno obuhva- 
titi u odgovarajučem zakonskom propisu. Forma je u tom slu
čaju uža od sadržaja. Uslijed toga potrebno je da zakon odredi 
kako če se postupati u slučaju ako je u zakonu predvideno kri
vično djelo izgubilo ili izmijenilo svoj društveno opasni značaj, 
•odnosno kako če se postupati ako društveno opasno djelo sa 
■svim pojedinostima nije direktno predvideno u zakonu. Projekt 
opčeg dijela krivičnog zakonika rješava taj problem u članu 5 
gdje se kaže: »1) Nema krivične odgovornosti za djelo koje, 
iako sadrži obilježja krivičnog djela odredenog u zakonu, pret
stavlja neznatnu društvenu opasnost zbog očigledno malog zna
čaja i neznatnosti ili otsutnosti štetnih posljedica. 2) Nema kri
vične 'odgovornosti za djelo koje je u času izvršenja predstav
ljalo krivično djelo, ali je do pravosnažnosti presude izgubilo 
društveno opasni značaj uslijed izmijenjenih društveno-politič- 
•kih okolnosti. 3) Za ono društveno opasno djelo koje iako nije 
-izričito odredeno u zakonu a po sličnosti svojih obilježja odgo- 
•vaira krivičnom djelu koje je u zakonu izričito odredeno, po- 
stoji krivična odgovornost. U takvom slučaju osnovi odgovor
nosti i granice kažnjivosti utvrduju se po propisima za ono 
krivično djelo prema č'ijim je obilježjima ustanovljena kri
vična odgovornost«. Izmedu ostalog, to znači da projekat, u 
•interesu zaštite narodne zajednice od svih krivičnih djela, u 
kojem god se ona 'obliku pojavila, u interesu učvrščivanja za
konitosti, usvaja analogiju, naravno, pod uslovima točno odre- 
denim u zakonu.

Na izloženom usvajanju načela »nullum crimen sine lege«, 
osveštanom načelu stare nauke o krivičnom pravu buržoasko'-, 
demokratskog zakonodavstva, mi vidimo da projekat našeg 
novog krivičnog zakonodavstva preuzima ono što je pozitivno 
dala stara nauka o krivičnom pravu, ali mi u isto vrijeme vi
dimo i to da pojedina načela starog krivičnog prava, preuzeta 
u naš krivični 'zakonik, dobjaju drukčije značenje. Načelo 
»nullum crimen sine lege« u našem krivičnom zakonodavstvu ne 
pretstavlja usvajanje formalne definicije krivičnog djela nego 
mjeru za učvrščivanje naše nove demokratske zakonitosti.



Projekat općeg dijela krivičnog zakonika, poređ društvene 
opasnosti (pirotivpravnosti), postavlja i kažnjivost kao jedan od 
uslova krivične odgovornosti. U čemu se sastoji kažnjivost? Ako 
uračunljivo lice, koje ima u zakonu odredeni izrast (projekt 
odreduje t a j uzrast sa četrnaest godina), izvrši društveno opasnu 
•radnju i ako se u toj radnji steknu svi opći i posebni elementi 
krivičnog djela — onda iz sticaja tih uslova i elemenata slijedi 
kažnjivost takve radnje, to jest, potreba države da se putem 
državne prmude, putem kazne zaštiti od takve radnje i njenog 
izvršioca. Dakle, kažnjivost kao uslov krivične odgovornosti 
izlazi iz sticaja ostalih uslova krivične odgovornosti j eleme
nata krivičnog djela, a ne iz toga što je u zakonu za konkretno 
krivično djelo zapriječena kazna. Naprot'iv, određivanje kazne 
za konkretno krivično djelo u zakonu izlazi iz sticaja (posto- 
•janja.) svih elemenata i uslova krivične odgovornosti, medu 
njima i kažnjivosti kao uslova krivične odgovornosti. Kazna se,, 
dakle, pojavljuje kao posljedica krivičnog djela, a kažnjivost 
je uslov postajanja krivičnog djela. Još jasnije dolazi do izra- 
žaja pojam kažnjivosti, ako razmotrimo one zakonske propise 
koji isključuju kažnjivost. Tako, na primjer, po opčim propi- 
sima projekta isključena je kažnjivost za krivična djela koja su 
amnest'Tana (član 93) ili je zastarelo pravo na krivično gonjenje 
'(član 88), a po članu 6 Zakona o krivičnim djelima protiv nar 
■roda i države pripadništvo bandi neće se kazniti (neče biti 
kažnjivo) ako se pripadnik bande svojevoljno preda vlastima 
i otkrije bandu i saopči o njoj važne činjenice prije nego što 
on ili banda izvrše neko djelo kažnjivo po navedenom zakonu. 
'Iz izloženog se vidi da država za stanovite radnje koje inače 
imaju sva obilježja krivičnog djela isključuje kažnjivost — bilo 
stoga što je djelo prestalo biti društveno opasno, bilo stoga 
što je u interesu učvršćivanja poretka u državi da se takve 
radnje ne kažnjavaju (amnestija), pa se, prema tome, kažnjava- 
njem ne bj postigla nijedna od svrha kažnjavanja. Iz izloženog 
slijedi i to da je ustanovljivanje i ukidanje kažnjivosti jedan od 
najgipkijih faktora u sprovodenju kaznene politike države.

I konačno, kao dalji uslov krivične odgovornosti, projekat 
odreduje uračunljivost i odredeni uzrast učinioca. Ovo pitanje 
regulišu propisi člana 6 do 9 projekta. Član 6 (1) kaže: »Nije 
krivično odgovoran ko učini krivično djelo u stanju trajnog 
duševnog oboljenja, privremene duševne poremečenosti ili zao- 
stalog duševnog razvoja ukoliko uslijed ovih stanja nije bio 
svjestan značaja djela ili nije mogao upravljati svojim postup- 
cima.« Član 7 (1) projekta propisuje: »Za učinjeno krivično



djelo maloljetnik može krivično odgovorati samo ako je navr- 
šio čehrnaest godina«, a član 8 propisuje: »Maloljetnik starijr 
od četrnaest godina koji zbog duševne nerazvijenosti nije u 
vrijeme izvršenja krivonog djela bio svjestan značaja svog 
djela ili nije mogao upravljati svojim postupcima nije krivično 
udgovoran«. To znači' tek onda kada predlaže sve pretpostavke 
za postojanje krivičnog djela, to jest, svih uslova krivične odgo
vornosti — društvene opasnosti (protivpravnost), odredenost u 
•zakonu, kažnjivost, uračunljivost i odredeni uzrast — tek tada 
možemo prečil na ispitivanje da li' je odredeno lice odgovorno 
<za konkretno krivično djelo.

Za postojanje krivičnog djela potrebno je da predleže svi 
elementi koje zakon za to djelo predvida. T i  elementa su ili' 
•opšti, to jest, oni koji su potrebni za postojanje bilo kojeg 
krivičnog djela, ili su posebni, to jest, oni koji su potrebni za 
postojanje pojedinog krivičnog djela, odnosno pojedine vrste 
•krivičnih djela.
• Kao opče elemente krivičnog djela, koji se natzivaju i osno- 
vima krivične odgovornosti, Projekat krivičnog zakonika nor
mira uzročnu vezu i krivnju (vinost). To su pojmovi opče 
poznati i usvojeni u krivičnom pravu.

Tako projekat u članu 10 propisuje: »Lice n'i j e krivično 
odgovorno za odredeno krivično djelo, ako izmedu njegovog 
činjenja ili nečinjeHja i društvenoopasne posljedice koja je na- 
stupila nema uzročne veze«. Dakle, samo ona krivično-pravna 
posljedica može se staviti na teret učiniocu koja je prouzroko- 
vana njegovom radnjom. Uzročna veza je filozofski a ne samo 
■krivično-pravni problem. Uzročna veza kao osnov krivične 
odgovornosti u projektu samo je načelno normirana. P>red 
našim pravnkrma stoji zadatak da je polazeči1 od rezultata koje 
je u tom problemu dala napredna nauka o pravu, dalje razrade 
•u skladu sa ostalim opčim postavkama projekta i potrebama 
našeg krivičnog pravosuda.

Kao drugi osnov krivične odgovornosti, projekat normira 
krivnju (vinost) i u članu 11 kaže: »1) Učinilac je krivično odgo- 
voran za krivično djelo samo kad ga je učinio sa umišljajem 
'ili iz nehata. 2) Krivično djelo je učinjeno Sa umišljajem kad 
■je učinilac bio svjestan mogučnosti nastupanja društveno-opasne 
posljedice svoje radnje i pri tome je želeo ili svjesno dopuštao 
da posljedica nastupk 3) Krivično djelo učinjeno je iz nehata 
kad je učinilac bio svjestan mogučnosti nastupanja društveno
opasne posljedice a olako je držao da ona neče nastupiti ili da 
če je moči otkloniti; kao i kad učinilac nije bio svjestan mo-



gučnosti: nastupanja društveno opasne posljed.'ce, iako je on 
prema okolnosiima i svojim ličnim osobinama mogao i bio 
dužan biti svjestan te mogučnosti. 4) Za krivično djelo učinjeno 
iz nehata učinilac je krivično odgovoran samo kad zakon to izri- 
čito odreduje«. Iz teksta ovog člana vidimo da se on po svojoj 
formulaciji mnogo ne razlikuje od teksta starog krivičnog za
konika. Medutim, problem krivnje zahtjeva temeljitu reviziju 
'njegove dosadašnje naučne obrade. Mislim da bi se ta revizija 
trebalo kretat'i: u slijedečem pravcu: prvo, valja razbiti opče- 
'usvojene krute okvire u stepenovanju krivnje i to stepenovanje 
dovesti u sklad sa rezultatima savremene psihologije. Život i 
sudska praksa, naime, pokazuju da je stepenovanje krivnje istan- 
čanije nego se je to učilo u nauči o krivičnom pravu. I drugo, 
problem krivnje kao osnova krivične odgovornosti ne može se 
razmatrati izolirano. On se mora razmatrati u vezi i medusob- 
nom prožimanju sa ostalim uslovima i osnov.ma krivične odgo
vornosti, a naročito sa psihičkom sposobnošču učinioca i uzroč- 
nom vezom.

Toliko o propisima projekta koji se odnose na uslove kri
vične odgovornosti i bitne elemente svakog krivičnog djela.

Mislim da valja posebno ukazati na propis člana 27 pro
jekta, koji reguliše pitanje krivične odgovornosti inicijatoras 
organizatora i pripadnika zločinačkih organzacija, bandi, za- 
vjera drugih zločinačkih udruživanja. Ov#j propis ušao je u 
projekat na sugestiju sa Strane sudske prakse. I opravdano. Taj 
propis glas'i-: »1) Inicijatori i organizatori koji radi vršenja kri
vičnih djela stvaraj.u ili iskorišćuju organizacije, bande, za- 
vjere i druga udruživanja krivično su odgovorni za sva djela 
koja su obuhvačena zločinačkim planom djelatnosti tih udruži
vanja i za sva pojedina učinjena djela koja su proizašla iz tog 
plana. 2) Pripadnicii organizacija, bandi, zavjera i1 drugih zloči- 
načkih udruživanja krivično su odgovorni kao saučesnici za sva 
■učinjena krivična djela koja su proizašla iz zločinačkog plana 
djelatnosti tih udruživanja sa kojima su se oni saglasili i to 
svojim djelom i ponašanjem izrazili, bez obzira da li' su nepo
sredno učestvovali u izvršenju tih krivičnih djela«. Svoje pori- 
jeklo ovaj propis vodi iz vremena Oslobodilačkog rata, iz po
treba kažnjavanja ratnih zločinaca i izdajnika —• pripadnika 
■ustaških, nedičevskih, ljotičevskih, četničkih i drugih kvislin- 
ških oružanih formacija i ustanova. U kažnjavanju vatnih zlo
činaca i izdajnika valjalo je strogo diferencirati inicijatore, 
•organizatore i naredbodavce u tim formacijama od običnih 
učesnika. Otud mnogobrojni propisi iz vremena Oslobodilačkog



-rata reguTišu ovo pitanje. Tako elan 13 Uredbe o vojnim sudo- 
vima od 24 maja 1944 godine, dajuči definiciju ratnog zločina, 
k 2Že: »Ratn1 m zločincema, bili oni gradani Jugoslavije, okupa
torskih ili drugih zemalja, imaju se snjatrati: pokretači, orga- 
::nizatori, naredbodavci, te pomagači i-^^osredni izvršitelji ma
sovnih ubijanja, mučenja, prisilnog iseljavanja, odvodenja u lo- 
gore i na prisilni rad stanovništva, zatim paleža, uništavanja i 
pljačke narodne i državne imovine; svi pojedini posednici 
imanja i preduzeča u Jugoslaviji, okupatorskim i drugim ze
mljama koji su nečovečno eksploatirali radnu snagu na pri
silni rad odvedenih ljudi; funkcioneri terorističkog aparata i 
terorističkih naoružanih formacija okupatora i domačih u službi 
•okupatora; oni koji su vršili mobilizaciju našeg naroda za ne- 
;prijateljsku vojsku«. Pitanje zločinačkih organizacija i diferen
ciranje krivične odgovornosti njihovih inicijatora, »organiza
tor® i naredbodavaca, neposrednih izvršilaca od običnih uče- 
snika po svršetku Oslobodilačkog rata regulisano je u raznim 
krivično-pravnim aktima, kao, na primjer, u ukazima o рогш- 
lovanju; ono je regulisano i u Zakonu o krivičnim djelima 
protiv naroda i države. Projekat, dakle, u tom pravcu ne pret-. 
stavlja nikakvu novinu U našem krivičnom zakonodavstvu, več 
samo principijelno rješenje tog pitanja. Nema sumnje da dje- 
latnost zločinačkih organizacija kao što su razne špijunske i 
špijunsko-terorističke grupice, pretstavlja najteži vid krimi
nala, a isto tako nema sumnje da je stepen krivične odgovor
nosti raznih vrsta učesnika u tim organizacijama veoma razli- 
čit. Valjalo je stoga p'ltanje krivične odgovornosti) zločinačkih 
organizacija i stepenovanje krivične odgovornosti njihovih čla
nova načelno riješiti' u Opčem dijelu Krivičnog zakonika i time 
dati sigurnu podlogu za njegovu razradu u Posebnom d jelu 
Krivičnog zakonika. U isto vrijeme valjalo je dati jasan pravac 

•našoj pravosudnoj praksi.
i A . sada nekoliko riječi o drugom centralnom pitanju kri
vičnog prava, o subjektu-učiniocu krivičnog djela, kako je ono 
obradeno u našem zakonodavstvu i ovom projektu.
i Odmah valja reči da naše zakonodavstvo i pravosudna 
praksa ne posmatraju učinioca krivičnog djela kao običan ele- 
menat krivičnog djela niti ga posmatraju kao neku samostalnu 
kategoriju van krivičnog djela, več ga posmatraju kao živo 
biče, kao produkt društvenih odnosa, kao društveno-opasnog 
'člana zajednice koji je učinio krivično djelo i od koga se za 
to zajednica treba da zaštiti.



Ovakvo gledanje na tičinioca krivičnog djela izgradilo se> 
■takode u toku Narodnooslobodilačke borbe i' pravosudu iz tog 
vremena. Poznato je objašnjenje da se domača reakcija stavila- 
ti službu okupatora i daj-Ш fee iz njenih redova radali organiza
tor! i inicijatori ratnih zločina i izdaje domovine zato, što je 
reakcija računala da če se uz pomoč okupatora održati na vlasti 
'i očuvati svoje ekonomske, eksploatatorske interese. U njenom. 
političkom i ekonomskom položaju kojeg je imala u staroj Ju
goslaviji, u želji da taj položaj sačuva, treba gledati izvor 
njene izdaje u službi okupatora. Razbijeni ostaci reakcije i 
danas su žarište novih zločina protiv slobode i nezavisnostr 
•naše zemlje, i danas oni služe kao sredstvo u rukama izvjesnih,. 
našoj državi neprijateljskih krugova u inostranstvu, u jalovoj' 
nadi da če se uz njihovu pomoč ponovo vratiti na vlast i na- 
'trag uspostaviti stari društveni poredak eksploatacije radnifr 
masa. U tome je izvor današnjih njihovih zločinačkih pokušaja. 
Okupatoru i domačoj reakciji uspjelo je u toku Oslobodilačke 
borbe zavesti stanoviti broj kolebljivih i nesasvjesnih ljudi f 
navesti ih u zločin izdaje. II danas reakcija nalazi pojedince 
ogrezle u zločinima, koji joj služe kao izvršioci njenih zločinač
kih planova. Ilzvor ove kolebljivosti i nesvjesnosti koje su neke 
ljude, kojima po njihovom društvenom položaju ne bi smjelo 
ibiti mjesta na strani reakcije, odveli u zločin, valja, izmedu; 
ostalog, tražiti u njihovoj političkoj i kultumoj zaostalosti,, 
'zaostalosti u kojoj su ih držali protivnarodni režimi stare Ju
goslavije. O toj političkoj i kulturnoj zaostalosti vodila su ra
čuna razna uputstva izdata narodnim sudovima u toku Oslobo- 
dilačke borbe. Tako več u uputstvu Vrhovnog štaba izdatom ti 
ifebruaru 1942 godine, u Foči, između ostalog, stoji: »Treba vo
diti računa da se ne miogu smatrati narodnim neprijateljem oni 
■seljaci i gradani koji su bili zavedeni od okupatora i ustaša,. 
'bilo od izdajničkih četničkih oficira, i koji se priključe Na- 
rodnooslobodilačkoj vojsci. Ali ako su naoružani pa se vojsci 
ne priključe, nego se odmetnu i na poziv partizanskih dobro- 
voljačkih komandi neče da se razoružaju, no produže sa nasi- 
ljima, imaju se proglasiti narodnim neprijateljima i sa njima’ 
po ratnom zakonu postupiti.«

U toku Oslobodilačke borbe široke narodne mase pokazale 
isu primjeran patriotizam i visoku političku svijest. Kulturni 
nivo naroda naglo se podiže. Iz te borbe izrasta novi lik našega 
čovjeka — gradanina FNRJ, koji danas, sa istim onakvim he- 
roistvom kojeg je pokazao u Oslobodilačkoj borbi, izgraduje 
svoju srečnu sadašnjicu i još srečniju budučnost. Ličnost it



prava snašeg gradanina garantovana su našim narodnim Usta- 
•vom, a materijalno i kulturno podizanje društveno-ekonomskim 
uredenjem .naše zemlje. Postoje osnovni uslovi za smanjenje i, 
u krajnjoj liniji, za likvidaciju kriminala. Pa ipak, i u ovim 
uslovima ima ljudi koji se ne saživljuju sa narodom i njegovim 
djelom u .izgradnji zemlje. Ima 'ih koji žele povratak na staro 
i rovare, ima i takvih koji neče da se posvete nikakvom pro- 
duktivnam radu več se bave špekulativnim poslovima, ometaju 
mjere narodne vlasti usmjerene na poboljšanje materijalnog 
života naroda. Neradni ljudi bacaju se u špekulaciju i druga 
krivična djela. Tim je teži njihov kriminal, jer je svakom za 
rad sposobnom čovjeku omogućeno uposlenje, jer su se iz 
osnova izmijenili uslovi života i rada. Odgovornost ovih ljudi 
treba gledati u svjetlu novih društvenih odnosa koji postoje i 
trazvijaju se u našoj zemlji.

K^da, dakle, razmatramo problem učinioca krivičnog djela, 
moram© ga posmatrati ne kao izoliranu jedinku nego moramo 
sagledati1 njegov protivdruštveni lik. To izlazi 'iz duha i slova 
ovog projekta i čitavog našeg zakonodavstva. 
i Na bazi ovakve opče ocjene učinioca krivičnog djela treba 
dalje poči na razmatranje posebnih ličnih uslova učinioca pod 
kojima je izvršio krivično djelo. Pri tom treba ustanoviti psi- 
hičku razvijenost, uzrast i raizne druge individualne osobine 
učinioca.
i J, konačno, nekoliko riječi o trečem centralnom pitanju 
krivičnog prava i krivičnog zakonodavstva — o kazni i svrsii 
kažnjavanja, kako je to pitanje riješeno u propisima projekta, 
i Suština kazne odredena je suštinom krivičnog djela. Kao 
što krivično djelo u svojoj suštini pretstavlja napad na dru
štvene odnose koji vladaju u odredenoj drža.vi, tako i kazna 
pre:stavlja samoodbranu države od napada na društvene odnose 
koji u njoj vladaju. U eksploatatorskoj državi vladajući dru
štveni odnosi zasnovani su na eksploataciji radnih masa od 
strane malog broja krupnih vlasnika sredstava za proizvodnju 
i slijedom toga na njihovoj političkoj vladavini nad širokim na
rodnim masama. U eksploatatorskoj državi, kazna, dakle, pret
stavlja sredstvo državne prinude za održavanje poretka eksplo
atacije i vladavine manjine nad ogromnom večinom naroda. 
U našoj narodnoj državi, naprotiv, društveni odnosi zasnovani 
su na činjenici da se vlast nalazi u rukama ogromne večine na
roda i da su krupna sredstva za proizvodnju u opčenarodnoj, 
to jest, državnoj svojini. Prema tome, u našoj narodnoj državi 
kazna kao sredstvo državne prinude pretstavlja sredstvo za za



štitu narodne vlasti, njene ekonomske osnove, kao i ličnosti i 
prava gradana od strane učinilaca krivičnih djela. Ovakvim sa- 
držajem kazne odredeni su i praktični zadaci državnih organa 
koji učestvuju u gonjenju i suzbijanju kriminaliteta.

Kažnjavanje mora da ima svoju svrhu. Projekt u članu 2 
kaže da je svrha kažnjavanja u nasoj državi, prvo: uklanjanje 
kriminalne djelanosti uopće i sprečavanje učinioca konkretnog 
krivičnog djela od daljeg vršenja krivičnih djela, i drugo: 
preodgajanje i popravljanje učinioca krivičnog djela, a u isto 
vrijeme opče odgojno utjecanje na druge članove narodne za- 
jednice u cilju odvračanja od vršenja krivičnih djela.
i. Na liniji svrhe kažnjavanja kao mjere za uklanjanje kri
minalne djelatnosti, a napose kao mjere za preodgajanje i po
pravljanje učinioca krivičnog djela projekt propisuje i odredbe
o vaspitno-popravnim i zdravstveno-zaštitnim mjerama prema 
licima koja uslijed svoje nedoraslosti ili psihičke bolesti i zao
stalosti nisu mogla shvatiti prirodu i značaj svoga djela. Kažnja
vanje takvih lica ne bi postizavalo svrhu kažnjavanja odredenu 
ti projektu. Isto tako projekt, imajučt u vidu izloženu svrhu 
kažnjavanja, u članu 80 propisuje da kazne ne mogu imati za 
cilj prouzrokovanje fizičkih patnji ili vrijedanje ljudskog do
stojanstva osudenog. Nanošenje fizičkih bolova i vrijedanje 
ljudskog dostojanstva osudenog nije i ne može biti svrha 
kažnjavanja u našoj državi.

Kazneni sistem razrađen u projektu vuče takoder svoje 
porijeklo iz sistema kazni koji je nastao i koji je bio primje- 
njivan u toku Narodnooslobodilačke borbe. Dok je, na primjeii 
Uredba o vojnim sudovkna od 29 decembra 1942 god'.ne opće- 
nito odredivala da če se teški ratni zločinci i izdajnici kažnjavat 
po ratnom zakonu, jer za specificiranje vrsta kazni tada još 
nisu postojali uslovi, dotle Uredba o vojnim sudovima od 24 
maja 1944 godine predvida čitav niz vrsta kazni i zaštitnih 
mjera i to: a) strogi ukor, b) imovinsku kaznu (novčanu, u na
ravi, u djelu), c) izgon iz prebivališta, d) lišenje čina odnosno 
zvanja, e) uklanjanje s položaja, f) prisilni rad u trajanju od 
mjesec dana do dvije godine, g) teški prisilni rad u trajanju od 
mjesec dana do dvije godine pa i više i h) smrtnu kaznu. Ovaj 
sistem kazni i dalje je razradivan dok nije dobio svoju siste- 
matsku zakonodavnu obradu u Zakonu o vrstama kazni od 14 
avgusta 1946 godine. Sistem kazni predviden u projektu u 
osnovi je istovjetan sa sistemom kazni u Zakonu o vrstama 
kazni.



< Projekat zakona predviđa 12 vrsta kazni, glavnih i spo- 
rednih. On omogučuje širok izbor kazni i kombinovanje vire 
vrsta kazni — naravno u granicama zakona. Time je data naj- 
punija mogučnost individualizacije kazni i ostvarivanja svrha 
kažnjavanja s obzirom na individualne okolnosti svakog kon- 
kretnog slučaja. Sud je u mogučnosti da, polazeči od težine 
krivičnog djela i stepena društvene opasnosti učinioca i imajuči 
u vidu opću svrhu kažnjavanja, izriče one kazne koje se u kon- 
kretnom slučaj.u ukazuju kao najpodesnije za sprečavanje uči
nioca da dalje vrši krivična djela i za njegovo popravljanje i 
preodgajanje.

Drugovi narodni poslanici, osnovna načela ovog projekta 
provjerena su u pravosudnoj praksi' iz vremena Narodnooslo
bodilačke borbe do danas, ona su u skladu sa politikom naše 
države i tekovinama napredne nauke o krivičnom pravu. Kad 
ga usvojimo, projekat če kao zakon biti sigurno sredstvo u 
rukama državnih organa u borbi za suzbijanje kriminalne dje- 
latnosti i učvrščivanje zakonitosti
i Izjavljujem da ču glasati za ovaj zakonski predlog.
! Pretsednik: Čuli ste izveštaj Zakonodavnog odbora. O'var- 
ram pretres po ovom zakonskom projektu. Prijavilo se više 
govornika. Kao prvi prijavljeni' govornik ima reč narodni po
danik Joža Milivojevič.
i Joža Milivojevič (NR Hrvatska): Drugovi narodni zas*up
nici, krivično zakonodavstvo Federativne Narodne Republike 
Jugoslavije 'ima zadatak da odredivanjem krivičnih djela i pro- 
pisivanjem kazne za ta djela štit: od društveno opasnih djela 
pored ostalog u članu 1 projekta navedenog — i socijalističku 
izgradnju.
1 Naš Petogodišnji plan, kojeg smo mi ovdje u ovom domu
ozakonili, a kojim naša država daje pravac privrednom ž:votu 
i razvitku naše cijele zemlje u cilju ostvarenja onih ve’ikih 
perspektiva postavljenih u članu 15 Ustava FNRJ i ustavima 
naših narodnih republika: zaštita životnih in‘eresa naših na
roda, podizanje blagostanja i pravilnog iskoriščavanja svih pri- 
vrednih mogučnosti i snaga u zemlji, — jasno je da mora biti 
zaštičen krivičnim zakonom od društveno opasmih djela, koja 
bi mogla našu socijalističku izgradnju ugroziti ili nairušiti.
• Kako je naša sociialistička izgradnja u dnevnom izgradi-
vanju, ostvarivanju i oformljavanju — u stalnom progresivnom 
kretanju, jasno je da i  Kriv1 eni zakonik, pa i njegov Opči' dio, 
treba da je prilagoden tim našim usloviina današnjice, našim



vlastitim potrebama i da im služi' potpuno. Ovaj nas projekat u 
punoj mjeri' izvršiće te zadaće koje mu sadašnjica stavlja, jer 
je napredan, savremen, progresivan, nikao iz naše stvarnosti.

Ja ću ovdje 'istači samo one osnovne stvari, osnovne karak
teristike projekta, po kojima ga možemo ubrojiti medu najsa- 
vremenije krivične zakonike.

Prvo, to je u prvom redu materija o krivičnom djelu, kao 
i materija o krivičnoj odgovornosti.

Članovi 1 do uključivo 5, te članovi 10, 11, 14, 15 i 16 čine 
osnovicu ovog zakonskog projekta. Krivično djelo po članu 4 
projekta može se odrediti i kazna za njega propisati samo za
konom. To je i ustavna odredba — član 28, stavov; tri i četiri 
Ustava FNRJ. Ta ustanova, član 4, u vezi sa članom 3 i trečim 
stavom člana 5 projekta, gubi ekskluzivni značaj što ga je 
imala u krivičnom zakoniku stare Jugoslavije, jer po stavu 
prvom člana 3 projekta nema krivične odgovornosti nekog lica 
za djelo koje nije i društveno opasno, a po stavu tri člana 5 
projekta postoji krivična odgovornost i za ono društveno- 
opasno djelo koje iako nije izričito odredeno u zakonu kao 
krivično djelo a po sličnosti svojih obilježja, po analogiji odgo- 
vara krivičnom djelu koje je u zakonu odredeno.

Ovo napredno shvatanje krivične odgovornosti daje našim 
narodnim sudovima jako oružje za uspješnu borbu protiv dru
štveno opasnih djela, socijalno pogibeljnih djela, koja bi mogla 
ugrožavati ili narušavati, pored ostalog i socijalističku izgradnju. 
Tako su načela: »nullum crimen sine lege« i »nulla poena sine 
lege« —- dobila svoje novo mjesto i novi značaj u našem krivič
nom pravu i nauči.

Krivično su odgovorna po našem projektu ne samo fizička 
več i pravna lica. Za pravna lica član 16 projekta odreduje da 
su krivično odgovorna samo za 'ona krivična djela za koja je u 
zakonu izričito odredena njihova odgovornost. Važna je usta
nova u članu 27 projekta o krivičnoj odgovornosti inicijatora 
ii' organizatora za sva krivična djela obuhvačena zločinačkim 
planom djelatnosti njihovih organizacija, bandi, zavjera itd. kao 
i svih pripadnika tih organizacija, bandi, udruživanja — kao 
učesnka. Inicijatori i organizatori odgovorni su za sva poje*

. dinačno učinjena djela koja su proizašla iz njihovog zločinač- 
kog plana, a saučesnici za sva krivična djela sa kojima su se 
oni saglasili, i to svojim djelom i ponašanjem izrazili, bez 
obzira da li su neposredno učestvovali u izvršenju tih krivičnih 
djela. Sve su to nove stvari u odnosu na opči krivični zakon



s ta re  Jugoslavije, stvari koje su nikle iz naše savremene stvar
nosti i pravne prakse.
i Krivično djelo, prema torne, po ovom projektu je ono dru
štveno opasno djelo koje se zakonom odredi da je krivično.

-djelo i za koje se zakonom propiše kazna, odnosno, ono dru- 
stveno-opasno djelo koje iako nije izričito odredeno u zakonu 
kao krivično djelo a po sličnosti svojih obilježja odgovara kri- 
vičnom djelu koje je u zakonu izričito odredeno. Za takvo kri
vično djelo učinilac je krivično odgovoran ako ga je počinio 
sa umišljajem (stav prvi čl. 11) a ako ga je učinio Sz nehata /

.samo onda kad zakon to izričito odreduje (stav četvrti čl. 11), 
ali u oba slučaja samo onda, ako to krivično djelo ne pret- 

.stavlja neznatnu društvenu opasnost zbog očigledno malog zna- 
-čajai i neznatnosti ili otsutnosti štetnih posljedica (stav prvi 
čl. 5), odnosno ako nije do pravosnažnosti osude izgubilo dru
štveno opasni značaj uslijed izmijenjenih društveno-političkih 

vokolnosti (stav drugi čl. 5). To su osnovne* krivično-pravne i 
društveno-pravne, političke karakteristike našeg Projekta kri- 
•vičnog zakona, karakteristike koje ga čine da ga možemo 
doista ubrojiti medu najnaprednije zakonike, 
i Drugo, jedna od opčih i osnovnih karakteristika ovog za
konskog prijedloga jest i njegov duboko čovječanski, humani 
"karakter, jer humanizam provijava kroz cijelu našu krivičnu 
politiku. Evo činjenice.
i U prvom redu, to se odražava u našem projektu u politici
kažnjavanja. U stavu drugom čl. 80 projekta postavljeno je 
'načelo da kazne ne mogu imati za cilj prouzrokovanje fizičkih 

rpatnji ili vrijedanje ljudskog dostojanstva. Svrha kazne, osim 
uništavanja društveno opasne djelatnosti, jest odvračanje i s.pre- 

-čavanje učinioca da čini krivična djela (specijalna prevencija), 
preodgajanje i popravljanje učinioca (adapcija) i opči odgojni 
utjecaj na druge u cilju odvračanja od vršenja krivičnih djela 
{generalna prevencija).

Drugo, u politici krivične odgovornosti. Kako je več istak- 
nuto nema krivične odgovornosti za djelo koje nije društveno- 

•opasno (stav prvi čl. 3), nema krivične odgovornosti za djelo 
koje, iako sadrži obilježja krivičnog djela odredenog u zakonu, 
pretstavlja neznatnu društvenu opasnost radi očigledno malog 
značaja i neznatnosti ili otsustnosti štetnih posljedica (stav prvi 
Čl. 5) i za djelo, koje je u času izvršenja pretstavljalo krivično 
djelo, ali je do pravosnažnosti osude izgub lo društveno opasni 

•.značaj uslijed izmijenjenih društveno-političkih okolnosti. Iako se 
*o toj temi več gore govori, ona je u krivičnom pravu od tako



ogromnog značaja da se nikada neče moči dovoljno o tome? 
govoriti i opetovati. Ovo je jedinstveno u pravnoj oblasti kri
vičnog prava i pravne nauke, najnapredniji elemenat našeg kri
vičnog prava. Nema krivične odgovornosti, to jest, ne treba; 
kažnjavati ako učinilac nije ’Opasan, ako je djelo prestalo biti 
društveno opasno do časa pravosnažnosti osude. Velika je to- 
stvar i o,d ogromnog društvenog, kulturnog, političkog i 
naučno-pravnog značenja.

Treče, u našoj politici ublažavanja kazne. To se napose 
odražava u pitanju smrtne kazne. Mi dajemo sudu ovlast ovim 
zakonskim projektom (stav drugi čl. 32) da može izreči mjes o. 
smrtne kazne kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u do- 
ž votnom trajanju, ako nade da okolnost djela i lična svojstva 
učinioca dopuštaju ublaženje kazne. To se daje i aktom amne
stije i pomilovanja. Vidi se da je u našoj krivičnoj poli ici 
smrtna kazna Isamo izuzetna mjeray jer sam zakon predvida 
njeno ublaženje.

Osim toga, naša politika ublaženja kazne odražava se i ш 
institutu uvjetne osude (čl. 69) kojai se primjenjuje redovito 
na slučajne učinioce krivičnog djela gdje sama osuda več ostva- 
ruje svrhu kažnjavanja. Odražava se, dalje, i u činjenici da se 
kod uvjetne osude smatra da osudeno lice nije ni bilo osudenot. 
dakle, da je rehabilitirano ako sud odloženu kaznu nije morao 
opozvati (čl. 71).

Četvrto, u našoj politici izvršenja kazne. Tako član 84 f 
85 projekta govore o uslovnom otpuštanju osudenog sa izdr- 
žavanja kazne ako je izdržao polovinu dosudene kazne, odno
sno opozivanje uslovne kazne prema uslovima koje zakon pro- 
pisuje.

' Peto, u našoj politici samog gaišenja kazne, to jest, u odred
bama: o zastari, naime kad se gasi pravo na kažnjavanje, to- 
jest, kad se više ne može preduzeti gonjenje, i kad se gas;' pravo 
na izvršenje kazne (čl. 86 do 90); u institutu rahabilitacije, to- 
jest, kad se briše osuda a osudenik se smatra neosudivanim 
licem (čl. 91), te u institutu amnestije (čl. 92) i u institutu po
milovanja (čl. 93) koji su ustavni ins: ituti čl. 44 (17) i čl. 74 (7) 
Ustava FNRJ i u ustavima narodn'h republika — a' u ovom 
projektu, što je takoder novo za Opči dio Krivičnog zakonika,, 
formulira se kriterij amnestije i pomilovanja.

Kad sve to odvagnemo što je u ovom domu izneseno o- 
projektu, potpuno sam uvjeren, drugovi narodni zastupn:ci, 
da ovim zakonskim projektom dajemo radnom narodu Jugo
slavije, dajemo našim narodima, sposobno-oružje da uspešno»



zaštite svoju socijalističku izgradnju, svoj društveni i pravni 
poredak, svoju ilčnu sigurnost i svoja gra-danska prava, jed
nom riječju svoje životne interese. Stoga ču ja sa velikim zado
voljstvom, a naročito kao pravnik, glasati za ovaj zakonski 
projekat. (Aplauz).

Pretsednik: Ima reč narodni poslanik drug Mihailo Grbič.
Mihailo Grbić (NR Črna Gora): Drugovi narodni poslanici, 

u času kada se raspravlja u ovom visokom domu ovako važna 
materija iz oblasti našeg novog istinski demokratskog zakono
davstva, uzimarh slobodu da i ja progovorim nekoliko reči. Uz 
Projekat opšteg dela krivičnog zakonika štampano je vrlo sadr- 
žajno obrazložen j e, u kome se iznose sva glavna njegova na
čela i odlike. Isto tako i izvestilac Zakonodavnog odbora uka- 
zao je na sve glavne i važne odlike i načela na kojima počiva 
zakonski projekt.

Prije nego predem na samu stvar, želeo bih da na prvom 
mjes u naglasim jednu čSnjenicu. Nalazimo se u trečoj godni od 
oslobodenja naše zemlje, u trečoj godini njene mirne izgradnje. 
Poslije donošenja saveznog' i republičkih ustava i niza dru
gih značajnih političkih i privredno-finansijskih zakona koji su 
u velikoj mjeri učvrstili i još više razvili istoriske promjene koje 
su se u našoj državi odigrale u toku Narodnooslobod'lačkog 
rata, naša Savezna vlada je izašla i pred ovo IV redovno zase
danje saveznog pretstavništva sa znatnim brojem važnih za
konskih projekata, od kojih se po važnosti nalazi svakako medu 
prvima Projekt opšteg dijela krivičnog zakonika. I to je taknde 
neosporno jedan dokaz više — pored bezbrojno drugih koji 
se susreču i mogu primjetiti u svakom času i na svima stranama 
naše otadžbine, ko hoče objektivno da vidi i da čuje — o brzom 
procesu izgradnje našeg novog narodno-demokratskog po- 
.retka, o veličanstvenoj snaizi i svestranoj stvaralačkoj energiji,
o sjajnom usponu na putu izgradivanja socijalističkog života f 
srečne budučnosti jugoslovenskih naroda, koji su svoju sud- 
binu uzeli u svoje ruke. I dalje, to istovremeno svjedoči kako 
prava narodna vlast i istinsko narodno pretstavništvo, pretstav- 
ništvo radnog naroda, brzo, složno i kostruktivno, narodski i 
zaista demokratski rješava i najkrupnije stvari zemlje i naroda, 
bez izlišnih nadmudrivanja i p'omodne frazeologije, bez brblja
nja, tuča i zakulisnih intriga, suprotno od načina rada buržoa- 
skih parlamenata. Ovde se, dakle, narodni- poslovi rješavaju na
rodski, pošteno, otvoreno i iskreno, uvijek budno čuvajuči ži
votne interese naroda. .



i Jugoslovenski narodi su gorko iskusili i dobro upoznali 
farisejsko lice buržoaskog parlamentarizma i svu »blagodet« 
takozvane zapadne demokratije. Upoznali su ustvari veliku 
iistinu koju sadrži Marksova karakteristika buržoaskog parla
mentarizma: »Rješavati jednom u nekoliko godina koji če član 
vladajuče klase tlačiti, gaziti narod u parlamentu — eto u čemu 
je prava suština buržoaskog parlamentarizma, ne samo u parla- 
mentarno-ustavnim monarhijama, nego i u najdemokratskijim 
republikama.«

Kad je riječ o takvom zakonodavnom radu, treba pomenuti 
da je bivšoj Jugoslaviji trebalo čitavih dvanaest godina za do- 
nošenje krivičnog zakona i pored toga što taj zakon nije pret- 
stavljao izraz nikakvih društvenih promjena, kao što je to 
slučaj sa našim društvenim poretkom i zakonima koji iz njega 
proističu, a kodifikaciju gradanskog zakonodavstva bivša dr
žava nije izvršila ni za svih dvadeset godina svoga postojanja.

Počev od najdavnijih vremena, otkada se društvo pocije- 
palo na klase, kroz cio tok istoriskog razvoja ljudske zajednice, 
■zakoni i pravna nauka služili su nosiocima klasne vlasti i nji
hovim eksploatatorskim interesima. Klasni karakter odražava 
se baš u oblasti krivičnog zakona, gdje eksploata:orska klasa, 
ponekad najsurovijim i bestijalnim represivnim mjerama, štiti 
svoju nasilničku vladavinu i svoje interese. Takav je cilj kri
vičnih propisa, počev od zakonika Hamurabija, krivičnih pro
pisa jelinske i rimske države staroga vijeka., inkvizitorskog kri
vičnog sudovanja koncilija katoličke crkve, pa sve do krivičnih 
propisa stare Jugoslavije. Sistem kažnjavanja bacanjem sa Tar- 
pejske stene i raspinjanjem u rimskoj državi, spaljiva.njem na 
lomači i otsjecanjem pojedinih udova u feudalno doba, u doba 
inkvizicije i svemoči papske kurije, kada su Đordano Bruno, Sa
vonarola, Đirolamo, Jan Hus i drugi ispaštali na lomači smjelost 
svojih reformatorskih ideja, —- odlikuje jurisdikciju vladajuče 
klase kroz vijekove, sve to u cilju zašt'te svoje uzurpatorske 
vlasti i ugušivanja spoznavanja ist ne. No, zbog čega odlaziti 
tako daleko u pirošlost! U poslednjoj etapi klasnog poretka, u 
XX stolječu, kad na jednoj strani postoji poredak besklasnog 
društvenog Sistema, u kome su uništeni svaki korijeni čovjekove 
eksploatacije i nasilja, — nikla je iz utrobe imperijalizma 
monstruozna nakaza klasne razbojničke vladavine— - fašizam 
koji je u svoj.im krivičnim propi'Sima skr vao i de fakto sprovo- 
dio u svrhu očuvanja i proširivanja svoje vlasti 'strebljenje 
čitavih rasa i naroda. Obznana i Zakon o zaštiti države, g!av- 
njača sa svojim mučilištima i robijašnica u Mitroviči simboli-



zuju pravosuđe ili> bolje reči bezakonje šačice vlastodržaea .i' 
eksploatatora stare Jugoslavije.

Načelo buržoa-skog ustavnog prava formalne demokratije
0 gradanskim slobodama, koje se izražava u formulaciji da su 
svi gradani jednaki pred zakonom, da je zaštičena lična sloboda 
gradanina, —• u oblasti krivičnog zakonodavstva formulisano 
je principom: »nulla poena et nullum crimen sine lege«, to jest, 
da gradanin ima pravo da radi sve ono što nije zabranjeno kri
vičnim zakonom.

Medutim, to načelo o slobodi i jednakosti gradana, tokom 
razvoja gradanske države, naročito u fazi imperijalizma, pret
stavlja smokvin list uzurpatorske vladavine šačice kapitalističke 
oligarhije nad širokim narodnim masama, pa i to donde dokle 
to interesi vladajuče klase dozvoljavaju. To najbolje ilustruje 
slučaj sa fašističkim državama u kojima je svaki zračak slobode 
bio ugašen, kao i u nekim današnjim fašističkim ili polufaši- 
stičkim državama. Mi vidimo danas da i u Americi, zemlji to
liko hvaljene demokratije } gradanskih sloboda, pored antirad- 
ničkog zakonodavstva i odbora za ispitivanje antiameričke dje
latnosti, pored drugih represivnih mjera protiv demokratskih 
snaga i organizacija koje niču u sve večem broju svakoga dana,
— ostaje sve manje takve demokratije i na papiru. A pod fir- 
mom demokratije i gradanskih sloboda imperijalistiČke ajkule 
u tpj zemlji raspaljuju najbješnju kampanju protiv istinski de
mokratskih i miroljubivih zemalja nastoječi da ugroze največe 
dobro radnog eovječanstva —- mir.

Buržoaski teoretičari krivičnog prava staraju se da 
apstraktnim formulacijama prikriju istorisku istinu o klasnom 
karakteru svoga krvičnog prava. On.i zabašuruju činjen' cu da se 
buržoaskim krivičnim zakonodavstvom zaštičuje glas privilegi- 
sane manjine, njen društveni, ekonomski i pravni poredak.

Naš projekt zakonika takode štiti poredak naše države, 
n jenu društvenu, ekonomsku i pravnu struk uru. No, kolosalna 
je razlika u tome, što neki propisi štite narodnu vlast i poredak 
jedne istinski demokra.ske države, u kojoj je vlast u rukama 
ogromne večine naroda a ne neke klike izrabljivača, kapitalista
1 veleposjednika, koja se održavala na vlasti uz zaštitu bajoneta 
i kundaka, kao što je nedavno bilo. U takvoj državi, gdje narod 
upravlja sam sobom, gdje je zakon izraz njegove istinske volje, 
nema šta da se krije i apstraktnim formulacijama u oblasti kri
vičnog prava sakriva prava suština stvari. Naši su zakoni pravni 
izraz suverene volje radnog naroda grada i sela, oni su sred



stvo u njegovim rukama za zaštitu njegove vlastite države, ko ju; 
je on po cijenu ogromn h žr.ava u ratnim okršajima izvojevao 
i koja svima svojim manifestacijama služi njegovim interesima. 
Naš projekat svojim prvim članom jasno formuliše da je zada- 
tak krivičnog zakonodavstva Federativne Narodne Republike 
Jugoslavije da štiti baš ovu i ovakvu državu, državu radnog na
roda zasnovanu na tekovinama Narodnooslobodilačke borbe.

Ja želim da naglasim samo nekoliko bitnih, karakteristič
nih obilježja projekta zakonika, koji ga svrstavaju u red naj- 
naprednijih krivičnih zakonodavstava i ujedno dokazuju da je 
on rezultat najsavjesnijeg rada i plod usvajanja tek-ovina najna- 
prednije naučne misli na području kriminalističke pravne nauke, 
Umjesto formalističkog principa krivičnog prava o pojmu kri
vičnog djela, projekt je zasnovan na materijalističkoj koncep
ciji, a tu se, ustvari, radi o temeljnom postamentu svakog kri
vičnog zakonodas.va. Pitanje se naime svodi na to koja se 
dobra i za koga zaštićuju krivičnim propisima, zbog čega se 
izvjesne radnje ili propuštanja krivično gone i kažnjavaju. U 
socijalističk-oj državi ne izriče se kazna zato što to traži gola 
zakonska norma; več zbog toga što je konkretno djelo dru
štveno opasno i kao tak v o kažnjivo. Društvena opasnost je 
osnovna karakteristika krivičnog djela i služi kao kriterij da li 
je neko činjenje ili nečinjenje krivično djelo ili nije. Kroz ovaj. 
princip, koji je ustvari logična posledica našeg društvenog i 
pravnog sistema i koji je došao do izražaja več u roku Narodno- 
oslobodilačkog rata, ogleda se duboko demokratski karakter 
propisa projekta zakonika.

Konsekven no sljedujuči ovom kriteriju, projekt propisuje 
da učinilac nekog krivičnog djela može biti i nekažnjen, ako 
je njegova radnja izgubila društveno opasno značenje, ili je 
uslijed društveno-političkih promjena društvena opasnost pre
stala da pos'oji, premda su odnosna djela inkriminisana po za
koniku. S druge strane, ako i ne postoji zakonska norma, kri- 
vac može biti kažnjen ako se njgova radnja smatra društveno 
opasnom. Dopuštajuči na ovaj način analogiju, u tačno odrede- 
nim i zakonski ogran:čen m okvirima, što odgovara mate- 
rijalis ičkoj koncepciji krivičnog djela, mnogo če se doprinijeti 
učvrščenju zakonitosti i likvidiranju proizvoljnosti, koja je u 
dosadašnjoj sudskoj praks.i bila mogučna. Tako odredeno kri
vično djelo dobilo je konkretan i jasan izraz, i bez ikakve neja
snosti i maglovitosti, svakome je jasno da če se u Federativno] 
Narodnoj Republci Jugoslaviji kazniti svaki onaj koji učini ilii 
propusti da učini takvu radnju koja poseže na današnji dru~



stveni poredak, na opštedržavne i narodne interese. Uprkos 
proklamovanog i toliko naglašavanog načela u buržoaskim dr
žavama da su svi gradani jednaki pred zakonom i da je kazna 
jednaka za sve, baš kod prinude, kod primjene kazne osobito 
se ogleda nejednakost i klasni karakter buržoaskog krivičnog 
prava. Kazne se u takvim državama, kao što znamo, primjenjuju 
uglavnorn na siine radne ljude, koji su najče-sče prisiljeni da 
svojim postupcima i radnjama griješe protiv nametnutih za
kona, kažnjavaju se široke mase naroda koje takvu državu osje- 
čaju kao teret i sredstvo eksploatacije nad s o bom, — a kroz 
zakonske pukotine, po pravilu, provlači se krupni privredni i 
politički krim.nal. Jedva da se može navesti neki slučaj da je 
u bivšoj Jugoslaviji izvestan krupni korupcionaš, špekulant i 
narodna izelica odgovarao pred sudom, a još manje da je bio 
kažnjen. Ja ču radi ilustracije navesti dva slučaja iz čiiavog 
niza afera, pronevjera i raznih zloupotreba državne i opštena- 
rodne imovine od Strane režimskih vrhova i uopšte nosilaca 
klasnog poretka bivše Jugoslavije, koj.i osvjetljavaju svu forma- 
listiku i klasnu ulogu njenog krivičnog zakonodavstva.

Pfvi slučaj je našička afera. Pred osječkim Okružnim su
dom trebalo je da odgovara zbog sječe i nemilosrdnog uništa- 
vanja velikog kompleksa državnih šuma u Slavoniji i prikrivanja 
plačanja poreskih dažbina neki kapitalistički špekulant Šlezinger 
i družina. On je, inače, upravljao bivšim velikim Gutmanov.m 
šumskirri posedima koji su, uzgred rečeno, podmičivanjem dr
žavnih vrhova bili oslobodeni od »agrarne reforme«. Ondašnji 
m:n:star pravde, Dragutin Kojič, premjesti pretsjednika osječkog 
Okružnog suda koji je Šlezingera bio osudio na naknadu štete 
i smijeni večinu članova Apelacionog suda u Zagrebu u cilju da 
bi prizivni sud poništio osudnu presudu. Pored velike sume 
mita, Kojič je za ovu rabotu bio primio .i neke čuvene konje 
(lipicanere). Ondašnja štampa i humoristički listovi propratili 
su ep log ove afere karikaturama: »posječene šume, oštečena 
državna imovina — pojeo vuk magarca«.

Drugi slučaj je afera ministra vojske bivše Jugoslavije Ma
riča. U bivšem ministarstvu vojske, pri radovima i državnim na- 
bavkama, izvodene su najskandaloznije malverzacije i korump- 
tivni. poslovi. Samo jedna od mnogih malverzacija izbila je na 
javnost i ostala poznata kao »afera ministra vojske Mariča«. 
U pitanju je bila provizija u velikim sumama za nabavku nao- 
ružanja iz inostranstva, špekulisanje sa devizama i druge prijave 
radnje. Povodom iznošenja Maričevih zloupotreba i korupcije 
pred bivšom skupštinom cio se režim bio upregao da zataška



ovu aferu, tako da pokretač ove afere Miloš Rašović za dlakti 
nije izgubio glavu pri napadu koji su na njega izvršili policiski 
agenti, a stvar se okončala time što je Rašovič pored svih auten- 
tičnih dokaza o Maričevoj krivici, bio od suda kažnjen za to- 
božnju uvredu časti.

Iz takvog kla-snog karaktera zakonodavstva u bivšoj Jugo
slaviji jasno je da je i sistem kažnjavanja imao isključivc karak
ter represije, odmazde, koji je karakterističan za krivičnu 
nauku i jurisdikciju kapitalističkog poretka uopšte.

Usvajajuči načela napredne nauke o svrsi kazne, naš pro
jekt propisuje da je u našoj državi svrha kažnjavanja, uporedno 
sa prinudom, odvračanje učinilaca da ne vrše krivična djela, po
pravljanje i prevaspitavanje kako samog izvršioca tako i dru
gih kolebljivih članova društva koji bi bili skloni na vršenje 
krivičnih djela. Sistemom kazne, izraženom u vrstama kazni, 
a koji počiva na principu da kazna mora u najpotpunijoj mjeri 
odgovarati konkretnoj društvenoj opasnosti djela i učinilaca, 
dalje nizom drugih projektovanih zakonskih ustanova kao što 
su: sporedne kazne, pravo izvanrednog ublažavanja kazne, 
uslovni otpust i uslovna osuda, gašenje kazne — zastarelošču, 
amnestija i pomilovanje, rehabilitacija, — pored vasp;tno-po- 
pravnih i zdravstveno-zaštitnih mjera, ovaj se zakonski projekat 
naročito odlikuje jednom svestranom brigom za osudenike. Ma- 
terijalističko shvatanje krivičnog djela i krivaca nadahnjuje našu 
narodnu i demokratsku državu prema onima koji su se ogriješili
0 njene zakone načelom socijalističkog morala i humanosti. 
Tako je, na primjer, posebno propisano da kazne ne mogu imati 
za cilj prouzrokovanje fizičkih patnji ili vredanje ljudskog do
stojanstva. Ovakva progresivna i čovječna shvatanja temelje se 
na postavci da je krivac kao ljudsko biče koje se :nače odlikuje 
sviješču i sposobnošču da misli, produkat i jedne sredine i datih 
društvenih odnosa, te da se pod izmijenjenim ekonomsko-dru- 
štvenim uslovima može prevaspitavanjem u toku izdržavanja 
kazne korenito izmijeniti, popraviti i postati korlstan član 
zajednice.
1 Završavajuči, smatram da< če usvajanje Projekta opšteg di- 
jela krivičnog zakonika koji razmatramo značiti ne samo važnu 
podlogu za. učvrščenje i dalji razvoj našega pravosuda, za učvr- 
ščenje velikih tekovina Narodnooslobod lačke borbe i ostvarenje 
socijalističke izgradnje naše zajednice bratskih i ravnopravnih 
naroda, več če, — kao v Ustav i mnogi drugi naši zakoni, kakvi 
treba da postoje u naprednim i istinskim demokratskim ze
mljama, gdje čovjek postaje največa vrijednost i prestaje da
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bude izrabji^an od drugoga čovjeka, —• poslužiti kao ugled- 
drugim narödima koji još stenju u okovima eksploatatorskog 
društvenog poretka. Jzjavljujem da ću sa zadovoljstvom glasati 
.za. (Aplauz).
i Pretsednik: Odredujem odmor od 10 minuta.

(Posle odmora)
) Pretsednik: Nastavljamo pretres. Reč ima narodni poslanik, 
dr Dušan Bratič.
‘ Dr Dušan Bratič: Naše novo pravo i nova zakonitost, koju 
je Ustav učvrstio i uzdigao na tako visok stupanj, razvijali su 
se na bazi korenitih promena u našem političkom i društvenom. 
životu izvršenih u toku Oslobodilačke borbe i u posleratnom 
periodu obnove i izgradnje naše zemlje. Novo pravo razvijalo 
se kroz borbu sa starim pravom, sa starim pravnim shvatanjima. 
i njihovim nosiocima. Ono se izgradivalo na novim ideološkim 
i naučnim osnovama.

Svakoj društveno-ekonomskoj strukturi odgovara pravo 
koje je izraz proizvodnih odnosa u odredenom društvenom ure- 
•denju odnosno u datoj državi, ono izvire iz ekonomike društva, 
ali utiče sa svoje strane na razvoj ekonomskih odnosa iz kojilr 
je proizišlo. Kroz zakonodavstvo a naročito kroz krivični za
konik ogLedaju se društveni odnosi u jednoj državi, jer je zakon 
izraz volje onih klasa koje drže u svojim rukama državnu vlast. 
Od najstarijeg pisanog zakona, od Hamurabija, svaka klasa koja 
je bila na vlasti štitila je i štiti krivičnim propisima svoju vlast, 
svoje institucije i svoja shvatanja koja odgovaraju njenim ci- 
ljevima.
i Krivično zakonodavstvo kapitalističkih zemalja je instru* 
menat, sredstvo za vršenje legalizovanog nasilja i ugnjetavanja 
nad ogromnom večinom radnog naroda i nosi bitno antidemo- 
kratski karakter sa ciljem da jeda-n protivnarodni društveni po- 
redak održi u životu. Iako se propoveda da kapitalističke zemlje 
krivičnim propisima štite dobro od zla, moral od amoralnosti, 
ustvari one štite klasni moral koji opravdava vlast kapitalista i 
njihove interese.
i Da vidimo kakav je to moral? Da ne iderno daleko u pro- 
šlost, nego da uzmemo za primer moral vladajuce klase stare 
Jugoslavije. Poznato je da je u njoj cvetala korupcija, nicale 
afere, nizale se malverzacije i sprovodile nedozvoljene mahi
nacije, a uglavnom sve je to ostajalo nekažnjeno. Koncesije,



liferacije d nabavke, gradnja železnica i drug'll javnih objekata, 
stečajevi banaka, velikih trgovina i industrijskih pr£fezeča, za- 
tim berzanski poslovi, sklapanje zajmova i izdavanje obveznica,
— sve je to nosilo puno obeležje prljavih poslova. To je bio 
kriminal, ali za vladajuču klasu to su bile unosne transakcije, 
operacije i sanacije. Sečamo se milionske afere Laze Radivoje- 
viča, koju je tadašnji pretsednik vlade okarakterisao kao mali 
duel dva inženjera, i pri torn je ipak bio — »enchante«.

Kad je stavljen predlog da se donese zakon protivu korup
cije, vlada je odgovorila: »Čemu taj zakon kad u zemlji nema 
korupcije, a i da je ima bilo bi nezgodno taj zakon doneti, 
jer šta bi o nama mislio' strani svet.« Na žalbu jednog tadašnjeg 
političara da ga opoziciona štampa napada zbog korupcije, 
jedan pretsednik vlade je odgovorio: »Ne črtaj novine, pa se 
mečeš sekirati.«

Listovi vladajučih stranaka reklamirali su aferaše i ispod 
njihovih fotografija punili su stupce pohvalama, iako im je bilo 
mesto samo u kriminalnoj hronici ili u policiskom glasnku. 
Onda nije čudo što je narod tadašnji krivični zakon prikazivao 
kao mrežu od paučine u kojoj se uhvati mali, neznatni delikvent 
kao mušica, a veliki krupni delikvent i pretstavnici, prijatelji i 
srodnici onih koji su držali i političkuvlast i materijalna sred
stva u svojim rukama, lako se probiju kroz tu paučinu, kao 
što i veliki gundelj proleti kroz nju, a iza sebe ostavi samo ve
liki prolaz kroz koji se onda nesmetano provlače i ostali njima 
jednaki ili slični. Na primer „mali” Laziča napravio je tako ve- 
liku rupu na to j mreži, da se kroz nju provuklo mnogo „velikih 
Laza”. Da, zaista za velike i močne, koji su držali vlast i mate
rijalna sredstva u svojim rukama, zakon je bio mreža od pau
čine, a za male, sitne, neznatne, ugnjetavane, izrabljivane, to je 
bio malj po glavi. Sigurno je da je samo jedna od mnogobroj- 
nih afera i zloupotreba tih močnih nanela državi ii narodu veču 
materijalnu štetu nego što je zbir svih šteta koje su naneli sto
tine i stotine on'h koji su ležali po kaznionama a čiji je ukupan 
zbir godina robije iznosio na hiljade godina. Takav je, dakle, 
bio moral vladajuče klase stare Jugoslavije. Izrablj'vači su, sao- 
brazno svojoj klasnoj svesti, formirali svoj moral, svoju pravnu 
svest.

U takvom shvatanju morala začeo se i rodio krivični zakon 
stare Jugoslavije. Evo kratkog istorijata. Vlada je podnela pro
jekat krivičnog zakona tadašnjem zakonodavnom odboru fe- 
bruara meseca 1926 godine. Zakonodavni odbor uzeo ga je u 
pretres i usvojio tek novembra 1926 godine, ali ga Skupština



nije stavila na dnevni red ni do sestojanuarske diktature. Zako- 
'nodavni odbor, uzimajuči u pretres Predlog krivičnog zakonika, 
izjavio je da to nije nikakvo političko pitanje, da su zakon radili 
stručnjaei i da o njemu ne treba voditi nikakvu načelnu disku - 
•siju, a još i1 zbog toga što je pravna nauka dostigla vrhunac 
svog razvitka i što ne može ništa novo da da. Tako se o tom kri- 
vičnom zakonu nije ni vodila, načelna diskusija. Tome su kumo- 
vali političari iz vočstva svih gradanskih partija. Šta se dogada 
odmah posle šestog januara? Nije prošlo ni mesec dana, a vlada 
Živkoviča medu prvim zakonima usvojila je i objavila baš taj 
zakon kojeg je usvojio zakonodavni odbor Narodne skupštine 
stare Jugoslavije i taj zakon poslužio je i te kako dobro reži- 
mima Živkoviča, Uzunoviča, Jevtiča, Stojadinoviča, Cvetkoviča 
i Mačeka da u zemlji progone sve što je rodoljubivo, sve što je 
napredno, sve što se bori za političke slobode i socijalnu pravdu 
a u isto doba pod zaštitom tog zakona i tih režima peta kolona 
plela je i isplela mreže po celoj zemlji, ne samo neprogonjena i 
nekažnjena, nego i favorizovana, sve pod izgovorom da ne 
treba kvariti i mutiti dobre odnose suseda sa fašističkom Ne* 
mačkom i Italijom. Menjale su se vlade, ponekad i metodi, ali 
su sadržina i cilj režima ostajali isti: progoniti, ugnjetavati i 
uništavati sve što je napredno. I to potvrduje tačnost zaključka 
druga Maršala Tita, u kome je na II kongresu Narodnog fronta, 
dajuči karakteristiku političkog stanja u Jugoslaviji pre rata, 
rekao: »Definitivno su se izredale na vlasti sve buržoaske par
tije, uključujuči i takozvanu Seljačku partiju Mačeka, sve te 
partije, neka manje — neka više, bile su na vlasti stub monar
hije, odnosno stub reakcije, sve su one od reda radile protiv 
interesa čitavog našeg naroda.«

U našoj novoj državi narod je u Oslobodilačkom ratu odneo 
pobedu, zbacio sa vlasti kapitalističku eksploatatorsku klasu, 
uzeo vlast u svoje ruke. Zato su svi naši zakoni, pa i lovaj pro
jekat, izraz volje i interesa naših naroda. Kao što izmedu prav- 
nog poretka stare Jugoslavije i našeg novog pravnog poretka 
nema pravnog kontinuiteta, nema nastavka, jer novu Jugosla- 
viju ne spaja sa starom Jugoslavijom evolucioni prelaz nego je, 
naprotiv, razdvaja linija opšte Narodne revolucije izvršene u 
toku Narodnooslobodilačke borbe, tako nema nikakvog konti
nuiteta ni izmedu krivičnog zakonika stare Jugoslavije i ovog 
projekta } pored toga što neki pojmovi našeg projekta odgova- 
raju onim pojmovima kao što su umišljaj, nehat, pokušaj, jer su 
ti pojmovi rezultat napredne pravne nauke i ne niogu se odba-



citi, a pri izradi ovog projekta iskoriščeni su svi rezultati, sve 
tekovine i iskustva napredne nauke iz oblasti krivičnog prava.

Zadatak našeg krivičnog zakonodavstva je da štiti ,od dru
štveno opasnih dela narodnu državu zasnovanu na tekovinama 
Narodnooslobodilačke borbe, njen pravni poredak, ličnost gra- 
đanina i socijalističku izgradnju. Otuda i veliki politički značaj 
ovog zakona koji odreduje glavne osnovne linije naše kaznene 
poltike, linije koja je potpuno u skladu sa politikom čitave 
naše socijalističke izgradnje.

U kapitalističkom društvu pravda je simbolisana Ženom za
vezanih ipčiju koja u jednoj ruci nosi vagu, tobože, da meri 
pravdu a u drugoj mač kojim kida glave grešnicima. No ta sim
bolika ima sasvim drugo tumačenje. Njoj su zavezane oči zato 
da ne vidi nepravdu, da se na onoj vagi meri interes kapitali- 
stičkih vlastodržaca, a mačem da seče, da masakrira ugnjeta- 
vane i izrabljivane. Ona je bila ne samo slepa nego i gluva i 
foezosečajna prema bolu, patnjama, osećanjima, shvatanjima i 
pojimanjima i potrebama ugnjetenih i' izrabljivanih. Takva 
pravda tretira tog čoveka kad je okrivljen kao što prosektor 
tretira leš na stolu za sekciranje, koji može rezati i kidati 
kuda hoče i kako hoče. Zato je čovek počinilac krivičnog dela' 
isteran iz sistema opšteg dela krivičnog prava kapitalističnih 
zemalja i ne poklanja mu se nikakva samostalna pažnja.

Ovaj projekat st avl j a počinioca krivičnog dela u drugi po
ložaj od zakona kapitalističkih zemalja i ima dubok demokrat
ski i humani karakter.

Pitanje o osnovima krivične odgovornosti, iako je to kar
dinalno pitanje sistema Projekta opšteg dela krivičnog prava, 
ne iscrpljuje njegov sistem. Drugo pitanje koje je našlo samo- 
stalno mesto u sistemu ovog projekta jeste pitanje subjekta kri
vičnog dela, onog subjekta koji puni sudove i kaznione. Subjekt 
krivičnog dela, čovek autor, izvršilac krivične radnje, jedan je 
od centralnih pojmova krivičnog prava i vezan je sa nizom 
krupnih i raznovrsnih problema, za čije poznavanje i rešavanje 
ovaj projekat propisuje potrebne mere.

1 Učvrščujuči političke i ekonomske osnove društva koje 
isključuje eksploataciju čoveka čovekom, naše novo pravo ima 
za zadatak vaspitavanje novog čoveka u duhu istinskog demo
kratizma, u duhu odanosti domovin: i razvijanja visokih i ple
menitih osečanja. Medu uzrocima ili motivima koji- pobuduju 
čoveka na delatnost najčešče su oni koji potiču iz čovekova po
gleda na svet, iz sistema njegovih pogleda, ubedenja, ideja. 
Engels je pisao: „Delatnost čoveka odredena je opštim uslovima



njegova života. Svet u kome čovek živi potstiče ga na odredeno 
delanje, ali sve to neizbežno prolazi kroz njegovu svest, utice 
na njegovu volju.” Ustanovljavajući pravne norme, naše pravo 
naročito brižljivo posvečuje pažnju tome kakvo je ponašanje 
ljudi najcelishodnie radi obezbedenja kretanja društva u pravcu 
socijalističke izgradnje.
i Subjekat krivičnog dela u svetlosti našeg novog krivičnog 
zakonodavstva, njegovo ponašanje i delatnost u odnosu na dr
žavno i društveno uredenje, nezavisnost i bezbednost naše dr
žave i uopšte na pravni poredak utvrden Ustavom i ustavima 
narodnih republika, postavljen je sa gledišta naše nove društvene 
stvarnosti i naše socijalističke izgradnje.

Postavljeno je osnovno načelo da je svrha kazne pored 
prevaspitajna i popravke učinioca, još i uništavanje društveno 
opasne delatnosti, odvajanje i sprečavanje učinioca da ne čini 
krivična dela.

Pored društvene opasnosti kao nužnog elementa u pojmu 
krivičnog dela uopšte, naš projekat unosi i pojam društvene 
opasnosti izvršioca. Zato je u ovom projektu princip individuali
zacije kazne nerazdvojno vezan za princip društvene opasnosti, 
kako u pojmu krivičnog dela tako i samog počinioca. Subjekat 
dela odgovara samo za ono što je on izvršio i zašto je stvarno 
kriv. Oblici objektivne i kolektivne odgovornosti ne postoje. 
Kazna se odmerava s obzirom na to kakvo je krivično delo 
subjekat izvršio, kao i obzirom na to šta on stvarno pretstavlja.

Postavljajuči subjekta krivičnog dela tu -odmah u prvi plan, 
koncentrišuči punu pažnju na princip individualizacije kazne 
•obzirom na konkretnu društvenu opasnost, projekat u pogledu 
sistema kažnjavanja uvodi pored kazne i vaspitno-popravne i 
zdravstveno-zaštitne mere. Pri odmeravanju kazne višina i vrsta 
kazne ne zavisi samo od stepena društvene opasnosti krivičnog 
dela nego i od stepena društvene opasnosti počinioca. A kako 
sud dolazi' do te ocene i do ubedenosti u opravdanost i celishod- 
nost ove ili one višine ili vrste kazne ili drugih vaspitno-po- 
pravnih i zdravstveno-zaštitnih mera?

Sudovi su u izricanju pravde nezavisni, sude samo po za
konu i odluke donose na osnovu slobodnog uverenja. Dužnost 
im je da pnonalaze materijalnu istinu. Pronalaženje materijalne 
istine znači težnju da se utvrde sve okolnosti slučaja u potpunoj 
i tačnoj saglasnosti sa stvarnošču. Slobodno sudisko uverenje 
je ono unutrašnje uverenje koje je merilo za -ocenjivanje do
kaza i obrazloženje sudske presude. Znači, sudija pri odluči- 
vanju ne sme se rukovoditi nekim formalnim obeležjima, spolj-



ni m momentima i uticajima, ne treba da misli i radi mehanički, 
nego se mora rukovioditi svojim uverenjem koje je stvoreno 
kao rezultat proučavanja svih okolnosti dela i svojom savešču. 
To unutrašnje uverenje mora biti ubedljivo i uverljivo i vezati 
se sa pravnom svešću sudije, s njegovim pravnim shvatanjem i 
idejama koje se oslanjaju na društveno-političko shvatanje na
šeg naroda. To uverenje, da bi bilo zasnovano zaista pravilno, 
tacno i zakonito, mora se naslanjati i na celokupnost činjenica
i okolnosti 'koje je sud utvrdio u konkretnom delu koje razma- 
tra. Tu spada i subjekat krivičnog dela sa celim svojim bičem, 
tj. onakav kakav zaista jeste i što on stvarno pretstavlja. Zato
i propis u projeku o otežavajučim i olakšavajučim okolnostima,
0 uslovima odmeravanja blaže vrste kazne i kazne ispod gra- 
nice odredene za bo delo, o uslovima oslobodenja učinioca lak- 
šeg krivičnog dela, uslovna osuda, vaspitno-popravne i zdrav- 
stveno-zaštitne mere — sve to ima za isključivu svrhu da se 
odmeri onakva i onolika kazna koja odgovara težini i stepenu 
društvene opasnosti krivičnog dela i stepenu društvene opasno- 
sti počinioca, a da u isto doba najbolje postigne svoju svrhu.

Svrha kazne ne ostvaruje se samo izricanjem, nego i izvr- 
šenjem kazne. Projekat propisuje da je svrha kažnjavanja uni- 
štavanje društveno opasne delatnosti, odvračanje i sprečavanje 
učinioca da ne čini krivična dela; prevaspitavanje i popravljanje 
učinioca; opšti vaspitni uticaj na druge članove društva u cilju 
odvračanja od vršenja krivičnih dela. Svrha kazne ne može biti 
prouzrokovanje fizičkih patnji ili vredanje ljudskog dosto
janstva.

U staroj Jugoslaviji postojao je tzv. irski ili irsko-belgiski 
sistem stepenovanja u izvršenju kazni koje je počinjalo sa oba- 
veznom izolacijom u čeliji, a koje je imalo za cilj da osudenika 
odmah po dolasku u zatvor, za kratko vreme od dva do tri 
meseca, potpuno dotuče moralno i fizički, da osudenik postane 
bez traga ljudskog dostojanstva i sposoban da čuteči trpi svaku 
nepravdu, svako poniženje i svaku telesnu kaznu, koja bi pala 
.na pamet upravi kaznione kao što su: takozvano kratko ve
zanje, tvrdi ležaj, strogi post, izgladnjivanje, lisičine, njegve, za- 
mračena samica i slično.
1 Danas se mogu primeniti samo disciplinske kazne, ukor, 
ograničenje ili lišavanje na vreme do najviše mesec dana izvesnih 
osudenikovih prava (dopisivanje, primanje poseta i pošiljki, 
premeštaj iz zatvora).

Pravilnik o kučnom redu u kazneno-popravnim domovima 
propisuje: pored sp.rečavanja osudenih lica da ponovo učine.



krivično delo, izdržavanje kazne ima naročito za cilj prevaspi- 
tavanje osudenog lica i privikavanje na radnu disciplinu, ispra- 
van odnos prema državnim i društvenim dužnostima, osposob- 
ljavanje za uslove zajedničkog života i učvrščivanje onih črta 
njegovoga karaktera koje če ga zadržati od ponovnog vršenja 
krivičnog dela.

Osudenik, izdržavajuči kaznu, ne kida niti koje ga vežu 
sa društvenom zajednicom. Velike su njegove perspektive i 
mogučnosti da se prevaspitavanjem navikne na pravilan odnos 
prema radu i društvu i da se vrati u društvenu zajednicu kao 
koristan član, obračunava se pre toga sa svim štetnim ostacima 
prošlosti u svojoj svesti kao što su: omalovažavanje poštenoga 
rada, sebično stremljenje da se živi na račun drugog, »da se 
otme gde god je to mogucmo«, bezobzirno ponašanje prema 
društvenom dobru, moralna nečistoča u načinu dobijanja sred- 
stava za život.

Uslovni otpust, amnestija, pomilovanje, rehabilitacija daje 
osudenom novu moralnu snagu i još više veru u ?ebe da pre
kine sa mračnom prošlošču, da prihvati novu ideologiju, da 
>radi za nov društveni poredak.

Zato naša pravda nije zavezanih očiju, ona sve vidi, unresto 
vage ona drži u ruci otvorenu knjigu za kulturno-prosvetno 
uzdizanje čoveka, a to je močno sredstvo u borbi protiv svih 
uzročnika zla i kriminala; umesto mača ona pruža ruku pomoč- 
nicu da zalutale skloni sa stramputice, izvede ih i pokaže pravi 
put. Ali ta 'pravda u isto doba traži nemilosrdnu borbu protiv 
svih onih koji pretpostavljaju poštenom radu raskalašan život, 
život na račun prisvajanja tudeg dobra, na račun pljačke dr
žavne svojine, na račun špekulacije. Dovolj no je upoznati se sa 
grupom krivičnih dela u ma kom sudu, da bismo se uverili da su 
ova krivična dela izazvana navedenim motivima. Po pravilu 
osudenici su ljudi koji uporno izbegavaju rad, koji pretpostav
ljaju poštenom radu — raskalašan život, život na račun prisva
janja tudeg dobra i na račun špekulacije. Strogo kažnjavajuči
i izolujuči ovakve ljude iz društva, čisti se njemu atmosfera od 
elemenata raspadanja i opominje sve ljude'’ nesigurne u moral- 
nom pogledu na opasnost od ovog puta za njih same.

Ovaj projekat ne samo da ima demokratski i humani ka
rakter nego ima i vaspitni i socijalni karakter. To se naročito 
ogleda ne samo u propisima o svrsi kažnjavanja nego i naro
čito u propisima članova 71 do 80, koji govore o vaspitno-po- 
pravnim i zdravstveno-zaštitnim merama. Kao što odredbe za
kona iz sistema porodičnog prava, koje smo u ovom domu



raspravijali, imaju glavni’ cilj da podižu, vaspitavaju, obrazuju * 
spremaju decu za korisne članove društva, tako i odredbe ovog 
projekta kroz vaspitno-popravne mere koje se primenjuju prema 
maloletnicima, imaju isključivo za cilj da posrnule i zavedene 
prevaspitaju i pravilno podignu.

Več je dovoljno naglašeno da su pri izradi ovog projekta 
iskorišćeni svi rezultati, sve tekovine napredne nauke krivič
nog prava a tako isto i iskustvo našeg života. Dakle, raden je
i na našem iskustvu i praksi. Zato pri njegovoj praktičnoj pri
mem neče biti teškoča. On ne stvara novu sudsku praksu nego 
dopunjuje neke praznine, usavrsava je, jer su osnovni principi 
na kojima je zasnovan ovaj projekat uglavnom primenjivani, 
ponegde istina sa kolebanjem koje če sada prestati,
i Ovaj projekat nije jedino sredstvo u borbi protiv krimi
nala. Treba se boriti protiv uzročnika kriminaliteta, jer je kri
minalna delatnost proizvod izvesnog stanja koje vlada u dru
štvu. Mnogobrojne su komponente koje rezultiraju krivičnim 
delom. Poboljšanjem i podizanjem materijalnog i kulturnog 
standarda naroda, njegovim ideološko-političkim vaspitanjem, 
iz korena se čupaju mnogi uzročnici kriminala i taj nam uspeh 
obezbeduje Petogodišnji plan. Več u ovoj prvoj godini izvr- 
šenja Petogodišnjeg plana krivična statistika dokazuje da je 
kriminal u opadanju, a neke vrste kriminala i iščezavaju.

Ovaj projekat odgovara u potpunosti duhu naše narodne 
demokratije, štiti i učvrščuje našu narodnu vlast, i to demo
kratskim sredstvima i metodama, doprinosi socijalističkom 
vaspitanju i odgajanju ne samo gradana nego i osudenika i 
•pretstavlja ogroman korak napred u daljem izgradivanju na- 
.šeg pravnog sistema. Zato ču glasati za. (Aplauz).

Pretsednik: Ima reč narodni poslanik Josip Rus.
Josip Rus (NR Slovenija): Drugovi i drugarice narodni po

slanici, želim da kažem nekoliko reči u pogledu društveno-po- 
litičkog značaja ovog projekta. Projekt opšteg dela krivičnog 
zakonika koji je pred nama početak je sistematskog izgradi- 
vanja novog krivičnog prava u zakonodavstvu naše nove de
mokratske države. Krivično pravo predaprilske Jugoslavije ne 
produžuje se. Od početka Narodnooslobodilačkog pokreta pa 
sve dosada izdavane su bile od Strane odgovornih organa kri- 
vično-pravne norme prema potrebama i ciljevima Narodno
oslobodilačke borbe. To je več naše novo krivično pravo, koje 
je originalno nicalo u borbi za slobodu, demokratiju i trajnu 
nezavisnost naših naroda, nastajalo u skladu sa progresivnim



društvenim principima, koji su postali osnova ovom Projektu 
'krivičnog zakonika. Treba ponovo istači činjenicu da mi danas 
bez ogromnih revolucionarnih promena kroz Narodnooslobo- 
dilačku borbu ne bismo mogli izgradivati naše krivično pravo 
na savremenim naprednim principima, na kojima počiva ovaj 
projekat. Prihvačanjem ovog projekta naša če se državna za- 
iednica i u pogledu krivičnog prava uvrstiti u red najnapredni- 
jih država, koje mogu dati snažan doprinos suzbijanju krimi
naliteta u čovečanstvu.

Nalazimo se u vremenu kada je problem kažnjavanja po- 
siao tako zamašan i aktuelan kao još nikada u prošlosti, jer 
zloupotreba krivičnog prava nije dostigla nikada takve razmere
i s takvim posledicama, kao za vreme trajanja fašizma. Fašizam 
ne samo da je pogazio sve pravne principe kažnjavanja, nego 
je pravo kažnjavanja pretvorio u pravo uništavanja naroda, u 
pravo masovnog uništavanja nevinih ljudi, najboljih i najple- 
menitijih ljudi, u pravo uništavanja inaterijalnih sredstava čitavih 
zemalja, u pravo zaštite zverskih zločinaca, za čuvanje uslova 
šco večeg radanja kriminaliteta sa namerom da što više ugro- 
žava društveno stanje u svetu. Ilmperijalisti i reakcionarni ele
menti u svetu, uprkos pobede nad fašizmom, uprkos osude fa
šizma za najfantastičnija zverstva, produžuju svoje zločinačke 
strasti, sa ciničkim prezirom svih groznih posledica fašizma, 
grčevito se držeči stare reakcionarne države koja im jedino 
svojom formalnom pravnom strukturom pruža mogučnost na
silja za ugnjetavanje i porobljavanje, koja omogučava zloupo- 
trebu prinudnih sredstava države u prvom redu prava kažnja
vanja, krivičnog prava. To je ona država koju pravna nauka 
nije se ni1 usudila da optuži kao glavni' izvor kriminala u 
čovečanstvu. U toj državi svaki zločinački i špekulantski tip koji 
se dočepa vlasti ima neodgovorno pravo neograničenog kažnja
vanja. Fašizam je svojim krajnjim pravnim apsurdom doka- 
zao svetu da mu sva zverska nasilja omogučava baš država koja 
hoče da bude nad društvom, koja vlada nad društvom, koja traži 
apsolutno podredivanje svake društvene delatnosti u ma kojem 
pravcu i formi, država koja sama hoče da bude jedini svemo- 
guči vlastodržac. Mi sami; imamo u staroj Jugoslaviji sopstveno 
iskustvo kako država starog tipa može biti najpovoljniji izvor 
kriminala, i najrečitiji je primer kako se takva država sama 
ugušuje u svonie sopstvenom kriminalu i pokopava pod sobom 
svoje pristalice.

Iskustva iz fašizma dokazuju nam kakva postoji organska 
'veza izmedu države, prava kažnjavanja i društva, a upučuju nas



ist'ovremeno na put kojim treba da se vodi politika protiv ra- 
đanja kriminaliteta, kako treba zaštititi čoveka i eovečanstvo 
od zloupotrebe krivičnog prava.

Nijedan tip stare države nije izgraden dosledno na nekom 
konstruktivnom društvenom principu. Tip stare države nije 
udruživanje ljudskih snaga za progresivne ciljeve, nego isko- 
riščavanje tih snaga za vladanje privilegisanih ljudi i krugova, 
klasa nad državom kao prinudnom zajednicom. Nema slobodnog 
potčinjavanja vladanju, svako vladanje za razliku od saradnje 
je nasilno. Otuda dolaze dva pravna sistema koji se medusobno 
isključuju, a to je sistem vladanja i sistem saradnje, sistem fa
šizma i sistem demokratije. Dokle god bude stare države, dotle 
če biti izvor najopasnijeg kriminaliteta. Očigledno je da se kri
vično pravo ne može očuvati od zloupotrebe u staroj državi. 
U rukama vlastodržaca, imperijalista, špekulanata v parazita 
ono če uvek imati karakter nasilja nad radnim ljudima, uvek če 
biti najefikasnije sredstvo potčinjavanja i porobljavanja. U ta- 
kvoj društvenoj sredini pravo kažnjavanja služi baš suprotnoj 
svrsi, nego što po svojoj prirodi treba da služi.

Treba konstatovati da su sve one teorije koje nisu tražile 
glavni izvor kriminala u karakteru stare države, u njenom 
protivdruštvenom i protivnarodnom značaju, ostale bez snažni- 
jeg uticaja na sprečavanje kriminalnosti. Osobito ne valjaju one 
pesimističke teorije koje su izvor kriminaliteta gledale u prvom 
redu u zločinačkom svojstvu prostog čoveka, ali valja teorija, 
kako nas ubeduje fašističko nasilje, koja glavni izvor krimina
liteta vidi u državi nasilja, ugnjetavanja i porobljavanja. Mo- 
gučan je zato samo jedan zaključak u pogledu suzbijanja glav
nih izvora kriminaliteta: da je kriminalitet mogučno suzbiti na 
minimum samo uništenjem stare države, uništenjem fašizma, 
uništenjem svega što je dovelo do fazišma, uništenjem starog 
društvenog poretka i izgradnjom novog društvenog života na 
prineipima socijalističke demokratije. U ovom smislu, mislim, 
treba shvatiti novo i najosnovnije načelo Projekta opšteg dela 
krivičnog zakonika, koje je izraženo u prvom članu, da kri
vično zakonodavstvo Federativne Narodne Republike Jugosla
vije ima zadatak da štiti od društveno opasnih dela narodnu 
državu zasnovanu na tekovinama Narodnooslobodilačke borbe, 
njen pravni poredak, socijalističku izgradnju, ličnost i prava 
gradanina.

Zloupotreba krivičnog prava u staroj državi traži ozbiljnu 
pažnju u pogledu sadašnje društvene uloge krivičnog prava. 
Krivi.čno pravo može održati svoje pozitivno društveno zna-



čenje, može korisno služiti društvenim svrhama samo u takvoj 
društvenoj sredini koja je uredena na progresivnim principima. 
Principi socijalističke demokratije traže društveno uredenje 
koje nema ništa zajedničkog sa starim državnim uredenjem.

Principi socijalističke demokratije zajednička su osnova
i društvenom i državnom uredenju. Oni znace društvenu sa- 
raidnju izmedu ravnopravnih ljudi i javnopravnih naroda, bez 
traga vladanja nad čovekom. U takvoj društvenoj sredini cen
tralni izvor društvenih odnosa je radni čovek sa sviojom slo- 
bodnom inicijativom, sa radnom disciplinom, nikad zadovolje- 
nom težnjom za progresivnim uspesima, sa stremljenjima u 
prostranost svog razvitka, sa najčasnijim svojstvom svesne od
govornosti. U toj sredini može jedino da bude pravo kažnja
vanja u skladu sa društvenim interesima, sa interesima svakog 
pojedinca. U takvom društvenom uredenju krivično pravo ne 
može više da štiti vlastodršce i izrabljivače. U toj društvenoj 
zajednici krivično pravo štiti'radnog čoveka u njegovoj s lo b o d i ,  
čuva radnu disciplinu kao disciplinu društvene zajednice pred 
narušavanjem od Strane negativnih elemenata.

Sa tom svrhom pravo kažnjavanja, krivično pravo uistinž 
čuva potpuno svoj pozitivni društveni karakter i može princi- 
pijelno da se krede samo u zakonom odredenim granicama pod 
opstom kontrolom naroda.

U našem političkom i državnom životu več su dosledno 
sprovedeni principi istinske demokratije, da nema više traga 
stare države. Vlast je u rukama naroda, čitav državni organizam 
sproveden je po principu narodne vlasti i nema više organa u 
državi koji bi mogao u zakonodavstvu ili u vršenju vlasti zlou- 
potrebljavati pravo kažnjavanja u protivnarodne i protivdemo- 
kratske ciljeve.

U tom svojstvu naša je država sposobna da vrši uspešno 
'onu ulogu u sprečavanju i suzbijanju društveno opasnih dela 
koja pripada naprednoj i demokratskoj državi.

Projekt opšteg dela krivičnog zakonika izraden je u punom 
skladu sa principima našeg novog društvenog i državnog ure- 
denja. Osnovna načela u članu 1, 2, 3 i 4 o zadatku krivičnog 
zakonodavstva, o svrsi kažnjavanja, o krivičnoj odgovornosti,
o zakonitosti, a osobito sistem kazni u četvrtoj glavi, dosledno 
su sprovedena, verno demokratskim drušivenim principima. 
Struktura Projekta opšteg dela krivičnog zakonika toliko je 
savesno izgradena, da održava u materijalnom i formalnom po
gledu jedinstvo svih elemenata koji sačinjavaju osnove krivič
nog zakonika u celini.



Društvena opasnost dela znači da krivično zakonodavstvo 
u našoj državi ima u vidu jedino kriterij društvenog interesa. U 
krivičnom zakonodavstvu države starog tipa takva osnova prin- 
cipijelno nije mogučna, jer uopšte ne može biti postavljena 
sama država na odredeni opštedruštveni princip koji bi usme- 
ravao zakonodavstvo. U demokratskom društvenom uredenju 
prinudnost kao privilegija društvene organizacije služi zaštiti 
i- nesmetanom razvitku radnog čoveka. Zato demokratski dru
štveni princip znači novu osnovu krivičnog zakonika i oprede
ljuje ga na društvene interese ograničene svrhe.

U vezi sa demokratskom osnovom menja se i svrha kazne. 
Kazna nije odmazda nego sprečavanje opasne delatnosti, va- 
spitno uticanje na učinioca i društvo u cilju odvračanja od kri
vičnih dela.

Izvanredna promena postoji u pogledu krivične odgovor
nosti. »Nema krivične odgovornosti bez društvene opasnosti 
dela«. To znači da činjenje ili nečinjenje koje je u skladu sa 
interesima našeg društvenog uredenja ne može imati krivično 
značenje. U staroj državi odgovornost na tako principijelan 
način ne može se odrediti. Ovako odredena odgovornost upu- 
ćuje na pozitivnu društvenu delatnost a ima zbog toga karak- 
terističnu vaspitnu vrednost.

Odredbe Projekta opšteg dela krivičnog zakonika toliko 
su napredne, da mogu sa uspehom zaštititi i unaprediti pravilan 
razvoj naše demokratske društvenosti, koja, u svome celokup- 
nom sistemu, može istinski narodima i svakom pojedincu i u 
svakom krivičnom primeru biti pouzdana garancija za pravdu
i pravičnost, za onaj ideal koji su ljudi i čovečanstvo uzalud 
tražili u staroj državi. (Burno odobravanje i aplauz).

Pretsednik: Ima reč narodni poslanik dr Vojin Caric.
Dr Vojin Carić (ЛР Vojvodina — NR Srbija): Drugovi na

rodni poslanici, poznato je svima nama da se odmah posle do- 
nošenja našeg Ustava, — u kome su sadržani osnovni principi 
kako našega političkog i društveno-ekonomskiog uredenja, tako
i prava i dužnosti gradana i državnog uredenja, pa prema tome
i narodnih sudova, javnih tužioštava itd., a koji su principi teko- 
vina Narodnooslobodilačkog rata, naše političke i društvene 
stvarnosti, koji su u Ustavu dobili samo svoju pravnu formu, — 
pristupilo kod nas daljem učvrščivanju i izgradivanju pravnog 
poretka donošenjem mnogih važnih zakona. Medu njima ovaj 
Projekat krivičnog zakonika ima da bude jedan od najvažnijih. 
'U samom Ustavu FNRJ, i to u članu 28, sadržani su neki od



osnovnih principa krivičnog prava, kao, na primer, da niko ne 
može da bude kažnjen za krivično delo bez odluke nadležnog 
suda, donete na osnovu zakona kojim je odredena nadležnost 
suda i krivično delo, s tim da se kazne mogu ustanoviti i izri- 
cati samo na osnovu zakona, dakle princip, koji se u teoriji 
citira: »nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege«.

Ne bih se mnogo zadržavao na izlaganju strukture ovog za- 
konskog projekta, koji se sastoji od sedam glava, u kojima se 
nalaze mnoge novine koje otskaču od dosadašnjega krivično- 
pravnog shvatanja, dosledno našem današnjem političkom i 
društveno-ekonomskom uredenju, jer je tio več vrlo lepo istak- 
nuto u samom obrazloženju i dosadašnjim izlaganjima predgo
vornika, a naročito druga izvestioca.

Hteo bih da se zadržim samo na nekim propisima, kojima 
se najviše prigovaralo u toku javne diskusije na osnovu objav- 
ljenog projekta, koji stvarno nije bio predlog zakona, nego je 
samo sadržavao teze jednog zakonskog načrta.

Poznato je da pravni poredak ima da služi kao pravna za
štita državmom, političkom i društveno-ekonomskom uredenju 
države čiji je taj pravni poredak, a u tom poretku je najjača 
zaštita krivično pravo, pod čiju zaštitu spadaju javno-pravni 
odnosi i privatno-pravni odnosi kojima, kako rekoh, najjaču 
zaštitu pruža baš krivično pravo. Zato se i zvalo pre 2.000 go
dina kod Rimljana »jus gladii«. Medutim, iako je davno kri
vično pravo dobilo to ime, ono ni danas nije neaktuelno, 
jer se, evo čak i u ovom našem projektu i danas oseča da dolazi
i do primene samoga mača, bar kod izvršenja smrtne kazne, na 
čemu ču se posle posebno zadržati.

Hteo bih sada da se zadržim samo na nekim propisima koji 
su mi nanocito pali u oči i o kojima se, bar u koliko sam ja čuo, 
nije dosada mnogo govorilo.

U članu 5, ovako kako je stilizovan, imamo tri stava, iako 
raj član 5 pretstavlja jednu potpunu celinu; svaki od ta tri stava 
sam za šebe pretstavlja jednu posebnu zakonsku kazneno-pravnu 
odredbu. U tome članu se ističe da nema krivične odgovornosti 
za dela koja, iako sadrže obeležja krivičnog dela odredena u 
zakonu, pretstavljaju neznatnu društvena opasnost zbog oči- 
gledno malog značaja i neznatnosti ili otsustva štetnih posle
dica. Šta vidimo? Vidimo da je osnovno obeležje, glavno obe
ležje krivičnog dela i da je glavni razlog zbog čega se u našioj 
novoj državi, u našoj Federativnoj Narodnoj Republici Jugosla
viji prilaz: kažnjavanju, — fakat da li je izvršilac jednog krivič
nog dela, kao i samo delo, društveno opasan, uk olik o delo pret-



stavlja društvenu opasnost. Ukoliko je društvena opasnos: 
manja ili beznačajnija ili neznatna, evo, predvida se da u 
takvom slučaju čak i nema krivične odgovornosti bez obzira 
da li inače to delo sadrži sva obeležja krivičnog dela.

U drugom stavu imamo posebnu odredbu u kojoj se govori 
da nema krivične odgovornosti za delo koje je u času izvršenja 
pretstavljalo krivično delo, ali je do pravnosnažnosti presude 
izgubilo društveno opasni značaj usled izmenjenih društveno- 
političkih okolnosti. Ovde je, kao što vidimo, još jače naglasen 
taj momenat zbog koga se kažnjava u današnjoj našoj novoj 
Jugoslaviji.

Da bi lova odredba bila još bolje ilustrovana, navešču jedan 
primer. Svi znamo da je kod nas bilo kažnjavano ako neko neku 
racioniranu robu sakuplja da bi je mogao posle prodavati po 
večim cenama. Ali svi znamo i to da su kod danas zavedene 
dvojne cene i da su neki od tih racioniranih artikala pušteni 
sada u sk)bodnu prodaju. Prema tome, vidimo da su izmenjene 
društveno-političke okolnosti i, prema tome, otpada ne samo 
da se kazni onaj koji bi sada učinio takvo delo, koje se inače 
kažnjavalo kao krivično delo, nego otpada i potreba da se on 
proglasi krivim i odgovornim i ne samo da se neče kazniti nego 
se neče proglasiti ni krivim, odgovornim za takvo delo.

U trečem stavu člana 5 imamo odredbu koja, tome nasu- 
prot, predvida da za lono društveno opasno delo koje iako 
nije izričitom odredbom u zakonu predvideno, a po sličnosti 
svojih obeležja odgovara krivičnom delu koje je u zakonu izri
čito odredeno, postoji krivična odgovornost. U takvom slučaju 
odgovornost i granica kažnjavanja utvrduje se po propisima 
za ono krivično delo prema čijem obeležju je ustanovljena kri
vična odgovornost. To je ta analogija — i to analogia legis a 
ne analogia iuris — zbog koje je palo najviše prigovora u toku 
javne diskusije izvedene putem štampe o onome načrtu kako je 
bio objavljen, a koji je, zaista, ipak osnova i ovogä zakonskog 
projekta. Medutim, kada je več predvidena ova odredba u stavu
2, bilo je potrebno, a i logično, da se predvidi i ova odredba ana
logije u stavu 3. Jer, kao što tamo, usled izmenjenih društveno- 
političkih okolnosti, neče sud ni izricati da je neko kriv iako 
inače to krivično delo ima sva bitna obeležja zakonom predvi- 
denog krivičnog dela, tako ovde, ako se, usled izmenjenih dru
štveno-političkih okolnosti, nade potreba da treba proglasiti 
krivim i kazniti nekoga koji je društveno opasan, jer smeta 
sprovodenju novih ciljeva koji su diktovani izmenjenim aru- 
štveno-političkim okolnostima. Zato je, eto, predvidena ta ana



logija da se može on i proglasiti krivim i kazniti po odredbama, 
koje su predvidene za delo koje ima slične sastavne elemente, 
bitne elemente, kao to delo zbog koga se po analogiji progla- 
žuje krivim i kažnjava, ali na osnovu i u granicama zakona.

Eto, zato što ovako gledam na tu ustanovu analogije, izjav- 
ljujem da meni kao pravniku nimalo ne smeta ta analogija, bez 
obzira kako smo učili kada smo počeli da izučavamo pravo i 
pravne nauke, a prema tome i krivično pravo, nego, stavi še, 
osećam da je bila potreba da se ova institucija analogije ovde 
zavede kao posebna odredba krivičnog prava. Potrebno je zato, 
što se u našoj današnjici još isuviše oseča dinamika. Mi smo još 
u razvoju, mi još nismo dospeli, recimo, do one višine u po
gledu sredenosti i učvrščenja prilika u zemlji kao što je Sovjet
ski Savez, na koji se mi s ponosom ugledamo i koji nam služi 
za uzor u pogledu razvoja našeg unutrašnjeg uredenja. Kad 
mi budemo toliko unutar snažni, toliko sredeni, kada budemo 
mogli da računamo da su svi naši gradani toliko visoko svesni 
ovog našeg današnjeg uredenja i da svima njima ono leži na 
srcu, onda če besumnje otpasti potreba za ovakvom analogijom
i mnogim drugim sličnim propisima. Za sada vidimo naročitu 
potrebu da se ta analogija zadrži.

Dalje, hteo sam još nešto da naglasim o samim kaznama. 
U glavi četvrtoj govori se o kaznama, o vaspitno-popravnim
i zdravstveno-zaštitnim merama. Vidimo pod brojem 1), gde se 
govori o kaznama, a naročito u članu 28, gde su pobrojane sve 
te vrste kazni, da se počinje sa smrtnom kaznom te da se dalje 
navode druge kazne: kao, na primer, kazna lišenja slobode 
s prinudnim radom itd.

Ovde ču se zadržati na smrtnoj kazni. Mi znamo da u 
Sovjetskom Savezu smrtna kazna više ne postoji. Nema te kri- 
vično-pravne norme po kojoj bi bila ustanovljena i smrtna 
kazna. Ali iako mi možemo sa ponosom da kažemo da smo 
odmah posle Sovjetskog Saveza, s obzirom na napredak koji 
smo postigli u unutrašnjem društveno-ekonomskom životu i 
političkom stavu i da s.e mi upravljamo prema tome uzoru, ipak 
ne možemo da kažemo da nam je u ovom slučaju Sovjetski 
Savez kao uzor, jer tamo ne postoji potreba da se zavede 
snfrtna kazna. Ali ja tvrdo verujem da je kod nas još potrebno 
da se ostane kod smrtne kazne. Ne može se o smrtnoj kazni 
govoriti kao o nekoj specijalnoj prevenciji, o nekoj poprav- 
noj svrsi kazne, kao što ne može pri izvršenju smrtne kazne 
biti primenjena ni ona odredba kaznenog zakona da osudenik 
kada izdrži polovinu kazne i ispuni druge uslove koji su pred



videni u odnosnoj odredbi ovoga zakonskog projekta, može 
biti uslovno otpušten. Pri primeni smrtne kazne ne može se 
govoriti ni o rehabilitaciji osudenika. Posledice izvršenja smrtne 
kazne su irreparabilis. Smrtna kazna morala se zadržati i u 
ovom našem zakonskom predlogu, jer ju je diktirala nužda.

Medutim, ima nešto što je utešno, a to je da dosada u 
našoj praksi u mnogim slučajevima nije ni došlo do izvršenja 
smrtne kazne, blagodareči našoj krivično-pravnoj politici pri 
davanju amnestija, odnosno pomilovanja, te na osnovu onoga 
što sam kontrolisao, inogu da kažem da je smrtna kazna izvr
šena samo u slučajevima gde se ona takoreći nije mogla otklo- 
niti, a da se ne povrede osečanja pravičnosti naroda. Smrtne 
kazne izvršene su, na primer, nad ratnim zločincima, naročite 
nad onima koji ne samo da se nisu Iibili izvršenja smrtne kazne, 
pa i bez ikakve presude, nego su tu kaznu vršili sa ciljem uni- 
štavanja svih naprednih elemenata, sa ciljem uništavanja svili 
delova naših naroda gde se pokazao najjači otpor protiv oku
patora i največa borbenost. Pravo je da se ne povrede osečanja 
tih naših žrtava, onih koji su mučeni i unižavani i da se oseti 
jedna pravedna odmazda.

U ovom zakonskom predlogu predvideno je i otklanjanje 
svih gradana od namere da budu društveno opasni, da vrše kri
vična dela zbog kojih bi bili društveno opasni. Zbog toga su 
takode bile potrebne i one zakonske odredbe sa smrtnom kaz- 
nom kao najefikasnije.

Hteo bih ovde još da spomenem i onu glavu u kojoj se 
govori o odmeravanju kazni. U članu 58 ovoga zakonskog pro
jekta kaže se da če pri odmeravanju kazne sud, imajuči u vidu 
svrhu kazne, uzeti u obzir odredbe ovog zakonika, granice 
kazne koje zakon propisuje za pojedino krivično delo i stepen 
društvene opasnosti krivičnog dela i učinioca. Kao otežavajuče 
okolnosti pri odmeravanju kazne naročito se smatraju: ako je 
krivično delo moglo da ugrozi interese države, ako je krivično 
delo učinjeno u sastavu bande, zavere ili rada kakvog drugog 
zločinačkog udruživanja, ako se potstrekavanje ili pomaganje 
odnosi na krivično delo maloletnika, duševno zaostalog ili 'Od 
potstrekača ili pomagača zavisnog lica. Isto tako i ako je kri
vično delo učinjeno iz koristoljublja ili drugih niških pobuda. 
Vidimo iz ovih odredaba člana 58 da je i pri odmeravanju 
kazne, kao što sam napred pomenuo, za zakonodavca bilo vrlo 
važno koliko je to krivično delo, koliko je njegov učinilac dru
štveno opasan po našu državu, po njen poredak, po tekovine



Narodnooslobodilačkog rata i po opšti pravni poredak u našoj; 
zemlji.

U članu 61 navode se opet olakšavajuče okolnosti koje če 
se primenjivati prilikom odmeravanja kazni. Tu je u trečem 
stavu uvedena jedna novina. »Ako je krivično delo učinilo lice 
sa smanjenom uračunljivošču, osim ako je to stanje prouzro- 
kovano pijanstvom«. Ovako kao što je ovde stilizovano nije 
još dovoljno izraženo da li svakom vrstom pijanstva. Da li pi
janstvom do koga je došlo samom voljom opijenog ili slučaj- 
nog. I danas ima ljudi koji nikada ne piju, koji su preosetljivih 
živaca i' za koje je upotreba i najmanje količine alkohola do- 
voljna da dodu u pijano stanje, pri kome se oni moraju sma
trati da su sa smanjenom uračunljivošču, ali oni nisu zato krivi 
ako je do toga pijanog stanja došlo prvi put i slučajno. To se 
ne uzima ovde u obzir, a ne uzima se u obzir ni to da može 
da dode do smanjene uračunljivosti i upotrebom nekog drugog 
sredstva koje može da limanji uračunljivost, a koje je upotre- 
bljeno namerno da bi se posle u odbrani moglo da poziva, na 
smanjenu uračunljivost, a ustvari je postojao' plan da se delo 
izvrši, što se u svakom datom slučaju ne može dokazati. Hoču 
da kažem da če se ovde u najkračem roku pokazati potreba da 
.se revidiraju ove kaznene odredbe, jer rezultati nauke pokazuju 
potrebu za tim. Kod nas se u načelu, kao i u bratskom Sovjet- 
skom Savezu, pri donošenju svih zakonskih odredaba vodi ra
čuna (i' to mnogo) o rezultatima nauke, kao što ste i pre neki 
dan mogli da vidite kada se govorilo o jednom zakonu koji je 
od daleko manje važnosti nego što je ovaj.

Naročito želim da pozdravim vaspitno-popravne i zdrav- 
stveno-zaštitne mere o kojima se mnogo govorilo ne samo na 
jednom kongresu več i na. medunarodnim kongresima struč- 
njaka krivičnog prava. Mi možemo da se ponosimo da smo u 
podnaslovu: vaspitno-popravne i zdravstveno-zaštitne mere, u 
glavi IV, zaista usvojili sve rezultate napredne nauke, da smo 
ozakonili sve ono što je potrebno za ostvarenje ciljeva za ko
jima nauka teži.

Ja bih, drugovi i drugarice narodni poslanici, na kraju re- 
kao još i to da u ovom zakonskom predlogu vidim toliko na
prednih propisa, tako demokratskih propisa, a može da se kaže
i tako humanih odredaba, da moram da naglasim da vidim u 
tome korak napred, i to veliki korak napred u pogledu usavr- 
šavanja našeg krivičnog zakonodavstva i prema tome i našeg 
pravnog poretka. Zato izjavljujem da ču glasati za ovaj zakon
ski predlog. (Aplauz).



Pretsednik: Prijavljenih govornika više neina. Prelaziino na 
čitanje zakonskog predloga. Molim druga izvestioca dr Hrnče- 
viča da čita član po član.

Izvestilac čita naslov zakona i član 1, prema izveštaju Za
konodavnog odbora. (Videli prilog na kraju knjige).

Pretsednik: Ko je za član 1, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku). Ima'li koga protiv? (Nema). Objavljujem da je član 1 
primljen.

(Za ovim je Veče naroda, glasajuči io svakom članu diza
njem ruke, usvojilo i sve ostale članove od člana 2 do člana 106 
zaključno, prema izveštaju i predlogu Zakonodavnog odbora.)

Pretsednik: Prelazimo na glasanje u celini. Glasačemo* di
zanjem ruke. Ko je za zakonski predlog u celini, neka digne 
ruku. (Svi đižu ruku). Ima li koga protiv? (Nema). Objavljujem 
da. je Krivični zakonik —- Opšti deo izglasan u Veču naroda i 
da če se uputiti Saveznom veču na rešavanje. (Aplauz).

Predlažem da prekinemo sednicu i da je nastavimo u 4 sata 
posle podne.

(Sednica je prekinuta u 12,30 časova)

(Nastavak sednice u 16,10 časova)

Pretsednik: Nastavljamo sednicu. Pre nego što predemo 
na drugu tačku dnevnog reda, predlažem Veču naroda da dopu- 
nimo današnji dnevni red izborom zamenika članova stalnih 
odbora Veča naroda u smislu člana 16 našeg poslovnika. Prima 
li Veče ovaj moj predlog? (Prima). Objavljujem da je dnevni 
red ove sednice dopunjen novom tačkom: izbor zamenika čla
nova stalnih odbora Veča naroda.

Prelazimo' na drugu tačku dnevnog reda: pretres Predloga 
zakona o dopuni Zakona o krivičnim delima protiv naroda i 
države. Molim izvestioca Zakonodavnog odbora, dr Hrnčeviča. 

. da podnese odborski izveštaj.
Izvestilac dr Josip Hrnčevič: Drugovi narodni poslanici, 

odborski izveštaj o ovom zakonskom predlogu pročitao sam 
jutros, čitajuči: izveštaj o Krivičnom zakoniku — Opči dio.

Pretsednik: Traži li ko reč? (Ne traži niko). Prelazimo na 
čitanje zakonskog predloga. Molim druga izvestioca da čita 
član po član.



Izvestilac čita naslov i član 1 zakonskog predloga, prema 
izveštaju Zakonodavnog odbora. (Videti prilog na kraju knjige).

Pretsednik: Ko glasa za pročitani član 1, neka digne ruku. 
(Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je 
član 1 primljen.

(Za ovim je Veče naroda, glasajuči dizanjem ruke, jedno
glasno usvojilo i članove 2 i 3 predloženog zakona, prema izve
štaju i predlogu Zakonodavnog odbora.)

Pretsednik: Objavljujem da je ovaj zakonski predlog izgla- 
san u pojedinostima. Glasačemo u celini i to dizanjem ruke. Ko 
glasa za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku), flma li ko protiv? 

•-(Nema). Objavljujem da je Predlog zakona o dopuni Zakona
o krivičnim delima protiv narioda i države u Veču naroda izgla- 
san i da če se uputiti Saveznom veču na rešavanje.

Prelazimo na izbor zamenika stalnih odbora Veča naroda.. 
Ima li ko kakav predlog? Reč ima dr Obren Btagojevič.

Dr Obren Blagojeviič (NR Crna Gora): Drugovi narodni po
slanici, na osmovu člana 16 Poslovnika Veča naroda, a u ime 
Kluba poslanika Narodnog fronta, predlažem za zamenike čla
nova Zakonodavnog odbora.Veča naroda sledeče drugove na
rodne poslanike: Sretena Vukosavljeviča, Košana Pavloviča, La
dislava Ambrožiča, Radovana Papiča, Antuna Augustinčiča, Mi- 
haila Grbiča i Nauma Nanmovskog.

Pretsednik: Postoji li kakav drugi predlog? (Ne postoji). 
Pošto ne postoji nikakav drugi predlog, .stavljam ovaj na gla- 
sanje. Ko glasa za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko 
protiv? (Nema). Objavljujem da su predloženi narodni posla
nici izabrani za zamenike članova Zakonodavnog odbora.

Dr Obren Blagojevič: Za zamenike članova Odbora za pri- 
vredni plan i finansije Veča naroda predlažem drugove narodne, 
poslanike: Krstu Filipoviča, Radovana Popoviča, Tone Dolin- 
šeka, Kirila Miljovskog i Bogda Jadrešina.

Pretsednik: Postoji li kakav drugi predlog? (Ne postoji). 
Pošto ne postoji nikakav drugi, stavljam ovaj predlog na gla- 
sanje. Ko glasa za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko 
protiv? (Nema). Objavljujem da su predloženi narodni posla
nici izabrani za zamenike članova Odbora za privredni plan i 
finansije.

Dr Obren Blagojevič: Za zamenike članova Mandatno-imu- 
nitetskog odbora Veča naroda predlažžem: Dragutina Sailia, 
Ivana Novaka i Živojina Ćurčiča.



Pretsednik: Postoji li kakav drugi predlog?. (Ne pošto ji). 
Pošto ne postoji nikakav drugi, stavljam ovaj predlog na gla
sanje. Ko glasa za\ neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko 
protiv? (Nema). Objavljujem da su predloženi narodni posla
nici izabrani za zamenike članova Mandatno-imunitetskog 
odbora.

Dr Obren Blagojević: Za zamenike članova Administrativ- 
nog odbora Veča naroda predlažem drugove narodne poslanike: 
dr Rudolfa Obračunča, Nika Jurinčiča i Kerime Muču.

Pretsednik: Postoji li kakav drugi predlog? (Ne postoji). 
Pošto nema drugoga, stavljam ovaj predlog na glasanje. Ko 
glasa za, neka digne ruku. (Svi' dižu ruku). Ima li ko protiv? 
(Nema). Objavljujem da su predloženi narodni poslanici iza
brani za zamenike članova Administrativnog odbora.

Dr Obren Blagojević: Za zamenike članova Odbora za 
molbe i žalbe predlažem drugove narodne poslanike: idr Pavela 
Lunačeka, Ljiljanu Čalovsku i Skendera Kulenoviča.

Pretsednik: Postoji li kakav drugi predlog? (Ne postoji). 
Pošto nema drugog predloga, stavljam predlog dr Blagojeviča 
na glasanje. Ko glasa za, neka digne ,ruku. (Svi dižu ruku). Ima 
li ko protiv? (Nema). Objavljujem da su predloženi narodni po
slanici izabrani za zamenike članova Odbora za molbe i žalbe.

Saopštavam Veču naroda da je Savezno veče dostavilo 
Predlog osnovnog zakona o prekršajima onakav kako je usvo
jen u Saveznom veču. Kako je pretres Predloga osnovnog za
kona o prekršajima po dnevnom redu bio predviden za juče 
po podne, to je Vlada FNRJ juče posle sednice dostavila Veču 
naroda predlog za izmenu i dopunu članova 58, 59 i 60 ovog 
zakonskog predloga. Ovaj amandman Vlade otštampan je i 
razdeljen narodnim poslanicima. Predlažem Veču naroda da u 
Predlogu osnovnog zakona o prekršajima koji smo dobili od 
Saveznog veča učinimo izmene prema amandmanu Vlade. Prima 
li Veče ovaj predlog. (Prima). Pošto Veče prima, molim povere- 
nika Vlade, ako želi, da da objašnjenje o ovim izmenama.

Poverenik Vlade Negosav Ocokoljič: Radi se o neznatnim 
izmenama u članovima 58, 59 i €0 Predloga osnovnog zakona o 
prekršajima.

U članu 58 stav prvi ostaje, ali se posle njega dodaje nov 
stav kojim se vodenje administrativno-kaznenog postupka u 
prvom stepenu o prekršajima propisa o javnom redu i miru i 
saobračaju na javnim mestima stavlja u nadležroost otseka unu-



trašnjih poslova pri izvršnom odboru sreskog ili gradskog (re* 
jonskog narodnog odbora). Ovde se radi o prekršajima ma- 
njega značaja, a vodenje postopka po njima i inače treba da 
spada u poslove otseka unutrašnjih poslova. Ali da bi se izbeglo 
stavljanje ovoga posla kod pojedinih odbora u nadležnost koga 
drugog otseka, potrebno je samim zakonom odrediti nadležnost 
otseka unutrašnjih poslova.

U članu 58, stav drugi postaje stav treči sai izmenjenom 
redakcijom koja ga čini jasnijim. Pored promene u redakciji 
ovaj se stav menja utoliko što po ranijem tekstu sreski i, grad- 
ski odbori mogu propisati da za manje prekršaje postupak vodi 
otsek unutrašnjih poslova ili mesni narodni odbor, dok se sa- 
dašnjim tekstom predvida da postupak o prekršajima koje 
odreduje sreski ili gradski narodni odbor vodi u prvom stepenu 
ctsek unutrašnjih poslova, ukoliko to nije stavljeno u nadle- 
žnost izvršnom odboru, povereniku izvršnog odbora ili mesnom 
narodnom odboru. Ovom se izmenom utvrduje načelo koje je
i kod prethodnog stava primenjeno da postupak u prvom ste
penu, po pravilu, vodi otsek unutrašnjih poslova.’

Stav treći ostaje nepromenjen i postaje stav četvrti, tako 
da član 58 glasi (čita):

Član 58
Administrativno-kazneni postupak u prvom stepenu po pra

vilu vodi izvršni odbor sreskog ili gradskog (rejonskog) narod
nog odbora, ukoliko na osnovu zakona ili uredbom nije odre- 
đena nadležnost organa unutranjih poslova, kontrole, inšpekcije 
ili drugog državnog organa.

Administrativno-kazneni postupak po prekršajima propisa
o javnom redu i miru i saobraeaju na javnim mestima vodi u 
prvom stepenu otsek unutrašnjih poslova pri izvršnom odboru 
sreskog ili' gradskog (rejonskog) narodnog odbora.

Po prekršajima koje odreduje sreski ili gradski narodni 
odbor administrativno-kazneni postupak u prvom stepenu vodi 
otsek unutrašnjih poslova, ukoliko u ovim propisima za vodenje 
postupka u prvom stepenu nije određen izvršni odbor, povere- 
nik izvršnog odbora ili mesni narodni odbor.

Za prekršaje koje propisuje mesni narodni odbor postupak 
u prvom stepenu vodi njegov izvršni odbor, odnosno izvršni 
organ.

U članu 59, u stavu prvom, bliže se odreduje u kome slu
čaju izvršni odbor može poveriti naročitoj komisiji donošenje



rešenja o  prekršaju u prvom stepenu. Prema torne, član 59 
'mao bi da glasi (čita):

Član 59
Kad vodenje postupka spada u nadležnost izvršnog odbora 

sreskog ili gradskog (rejonskog) narodnog odbora, izvršni 
odbor može donošenje rešenja o prekršaju poveriti komisiji 
sastavljenoj od dva člana izvršnog odbora i šefa otseka, odno
sno načelnika odeljenja unutrgšnjih poslova. Jedan od dvojice 
članova izvršnog odbora mora biti poverenik u čiji delokrug 
spada posao na koji se odnosi prekršaj, a drugoga bira izvršni 
odbor. Članovima komisije odreduju se i.. zamenici.

Kod mesnih narodnih odbora donošenje rešenja o prekr
šaju može izvršni odbor poveriti komisiji sastavljenoj od se- 
kretara i dva člana izvršnog odbora, a kod mesnih narodnih 
odbora bez izvršnog odbora rešenje donosi sekretar i dva člana 
narodnog odbora koje odbor odredi.

Na osnovu zakona ili uredbom može se propisati da rešenie
0 pojedinim vrstama prekršaja donosi nadležni poverenik, 
odnosno odredeni član izvršnog odbora.

Kod člana 60, gde je reč o rešavanju o prekršajima u dru- 
gom stepenu, ostavljeno je načelo da u drugom stepenu o .prekr
šajima rešava viši nadležni državni organ, ali je dodato još i 
to, a to je ono što je novo, da se zakonom i uredbom može to
1 izmeniti. Naime, radi se o neznatnim prekršajima, gde bi even
tualno zakonom i uredbom mogao biti odreden izvršni odbor 
da rešava u drugom stepenu. Pošto je ta izmena učinjena ovde 
u prvom stavu, poslednji stav toga člana, kako je bio u prvobit- 
noj redakciji, pokazao se kao nepotreban. Prema tome, novi 
član 60 glasi (čita):

Član 60
U administrativno-kaznenom postupku rešenje u drugom 

stepenu donosi neposredno viši državni organ, ukoliko zako
nom ili uredbom nije drukčije odredeno.

Po prekršajima po kojima je u prvom stepenu rešavao iz
vršni odbor sreskog ili gradskog narodnog odbora rešava u 
drugom stepenu ministar narodne republike, odnosno poverenik 
glavnog izvršnog odbora narodne skupštine autonomne pokra
jine, ili poverenik izvršnog odbora narodnog »odbora autonomne 
oblasti u čiji delokrug spada prekršaj. U oblasti i u gradovima



koji imaju rejonske narodne odbore, po prekršajima u drugom 
stepenu rešava oblasni, odnosno gradski izvršni odbor, koji 
rešenje mogu preneti na komisiju sastavljenu iz dva člana iz- 
vršnog odbora i načelnika odeljenja unutrašnjih poslova.

Izvršni odbor sreskog narodnog odbora, kada je nadležan 
da rešava o prekršajima u drugom stepenu, može donošenje 
rešenja poveriti komisiji sastavljenoj po prethodnom članu.

Po prekršajima po kojima je u prvom stepenu rešavao 
poverenik, odnosno odredeni član izvršnog odbora, kao i otsek 
unutrašnjih poslova po prekršajima koje je odredio sreski ili 
gradski narodni odbor, rešava u drugom stepenu izvršni odbor 
sreskog, odnosno gradskog narodnog odbora. Ako je po pre
kršajima koje je odredio gradski narodni odbor u prvom ste
penu rešavao otsek unutrašnjih poslova pri rejonskom narod- 
nom odboru, u drugom stepenu rešava izvršni odbor gradskog 
narodnog odbora.

Pretsednik: Molim druga izvestioca Zakonodavnog odbora, 
dr Dušana Bratxa, da se izjasni u ime Zakonodavnog odbora 
da li prima predloženi amandman Vlade FNRJ.

Izvestilac dr Dušan Bratić: U ime Zakonodavnog odbora 
primam ovaj amandman koji je podnela Vlada FNRJ.

Pretsednik: Traži li ko reč? (Ne traži niko). Pošto niko 
ne traži reč, objavljujem da je Veče naroda usvojilo Osnovni 
zakon o prekršajima sa izmenama u članovima 58, 59 i 60 i da 
če ponovo biti dostavljen Saveznom veču na rešavanje, u smislu 
člana 32 poslovnika.

Saopštavam Veču da je Vlada FNRJ, na osnovu člana 2 
Zakona o ovlaščenju Vladi FNRJ za donošenje uredaba po pi- 
tanjima iz narodne privrede, podnela Veču naroda na potvrdu 
uredbe donete od 10 marta do 26 novembra ove godine. Ove 
uredbe otštampane su i razdeljene narodnim poslanicima. Pre
dlažem Veču da ove uredbe u smislu zakona usvoji i potvrdi. 
Ko glasa za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? 
(Nema). Pošto je Veče potvrdilo ove uredbe, one če biti do
stavljene Pretsedništvu Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ 
na dalju nadležnost.

Administrativni odbor Veča naroda podnosi Veču izveštaj
o finansisko-blagajničkom poslovanju Veča naroda. Molim izve
stioca Odbora, druga Ljubu Momčiloviča, da pročita odborsk: 
izveštaj.

Izvestilac Ljuba Momčilović (AP Vojvodina — NR Srbija) 
(čita):



NARODNA SKUPšTINA FNRJ 
• < VEČE NARODA

‘ Administrativni odbor
Br. 64 

24-XI-1947 g o d . .
Beograd.

VEĆU NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
B e o g n d

; 1 Usvajanjem izveštaja Administrativnog odbora br. 17 od 
5 decembra 1946 godine, Veće naroda na svom petom redovnom 
sastanku II redovnog zasedanja, održanom 6 decembra 1946 go
dine, odobrilo je kao ispravno celokupno računsko-blagajničko 
poslovanje Veča naroda u vremenu od 1 januara do 30 novembra
1946 godine i time za'ovaj period vremena dalo razrešnicu 
odgovornim naredbodavcima i računopolagačima.

Za vreme od 1 decembra 1946 godine do 31 oktobra 1947 
godine Odbor je preko svojih članova, u smislu čl. 51 Poslov
nika Veča naroda, svakog meseca redovno pregledao račune 
Veča naroda i o nadenom stanju podnosio pismene izveštaje 
Pretsedniku Veča naroda radi daljeg poslovanja računbvodstva
i blagajne...................

U tom vremenskom periodu početni, saldo/ tj. saldo na 
dan 1 decembra 1946 godine, iznosio je Din. 430.371,87 a za
ključeni saldo, tj. saldo na dan 31 oktobra 1947 godine bio je 
kod Narodne banke FNRJ na akreditivu br. 502 Din. 1,793.474,26 
a u samoj .kaši'Din. 48.482,03.

Članovi Administrativnog odbora koji su vršili redovan 
mesečni pregled računa Veča naroda nalazili su: da su isplate 
vršene u granicama budžetom odredenih kredita, tromesečnih 
planova i mesečnih akreditiva; da su sva novčanai dokumenta 
bila snabdevena propisnom naredbom i nalogom za isplatu i 
da su, prema tome, sve isplate i uplate vršene na osnovu isp.rav- 
nih i likvidnih dokumenata, kao i da je nadeni saldo odgova- 
rao uvek faktičnom stanju.

Na svojoj sednici održanoj 27 novembra 1947 godine Admi
nistrativni odbor usvojio je sve izveštaje svojih članova o me- 
sečnom pregledu računa Veča naroda kao ispravne.

S obzirom na sve napred izloženo, a na osnovu čl. 51 Po
slovnika Veča naroda, Administrativni odbor predlaže Veču da 
izvoli primiti kao ispravno i na zakonu osnovano celokupno 
računsko-blagajničko poslovanje Veča naroda u vremenu od 1



decembra 1946 godine do 31 oktobra 1947 godine i da za ovo 
vreme da razrešnicu odgovornim naredbodavcima i računo- 
polagačima.

Za izvestioca odreden je Ljuba Momčilovič.
Odbor moli Veče da ovaj izveštaj izvoli u svemu usvojiti.

Pretsednik
Sekretar Admin strativnogr odbora

K Popivoda, s. r. Milan D. Smiljanič, s. r.

Č il.a n o v i :
Lj. Momčilovič, s. r., L. Ambrožič, s. r.

Pretsednik: Prima li Veče ovaj izveštaj? (Prima). Ko glasa 
za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ko je protiv? (Nije niko).

Pošto je Veče primilo ovaj izveštaj, objavljujem da je data 
razrešnica naredbodavcima i računopolagačima u vremenu od 
1 decembra 1946 godine do 31 oktobra 1947 godine.

Objavljujem još Veču naroda da je narodni poslanik don 
Ante Salacan zamolio petnaestodnevmo otsustvo zbog bolesti. 
Predlažem da mu se otsustvo odobri. Prima li Veče moj pre
dlog? (Prima). Pošto Veče prima, otsustvo je odobreno.

Predlažem «odmor od 15 minuta.

(Posle odmora)
Pretsednik: Drugovi narodni poslanici, nastavljamo rad. Za 

dnevni red iduče sednice predlažem: rešavanje o Predlogu kri
vičnog zakonika —• Opšti deo i o Predlogu zakona o dopuni 
Zakona o krivičnim delima protiv naroda i države, koje če do
staviti Savezno veče u smislu člana 26 poslovnika.

Prima li Veče ovaj dnevni red? (Prima).
Pošto Veče prima predloženi dnevni red, sednicu zaklju

čujem, a iduču zakazujem za sutra u 9,30 časova.
(Sednica je zaključena u 17,30 časova).
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СА ВЕЗН О  ВЕЋЕ

Пета  седница
(28 новембра 1947)

Почетак iy 15,15 часова.
Лретседавао претседник Владимир Симић.
Претседник: Отварам пети редовни састанак IV редовног 

заседања Савезног већа Народне скупштине Федеративне 
Народне Републике Југославије.

Записник данашње седнице водиће секретар Стеван Jtp'- 
вичић. Изволите саслушати записник прошле седнице.

Секретар Стеван Јовичић чита записник четвртог редов- 
ног састанка од 27 новембра 1947 године.

Претседмик: Им.а ли примедаба на прочитани записник? 
(Нема). Пошто примедаба нема, записник лрошлог састанка 
се оверава.

Behe народа Народне скупштине ФНРЈ, у смислу члана 63 
Устава, доставило je Савезном већу иа решавање законске 
предлоге који су моиачно усвојени iy Већу народа: Предлог 
општег закона о шумам.а; Предлог општег закона о лову; 
Предлог закона о државној арбитражи; Предлог закона to 
укидању става 3 члана 14 Закона о сузбијању недоггуштене 
трговине, недопуштене шпекулације и привредне оаботаже; 
Предлог закона о изменама и допунама Закона о таксама; 
Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопри- 
вредној машинској служби; Предлог закона о забрани упо- 
требе грба, 'печата и имена Ор.ганизације Уједињених нациј^; 
Предлог закона о  допуни Закона о орденима и медаљама 
Федеративне Народне Републике Југославије.

У смислу члан.а 26 пословника, извештавам Савезно веће 
да CMio упоредили текстове примљених законских предлога



од Већа народа са текстовима законских предлога које je 
усвојило Савезно веће Народне скупштне ФНРЈ и установили 
да су ти текстови истоветни. Питам Веће да ли прима изве- 
штај Претседништва да су поменути законоки пројекти исто- 
ветни? (Прима).

Пошто Веће прима овај извештај, објављујем да je На- 
родна скупштина ФНРЈ тиме усвојила: Општи закон о шу- 
мама; Општи закон о лову; Закон о државној арбитражи; 
'Закон о «укидању става 3 члана 14 Закона о сузбијању недо- 
пуштене трговине, недопуштене шпекулације и привредне 
саботаже; Закон о изменама и допунама Закона о таксама; 
Закон о изменама и допунама Закоиа о пољопривредној ма- 
шинској служби; Закон о забрани употребе грба, иечата и 
имена Организације Уједињених нација; и Закон о допуни 
Закон.а о орденима и медаљама Федеративне Народне Репу- 
блике Југославије.

Сви ови закони биће упућени Президијуму Народне скуп- 
штине ФНРЈ ради проглашења.

Исто тако, Веће народа доставило je Савезном већу, у 
смислу члана 63 Устава, и Предлог основног закрна о прекр- 
шајим.а, пошто je коначно усвојен у Већу народа.

Како je претрес Предлога основног закона о прекрша- 
јима оо распореду био предвиђен за јуче по подне, а свршен 
je јуче пре подне, то je предлог Владе ФНРЈ за измену и 
допуну члана 58, 59 и 60 стигао јуче после закључене сед- 
нице на којој je овај лредлог усвојен.

Овај лредлог за измену и допуну наведених чланова 
штампан je и раздељен народним посланицима. Предлажем 
Већу да у Предлогу 1основног закона о прекршајима, који 
смо добили од Већа народа, учинимо измеиу и допуну према 
лредлогу Владе ФНРЈ. Ако Веће прима oaaij мој предлог, 
даћу реч поверенику Владе ФНРЈ да објасни потребу измена 
ћ  допуна и известиоцу Закшодавног одбо,ра да се у име За- 
конодавног одбора изјасни о њима.

Да ли Веће прима предлог до приступимо овом поетупку? 
(Прима). Пошто Веће то прима, дајем реч поверенику Владе 
ФНРЈ Петру Ивићевићу, помоћншсу Министра унутрашњих 
послова ФНРЈ, који ће прочитати образложење.

Повереник Владе Петар Ивићевић: Другови народни за- 
ступници, ja h'v вам саопштити образложење амандм.а«а које 
je  Влада поднела уз чл. 58, 59 и 60 Основног закона о пре- 
кршајима.



У чл. 58 став први остаје, али се после њега додаје нов 
став којим се вођење административно-казненог посТупка у 
првом степену за прекршаје прописа о јавном реду и миру и 
саобраћају на јавним местима ставља у надлежностотсека 
унутрашњих послова при извршном одбору сресшг или град- 
ског (рејонског) народног одбора. Овде се ради о прекрша- 
јима мањег значаја, а вођење поступка по њима иначе треба 
да спада у послше отсека унутрашњих послова. Али да би 
се избегло стављање овог посла код . лојединих одбора у 
надлежност кога другог отсека, потребно je самим законом 
одредити надлежност отсека унутрашњих послова. -

У чл. 58 став други постаје став трећи са измењеном ре- 
дакцијом која га чини јаснијим. Поред промене у редакцији, 
ав-aij се став мења утолико што по ранијем тек,сту срески и 
градски одбори могу прописати да за мање прекршаје па- 
ступак води отсек унутрашњих послова или месни'народни 
одбор, док се садашњим текстом предвиђа да поступак по 
прекршајима које одређује срески или градски народни 
одбор води у првом степену отсек унутрашњих послова, уаос- 
лико то није стављено у надлежност извршном одбору, по* 
веренику извршног одбора или месном народном одбору. 
Овом се изменом атврђује начело које je и код претходног 
става примењено, да поступак у првом степен-у по правилу 
води отсек унутрашњих послова.

Став трећи locraje непромењен и постаје став четврти.
У члану 59, став лрви, измењен.а je cajveo* редакција и 

утолико што je прецизније означено у коме случају извршни 
одбор може поверити нарочитој комисији доношење решења
о прекршајима.

Став други lOCTaje негхромењен, а став трећи се мења у 
завршном делу. По првобитном тексту могло се прописати 
да решење о појединим врстама прекрш-аја доноси повере- 
ник, не прецизирајући који, а затим претседник или секретар 
извршног одбора. По измењеном тексту прецизирано je да 
je то надлежни повереник а затим одређени члан извршног 
одбора. Овом изменом се утврђује надлежноет ба-ш оног по- 
вереника у чији делокруг спада) она врста послова из које 
je и прекршај, а затим се отклања надлежност претседника 
и секретара по положају, те се омогућава давање тога посла 
члану извршног одбор-ai који за то буде одређен.

У члану 60, став први, дато je у ттрвобитном тексту само 
правило о томе ко решава у другом степену, а у ставу петом 
је  п.редвиђен изузетак од овог правила. У садашњем тексту



става првог je, међутим, садржано и лравило и изузетак, 
тако да je став лети лостао нелотребан.

У чл. 60 став други и трећи остају непромењени, а став 
четврти се мења само утоликсгшто се доводи у сагласност са 
изменом извршеком у чл. 59.

Пети, лоследњи, став овог члана брише се.
To je у свему предлог о изменама чланова 58, 59 и 60 i* 

ja, у име Владе ФНРЈ, молим да га усвојите.
Претседник: Позивам известиоца Законодавног одбора, 

народног посланика друга Гргурића, да се изјасни прима ли 
овај амандман Владе ФНРЈ.

Известилац др Јаков Гргурић: Другови народни посла- 
ници, iy име Законодавшг одбора предлажем да ове измене 
'чланова 58, 59 « 60 прихватлте како je Влада предложила.

Претседник: Молим известиоца да чита члан 58 са пре- 
дложеним изменама и допунама.

Известилац: Члан 58 мења се и гласи:

Члан 58

Административио-казнени поступак у првом степену no- 
правилу води извршни одбор среског или градсмог (рејон- 
ског) народног одбора уколико на основу закона или уред- 
бом није 'одређена надлежност органа уи^раш њх послова. 
контроле, инспекције или другог државног органа.

Административно-казнени поступа.к по прекршајим^ про- 
писа о јавном реду и миру и саобјзаћају на јавним местима 
води у првом степену io-тсек унутрашњих послова при извр- 
шном одбору среског или градског (рејонског) народног 
одбора.

По прекршајима које одређује срески или градски на- 
родни одбор административно-казнени поступак у првом сте- 
nemi води отсек унутрашњих послова, уколико iy овим про* 
писима за вођење гхоступка у првом степену није одређен 
извршни одбор, повереник извршног одбора или месни на- 
родни одбор.

За прекршаје које прописује месни народни одбор по- 
ступак у првом степену води његов извршни одбср, односно 
извршни орган.



Претседник: Ko je за ов.ако измењени члан 58 Закона о 
прекршајима, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли кога 
лротив? (Нема). Примљено једногласно.

Известилац: Члан 59 мења се и гласи:

Члан 59
Кад вођење шоступкз спада *у надлежност извршног од- 

бора среског или градског (рејонског) народног одбора, из- 
вршни одбор може доношење решења о прекршају гговерити 
комисији састављеној од два члана извршног одбора и шефа 
•отсека, односно начелника 'одељења унутрашњих гпослова. 
Један од двојице чланов^ извршног одбора мора биги пове- 
реник у чији делокруг спада посао на <који се односи пре- 
кршај, а другога бира извршни одбор. Члановима комисије 
одређују се и заменици.

Код месних -народних одбора доношење решења о  пре- 
кршају може извршни одбор поверити комисији сас^ављеној 
од секретара и два члана извршног одбора, а код месних на- 
родних одбора без извршног одбора решење доноси секре- 
тар и два члана народног одбора, моје одбор одреди.

На основу закона или у.редбом може се прописати да 
решење о појединим врстама прекршаја доноси надлежни 
повереник, односно одређени члан извршног одбора.

Претседник: Ко je за овако измењени члан 59 Закона о 
прекршајима, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли кога 
против? (Нема). Примљено je једногласно.

Известилац: Члан 60 мења се и гласи:

Члан 60
У административно-казненом поступку решење у другом 

степену доноси непосредно виши државни орган, уколико 
законом или уредбом није друкчије одређено.

По прекршајима, по којима je у првом степену решавао 
извршни одбор среског или градског народног одбора, ре- 
ш^ва у другом степену министар народне републике, односно 
повереник главног извршног одбора народне сиупштине iay- 
тономне покрајине, или повереник извршног одбора народ- 
ног одбора аутономне области у чији делокруг спада прекр- 
шај. У области и у градовима који имају рејонске народне 
одборе, по прекршајимл у другом степену решава обласни, 
л)днос№0  градски извршни одбоо, који решење могу пренети



на комиеију састављену из два члана извршног одбора и нн~ 
челника одељења унутрашњих послова.

Извршни одбор среског нарадног одбора, када je надле- 
жан да решава о прекршају у другом степену, може доно- 
шење решења поверити комисији састављеној по претход- 
ном члану.

По прекршајима по којима je у првом степену.реш-авао 
повереник, односно 'одређени члан извршног одбора као иг 
отсек унутрашњих послова по прекршајима које je одредио- 
срески или градски народни одбор, решава у другом сте- 
нену извршни одбор cpectfor односно градског народног 
'одбора. Ако je no прекршајима. које je одредио градски нг- 
родни одбор у првом степену решавао отсек унутрашњих 
послова при рејонском народном оДбору* у другом степену 
решава извршни одбор градског народног одбора.

Претседник: Ко je за овако измењени члан 60 Закона о 
прекршајим.а, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли 'ко 
против? (Нема). Примљено je једногласно.

Цео овај Закон о премршајима изгласан са овим накнад- 
ним допунама биће достављен, у смислу члана 26 пословника, 
Већу народа на даље решавање.

Влада ФНРЈ доставила je Савезном већу на одобрење 
уредбе донете на основу Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ 
за доношење уредаба -по питањима из народне привреде, 
које Oy ^ ои ете у времену од 10 марта до 26 новембра 1947 
године.

Молим секретара да прочита списак уредаба који je 
предат друговима народним посланицима.

Секретар чита списак |уредаба које су донете у времену 
од 10 марта до 26 новембра 1947 године. (Видети прилог на 
крају књиге).

Претседник: Да ли Веће одобрава ове уредбе? (Одо- 
брава). Да ли има неко да не одобрава? (Нема.). Објављујем 
да су све прочитане уредбе које je Влада, на основу закон- 
ског овлашћења, донела у времену од 10 марта до 26 новем* 
ора 1947 године — одобрене.

Савезно веће примило je следећи акт од Администра- 
тивног одбора:



САВЕЗНОМ ВЕЋУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б e o г p а д.

Усвајањем извештаја Администраггивног одбора бр. 16 
*од 5 децембра 1946 године, Савезно веће на свом петом ре- 
довном састанку II редовног заседања, одржаном 6 децем- 
бра 1946 године 'одобрило je као исправно целокупно бла- 
гајничко пословање Савезног већа у времену од 1 јануара 
до 30 новембра 1946 године и тиме за овај период времена 
дало разрешницу одговорним наредбодавцима и рачунопо- 
лагачима.

За време од 1 децембра 1946 године до 31 октобра 1947 
године Одбор je преко својих чланова, у смислу чл. 55 По- 
словника Савезног већа, сваког месеца редовно прегледао 
рачуне Савезног већа и о нађеном стању подносио писмене 
извештаје Претседнику Савезног већа ради даљег пословања 
рамуноводства и благајне.

У том временском периоду почетни салдо, тј. салдо на 
дан 1 децембра 1946 годи-не износио je 247.461,63 динара, 
а заокључни салдо тј. салдо на да.н 31 октобра 1947 године 
био je: код Народне банке ФНРЈ на акредитиву број 501 
динара 2,976.292,87 а у самој каси Савезног већа динара 
63.093,58. -

Чланови Административног одбора који су вршили ре- 
дован месечни преглед рачуна £авезног већа налазили су даг 
су исплате вршене у границама буџетом одобрених.кредита, 
тромесечних планова и месечних .акредитива, да су сва нов- 
чана документа била шаб{Ц<евена лрописаном наредбом и 
наЛогом 331 исплату и да су, према томе, све и*сплате и уплате 
вршене на основу исправних и ликвидних докумењаиа и да 
je нађени салдо одговорао увек фактичком стању.

На својој седници, одржаној на дан 27 новембра 1947 
године, Административни одбор усвојио je све извештаје 
својих чланова о месечном прегледу рачуна Савезног већа 
као исправне.

С обзиром на све напред изложено, а на основу чл. 51 
Пословника Савезног већа, Административни одбор прег 
длаже Савезном већу да изволи примити као исправно и н.а 
закрну основано целокупно рачунско благајничко пословање 
.Савезцог већа од 1 децембра 1946 године до 31 октобра 1947 
године и да, за ово време да разрешницу одговорним иа/ред^ 
бодавцима и рачунополагачима.



За известиоца одређен je Шевић Александар.
Одбор моли Веће да овај извештај изволи у свему 

-усвојити.

Да ли Веће прима предлог Администр.ативног одбора 
да се да разрешница за период од 1 децембра 1946 до 31 
октобра 1947 године, или жели да известилац по овоме да 
ближа обавештења? (Веће прихвата атредлог Администра- 
ТИВН10Г одбора). Им.а ли кога да не прима предлог Админи- 
стративног одбора? (Нема.). Објављујем да je предлог Адми- 
нистративног одбора о давању разрешнице за рачунско-бла- 
гајничке послове Савезнсг већа од 1 децембра 1946 до 31 
октобра 1947 године Савезно веће лримило.

Законодавни одбор поднео je предлог да се изаберу 
нови чланори Законодавног одбора на место досадашњих, и 
toi место др Милоша Московљевића, Месуда. Хоти,ћа и инж. 
Живојина Јоцића, пошто су исти заузети н.а др'>тим дужно- 
стима те не могу присуствлвати седницама Законодавног 
одбора.

Овај избор чланова Законодавног одбора стављен je на 
дневни ред дашшње седнице као четврти, само што je 
објављено да fee бити извршен избор два члана, а предлаже 
се избор три члана. Предлажем да се у овом смислу допуни 
четврта тачка д-аиашњег дневног реда, дакле, избор не два 
већ три члана Законодавиог одбора. Прихвата ли Веће овај 
предлог? (Прихвата). Објављујем да je четврта тачка 
дневног реда измењена утолико што ће се наместо два би- 
рати три члана Законодавног одбора.

Народни послалик Гретић Ивица моли пет дана отсу- 
ства због хитног и неодложног гтосла, народни посла-ник Ви- 
ловић Мустафа моли отсуетво ca IV редовног заседања због 
пута у иностранство.

Предлажем Већу да прихвати ове молбе и одобри тра- 
жена отсуства. Да ли Веће прима овај предлог? (Прима). 
Објављујем да су оба отсуства одобрена онако како je пре- 
дложено.

Секретар 
Александар Шевић, с. р.

Претседник 
Администрагивног одбора
Дража Марковић, с. р.

Ч л а и о в и :

X. Ћемерлић, с. p., Панто Малишић, с. р.



Прелазимо на дневни ред. Прва тачка дневиог реда je 
претрес Предлога кривичног законика — Општи део. Изве- 
стилац о овом предлогу je Претседник Законодавног одбора, 
народни посланик Моша Пијаде. (Аплауз).

Известилац Моша Пијаде (Изборни срез Бедград l): 
'(Чита извештај и додатак извештају Законодавног одбора. 
—■ Видети (прилог на крају књиге.)

Другови н.ародни посланици, пред вама се данас налази 
на претресу пројекат закона 'од врло велишг значаја, закона 
који ће бити велики прилог обезбеђивању, учвршћивању и 
даљем развијању правног поретка наше народне државе и 
з*ажонитости у њој. Брзи темпо развитка читавог нашег 
HiOB'or друштвеног и државнгог »уређења, тако богатог новим 
облицима у којима се манифестује нова садржина живота 
наших народа у свима обласгима државног, привредног. 
друштвеног и културног кретања, не само да je створио по- 
требу да се изради ова заионска гоодлога за заштиту несме- 
таног развитка наше народне државе и личности и етрава 
грађата, него je, с обзиром на значајни развитак и нашега 
'законодавства, пружио rf могућност да релативно за. врло 
'кратко време, само две и по «године после завршетка рата, 
*гу потребу можемо и задовољити. Старој Југославији тре- 
бало je десет година 3ia доношење Кривичног законика.

Истина, не излази пред вас потпун Кривични законик, 
већ само његов Општи део. Али израда Општег дела и прет- 
стављала je основни посао и главну тешкоћу. Кад у овом 
Општем делу Кривичног законика будемо имали основицу 
чигоавог нашег кривичног законодавства, закон који одре- 
ђује основу казнене политике наше државе, онда израда По> 
себног дела Кривичног законика углавном неће више прет- 
стављати тежак посао. Зато, с обзиром' на1 садашње стање 
нашег кривичног законодавства и на спудије које су у току, 
можемо готово са сигурношћу очекивати да ће у току 1948 
године пред овај високи дом бити изнет и Посебни део Кри- 
вичног законика. Тешкоћа код тога јесте у томе што има 
лредмета који досад или ниоу уопште били обрађени у по- 
себним кривичним законима — као, на пример, кривична 
дела против службене дужности или војна кривична! дела — 
или су недовољно и непотпуно обрађени у атосебним кривич- 
ним законима или у појединачним прописима разбацаним
iio разним посебним законима и уредбама, као што су дела 
против држаене имовине и економска кривична дела. Но, та



тешкоћа може брзо бити савладана, па ипак делим мишљење' 
оних др.угова .који сматрају да не треба непосредно пркћи 
изради Посебног дела Кривичног законика у целини, него да 
се неке најважније главе будућег Посебнот дела, на лример 
кривична дела против државне и задружне имовине и кри- 
вична дела против службене дужности, не износе пред Скуп- 
штину као поједине главе Посебног дела, тако да би Скуп- 
штина сукцесивно усвајала све главе Посебног дела, него да 
се испрва изиесу заак> посебни закони. Поменута два посебна 
закона могли бисмо овде претресати вероватно већ у гоо- 
четку идуће године.

Овако je потребно да се поступи прво због тога што су 
ти закони хитни, те њихово доношење не треба одужити- 
чекањем да буде готов цели Кривични законик. А друго, пре 
осталих одељака Посебног дела нама je много хитније по- 
требно доношење Кривичног судског поступња', који наши' 
еудови нестрпљиво очекују. Један пројекат Кривичног суд- 
ског поспупка већ je израђен у савезном Министарству пра- 
восуђа и изгледало je да ће он моћи бити изнет пред Скуп- 
mTPiHy на овом заседању. Ипак, с обзиром на велику важност 
предмета, остављено je да се пројеклгг боље проучи, ка«о би 
се имала гаранција да ће и тај закон бити на оној висини на 
којој je закон који данас претресамо. Тако се надамо да по- 
четком идуће године имамо поред поменута два посебна за- 
кона и Кривични судски поступак, чије се отсуство данас 
осећа као велика празнина без обзира на то што je пракса 
наших судова углавном решила основна литања поступка.

Овакав начин рада, да се материј^ појединих глава По- 
себног дела Кривичног зашлика делимично обрађује у па- 
себним законима,, има знатне предности. Прва je предност 
у томе што можемо издвојити и обрадити прво оне делове 
>који су нам прече потребни, на које можемо М1ање чекатк 
кего на друге. Затим, то нам допушта да ту материју дубље 
и обухватније обрадимо него што би то било могућно код 
фронталмог прилажења целокупној материји Посебног дела 
'Кривичног законика. Обрађујући тако једну област за дру- 
'гом, ми ћемо 1припрем:ити ГТосебни део Кривичног законика 
не кабинетским конструисањем, већ конкретним практичним 
решавањем лојединих литања у лосебним законима, који ће 
у часу њлховог скупљања у јединствену целину лмати за со- 
бом и пробу судске праксе, као што je то на лр. са Законом
о кривчним делима против народа и државе. који je био 
израђен € перспективом да једног дана постане једна од:



гљава Поеебног дела Кривичног законика, и који се у пракси 
наших судова сјајно потврдио.

Ипак, а нарочито сада кад већ добијемо Општи део Кри- 
вичног законика, ова.кав начин рада не значи ни у ком слу- 
чају да ми те поједине будуће одељке Посебног дела КЗ 
треба да обра.ђујемо и да их можемо обрађивати не мислећи
о томе каква ће бити касније целина Посебног дела. Зато се 
већ сада дискутује о нацрту система Посебног дела. To ће 
HiaiM дати одређен оквир који ће иам помоћи у изради поје- 
диних одељака, a то ће допринети и томе да израда тих 
одвојених одељака буде заиста успешна припрема за кон- 
струисање Посебног дела. Код дис.кусије о томе чуло се и 
мишљење, не би ли било боље уопште остати при посебним 
кривичним законима! и не кодификовати их у јединственом 
Кривичном 3|21к0нику. Али, ма да то мишљење може теорет- 
'ски да има својих оправдања, очигледно je да ће у дана- 
шњим нашим условима, на садашњем степену развитка на- 
ших судова,, за њихов правидан рад, за њихово даље поди- 
зање, за даље учвршћивање законитости бити много кори- 
снија одређена и јасно ограничена! основа какву ће прет- 
стављати потпун Кривични законик.

Да се врапгим сада нашем данашњем пројекту.
Има већ година дана како je преко наших правних ча- 

corraca, као и од стране наших законодавних одбора био 
објављен први пројекат Општег дела Кривичног з^коника 
као материјал за дискусију. Дискусија у јавности и много- 
бројне примедбе достављене Комитету за законодавство, -у 
чему су учествовали руководећи савезни и републикански 
државни органи, ор.гани тужиоштв^ и правосуђа, правни фа- 
култети и правничке организације, као и поједини правни 
научници, најзад дискусије на многим састанцима и савето- 
вањима учиниле су да je пројешт не само био исправљен, 
дотериван и догсуњаван, него да je немолико пута из основа 
прерађиван док се није дошло до ко'начног текста који je 
Влада усвојила са извесним изменама и допун^ма и доста- 
вила законодавним одборима Скупштине на претрес. На >овом 
месту 'сматрам да еа ове трибине треба одати нарочито при- 
зиање комисији стручњака при савезном Министарству пра- 
восуђа, стручњацњма из Комитета за законодавство и из- 
градњу народне власти при Савезној влади и из Јавног ту* 
жиоштва ФНРЈ, чијој спреми и напорима припа.да највећи 
део ааслуга за вжхжи научни квалитет овог пројекта.



Широј јавности био je познат само прошлоподишњи 
предпројекат, а сада 'ће се упознати са текстом о коме ра- 
спраављамо. Само упоређивање та два текста гожазује колики 
je велики труд био уложен да. се дође до текста који би био 
на оној научној висини која одговара правном поретку 
једне шпредне, народне демократије, текста који би до- 
стојно претстављао иаше данашње законодавство, поред 
нашег Устава, и других закона који су нашем за.конодавству 
већ прибавили оправдан углед у свету. Ми можемо да ка- 
жемо, без бојазни да нам се пребаци нескромност, да) смо 
ш им законским пројектом не -само добили закон који у 
пуној мери одговара интересима «аше народне држзве и 
њеног грађанина и етрогим и високим захтевима које до- 
следна народна демократија поставља за научни квшштет 
свога законодавства, него да њиме дајемо и важан прилог 
унапређењу модерног кривичног законодавства уопште. 
(Одобравање).

Општи део |Кривичног законика који се налази пред 
вама модеран je у најбољем смислу речи. Сасвим je разу- 
мљиво за народну демократију као што je наша дз1 и у овој 
области права1 иде за тим да њено законодавство буде одраз 
резултата и тековина напредне иауке кривичног права, да се 
користи овима теиовинама одиста напредне мисли у овој 
области. Разуме се да je у овом погледу највише имало да 
нам лружи кривично законодавство у Совјетском Савезу 
(Кривични закони,к РСФСР), али не само данас join важеће 
норме Tlora законодавства, које су одговарале условима! пе- 
риода када су донете и чије je прила,гођ‘ав.ање данашњим 
условима сада на дневном реду, — него и резултата праксе 
тога законодавства и теоретске научне обраде те праксе. 
Али нису при томе запостављене «h неоспорне тековине кри* 
вичиог права у другим земљама. Искоришћавање свих тих 
тековина које претстављају резултате дугот* развитка прав- 
них схватања кроз векове имало je да« нам помогне да) на- 
ђемо израз који ће најбоље одговорити нашим сопственим 
тековинама у области кривичног права и наше казнене толи- 
тике, изграђиване и развијане у току Ослободилачког рата 
и у послератном периоду с развијањем читавог нашег новог 
друштвеног поретка1, да ш а  општа основа наше казиене по- 
литике буде одраз не само данашњих наших услова, него да 
нстовреме.но буде и једно од оруђа способних да помогне 
даљем учвршћивању и развијању наше народне демократије 
и изградњи 'ООцијализма.



He откидајући ce, дакле, од општег историјског ра- 
звитка, умејући да ценимо налредовање правних схватања 
друштва кроз различите историјске друштвене формације 
до садашње социјалистичке епохе, свесни закона друштве- 
ног развитка и линије којом данас тај развитак иде, ми cmio 

одбацили апстрактно, ф'ормалистичко и лажно схватање кри- 
вичног законодавства буржоаских држава, које под фирмом 
заштите „друштва уопште” и „човека ушшгге” (такво дру- 
штво и таквог човека псжуииавају сада да пронађу и у Же- 
неви у Потк)омисији ОУН за људска права) — прикрива 
класну заштиту експлоатаггорске државе. Оно што наше кри- 
вично законодавство има да штити и iiit io i долази до пуног 
израз1а у основним начелима Општег дела Кривичног зако- 
ника, који je лред нама, није ни апстрактно „друштво”, ни 
апстрактни „човек”, него je то ово наше одређено друштво, 
наша наЈродна држава и личносг и права њеног грађа.ниш! 
(Аплауз). Ово научно исправно и доследно демократско схва- 
тање долази до израза кроз цели овај законски пројекат, iy 
свима његовим начелним поставкама, а посебно je прогла- 
шено у првом члану уводних одредаба, који каже:

„Кривично зако'нодав.ство Федеративне Народне Репу- 
бли«е_Југослаеије има задатак да одређивањем кривичних 
дела и пролисивањем казни, васпитно-паправних и здравстве- 
но-заштитних мера, које се примењују у законом одређеном 
поступку, штити од друштвено опасних дела народну др- 
жаву засновану на тековинама Народноослободилачке борбе, 
њен правни поредак, њену содијалистичку изградњу и лич- 
ност и права њеног грађанина.”

Више момената треба истаћи у овоме члану. Tiy je одмах 
речено да у средства заштите нашег лоретка не спедај|у само 
казнене мере, него и васпитнонпоправне и здравствено-за- 
штитне мере. Ту je одмах на челу закона и одредба од 
основне важности за з^конитост нашег судовања, наиме да 
се ломенуте казнене, васпитно-поправне и здравствено-за- 
штитне мере примен>уј|у у поступку који je одређен законом. 
Као целина овај члан јасно одређује задатак не само Кри- 
вичног зжоника, већ читавог .нашег кривичног законодав- 
ства. Тај задатак јесте заштита народне државе, њеног 
правног лоретка, њене социјалистичке изградње и њеног 
грађанина од друштвено опасних дед.а,, Шта je то друштвено 
опасно дело, каже други став трећег члана .који стоји на 
челу друге главе укојо ј се говори о кривичној одговорности:



„Друштвено опасно je дел)0| тсоје угрожава или нарушава 
државно и друштвено уређење, независност и безбедност 
Федеративне Народне Републике Југославије, личност гра- 
ђана, њихова права и права друштвених организација, као и* 
уопште правни поредак утврђен савезним Уставом и уста- 
вима народних република.”, док први став истог члана гсо- 
ставља материјално схватање: да нема 'Кривичне одговорно- 
сти ако дело није друштвено опасно.

Цитирао сам трећи члан одмах уз први због тога што он. 
решавајући питање од основног значаја за кривичну одго- 
ворност, истовремено још више презицира, рашчлањује за- 
датак кривичног законодавств^ како je изражен у првом 
члану.

Поред првог члана који говори о задатку нашег кри- 
вичног законодавства, у уводне одредбе <улази и други чла.н 
који .говори о сврси кажњавања. Док смо већ из првог члана 
видели да закон разликује три мере друштвене заштите: 
казнене, васпитно-поправне и здравствено-заштитне, дотле 
нам други члан, ма да се тиче само казнених мера, показује 
да наш закон ни казнене мере .не схвата као чисто казнене, 
као одмазду учиниоцу. Као сврха кажњшања не поставља се 
само уништавање друштвено опа.сне делатности, него и од- 
враћање и спречавање учиниоца да не чини кривична дела, 
преваспитавање и поправљање учиниоца, као и општи вз- 
спитни утицај иа друге чла.нове друштва у циљу одвраћања 
од вршењ^ кривичних дела. Овакво постављање односа дру- 
штва према учиниоцу кривичног дела захтева поједиигчно 
прилажење суда сваком 'учиниоцу као одређеној живој инди- 
видуи, потпуно супротно сваком формалистичком прилажењу 
учиниоцу као јединки која je премршила законски пропис. 
Ов.З|ј правилни однос лрема учиниоцу дела долази до изра- 
жаја у низу одредаба овог замош.. Овде ћу засад обрдтити 
пажњу само на одредбе о извршењу казни у члангу 82, где 
стоји: „Сврха казне не може бити проузроковање физичких 
латњи или вређање људског достојанства осуђеног” и на 
члан 83, који 0 :суђе'ним лицима која се налазе на издржавању 
казне у затворима или 'казнено-поправним домовима не на- 
меће рад само као дужност, него им рад признаје и каа њи- 
хово право.

Материјалној концепцији кривичног дела, тј. да кри- 
вично дело може бити <само друштвено оласно чињење или 
нечињење, наш пројекат срећно придргужује и форм^лни 
принцип који се налази у члану 28 нашег Устава, a no коме



лсе казне могу установити и изрицати само на основу закона. 
Тај принцип формулисан je у члану 4 овог лројекта овако: 
„Кривично дело може се одредити и казна за њега пропи- 
сати само зако-ном.”

Јединство ова два принципа из 3 и 4 члана имамо у 
члану б, који због тог.а има нарочити значај. С једне стране, 
ту се у прва два става утврђује да нема кривичне одговор- 
ности за дело које, иако садржи обележја кривичног дела 
одређеног у закону, претставља незнатну друштвену опа- 
сност, као и за дело моје je iy чгсу извршења претстављало 
кривично дело, али je до правоснажности пресуде изгубило 
друштвено опасни значај. Узимајући тако степен опасности 
дела и моменат кад je дело учињено и кад je i o h o  суђено 
као мерило које утиче на ослобођење од кривичне одговор- 
кости, иако je кривично дело учињено и то дело у закону 
предвиђено, овај члан, iy своме трећем ставу, с друге стране 
предвиђа постојање кривичне одговорности за дело које у 
закону није изричито одређено, (али које по сличности својих 
обележја одговара неком кривичном делу које у закону није 
изричито одређено. На овај на.чин, у  овом важном члану, 
решава се на бази 'принципа друштвене опасности дела су- 
протност између материјалне и формалие концепције кри- 
вичног дела чувајући пуну гаранцију законитости и грађан- 
ских пра.ва.

Другови народни посланици, ja нећу даље улазити у 
претр1есање осталих .начела садржаних у овом законском 
пројекту, нити у описивању његовог система. С једне стране, 
то je у потребној мери учињено у образложењу Министра 
правосуђа, a с друге стране то je предмет теоретоког обра- 
ђивања овог закона од стране правних стр.учњака.

Ja бих се вратио на питање општег задатка нашег кри- 
вичног законодавства. Али, Xiao известилац, морам пре тога 
да се осврнем на једну в*ажну измену коју су оба законо- 
‘давна одбора сагласно учинила у лројекту изостављањем 
из пројекта члана 104 шрелазних наређења о примени Кри- 
вичног законика и посебних мривичних за.кона на извесна 
тежа кривична дела учињеиа пре 6 априла 1941 године.

Иако су законодавни одбори оба већа били лрво усв'0- 
јили овај члан, они су накнадно донели одлуку о његовом 
изостављању из Општег дела Кривичног законика, налазећи 
да по својој материј« он н:е спада у Општи већ у Посебни 
део. Његово остављање у*Општем делу ишло би на штету 
!карактера те одредбе као позитивне правне норме и дало



би Фој одредби декларативни карактер. Али како још не- 
мамо Посебни део Кривичног законика, а постоји посебни 
■кривични закон у који ова одредба спада по својој материји, 
то су оба закшшдавна одбора одлучила да ту одредбу, у.по- 
прављеној и потпунијој редакцији, предложе Скупштини у 
виду посебног законског предлога као допуну Закона о кри- 
в и ч н р ш  делима против народа и државе. Тај предлог стављен 
je на дневни ред после закона1 о коме сада1 расправљамо.

Враћам се на члан први. Он ставља наше кривично з«а- 
конодавство sy службу заштите наше народне државе, нашег 
државног, економског и друштвеног уређења', обухватајући; 
у томе и личност и права н.аших грађана и права наших дру- 
штвених организација. Другим речима, оно служи заштити 
нашег поретка утврђеног савезним Уставом и уставима ча- 
родних република. To значи да оно има да штити све оне 
велике тековине Народноослободилачке борбе наших на- 
рода које су изражене у основним начелима Устава. У тои 
правцу даје сам Устав неколико упута. Тако се у члану 10 
Устав,а поглашава као протива« Уставу сваки акт уперен 
лротив суверености, равноправности и националне слободе 
народа ФНРЈ и њихових шродних република. У члану 21 
проглашава се као противан Уставу и кажњив сваки акт ко- 
јим се грађанима дају привилегије или ограничавај|у лрава на 
основу разлике у народности, раси и вероисповести, као и 
свако лроповедање националће, расне или верске мржње и 
раздора. Члан 43 проглашава да je ради заштите грађанских 
слобода и демократског уређења ФНРЈ незаконито и ка- 
жњиво употребљавати гр»а|ђан1ока права ради промене и нару- 
шавања уставног уређења iy противуставном циљу.

Сваком грађанину наше државе који воли своју отаџ- 
бину, кој« воли слободу и независност народа чији je он 
члан, биће јасан и разумл>ив задатак који овај закон ставља 
нашем кривичном законодавству. Оно брани све оно најдра- 
гоценије з-а, шта; je проливено море крви у Ослободилачком 
'рату и Народној револуцији, тековине које имамо данас и 
оне које на њиховој основи освајамо за будућно.ст напорним 
радом. Свакоме су лознате иадчовечанске жртве које су 
иаши народи поднели, не само за извојевање своје слободе 
и независности и народне демократије, него и за то да те- 
ковине те тешке и крваве борбе остаиу чврсто у рукама на- 
рода, да се спрече покушаји свих оних мрачних реакционар- 
них снага моје су се стално удруж>ив'але не би ли из руку 
народа отеле плодове његове борбе. Ништа није било кадро



да савлада чврсту вољу н.аших народа да ник.оме и ничему 
на свету не уступе ни п-едаљ од својих великих демократ- 
ских тековиш. (Бурно одобравање).

Али нема те тековине друштвеног напретка, нема теко- 
вине Народне револуције на коју неће покушати да насрну 
неппијатељи из класа и слојева који су изгубили или ко- 
јима историјски развитак прети да изгубе своје експлоата- 
торске привилегије. А такве класе и слојеви, када су сврг- 
нути с власти у својој земљи, када више нису у ст,ању да 
нађу ослонца нигде у масама своје земље, нужно траже 
ослонац и подршку код своје експлоататорске сабраће у ино- 
странству. А светска реакција, чији je барј,ак да.нас у рука- 
м»а .амерлчких империјалиста, чини са своје стране све да 
прихвати те петомолонашке добровољце и, не бирајући сред- 
ства, покушава да их искористи к,ао сзоје оруђе да би се 
таарушио мир и спокојство народа у државама народне де- 
мократије, да би се уииштиља њихов'а политичка и економ- 
ска независмоет. Они траже ост,атке разбијене реакц.ије, a 
каткада претварају читаве политичке партије и груле у по- 
слушна оруђ.а својих поробљивачких планова. Такве слуге 
н.алази светска реждија, ма и у малај мери, и у нашој 
земљи, а налази их и у другим земљама народне демокра- 
тије. Цели низ процеса у свиЈма земља.ма вародне демокра- 
тије, у Пољској и Чехословачкој, у Румунији и Мађарској, 
'У' Југославији, Бугарској и Албанији, открили су и слепцима 
од рођења, осим хотимичним слепцима, да се империјалисти, 
у својој тежњи да загосподаре светом и да склоне с пут>а на- 
родне демкжрвтије које им смет-aijy у постизању тога циља,. 
€Л>уже не само протестнлм нот.ама преко «ојих су после овог 
рата увели отворено мешање у унутрашње послове других 
народа, него се служе и ширењем шпијунских центара, ксва- 
њем завера, организовањем тероризма, а да то лостигну, не 
преза.ју ни од злоупотребе међународних обичаја и правила.

А к,ада народи не дозволе да се наруши њихова неза- 
висност, њада се бране од «здајничког рада мрачњачких еле- 
мената који се против свог.а народа и своје отаџбине став- 
љају у службу агентима стране шпијунаже, онда се потстре- 
качи лицемерно бусају у прса у име „демократије”, у име 
„светих човекових права” и протестују што њзродне демо- 
кратије поступају са издајницим.а народа и шпијунским слу- 
гам,а империјалиста 'онако како једино могу и морају да по- 
ступају, као оа шпијунима и издајницима. (Буран аплауз). 
Они се праве слепи и глуви лред непобитним доказима толи-



ких строцеса о томе да су разни њихови .агенти вршили лр- 
љаве послове организовлња шпијунаже, ковања завера про- 
ти1в легалиих н-ародних влада, организовања и пом.агања те- 
рористичких банди за рушење народних режима изабраних 
огромном већином народа. Они хипокритски узбуђују своја 

.лажно-демократска срца због процеса који скидају маску 
са ова.кве њихове работе. Они налазе да су многобројни по- 

.лигички процеои у Источној Европи последњих година 
„скоро сви држани по истом калупу”, да je тај „к,алуп очи- 
гледно направљен”. Они указују н*а сличност оптужбе и 
општег вођења тих процеса и на „невероватност” оптужбе 
за рад у корист стране силе или за примање помоћи од 
стране силе против интереса државе. За њих су то „назови 
процеси”, „фабрикациј'а”, „уобичајен модел”, па има уваже- 
»их британских народних посланика, лабуриста и конзерва- 
'тиваца, који се не устручавају да говоре, као и њихова аме- 
ричка браћа, о „правном убиству”, заборављајући на судско 
убиство р.адничких бораца Сака и Ванцетија од којега се ове 
тодиие навршава двадесет година, на редовна судска и не- 
'судск'а убиства људи зато што имају црну боју коже, и на 
редовно некажњавање њихових убица. Ти трговци нација и 
континен.зта товоре као сенатор Коноли о „дивљачком кому- 
низму који хоће да уништи демократију”, о томе како „људи, 
у удаљеним крајевима света гледају у Сједињеним Држ'авама 
избавитеља и ослободиоца који ће поломити ланце ропства 
са њихових гнојавих удова”. Ето до ка.квих песничких ви- 
сина може да се дигне империјалистичкл тартифериј<а.. (Смех 
и аплауз).

Али, ако у -свима тим процесим,а оних тражилаца гро- 
бова и организ.аггора терористичке саботаже у Албанији, Пет- 
кова у Бугарској, Ман.иуа у Румунији, процесима у Пољској, 
Мађарокој и Словачкој, Националног комитета, Драже Ми- 
хаиловић'а, Нагоде итд. у Југославиј«, има сличности у 
оптужби и у општем вођењу тих процеоа, онда je то геросто 
зато што им.перијализам ради свуда исти посао (Бурно одо- 
бравање), што 1Н»его<ви агенти раде -по једнаким директивама 
и за истог гоаподара, што се свуда открива исти режисер 
који диригује издајничком ^кцијом људи које je успео да 
купи, кој,и су готови да шу служе против слободе и неза- 
ВИСНО.СТИ свог народа. (Аплауз.) Међународни односи после 
овог рата ни,су се обогатили само Орган'Изациј,ом Уједиње- 
■них нација, која треба да осигура мирни живот свих народа 
'на бази њихове равноправности и поштовања њихове суве-



рености, него и једном новом врстом међународног банди- 
тизма који организује у туђим земљама; нелегалну борбу 
против њародних режима.

У земљама народне демокр'а<тије нема судских убистава, 
нема ггарламентарних комисија иојима je циљ (угушивање 
<сваке напредне, демократске мисли, наши законл не прете с.а 
пет година робије неком само зато што неће пред ларламен- 

тарним одбором да изјави да ли je члан ове или оне поли- 
ђгичке партије, код нас више нема народних иослгшика који 
би поднели предлсг закона по коме се припадништво KoMiy- 
!нистичкој партији сматр-а велеиздајом, као ш,то je то ових 
да.на предложио један републиканац у америчком Конгресу, 
задоцњавајући тако за целих 26 година иза Закона о заштити 
државе југословенске буржоазије, која тада није знала да 
’им.а толико далековидости да предвиди развитак .америчке 
демократије после Другог светског р.ата.' (Бур-ан омех.и одо- 
бравање).

Тога, дакле, нема у народним демократијама. Али онај 
'Који се стави у службу стране ишијунаже и страних агенат.а, 
'кој.и по њиховим упутима ради против безбедности и неза- 
'висности своје земље, који je епреман да својим злочиначким 
'радом олакшава посао империјалистичком поробљав.ању соп- 
'ствене от.аџбине, да пружа помоћ потстрекачима рата, који 
се усуди да .постане оруђе терористичких акција за рушење 
’демократског уставног поретка, за рушење основа наше со- 
'цијали.стичке изградње, тај нека зна да ће немилосрдно осе- 
'тити тежину наших заксжа, да1 ће б и т и  уништен, јер наши 
народи нису дали н.адчовечанске жртве зато да њихове кр- 
‘ваво стечене тековине разнесу бандити у с л у ж б и 1 Т | у ђ и х  шпи- 
јунажа. (Бурно одобравање).

Насупрот неоправданим, л.ажним, фабрицираним реакиио- 
нарним оптужбама против правосуђа у нашој земљи и у 
ост.алим земљама народне демократије, ми можемо да ука- 
'жемо баш на високи квалитет свих тих процеса који изази- 
B'ajy бес реакционара због тог,а што су на њима отаривени 
прсти империјалистичких агената у свима завераш! против 
'народних демократија. Насупрот њиховој хиткжритск-ој га- 
лами о њиховој „демократијиг”, њиховој „законигтоста” и 
Чњлховој „заштити људских права”, ми можемо с поносом 
да укажемо и на овај истински напредан, хуман и демократ- 
'ски Општи део Кривичног заколика, који данас доносимо. 
Против њихове лажне вике н!а наше лолитичке процесе, ja 
овде могу само да истакнем велику висину на којој у сваком



шогледу, у логледу законитости поступка и у погледу озбиљ- 
'ности и обилности доказа, сгоје ти такозвани лолитички 
процеси, к?ао на пример против Националног коодитета, лро- 
'тив Драже Михаиловића, против Нагоде и других, као- што 
je  то случај и ,са свима1 познатим лроцесима у осталм зе- 
■мл>ама народне демократије. Држим да треба с,а овог места, 
б'аш приликом доношења овог закона, одати признање на- 
шим оудовима и тужиоштву за! законито, солидно и услешно 
!вођење тих процеса, јер je то признање потпуно заслужено 
'аа рад јКоји су учинили у интересу народа. (Аплауз.)
' Другови народни послалици, из лзвештаја Законодав- 
ног одбора видели сте да je  Звконодавни одбор унео1 у овај, 
‘законски пројекат приличан број из-мена и допула. Ниједна 
од тих исправки није дирала у  начела која су дошл.а до изра- 
жаја у  пројекту поднетом од стране Савезне владе. Оне оу 
еамо лобољшале поједине формулације, негде унеле више 
јасноће и прецизности, негде дале мисли лравилнији и пот- 
лунији израз, недге је допуњено понешто што* je у лројекту 
бнгло пропуштемо. Једном речи, З.аконодаввдг одбор се 
трудио да коначни1 текст овог важног зж она буде што 
‘савршелији.

Подвлачећи још једном напредност, хуманост и демо- 
кра.тизам овог замолскаг пројекта, чије ће озакоњење прет- 
стављати значајан прилог даљем учвршћив)ању и даљем ра- 
звијању нашег лравног поретка, безбедности н*аше народне 
државе и безбедносги личности и права њеног грађанина, ј,а 
■Biac iy им<е Законодавног одбора молим да предложени' закон- 
ски Пројекат олштег дела кривичног законика у целости 
усвојите онако како je предложен' од Замонодавног одбора. 
<(Аплауз.)
’ Претседник: Прелазимо на претрес Лредлога општег 
дела кривичног законика. <3,а реч се пријавио народни по- 
'СЛ)ан,И1К др Јаков Гргурић.

Др JaiKOB Гргурић: Другови и другарице народни гсосла- 
вдци, лоред осталих до данас у овом високом дом<у донесе* 
них зак0|На, који користоноспо засијецају у живот наших 
(народа, 'Сггада безук:ловио и lOBiaj Оројемат олћег дијела к.ри- 
вичног законим а.

У сваком материјалном кривичном праву важн‘а су три 
■елемент.а: дјело, злочинац и казна, као и њихов међусобни 
ОДН’О.С у вези социј.алне околине.



Предложени Пројекат опћег дијела кривичног законика 
лретпоставља, оасвим природно, нашу нову друштвену и 
лравну оријентацију као одраз друштвеног и културног жи- 
вота наших народа у духу начела Народноослободилачке 
борбе, по којима сви закони у нашој држави, па и Кривични 
-аа-коник, треба да извиру из народа ,и да воде рачуна о ње- 
•говим интересим'а, о  интересима који су уједно и државни 
интереси, а 'којм су увјетовани његовим новим схватањем 
(жив,отни1Х односа.

Ради тога je и доношење новог Кривичног законика 
као реформе досадашњег кривичног законика било веома 
лотребно и оправдано, јер ће се њиме много допринијети 
осигурагау тековина Народноосло-бодилачке борбе, којима je 
’основни ци1л> да се оси,гур*а у духу човјечности и праведво- 
сти друштвени поредак у држави, који мора водити рачуна
о добрим и рђавим својствима човјека.

Полазећи са тих принциш, Пројекат отгћег дијела кри- 
вичног законика са основним засадама за све .кривичне sa
lo n e  у држави, сасвим исправно даје дефиницију кривич- 
нсхг дјела као друштвено опасно чињење и лропуштање, 
које je управљено пр.отив државног и друштвеног уређења 
Федеративне Народне Републике Југославије и правног ло- 
ретк*а заснованог на Уст.аву ФНРЈ и уставима народних pe
tti ублик a.

Кад гад се говори о кривичном заЈСсну онда се увијек у 
лрвом реду лри томе мисли на санкције које односни зако- 
•ник предвиђа за кривично дјело у форми изрицања казне. 
• И у том логледу предложени лројекат претставља на- 
<челб демократизације, једну важну ново-ст која je посве 
измијенила дооадашње схватање сврхе казне.

4 Док je досада сврха иазне лолазила са тледишта од- 
мазде и нлје довољно водила рачуна о злочинцу као лочи- 
‘ниоцу ЈКривичног дјела, већ угл^вном само о кривичном 
дјелу и >у вези с тим изрицале су се казне, наш пројекат je, 
напротив, успоставио као темељ за кажњавање нужну везу 
'шмеђју злочинца, односно починиоца и 'казне, na je казни 
дао карактер социјалне заштите са .сврхом поправке особе 
iMoja je дјело почимила. Због тога н.аш пројекат досљедно 
у свим својим лрописима као што су: услови кажњивости, 
казне и медицинске мјере, отежавајуће и олакшав.ајуће окол- 
'ности, ублажење казне, ослобођење од казне, услов,н‘а лре- 
'.суда, условни отлуст и поништај осуде, врло ишравно, при 
примењивању казне не сматра одлучним само учињено дјело,



■које се више не м-оже примјенити, већ посвећује лретежну 
пажњу на човјека као лочинитеља, на живо биће које лри- 
■пада садашњости и будућности, а на које се подесним оред- 
ствима може дјеловлти да својим позитивним својствима, 
накгон почињеног дјела, може послужити друштвеним лнте- 
ресима и тиме злочинц.а лретворити у доброг грађанина.

•Да се та средства у даном случају могу правилно т  
лочиниоца ;кривично<г дјела примијенити и постићи праву 
сврху казне, у ,наше'м je пројекту лредвђено 12 врста казни 
■и тлме се даје .СЈУду велика могућн.ост да се при кгзрицању 
казне прилагоди личности починиоца у погледу његове ин- 
•дивидуалности и социјалне заштите.

Поставивши горе наведене принципе, Пројекат опћег 
дијела кривичног законика ун'оси у наш систем кривичног 
права ,дух човјечности који je досада био готово непознат, 
јер цијелим својим садржајем ов‘ај пројекат посвећује н.ај- 
већу п,ажњу човјеку, као 1прир'одном и политичком бићу у 
друштвеној заједници која од човјека тражи ислуњење ње- 
гових дужности према друштву и држ,ави и која га путемг 
закона ;има право за прекршај тих дужности да казни не 
као одмазду за почињено' дјело као тако-во, већ ради његове 
друштвене опасности и само у мјери којом се може постићи 
његов полравак и лреваспитати r'a у кориснот чљана зајед* 
нице, одкосно починиоца као друштвено неопасног човјека 
од казле ■ослободити.

Овим пројектом наша ће држава поново јасно доказати 
св,акоме да јој je у цијелом њеном раду, а напосе закоиодав- 
ству, iy npBO'M реду стало до човјека и његовог друштвеног 
и [културног лодизања. Истодобио овим законским пројек- 
том доказ|ујемо' каксс се и на који начин у жив.от провађа 
демсжратизација и  ствар;ају напредни, демократски1 закони,, 
којих није било' у биешој Југославији, а KojiH одговарају 
вољи наших народа, духу и тековинама Народноослободи- 
лачтшг р-ат*а. (Наш,а' заједница Федеративн.а Народна Репу- 
блика Југославија на челу са Маршалом Јосилом Брозом 
Титом локазала je  до данас, а и сада доказује н'а пољу ства’- 
рања законодав.ства и лародне управе да je р.авна у р(аду, 
•уздиза1њу своје земље и свој^х »арода,. са' осталим народно- 
демократским н.ародиш и држав.ама.

Гласам у начелу за овај законски' пројекат.
Претседник: Има реч народни посланик Јаков Блажевић.
Јаков Блажевић (Изборни срез Госпић, HP Хрватска):- 

Другови посланици, доношење Опћег дијела Кривичног за-



коника значајно je за учвршћење и даљни развитак нашег 
Лравног лоретка, учвршћење новог државног и друштвеног 
поретка. Нова напредна гледањ;а, нови револуционарни прин- 
ципи пост.ају темељи, основа нашег кривлчног лрава. Сви ти 
*прин'ципи остварени у спречавању, лобиј.ању и уништењу 
друштвено опасне дјелатности разумљиви су нашем човјеку, 
јер je он кроз свој Ослободилачки рат, кроз изградњу своје 
боље садашњице и боље будућности изградио нова <пра- 
ведна гледања, нову праксу и лов.а схватања. Наш je народ. 
.научио борлти -се против свих npenpeiK'a, научио je борбено 
рјелгавати задатже који стоје пред нлш, извршио je своја 
запажања и издигао своје знање и свцјест до он'е висине 
са које удар.ац не промашује. Наш ларод, захв'аљујући; томе 
искуству, зна гдје je непријатељ, зна услове његовог оп- 
станка, зна1 »његове дубоке коријене, начине и форме његове 
дјелатности. Из тих опћетх закључака, искустав^ наше барбе, 
изг.радње наше државе и нове ооциј.алие ,екон,омије, и устће 
:преобр.азбе читавог ,нашег живота, прихваћајући најнапред- 
иије што je дала мадерн^ правна наука, лроизишли су лрин- 
цили којл су темељ Пројекта олћег дијеља/ кривичног зако- 
ника који ми данас претресамо.

Другови нар.одни посланици, буржоасш право, уопће, a 
нарочито кривично право, сакривало je своју класну основу 
и садржину из'а апстрактно-формалиетичких догми. Вапредна 
лравна наука, усвојена овим лредлошм, одлучно одбацује 
све то и! лозитивно рјешава питања, која буржоаско лраво 
није могло лити хтјело да ријеши. Данас je н.ама, бр'анећ1Г 
тековине Народне револуције, изграђујући нов живот, и 
идући у аоцијализам, потребно ефикасно да се обрачунамо 
са свима онима који се, осуђеки на пропаст, дижу против 
народа и његових »астојања. He би се мога,о заузети пра- 
вилан став, открити непријатеље, штеточине итд. без ових 
усвојених лринципа у приједлогу овога закона, принцила 
друштв-ене оласности кривичног дјела, t q  јест, материјалне 
концелције кривичног дјела и принцшха личне одговорно 
сти које дају могућноети: средств.а да се кривично дјело и 
његове посљедице сагледају у његовој дубини. Узмимо, на 
примјер, лринцип инстит>’та саучесништва у кривичном 
дјелу и институт форме извршења кривичних дјела, који су 
наЕедени у чл. 24 до 27 овог законског приједлога. Ми знамо 
и од лрије, који смо се са својим народом борили још за 
вријеме ст.аре Југославије, да н.ародн.ом оштром запажању 
и његовом осјећању лравде није утекла из вида чињенида,



да je буржоаско кривично лраво, штитећи .своје класне по- 
згацјИје, удар.ало1 ,по' малим кривцима извршиоцима дјела, a 
стварни орга.низатори и инициј.атори вршења кривичног 
дјела, који су злочиначки ништили основне њародне интересе, 
осгајали су некажњени. Ha то питање овај наш приједлог je 
позитивно одговорио, уопћиеши закључке из праксе и по- 
литике из Ослободилачког рата и 6oip6e противу народних 
издајника и штеточина. Прикривени .остаци издајника, њи- 
“хова .крајња резерва и база пшијјунских лентара у ли-цу 
разних оп)Озиц,ион'их грађанских, .сељачких и сличних б л о  
!кова искоршлћавали су расцршене бандите четника и усташа 
Ш  даље злочине.

Без рада тих издајника, организатора и иницијатора 
ћико ни часа не би сумњао у прави асарактер и рад тих 
банди. Њихови вдвокати хтјели су ту везу, ту осиовну нмт 
(прекимуда 'између иепсхсредиих мзвршилавда и тих органмза* 
тора и иницијатора кривичне дјелатности и бандитизма код 
Иас и они су Т.0 хтјели користећи се разним формалистичклм 
правним шпекулацијама и начинима, позивај|у:ћи се на стари 
закон. Овај наш закон, у п,оглед[у тих ствари, са пролисима 
које сам цитирао, ријешава то иитање позитивно, онако каасо 
карод мисли и зна да je  праведно ријешено, и онако како 
то одговара народним интересима. Ohi je  средство- и »ачин 
*д'а ое сви народни нелриј.атељи униште и да се униште 
узроци на основу којих народни непријатељи шире свој 
протианародни рад.

Према томе, другови, и з  свега о н о г а .  што> je друг Пи- 
'ј.аде овде излагао и из свих онгох лримципа који су постав- 
љени у основи овога законског цриједлога, јасно je  да тај 
приједлог даје тако дубсжо усађену основу п о  резултатима 
вдше Народне револуције и Ослободилачке борбе наше 
земље, да j e  он, према томе, користан, да je  он лотребан и 
д а  je  o «  скажно средство ;у борби наших народа за з а ) Ш г и т у  
(њиховик ж и в ј о т н и х  интереса.

Из свих тих разлога ов*ај законски приједлог треба 
“поздравити, и из т.и'х разлдаа гласам за њега. (Бурал аплауз),

Претседник: Пошто се нико други није јавио за реч, то 
молим известиоца Законодавног одбора, друга Мошу Пијаде, 
'да чита зако.нс,ки предлог по члановима.

Известилац чита наслов са лоднасловом I главе и члан 1 
законског предлога.



Претседник: Ko je за чл. 1 ca насловом и лоднасловом
I главе законског предлага, нека дигне руку. (€ви дижу 
руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je чл. 1 
заједно са насловом и поднасловом главе прве Предлога 
општег дела кривичног законика једногласто примљен.

(За '01вим je Савезно веће, гласајући дизањем руке по- 
себно о сваком члану, једногласно усвојило ,све чланове 
Предлога општег дела кривичног з^коника, према извештају 
Законодавног одбора и то од чл. 2 до закљлучно члана 106.)

Претседник: Одређујем гласање у целини дизањем руке. 
Ко je за Предлог кривичног законика — Општи део, у це- 
лини, неиа дагне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? 
(Нема). Обј^вљујем да je Предлог кривичног законика — 
Општи део једногласно и коначно лрихваћен у Савезном 
већу и да ће бити улућен Већу народа на даље решавгње. 
(Аплауз).

Друга тачка дневног реда je лретрес Предлога закона о 
допун’И Закона ,о кривлчним делима против народа и др- 
жаве.

Известилац и о овом лреддогу закона je претседник За- 
конодавног одбора, народнн посланик Моша Пијаде.

Известилац Моша Пијаде: (Чита извештај Закон*сдавног 
одбора. — Видети прилог на крају књиге.)

Другови њародни посланици, овај кратак закон о до- 
луни, са једном својом одредбом, лреузет je, као што смо 
видели, из Пројекта општег дела кривичног законика, с једне 
етране, a с друге стране, јасноћа iCBor члана, ове одредбе, 
мислим, ослобађа ме неког нарочитог о*бразложењ<2. Мислим 
да никакво даље образложење овом закону није потребио. 
Зато ва,с молим у им.е Законодавиог одбора да га усвојите 
како je предложен.

Претседник: Пошто се ни^о нлје јавио з’а реч, молим 
известиоца да чита члан по члан законоког лредлога.

Известилац чита члан 1 са насловом зажона.

Претседник: Ко je за члан 1 са насловом закона, н-ека 
дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). 
Објављујем да je члан 1 примљен.

(За ОВИ.М je Савезно веће, у смислу свога лословника, 
гласајући дизањем руке, прихватило чланове 2 и 3 закон- 
ског лредлога, према извештају и лредлогу Законодавног 
одбора.)



Претседник: У целини гласаће се дизањем руке. Ко je  
за Предлог закона о до-пуни Закош, о кривичним делима 
'против народа и државе, нека дигне руку. (Сви дижу руку). 
Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je Предлог заксна
0 допуни Закона о кривичним делима против народа и др- 
жаве у Савезном већу коначно усвојен и да ће бити упућеи. 
Већу народа ради даљег решавања.
1 Дајем одмор од десет минута.

(После одмора)
Претседник: Настављамо седницу. Принуђен сам да скре- 

нем пажњу друговима »ародним посланициш да околност 
што смо у овој сесији кориетили нови пословник и глаеали
о законским предлозима у целини дизањем руке, а не пои- 
менично, не ослобађа другове народне посланике обавезе 
да присуствују седницама, и да ћу, с обзиром m  број који< 
je све >мањи у дворани, бити принуђен да наредим прозивку.

Прелааимо на трећу тачку дневног реда: избор секре- 
тара Савезног већа.

Као што вам je познато, доеадашњи секретар Савезног 
већа, друг Boja Лековић због других дужности на које je 
позван iy народној власти дао je оставку. Бир.амо секретара 
Савезнслг већа. Има ли ко какав предлог? Има реч народнк 
посланик друг Душан Петровић-Шане.

Душан Петровић-Шане (Изборни срез орашачки, HP Ср- 
бија): У име Клуба посланика Народног фронта., предлажем 
за секретара Савезног већа, на место народног посланика 
Boje Лековића, који je дао оставку, народног посланика 
Момчила Марковића. (Аплауз).

Претседник: Питам Савезно веће да ли лри,ма за секре- 
тара Савезног већа предложеног кандидата, народмог по- 
сланика друга Момчила М'2рковића? (Прима се). Објављујем 
да je за секретара Савезног већа изабран народни посланик 
друг Момчило Марковић.

Прела-зимо на четврту тачку дневног реда: избор три 
члаиа и седам заменика Законодавног одбора. Ко од на- 
родних посланика има (предлог у том смислу? Има реч на~ 
родни лосланик др Јерко Радмиловић.

Др Јерко Радмиловић: Другови кародни посланици, у 
и.ме Клуба народних посланика Народног фронта предлажем 
да се на место чланова Законодавног одбора: др Милоша



'Мо-сковљевића, Живојина Јоцића и Месуда Хотића, изаберу 
ea чланове Законодавног одбора: Живота Ђермановић, Ти- 
хомир Никодијевић и Чамо Едхем.

За заменике чланова Закотодавног одбора предлажем: 
Ристу Антуновића, Божидарку-Кику Дамњ-ановић, Владу Ма- 
леског, Ису Јовановића, Светозара Крстића, Нимани Џавида 
и Бошка Шиљеговића. (Аплауз).

Претседник: Има ли какав други предлог? (Нема). Питам 
Савезло веће прима ли предлсмг народног посланика друга 
'др Јерка Радмиловића, .поднет у име Клуба народних посла- 
ника Народног фронта, онако како je он прочитао? (Прима 
се). Објављујем да су за чланове Законодавног одбора Са- 
.везног већа изабраии иародии посланици: Живота Ђермано- 
вић, Тихомир Никодијевић и Чамо Едхем, а да оу на основу 
члана 16 Пословника Савезног већа за заменике чланова За- 
конодавног одбора изабрани народни посланици: Риста 
Антуновић, Божидарка-Кика ДалМњановић, Владо Малески, 
Иса Јовановић, Светозар Крстћ, Нимани Џавид и Бошко Ши- 
љеговић. (Аплауз).

Прелазимо на лету тачку дневног реда: избор пет заме- 
ника за Одбор за привредни план и фмнансије. Има ли ко 
од народних посланика какав предлог? Има реч народни 
посланик друг др Јер.ко Радмиловић.

Др Јерко Радмиловић: Другови народни посланици, на 
основу члана 16 Пословника Савезног већа, предлажем да с« 
изабере лет заменика за Одбор за привредни плзн и финан- 
сије, и то: Павле Геренчевић, Радош Јовановић, Груја Нова- 
ковић, Ванчо Бурзевски, Андрија Бубањ.

Претседник: И ш  ли ко какав други предлог? (Нема). 
Прима ли Савезно веће предлог народног посланика друга. 
др Јерка Радмиловића, ка.ко ra je прочитао? (Прима). Објав- 
љујем да су за заменике за Одбор за привредни лл.ан и фи- 
кансије изабрани народни посланици: Павле Геренчевић, 
Радош Јовановић, Груја Новаковић, Ванчо Бурзевски и Ан- 
дрија Бубањ. (Аплауз).

Прелазимо на шесиу тачку дневног реда: избор три за- 
меника за Одбор за молбе и жалбе. Молим друга др Јерка 
Радмиловића, који ИМ'3. предлог Клуба посланика Народног 
фронта, да учинл предлог.

Др Јерко Радмиловић: Другови на!родни лосланици, на 
основу чл. 16 Пословника Савезног већа, предлажем да се



изаберу три заменика за Одбор за молбе и жалбе и то: Лерик 
Иштв'ан, Мато Ја,кшић и Богољуб Стојановић.

Претседник: Има ли ко какав други предлог? (Нема). 
Прима ли Саавезно веће предлог народног лосланика др Рад- 
миловића? (Прима. — Аплауз). Објављујем да су за заменике 
чланова Одбор'а за молбе и жалбе изабрани народни шосла- 
ни-ци: Лерик Иштван, Мато Јакшић и Богољуб Стојановић.

Прелазимо на седму тачку дневног реда: избор три зз- 
меника за Адмилистративни одбор. Предлог лма народни 
итосланик др Јерко Радмиловић.

Др Јерко Радмиловић: Другови народни посланици, на 
основу чл. 16 Пословника Савезног већа, лредлажем да се 
изаберу три заменика за Административни одбор, и то: Љу- 
бивк.а Милосављевлћ, Богдан Црнобрња и Фердо Година.

Претседник: Има ли какав други предлог? (Неш). Прима 
ли Савезно веће лредлог народног посланика др Јерка Рад- 
милови'ћа? (Прима. — Аплауз). Објављујем да су 3ai заме- 
нике у Административном одбору Савезног већа из'абрани 
народни послани.ци: Љубинка Милосављевић, Богдан Црно- 
брња и Фердо Лодина.

Прелазимо на последњу тачку двевног реда: избор 
једн-ог члана и три замемика за М'андатноимунитетски од- 
бор. Н.ародни посланик др Јерко Радмиловић има предлсг.

Др Јерко Радмиловић: Другови народни лосланици, у 
име Клуба послани,ка Народног фронта лредлажем да се 
на место чл1ана Мандатно-имунитетсхог одбора Илије До- 
шена изабере Владо Шегрт.

На основу чл. 16 Пословник-а Савезног већа, предлажем 
да се изаберу три заменика за Мандатно-имунитетски од- 
бор, и то: Душан Грк, Драго Гиздић и Милорад Вуји:чи»ћ.

Претседник: Има ли какав други предлог? (Нема). Прима 
ли Савезн'0  веће лредлог народног посланика др Јерка Рад« 
миловиоћа? (Прима. — Аплауз). Објављујем да je за. члана 
Мандатмо-имунитетског одбора изабран иародни посланик 
Владо Шегрт .а за заменике у истом одбору нар-одли лосла- 
ници: Душан Грк, Драго Гиздић и Милорад Вујичић.

Веће народа, у смислу чл. 32 свога послсвника, известило 
je Савезно веће да су у Закону о прекршајима, како je до- 
стављен Савезном већу, учињене измене и допуне чланова 
58, 59 и 60. Извештавам Beihe да сам упоредио ове измене к 
допуне са изменама и долунама које je учинило Савезно



веће у o b o 'm  замонском лредлогу, и да сам установио да су 
бве измене и долуне истоветне. Према томе су истоветна 
оба текста законског лредлога усвојена у оба већа. Да, ли 
Веће прима мој извешта|ј? (Прима). Објављујем да je на тај 
начин Народна скулштина примила Закоц о лрекршајима. 
Закон ће бити упућен Президијуму Народне скупштине ради 
проглашења.

Пошто Веће народа није завршило дискусију о Пре- 
длогу кривичног законика и Предлогу закон.а о изменама и 
■долунама у За,кону о кривичним делима против народа и 
државе, нисам био у могућности да усвојене текстове упоре- 
дим и збочг тога лредлажем дневни ред за наредни састанак: 
саглашавање и изјава Претседништва поводом упоређиваља 
пгемста Кривичнот зжоеика — Оггшти део и Закоиа о изме- 
нама и долунама Закона о кривичним делима лротив народа 
и државе.

Да ли Веће прима лредлог за дневни ред iy смислу чл. 7 
пословника? (Прима). Објављујем да je дневни ред за на- 
редни састан'ак прлмљен онако како je од стране Претседни- 
штва предложен.

Од Президијума Народне скупштине лримило je Ca* 
везно веће следећи акт: *

ПРЕТСЕДНИШТВО
ПРЕЗИДИЈУМА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

ФЕД ЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

С .  Бр. 2242 
28 н о в е м б р а  1947 г о д .

Београд

САВЕЗНОМ ВЕЋУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б е о г р а д

Извештавате се да je Претседништво ГХрезидијума На- 
родне скупштине ФНРЈ на основу чл. 3 Пословника за за- 
једничке седнице Савезног већа и Већа народа Народне 
с.купштине Федеративне Народне Републике Југославије за- 
казало заједничку седницу Савезног већа и Већа народа за 
29 новембар 1947 године у 10 часова, са следећим дневним: 
редом:

1) Решавање о потврди Одлуке Президијума Народне 
скупштине ФНРЈ «д 15 септембра 1947 године бр. 1733 о  
проширењу важности Устава, закона и друшгх пр.авних про-



писа Федераггивне Народне Републике Југославије на по- 
дручју припојеном територији ФНРЈ п о  Уговору о  миру са 
«Италијом.

2) Решавање о потврди Одлуке Президијума Народне 
скупштине ФНРЈ од 19 јула 1947 године бр. 1445 о издва- 
јању из Министарства индустрије послова електрификације 
и о оснивању Министарства електропривреде Владе ФНРЈ, 
као савезно-републиканског министарства.

3) Решавање о потврди Одлуке Президијума Народне 
скупштине ФНРЈ од 19 јула 1947 лодине бр. 1446 о разре- 
шењу од дужности Мшшстра шољне троговине инж. Николе 
Петровића и о његовом наименовању за Министра електро- 
при.вреде Владе ФНРЈ.

4) Решавање о потврди Одлуке Президијума Народне 
скупштине ФНРЈ од 19 јула 1947 године бр. 1447 io наиме- 
новању Милентија Потсовића, Претседника Планске комисије 
Народне Републике Србије, за Министра спољне трговине 
Владе ФНРЈ.

5) Решавање о разрешењу од дужности потпретседнипка 
Врхсшног суда ФНРЈ др Теодора Томиншека и о његовом 
стављању на расположење ГХрезидијуму Народне скупштине 
Народне Републике Словеније.

Молимо да се ово саопшти члановима Савезног већа на 
првој седници.

' Претседништво Президијума Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије
Секретар Претседник •

JVl. Перуничић, с. р. Др И. Рибар, с. р.

Претседник: У прочитаном акту Президијум.а изнета je 
•молба да се он саолшти народним посланицима Савезног 
већа. Према томе, заједничка седница оба већа одржаће се 
сутра, 29 новембра 1947 године, у 10 часова пре подне, у овој 
дворани.

Пошто смо дневни ред наше данаитње седнице исцрпели, 
а  нови дневни ред Савезног већа раније прихватили, зака- 
зујем идућу седницу Са,везног већа за сутра у 9,30 часова 
пре подне.

(Седница je закључеиа у 18 часова).



ВЕЋЕ Н А Р О Д А

Шеста  седница
(29 новембра 1947)

Почетак у 10,10 часова.
Претседавао претседник Јосип Видмар.
Претседник: Отварам шести редовни састанж IV ре- 

довног заседања Већа народа Народне скупштине Федера- 
тивне Народне Републике Југославије. Записник данашње 
седнице водиће секретар Михаило Грбић. Молим друга се- 
кретара да лрочита залисник прошле седнице.

Секретар Михаило Грбић чита залисник пете седнице 
од 28 новембра 1947 године.

Претседник: Има ли примедаба на прочитани записник? 
.(Нема). Пошто нема примедаба, записник ће се оверити.

Саопштавам Већу да je Савезно веће, у  смислу послов- 
ника, доставило Већу народа на решавање Предлог кривич- 
ног законика — Општи део и Предлог закоиа о допуни За- 
тсона о кривичним делима против народа и државе, као и 
извештај да je Савезно веће усвојило Предлог основног за- 
кона 'О прекршајима са изменама и допунама <у члановима 
58, 59 и 60.

Пошто су текстови ових законских предлога истоветни 
са текстовима законских предлога које je Веће народа усво- 
јило, то, у смислу члана 26 пословника, подносим овај изве- 
штај Већу »а одобрење. Прима ли Веће гдај извештај? 
(Прима).

Пошто Веће прима овај извештај, објављујем да je На- 
родна скупштина усвојила ове законе и да ће, на основу 
члана 34 Пословника Већа народа, бити уттућени Претсхдни- 
штву Президијума Народне скупштине ради проглашења.



Саопштавам Behiy народа да je Претседништво Већа на- 
рода примило од Претседништв^ Президијума Народне скуп- 
штине овај допис (чита):

ПРЕТСЕДНИШТВО
ПРЕЗИДИЈУМА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

ФЕД ЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
С. Бр. 2242 

28 новембра 1947 год.
Бсоград

ВЕЋУ НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б e o г p а д

Извештавате се да je Претседништво Президијума На- 
родне скупштине Федеративне Народне Републике Југосла- 
вије, на основу члана 3 Пословника за заједничке седнице 
Савезног већа и Већа народа Народне скупштине Федера- 
тивне Народне Републике Југославије, заказало заједничку 
седницу Савезног већа и Већа народа за 29 новембар 1947 
године, у 10 часова, са следећим днев«им редом:

1) решавање о потврди Одлуке Президијума Народне 
ск|упштине ФНРЈ од 15 септембра 1947 године бр. 1733 о 
проширењу в.ажности Устава, закона и других правних про- 
писа Федеративне Народне Републике Југославије на по- 
ДРУЧЈУ припојеном територији ФНРЈ по Уговору о миру са 
Итапијом;

2) решавање о потврди Одлуке Президијума Народне 
скупштине ФНРЈ од 19 јула 1947 године бр. 1445 о издва- 
јању из Министарства индустрије ггослова електрификације 
и о оснив>ању Министарства електропривреде Владе ФНРЈ, 
као савезно-.пегцубликанског министарства;

3) решавање о потврди Одлуке Президијума Народне 
скупштине ФНРЈ од 19 јула 1947 године бр. 1446 о разре- 
шењу од дужности Министра опољне трговине инж. Николе 
Петровића и о његовом наименовању за Министра електро- 
привреде Владе ФНРЈ;

4) решавање о потврди Одлуке Президијум^ Наоодне 
скупштине ФНРЈ од 19 јула 1947 године бр. 1447 о наиме- 
новању инж. Милентија Поповића, Претседника Планске ко- 
мисије Народне Републике Србије за Министра опољне тпго- 
вине Владе ФНРЈ; и

5) решавање о разрешењу од дужности потпретседника 
Врховног суда ФНРЈ др Теодора Томиншека и о његовом



стављању на расположење Президијуму Народне скупштине 
Народне Републике Слсвеније.

Молимо да се ово саопшти члановима Већа народа на 
првој седници.

Оретседништво Президијума Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије
Секретар Претседник

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

Ова заједничка седница. cacnaihe се одмах након ове 
наше седнице.

Пошто je исцрпен дневни ред, овим закључујем данашњу 
седницу.

(Седница; je закључена у 10,30 часова).





S A V E Z N O  VEČE

Šesta sednica

(29 novembra 1947)

Početak u 10,10 časova.

Pretsedavao pretsednik Vladimir Simič.
Pretsednik: Otvaram šesti redovni sastanak IV redovnog 

zasedanja Saveznog veča Narodne skupštine Federativne Na
rodne Republike Jugoslavije.

Zapisnik današnje sednice vodiče sekretar Stevan Jovičič. 
Izvolite saslušati zapisnik petog redovnog sastanka.

Sekretar čita zapisnik petog redovnog sastanka.
Pretsednik: Uma li primedaba na pročitani zapisnik?

(Nema). Objavljujem da se zapisnik prima bez primedbe.
Pre prelaska na dnevni red saopštavam da Dušan Devedžič, 

narodni poslanik, moli 5 dana otsustva zbog hitnih službenih 
poslova. Ja predlažem da mu se ovo otsustvo odobri. (Prima 
se). Objavljujem da je ovo otsustvo odobreno.

Prelazimo na dnevni red. Kao prva tačka dnevnog reda je 
rešavanje o izveštaju Veča naroda povodom usvajanja Pre
dloga opšteg dela krivičnog zakonika, a kao druga tačka reša
vanje o izveštaju Veča naroda povodom usvajanja Predloga 
zakona o dopuni Zakona o krivičnim delima protiv naroda ' 
države. Izveštavam Veče da sam uporedio tekstove zakonskih 
predloga primljenih od Veča naroda i da sam ustanovio da su 
tekstovi istovetni sa tekstovima istih zakonskih predloga koji



su juče primljeni u Saveznom veču. Prima 11 Veče ovaj moj 
'izveštaj? (iPrima). Pošto Veče prima ovaj izveštaj, objavljujem 
da je time Narodna skupština. primila Krivični zakonik —  
Opšti deo i Zakon o  dopuni Zakona o krivičnim delima protiv 
naroda i države. Oba ova zakona biče dostavljena Prezidijumu 
Narodne skupštine radi proglašenja.

Pošto je ovim dnevni red današnje sednice iscrpen, za
ključujem ovu sednicu.

(Sednica je zaključena u 10,15 časova).



ZAJEDNIČKA SEDNICA SAVEZNOQ 
VEČA I VEČA NARODA

Prva sednica
(29 novembra 1947)

Početak u 10,30 časova.
Pretsedavao Pretsednik Veča naroda Josip Vidmar.
Pretsedavajući: Otvaram prvu zajednieku sednieu IV re- 

dovnog zasedanja oba doma Narodne iskupštine Federativne 
Narodne Republike Jugoslavije. Zapisnik današnje sednice vo
diče sekretar Veča naroda Mihailo Grbič.

Pretsedništvo Prezidijuma predložilo je sledeči dnevni red:
1) rešavanje o potvrdi Odluke Prezidijuma Narodne skup- 

štine FNRJ od 15 septembra 1947 godine br. 1733 o proširenju 
važnosti Ustava, zakona i drugih pravnih propisa Federativne 
Narodne Republike Jugoslavije na području pripojenom teri
toriji FNRJ po Ugovoru o miru sa Italijom;

2) rešavanje o potvrdi' Odluke Prezidijuma Narodne skup- 
štine FNRJ od 19 jula 1947 godine br. 1445 o izdvajanju iz Mi- 
nistarstva industrije poslova elektrifikacije i o osnivanju Mini- 
starstva elektroprivrede Vlade FNRJ, kao savezno-republikan- 
skog ministarstva;

3) rešavanje o potvrdi Odluke Prezidijuma Narodne skup- 
štine FNRJ od 19 jula 1947 godine br. 1446 o razrešenju od 
dužnosti ministra spoljne trgovine inž. Nikole Petroviča i o 
njegovom naimenovanju za ministra elektroprivrede Vlade 
FNRJ;

4) rešavanje o potvrdi Odluke Prezidijuma Narodne skup- 
štine FNRJ od 19 jula 1947 godine br. 1447 o naimenovanju 
Milentija Popoviča, Pretsednika Planske komisije Narodne Re
publike Srbije, za Ministra spoljne trgovine Vlade FNRJ;



5) rešavanje o razrešenju od dužnosti potpretsednika Vr- 
hovnog suda FNRJ dr Teodora Tominšeka i o njegovom stav- 
ljanju na raspoloženje Prezidijumu Narodne skupštine Narodne 
Republike Slovenije.

Prima li Skupština ovaj dnevni: red? (Prima). Pošto Skup- 
ština prima ovaj dnevni red, prelazimo na prvu tačku dnevnog 
reda. Ima reč sekretar Prezidijuma Mile Peruničič.

Sekretar Prezidijuma Mile Peruničič (Izborni srez Bi jelo 
Polje, NR Črna Gora): Drugovi narodni poslanici, u vremenu 
između Ш i IV redovnog zasedanja Narodne skupštine Prezi- 
dijum je doneo nekoliko odluka koje, prema odredbama 
Ustava FNRJ, traže naknadnu potvrdu Narodne skupštine. Te 
odluke odnose se na proširenje važnosti Ustava, zakona i dru
gih pravnih propisa Federativne Narodne Republike Jugosla
vije na području pripojenom teritoriji FNRJ po Ugovoru o 
miru sa Italijom; na izdvajanje iz Ministarstva industrije po
slova elektrifikacije i o osnivanju Ministarstva elektroprivrede 
Vlade FNRJ; na razrešenje od dužnosti' Ministra spoljne trgo
vine inž. Nikole Petroviča i njegovo naimenovanje za Ministra 
elektroprivrede Vlade FNRJ i na naimenovanje Milentija Po
poviča, Pretsednika Planske komisije Narodne Republike Sr
bije, za Ministra spoljne trgovine Vlade FNRJ.

Moli se Narodna skupština da izvoli potvrditi ove odluke. 
(Aplauz).

Pretsedavajuči: Izvolite čuti predlog odluke po tački prvoj.
Sekretar Prezidijuma čita Odluku Prezidijuma Narodne 

skupštine FNRJ od 15 septembra 1947 godine br. 1733 o pro- 
širenju važnosti Ustava, zakona i drugih pravnih propisa Fede
rativne Narodne Republike Jugoslavije na području pripoje
nom teritoriji FNRJ po Ugovoru o miru sa Italijom (Ukaz 
br. 1733 od 15 septembra 1947 g., »Službeni list FNRJ« br. 80‘ 
od 17 septembra 1947 g., str. 1133).

Pretsedavajuči: Traži li ko reč po ovom predlogu? (Ne 
traži niko). Stavljam ovaj predlog Prezidijuma Narodne skup
štine na glasanje. Ko glasa za p'Otvrdu ove odluke, neka digne 
ruku. (Svi dižu ruku). Ima li koga protiv? (Nema). Objavljujem 
da je Odluka o proširenju važnosti Ustava, zakona i drugih 
pravnih propisa Federativne Narodne Republike Jugoslavije na: 
području pripojenom teritoriji FNRJ po Ugovoru o miru sa 
Italijom potvrdena. (Aplauz).



Prelazimo na drugu tačku. Molim druga Sekretara Prezi- 
dijuma da pročita predlog odluke po tački drugoj.

Sekretar Prezidijuma čita Odluku Prezdijuma Narodne 
skupštine FNRJ od 19 jula 1947 godine br. 1445 o izdvajanju 
iz Ministarstva industrije poslova elektrifikacije i o osnivanju 
Ministarstva elektroprivrede FNRJ kao savezno-republikanskog 
ministarstva. (Ukaz br. 1445 od 19 jula 1947 g., »Službeni list 
FNRJ« br. 61 od 22 jula 1947 g., str. 761).

Pretsedaivajuči: Traži li ko* reč? (Ne traži niko). Stavljam 
predlog na glasanje. Ko glasa za potvrdu >ove od’uke, neka 
digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objav
ljujem da je Narodna skupština primila Odluku o izdvajanju iz 
Ministarstva industrije poslova elektrifikacije i o osnivanju 
Ministarstva elektroprivrede Vlade FNRJ, kao savezno-republi
kanskog ministarstva.

Prelazimo na treču tačku. Molim Sekretara Prezidijuma 
Narodne skupštine da pročita predlog odluke po tački trećoj.

Sekretar Prezidijuma čita Odluku Prezidijuma Narodne 
skupštine FNRJ od 19 jula 1947 godine br. 1446 o razrešenju 
od dužnosti Ministra spoljne trgovine inž. Nikole Petroviča i o 
njegovom naimenovanju za Ministra elektroprivrede Vlade 
FNRJ. (Ukaz br. 1446 od 19 jula 1947 g., »Službeni list FNRJ« 
br. 61 od 22 jula 1947 g., str. 762).

Pretsedavajućii: Ko glasa za ovu odluku, neka digne ruku. 
(Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je 
Narodna skupština primila odluku o razrešenju od dužnosti1 
Ministra spoljne trgovine inž. Nikole Petroviča i o njegovom 
naimenovanju za Ministra elektroprivrede Vlade FNRJ.

Prelazimo na četvrtu tačku. Molim Sekretara Prezidijuma 
Narodne skupštine da pročita predlog odluke po tački četvrtoj.

Sekretar Prezidijuma čita Odluku Prezidijuma od 19 jula
1947 godine o naimenovanju Milentija Popoviča, Pretsednika 
Planske komisije Narodne Republike Srbjie, za Ministra spoljne 
trgovine Vlade FNRJ. (Ukaz br. 1447 od 19 jula 1947 g., »Slu
žbeni list FNRJ« br. 61 od 22 jula 1947 g., str. 762).

Pretsedavajući: Ko glasa za potvrdu ove odluke, neka 
digne ruku. (Svi dižu ruku). Ko je protiv? (Niko ne diže ruku). 
‘Objavljujem da je Narodna skupština primila Odluku o naime
novanju Milentija Popoviča, Pretsednika Planske komisije Na



rodne Republike Srbije, za Ministra spoljne trgovine Vlade 
FNRJ.

Prelazimo na petu tačku dnevnog reda: rešavanje o razre- 
šenju od dužnosti potpretsednika Vrhovnog suda Federativne 
Narodne Republike Jugoslavije dr Teodora Tominšeka i o nje
govom stavljanju na raspoloženje Prezidijumu Narodne skup
štine Narodne Republike Slovenije.

Molim druga Sekretara Prezidijuma da pročita ovu odluku.
Sekretar Prezidijuma: Prezidijum Narodne skupštine Na

rodne Republike Slovenije tražio je od Prezidijuma Narodne 
skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije da se 
potpretsednik Vrhovnog suda Federativne Narodne Republike 
Jugoslavije dr Teodor Tominšek razreši od dužnosti i stavi 
njemu na raspoloženje. Zato Prezidijum Narodne skupštine 
Federativne Narodne Republike Jugoslavije podnosi predlog 
koji glasi:

PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENJU OD DUŽNOSTI 
POTPRETSEDNIKA VRHOVNOG SUDA FNRJ 

dr TEODORA TOMINŠEKA

Narodna skupština Federativne Narodne Republike Jugo
slavije, na osnovu člana 121 Ustava FNRJ i člana 21 Zakona o 
uredenju narodnih sudova

o d 1 u č u j e :
Razrešava se od dužnosti potpretsednik Vrhovnog suda 

dr Teodor Tominšek i stavlja na raspoloženje Prezidijumu Na
rodne skupštine Narodne Republike Slovenije a na osnovu nje- 
govog traženja.

28 novembra 1947 god. 
u Beogradu

Pretsedništvo Prezidijuma Narodne skupštine 
Federativne Narodne Republike Jugotslaivije

Sekretar Pretsednik
M. Peruničič, s. r. Dr I. Ribar, s. r.



Pretsedaviajući: Ko glasa za potvrdu ove odluke, neka 
digne ruku. (Svi dižu ruku). Ko je protiv? (Niko ne diže ruku). 
Objavljujem da je Narodna skpština prhnila Odluku o razre- 
šenju od dužnosti potpretsednika Vrhovnog suda Federativne 
Narodne Republike Jugoslavije dr Teodora Tominšeka i o nje- 
;govom stavljanju na raspoloženje Prezidijumu Narodne skup
štine Narodne Republike Slovenije.

Predlažem Skupštini odmor od 10 minuta nakog koga će 
se, tačno u 11 časova, nastaviti svečana sednica u čast velikog 
istoriskog dana našeg državnog praznika. Prima li Narodna 
skupština 'ovaj predlog? (Svi poslanici ustaju j burno aplaudi- 
raju). Objavljujem da je Narodna skupština primila ovaj 
^predlog. ■ •

(Sednica je prekinuta u 10,50 časova).

(Posle odmora)

Tačno u 11 Časova Pretsedništvo je zauzelo svoje mesto. 
Odmah zatim ulazi Maršal Tito sa članovima Vlade FNRJ. 
Ulazak Maršala Tita narodni poslanici i mnogobrojna publika 
dočekuju stoječi i dugo, burno äplaudiraju. Ovacije Maršalu 
Titu trajale su nekoliko minuta.

Pretsedavajuči: Nastavljamo zajedničku sednicu oba doma, 
*koju proglašavam svečanom u čast velikog istoriskog dana 
29 novembra, dana kada je stvorena i u novi svetliji život upu- 
čena naša Federativna Narodna Republika Jugoslavija. (Aplauz 
4 poklici: »Živela!«). Dajem reč Pretsedniku Prezidijuma Na- 
;rodne skupštine FNRJ dr Ivanu Ribaru. (Svi poslanici ustaju i 
aplauzom pozdravljaju dolazak dr Ivana Ribara na govornicu.)

Pretsednik Prezlidijuma dr Ivan Ribar: Drugovi i drugarice 
narodni poslanici, danas je veliki i' slavni dan, naš veliki praznik, 
•slavni 29 novembar. Danas je upravo navršena druga godina 
otkako smo izglasali republiku, jugoslovensku, demokratsku i 
federativnu. Današ je pet godina otkako smo organizovali i 
konstituisali Antifašističko viječe narodnog oslobođenja Jugo
slavije u Bihaču. Danas su, drugovi i drugarice, četi.ri godine 
Jotkako smo doneli istoriske odluke na II zasijedanju u Jajcu. 
Dozvolite mi, drugovi i drugarice, da u nekoliko riječi iznesem 

' te važne dogadaje pred vas, kako bismo oživjeli velike i trajne 
naše uspomene na današnji dan.

Veliki uspjeSi naše Narodnooslohodilačke borbe izvojevani 
junačkim djelima i nezapamčenim naporima i žrtvama naše



Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda sa drugom 
Titom i Komunističkom partijom na čelu. . .  (Dugotrajan i odu- 
ševljeni aplauz) omogučili su nam osnivanje Antifašističkog 
viječa narodnog oslobodenja Jugoslavije u Bihaču pri je ravnih 
pet godina, na današnji dan.

Pred samo osnivanje, a prije prvog oslobodenja Bihača, u 
bližini Vrhovnog štaba, u Bosanskom Petrovcu, okupili smo se 
na poziv našeg Vrhovnog komandanta i rukovodioca druga 
Tita da bismo pripremili sve što je bilo potrebno za organiza- 
ciju i saziv Viječa, koje bi obuhvatilo pretstavnike svih naših 
naroda, bez razlike na vjersku, nacionalnu i političko-stranačku 
pripadnost, dakle pretstavnike i pristalice svih političkih stra- 
naka, grupa, struja koje imaju korijena u narodu i koje se nisu: 
ogriješile o naše osnovne nacionalne interese za vrijeme vla
davine diktature i reakcije u šestojanuarskom. režimu stare Ju
goslavije. Drug Tito obrazložio je hitnost osnivanja, saziva i 
sastanaka Viječa, kako bi ovo moglo što skorije, a u spora
zumu sa Vrhovnim štabom,‘da preduzme dužnosti po svim pi- 
tanjima narodnog života, naročito upravne, privredne, soci- 
jalne, zdravstvene, propagandističke, prosvjetne i vjerske pri
rode a tako i po pitanju svesträne organizacije pomoči našoj 
vojsci i' partizanskim odredima. (Dugotrajan aplauz).

Antifašističko viječe narodnog oslobodenja na svom zasi- 
jedanju u tada oslobodenom Bihaču donijelo je rezolučiju i 
proglas narodima Jugoslavije, u kojima je izložilo ciljeve i za- 
datke zbog kojih je osnovan i izabran prvi izvršni odbor.

AVNOJ je pri samome osnivanju i sastavu postao zaista 
prvi pretstavnik i nosilac svih narodnih demokratskih snaga, 
povezaniih medusobno na liniji Narodnooslobodilačke borbe.

On je dobio obilježje jednog najvišeg političkog tijela, 
koje je odgovaralo tadašnjem razvoju unutrašnje i vanjske po- 
litičke situacije. I na taj je način postao mjerilo tadašnje snage 
naše Narodnooslobodilačke borbe.

Prije konstituisanja AVNOJ-a, Vrhovni je štab sam na čelu. 
sa Vrhovnim komandantom Titom, pretstavljao u potpunosti ne 
samo borbeno jedinstvo Jugoslavije, ne samo vojno, več i po- 
litičko rukovodstvo. A obzirom na razvitak naše Narodnooslo
bodilačke borbe u vezi sa tadašnjom stvarnošču po pitanju po
litičkih i vojnih događaja, morao je Vrhovni štab da učini 
korak naprijed u smjeru jedinstvenog političkog vočstva za 
cijelu Jugoslaviju, koje če biti ujedno i nosilac vlasti na cijeloj 
oslobodenoj teritoriji.



Taj naj viši politički pretstavnik borbenog jedinstva i via- 
sti, koji je izrastao u toku naše Narodnooslobodilačke borbe, 
uzeo je svjesno na predlog druga Tita, ime Antifašističkog vi- 
jeća narodnog oslobodenja Jugoslavije, da bismo i na taj način 
dokazali našim narodima na oslobodenoj i neoslobodenoj te
ritoriji, cijelom vanjskom svijetu, našim saveznicima, a i nepri- 
jateljima, da iz našega Narodnooslobodilačkog pokreta, uz 
punu podršku naše Narodnooslobodilačke vojske, partizanskih 
odreda i Komunističke partije, uz borbenu i nacionalnu svijest 
naše pozadine, pored Vrhovne komande, može da se uporedo 
ostva-ri i jedno vrhovno političko ti jelo, koje bi ubuduče dej- 
stvovalo na razbijanju i uništenju fašizma. (Burno odobra
vanje).

Mnoga tadašnja vojna i politička zbivanja u našoj zemlji, 
kao i u stranom svijetu, na fnonti i u pozadini, a naročito ofan- 
zivne snage i premoč našeg velikog saveznika, bratske Crvene 
armije na istočnom frontu, uticale su snažno na jačanje antifa
šističkog pokreta i organizaciju borbe u cijeloj našoj zemlji i 
ova su opredijelila jasno težnje i zahtjeve naših naroda ved 
1943 godine. (Burno i oduševljeno odobravanje).

Politička svijest zahvatila je široke narodne mase po se- 
lima i gradovima bez razlike na cijeloj našoj teritoriji. Ta svi
jest dala je dinamiku našem omasovljenom Narodnooslobodl- 
lačkom pokretu, kao i ideologiju za jednu našu narodnu poli
tiku, koja je izvirala odozdo, od širokih masa, ostvarujuči tako 
istinšku i pravu narodnu demokratiju. Nove demokratske snage, 
organizovane od Komunističke partije, nikle su još u prvim 
danima borbe naših ustanika, najrodoljubivijih i najslobodo- 
Ijubivijih sinova i kčeri naroda Jugoslavije. One su povele Na- 
rodnooslobodilački pokret i našle se zajedno sa pristalicama 
bivših političkih stranaka, grupa i struja, istinskih boraca za 
demokratiju, a protiv reakcije još u staroj Jugoslaviji. Tako 
se taj potok političkog demokratskog strujanja iz stare Jugo
slavije ulivao pod rukovodstvom Komunističke partije, u široku 
rijeku nove istinske demokratije iskovane u Narodnooslobodi- 
lačkioj borbi, u svetom Otadžbinskom ratu protiv fašizma. Na 
taj se je način radala i ostvarivala politika Narodnog fronta.

Kroz tu politiku do sli su več tada do> punog izražaja 
osnovni principi naše nove ustavnosti: demokratija i federa
cija. Izvojevano i stečeno u borbama pravo samoopredeljenja 
naših naroda, da su oni jedini i sami nosioci i izvor svekolike 
vlasti u svojoj zemlji, našlo je svoj osnovni, duboki i trajni ko-



rijen neprikosnovenos'ti. I samo tako bilo je već tada jasno da 
naši narodi hoče i zahtijevaju, da žive u jednoj federativno ure- 
denoj demokratskoj zajednici. U borbama izvojevano i stečeno 
ovo pravo, koje mi zovemo narodnim tekovinama, naša su 
snaga.

Iz svega izloženog, kako su se razvijale naša Narodnooslo- 
bodilačka borba i naša narodna politika u toku 1943 godine, 
vidjelo se, da je AVNOJ kako je u Bihaču 1942 godine konsti- 
tuisan, kao najviše opče političko medustranačko tijelo, zao- 
stao mnogo za događajima koji su se zbili. AVNOJ pred III za- 
sijedanje u Jajcu nije više odgovarao ni tadašnjim zahtjevima
i težnjama naših naroda, a ni izvojevanom i stečenom pravu.

AVNOJ je morao mijenjati svoj karakter u pravcu svog 
pretvaranja u najviši organ državne vlasti naše zemlje, u njenu 
vladu, — bio je opći zahtjev širokih narodnih masa u cijeloj 
Jugoslaviji, a naročito svih naših boraca, naše vojske i naših 
partizana.

J zato historijske odluke, koje je AVNOJ na svom zasije- 
danju na današnji dan 1943 godine donijeo u Jajcu, nisu nosile 
konstitutivni več deklarativni karakter.

AVNOJ, proizišao je iz krvave borbe naših naroda za na
cionalno oslobodenje \ uništenje fašizma, — pa je zato i naj- 
pozvaniji bio da bude nosilac suvereniteta i istinske narodne 
vlasti, kako je to naglasio Centralni komitet Komunističke 
partije u svojoj poslanici od novembra 1943 godine narodima 
Jugoslavije povodom nastupajučeg praznika Velike oktobar- 
ske revolucije.

I pri otvaranju II zasijedanja AVNOJ-a u Jajcu naši su na
rodi, a posebno naši borci, svjesni bili da su svoj'om nepre- 
kidnom borbom i svojim žrtvama, udruženi sa svojim savezni- 
cima u antifašističkom bratstvu i jedinstvu, sve od sebe davali 
kako za slobodu svoje zemlje, tako i za slobodu ostalog po- 
robljenog svijeta. A bili su svjesni još jedne istine, da se nova 
demokratska i federativna Jugoslavija može da izgradi samo i 
isključivo voljom i sporazumom svojih slobodnih i nezavisnih 
naroda.

Odlukama II zasijedanja u Jajcu definitivno su zapečačeni 
ustav, zakoni i poredak stare Jugoslavije i deklarisani su: novo 
ustavno stanje, novi politički poredak i nova narodna vlast.

Odluke o izgradnji Jugoslavije na federativnom i demo
kratskom principu, koji če lObezbijediti punu ravnopravnost 
svih njenih naroda, kao i odluka o utvridvanju volje i težnje 
svih naroda da se Antifašističko viječe, vrhovno zakonodavno



i izvršno pretstavničko tijelo naroda Jugoslavije i vrhovni pret- 
stsvnik suvereniteta naroda i države Jugoslavije kao cjeline, a 
formirani Nacionalni komitet oslobodenja Jugoslavije da je ne 
samo na oslobodenoj več i na neoslobodenoj teritoriji, ne samo 
u granicama stare Jugoslavije več na cijelom našem nepreki- 
nutom etnografskom području, snagom naše Narodnooslobo- 
dilačke borbe, stekao autoritet i sva obilježja narodne vlasti, 
— uništile su u potpunosti na današnji dan več pred četiri go
dine reakcionarno ustavno stanje stare Jugoslavije, — kako je 
dobro na tom zasijedanju kazao drug Tito: »Ustav stare Jugo
slavije i svi zakoni koji su s njime bili u organskoj vezi pre
stali su da postoje ne samo »de jure«, več i »de facto«.

Pravo naroda Jugoslavije da oni sami izgraduju i organi- 
zuju svoju državnost, ustavnost i narodnu vlast, ostvarilo je 
:u toku vremena iza Drugog zasijedanja pa do konačnog oslo
bodenja cijele naše zemlje jedno novo ustavno i zakonsko 
stanje, dakle novo pravno, odnosno političko stanje.

U skladu sa ovim historijskim odlukama, federalne jedi- 
nice izgradivale su svoju nacionalnu ustavnost i državnost, svoju 
narodnu vlast, razumije se sve u duhu ustavnosti i državnosti 
federativne Jugoslavije.

Dana 9 marta 1945 godine, — dakle još u toku rata — 
Nacionalni komitet, ustrojen odlukom II zasijedanja u Jajcu, 
a preko kojeg je AVNOJ vršio svoju izvršnu funkciju, raspu- 
šten je a umjesto njega obrazovana je nova narodna Vlada sa 
drugom Titom na čelu. — Ova je vlada stvorena u duhu odluka 
Krimske konferencije. Volja naših naroda je i ovdje pobijedila. 
Borba za priznanje AVNOJ-a, borba za priznanje demokratije
i federacije u izgradivanju nove Jugoslavije svršila se i u pi
tanju priznanja naše Demokratske Federativne Jugoslavije sa 
medunarodno-pravnog gledišta sa uspjehom.

Saveznici naši pr znali su novi stanoviti' poredak, koji je 
nastao i razvio se nakon odluka II zasijedanja u Jajcu; priznali 
su naše narodne tekovine.

Na IIP zasijedanju AVNOJ-a koje je o voreno 7 avgusta 
1945 godine, donesena je i sprovedena odluka da se najviša 
zakonodavna vlast AVNOJ nazove Privremena narodna skup- 
ština Demokratske Federativne Jugoslavije, s tim da os‘ane 
na okupu i u funkciji sve do sastanka i konstitu:'sanja Ustavo- 
tvorne skupštine. Poseban zakon utvrdio je definitivno moda- 
lilete putem kojih če sami narodi riiešiti pitanje unutrašnjega 
oblika Demokratske Federativne Jugoslavije.



Na ovom zasijedanju doneseni su svi politički zakoni koji 
su omogućili pravilno i demokratsko izvršenje izbora za Usta- 
votvornu skupštinu, koji su bili raspisani za 11 novembar 1945 
godine, a sve to u duhu vladine deklaracije koja je uslijedila 
u duhu odluka Krimske konferencije.

Prva i osnovna karakteristika svih donesenih političkih 
zakona na ovom zasijedanju bila je da se ozakoni jedan odre
deni historijski period u razvitku našeg ustavnog života. Histo- 
rijski momenat koji se ogledao u donesenim zakonima bila je 
stvarnost u Demokratskoj Federativnoj Jugoslaviji. Druga 
osnovna karakteristika ovih političkih zakona bila je da polaze 
od jedne činjenice da su narodi Jugoslavije potpuno ravno
pravni. A treća osnovna karakteristika je dosljedni i nov po 
sadržini demokratizam. 1

Pre dvije godine, na ovaj isti dan, narodi Jugoslavije su 
jednoglasno i jedinstveno preko izabrane Ustavotvorne skup
štine donijeli i proglasili svečano odluku: Federativnu Narodnu 
Republiku Jugoslaviju. (Dugotrajan i buran aplauz).

Ovom odlukom Ustavotvorna skupština FNRJ, kao vrhovni 
pretstavnik narodnog suvereniteta i izvor jednodušne volje 
svih naroda Jugoslavije, dobila je svoje pravo ime, odgovara- 
juči oblik j istinsko značenje, koji se podudaraju sa historijskom 
društvenom stvarnošču, kao i sa našim originalnim pravom 
samoopredjeljenja, izvojevanim i stečenim u našoj Narodno- 
oslobodilačkoj borbi. Sa ovom odlukom formulisana su, ostva- 
rena u borbi načela naših narodnih tekovina, odnosno naše 
nove ustavnosti i državnosti. Ova su do kraja u svim svojim 
smjernicama dosljedno sprovedena, da bi mogla u potpunosti 
odgovarati težnjama i zahtjevima naših naroda.

Ovom odlukom srušeni su konačno i vječno monarhija i 
dinastija, lažna demokratija i sistem stare konstitucije. Suvere- 
noj volji naših naroda, koja je došla do izražaja pre dvije go
dine, mi, u prvom redu Narodna skupština, treba da se odu
ševljeno poklonimo na današnji dan. A isto iakot treba da se 
poklonimo stotinama hiljada naših boraca i mučenika poginu
lih u borbi za našu Demokratsku Federativnu Republiku. (Svi 
narodni poslanici ustaju i minutom čutanja odaju počast palim 
borcima.)

Narodi Jugoslavije s pravom su ponosni na svoju Republiku 
proklamovanu na dan 29 novembra. A jednako su ponosni i na 
Ustav koji je donijela Ustavotvorna skupština FNRJ. Nova naša 
narodna demokratija, bratstvo i jedinstvo naših naroda, na



rodna naša vojska, Jugoslovenska armija, našli su u Federa- 
tivnoj Narodnoj Republic] Jugoslaviji svoje oličenje.

Naš republikanski i demokratski Ustav, koji je ozakonio 
■ogromne privredne, političke i društvene promjene, ostvarene 
'u našoj zemlji u toku naše Narodnooslobodilačke borbe, doka
zuje da je naša suštinski nova demokratija nepobjediva a naša 
mlada Narodna Republika neoboriva. (Oduševljeno odobra
vanje).

Donašanjem Ustava mi smo bili svjesni da ćemo narodne 
tekovine pobjedu najbolje očuvati ako se naša mlada repu
blika snaži neprekidnim i borbenim usavršavanjem ekonom
skih, kulturnih i socijalnih uslova kao i jačanjem blagostanja 
njenih građana. Mi smo bili več tada uvjereni da moramo sami 
sebi pomoči, kako nam je poručio nebrojeno puta naš drug 
Tito, jer cijela naša nacionalna budučnost zavisi u prvom redu 
od naše sposobnosti, radinosti i borbenosti. Samo tako vječno 
čemo nalaziti izvore konstruktivne energije, koji su ključ ve
ličine i jakosti svakog naroda.

A mi smo neiscrpne izvore več u toku naše Narodnooslo
bodilačke borbe iskoriščavali i uskladivali u smjeru jedinstva i 
bratstva za dobro svih naših naroda, i cijele zemlje. Mi se 
s njima kroz ove dvije godine života naše mlade republike 
obilato koristimo pri obnovi, industrializaciji i elektrifikaciji 
naše zemlje, u izvršenju Petogodišnjeg plana. U tom velikom 
radu sav svoj život unašamo za jedan veliki, plemeniti ideal, 
a taj je — puno oslobodenje radnika, seljaka i osposobljavanje 
njihovo za velika stvaralačka djela, kroz uništavanje štetnih 
ostataka kapitali,stičke prošlosti i putem ostvarivanja so.ci- 
jalizma.

Ostvarenje Petogodišnjeg plana iziskuje, razumljivo, 
ogromne napore i velike žrtve. No, naši narodi savladuju sve 
zaprijeke. Kroz takmičenje i ogromna zalaganja naše indu
strije, naši radni kolektivi izvršavaju svoje zadatke prije roka. 
Veliki broj .radnih kolektiva dočekao je 29 novembar, da
našnji praznik, sa več izvršenim godišnjim planom. Kroz takmi- 
čenja na putu za socijalizam pozdravljaju radni kolektivi druga 
Tita i daju nove obaveze za premašenje godišnjeg plana. (Du- 
gotrajno odobravanje). U socijalističkom takmičenju postižemo 
nove pobjede. Plan za ovu godinu primiče se izvršenju.

Narodna omladina Jugoslavije izvršila je svoju največu 
radnu obavezu. Herojska omladina izvršila je u ovoj godini 
prije roka herojska djela. Djela omladine Jugoslavije, kao i



ona posebna pojedinih narodnih republika, zaslužuju u punof 
mjeri da ih danas na ovoj svečanoj sjednici na dan godišnjice 
naročito spomenemo, da se pridružimo velikim riječima koje 
je kazao omladini drug Tito na dan otvorenja pruge Šamac—  
Sarajevo. (Oduševljeno odobravanje u celoj dvorani).

Taj veliki radni i borbeni elan naše omladine, naše rad- 
ničke klase, naših borbenih žena, uopče naših naroda, nepoj
mljiv je i za demokratski svijet ostalih zemalja. On se divi 
elanu i uspjesima naših naroda u izvršivanju Petogodišnjeg 
plana. Ali zato porazno uništavajuči djeluju ovi naši uspjesi r 
naša snaga na naše neprijatelje.

Drugovi i drugarice narodni poslanici, ja vam u ime Pre
zidijuma i u moje lično ime čestitam današnji praznik a preko 
vas i svim našim narodima koji su vas poslali u ovaj visoki 
dom. (Aplauz).

Neka vječno živi u srcima naših naroda 29 novembar, slavni
i veliki dan naše Federativne Narodne Republike! Neka cvijetay 
napreduje i živi naša Federativna Narodna Republika! (Svi na
rodni poslanici ustaju i burno aplaudiraju.)

Živeo drug Tito, herojski i mudri rukovodilac naroda Ju
goslavije! (Buran aplauz).

Neka je vječna slava i čast svim boreima i junacima pogi
nulim u borbi za našu Republiku! (Uzvici »Slava im!«), — 
slavnoj Narodnooslobodilačkoj vojsci i partizanima. (Buran i 
dugotrajan aplauz).

Neka živi slavom ovjenčana naša Jugoslovenska armija sa 
njenim Vrhovnim komandan.om drugom Titom na čelu. (Svi 
narodni poslanici ustaju, oduševljeno aplaudiraju. Ovacije Mar
šalu Titu ponavljaju se nekol ko puta. Dvoranom lOdjekuju 
poklici: »Živeo!« — »Živeo!«.)

Drugovi i drugarice narodni poslanici, sada čemo da izvr
šimo predaju odlikovanja drugu Maršalu Titu. (Aplauz). Molim' 
druga sekretara Prezidijuma Mila Peruničiča da izvoli pročitati. 
Ukaz Prezidijuma.

(Svi narodni poslanici ponovo ustaju sa svojih mesta i sto
ječi slušaju čitanje ukaza.)

Sekretar Prezidijuma Mile Peruničić (čita):



PREZIDIJUM NARODNE SKUPŠTINE
F E D E R A T IV N E  N A R O D N E  R E P U B L IK E  J U G O S L A V IJE

Kaincefoniijiat loirdena 
Br. 623

U K A Z
Prezidijum Narodne skupštine Federativne Narodne Repu

blike Jugoslavije na osnovu čl. 74 tač. 6 Ustava FNRJ

r e š i o j e
da se za izvanredne zasluge na organizovanju i rukovo- 

denju Narodnooslobodilačkom borbom, za izvanredne zasluge 
za oslobodenje naših naroda i za stvaranje i izgradnju neza- 
visne i snažne Federativne Narodne Republike Jugoslavije

o d l i k u j e
ORDENOM SLOBODE 

MARŠAL JUGOSLAVIJE JOSIP BROZ TITO

28 novembra 1947 god. 
u Beogradu

Prezidijum Najrodne skupštine 
Feder/ativne Narodne Republike Jugoslavije

Sekretar * Pretsednik

M. Peruničič, s. r. Dr I. Ribar, s. r.

(Pretsednik Prezidijuma dr Ivan Ribar prilazi Maršalu 
Titu i predaje mu odlikovanje. Čestitajući, Pretsednik dr Ribar 
grli Maršala Tita i ljubi. Narodni poslanici stoječi dugotrajno 
i' burno aplaudiraju skandirajuči: »Tito—Tito!«. Ovacije traju 
nekoliko minuta.)

Pretsednik Prezidijuma dr Ivan Ribar: Druže Maršale, ja 
sam radostan i srečan što sam Ti u ime Prezidijuma Narodne 
skupštine FNRJ mogao predati ovo visoko odlikovanje. Ovo 
'odlikovanje, druže Maršale, Ti si zaslužio u punoj mjeri. Sv: 
naši narodi i prijatelji znaju Tvoje velike zasluge koje si Ti 
učinio, koje si izvršio i koje i danas izvršuješ. Nemam riječ:, niti 
je mogučno skovati riječi koje bi mogle da. istaknu sva Tvoja 
velika djela. Možemo samo mirne duše, mi iz Prezidijuma i u 
iime cijele Narodne skupštine FNRJ, koja pretstavlja sve naše 
narode, reči da si Ti najdostojniji i najzaslužniji za našu zemlju,



za otadžbinu i za sve naše narode. (Dugotrajan i buran 
aplauz). Ti si oličenje bratstva i jedinstva naših naroda, oli- 
čenje naše slobode i naše demokratije, oličenje naše borbe koju 
čemo i dalje voditi i izdržati da nam naša zemlja i naša narodna 
republika bude slavna, Ti si oličenje borbe za mir i napredak u 
zemlji. Ja Ti još jedanput od srca čestitam, druže Maršale. 
(Buran i dugotrajan aplauz).

Maršal Jugoslavije Josip Broz Tito (Nosilac Savezne izborne 
liste): Druže Pretsjedniče, drugovi narodni poslanici, prima- 
juči ovo največe odlikovanje Federativne Narodne Republike 
Jugoslavije iz ruku Pretsjednika Prezidijuma, ja se najtoplije i 
najsrdačnije zahvaljujem.

Smatram da ovako visoko odlikovanje nikada nijedan 
čovjek ne bi mogao s pravom postignuti sam svojom vlastitom 
zaslugom; i ja sam taj orden dobio zaslugom i ogromnim 
naporima svih naših ljudi koji su se borili na bojnom polju i 
koji se sada bore za izvršenje naših velikih zadataka, za iz- 
gradnju naše zemlje.

Ja obečavam da ču nositi orden kojim me je 'nagradila 
Skupština sa velikim ponosom. Obečavam ovdje, jer smatram 
to svojom velikom dužnošču i obavezom, da ču gledati da ispu-- 
nim sve zadatke koje pred mene i moje suradnike postavlja 
naš narod preko vas u Narodnoj skupštini.

Mi živimo u jednoj velikoj epohi, u kojoj svako treba da 
da sve od sebe da bismo postigli ono za čim smo težili, za šta 
smo se borili, za šta smo dali žrtve .!• za šta i sada črnimo velike 
napore. Svaki gradanin dužan je da izvršava tu obavezu prema 
sebi i prema čitavoj zajednici, a rukovodioci koje narod danas 
postavi na svoje čelo moraju se, to je razumljivo, razlikovati 
od svih rukovodilaea koji su nekada postojali u Jugoslaviji. 
Oni moraju biti svuda prvi, oni moraju dati sve od sebe, ne 
štedeči truda, pa ni života ako je to potrebno.

Obečavam u ime čitave Vlade, da čemo mi učiniti sve što 
je u našim silama da bismo opravdali povjerenje koje nam je 
narod dao, da čemo izvršiti naše zadatke na sreču naše velike 
'zajednice, Federativne Narodne Republike Jugoslavije.

Možda nije ni vrijeme ni mjesto, no ja bih htio, drugovi 
poslanici, da vam ovdje ipak kažem nekoliko riječi o sporazu- 
mima koje mi stvaramo i koje smo sada stvorih sa bratskom 
Bugarskom. Moj put sa drugovima delegatima iz Vlade koji su 
bili sa mnom, nastavak je onoga rada koji smo započeli na 
Bledu. Mi smo na Bledu načinili sporazum vrk> velikog za



maha, o ekonomskoj, kulturnoj i političkoj saradnji. Ali onda 
nije bilo vrijeme da potpišemo takav ugovor koji bi obe naše 
zemlje obavezivao da se uzajamno pomažu, u slučaju opasno- 
sti i oružjem u ruci, to jest, nismo mogli da potpišemo ugovor
0 uzajamnoj pomoči i prijateljstvu. Mi smo danas to izvršili, 
jer su uslovi za to stvoreni i izvršili smo to na veliko odu- 
ševljenje i bugarskog naroda i naroda Jugoslavije.

Moram ovdje da podvučem, drugovi narodni poslanici, da 
smo mi u Bugarskoj vidjeli stotine i stotine hiljada ljudi oči u 
oči, lice u lice, vidjeli smo sjaj u njihovim očima i radostan 
izraz njihovih lica, vidjeli smo takvo oduševljenje i takve sim
patije prema novoj Jugoslaviji i prema našim narodima, da 
možemo mirno gledati u budučnost, dutooko vjerujuči da nikad 
više to jedinstvo i bratstvo koje je danas stvoreno izmedu 
naših naroda neče moči niko poremetiti i da če ono ostati 
vječno. (Dugotrajno i frenetično odobravanje i aplauz).

Na nama je sada, na državnim rukovodiocima i naše zemlje
1 Bugarske, da sledeči tu jedinstvenu misao i želju koja je du- 
boko usadena u srca naših naroda učinimo sve kako' bismo 
ostvarili i još jače produbili naše odnose.

Na čitavom našem putu stalno su nas pratili poklici: »Ne- 
čemo granice!« Takav nas je poklik dočekao' na granici u Dra- 
gomanu, takvi su nas poklici pratili kroz čitavu Bugarsku, sve 
do Varne i natrag. »Nečemo granice, hočemo federaciju«, bili 
su poklici na cijelom putu. Razumije se, to je bio poklik koji je 
našao radosnog odjeka u našim srcima i mi smo nastojali da 
objasnimo da, iako formalno nismo potpisali federaciju, da mi 
ostvarujemo federaciju u praksi, u saradnji, jer federacija samo 
na pap ru, bez dublje podloge, koja se sastoji u najtešnjem 
prijateljstvu, u najtešnjoj saradnji, i ekonomskoj i političkoj, 
nema nikakva smisla. I bugarski narod je to shvatio; i on je, 
isto tako kao i mi, obečao da če čuvati to vječito bratstvo' i je
dinstvo, koje smo mi i formalno utvrdili, da ga više nikada 
niko neče moči porušiti. (Aplauz).

Zaloga naše srečnije budučnosti i naše mirne izgradnje 
jeste baš to bratstvo i jedinstvo. Bratstvo i jedinstvo u svakoj 
zemlji posebice i medu svima zajedno. Koliku je ogromnu 
ulogu odigralo bratstvo i jedinstvo u našoj zemlji, medu na
šim narodima, isfo toliku ulogu ono mora da odigra i odigrače 
izmedu dveju zemalja koje su izmedu sebe imale granicu. Ta 
granica formalno postoji, ali našom saradnjom biče učinjeno 
da ona takoreči neče postojati. I mlada Jugoslavija i mlada 
Bugarska našle su se na istom putu onoga momenta kada je



narod mogao sam da odlučuje. Ranije to nije bilo mogucno» 
Badava su stvarani ugovori o vječitom prijateljstvu izmedu mo
narhija Karađorđevića u Beogradu i Koburga u Sofiji. To je 
bilo vječito prijateljstvo izmedu dinastija i mi u to njihovo, 
prijateljstvo vjerujemo. Ali, one su smetale vječitom bratstvu
i prijateljstvu izmedu naših naroda. A mi smo ga uspostavili i 
omogućili ono što su naši narodi želeli, učvrstili smo ga i svo
jim potpisom potvrdili da je to prijateljstvo — vječito. (Du- 
gotrajno odobravanje).

Neka živi prijateljstvo izmedu naroda Jugoslavije i bugarv 
skog naroda, na sreču obeju naših zemalja! (Svi narodni posla
nici burnim aplauzom i skandiranjem: »Tito—Tito!« pozdrav- 
ljaju završne reči Maršala.)

Pretsedavajuči: Čestitam Narodnoj skupštini i, svima na- 
rodima Jugoslavije državni praznik. Čestitam drugu Maršalu 
odlikovanje. (Aplauz).

Pošto je ovim iscrpen dnevni red, zaključujem sednicu i
IV redovno zasedanje Narodne skupštine FNRJ.

Molim Skupštinu za ovlaščenje da mogu zapisnik današnje 
sednice sa sekretarom potpisati i objaviti u »Službenom listu 
Federativne Narodne Republike Jugoslavije«. (Prima se).

(Sednica je zaključena u 11,45 časova).
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