
ZAJEDNIČKA SEDNICA SAVEZNOG 
VEČA I VEČA NARODA

Treća sednica
(25 aprila 1948)

Početak u 9,35 časova.
Pri ulasku u  dvoranu, članove Savezne vlade na čelu sa 

Pretsednikom Vlade FNRJ maršalom Jugoslavije Josipom Bro
zom Titom i članove Pretsedništva Saveznog veča i Veča na
roda na čelu sa Pretsednikom Saveznog veča Vladimirom Simi
čem i Pretsednikom Veča naroda Josipom Vidmarom, .narodni 
poslanici pozdravljaju burnim aplauzom.

Pretsedavao Pretsednik Saveznog veča Vladimir Simič.
Pretsedavajuči: Otvaram treču zajedničku sedniicu Saveznog 

veča i Veča naroda Narodne skupštine FNRJ.
Zapisnik današnje sednice vodiče sekretar Saveznog veča 

Stevan Jovičič. Molim druga sekretara da pročita zapisnik 
prošle sednice.

Sekretair Mloimčilo Markovič čita zapisnik druge zajedničke 
sednice.

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

Prelazimo na dnevni red: pretres Predloga, opštedržavnog 
budžeta za 1948 godinu.

Ima reč narodni poslanik Veča naroda, Ministar finansija 
Narodne Republike Hrvatske Anka Berus. (Buran apla.uz).

Anka Berus (NR Hrvatska): Drugovi narodni poslanici, 
* budžet za 1948 godinu, koji je predložila ovome domu Savezna 

vlada jest financiski izražen plan za 1948 godinu.
U našem privrednom sistemu financiski sistem je oruđe 

plana, orude narodne vlasti preko koga kontrolišemo izvršenje



plana. Preko budžeta dovodimo pod općenarodnu kontrolu na- 
rodnu imovinu, osiguravamo plansko, štedljivo i pravilno t ro 
šenje akumulacije u cilju razvitka narodnog gospodarstva. 
Preko budžete rasporeduju se svi državni prihodi za ispunjenje 
planskih zadataka.

Analiza izvršenja lanjskog budžeta i analiza ovogodišnjeg 
prijedloga budžeta, koju smo culi u jučerašnjem ekspozeu, a 
osobito svestrana, iscrpna, dokumentovana analiza naših pri- 
vrednih planova i njihovog izvršenja, koju je dao Predsjednik 
Privrednog savjeta i Planske komisije drug Kidrič, jasan su 
dokaz da. je:

1) u 1947 godini, predvideni dio Titovog Petogodišnjeg 
plana ne samo u cjeliini ispunjen, več da je on u nizu grana pre- 
mašen, i

2) da plan za 1948 godinu, čiju financijalnu sliku daje 
predloženi budžet, osigurava ispunjenje i premašenje «onih za
dataka koji za ovu godinu proizilaze iz zadataka Petogodišnjeg 
plana.

Izvršenje plana u 1947 godinii pokazalo je dai su se duboko 
usjekle u svijest radnog naroda riječi druga Tita da »bez ostva- 
renja plana nema baze naše ekonomske i političke nezavisno- 
sti« i zbog toga  »dužnost je svakog gradanina naše zemlje, da 
da sve od sebe za ostvarenje zadača koje se postavi j a ju pred 
nas u vezi sa Petogodišnjim planom.«

Osnovne mase radnog naroda prihvatile su plan kao svoju 
^tvar, one unašaju dnevno mnogo samoprijegora, elana i odu- 
ševljenja u izvršenje plana. To nam dokazuju radnici u fabri- 
kama, u prvom redu ispunjenjem proizvodnih planova, to  nam 
dokazuju seljaci koji su dali zemlji 1947 godine svu onu hranu 
koja se iz nerodne godine mogla, da dobi je. To nam dokazuju 
obaveze koje je preuzela i dzvršila Narodna omladina, koje je 
preuzela i izvršila Narodna fronta. Obaveze, koje su te organi
zacije preuzele na sebe ove godine, još su zamašnije negoli 
što su bile one u prošloj godini, a seljaštvo je ove godine kao 
cjelina preuzelo krupnu obavezu izgradnje zadružnih domova.

E ovaj budžet je dokaz da smo stali' čvrsto: na put planske 
privrede, da smo u stanju da s uspjehom vodimo borbu za eko- 
nomsku samostalnost i neovisnost naše zemlje, jer su naše na
rodne mase prožete onim novim patriotizmom kojemu nas uči 
drug Tito.

Prema prijedlogu budžeta za 1948 godinu, budžet Narodne 
Republike Hrvatske u opčedržavnom budžetu iznaša dinara-
11.114,115.000.



Naš je budžet uravnotežen uz učešče od 27% poreza na 
promet proizvoda ubranog u našoj Republici. To predstavlja 
41% od  ukupnih naših prihoda-. Budžet stavlja u zadatak daljnju 
borbu za sniženje troškova proizvodnje.

Oslanjajuči se na iskustvo i rezultate postignute u prošloj 
godini, možemo preuzeti obaveze koje nam ovaj budžet po 
stavlja. U 1947 godini naša republička (industrija ispunila je 
proizvodni plan sa 113%, poreza na. promet proizvoda 115%, 
dobiti 130%.

Troškovi proizvodnje sniženi su u republičkoj industriji u 
pros jeku za 4,5%, dok je u kemiskoj industriji sniženje izno- 
silo 10,3%, grafičkoj 9,7%, a tekstilno j 7,8%.

Broj radnika u Hrvatskoj povečao se od jula 1947 do sada 
za 20%. Osposobljavanje novih radnika da postignu proizvod
nost rada starih radnika, nužno se postavlja pred. naše rukovo- 
dioce. To če nam omoguciti sniženje troškova proizvodnje, a 
novim radmicima podignuti i nominalnu i realnu nadnicu. Ako 
uzmemo u obzir da smo spomenuta sniženja u toku prošle go
dine proveli uglavnom borbom za štednju materijala, borbom 
za rad po normi, to masovno i plansko podizanje stručnosti i 
veče kvalifikacije radnika, predstavlja jednu od organizacionih 
obaveza i nužnost daljnjeg naglog sredenja naše privrede. To je 
tim više potrebno što več počinju da rade nove fabrike sa savre- 
menijim tehničkim uredenjem nego što su ga imale stare, a koje 
zahtijevaju veču stručnost. Dosadašnji rezultati postignuti na 
frontu rada daju nam pravo da smjelo pristupimo ovogodi- 
šnjim zadacima.

Svijest o izgradnji socijalističkog društva razvija inicijativu 
masa radnika, racionalizatorstvo i novatorstvo. O tkrrtaju  se 
tailenti, koji su ranije u kapitalističkom sistemu ostajali neza- 
paženi, zapretani i zagušeni. Nema sumnje da pred nama stoje 
još krupniji zadaci, osobito u pitanju radne discipline, i u razvi
janju sposobnosti svakog pojedinca koji je uključen u rad. 
Ukoliko budemo brže uklanjali iz naših poduzeča i ustanova 
stare navike i birokratizam, na što još nailazimo, utoliko čemo 
bolje ispunjavati preuzete obaveze.

U Hrvatskoj, iako spada medu najindustrijaliziranije naše 
republike, odnos izmedu lindustriske i poljoprivredne proiz
vodnje bio je 1939 godine 46%—54%. Iz toga razloga od krup- 
nog j-e značaja kakove smo uspjehe imali u ekonomskom po
gledu u povezivanju seljaka za plan.

Ako uzmemo one osnovne seljačke proizvode, koji su tre- 
balo da osiguraju obezbedeno snabdijevanje radmištva i grad- 
skog stanovništva, kao ključnu točku, onda vidimo da su naši



seljaci u cjelini — uz iznimku stvarno sarmo pojedinih špeku- 
lanata — shvaitili svoj zadatak snabdijevanja zemlje žitaricama 
u punoj mjeri i da s te  strane nekih ozbiljnih teškoča nije bilo. 
Bilo je grešaka na terenu, ponegdje i ponekad i krupnijih gre- 
šaka prema pojediincima, ali sve te greške nisu dovodile u pi
tanje sam sistem snabdijevanja. Plan otkupa bijelih žitarica 
ispunjen je  sa 94%, a kukuruza sa 118%, dok je plan kontrahi- 
ranih slobodnih viškova ostvaren u potpunosti. U Hrvatskoj 
površine zasijane industriskim biljem povečane su za 100%, a 
da za to ne samo da se nije smanjila površina žitarica, nego se 
ona čak i povečala za 12%. No iakoi to znači dosta nagli ulazak 
u nove kulture od strane Seljaka, taj tempo nije dovoljan, jer 
je u poljoprivredi plan za 1947 godinu ispunjen svega sa 96%. 
Sm atram o da smo mogli postiči bolje rezultate. Državna poljo- 
privredna dobra i poljoprivredne stanice nisu odigrale onu 
ulogu u ispunjenju plana u poljoprivredi, koja im je biLa namje- 
njena. U tom pogledu predstoji nam još mnogo rada.

U odnosu na ostale prihode, koji se javljaju u našem repu- 
bličkom budžetu, osvrnuču se samo na porez na dohodak.

Predvidanje poreza na dohodak u našem budžetu se u 
odnosu na izvršenje u 1947 godini povečava i to: kod poreza na 
dohodak radnika i namještenika, obzirom na povečanje broja 
radnika u privredi, dok se to  povečanje predviđa kod seljaka i 
privatnih zanimanja zbog toga, što je kod istih nakon izvrše- 
nog razreza za 1947 godinu ostala za naplaifeu razlika izmedu 
ranije uplačene akontacije i konačnog razreza. Pošto  je to  
uglavnom več napiačeno u toku minula tri» mjeseca, to  nam za 
daljnju naplatu u ovoj godini od seljaka i privatnih zanimanja, 
ostaje da naplačujemo porez za 1948 godinu, koji če biti razmje- 
ran njihovim ovogodišnjim prihodim.a.

Kod razreza poreza zemljoradmeima pokazalo se u nekim 
kotarevima da su poreske komisije i lokalne vlasti nekada p ra
vile i krupnije propusite. Jedna od češčih pojava;, sa kojom smo 
se morali boriti, bila je tendenci j a da se pomno i pažljivo ne 
izračunava stvarni» dohodak svakog pojedinca, več se pribjega- 
valo šablonskom opterečivanju prem.a površini zemlje. To je 
dovodilo do nepravilnih opterečenja ii nesprovodenja u život 
osnovnog principa oporezivanja prema stvarnom dohotku. Sve 
takove greške, gdje su god otkrivene, odmah su ispravljane. 
Zato možemo reči da je razrez poreza za 1947 godinu u osnovi 
pravilno izvršen i princip progresivnog oporezdvanja, ito jest, 
srazmjernost prema ekonomskoj snazi svakog pojedinca, došao 
je do punog izražaja. Od 600.000 seoskih domačinstava 17.300 
najsiromašnijih seljačkih domačinstava oslobodeno je poreza,



40.000 plaća manje od 100 dinara poreza godišnje, 300.000 do
mačinstava oporezovano je od 100— 1.000 dinara, a za 7.800 
domačinstava utvrden je prihod preko 120.000 i plaćaju 121,5% 
sveukupnog poreza. To je naišlo na odobravanje i zadovoljstvo 
naroda, izuzev izvjesnih pojedinaca, špekulantskih elemenata koji 
su izražavali nezadovoljstvo razrezom poreza i opirali se pore- 
skoj obavezi, kao što to čine kod svih obaveza prema društve- 
noj zajednici. Na razrez je bio minimalan broj prigovora i žalbi, 
to jest, u svemu 2,7% prigovora na izvršne odbore, koji su ih 
u osnovi pravilno riješavali tako da je tek 0,06%, to  jest 6 na
10.000 žalbi, dosada stiglo Ministarstvu financira. Prem  da je 
razrez za 1947 godinu izvršen donekle kasno iako je njegova 
višina za pojediince znočila i znatnije povečanje, brza naplata 
potvrduje njegovu pravilnost, srazmjernost prema ekonomskoj 
snazi našeg sela, i, na koncu, prihvačanje i svjesno izvršavanje 
i itle svoje obaveze od strane našeg seljaštva.

U oporezivanju radnog dijela privatnog sektora u gradu, 
naden je takoder pravilan odnos. Alii u nekim gradovima se 
premalo pažnje posvečivalo torne da se mobilišu široki slojevi 
radnika i namještenika za otkrivanje špekulantskog dijela pri- 
v.aitnog sektora, koji su zbog toga često uspjeli da pred pore- 
skim komisijama zataje svoje prihode. Naša lokalna rukovod
stva, osobitlo u gradovima, često ne vide, uslijed šrirenja držav
nog i zadružnog sektora, uslijed ogromnog elana u radu koji 
susreču kod narodnih masa na širokom frontu rada, da još po
stoji izvjestan broj neproduktivnih elemenata, koji nalaze na
čina da dodu ponekad i do znatnih prihoda i koji se zato ne 
uključuju u produktivan rad. Oni su, doduše, malobrojni, ali ih 
treba  svim zakonskim sredstvima, pa i porezom privesti radu 
da ispune svoje obaveze prema zajednici.

U ovogodišnjem budže't'u sasvim je otklonjen zadnji fiskalni 
ostatak u sistemu naših prihoda, tj. trošarina, koju su lanjske 
godine ubirali gradovi. Ove godine moči če osobito gradovi da 
se posvete razvijanju lokalne privrede, da njezimu bazu još više 
prošire ii* da tako doprinesu onomu što u sadašnjem momentu 
predstavlja svakako jedan od  osnovnih zadataka na privrednom 
polju: podizanje životlnog standarda gradana i nastojanje da 
ih snabdiju nizom .artikala koje  mogu sami da proizvedu, na- 
stojanjem da im organizuju pružanje usluga koje če radnom 
dijelu naroda olakšati život, a to  če omoguoiti još šire uključi- 
vanje žena u privredu.

Rashodi našeg državnog budžeta, koji uključuje i budžete 
narodnih odbora, predvidaju za investicije 4.885,655.000.— što 
predstavlja, s 'obzirom na izvršenje u prošloj godini i u odnosu



na obaveze fdnansiskog zakona na smanjenje troškova u grade- 
vinarsflvu i u kapitalnoj izgradnji, povečanje od 66%. U odnosu 
na republički petogodišnjj plan, to predstavlja u prve dvije go
dine njegovo izvršenje od 32%. Uzimajuči u obzir investicije, 
koje de se vršiti preko 'saveznog budžeta na teritoriju naše Re
publike, na našem terenu investiraće se, u odnosu na izvršenje 
prošlogodišnje investicije, 176%.

Saveznii budžet predvida i ove godine znatne kredite za 
obnovu ratom postradalih krajeva. Ovdje hoeu da izrazim 
zahvalnost naroda Hrvatske i naše Vlade za tu pomoč Saveznoj 
vladi, a u prvom redu drugu Titu za njegovu ličnu brigu oko 
pomoči ratom postradailim krajeviima. Nastojačemo da pravilno 
koristimo pruženu pomoč i da tako organizujemo rad na obnovi 
sela, da u toku ove godine učinimo znat'an napredak u otkla- 
njanju ratnih pustošenja.

Ostali dio budžeta odnosi se u svom III dijelu na prosvjetu, 
nauku i kulturu, na što otpada u našoj Republici 1.730,000.000 
dinara ili povečanje prema prošloj godini od 233%. Prilikom 
izvršene sistematizacije, prosvjetnim radnicima prosjek plata 
povečan je za 33%. Socij.alno-zdravsttvena zaštita naroda, to 
jest IV dio budžeta, predstavlja u ovogodišnjem prijedlogu
2.529,000.000 dinara ili povečanje od 210%.

Sama činjenica da u ovogodišnjem prijedlogu budžeta ima- 
demo povečanje na ta  dva njegova dijela 020%, a izdacit u 
ukupnoj sumi iznose 4.260,000.000 ddnara, pokazuje koliko se 
nastojalo u našoj Republici da se o-sigura daljnji razvoj pro- 
svjete i kulture i kolika je briga za zdravstveno stanje naroda.

VI dio budžeta predstavlja administrativne izdatke u užem 
smislu. Ako kod toga naglasimo da su to  svd administrativni 
izdaei u našoj Republici, od republičke vlade do mjesnih odbora, 
ako naglasimo i to  da se u znatnoj mjeri preko organa admi
nistracije vrši j organizacija samog državnog sektora privrede, 
pomaže zadružni sektor, onda vidimo da' ti izdaci, -u odnosu 
na druge izdatke koji se vrše preko našeg budžetia, predstavljaju 
vrlo mali procenat. Izdacii za administraoiju iznose 2,233.000.000 
dinara ili 20% državnog budžeta Narodne Republike Hrvatske.

Uzimajuči u obzir uključivanje istarskih teritorija u naš 
republčki budžet na pnihodnoj i rashodnoj strani, povečanje na 
admmi'Strativnom dijelu iznosi svega 24%. Niz funkcionalnih 
zadataka, a tlakode i operativnih koji su se ranije financirala iz 
privrede, organizacijom novih ministarstava prešao je na admi
nistrativni dio budžeta, a isto tako su i lokalni organi vlasti 
preuzeli na sebe zadata'k organizacije trgovine i krupnu funk- 
ciju organizacije obaveznih otkupa.



U toku 1947 godine, učvrščenjem kotarskih narodnih 
odbora pokazalo se da su sva narodna predstavnička tijela i naš 
državni aparat u stanju da u osnovni<m linijama sa uspjehom 
izvrše zadatke planske privrede i da su u toku prve planske g o 
dine stekli dragocjena iskustva, da su planskom izvršav.anju za
dataka posvetili veliku pažnju, shvatili značaj plana, značaj kon
trole njegovog izvršenja i evidencije. No i pored toga što smo 
osnovne karike naše planske privrede držali u rukama preko 
tog  aparata, naša evidenciija i kontrola po nizu pitanja m ora da 
se još niže spusti u mase. Im.ačemo ogromne koristi ako u 
toku ove godine uispiijemo da osposobimo osnovne jedinice 
naše vlasti, to jest mjesne odbore, da do kraja, preuzmu vodenje 
evidencije i kontrole privrednog života na svom sektoru. Do- 
sada nije bila izolirana pojava da su katarski odbori shvaćalii 
pitanje pomoči mjesnim odborima na taj način što su za njih 
direktno izvršavali pojedine zadatke. To je, s jedne strane, 
spriječavak) mjesne organe u njiihovom razvoju, u njihovom 
osamostaljenju, a s druge strane, previse je opterečivalo ko- 
tarska  rukovodstva dnevnim operativnim, sitnim zadaciima, pre
vise ih vodilo u prakticizam, vuklo iz kampanje u kampanju, 
zatvaralo mu perspektive, sprečavalo šini razvoj i udaljavalo ih 
'od studiranja svojih vlastitih terenskih problema. Bilo je često 
premalo inicijatave za koriščenje svih mogučnosti, koje su low 
kalni izvori mogld da pruže, za otkrivanje svih rezervi! koje su 
postojale na njihovom terenu i koje još rasute po našoj zemlji 
leže latentne i neiskorištene. Mobilizacija tih rezervi, razvoj 
inicijatiive lokalnih rukovodstava ne samo organa vlasti, nego 
svih aktivista., rukovodstava i članstva masovnih organizacija, 
pružaju nam nove mogučnosti da proširimo naš plan, da tako 
proširenii plan zbilja i dspunimo, a osobito da koristimo sve lo
kalne mogučnosti za poboljšanje životnog standarda radnih 
masa. Zato mi smatramo osnovnim zadatkom u 1948 godini, ne 
samo za narodne odbore — postaviti na .noge organizaciju lo
kalne privrede i tiskoristitii i mobilizirati sva lokalna sredstva. 
Tu se kriju velike mogučnosti za savladivanje niza naših te
škoča. Zatim — i to  je važno — veliki broj gradana je 'ostao 
izvan napora na ostvarivanju plana, jer se veliki broj gradana 
može neposredno uz plan vezati baš preko lokalne privrede i 
lokalnih zadataka. Tu je, dakle, izvor novih snaga i sredstava 
za savladivanje teškoča u 1948 godini.

Inicijativom Savezne vlade formirano je Miniistarstvo ko
munalnih poslova. Pred tim mimistarstvom stoji široko polje 
rada i leži velika odgovornost i morače baš u toku ove godine 
da pruži daleko veču pomoč lokalnim vlastima, negoli što. je



to  'đosada učinilo. Morače da odigra značajnu ulogui u sredi'- 
vanju lokalne privrede što je nesumnjiivo' najvažniji zadatfak 
koji narodni odbori treba da savladaju.

Ovogodišnjim budžetom obavezujemo se na povečanje 
produkcije uopče, na sniženje troškova koštanja u proizvodnji1 
i na što višu izgradnju uz što manje troškova. Ti zadaci stoje 
pred Vladom naše Republike, pred svim rukovodstvima, pred 
cijelim narodom. Boričemo se za pojačanje produktivnosti u 
svim granama proizvodnje i svim vrstama rada osposobljenjem 
radne snage i pojačanjem stručnosti. Tako čemo stvoriti i  novi 
kadar za nove dndustrije. Postepeno uvadati takve metode rada 
i u poljoprivrednu proizvodnju, osobito preko zadrugarstva, 
povečati produktivnost rada u samoj poljoprivredi'. Racionalno 
koristiti sve sirovine, a u prvom redu deficitarne, proizvesti i 
saibrati što više izvoznih artikala, da bi mogli čim prje da uve
zemo ono što nam je neophodno za montažu naše nove indu
strije i proširene elektrifikacije. Raditi što bolje i više da bi 
mogli više odvojiti za proširenu potrošnju.

U vrijeme donošenja Petogodišnjeg plana naglašavali smo 
da' plan traži maksimum zalaganja od svakog građanina ove 
zemlje, preuzimili smo obaiveze koje je plan postavljao. Sada 
ih konkretizirane hočemo d možemo ispuniti, a iskustvo 1947 
godine dokazuje da su naši zadaci, koji proizilaze iz plana i koje 
smo sami sebi postavili, realni, da ne predstavljaju nikakav ne- 
saivladiv napor. Narod Hrvatske, radniici, seljaci i radna int'eli- 
gencija prihvatiče i ispuniti zadatke druge godine plana, boriče 
se za njihovo premašenje, te nastojati da prevazidu uspjehe 
koje su postigli 1947 godine i da otklone nedostatke, greške i 
propuste koje sui imalii u prošloj godini.

Ubijedeni u korisnosit? i ispravnost postavljenih zadataka i 
u mogučnost njihova ostvarenja, izjavljujem u iime posl!anika 
kluba Narodnog fronta' iz Hrvatske da čemo s oduševljenjem 
glasati za ovaj budžet, jer znamo da on osigurava ostvarenje 
onih ciljevai čiije nam je perspektive dala naša Partija', na čije 
nas je puteve doveo drug Tito i kuda nas vodi njegov genije. 
(Burno i dugotrajno odobravanje).

Pretlsedavajuči: Reč lima narodni poslanik Veča' naroda, 
Pretsednik Planske komisije Narodne Republike Bosne i Her
cegovine Ha*san Brkič. (Aplauz).

Hasan Brkič (NR Bosna i Hercegovina): Drugovi i druga- 
rice narodni poslanici, predlog budžeta, koji podnosi Savezna 
vlada na odobrenje Narodnoj skupščini, jasno govori o uspje- 
sima koje je postigl'a naša* zemlja u toku prošle godine. Ti



uspjesii lomogućili su da se baza finansiranja privredne i kul
turne' izgradnje u ovoj godrni, u odnosu na prošlu, znatno pro- 
širi i da se na taj naoin osigura brzi tempo- razvitka zemlje 
onaiko kako je to predvideno Petogodišnjim planom. U itOme 
leži izvanredni politiički i državni značaj, predloga zakona o 
budžet u. U našem budžetu, u rasporedu njegovih prihoda i 
rashoda, konkretiizovana je opšta političko-ekonomska linija 
našeg državnog rukovodstva; njime je za 1948 godinu odreden 
tempo razvitka p oj edinih grana narodne privrede i obim dru
štveno korisnih investicija i, štio je naročito važno, kroz naš 
budžet, kao osnovicu celokupnog finansiiskog sistema, ostvariče 
se novčana kontrola nad največim dijelom proizvodnje i raspo- 
djele. U torn pogledu on nema nikakve sličnosti sa budžetotm u 
kapitalističkim državama koji nosi v ojn o-b i r ok r  atsk o obilježje 
i prvenstveno služi za pokrivanje rashoda za vojsku i poMcisko- 
činovnički aparat. Iz sasvirn novog karaktera budžeta i njegove 
uloge kao najmočnijeg sredstva planskog rukovodenja privre- 
dom proističe njegova neposredna, organska povezanost sa 
cjelokupnom našom ekonomikom, sa njenim razvitkotm i dina- 
mikom. Njegovo ostvarenje ne može se odvojitii od ostvarenja 
zadataka koji su postavljeni i formulisani u godišnjim privred- 
nim planovima. U predlogu budžeta predviden je kao prihod od 
poreza ,na, promet proizvoda iznos od 46 milijardi, što pret- 
stavlja, bez poreza na promet proizvoda iz slobodnog prometa 
i sniženja ttroškova proizvodnje, povečanje za 56%. Ostvarenje 
ovog povečamog osnovnog državnog prihoda vezano je za oistva- 
renje plana proizvodnje ii u tom pogledu uspješno izvršenje 
budžeta zavisi j od uspješnog izvršenja planiranih zadataka u 
proizvodnji. Planirani porez na dohodak, iako je on i apso- 
lu tno i relativno smanjen u odnosu na ostale izvore državnog 
prihoda, odražava takode jačanje naše privrede, naročito poljo- 
^pnivrede. Porast ekonomskih isnaga naše zemlje ispoljava se u 
proširenim investicijama za kapitalnu izgradnju čiji je opšti 
porast! 26%, i proširenim investicijama za kulturnu i zdravstvenu 
izgradnju, čiji porast iznosi 72,9%. Svi su ovi podaci za nas 
potvrda pravilnosti politike našeg državnog rukovodstva i dokaz 
poraslih privrednih tsnaga zemlje.

Mi smo sa ovoga mjesta od drugova predgovornika čuli 
detaljniju analizu opštedržavnog budžeta za 1948 godinu kao 
i to  šta če se u ovoj godini preduzetii na ostvarenju zadat'aka 
Petogodišnjeg plana. U diskusiji o budžetu osvrnuo bih se na 
budžet Narodne Republike Bosne i Hercegovine, koji čini sat- 
stavni dio opštedržavnog budžeta.



Najvažnijii pokazatelj ko ji govori o poraistu pnivrednih 
snaga naše Republike jeste činjenica da se finansiranje državnih 
i privrednih potreba u ovoj godini vrši uz naše smanjeno 
učešče u saveznim prihodima, iako se 'apsolutnii iznos budžet- 
skih rash oda povečao za preko 90%. U prošlogodišnjem bu
džetu, pored predvidene dotacije, naša Republika je učestvovala 
u porezu na promet proizvoda sai 95%, a ove godine njeno 
učešče je smanjeno na/ 65% prihoda koji se ostvaruju na ter i
toriji Republike. Van svake je sumnje da je to najbolja ilustra- 
cija porasta i jačanja privrede naše Republike, koja se pozitivno 
odrazila i u opštedržavnom budžetu,

Mislim dai je potrebno i korisno da na ovome mjestu izne
sem nekoliko podataka o uspjesima koje je postiigla naša Repu
blika u borbi za ostvarenje zadataka prve godine iPetogodi- 
šnjeg plana. Opšti porast industriske proizvodnje u  Jugoslaviji, 
kojii je ostvairen u 1947 godini, znatno je premašio nivo pred- 
ratne proizvodnje. Naša republiška1 industrija  zbog svoje teh- 
ničke zaostalosti, nije u svim granama ostvarila taj opštedr- 
žavni pro® jek, ali proizvodnja u svim granamai privrede znatno 
je porasla u odnosu na 1946 godinu, a u velikom broju  predu- 
zeča ona je porasla i u odnosu na  1939 godinu. Indeksi proiz
vodnje najkarakterističnijih i najvažnijih proizvoda u 1947 go
dini prema 1946 godini osvjetljavaju porast naše produkcije. 
Proizvodnja elektroenergije, u odnosu na 1946, porasla je na 
192%, uglja na 194%, čeličnog 1’iima na 200%» poljoprivrednih 
sprava na 386%, proizvodnja pamučnih tkanina na 246% kao 
i proizvodnja mehamičke obrade drvet® na 247%. Podaci o po- 
ljoprivrednoj proizvodnji takoder govore o njenom porastu, 
iako je ova privredna grana u toku rata pretrpila najveća pu- 
stošenjai od koga još uvijek trpi. Iako nije u cijelosti ostv^ren 
sjetveni plan, proizvodnja žitarica u poredenju sa prošlom go- 
diinom porasla je za 14,5% i prebacila prosječni 10-godišnjii 
prinos, a u industriskom bilju prebačen je desetogodišnji pri- 
nos za 692%. Porasti poljoprivredne proizvodnje pozitivno se 
odrazio na povečan otkup za potrebe države. Tako je lotkup 
bijelih žitarica porastao u odnosu na ekonomsku 1946/47 za 
55% a kod kukuruza za 465%. Stočarska proizvodnja öiji su 
osnovni fondovii još uvijek znatno ispod predratnih, ostvariiai 
je planom postavljene zadatke. Porast poljoprivredne proiz
vodnje znatno je povečao ukupnu sumu dohotlka poljoprivrednog 
stanovništva.

Opšti znak j ačan ja privrede naše Republike pretstav- 
ljaju i podaci o porastu robnog prometa. Robni promet, тако 
nije u cijelosti apsorbovao kupovnu moč stanovništva, naro-



čito na selu, porastao je u državnoj, zadružnoj ii pijačnoj t rg o 
vini sa preko 30%. Podaci o uposlenoj radnoj snazi, kao i o 
platnom fondu, pružaju istu sliku. Broj zaposlenih radnika u 
1947 u odnosu na 1946 povečao se za 60%, a, na primer, u 
odnosu na 1947 za 66%. Platni fond samo u republičkoj indu
striji u toku 1947 godine povečao se na 218,9%.

Krupan korak  u toku prošle godine nije samo učinjen u 
podizanju proizvodnje. Veliki radni proces ii pregal’aštvo radnih 
masa, koji iz dana u dan preobražavaju i lik naše Republike, 
Živo ilustruje samo nekoliko podataka o investicionoj izgradnji 
ko ja  je izvršena u toku prošte godine. Na izgradnji objekata iz 
republičkog i saveznog plana;, ne računajuči dobrovoljne akcije 
Narodnog fronta i veliku radnu akciju Narodne omladine na 
izgradnji pruge Šamac—Sarajevo, utrošeno je preko 50 miliona 
radnih časova. U toku prošle godine radilo se na 22 nova fia*- 
brička postrojenja. Obnovljeno je i modernizovano 19 postro
jenja, izgradeno je 250 km električnih dalekovoda, preko 60 
krupnih objekata na poljoprivrednim dobrima, 1484 hektara 
zemljišta pripremljeno za navodnjavanje, 1645 ha odvodnjeno 
i izgradeno preko 50.000 m3 nasipa za odbranu od poplave. 
U toku prošle godine obnovljeno je i izgradeno 540 učionica 
osnovnih Škote, uzeto u rad i dovršeno 36 raznih zdravstvenih 
objekata, tako  da se več danas broj bolničkih postelja povečao 
za 357. Samo u toku prošle godine obnovljeno je i izgradeno u 
ratom opustošenim krajevima preko S9.000 seljačkih kuča, što 
sa obnovljenim /i lizgradenim u 1946 godini pretstavlja 54.000 
seljačkih kuča. Ovaj poslednji podatak govori o brizii naše dr
žave, naročito o brizi druga Tita za ratom postradale krajeve.

Ispunjenje zadaitaka plana, kao  i brzd tempo kojim čemo se 
kretati ubuduče, nužno su tražili napor na podfizanju noviih ka*- 
drova. Naša Vlada, iako ne još uvijek u dovoljnoj mjeri, posve
tila je veliku pažnju ovom pitanju i učinila krupan korak na- 
prijed. U toku prošle godine osposobljeno je putem kurseva» d 
u školama preko 5.000 kvalifiikovaroih i priučenih radnika. Broj 
učenika u privredi porastao je sa 6.600 na 9.500. Za dailju i 
uspješniju izgradnju kadrova otvoremo je 8 srednjih stručnih 
škola u kojima se povečao broj učenika od 2.563 na 5.375, 
‘tako da danas naša Republika ima 22 srednje škole više nego 
što ih je bilo prtje rata. U prošloj godini otpočelii su sa radom 
Medicinski i Poljoprivredni fakultet. Iako ovi podaci govore o  
učdnjenom naporu od strane države na polju stvaranja novih 
kadrova bez .kojih se ne može zamisliti izgradnja socijalizma, 
'to je još oivijek daleko od onoga što  treba  uči niti. II na polju 
podizanja narodnog prosvječivanja ostvarenii ш  znaitni rezul-



it ati. U toku prošte godine poveča© se broj učenlika u osno vni m 
školama na 37.000. Akoijom države i narodnih organizacija 
'opismenjeno je 134.000 gradana.

Budžet naše Republike u prošloj godini bio je realan, kako 
u pogledu iprihoda, tako i u pogledu rashoda. Prihodi koji su 
služili kao osnova finansiranja uprave i investicione izgradnje 
ostvareni su sa 113%.

Neprijatelji našeg poretka, »učeni« skeptići i dešperaten 
čiji se glas još uviijek čuje ,tu i tamo, govorili su da mi nečemo 
moči da ostvarimo zadatke koje je pred n,as postavila prva go- 
‘dina Pctogodišnjeg plana, da mi nemarno stručnih snaga za 
izvodenje tako velikih pothvata, da če pretjerano velika iz
gradnja dovesti do inflacije ii do još večeg ©padanja standarda 
radnih masa. Mi smo naše zadatke uglavnom ostvarili. Naš nov- 
čani sisitem he samo da je očuv-an, nego je u odnosu na' porast 
proizvodnje još više stabilizovan, životni standard radnih masa

l ne samo da nema itendenciju opadanja, nego smo danas u
stainju, baš zahvaljujuoi več ostvaremm uspjesima, da u 1948 
postignemo da životni standard radnih masa poraste u odnosu 
na nivo u 1939. Time je jasno potvrdena realnost politike naše 
Parttije i našeg državnog rukovodstva, time je u životu ispro- 
“bana i poitvrdenai misao druga Tita kojii je postavi© kao mo- 
gučno i ostvarljivo da več kroz prvi Petogodišnji plan učinimo 
našu zemlju industriski naprednom, nezavisnom od imperija- 
liistiičkih država koje su u prošlosti kočile njen razvitak, plijač- 
kale njena bogatstva i nemilosrdno iskorišoavale trud radnih 
masa.

Jedan od osnovnih faktora u izvršenju naših zadaitaka u 
prošloj godini bitli su požrtvovnost i elan radnih masa. U osnov
nim granam a privrede, iako u njima nisu još uvijek bitno 
izmijenjeni tehnički uslovi i sredstva, znatno, smo podigli1 pro- 
izvodnju. Ali u borbi za ostvarenje toga  zadatka isipoljila se 
jednostranost našiih privrednih rukovodilaca i' njihova nedo- 
voljna pažnja da, pored ostvarenja p b n a  proizvodnje u njego- 
vom naturalnom vidu, boljom organizacijom posla ostvare još 
veču produktivnost rada, još veču uštedu materijala i sirovina 
kao i bolji kvalitet proizvoda. Jako je produktivnost rada u toku
1947 godine nešto porasla, ipak je ona daleko od onoga št o smo 
moralii uoiniti i što nam je bilo positavljeno kač  zadatak planom 
sniženja troškova proizvodnje. Pitanje normi, koje pretstavlja 
uslov ne samo bolje d racionalnije organizacije proizvodnje^ 
nego i jedini pravilan osnov za nagradivanje radnika, nije još 
uvijek ozbiljno shvačeno od naših privrednih rukovodilaca. Na 
mnogim mjestima išlo se za tim da se norme formalno uvedu,



a zapostavila se potreba njiihovog reaJnog ocjenjivanja i često 
se gubila iz vida njihovai nužnai povezanost sa it tehnološkim p ro 
cesom i sa odgovarajučim konkretnim radnim operacijama. Baš 
radi takvog odnosa prema normama kao i prema zadatku uvo- 
denja je d ne naprednije, savremenije organizacije rada, koja bi 
'omogućila pravilnije i potpunije iskorišeaivanje proizvodnog 
kapaciteta u preduzečima u našoj Republici, u toku prošle g o 
dine niisu postignuti bitni uspjesi u povečanju produktivnosti 
rada i smanjenju itroškova proizvodnje kao  važnom izvoru za 
dalju izgradnju zemlije.

Iskustvo iz prošle godine ukazuje i nai it o da se dinamika 
proizvodnje nije ravnomjerno kretala naprijed. U mnogim g ra 
nama vrlo siu česte oscilacije iz mjeseca u mjesec, čak i  u slu- 
čajevima kada preduzeča ne oskudijevaju u  sirovinama) i radni- 
cima. Ta pojava proističe liz toga što naši privrednii kao i sindi
kalni rukovodioci ne shvataju radno «taikmičenje kao  sistem koji 
treba stalno podržavati i razvijati:, nego se ono česi‘o svodi na 
povremeno S kampanjsko takmičenje. Ova pojava naročilo je 
karakteristična u rudnicima — i saveznim i republikanskim.,

U ovoj godini mii, čemo morati povesti ostri ju borbu za 
ostvarenje plana u svakom preduzeču, na svakom radnom 
mjestu i vezajtd itiu borbu za stalno povečanje produktivnosti 
rada, za sniženje tiroškova proizvodnje kao  i zai koriščenje unu- 
trašnjih rezervi u mnogo širem obirmu nego što smo to  činili 
prošle godine. Izvršenjem budžeta u 'ovoj godini nužno je 
ostvariti oštriju kontrolu nad radom preduzeča, nad uvodenjem 
'i učvrščenjem privrednog računa kao osnovnog metoda roko- 
vodenja. Iako je novim organizacionim formama naše privrede 
obezbijedena puna operativna samostalnosit rukovodilaca pre
duzeča i stvorena mogučnost za njihovu neposrednu materijalnu 
zainteresovanost na ppboljšatnju proizvodnje, ipak u našoj Re
publici ima mnogo slučajeva neprevidnosti u raspolaganju dr
žavnim sredstvima, slabosti u organizaciji procesa proizvodnje
i nedovoljno upornosti za povečanje produktivnosti rada. Borba 
za raoionalniju organizacijo! proizvodnje, maksimalno zalaganje 
u borbi za povečanje produktivnosti *rada kao osnovnog uslova 
za i izgradnju novog društvenog poretka, sistematsko snižavanje 
'troškova proizvodnje i najstrožiji režim štednje sirovina i ma- 
terijala — sve to  ulazi u red naših osnovnih zadataka u ovoj 
godini. Planirano sniženje troškova u proizvodnji kao i plani
rano sniženje troškova u investicionoj izgradnji, koje u opšte
državnom budžetu za 1948 godiinu treba da obezbijedi 6,01% 
od tukupnih prihoda, potvrduje pravilnost postavljenog zadatka. 
Naročito se ozbiljno kod nas postavlja ovaj zadatak u gradevi-



narsitvu i šumskoj proizvodnji. Potrebno je isi.aknuti da je gra- 
devinarstvo u našoj Republici u 1947 godini prema broju efek
tivno utrošemih radnih časova ostvairilo samo 84% radova izra- 
čunatih u norma-časovima, a da ne govorimo o rasipanju i ne- 
racionalnom korištenju gradevinskog materijala.

Kolebainja u procesu proizvodnje koja siu se u pojedinim 
granama u različitom stepenu ispoljila u toku prošle godtme 
proisitiču iz nedovoljtno učvrščene radne discipline. Vrlo su česiti 
izostanci, duže ili krače napu&tanje posla kao i ceste promene 
u zaposlenju. Samo u  rudarstvu izgubljeno je preko 25% moigu- 
6ih radnih dana, <ai u jednom prediuzeču šumske eksploatacije 
samo za 3 mjeseca prošle godine izgubljeno je 22.240 radnih 
dana. Slične pojave pošto je i u drugim granama privrede. 
U toku ove godine nrnraju se preduzeti mo'go ozbiljnije mjere 
da se ove negativne pojave, koje ometaju pravilnu organizaciju 
procesa proizvodnje, što je mogučno više otklone i otstrane. 
Neosporno je da je otklanjanje flukfcuacije u zaposHenju ustav
ljeno širokim planskim uti čajem na ras p od jeli radne snage, 
doslj,ednijom primjenom postoječeg tariifnog sistema», kao i
o tklanjanjem u izvjesnim slucajevima neopravdane neravno- 
mjernosti prosječntih dnevnih zairada u nekim granama na teri
toriji pojedinih republika. Podaci Direkcije Državnog zavoda 
za socijalno osiguranje iz prošle godiine o ovoj posljednoj po
javi ukazuju na itio da bi Savezna vlada itrebalo ovo pitanje što 
hitnije da razmotri.

U prošloj godini kod nas je na mnogim mjestima došlo do 
‘izražaja nepravilno i štetno shvatanje o našoj poljoprivredi, o 
njenom mjestu i ulozi. Ispustilo se iz vida da se naš industriski 
razvitak, upravo zbog tempa kojim če se odvijati, ne može 
'ositvariitli ako njega ne budu pratili razvitak i jačanje poljopnii- 
vrede. Industrijalizacija zemlje, kao što to  možemo več danas 
da vidimo, postavlja sve šire i ozbiljnije zadatke poljoprivredi. 
Zbog toga je d razumljivo da mi njoj mtoramo posvetiti mnogo 
veču pažnju utolliko više što je oina u našoj Republici, u po re 
denju sa drugima, znait.no zaositala. Mnogo ozbiljnije nego ra 
ni je moračem o da povedemo energičniju borbu za povečanje 
žetvenog prinosa, za šire i dosljedmije sprovodenje agrotehnič
nih mjera, za bolje materijalno i tehničko snabdijevanje poljo
privredne proizvodnje, kome je Vlada naše Republike posvetila 
naročitu pažnju. Prošle godine od planirane tehničke opreme 
ostvareno je svega 46%.

Razvijanje državnog sektora u poljopniivredi samo je jedan 
od faktom  za unapredemje ove privredne grane. Ali uvlačenje 
miliona poiljoprivrednih proizvodača u borbu za unapredenje



poljoprivrede, za nove metode rada, za p rim jenu nauemih teko- 
vina i naprednijeg iskusitva vezano je za daJji razviitiak ii) jačanje 
zadrugarstva u našoj 'Republici, koje pretstavlja najeflkasniju 
organizacionu formu za unapredenje poljoprivirede, za njeno 
povezivainje sa lindusitrijom i za njeno usmjeravanje u pravcu 
opšteg razvtfitka. Plan naših mjera u poljoprivredi morače biti 
mnogo razradeniji i konkretni ji nego u prošloj godini. Na nji- 
fiovom ostv.arenju moračemo angažovati sve organe državne 
Vlasti, naročito  niže tkoji su neposrednije vezani sa o  vi m pro
blemom. Sprovodenje tih mjera treba da izade iz okvira apa
rata države i da se što sire prenese na zadružnu organizaciju 
koja  če, mobilišuči mase u sprovodenju tih mjera, dobiti svoje 
pravo mjesto i odgovarajuču društveno-ekonomsku funkciju.

Novi oblici razmjene indust nilske i poljoprivredne proiz
vodnje na baizi vezanih cijena več danas daju snažan potsticaj 
poljoprivrednim proizvodačima u borbi za (unapredenje proiz
vodnje. Oni če učvrstiti mateniijallne osnove na kojima če se 
dalje razvijati seljačko zadrugarsitvo ne samo kaO' organizacija 
'koja obuhvata i reguliše robni promet izrnedu sela i grada, 
Več i kao  močan instrumenat za rekonsfcrukciju naše poljo
privrede.

Borba za unapredenje poljoprivredne proizvodnje u našoj 
Republici ima naročiti ekonomsko-politiički smisao u tome što 
je naše selo u itoku rata teško stradalo, itako da. je danas prora- 
cunati indeks njegove kupovne moči za 1948 godinu najniži u 
zemlji dl zaostaje za opštedržaivnim prosjekom za 30%.

Lokalna privreda, kao  vaižan dopunski faktor u našoj 
opštoj proizvodnji, nije još predmet stalnije i svestranije 
brige. Još rdava organizacija lokalnih preduzeča, nedovoljno 
izdiferenicinane funkcije državnih organa u  njenom rukovo- 
denju, kao \ njena slaba i zaostala itehnicka oprema pretstav- 
ljaju smetnju za povečanje i proširenje njene produkcije. Nisu 
još savladane nii teškoče u materijalno-tehničkom snabdijevanju 
lokalne privrede, o čemu jasno svjedoče po  dači o realizaciji 
dodijeljenih kontingenata za prvoi tromesečje 1948 godine. 
Teškoče u Iokalnoj privredi zadaje ii to  što još do danas nije 
praktično riješeno pitanje metodologije njenog planiranja. Nije 
riješeno Kakode m3 pitanje troškova proizvodnje i cijena, što 
naročito koči njenu finansisku stabilizaciju.

Plan za 1948 godinu postavlja pred nas ozbiljnije i slože- 
nije zadatke. Opšti indeks porasta proizvodnje u ovoj godini
iznosi -u odnosu na prošlu godinu -226,3%.

Naročito važni zadaci postavljeni su u drvnoj i šumskoj
proizvodnji, čijii se .indeks pen je do 257% .



Naše gradevinarstvo u toku ove godine treba da izvrši za
datak koji je gotovo 2,5 pulta veči od prošlogodišnjeg.

Obim irepubličkih investicija u pnilvredu ii podizanje dru
štven o g standafda /gotovo je udvostručen. U vezi s tim (povečani 
su državni prihodi. Porasti poreza na dohodak iznosi 21% a 
porast poreza na p rom et proizvoda1, koji treba da se ostvari na 
'čertiitoriji Republike, iznosi 48%.

Svi ovi zadati, koji danas stoje pred nama, traže još više 
napora i zalaganja. Podaci o ostvarenju plana proizvodnje za 
‘drugo tromesečje govore da. čemo naše zadatke sa uspjehom 
z a vrši ti.

Plan proizvodnje uglja koji je u prvom tromesečju veči od 
plana proizvodnje u prvom (tromesečju prošle godine za 39%, 
ostvaren je gostovo u cjeliniii Plan drvne industrije u prvom 
kvartalu ostvaren je sa 88,3%, iako je proizvodni zadaltak za 
118% veči od zadatka u prvom kvartalu u prošloj godini. P o 
daci o iizv-ršenju plana daju istu sliku i kod drugih proizvoda- 
Takav razvifcak proizvodnje omogucio je našoj Republiilci da sa 
zadovoljavajučim uspjehom ostvari plan izvoza u prvom tro 
mesečju 1948 god.

U ovoj godini morače sie posvetiiti mnogo veča pažnja inve- 
sticionoj izgradnji, blagovremenom izvršenjiu priprema iS stalnoj 
'kontroli nad njenim izvodenjem. To naročiito važi za velike i 
krupne objekte.

Sa ovog mjesta htio bih upozoriti savezna mimistarstva 
lake i teške industrije da posvete veču pažnju i brigu izvodenju 
'svojih objekata ,na teritoriji naše Republike i da odklone slabo
sti koje su zapažene i? koje su bile ozbiljna sm^tnja u prošloj 
godini.

Drugovi i drugarice narodni poslanici, uspjesi koje je ostva- 
rila naša zemlja pokazuju da mi idemo i da čemo i ubuduče iči 
'nezadrživim korakom  naprijed. Iskustvo koje smo stekli u borbi 
za obnovu i za ostv.arenje prve godine Petogodišnjeg plana 
potvrduje preimučstvo našeg društveno-ekonomskog poreitka 
nad poretkom  kapitalističkih država. Dok naša zemlja iz dana 
u dan, oslonjena u'glavnom na svoje sopstvene snage, bilježi 
nove pobjede na svim pol jima društvene ekonomske izgradnje, 
dotle kapitalistični' svijet ide u susret krizi ko j a če jb'iiti nužno 
pračena privrednim i političkim komplikacijama. Njhova pri- 
vreda malaksava, broj nezaposlenih raste, iz dana u dan padaju 
realne nadnice radnika i sv(i‘ pokušaji da se spreče inflatorne 
tendencije ostaju bezuspješni. Ovakva perspektiva strahovito 
plaši kapiitaliističke monopoliste. Svim sredstvima oni pokuša- 
vaju da  uspore društveni progres. Uvidajući' neumitnu pobjedu



sooijälizma i demokrati je, uvidajuči svoju nesposobnost dai se 
otrgnu nastupajučoj krizi — imperijalisti danas, treće godine 
po završetku rata, ozbiljno ugrožavaju mir iij prete novim zavo- 
jevanjem. Oni žele raznim planovimai i doktrinama inspirisanim 
Tieprikrivenim težnjama za uspositavljanjem svjetskog gospod1- 
stva anglo-američkog imperijalizma da oslabe i razjedine de
mokratske snage svijeta koj,e danas pretstavljaju nesalomljiivu 
'prepreku u njihovim zavojevačkim planovima. Naša zemlja 
pretstavlja važan faktor u svjetskom demokratskom i antiimpe- 
rijalističkom frontu. Dalji naši uspjesi na ječanju privredne i 
odbranbeme .moči zemlje, koje če sa oduševljenjem ostvariti 
radne mase pod rukovodstvom Komunističke partije i druga 
Tita, jesu največi prilog svjetskom miru, slobodi i nezavisnosti 
naše otadžbine. Naša Republika, sa svoje stirane, preduzeče sve 
'i ,neče žailiti itruda da doprinese svoj dio jaoanju i daljoj 
•izgradnji Jugoslavije.

Izjavljujuöi1 našu spremnost za izvršenje postavljenih zada
taka, istovremeno izjavljujem da ču glasati u načelu za predlo
ženi budžet koji pretstavlja program  tih napora. (Buran aplauz).

Pretsedavajuči: Ima reč narodni poslanik Nikola Minčev.
Nikola Minčev (Izborni srez kavadarsko-negotinski, NR Ma

kedonija): Drugovi narodni poslanici, Predlog opštedržavnog 
budžeta za 1948 godinu, koji je Savezna vlada podnela Narod- 
noj skupštini, pretstavlja novu pobedu naroda Federativne Na
rodne Republike Jugoslavije na puttu .izvršenja Titovog Petogo- 
dišnjeg plana, 'na putu izgradnje socijallizma u našoj zemlji.

Predlog opštedržavnog budžeta je j.asan odraz ogromnog 
porasta  privredne moči naše zemlje u toku prošle godine, moči 
koja je rezultat planske privrede, rezultat meizmernog radnog 
poleta naših trudbenika.

Predlog time odražava i dalji porast živoitnog standarda 
naših radnih ljudi, jer  u našoj zemlji porast privredne moči 
države znači i porast standarda života, zadovoljenje kulturnih, 
zdravstvenih i drugih potreba širokih radnih masa, svaikog 
čoveka ponaosob.

Dalje, Predlog opštedržavnog budžeta za 1948 godinu znači 
novu ubedljivu potvrdu da čemo Petogodišnji plan ostvariti. 
Razbijaju se u prah i pepeo iluzije otvorenih i prikrivenih nepri- 
ja te lja  da če nas sprečiti u ostvarenju plana, a isto tako i neve- 
rice nekih naših prijatelja koji su nas uveravali da je plan iznad 
naših snaga i mogučnosti. Naši narodi, pod rulkovodistvom druga 
Tita, smelo i odlučno koraeaju napred ka ostvarenju zadataka 
Petogodišnjeg plana. Mi nailazimo na teškoče, česito na ozbiljne 
teškoče, no naši ih narodi savladuju, preodolevaju i izgraduju



sebi1 bolji život. Zato, i pored svih teškoča, naš se Peitogodišnji 
plan ostvaruje. To nam dokazu ju rezultati prve godine Peto- 
letke, to nam dokazuje i Predlog opštedržavnog budžeta za
1948 godinu.

U ostvarenju Petogodišnjeg plana naši se narodi oslanjaju, 
pre svega poučeni iskustvom iz Narodnooslobodilačke borbe, na 
svoje sopstvene snage i na svoje sopstvene izvore. Prošla go
dina, a i celokupni razvoj od oslobodenja do danas pokazali su 
nam da se u obnovi svoje privrede, u borbi za likvidaciju zao
stalosti naše zemlje treba osloniti na svoje snage.

Otuda je i narodni zajam, koji Vlada predvida da raspiše u 
toku godine, pravilan i ispravan put. Narodni zajam če nesum
njivo naiči na svestrani od'ziv i podršku patriotskih masa cele 
zemlje. Naši narodi razumeče da to  znači dalje jačanje privredne 
moči naše zemlje, da znači dalje učvrščenje naše valute. Naše 
narodne mase vide da iz dana u dan raste njihov životni stan
dard, da nezaposlenost, stalna opasnost i neizvesnost za sutra- 
šnjicu, — koje su im stalno pretile u bivšoj, kapitalističkoj Jugo 
slaviji, da siu danas likvidirane u jnovoj Jugoslaviji, i da ovaj na
rodni zajam neče značiti lišavanje njihovih osnovnih poitreba,
— nego, naprotiv, uslov i zaloga za još bolji, kulturniji i boga
tij i život. Zato če narodni zajam naiči na opšti odziv svih rodo
ljuba naše Federativne Narodne Republike Jugoslavije i znatno 
Idoiprineti političkoj mobilizaciji i još čvrščem povezivanju 
radnih masa u izvršenju Petogodišnjeg plana.

Makedonski narod vidi u ostvarenju zadataka Petogodi- 
šnjega plana jedini put za likvidaciju svoje ogromne ekonom
ske, kulturne i društvene zaostalosti. Poznalo je da je makedon
ski narod u prošlo'sti bio predmet bezdušnog dmperijalističkog
i nacionalnog ugnjetavanja. Posledica toga je zaostalost Make
donije.

Industrija je pretstavljala svega 1,5% ukupne industrije u 
bivšoj Jugoslaviji, i to  je bila pre svega industrija sa veoma 
niskom i zaostalom tehnikom. Rudna bogatstva ostala su u ve- 
likoj meri nedovoljno proučena a ono što> se eksploatisalo, pri
padalo je stranom kapitalu koji je bezdušno', neracionalno i uz 
krajnju eksploataciju domače radne snage postizavao ogromne 
eksitraprofite.

O elektrifikaciji u Makedoniji ne možemo ni1 govoriti. Na 
jednog Stanovnika dollazilo je deseti puta manje električne ener- 
igije u odnosu n a  jugo&lovenski prosek.

U bivšoj Jugoslaviji, a još više za vreme okupacije, poljo- 
privreda Makedonije dolazila je iz dana u dan u sve dublju 
križu, zapadala je u čorsokak i radne mase sela nalazile su se



pred sve većom neizvesnošću. Kao posledica te krize i opšte pri
vredne zaostalosti Makedonije, odlazilo je na pečalibu godišnje 
oko 52.000 ljudi, a oni koji su ostajali :na svojoj zemlji, živeli su 
teškim i mizernim životom. Politika kapitalističkih i poroblji- 
vačkih režima išla je ne na forsir.anje onih biljaka, na prvom 
mestu industriskih, za koje su pos-tojali najbolji uslovi, več, na- 
protiv, na njihovo gušenje. Na (primer, duvan je proizvodač p ro 
dava© u bescenje, do 7 dinara kilogram, a velike količine su spa- 
Ijivane. Od koli.kog je značaja duvan za naš narod vidi se po 
tome što se oko Уз stanovništva bavi proizvodnjom duvana, Sa 
druge strane, oskudica u obradivoj površini — jer 83,5% 
gazdinstava su ispod 5 hektara, tako da je na 100 hektara obra- 
dive površine zaposleno oko 150 ljudi — gonila je naše poljo- 
privrednike da proizvode duvan i druge industriske biljke koje 
su zahtevale angažiranje veče radne snage.

Na proizvodnju pamuka vlastodršci u bivšoj Jugosllaviji nisu 
obračali pažnju i ostavljali su da naša zemlja bude u torn po
gledu zavisna od inostranstva, iako ima sve uslove za uštedu 
deviza na uvozu ove sirovine. Svojom politikom direktno su 
gušili proizvodnju maka i ona je služila za špekulaciju i boga- 
čenje banka.ra i kapitalista, koji su preko zloglasnog »Juzopa« 
pljačkali proizvodače.

I u pogledu stočarstva nije bilo bolje stanje. Do BaJkan- 
skog rata 11% Stanovnika Makedonije živelo je samo od s to 
čarstva. Ovčarstvo, koje je bilo najglavnija grana stočarstva, 
cvetalo je zbog odličnih leitmjih planinskih ispaša. No usled po- 
dele Makedonije posle ratova, čime su otsečene zimske ispaše,
i šrto se u bivšoj Jugoslaviji nije težilo Stvar,anju baza za ishranu, 
ovčarstvo je počelo naglo da opada. Samo u 1932 godini ugi- 
nulo je od gladi 102.989 ovaca, 35.537 koza i nekoliko hiljada 
grla goveda, konja i drugo. T o s e  ponavljalo iz godine u godinu. 
'Svega 1,8% oforadive površine nalazilo se pod krmnim biljem 
ili tri puta manje od proseka za čelu Jugoslaviju, odnosno svega 
13 kilograma godišnje stočne hrane na jedno grlo stoke.

Ako je cela Jugoslavija t>ila zemlja sa zaostalom poljopri- 
vredom, onda se to  u prvom redu odnosilo na Makedoniju. Ako 
je srednji prinos pšenice za Jugoslaviju 11 mc, za Mekedoniju je
8,1 mc, kukuruza za Jugoslaviju 19,8 mc, za Makedoniju 10,2 «mc. 
Prema popisu iz 1945 godine, samo 37% poljoprivrednih gazdin
stava ima gvozdeni plug, dok 43% rade s drvenim ralom, a 
20% nema ni plug ni ralo. Kao posledica toga krajnje  niskog 
tehničkog nivoa naše poljoprivrede, skoro 1/ 5, to' jest 17,5%. 
ukupne 0'bradive površne  ostajalo je svake godine pod ugarima. 
'Takva je izgledala poljoprivreda Makedonije. To je rezulttat



vekovnih feudalnih odnosa, čije je poslednje ostatke likvidirao 
Zakon o ag ram oj reformi i kolonizaciji, to je rezultat bezdušne 
kolonijalne i eksploaitatorske politike režima prošlosti.

Ništa manja zaostalost makedonskog naroda nije bila ni u 
kulturnom ii' prosvotnom pogledu. Ogroman procenat nepisme
nih je teško naslede porobljivačkih režima.

I na polju zdravstvene zaštite ,nije bilo bolje stanje. Mala
rija i druge bolesti harale su radne mase i smanjivale njihovu 
radnu sposobnost.

To je ukraitko stanje u kome se makedonski narod nalazio, 
kada je, blagodareči zajedničkoj borbi sa ostalim bratskim jugo- 
slovenskim narodima, pod vodstvom Komunisitičke partije Ju 
goslavije i druga Tita, stupio na put slobodnog nacionalinog i 
društvenog života, kada je u zajednici sa drugim narodima FNRJ 
pristupio izgradnji novog, boljeg društvenog uredenja, izgradnji 
socijalizma.

Jasno je da če za likvidiranje ove ogromne zaostalosti, na- 
siedai teške prošlosti, biti potreban niz godina napornog rada. 
Niko ne treba da misli da če se ono stanje, koje je vekovima 
vladalo u Makedoniji, moči sasvim Iako i sasvim brzo da otkloni. 
No, široke mase makedonskog naroda, na osnovu svog sopsU/e- 
nog iskustva, uvidele su još pre i u toku Oslobodilaekog rata, a 
to  vide sa još jačom snagom danas, u periodu izgradnje, da 
jedino put ikojim ih vodi KPJ i drug Tito, put izgradnje soei- 
jalizma, da je to jedino pravilan put i da je to najbrži mogučni 
način likvidiranj.» ogromne zaostalosti u kojoj  su se nalazile. 
Več danas su izišli na videlo rezultati postignuti u svim obla
stima društvenog života.

Plan industrije, rudarstva i elektroprivrede u 1947 godini 
ispunjen je po vrednosti sa 105% cime je u odnosu na 1939 go
dinu ostvareno 228%. I pored toga  što nije pušteno mnogo 
novih kapaciteta, — koji su večim delom još u izgradnji, čija če 
se proizvodnja pokazati u ovoj ili narednim godinama Pe togo
dišnjeg plana, — mi več danas imamo uvečanje industriske pro
izvodnje za više od dva puta  prema 1939 god. Plaitni fond u toku 
prošle godine povečao se za 71,4% u poredenju sa 1946 god., 
a broj radnika za 45%. Od one slabe i razbacane industrije več 
u prvim godinama Petogodišnjeg plana stvorena. su ili su več 
u izgradnji velika industriska preduzeča. U izgradnji je neko
liko večih hifdrocentrala koje če dati nekoliko puta više elek
trične energije no što je u prošlosti za 20 i 30 godina posti'g- 
nuto. Tako, uz pomoć Savezne vlade koja  dosledno sprovodi 
princip pomaganja zaositalih republika, NR Makedonija dobija 
mogučnost da se izdigne iz one ogromne industriske zaostalo-



ati. Taj princip sproveden je i u Predlogu opštedržavnog budžeta 
za 1948 god. U ovoj godini investicije za kapitalnu izgradnju 
povečavaju se u odnosu na prošlu godinu za isikoro tri' puta.

Več u prvoj godini Petogodišnjeg plana investicije za kapi
talnu izgradnju bile su velike. U ispunjenju plana kapitalne iz
gradnje positignuti su, uglavnom, zadovoljavajuei rezultati. Mo- 
žemo slobodno kazati: da nije bilo objektivnih teškoča kao što 
je nedostatak, neblagovremeno dostavljanje ili često storniranje 
osnovnih materijala i nedostatak viših i srednjih stručnjaka — 
inženjera i tehničara, uspeh bi bio daleko bolji.

Ogromno je bilo učešče i pomoč 'narodnih masa, organizo- 
vanih u Narodnom frontu, u kapitalnoj izgradnji. Taiko, na p r i 
mer, u 1946 igod. kod nas je bila velika oskudica u ciglama a od 
toga je trpela izgradnja objekata. Narodni front Makedonije u 
toku prošle godine uzeo je na sebe da dobrovoljnim akcijama 
izradi više cigalja no što je bila celokupna proizvodnja 1946 god. 
Skoro svaki sreski i' gradski odbor Narodnog fronta organizo- 
vao je svoju poljsku ciglanu. Samo gradski odbor Narodnog 
fronta Skoplja izradio je 5.000.000 cigala, Kvalitet ovih cigalja 
bio je skoro  i bolji nego u državnim ciglanama. Tako smo zado
voljili' potrebe u prošloj i obezbedili neophodnu rezervu za po- 
čatak ove godine.

Uspesi u kapitalnoj izgradnji bili bi svakako mnogo veči 
da nije bilo i subjektivnih slabosti i propusta. Prošle zime nisu 
na vreme izvršene pripreme za gradevinsku delatnost zbog čega 
je izgubljeno u vremenu. Smeštaju i ishrani gradevinskih radnika 
: kulturno-prosvetnom radu medu njima nije bilo u početku go
dine posvečeno dovoljno pažnje. Ma da smo postiglj dobre re
zultate u štednji gradevinskog m,aterijala, na prvom mestu be- 
tonskog železa, bilo je nedovoljno brige za jevtino i kvalita
tivno gradenje.
1 U ovoj godini pred nas se postavljaju mnogo veči zadaci u 
oblasti kapitalne izgradnje. U ovoj godini počinje izgradnja hi- 
'drocentrale Mavrovo, počeče veliki melioracioni radovi na Crni 
i Vard-aru, produžiče se radovi na melioraciji Strumičkog iPolja, 
na nizu industriskih, stanbenih, kulturnih i zdravstvenih obje- 
kata, na zadružnim domovima itd.

Poučeni prošlogodišnjim iskustvom mi smo, uglavnom, na 
vreme izvršili pripreme. Mi smo uvereni da čemo, uz pomoč Sa- 
vezne vlade — naročito u pogledu sftručriih kadrova — uspeti 
da ove godine ispunimo plan kapitalne izgradnje.

U oblasti poljoprivrede u toku prošle godine postignutii su 
•več izvesni rezultaiti. To se naročito ogleda u orijentaci|i: naše 
poljioprivrede na gajenje industriskih biljaka.



Plan setve industriskih bil j,aka ispunjen je u 1947 godini sa 
107%. To značj da je u prošloj godini, u odnosu na desetogo- 
dišnji prosek pre rata., bilo 267% više površine pod industri
skim biljkama. Od toga je, u odnosu na desetogodišnj.i prosek, 
zasadeno duvana 376% i time dostignuta največa; proizvodnja 
duvana koja je ikada dobijena u Makedoniji, pamuka za 389%, 
susama zai 131% itd.

To je rezulkat pravilne politike cena koju vodi naša Savezna 
vlada, dodeljiva.njem veštačkog gnojiva, kukuruza, tekstila o' 

drugih vidova stimulus,a, to je rezultat masovnog rada Narod
nog fronta koji je proizvodačima detaljno objašnjavao pravilnu 
politiku Vlade.

U odnosu nap postavljene zadatke u Petogodišnjem planu 
pred nama sit o j e još veomai teški i zamašni zadaci u oblasti po- 
ljoprivrede, a naročito na proširenju industriskih biljaka i pove
čanju prinosa. Dok smo se u pogledu duvana iskoro sasvim pri- 
bližilii! postavljenom zadatku u Petogodišnjem planu, dotle povr- 
šinu pod pamukom trebalo bi uvečati još za tri puta. Mi smo 
na putu da i ove,' 1948 godine, ispunimo plan setve pamuka jer 
smo plan kontrahiranja skoro ositvarilli. No, za konačno i'spu- 
njenje zadataka iz Petogodišnjeg plana, u pogledu proširenja 
površina pod pamukom i povečanja prinosa, treba još uporno 
da se radi.

Dok smo u pogledu proširenja industriskih kultura postigli 
uspehe, dotle na pitanju svestranog uzdizanja poljoprivrede — 
u primeni agrotehničkih mera, uvodenju plodoreda, poboljšanju 
semenske službe, uvodenju evidencije i planiranja u narodnim 
odborima, smanjivanju površina pod ugarima, — podizanju pri
vrednih zgrada na državnim dobrima, i dr. investicijama, — do
sada nismo postigli neke ozbiljne rezuir.ate.

Iako smo pitanju stvaranja stručnih kadrova za poljo- 
privredu pristupili ozbiljno i več postigli da su u našoj Republici 
■oitvorene tri niže poljoprivredne škole, šest srednjih, a u toku 
prošle godine i Poljoprivredno-šumarski fakultet, — mi, prema 
tome, ne možemo praviti uporedenje sa stanjem u bivšoj Jugo
slaviji, kada su na teritoriji Makedonije bile svega dve niže po
ljoprivredne škole, — mi ipak nismo posvetili dovoljno pažnje 
masovnom unošenju agrotehničkih znanja u selo preko masov
nih kurseva, preko brošura dostupnih seljaku i slično.

U cilju zaštite i unapredenja ovčarstva, naše Narodno so
branje donelo je Zakon o nacionalizaciji krupnih stočnih po
seda iznad 400 ovaca. Krupni stočari uništavali su i špekulirali 
stoikom i stočnim proizvodima i pored toga što ih je država 
snabdevala stočnom hranom, ne vodeči nikakvog računa o po



večanju i ra-zvitku ovčarstva. Donošen je zakona, — ko ji  štiti 
sitne i srednje stočare, kao i sve one stočare koji su udruženi u 
zadruge u cilju unapredivanja stočarstva — pozdravite su široke 
mase seljaštva. Ovaj stočni fond kojim sada raspolažemo dosta 
če doprineti unapredenju stočarstva ne samo po broju, več još 
više u pogledu pravilriijeg gajenja boljih vrsta koje če se dobiti 
ukrš:avanjem.

No, to je samo jeda-n način razvijanja stočarstva. Drugi put 
je da široke naše mase poljoprivrednika što više stvaraju bazu 
za ishranu stoke, da što više prošire gajenje krmno g bilja. 
S obzirom da kod nas ostaju velike površine ugara, to  je mo- 
gučno poatioi a da se površina pod žitnim i industriskim bilj- 
kama ne smanjuje. Dosada smo u tome malo postigli. Površina 
pod krmnim biljem povečala se na 151% u odnosu na deseto- 
godišnji prosek, što svakako pretstavlja malo.

Borba za rekonstrukciju i uklanjanje zaostalosti u poljo- 
privredi u toku prošte godine dala je izvesne rezultate, no ni 
izdaleka to nije bio rad na svesitranom uzdizanju poljoprivrede 
čemu čemo ineminovno morati u toku ove i sledečih godina po- 
svetiti največu pažnju. Od osobitog značaja za razvitak poljo
privrede svakako i kod nas imače razvitak zemljoradničkog za- 
drugarstva.

Mi danas več imamo 101 radnu zadrugu, prema 31 na kraju
1946 godine, sa preko 2200 poljoprivrednih gazdinstava. Inici- 
jative za stvaranje novih radnih zadruga ima sve više, gleda- 
juči na več postignuite velike rezultate radnih zadruga, jer 
itrudodan u pojedinim zadrugama dostiže do 160 dinara, — tj. 
zadrugari dobijaju daleko više prihoda nego što su dobijali dok 
su bili u individualnim g.azdinstvima. Ali, radne zadruge još ne 
mogu imati večeg uticaja na  uzdizanje poljoprivredne proiz
vodnje, jer, pored drugih uzroka, površina zemlje koju one 
imaju pretstavlja svega 2,2% ukupne obradive površine u našoj 
Republici.

Da je put za uključivanje i čvršče povezivanje sitnih poljo
privrednih gazdinstava u plan preko zemljoradničkog zadru- 
garstva pravilan, jasno potvrduje ogromno učešče seoskih masa 
u izgradnji zadružnih domova. Inicijativa Izvršnog odbora Na- 
rodnog fronta Jugoslavije za podizanje zadružnih domova naišla 
je na svestrani i oduševljeni prijem u našem selu. I pored  svih 
nastoj.anja da broj domova ograničimo na odreden broj od 300 
mi nismo mogli odbiti upornost pojedinih sela tako da je počela 
izgradnja 353 doma. Ogromno učešče u izgradnji domova ilu- 
struju nam najjasnije sledečih nekoliko podataka-: osposobljeno 
preko 2200 priučenih zidar.a, učestvovalo 108.553 člana Narod-



nog fronta, dato 715.224 radnih časova, doneto na gradilišta 
kamena 171.011 m3, peska 46.087 m3, 2195 tona kreča, 16.071 m2 
grade i druigog materijalla.

U večini srezova otpočeto je i u punom jeku je zidanje 
domova. U nekim srezovima>, kao gostivarskom, tetovskom, i 
drugim, svi su domovi otpočeti. U selima gde je muško stanov- 
ništvo 'otišlo na gradevinske radove, kao  u Srezu struškom, žene 
uzimaju najmasovnije učešče. U izgradnji najtešnje  saraduju 
Makedonci, Šiptjari i Turci. Jednom rečju radni narod sela oseča 
izgradnju domova kao nešto najbliže d neophodno potrebno.

Pravilnom politikom cena poljoprivrednih proizvoda, a na
ročito industriskih biljaka, na prvom mestu duvana, pamuka, 
maka, i drugih, omogučilo ise da naš Seljak dobije pravičnu na- 
gradu za svoje proizvode i da time neuporedivo poveča svoju 
'kupovnu moč.

Kao rezulitat pravilne politike na selu, mi smo ispunili plan 
otkupa belih žitarica sa 107%, vume sa 115%. U otkupima i, u 
p oreško j politici nastojali smo da bude pravilno rasporedeno 
opterečenje na  selu. Tako, na primer, samo 5% bogatih seljaka 
plačalo je jednu trečinu celokupne zemljarine. Time smo po- 
stiglli da je porez na dohodak u prošloj godini ispunjen sa 116%. 
Kako je išlo suzbijanje kapitalističkih i špekulantskih tendenci j a 
u (trgovini, pokazuje činjenica da smo još u toku prošle godine 
stvaranjem državne i zadružne mreže prodavnica sveli udeo pr,i- 
vatnog sektora u .trgovini svega na 7% od ukupnog robnog 
prometa, a početkom ove godine to je još više ograničeno i 
svedeno na još manji udeo.

J na polju kulturnog uzdizanja, zdravstvene *i socijalne za- 
štite postignuti su ozbiljni uspesi ko ji  su od osobiitog značaja za 
naš narod koji je u prošlosti u itom poigledu bio krajnje izostao. 
Tako, u prošloj godini povečao se broj osnovnih škola na  1.217 
i time se u poredenju sa 1939 godinom povečao za 45%, broj 
Učenika, u osnovnim školama na 123.445, štol znači za 27%, a 
broj  učitelja 2119, to jest za 27% n  odnosu na 1939 godinu- 
Samo u 1947 godini završene su 173 nove školske zgrade u 
kojima je počeo rad.

Broj bolesničkih ustanova, u odnosu na 1939 godinu, udvo;- 
stručio se a broj bolničkih postelja povečao se za 227%. Dok je 
u 1939 godini dovršen samo jedan zdravstveni objekat, u prošloj 
godini dovršena je 12 novih i 7 adaptiranih zgrada za zdrav
stvene ustanove a 24 su u t o k u  izgradnje. Napore a i postignute 
uspehe na poljii zdravstvene zaštite naroda najbolje ilustruje 
sledeči rezultat:: dok  je broj obolelih od malarije u 1939 godini 
bio 103.549, u 1946 godini bio je 82.660, a u prošloj 1947 godini



bilo je registrirano svega 45.372 lica, što pretstavlja smanjenje 
za 57%. Daljom borbom, asanacionim sredstvima i izvršenjem 
velikih melioracionih radova koje predvida naš Petogodišnji 
plan, mi smo na putu da u narednim godinama oboljenja od ma
larije svedemo na najmanju meru i time podignemo radnu spo
sobnost našiih masa i njihov- standard života.

Več danas naš radni narod ubira plodove svojih napora u 
izgradnji boljeg i srečnijeg života.

Godina 1947, kao prva godina naše Petoletke, značila je 
ne samo godinu velikih uspeha na podizanju materijalnog bla
gostanja i kulturnog nivoa našega naroda — noi isto tako go
dinu siticanja iskustva, godinu velike škole u stvaranju metodo
logije planiranja, jer su naši ljudi na svim sekto rima privred
nog, kul turnog i društvenog života stekli dragocena znanja^ i 
umešnost u ruikovodenju i  radu na ispunjavanju plana. To če 
nesumnjivo doprineti da propusti i slabosti u ovoj godini budu 
manji i da se svedu na najmanju meru.

Makedonski narod čvrsto je ubeden u ispunjenje Pe togo
dišnjeg plana. Njegovi največi neprijatelji su danas oni koji, 
otvoreno ili prikriveno, podrivaju veru radnih masa u mogučnost 
brzog uzdizanja iz privredne zaostalosti naše zemlje, koji u kraj- 
njoj liniji ustvari idu na to da ubiju veru radnih masa u sop
stvene snage, veru u izgradnju socijalizma. Donošenje budžeta 
za 1948 godinu biče nov potstrek za još jači radni ellan širokih 
■masa našeg naroda, za svestranu mobilizaciju svih skrivenih 
snaga i1 rezervi u cilju ispunjen j a zadataka druge godine Tito- 
vog Petogodišnjeg plana.

Zaito što ovaj predloig budžeta otvara nove i svestrane mo’- 
gučnosti za privredni, kulturni i društveni razvoj naše zemlje, 
što omogučava ostvarenje zadataka druge godine Petogodi
šnjeg plana, što dosledno sprovodi princip bratstva i jedinstva. 
naših naroda, što doprinosi daljem jačanju odbranbene moči 
naše Federativne Narodne Republike Jugoslavije, što pretstavlja 
krupan korak u izgradnji socijalizma r— iizjavljujem da ču glla- 
sati za budžet. (Burno odobravanje).

Pretsedavajuči: Reč ima Ivan Regent, narodni poslanik iz 
Slovenskog Primorja. (Aplauz).

Ivan Regent (Izborni srez Ilirska Bistrica — Postojna, NR 
Slovenija): Tovariši poslanci! Hvala vam od srca za bratski 
srčni sprejem! Hvala v mojem imenu in v imenu nas vseh, ki 
smo bili izvoljeni na tistem delu Slovenskega »Primorja, ki je 
jpriključeno k Jugoslaviji. Ta hvala pa gre predvsem ljudstvu, ki 
nas je semkaj poslalo in ki se je junaško borilo pred  drugo sve



tovno vojno, med drugo svetovno vojno in po njej zato, da bi 
foila cela Julijska Krajina pridružena k  Jugoslaviji.

Na žalost se to ni zgodilo — ne po volji samega ljudstva, 
marveč po voljii tiist-ilh, ki tega ljudstva nimajo radi, ki nas sploh 
n im ajo  radi in ki še danes tistim ljudem, ki so ostali izven meja 
naše dežele, ne dajo  svobodno živeti. Prepričani smo in 'laihko 
item našim ljudem tudi povemo, da jih ne bomo pozabili, pri 
čemer se globoko zavedamo, da je tržaško vprašanje kakor  
sploh vsako vprašanje narodne svobode in neodvisnosti vpra
šanje razvoja in zmage demokracije. Tega ljudstva ne bomo 
nikdar pozabili. Ne bomo pozabili dejstva, da je del naše zemlje 
odtrgan od nas, del ki spada skoz in skoz k  delu, ki ostane
v naših mejah in za katerega pridružitev k naši Jugoslaviji se 
bodo tamkajšnji ljudje nedvomno borili še naprej.

Vendar svojih dosedanjih uspehov, vsekakor velikih, med 
katere spada tudi ta da imamo čast nahajati se danes v tej 
visoki zbornici, teh velikih uspehov naše Primorske ne bi bili 
dosegli, če se ne bi bili borili skupaj z ostalimi narodi Jugosla
vije in z vsemi demokratičnimi silami sveta za zmago svojih 
pravic.

Naj živi človek, ki nas je vodil v težkem boju in ki nas vodi 
tudi sedaj pri gradnji naše nove socialistične družbe — tovariš 
maršal Tito! (Odobravanje i apdauz).

Pretsedaivajuči: Ima reč narodni poslanik Dobrosav Toma
žev ič.

E|obrtosav Tomašejvič (Izborni srez kolubarski, NR Srbija): 
Drugovi i druga rice, aiko je budžet izraz snage -i politike jedne 
države, onda sigurno ovaj predlog budžeta: koji nam podnosi 
naša Vlada treba da veseli i nas, i naše narode, i naše prijatelje. 
To potvrduju i ekspozei drugova ministara Savezne vlade, koji 
su tako  silikovito, tako istinito prikazali sve potrebe izgradnje 
i napredka naše zemlje, potrebu ostvarenja našeg Petogodišnjeg 
plana; >oni su tak ode otvoreno ukazali i na sve neuspehe i pro- 
puste koji su slučajno, nenamerno, Ш pak namerno vršeni.

To je, drugovi, ono što je bitno za jedan parlamenat kao 
što je naš soci'jalistički parlamenat u kome se iznosi istina.

Ja <ču se osvrnuti malo na one parlamente u staro] Jugo
slaviji, kakvi su tu i tamo postojali i u drugim zemljama.

Ako pogledamo u same cifre predloženog nam budžeta, one 
su stvarno tako velike da — kao  što je neki d rug  poslanik 
rekao — izgledaju neverovatno visoke; aili to  baš i jeste on» 
što nas raduje. To znači da smo mi1 u kratkom <periodu od osio- 
bodenja do danas postigli takve uspehe koji nam omogu-



ć u ju  da možemo ovoliko da tro&imo, da možemo da .pravimo 
oyakye budžet e za da-1'ju izgradnju države.

Šta je upravo omogučilo da možemo da izidemo, sa ovako 
velikim budžetom i šta obezbeduje njegovo ostvarenje? Ja r.r- 
-slim da nam to garantu ju: prvo, nova narodna viast i Narodni 
front na čelu s našim vodom maršalom Titom, koji su ukazali 
puteve i planove za izgradnju novog poretka u našoj zemlji; 
-drugo, veliko oduševljenje s kojim su naši narodi prihvatili plan 
i veliki' elan s kojim izvršavaju postavljene zadatke.

Da bih, drugovi, objasnio o tkuda takav .elan, ja« ču se 
nk ra tko  zadržati na svemu onome što se desilo od P rvog pa do 
Drugog svetskog rafta. Srpsiki seljak je u razdoblju izmedu dva 
rata  prošao kroz razne faze i to je ono što objiašnjava zašto je 
danas tako masovno prihvatia Narodni front i novu vlast. 
Pozna to  je ne samo nama več i celom svetu koliko je srpski 
.seljak, srbi'jansiki seljak, ,podneo žrtava u Prvom svetsikom ratu 
/.za slobodu, za svoju samostalnu državu. Kad «e vratio deset- 
kovan iz rata, mašao je popaljene domove, jer je neprijatelj, 
pustošeei u talasima, prešao preko Srbije. — SamO' u mome 
selu poginulo je 120 ljudi. I mes-‘.o da. se ondašnji reži'm okrene 
seljaku i narodu koji  se borio za ujed.injenje a uz pomoč, na
ravno, ostalih bratskih naroda, Južnih Slovena-, koji su nam pri
javili gde god .su mogli i kad god su dobili' moguenost da po- 
mognu tu veliku gigantsku borbu našega naroda protiv vekov- 
nog zavojevača, i umesto iskrenog bratstva, j  jedinsitva cenilo 
se da li je neko ‘bio »do.bar« po-liitičar, dobar režimih ja po tome 
koliko je govorio protiv Hrvaita, protiv Slovenaca. Mase su to 
odbijale, ali su politikanti nriskočili i novcem i. raznim drugim 
'■sredstvima nastojali da ikorumpiraju našeg radnika. Oni su do- 
nekle uspevali samo zato što je ratnik, invalid, i dalje obmanji- 
van, uljuijkivan praznim obečanjima; invalidi i njihove poro- 
dice primali su samo 40—80 dinara mesečno! To im je bila 
nagrada  otadžbine za žrtve koje su podneli. Dalje, kapital se 
bacio o.dmah da eksploatiše i ono što je mogao naš iscrpeni 
i osiromašeni seljak da, proizvodi. On je, dolazeči, našao svoju 
kuču popaljenu i opustošenu i gledao je odmah dta se, ako može, 
pomogne kredii.ima. .Ali krediti su bi;!i skupi i išli su regularno 
do 30%, a k o  na redovan način nije dolazio do kredita, morao 
je plačati dinar na banku, tako da se on od 19120— 1929 godine 
m orao  prezadužiti i njegova kupovna, i platežna moč (potpuno 
‘je oslabila. Pokušalo se sa nekim nakaznim zakonima da se 
seljak razduži, što nije uspelo. Drugovi, tada se moglo videti, 
u toj našoj takozvanoj slobodnoj otadžbini, kako grupe 
beljaka idu peške, pored pruge iz sela u grad, tražeči posla.



9Vli posla nije bilo. Ondašnja kapiitalistička klika nije gledala 
na to da  im da zaposdenje razvijanjem ekonoinskog života,- 
podižuči fabrike i drugo, več je radila meničnim kreditom. 
I, naravno, pod takvim uslovima naš se seljak jedvia o držav ao* 
;do  novih dana. Bilo je tu i vazdan drugih .stvari.. Standard ži
vota našega Seljaka bio je taiko težak i tegoiban da je .polovina 
sel'jaka došla do toga. da nema čim da se omrsi, a u gradu su  
foi li  pum dučani n ab i jeni robom, teiksdloim. Masa seljaka j e  
prolazila i ne okreeuči glavu ria dučanska vrata, jer nije imala 
novaca da bi mogla štogod kupiti. Ja  vas molim za izvinjenje, 
ali ja sam ovo mora© pomenuti. To sam učinio jedino radi' 
Coga, ,da 'bi mogli videti ikako je onda ,bio> u Srbiji i kako  je-  
eto, sad u novoj Jugoslaviji, u slobodnoj našoj zemlji'', gde se  
sve radi pod upravom našeg državnog rukovodstva. Mogl'i ster 
,i' iz novina da vidite da danas u celoj našoj zemlji, i u drugim 
republikama, seljaci sve više i više, narod sve više i više prilazi 
Naro'dnom frontu.

Naš seljak je nekada ,bio prezadužen. Danas on ne duguje 
nikome ni pet para, on je uopšite razdužen blagodareči stan
dardu života, blagodareči ovom visokem domu, blagodareči1 
rukovodstvu i -drugu Titu. Dugovi, koje mu je nametnula kapi-  
ttaiListička vladavina, oproščeni su. Danas on ima p reko  svojik  
jzadruga, preko svojih ustanova u svakom selu, mogučnosti da. 
Nkupi sve, a nekada je morao da ide u grad po 20 kilometara: 
daleko da bi nešto kupio, ako je imao novaca.

Zdravstvena služba*, saobraćajna služba i sve drugo govori 
da je on video u novoj vlasti svoju vlast i zato ulazi u Narodni 
front i zato danas pomaže novu narodnu vlast.

Drugovi, ja se moram malo zadržati na zadrugarsčvu —  
tako bih mogao mnogo govoriti, ali s obzirom da je naš pro
gram za ovo zasedanje veliki, moram skratiti. Zadrugarsitvo je  
u bivšoj Jugoslaviji bilo progonjeno. Ja  sam imao prilike da; 
mi sudija u sudu, kad sam optužio nekog u svojstvu zadružnog? 
funkcionera za pronevere, kaže: »Idi' ti pa gledaj svoja poslai 
’Kakve zadruge!« Oni čak nisu znali ni da postoje zadruge i' 
Zakon o zadrugama.

Kad je reč o zadrugama danas, ja, pozdravljajuoi. ovaj 
budžet, pozdravljam jednu novinu u njemu, a to je da prvi pufc 
'otkako positoji zadrugarstvoi kod nas, država un.osi. u budžet. 
kredite za zadrugarstvo. Zadrugarstvo je moralo rani je pod 
onim teškim uslovima da se izdržava samo. Danas, u preorijen- 
taciji  i uilaženju u novi put našeg zadrugarstva, ulazeči u izvr- 
fcenje zadataka koje daje Petogodišnji plan, preuzimajući *te 
velike zadatke, zadrugarstvo je priznato kao jedan ravnopra-



van činilac u izvršenju planskih zadataka i zato mu se p o  ovom 
novom predlogu budžeta otvaraju i nove mogučnosti.

Zemljoradničko zadrugarstvo, kao što je to lepo izneo u 
svome članku drug Kardelj i kao sito je to ponovio u svome 
izlaganju juče, ima velike, specijalne zadatke da izvrši baš u 
pogledu preorijentacije naše ekstenzivne p olj opri v rede u inten- 
zivnu, u socijalističku poljoprivredu, tako da preko nje pri- 
premi i stvori novi teren za bolji zadružni poredak, za savrše- 
niji zadružni poredak koji danas postoji kod nas1 i u svima soci- 
jalističkim zemljama, a to je put iza seljačke radne zadruge. 
U tom cilju podižu tse danas 4.000 zadružnih domova u svima 
republikama naše veliike i prostrane otadžbine. U tom cilju se, 
eto, i poklanja 'tako velika pažnja našem zadružnom sektoru, 
našem zadružnom radu.

Drugovi, ne imogu da p rop ust im a da se ne osvrnem na to 
da baš ovakav naš veliki uspon, ovakav naš .veliki rad, ovako 
veliki narodni elan, koji narodne mase u svima našim republi- 
к г т а  pokazuju za napredak svoje zemlje i izgradnju srečnije 
budučnosti, ne od'govara onima koji su do juče ovu zemlju ne 
sam o teritorijalno čerečili nego su i bili njeni gospodari. Strani 
kapital je i po  priznanju nekadašnjih vlastodržaca nosio največi 
deo prihoda naše nacionalne proizvodnje, a ostatak je opljač- 
kao naš domači kapiital i zelenaši, tako da seljaku nije ostalo 
ništa osim isuhog komada proje. J zato vidimo da danas oni sa 
Zapada Ikoji su nekada kupovali za novac ostrva, američki mili
ja rden  koji su proširivali svoju zemlju dolarom, danas to isto 
rade 'i u Evropi. Oni danas idu i p rosto  kupuju, iskoriščujuči' 
poratne ipriilike lili iskoriščujuči svoje privrženike u izvesnim 
zemljama, kupuju vladajuče ,klike i čitavim narodima naturaju 
svoju vlast, naturaju im svoju ekonomsku, a to če reči i svoju 
političku vlast.

Kakav odgovor mi dajemo, drugovi? To su drugovi mini
stri lepo izneli, a ja kažem: oslobodavajuči se vekovnog ugnje- 
tača, mi nismo kupovali naše teritorije i slobodu za novac, nego 
kroz dim d krv, nečemo ih dati nikome dok je nas. TO' potvrduju 
naši.narodi koji daju najbolji odgovor svojim radnim elanom. 
Mi radimo svoj, posao, a oni okolo neka vršljaju. II pored do- 
šaptavanja pojedinih neprijatelja d onih koji  su izgubili svoje 
pozicije da ekspioatišu radni narod sela i grada, našem narodu 
na selu je jasno i c*ivorile su mu se oči da smo mi1 uspeli danas 
na čelu sa našim ruikovodiocem .maršalom Titom, našim Na
rodnim frontom ii našom narodnom vi asi*, i da napravimo s a v e z  
sa velikim i močnim bratskim Sovjetskim Savezom, što je ga-



rantija za veliki svesflovenski savez i savez sviju miroljubivih 
zemalja. , ^

Druigoivi, prema torne ja na kraju želim 'da izjavim -da ču 
u načelu glasati za predloženi budžet. (Anlauz).

Pretsedavajući: Ima reč narodni poslanik Marko Belinič.
Marko Belinič (Izborni srez Zagreb II, NR Hrvatska): Dru- 

govi poslanici, kritika koju je ovom domu podnio Predsjednik 
Savezne kontrolne komisije drug Kardelj nepoznata je u kapita- 
i:siti6kim zemljama, u njihovim parlamentima. O.va kritika je 
ogledalo za sve nas — za svakog našeg radnog čovjeka, za sve 
naše privredne ii političke rukovodioce — kako se držimo na 
izvršavanju dužno.sti koje nam je povjerio radni narod naše 
zemlje, kako ise držimo pri izvršavanju zadataka .postavljenih 
Petogodišnjim planom, u izgradnji socijalizma u novoj, Titovoj 
Jugoslaviji. Iz nje se vidi kako treba da izgleda lik novo'g jugo- 
slovenskog patriote, koji vjerno služi svome narodu, kioji 
vjerno služi skvari socijalizma, stvari csilobodilačke borbe 
ugnjetenih narodnih masa u isvijetu. Jaka i samositalna Jugo
slavija pod voičstvom našeg učitelja ii vode druga Tita ogro- 
man je 'historiski doprinos oslobodilaokoj borbi onih naroda 
koji stenju pod okovima imperijalizma. Radničkai klasa naše 
zemlje svjesna je ove činjenice. Ona zato pod c:jenu samoodri- 
canj.a predano radi u našim tvornicama, čime jača Jugoisiaviju, 
zna da time pomaže i narodno-demokratske .snage u svijetu, a 
istovremeno sitvara uslo:ve za bolji život našeg naroda. Na 
ovakvu kritiku mi smo naučil:, od druga Staijina i našeg druga 
Tita. To je u pravom smisiu riječi radnička kritika, dokumen
tirana sa stvarnim činjenicama, koje nedvoumno govore o tome 
kako mora da radi pravi narodn:'i sin, a i'stovremeno nais upo- 
zorava na to čega se moramo čuvati da ne bi učinili propust 
■iz kojeg  nastaje ..greška, koja se odražava na živom it i jelu 
radničke klase i čitavog našeg naroda. Ona je upntstvo za dje- 
Jotvoran maiksistički rad na polju izgradnje nove države, na 
'polju izgradnje socijalizma, 7.a sretniji život radnog naroda 
uopče. '  ,

Ekspoizei minitstara Savezne vlade mobilizirat .če joč više 
naš iradni narod u borbu za izvršenje Pe tcgcdün jeg  Titovog 
plana, oni če još jače rasplamsati radni polet narodnih masa 
bez obzira na teškoce koje nam stoje na pu  u. Koinačno, mi 
ш о  pripremni na teškoče, jer  znamo da se socijalizam ne 
stvara sam po  sebi, več se za njega treba boriti. Tako su nas 
učili naši veliki učitelji Marks—Engels—Lenjin i Stal j in, tako 
nas uči naš drug Tito.



Ja ,bih htio da kažem nekoliko riječi io silabos im koje su 
se pokazale u toku prošle godine na polju ispunjavanja P e to 
godišnjeg plana. Kako so moglo dogoditi da se u nekim našim 
poduzećima iskoriščavaju S t r o j e v i  sa s v e g a  60, pa čak i sa 40%? 
Prije  svega zato, jer naše sindikalne organizacije nisu .organi
zirale socijaliističko takmičenje na bazi temeljito ispitanog 
stanj,a u svako'm poduzeću zasebno i .navijestile borbu u i'.oku 
takmičenja osnovnim slabostima koje je tre bal o ukloniti da bi 
se postigli novi uspjesi, ka,ko u proizvodnji, tako i u pogledu 
podizanja materijalnog blagostanja radnika i službenika. Sin
dikalne organizacije inisu dovoljno koristile stručna isikustva 
radnika i službenika u pogledu us a vrša vanja organizacije rada, 
u pogledu racionalizacije, koja vodi ka većoj produktivnosti 
rada, manjim troškovima proizvodnje, kao i nianjem fizičkom 
naporu radnika na radu. Orijentirati »sindikalne organizacije na 
pitanje konkretne organizacije rada ü  svakom poduzeču i usta
novi zasebno, to  je u toku ove godine naš osnovni zadatak na 
ispunjavanju Petogodišnjeg plana.

Nadalje, u dobrom dijelu sindikalnih .podružnica vlada 
oportunistički odnos prema proizvodnim zadacima, koji se 
ispo'lljava u tome što neikii ljudi smatra ju da ne treba voditi 
takvu politiku koja od radnika i službenika traži da se maksi
malno zalažu u radu. S druge strane, neki ljudi opet smatraju 
da radniku i službeniku ne treba priznati i naplatitii maksimalno 
zalaganje na radu, več ga treba ,plati'ti prema .minimumu koji 
je zakonom predviden. I jedno ii drugo shvatanje posve je ne
pravilno i štet no, kako  za svakog radnika i 'službenika, tako i 
za poduzeče ili ustanovu. Konačno-, u našoj novoj državi, koja 
ide sigurnim i odlučnim koracima pod vodstvom druga Tita 
u 'socijailizam, one  što je štetno za poduzeča ili ustanovu, mora 

ovremeno »biti štetno i za svakog radnika, jer u našim .podu- 
zećima ne vlada ju klasne isuprotnosti izmedu poslodavaca i 
radnika. Naša poduzeča su državna, a prem a -torne i radniČka 
poduzeča.

U pogledu brige za 'život radnika i 'službenika neke sindi
kalne organizacije suviše se birokratski odnose. One gledaju 
♦samo na to  da  narodna vlast svakom radniku posebno pruži 
pomoč koja  mu je rAržna. Zbo.g toga radnik ostaje u teškom 
položaju i dalje. To ise naročito ispoljava kod onih radnika koj.i 
imaju iveliku porodicu. Sindikalne organizacije mogu takviim 
svojim članovima priskočiti u pomoč svojim sredstvima, jer 
imaju u tu svrhu predvidene socijalne fondove. Medutim, na
rodna vlasti nije u mogučnostii da Vidi svakog pojedinca kakvo 
je njegovo stanje. To- treba da vide sindikalne organizacije,



one ш  dužne da .se starajti o torne da. svaki radnik dobije ono 
fcto mu zakon garantira. One se moraju boriti da se mklone 
-eme^nje na  Com putu, jer ,če time najviše pomoči narod'noj 
vlaeti u njenom radu na staranju za  ljude.

Nekol'iko riječi h ti o bih reci o našem novom budžetu. O n  
je ikao i prošlogodišnji, to jest budžet 'koji rukovodi 'državnom 
privredom — a ne budžet administracije. Kao najibolji doikaz 
*za to jeste činjenica da p reko  polovi ne svih p r ihoda  koje  
f.reba novim Mudžeto-m ostvariti u 1948 godini; ipotiču iz pri
hoda  od državnog sektora. Prema torne, iako je naš novi 
Ibudžet povečan prema pnošloigodišnjem, on /ne znači ni'kakvo 
opterečenje ;za široke narodne mase. Naproti v, to znači da je 
glavni izvor budžetskih sredstava privredna proizvodnja, pri
hodi ikoj'i se aikumuliraju od! .proizvodnje i koji ne idu u ruke  
.pojedinaca, več se islijevaju u državnu ikasu. Što je ovogodišnji 
ibudžeti znatno povečan prema prošlogodišnjem, govori da je 
proizvodna snaga naše države veča. To se najbolje vfdi m torne 
š to  <i'*u izgradene irfove tvornice koie-.su stavljene u pogon u 
to k u  iprošle i u prvom .kvartalu ove .godine. U tome se vidi 
radnii elan i napori, rezultati rada .našeg naroda kroiz pnošlu 
godinu.

Treba pozdraviti mjeru naše iVlade koja daje zadatke da 
državna privredna poduzeča snize u 1948 godini planiranu 
«p<unu cijenu kostanja proizvoda za 7,000.500.000 dinara, i da „se 
4nize investiicion'i troäkW i u lukupnom iznosu od 8.031,194.000 
^dinara, Ovo če se bezuvjetno odraziti na kup ovnu mioč radnih 
'masa, čija če realna nad‘nica još više porasli.  (Naša je dužnost 
da učinimo sve da našu Vladu u torn planu 'svestrano pomog- 
nemo. Naročito treba da joj pružimo pomoč iu pogledu savr- 
šenije orgariizacije rada i u podizanjiu struČnog znanja radnika 
i službenika. Veča stručnost dovodi do jevtinijih troškova p ro 
izvodnje i do veče plate, do bo'l’jeg života radni'ka i službenika.

Nadalje, treba pozdraviti  mjeru dosada nepoznatu u našoj 
financiskoj polütici: raspisivnaje unutrasnjeg zajma od'
3,500.000.000 dinara. Ona znači novii veliki inapior na povečanje 
•proizvodnje, ,a ti če napori hiti izvršeni vlas-titim snagama, bez 
financiranja od stranih zemalja. To če još više ojačati našu 
»samostainošt i nezavisnost, t o  če biti novi doprinos izgradnji- 
teocijaliizma u našoj zemlji i jačanju socijalizma u svijetumopče.

Mi čemo naš finainciski plan ove .godine ispuniti istO' onako 
kao  što smo ,ga ris’punili Д prošle godine, a istovremeno vodi-' 
čemo upornu borbu za mobilizaciju narodnih masa i za njegovo 
premašenje.



Da ćemo to postići najbolje nam govore činjenlce o rad- 
mom elanu naših naroda iz prošle godine. Da bi to bilo jasnije, 
:navest ću neke brojke.

U 1946 g o d in i  kod  nas je  bilo 28.262 udarnika, a ai j1 947 
.godini 67.029. Novatora -i raiGionalizatora 1947 godine b ilo  je. 
1391, a  za 1946 <uoipšte nem a ,podataika. 4

UdairniČkii pokret  i «ocijalističko takrriičenje su najbolja 
garanc i ja  da čemo ove godine naš plan na vrijeme ispuniti.

Mii ,smo ,svi svjedoci ogromnog radnog poleta n  prošloj 
.godini  Omladinska pruga, izgradnja au-totetrade, šumskih že
lezn ica ,  popaljenih sela, cesta, mostov ai, tvornica itd. jesu polje 
gdje su naše radne mase, čvrsto zbijene u Narodnom frontu, odu- 
ševljeno pristupile izgradnji socijliizma. Čime ,se može objasniti 
ovaj -tradn'i polet i samoini'cijativa narodnih ma(sa u našo} 
zemlji, jčime -se 'može objasniti samoprijegornii herojski rad  
radničke klase u  tvornicama? iOn se može objasniti:

prvo, time što radničku klasu i čitav narod predvodi u 
izgradnji  s‘ocijajl/izma, revolucronarnom slavom ovjenčana naša- 
Koimmistdčka part i ja  Jugoslavije na čelu tsa našim učiteljem 
d rugom  Titom, koji svaikodnevno otvaira svijetle perspektive 
našim narodima i uljeva u njih viso'ku svijest graditelja socija
lizma i novog srečnijeg života radnih masa u gradu i na selu; 

drugo, time što su naši narodi nacionalno ravnopravni i 
ob'odni;

treče, time što su voda naših naroda drug Tito i narod 
je d n o  nerazdvojno povezano tijeliOi, što su Komunističkai par
tija, кзо  rukovodeča snaga, i narodne mase jedna monolitna eje- 
Jina -koja se ne da ničim dijeliti na putu izgradnje riovoga 
ž ivo ta ;

četvrto, time što je ‘radnička klasa čvrsto povezana u Na
rodnem  fron tu  sa seljaštvom, narodnom intellige’ncijiom i svim 
aiašim racinim ljudima, graditeljima nove Jugoslavije; >i

peto, time što je naš sistem duboko narodno-demokratski. 
Radnička klasa i njeni sindikati, kao ii ostale organiizacije, 

bori se za otstranjenje slabosti, ona če se sa još više upornosti u 
toku  ove godine boriti da .savlada sve teškoce, da iz svojih re
dova  mlkloni slabosti na pu tu  .i/spunjenja ii premašenja jPeto- 
godtišnjeg plana, na polju privredne i društvene izgradnje naše 
^države.

Radnička klasa u zajednici «sa icjeiokupnim našim narodom 
izvršit će sa oduševljenjem sve zadatke, pa bili oni mai kako  
veliki i tešjki, ‘koje je pred nju postavio i koje če postaviti  naš 
weliki drug Tito. .



.Izjavi j ujem da ču glaisati za ovaj prijedlog državnog budžeta: 
za 1948 .god. (Buran i dugot/rajan aplauiz).

Pretsedavajirči: Re'č ima narodni (poslanik Gjorgii Va&ilev.
GJotrgd Vasilev (Izborni srez strumički, NR Makedonija):' 

Dnu.govi narodni .poslanici, blagodarečli radlnoim elanu radničke- 
Jklase i svih radnih ljudi grada ,i »sela, kao ii mu dr qm rukov o:d- 
fe.tvu u Jugoslaviji, plan je ,bio ispunjen i premašen za 1947 g o -  
♦difnu, prvu .godinu našeg Т/itovög Petogodišnjeg plana.. Samo- 
•pregornim .zalaganjem radnih kolektiva, plan celokupne fndu- 
•s'ir.iske (proizvodnje bio je ispunjen sa 106%, a u odnosu p>red- 
ra tne  proizvodnje sa '.167%. O v a  povečanje industri!|ke .proiz
vodnje omogučilo ie našoj Vladi da preduzme niz mer.3 za 
'dalje poboljšan je ž'ivotnc<g standarda rsdnoig naroda. Ovo 
‘■ispunjen je je <rezulta»tl velik o g radnog elana naše radmčke klase 
'i naših radnih masa uopšte, k a o  i fa.kat da je Federativna -Na
ro d n a  Republika Jugoslavija uistini nezavisna zemlja, ne samo 
ipoilitički, več »i ekonomski.

Makedonski »naroki, (zajedno is.a o'stalim nam  dima Jugosla
vije, rukovođen Komunisltičkom parti jom  i Narodnim fron tom r. 
izvojevao je svojki slobodu koja pretstavlja veliku po.bedu nad 
unutrašnjim i ßp'oiljmiim neprijateljima i .stvoriio je sve uslove- 
za izgradivanje socijalizma.

Stara Jugoslavija o,stavila je u nasledstvo jugoslovenskim 
nairodima og-romnu ekonomsku, tehničku i kultur'nu zaostalost.. 
Izdajnička i eksploatatorska politika nenarodnih režima, kao i 
okupacija, doveli .su do  (toga da ise Jugoslavija, zemlja oigrom-- 
•nih ip,ri rodnih bogatstava, nalazi medu ekonomski i tehnički 
najzaOistailijim zemljama u Evropi. Ova zaostalost je naročita  
izražena u nerazvijenostii .industrije. Učešče indkis.triske .proiz
vodnje u 1939 godini i znosil o je .sa.mo 45% 'od ukupne proiz
vodnje  ili 3.378 dinara na 'Stanovnika.

Nedovoljno irazvijena, tehnički zaostaja, ne vodeči r a č u n a
o sirovinski.m 'bazama, industrija je .stväräna za eksploatacij ut 
»širokih fradnih ^ a S a ,  za profite  spranih d- Komacih k a p it a l is t a .  
Ovo je osnovna karakterist ika  .industrije stare Jugoslavije.

Zaostalost i neravnomernos-t' karakteristična je za celu J‘u- 
igoslaviju, a naroč i to  je izražena u Makedoniji, jednoj od naj- 
.zaostalijih republika <u Jugoslaviji. Nekoliko cifara jasno poka
zuju rezultate ekisploatatorfeke politike, sp.rovodene od strane  
nenarodnih režima.. Od ukupnog broja fabrika u staroj Jugo
slaviji, u .Makedoniji je  bilo .samo 2,98%; od ukupnog investi
r a  n Ojg kapitala isamo 1,99%, a od ukupnih instaliranih konjskih 
snaga.samo ;1,55%.



Po statilstičkim jpofđscima za, 1938 ,godinu, u Star oj Jugosla
viji dolazilo je prcisecno na  1.000 S ta n o v n ik a :  901.000 diina*ra 
'industriskog /kapitala, 2.2 radnika i 36 (konjskih .snaga, Od tako 
nilS ikog preseka za, celu Jugoslaviju, (koji -najbolje pokazuje da  
je s ta ra  Jugoslavija u celini bila ind!u(striski zaostala, za  Make- 
‘donijta su o vi o ’dnofšii još nepovoljniji, jer  u njoj je na 1000 
S ta n o v n ik a  bito <svega 258.000 d l in a ra  mdusitriskog kapitala, .7 
raid-nika i 15 konjskih »snaga, Ш 3 i po ,puta manj e od proseč- 
n o g  inđustriskog kapitala, 3 (puta manje od prosečnog bro ja  
radnika i skoiro 2 i (po (puta manje od (presečnih instaliranih 
'konjskih s n a g a .  Ukupn.a vrednost in d us tri,sik e proizvodnje u 
1939 godini bila je. 324,000.000 dina.ra ili 297 dinara na Stanov
nika, a, tada je prosek za Jugoslaviju iznosio 3.378 dinara ili 
prelko /10 pu.ta, m.anje. Ove cifre jasno govore d a  industrije u 
Makedoniji isikoro nije ni bilo. Učešče industrije u narodnom 
dohotkH.1 Makedonije je minimalno. Od ukupnog nairodnoig do- 
ho tka  na  imdoistriju je dolazilo 4% »ili u odnosu na poljopri- 
vrednu proizvodnju 10 : 1 u korist poljoprivrede.

Makedonija je i, u elektrifikaciji bila jedna* od majzaosta- 
lijih republika Jugoslavije. Ukupna proiizvodnja električne 
energije u 1939 godini iznosila je Ciko 7,700.000 Kwč ili 7,1 Kwč 
na  S ta n o v n ik a ,  a >to znači 10 p  ute manje od ip rots e k a Jug os lo
vi je, koji, je ddeiko rnanjj od proseka . industr i j i  razvijenih 
•zemalja.

Ista takva zaostalost ogleda se i u rudarstvu.
Tu veliku zaostalost još više je p o L.encirao okupator opu

stošenjem zemlje.
Posle oislofeodenja, j'ugosloVeinSki narodi velikim elanom i 

rsdnim herojizmom, kao i u Narodnooslobodilačkoj borbi, 
obnavljali su porušene /objekte i gradili?, nove, 'stvorili svoj prvi 
Petogodišnji  pilian, ko ji garantuje srečni ju'budučnost svih r a d n i h  

ljudi, naip.reda(k [ snaigu nove J'ugosLavije.
PetegodÜs'nji plan predviđa u 'M akedoniji  povečanje vred

nosti industriške proizvodnje za 730% isamc/ od .repUibliičke 
industrije, ili 2.438% od celokupne industrije. Vrednost indu- 
striske prdizviOdnje na Stanovnika povečava 'se za -613% od re- 
publičke ili 1.970% od celokupne /industrije. Predvideno je po
večanje proizvodnje električne energije za 25 pufra više, ili od
7,1 Kwč u 1939 godini na 180 Kwč na Stanovnika u 1951 godini.

Velikim zalaganjem makedoriskog naroda i ukazd vanjeim 
pomoči od ostalih bratskih jugoslovenskih na,roda u ispunjenjlir 
Peliogodišnjeg .plana, u Makedoniji biče ukinjeni odtfueujuči



. korači za likviidaciju .zaostalosti, a t a  »predstavlja materijalnu 
podilogu za ..iskreno (bratstvo i jedinstvo isvih naših naroda.

Brzi tempci naše|g razvit,k a k  o j‘i je .izražen Petogodišnjim 
planom omogučio je relativno brzo otklanjanje posledica ne- 
ravncmerno;g ekonomskog razvfitka, nasleda p.rošlosti.,

Velikim zalaganjem radničke klase i svih raidnih ljudi, kao  
i pomoču koju nam ukazu ju drugi jugoslovenski narodi, u Ma
kedoniji je bio, i pored  velikih propusta  i grešaka, izvršen plan 
repu.ib ličke in'dust riške proizvodnje po  vrednosti s a 105%, .a u 
odnosu na 1939 igodinu samo vrednost republičke i n d u s t r i j e  
proizvodnje  iznosii 228%. Akd bi se 'Uizelia celokupna industri
jska (proizvodnja, onda tbi procenat bio mnogo veči.

Po Predlogu opštedržavnog budžeta za 1948 go’din'u p red 
videno je  u investicijama za kapitalnu izgradnju i, ostalo finan
siranje privrede — za indus'triju, rudarstvo i elektrop.rivredu
— p reko  60%, a eid investicija za podizanje društveno/g s tan 
d a rd a  p reko  29%. Ovi bi procenti bili. mnogo veči,, ako bi se 
uzele u obzir republičke 1 lokalVie investicije. Psto tako oni po- 
kaztaj'u i povečanje industriskog kapaciteta i veču brigu za 
radne maise.

Po planu za 1948 godinu industriska proizvodnja  je uve- 
cania za 60%, što znači 'bolje iskoniščavanje polst oječih kapaci
teta.

Rezultati prve godine, k a o  i prvi meseci drujge godine Pe- 
togodišnjeig plana, jasno pokazuju da je veliko zalaganje 
radniih ma'sa i veliki elan omladine garancija  za izvršenje i pre- 
mašenje Petogodišnjeg plana. /Za to  su garancija  i p r irodna  
ibogatetva Jugoslavije, njene .rezerve i moigučnosti. Za to  su 
garancija  .volja i odflučnas't naših rađnih masa. Za to  je g a ra n 
cija politička i ekdnomska nezavisnost naše zemlje i, najzad, 
.za to s*u .garancija Komumstička partija , Narodni front i drug 
Tito, tvorac (i realizator mašeg .Petogodišnjeg plana i srečnije 
Ibudučnosti sVih radnih 'ljudi »grada j sela.

Izjavljujem da ču glasati za ovaj predlog budžeta. (Aplauz).
Projtsedavajuči: ,Reč ima narodni poslanik 'Kosan Pavlovič.

i Ko§a)n ,Pa)vlloivič (NR Srbija): Drugovi i drugarice narodni 
poslanici, n ekspozeu pomočnika Ministra finanSija i u svestra- 
nom objašnjenj'u Pretsednika Savezne planske komisije dm ga 
Kidriča i izlaganjima odgovornih ministara rečeno je, čini mi 
se, ono što je .trebalo reči. Zato, mfclim, nemarno potrebe da 
se na tome više zadiržavamo, da  se upuštaimo u detaljno pre tre 
sanje budže,ta koji je obuhvatio celokupnu državnu delatnoSt.



Ja mrs'Äm da je ovaj jpredlog ibudžeta real an, -da če on biti 
ostvaren i, da če uštede biti i veće, jer, kako  izgleda, ova go- 
-diina če bit,i rodna, upravo rekordna u sve,mu. Ja nišam nikakav 
finansijer, 'seljak isam ,ktao i mnogi dr<ugi, ali mrslim da bi 
mudro bilo. ustanoviti — o torne če, naravno, imati da; razmisle 
šjškolovani ljudi — da se 'svake godine izve’sna količina sr e ci
st a va odvaja nastranu radi stvaranja jednog rezervnog držav- 
'nog .fonda, da -se nade za 'svaku eventualnost, za slučaj nerodne 
igoiđine itd. i

Štio se tiče smog 'budžeta, tu ima dve stvari na koje bih 
liteo da se osvrnem. On je povečan zia 38 ili 39 milijardi -dinara. 
lAli, ako poiglieidamo (njegove (pozicije, iako pogledamo odiakle 
■ftaj iznos ima da se pokrije , videčemo da ne .treba mnogo' da 
brinemo: opterečenje nije veliko. Izdaci na lične plaice nisu u 
povečanju toliko izraženi, ikoliko su izraženi u investicijama 
radi 'stvaranja no’ve produkcije, radi aktiviziranja, radi unapre- 
denja državnoig gazdimstva. ,

Treča stvar ma koju  hoču da se osvrnem je  pitanje unu- 
»trašnjeg zajma. Ja mi'slim da je ovaj za j am samo; jedna mala 
proba, proba 'koja treba da pokaže da li čemo mii dozvoliti da 
naša Vlada traž i  fpoikriče na strani ili čemo 'sve sami isopstvenim 
Isređstvima uradit'i.

Kao što isam več rekao, izgleda mi da če ova godina biti 
'rekordna u .svakom pogledu. Žita su tizvanredho dobra, volče 
je dobro evetalo i, ja mislim, mi čemo imati sjajnu godinu. 

'U čemu sam o ima pomanjkanja? JRekiao bih da pomanjkanja 
4ima u masnočama. To se opaža i na pijačama. Zbog nerodnih 
godina >uma njen je «broj stoke, ;te nemarno masnoča. Šta bih u 
vezi s tim imao da predložim? Ono što mi možemo brzo* da 
poStignemo, to je živinarstvo i svinjarstvo. Medutim, i kod 
jednog i kod drugog mi imamo ogromne gubi tke u'sled 'skapa- 
vanja živine i stoke. Trebalo bi da budu malo vredniji naiši vete- 
’rinari, ipa i svi mi kod k  uče. Ne smemo samo bacati krivicu na 
veterinäre, na njihovu birokratteku, kancelarisku službu, nego i 
n a  nas, je r  smo mi u našim doimovima aljkavi i  najčešče Sami 
doista kriv'i što »se 5toona zaraza toliko širi, odnofseči nam zna- 
tan dohodak u »mutnu Marku«. Zato tu treba da budemo malo 
pažljiviji, dop.rino'seći da se 'skapavanje svinja i živine ba r  
'smanji, a'ko ne i sasviim otkloni.

Sada ču da kažem nekoliko reči i o dvema našim republi
kam a koje  su najviše zaostale, koje su siromašne, koje bi, po 
m om  misij en j’u, trebalo svešrdno pomoči u njihovom uzdi- 
zanju i unapredenju. To je, prvo, naša Narodna Republika Ma
kedonija ,  kolevka našeg (slovenstva. Ja 'sam bio prošlog 'leta na



•Ohr i dJskom i na Prespainskom Jezeru, prošao sam Makedoniju 
i steka a  sam »ubeđemje da pomodu drugih republika, ta dosada: 
pa’sivna .reipublika može da se aktiivizira. Mi od Ohridskog Je
zera  možemo stvoriti jugoslovensku Niču, ali treba tu pomoči* 
'i to ozbiljno pomoči. |

Dr!uga je republika Orna Gora. Naša Crna Gora, gora  
‘krša, zemlja (gorostasmih junaka i oprobamih patrio ta  treba da 
se ak.tivizii.ra, ona ima sve  uslove da se aktivizira, ida p o ;stsne 
jedna nova jugoslovenska Švajcarska. Tu treba davati, sve š ‘o  
:se daje nece biti mnogo. Kad ise ona podigne i uredi, neće biti 
potrebno .da m a ko od »nas traži provod' i odmor u ‘inostira.nom 
isvetu. Sve mi imamo u našoj zemilji, samo treba 'da je aktivi- 
ziramo, da je uredimo.

Sada ču vam reči nekoliko reči o našem seljaku i o njego
vim navikama na privatnu svojinu. (Naš seljak je nauči o- na 
ipriva.triu svojinu, da je ljubomo.rno Čuva ma da. na n joj čes.o- 
'i nekulturno živi, i nedovoljno živi. Kako ‘naša nova država ide 
velikim tempom inapred ka industrializaciji  i elektrifikaciji 
svoje zemlje, ne sme zaostajati ni naš seljak, on mora uporedo, 
u korak da ide sa industrijalizaeijom naše zemlje. Ako se osvr- 
fnemo na osvajanje površina za obradu, imi čemo ubrzo otrg- 
fnuti u'p.ravo sve površine od poplava, od močvara, isušičemo 
sve, a ipak če se postavljati pitanje da 'li /tu leži težina p itanja  
'u obra-dli pa da rodi koliko (bog da, kako to naš seljak kaže. 
Ja mislim da tu ne možemo gledati koliko če dati bog, nego- 
m oram o se (starati ida dobijemo maksiimalni prihod sa naših 
imanja. Maksimalne prihode »mi .ne možemo dobiti na rascep- 
kanim, sitnim gazdinstvima. Mi to ne možemo. Zašto? Zato 
(što se na malim imanjima ne moigu up o trebi ti savršenije 
sprave: mala su imanja nerentabilna. Tu nema napretka,. Znači, 
tu su potrebne veče površine. A vede površine, kad če se do
biti?  Veče površine dobiče se onda ,kad ise ljudi udruže u radne 
‘zadruge, kadia stvore veče kolektive, kad  s,t’vore veča (imanja. 
A uslovi za to, kad če biti? Biče onda kad u našoj zemlji bude 
•izvršena ind'ustrija'lÜzacija, a sada se, kao  š to  sam č‘uo od 
idrugova mlnistara, več postavlja pitanje prikupljarija radne 
«snage sa sela. Onda če ljudi bez zemlje, i orni sa mailo zemlje 
•nači lupo'slenja u jfabrikama. Ljudi koji su dosada iskoriščavali 
ovu radnu snagu biče tada primorani,  jer neče moči sami da 
obraduju svoju zemlj'u, da stvaraju radne zadruge, odnosno da 
<se uključe u mehanizovanu poljoprivredu. Eto, .to ©u uslovi 
ko j i  če doči -ubrzo. Ja verujem da če d'odi ubrzo i ja se nadam 
'da čemo mi ovakvim radom, kao  što se sada radi, 'stvoriti od 
naše države jednu od najnaprednijih država ‘u Evropi.



Drugo, naš narod malo se i ijulja. Treba otvoreno 'da> ka
žemo. Ja sam se sinoč, kad sam slušao našeg Potpretsednika 
Vlade druga Kardelja >koj'i je, posle onako pozitivnih rez'ultata 
•koji su postignuti, počeo ikri,tiku n samokritiki! poisiova, ja. sam 
«se p i tao  da li Potpretsecnik ne pregoni, da li o>n ne ide 'čak 
toliko da, traži dlaku u jajetu?

Dakle, to me toliko drži u ubedenju, da naše ne'sebično, — 
ja  narečito  podvlačtm ovu ‘reč nesebično — državno rukovod- 
stvo, daje sve za> narod, daje sve za državu, da stvori odi g ra 
janima nove J ugodila vi je novog čoveka, koji če gleda.ti svoj'u 
•fereču u opštoj sreči. To je, mislim, i cilj našeg držaivnog ruko
vodstva.

Ja u svoje ime i u ime gradana koji su me-ovde poslali, 
\izjavljujem da ču glasaKi sa največim zadovoljstvom za ovaj 
predloženi d’ržavni 'budžet. »(Buran £|p'lauz).
f P're)tsediav]sjuči: Reč ima narodni poslanik dr Aleksandar 
žiža. (Aplauz).
\ Dr Aleksander Žiža (Izborni srez Novi Sad I, NR Srbija): 
P rugovi i dr'ugarice narodni poslanici, pred .naimfi je PredOog 
bpštedržavnog budžeta zia 1948 godinu. On je osovina oko 

■fooje se kreee celokupna političika, kulturna, socijalna i pri
vredna 'delatnost naše Federcitiivne Narodne «Republike. .Njegov 
Saidržaj je rečit. (On sam pO' sebi pruža neosporan dokaz ogrom- 
nog pregnučia na svima sektorim a državne obnove i izgradnje- 

Listajuči ,njegove stranice, naša misao mora da se zaustavi 
kod svake njegove1 stavke, odnosila se ona na prihode ili na 
rashode, želimo li da obuhvatiimo složentst  delatnosti, kojoj 
ovaj budže.t ima da obezbedi izvodenje u tekučoj godini. _

Od ove delatnosti zavisi izgradivanje temelja za planski i 
■sistematski »raid, koji je potreban da bude izveden radi o b e z b e -  
dlvanjia uspeha stvaralačkim naporima oko valorizovanja m o
ralnih i materijalnih mogučnosti naroda Federativne Nsirodne 
Republike Jugoslavije.

Podvlačeči važnost razprave u ovome domu n a r o d n i h  
prets.tavmika o Predlogu opštedržavnog budžeta za 1948, mo
ram požailiti što nam slučajnost, sigurno kao posledica teh
ničkih razloga, nije omogučila da budemo bar nekolliko dana 
ranije upozmati sa sadržajem predloga budžeta, a ne noči same 
rasprave ,u ovome domu, k ao  što se to dogodilo'.

Ja sam ufoeden, drugovi i drugarice narodni poslanici, da 
ise i vi slažete ša ovom mojom primedbom, jer ste i sami 
umišljen j a da ovako sadržajian i stručno izraden (predlog zaslu
žil je i odgoverajuču sltručnu ana!liz<u. A oskudica u vremenu



•nije dozvolila da mogu biti svestrano ispitani i detadjno raščla- 
njeni svi elementi predloga budžeta.

Ja sam pazljivo pročitao predlo.g, pa  sam odlučio da za- 
tražim reč o pitanju obezbedenja rada na jecfnom sektoru na
rodne delatnosti, k o j i  je i's,to toliko složen, koli,ko je zanimljiv,- 
i isto toliko privlačan, koliko je važan za političko, kulturno, 
socijalno i privredlno uzdizanje nase države, 
i Odi'učio .sam da (govorim o delatno'stii i planskom radu na 
jednom sektoru koji zahteva, velike i umne, fizičke, i materi- 
jalne napore, a o kojem se u predlogu i u 'njegovim stavovima 
prihodta i .rashoda ne nalazi ni pomena.;
' To sam odlučio, iako sam, drugovi i drugarice, s vest a n 
'stvarne činjenice dal se u mnogim brojkama i prihoda v rashoda 
taalaize i priihodi sa toga /sektora, /kao i riashodi za: njegova 
unapredivanje.

A kada je takvo činjenično S'tanje, zašto onda torne sektoru 
narodne delatnosti ne ’dati u predlogu njegovo- zasluženo vidno 
mesto?

Dok ovo govorimo, mi se sečamo reči druga maršala Tita., 
л drugoVa Hebranga i (Kidriča, povodom diskusije o Petogo- 
dišnjem planu, i  izlaganja druga Kardelja o komunalnim zadsf- 
cima u vezi sa Petogo’dišnj’im pl'anom, pa sia zadovoljstvom 
podvlačimo iz njihovih izjava važnost koju su u svojim govo- 
r ima dali .radi n osti n a  sektoru, o ko-jem ču biti S l o b o d a n  da 
tgovorim d skrenem pažnju drugova i drugarica narodnih p o 
slanika.

Kada ne bismo gledali kako se pred našim očima 'snažnom 
radinošču .odvija politička, socijalna, kulturna i privredna de- 
'latnost po smernicama utvrdenim u (Pe.togodišnjem planu, koji  
je, u nekim svojim stavovima posredlno, a u nekima 'neposredno, 
odredio plansku de!la,tnost i na ovome sektoru, mi to ne m o
žemo videti iz predlo,ga budžeta, iako prethodno ne pristupimo> 
'upoznavanju prihoda i raishoda Svih nadleš.tava, ustanova i d r
žavnih iprivrednih preduzeča.

Po mom mišljenju, ovoj važnoj grani narodne delatnosti 
u zemlji .k'ojia se iz temelja obnavlja i izgrađuje na osnovama’ 
socijalizma, a k o ja  poseduje sve elemente ,za svoje uspešno i 
*po najšire narodne maSe korisno razvijanje, trebalo je u pre
dlogu budžeta .dati vid.no mesto.

Nakon ovog uvoda, vreme je da pomenem granu narodne 
delatnostii' ina ko ju  nameravam skrenuti pažnju drugova i d ru
garica narodnih poslanika.

Nema sumnje da naša zemlja poseduje sve uslove za -razvi
janje široke delatnos,ti na polju turizma, drugim rečima sektora



vprometa putnika, što najbolje znaju drugovi i drugarice iz 
onih područja koja obiluju potrebnim elementima, a u prvom 
redu p.retsitavnioi Slovenije, Hrvatiskog Prim orja  i Dalmacije.

Turizam nije u savremeno doba samo jedna fiskulturna 
;grana ili razonoda bogatog, dokono'g sveta. Turizam je danas 
nauka; .turizam je danas eminentno političika;, isočijalna, ku l
turna i privredna pojava!

Na delavnost na isektoru turizma dejstvuju svojim uticajem 
'mnogi činioci i to, da pomenemo samo kao glavne, sledeče: 
granice 'države, njen položaj, njenu površinu, orografiju, hidro- 
grafiju, bogatstvo u rudama, termalne i mineralne izvore, po- 
!defu zemljišta po kulturi, industrisku delatnost, izvoz i uvoz, 
p'ristiani'šta i pomorski isaobračaj, plovne reke, sa-obračajna sred
stva, gustinu stanovništva, njegovo zanimanje i njegove imovne 
prilike, pored prirodnih lepota, istoriskih 'spomenika, kulturnih 
i privrednih cen tar a.

Turizam po svome pojmu, po  svojim oblicima i naučnom 
ispitivanju, zahteva da svi ti elementi, dli bar oni ko/ji su  u 
jednoj zemlji podesni za njegovo razvijanje, budu povezani sa 
radom na injegovom unapredivanju, bilo da se on kreče u 
pravcu nacionalne ekonomike, bilo da se kreče u jpravcu .na
rodnog zdravlja i rešavanja socijalniih pitanja, bilo da se na
kazi u dodinu sa narodnom kulturom ili realizovanjem tehnič
nih mogučnosti,  b'ilo da se pojavljuje jkao saradinik mira i 
'instrument kolaboracije medu narodima u političkoj delatnosti.

To savremeno shva.tanje turizma ,traži da se delatnosti 
razvija sa jednoga mesta, ko je  če (po svome položaju moči da 
«poveže i uls kladi sve one radinosti koje se 'razvijaju odvojene 
!po raznim nadleštvima -i ustanovama, kako bi ise omogučio je- 
dinstven (planski i sistematski rad po  utvrdenim područjima i 
(zonama naše zemlje, a kojji je otežan ako se rukovodstvo na- 
dajzi «u okviru jednog nadleš.tva koje ima samo jedan ograničen 
delokrug kulturno-socijalnog ili ekonomskog rada.

Ova važna privredna grana ima da uskladi radinosti mno
gih isaveznih i 'republičkih ministarstava (prosvete, saobraičaja, 
gradevina, narodnog zdravijo i socijalnog staranja, poljopri- 
vrede, šumarstva, rudarstva, industrije, trgovine i snaibde- 
Va'nja itd. itd.)- I naravno, ti budže.tima svakoga od tih mini- 
jstarstava /nalazi se stavka raishoda, koja  (posredno ili nepo
sredno utiče na razvijanje i unapredenje turizma. Dai li su u 
/tim stavkama* predvidene ili ne sve potrebe planskog radsi na 
'ovom sektoru 1— to se na prvi pogled iziPredloga op&tedržav- 
'nog b’udžetia/za >1948 .godinu ne vidi, kao  št!o bi se moglo videti 
da je rukovodstvo rada na ovome sektoru izraženo u ustanovi



koja ibi se nailazila u delokrugu rada Pretsedndštva Vlade (kao, 
na primer, kom'iteti).

Turizam je posmatran uglavnom sa dva gledišta: sa gledi
šta ekonomskog \ sa gledišta isocijalnog. Dok ga zapadne 
zemlje, eminentno t.ur'ističke (Švajeairska, Francuska, Italija i 
druge) posmatraju  u prvom redu sa gledišta priVredme delat- 
nosti i ‘uticaja na platni <bilans, do,tie ga »Sovjetski Savez po- 
smatra sa isocijalnog gledišta.

Joe .pre rata, na međunarodnim ikonferencijiama, na kojima 
su  se ras/pravljala pitanja turizma, istaknuta je ogromna delat- 
•nost k o ju Sovje.tsk'i Savez razvija na poliu turizma sa s o c i j a l -  
nog gledišta».

Nepregledna i neprocenj'iva bogatstva .Sovjetsikog Saveza, 
koja su mnogobrojna i sa banjskog, i sa klimatskog, i sa turi
st ickeg gledišta, ifekorišćema su ;za socijaüno staranje i za za- 
'štitu narodnog zd'ravlja.

Na .tomjpolju rada Sovjetski Savez stoji na prvome mestu 
u svetu, i njego\'u, primeru :sledovale su i druge države, ipa< su 
i zemlje kapitalistickog uredenja ipristupile demokratizovanju 
'turizma, miasovnom 'frurizmu i delatnosti na polju turizma sa 
.socijalnog ,gledišta. ,

Naša zemlja, ;po svome geografskom položaju, po  svojim 
ekcnorr.skjm mo.gućnostima, neće oslabiti niukoliiko rad na 
polju  turizma sa «gledišta narodnog zdravlja i socijalnog sta
ranja ako itHide radila na tome ,polju i sa  gledišta ekonomike. 
jDa bi se p ost igli u'spebi u radiniositi na pel ju tu r izm a i s,a soci
jalnog i sa ekonomskog gledišta, potrebno je u planskom radu 
lačno cdVediti^smernice u oba-ipravca, i zemlj'u (podeliti u po- 
dručja  i zone, prema bitnim elementima tih ikrajeva.

Prema ban j'sk o-kl im at's k o -1 u r  :‘ s t ički m uslovima (pojediriih 
ikrajeva treba odrediti mesta individualnog i me'sta masiovnog 
turizma, /mesta inostrano-g |i mesta domačeg turizma, mesta 
boravka i mesta proputovanja, mesta lečenja i oporavka, 
mesta studijia, mesta razon'ode, mesta fiskult’ure, itd.

Ali sva ta mesta* treba  planski izgraditi, t reba ul oži ti p o 
trebna sredstva1 za njihovu obnovu i za njihovo unapređivanje 
p o  poslednjim mogučnostima tehn'ike, a po istmernicama odre- 
denim Fetogcdišnjim ipknom, kako  bi 'se izbegle igreške £>oči- 
njene u staroj Jugoslaviji rešavanjein turistiekfih problema pali- 
Ijativnim merama.

Turizam je doti'io svoje odredeno mesto u socijalnim, eko- 
nc»m'sk:m i statističkim n a uk a m a, pa  ise danas obraduje kao  
‘svaka di^uga disciplina. On je daio mogučnosti ds tic atiju mnogih



p o ja v a  i činjenica od vrlo velike poMtičke, socijalne i ekonom
sk e  važnosti.

Da ;bi s e  ruk'o vodil o p o  s t r o g o  ,n ia>učnim ' S m e r n i c a m a ,  lispi- 
t ' i v a n j e m  o f p š t i h  i p o j e d i n a č n i h  p r o b l e m a ,  p o t r e b n o  je  - g o v o r i t i

0  turizmu kao o nauči, kao o disciplini ko ja  prefetavlja pro- 
%ve’tm, Bocijalni, ekonomski i /politički značaj turizma,, i omo- 
giićito nastavu zapod izan je  kadnova koji če učestvovaiti u radu 
'ша admmistrativno-opera.tivnom poilju, na izgradivanju ps iho
logije  turizkna d poznavanju str*uktkure i /funkcioniranja rsizli- 

ičitih turiisitičkih delatnosti.
Geopolitički položaj zemlje, njene prirodne lepote i zani- 

-mljivosti istorije, njena prirodna1 lečilišta, radni elan našega na- 
'troda i 'izgradivanje socijalistioke države, treba stručno uskla
d i t i  u rad na \polju turističke delatnosti.

Razvijanje turizma je u tesnoj vezi sa socijalntim na- 
pretkom .

Dok su. u  ranija vremena ;samo bogati slojevi imali privi
legiju  da se »bave turizmom«, koji  je bio nepristfujpačan sred
njem «stalež'u i radnom svetu, pod pritiskom savremenih doga

j a  ja  i pobede narodne detaokratije; turizam je  danas derno- 
iKratizovan.

Fiiskultura, izlet/i, liogorovanja, zimski sportovi, sportovi 
*na vodi, planinarenje, utiču na razvijanje omladine, ne mauje 
■od rukovodenih ekskurzija 'u jprosvetne svrhe.
1 Razvijanje medicine i unapredivanje ustanova za socijalno 
s ta ran je  o tvara ju  priro'đma lečilišta i posečivanje termalnih i 
k l im atsk ih  stanica najširim islojevima -naroda.

Turizam je danas postao jedan od bit!n'ih fak to ra  za eko- 
nom sku delatnost najširiih narodnih slojeva. Sa potrebam a de
la tnos ti  na polju  furizma uporedo se raizvijaju masovno i nove 
Službe, Oitvara ,se p ros t rano  polje  novim radinosti'ma 'i novim 
prihodima. Mi vodimo jedno .aktivno nastojanje i lokalnog i 
»opšteg ciiivljavanja raz>novrsnih radova, fk o ji ne ostavljaju 
izvan svog kruga ni selo ni naselje.
; Radna snaga nalazi .sve šira i prostra.nija polja  rada.

Obnavljaju se gradovi i1 rukovodi ise urbanisfičkom politi
k o m  po zah:tevima Savremene turističke poliitike, izgraduju se 
sela i naselja, čuva j i  ;se prirodne lepo.te i spomenici starina, 
^otvaraju priro'dina 'lečilišta, unapređ'uju saobračajna Sredstva, 
spodižu ugosti'teljska,preduzeča, popravljaju ii izgradnju putevi, 
.povečava poljoprlivreda i industriskai proizvodnja i pot's'trekava 
kiomaća radlimost.

Svuda više života, više radinos,ti, vjše <blago'stanja.



Tim (putem t'u'rizam postaje jedan od  neposređ'nijih pot-. 
Istrekaca naro'dne privrede uopš'te.

A socijalistički poredak u našoj zemlji dojpiinece da s e  
turizam produbi i proširi, dajuči »mu 'druge smernice koje 
vode d'rtiigim iputevima nego što 'su. iomi (po kojima se on kre- 
(tao ,i još Jkreće u izemljama k api tal is t'ičk o g pfo'ret-ka-.
/ Da ,bi «c pojačao razvitak turizma neophodno je radvi‘ti n a  
»n j eg ovom d e m ok rat iz ovanju.

U niizu reformi koje se imose u našu furističku 'delatnosti 
'da ona ne (bude isamo privredna delatnoist, več } kulturna i soc ’- 
jalnai, ,jer če se .tako uč im o  da najširi silojevi naroda upoznajit 
»svoju zemlju, .da k oris te zdravstvena' vrela 'i klimatska mes'ta^ 
da osveže svoje snage u lepoti i stvaralačkoj energiji' prirode,, 
täa koriste /za svoje prosvečivanje riznice arhitekture, muzeje,- 
'isto'riske spomeniike, gale'rije umetničkih 'dela, centre knil'ture x 
privredne radinosti, ne smemo igubitii !i.z vida ni jednu re fo rm a  
Ikoja bi 'danas ili su tra  m ogla da koristi demokratsko] mani- 
feistacijii turisitičike politike u Federativinoj Narodnoj Republiici 
Jugoslav iji

Turizam ‘za naš narod ,ima podjednako važnu ekonomski* 
%ao i eminentno socijaln'u ulogu. ■'

PiitOvanje — ipojam je reči tu'rizam — bistri možak, jačas 
karakter ,  širi kulturu, p ruža  praktično i efikasr/o iskustvo vt 
pogledu (stvari i  ljudi, te se odražava, -korisno u atmosferi p o -  
jedinaca ii kolektiva k ro z  materijalno i moralno dobro stanje.

Jugoslavija, pojsmatrana sa jjed'nog (kraja >na .drugi, od Tri
glava do Devdelije, od Dunava do Jadranskog Mora, od ravnica, 
do planina,, prikazuje remek-delo prirode, spomenike kulture,, 
■'doka.ze savreme'ne snažne energije, ‘u pokre tu  na budučnost, t  
o.na. utiče svim svojim elementiima na razvijanje tu r ijS it ič k e  de- 
iatnost-i, na fizičko, moralno i ekonomsko uzdizanje »naroda.

U ,punom elanu na ro d a  na izvodenju Petogodišnjeg plaiiar 
pod vočstvom druga T'ita., koji je  u .svojim govorima bezbro j  
pu ta  istlcao važnosti p'oa'izanja lečillšta, odmarališ'ta' (i opora- 
vilišta.za trudbenike i omladinu, izgradnje cesta i unapredenja 
saobračaja, industrializacije i elektrifikacije zemlje, unapređi- 
vanja poljoprivrede, pošumljavanja goleti, izgradnje naselja, 
sela i gradova, tpokazao je u tim isvojim govorima na ra'dove 
koji  treba da'budu izvedeni, a 'izvodenjem tih radova nalazim'» 
se na pu tu  .obnavljanja j li zg ra diva n'j a objekata neophodnih za.' 
razvijanje turizma u našoj zemlji.

Da.nas se nalaz'imo, ,.kao m nogo  p'uita u našoj i’storij'i, ai 
položaju  zemlje ikoja je ratom bila bp'ustošena, opiljačlkana, po-



gorela, p a  m oram o mnogo ra'diti, da (bis m o odgovorili svim a: 
po trebam a obnove i-izgradnje.

U raznovrsne grane naše delatnostii treba da uključimo i 
'turiizam.. Razvijanjem turüzma mi čemo valorizovati u našoj 
•zemlji ^sledeče vrednosti:  geografski položaj i raznoličnost 
*kHme, lep’oitu ipejzaža, arheofc&ku rizmicu, umetnička .dela its to 
ri sike spomenlike, lekovite vode i mor'ske plaže, planinske vrle ti 
i p r irodne  «Ifilje, vodopade i jezera, proizvode tla ii ruikotvo- 
rine naše domače radinosti.

To su ineiiserpma vrela našeg narodnog bogatstva, ali ona 
traže strpljivu, smišljenu i dobro rukovodenu kolektivnu ra- 
’dino'st, ko ja  treba da bude dobro orga'nlizovana od lokalnih 
'organa do rukovodstava i centralnih ustanova.

Ra'd na izvodenju dobro sm'išljenog plana na polju tu r i 
stičke ’delatn'oisti .zahteva zalaganje »širokih masa, jer  nije'dna 
delatnost m je talko složena oni tako razgranata kao ova. Ona 
traži da planov! budu izvedeni na osnovu 'slintetičnog rada, so- 
l idarnog dejstva, povezivanja svi<h jed'inica ko je  su podeljene 
na područja  i zone, ali, p reko turizma, povezane zajedničkim, 
'kolektivnim interesom.

Real.no's't piii'ro-a1nih prilika i potreba naše sadašnjice na- 
meču na'm neumrljivim imperativom energično, snažno i1 
is trajno dejstvovanje na terenu organizacije ove grane na
rodne delatnosti.

Plansikd rad ;na polju turističke delatnosti zahteva stručnu 
sprem u i potrebna finansiska sredistva. Bez ovlih e l e m e n a t a  nije 
mogucno vaforizovanje svih ovih uslova koje poseduje naša 
zemlja. i ;

Elementi novog života u našoj otadžb’ini doprinose nemi- 
novno form iranju  i usavršavanju narodnog shvaitanja da je ova 
'delatnosk vrlo razgranata , pa. da,, saglasno njenoj razgranato- 
:sti (i p’ovezanosti sa druglim privrednim, isodjalnim i kulturnim 
granama, treba masovno pristupiti njenom izvodenju, jer če 
•jedlno tako  turiizam, Ш tač'nije rečeno tri grane ove radino- 
sti , t'j.: termal'izam, klimatlizam i turiizam, dobro organitzovan 
'i voden, doprineti d>a naša zemlja zaiuzme svoje mesto u radu 
eminentno turilstičkih zemalja, što ona svojim lepo'tama u 
punoj meri izaslužuje.

Odmah po osk)bodenju, Savezna vlada pokazala je intere- 
sovanje za tu ris tičku ofc’novu naše zemlje, pa  se odmah pristu- 
pi-lo obnovli objekata prihvatnog turizma (hotela, pansiona, 
domova, prirodnih lečilišta i klimatskih stanica, drumova, 
cesta itd.) Ii na tome p'ol'ju Uoiinjeni su ogromni napori.



Blagodareči tim na'stojanj'ima, tu ris tička je delatnost ,pru- 
žila odmah rrcguionosftl 'da bude usikladena sa radom Savezne 
vlade, kao i sa radom republičkih vlada, na sprovodenju mera 
socijalnog ,s taranja  i narodno^ zd ra vij a.

Da bi 'se .ra'd’ifo na  ft orne polju planski i ,po 'odredenom si- 
;s‘terr.u, razvijanj m ove grane .narodne delat nosti kome dopri
nose intenzivne s.tlu'dije 'u Cilju rešavanja problema, što ih ona 
•iz datoa u dsn postavlja, koliko u pogledu ispitivanja eleme- 
nata banjskc-klimatsko-turističkog karak:era, toliko u pogledu 
donošen j,a zakonskih propisa i uvodenja ove discipline u na
stavne programe srednjih i viših škola, zakonima treba discipli- 
novati delatnost u ovoj grani narodne radinosti, kako bi joj se 
obezbedili uslovi stalnog razvijanja.

Zakonskim pu'tem itreba odrediti odnose lizmedu pil n:ka 
i -države. Rešiti formalna p itanja  ik'oja se odnose na putovanja, 
ina sredstva saohračaja, na u-gostiteljske raanje, na zaštit'u pri-  
rodnih depota, starina i umetrrcčkiih spomenika, na oidržavanje 
ifolkDornih osofclina, na z'dravSitvena p i tan ja  termalnih i klimat
skih .mesta, na komercij<alnu eiks!p'lioata.đjiu mineralnih izvora, 
n a  medunaroG'ni pro,met stranaca, na građeviinsku delatnost u 
foarijsko-kllmafsko-turističkim mestima, na irukovanje objek- 
»ii'ma 'turističkog značaja, na sn ato deva nje ft obezbedenje p re 
hrane  banjskc-klimatsko-turističkih mesta itd., na sve ono' što 
'turizam ofo<uhvata svojom prostranom  i složeuom delatnošču.

Ogroman je broj ipiitanja koja  ulaze u okvir turističkog 
teak o if o da vst v a, kao što je .ogroman broj kulturnih, soci’jaln'h 
i ekonomskih problema, kojima se bavi turisti,čka nauka.

U našoj nanodno-demokratskoj, federativnoj Republici 
‘obnavlja ise Čitav živo t i <stvara novi Čovek, pa se čitav rad 

kreče  po planSki u'tvrdenarni -smernicama u ‘korist  zemlje i 
naroda. •

U okviru tog 'otoi-mnotg i !plodonosn©g rada m'i treba da 
najpustimo ,stare rreitode palijativnih sred'stava i da izradimo 
jedan*opšti t u rističk i zakon, ko|i če sveStrano obuhvatiti mate- 
riju i prilagoditi svoje propise stepen'u razvitka našeg 'turizma 
'i mogućnostiima koije nam pruža 'savremena tehnika u našim 
prilikama i potencijdu ostvarivanja planova za izgradnju soci- 
jafrie i pnivre'dne radinosti na polju turizma..

Želimo li da koristimo one elemente kojima naša zemlja 
raspolaže u izobilju, (pogledajte Sloveniju, Dalmaciju, Gorski 
tfoitar, BoSnu i Hercegovinu, Crnu Gor'u, Srbiju i Makedoniju
—  svuda ćete nači obilje tih elemenata), tada moramo raditii 
pUtem primene nauke a ne putem empirizma -i privremenih



operativnih rađnjii, tamo gde je reč o jednoj vrlo važnoj r 
ozbiljnoj ‘k-oleiktivno j, opštedržavnoj delatnosti za u n apr e di
van j e j, jačanje moralnoig, mater'ijalnog i socijalnog 'naipretka 
naše države.

Tai imperativ fimala je Sa.ve;z<na vlada u vidu> pri obnavljanju 
turističke delatno’stii, pa  je dOnela 'niz propisa, ipoisle uredbe od 
3 aprila 1947 gtodine Ikojom je osnovana pri Ministarstvu t rg o 
vine i snabdevanja FNRJ Glavna ulprava .za t mizam, (sa Sedištem 
u Beogradu, i republičkih uprava za turizam sa sedi št e m u glav
nim gradovima republika kao i drugih područnih, zonskih i 
lojalnih ustanova,

Glavna i^prava ima da ostyaruje cjpšte rukovodstvo u po 
gledu organizacije turizma, da razrađuje i ostvaruje plan ra
zvoja turizma i turističkog prometa, da se stara o unapredenju 
turizma u zemlji i turističkog prometa sa inostranstvom. Ova se 
uprava nalazi u okviru Ministarstva trgovine i snabdevanja 
FNRJ.

S 'obzirom na raz,granatu nadležnost j na činjenficu, da su 
trgovina i ’snabdevanje samo jedan od defova radinosti na 
p oil ju turizma (ne malo važan ni s obzirom na platni bilansi, niti 
s obzirom na ure  dno snabdevanje potrebnim tehničnim 1' p r e 
h ranjen im  ’uslov’ima), smatram da bi celishodnjie bilo kada bi 
se takva uprava n a! azila u okviru neposredne delotvorne na
dležnost i Savezne vlade, bilo ,ka'o uprava, bilo kao ikomiitet, pa 
sam Slobodan predložiti,  u interesu cive grane kolektivne radi- 
nositi, a s obzirom na njenu silože'noist \ njenu Usku vezu sa ve
likim bro jem  nadleštava j, ustanova, da se donese zakon u cilju 
prenosen j a Glavne uprave za turizam iz Ministarstva trgovine 
i snabdevanja FNRJ u Pretsedništvo Savezne vlade.

Kada je reč o turizmu, drugbvi !i drugarice narodni (posla
nici, sve onoi što sam naveo ulaizi eminentno u okvir socijalne 
politike Jugoslavije, Narodnog fronta, tj. pretstavlja predmet 
od naročite važnosti Savezne vlade i republičkih vlada.

Ako fposmatramo onb što je 'dosada na tom sektoru uki
njeno za naše trudbenike i za naš naraštaj, mi čemo odmah 
stvarnim Činjenkama biti ubedeni o dubolkoj promeni u  usta
novama i ljudima.

Razvijanje socijalne politike ne pretstavlja v̂ iše razasute 
filantropske aktivnosti, nego plansko i stalno odvijanje rađova 
na sektorju socijalnog staranja.

Narodnooslobodilačka borba zbrisala je razlik u klasa 1 
udarila je osnov državi, u ko jo j  nije v'iše potrebna ni mogučna 
‘klasna b’orba, jer se akcija temelji na kolelktivu u kojem se svi 
nalazimo u autenticnoj jednakosti i dužnosti i prava.



U nizu preduzetih mera od stra'ne Savezne vlade na sek
toru  'socijalnog staranja, treba ist a d  i po'dvuei politič'ki i soci- 
jafni sadržaj aktivnosti na polju zaštite trudbemika putem obe- 
zbeđenja zasluženo,g lečenja, osvežavanja i odmora u prirod- 
riim lečilištima, domovkna, W maralistima, oporavil'ištima, i 
'kuilturno'g p  odi z an j a širokih narodnih siliojeva.

U naše doba ne nalazi se više trudbenik usamljen, nije više 
samo 'i-skoriščeni radnik, več član zäje'dnice, o kojem zajedlnica 
vodi brigu i na. ovom polju svoje delatnostii

U ve likom broju  problema, клоji treba, da budu shvačemi i 
preštudirani pre nego što budu ■uneseni u plan izvodenja, treba 
naročitu  pažnju posvetiti  izgradnji pojedenih područja i zona 
ne izostavljajuči ni ona mesta koja pretstavljaju najrečitiji dokaz 
snage našega naro'da, njegove iju'bavi za 'sloboidu i nezavisnost, 
simbol jed'inst.va i bratstva naroda,^i ne smemo dugo da čekamo 
da otvorimo sva ta mesta up o z ri a v a n j u i hodocašču u svima 
onim divnim krajevima naše zemlje, u kojiima je naš narod 
obeležio krvlju svojih najboljih sinova puteve koji  s'u ga v o d i t i  
slobodi, i 'koji če danas te iste krajeve pretvoriti  u š'kolu za 
bu'duče naraštaje i mes«ta h'odočašća putem delatnostii i razvi
janja prihvatnog turizma, koji če omogučiti svima, onim nase- 
ljima, selima, varošima i gradovima., da budu 'izgradeni kao 
jedinstveni istoriski spomenik naših dana.

Glasam u 'načelu za budžet 1948 godine.
Pretsedavajuči: Ima reč narodni poslanik Tomo Čikovič.
Tomo čikovič (NR Hrvatska): Drugovi i drugarice na

rodni poslanici, 'prvi put u povjesti našeg naroda stoji pred 
nama prijediog budžeta k'oji omogučuje da se državni prihodi, 
koje djelomično daju izravno naši gradani1 a 'djelomičnoi pri
kupljeni putem akumulacije, utroše isključivo na korisne i da- 
lekosežne ra'dove u našoj zemlji.

Sada tek možemo ocijeniti kolike korist i  imade naš narod 
od Narodn’ccslcibodilačke borbe koja je omogučila, da se svi 
priho'di koji su nekada išli u džepove stranih i domačih kapi
talista i trustova, upotirijebe samo za naro'dnu korist. Prije 
Narodnooslobodilačke borbe narod je bio nemolčan da ista 
učini i da spriječi onu bezočnu eksploataciju koja je vršena u 
ekonomskom životu stare Jugoslavije.

U monarho-ikapitalistiokoj državi, kao što  je bila stara 
Jugoslavija, nHje ni moglo drukčije biti, jer su tadašnji vlasto- 
dršci bili gospodari i dirigenti ekonomske i privredne situacije 
u staroj Jugoslaviji i, razumljiv'o je, oni su ta j ekonomsk'i život 
uskladivali u svoju korist, za svoje nezasitne prohtjeve. Ne samo



5io, nego korupcijom te razne (privilegirane ličnosti u s ta ro j  
Jugoslaviji proždirale su veliki dio narodnih prihoda i trošili 
Ibez kontrole  nar'oda i narodnih pretstavni'ka. Kad 'bacimo 
p o g le d  na doholdak koji  su imali strani ikapitaMsti i eksploata- 
to r i  u s ta r  o j Jugoslaviji, on je dosüizao ogromne, neslučene 
cifre. Takvom eksploatacijom našeg rudnog i prirodnog bogat- 

.stva, ko jega  'siu izvozili i preradivali izvan naše zemlje da bi 
j iam  ■ga k a o  gotove, preradene produkte  prodavali p o  sikupe 
novce, a narod je bio prisiljen da ih kupuje jer domače pro
dukcije nije bilo u dovoljnim količinama, — strani kapitalisti 
su trpali u džepove ogromne profite.

Povrh toga, eksploatacija domače radne snage, ko ju su 
jskorišćavaft domači i strani 'kapitali, čini posebno po'glavlje 
s ta re  Jugoslavije i.vladajuče klike u njoj. Badava je radni narod 
tražio poboljšanje životnih uslova — to je bio glas vapijučeg; 
vladaj uča klilka, povezana sa domačim i stranim kapitalom, nije 
^Hcizvoljavala da se radn'i narod dovine večeg j. 'boljeg standarda 
života . Na taj eksploatatorski način u kapitaliističkoj državi 
s t a r e  Jugoslavije ogromne svote narodnoig novca odiazile su u 
nepovra t  i talko ostale beskorisne za cjpčenarodne interese.

U takvoj situaciji za vrijeme stare Jugoslavije narod  je 
strahovito mrzeo poreski sistem. Taj sistem je mnoga seljačka 
^đemaćinstva lišio i poslednje kravice, pa  čak i osnovnog kap'i- 

• tala, to jest, zemlje, koja je znala otiči na bubanj radi nemo- 
.g’ucnßsti plačanja poreza. Naročito je to  bio silučaj k o d  sred- 
j i jeg  Ш m alog po'sje'dnika koji je razmjerno bio uvijek više 
opterećen nego veči i največi posje'đnik koji je bio zaštičen od 
tadašnjih režima. Zato je seljak mrzio tadašnji poreski sistem 
j e r  ga  je  on pritiskivao svom svojom težinom, naročito mala 
.■seljačka domač^instva. Osim izravnih poreza bilo je još neko
l ik o  vrsta raznih dača koje su pritiskivale široke slojeve radnog 
^naroda, a naročito  seijaka. To su bile razne maskirane forme, 
■koje su nametnuld razni tvorničari u sporazumu sa vladajučom 
klikom poš to  je i ona bila zainteresirana 'kao suvlasnik raznih 
poduzeča, osobito  onih večeg značaja..

Poreže u staroj Jugoslaviji razmjerno je mnogo« više pla- 
•ćao maloposjednik, mali obrtnik i radni.k, dok su viasnici razn'ih 
4 >oduzeča, banaka i dioničari raznim trikovima izigravali taikove 
obaveze: jedni lažn!im knjigovodstvom, drugi korupcijom i pri
vilegiranim položajem i tako taj teret prebacivali na leda rad
nika i1 seijaka koji su na taj  način izravne i neizravne poreže 
plačali umjesto pomenutih varadica i narodnih neprijatelja.

Korumpirana i eksploatatorska vlast, koja je gospodarila 
ti  s taroj Jugoslaviji, u svim slučajevima vršila je silu pomoču



svog aparata: žandarma/, policije i sreskih načelnika, koji Slf 
p o k o rn o  izvršavalii ono Što im se naredivalo odozgo. Takva: 
vlast bila je glavno uporište vladajuče (klike i za izvršavanje 
por-eske neuravnoteženosti. Radni narod bezus’pješno se borio ' 
prot'iv takve nepravde, jer tada nije bilo njegovog udjela ni u  
vlasti, ni u kontroli  nad vla.dajućom klikom. Ona to nije dozvo- 
ljavaia iz razumljivih raizlojga, jer bi time bilo ugrožerio njihovo 
loše gospodarenje narodnom imovinom, 'bio bi ugrožen njen 
privilegirani položaj koji su u potpunoj mjeri zlorabili u svoje 
lične svrhe, za bogacenje, a osobito korupcij.oim koja. je n a ro 
čito cvala u staroj Jugoslaviji. I nije onda ču'do što je preko* 
poresko(g šrafa cijeden narod da bi :se t ikovi zločinački proh-. 
tjevi zadovoljili. Šaka. antidemokratske gospode koja  se našla 
na vlast*i ne voljom naroda več voljom reakcionarnih i kapita- 
lističkih elemenata, tjerala je narod u ekonomsku ovisnost od 
njihovih bankarskih poduzeča. koja su u mnogo sl'učajeva radi 
visokih kamaita poitjerala s ognjišta selijačke porodice i os iro
mašila hiljade domačinstava koja su spaila na prosjački, štap. Ali 
ta lihvarska bankarska poduzeča bila su zaštičena od poreskih 
obaveza jer su vlaisnici banaka u večini siučajeva bili ili vlada- 
juče ličnosti ili njihovi miljenici koje je trebailo zaštititi i te re t  
prebaciti na malog čovjeka, to jest, na seljaka i radnika.

Ali i tome.je došao kraj. Narodnoosloibodilačka borba, i2>ko 
uz teške i krvave žrtve, zajedno sa okupaitorima izbacila j-e 
taikovim izratblj’ivaČima iz ruku vodeče pozicije i zamjeriila ih 
pravim ljudima iz borbe i naroda, koji če znati čuvati demo
kratske tekovine Oslobodilačke borbe te primjenjivaiti socijalnu 
pravdu i u poreskom sistemu kofi je progresivan. U našem 
finansiskom sistemu mi danas imamo ve-liiku prelkretnicu, je r  
glavni i največi prihodi proizilaze iz državnog sektora privrede. 
Nadio'na'lizacijom industrije, donošenjem zakona o nacionaliza
ciji rudnog i mineralnog bogatstva naše zemlje, ‘koje otsada 
može iskorišćavati samo narod, omogučeno je da veliki d*o 
prihoda od spomenutih poduzeča ide u držaVnu blagajnu odakle 
se troši na dalju soeijalističku izgradnju naše zemlje. To su 
največ-i prihodi, to  jest, od prometa  proizvoda i d a  nema 
takvog sistema prihoda, porez na, dohcdak ne bi ni izdaleka 
bio u stanju da podmiri potrebe socijalističke izgradnje i obnove 
naše ratom opustošene zemlije. Takav sistem omoguouje dalje 
povečanje prihoda sve večom industriskom izgradnjom i p o 
večanjem proizvodnih potreba  za. široku potrošnju.

č im dalje odmičemo, tim če državni sektor prihoda biti 
sve veči i j.ači, jer razvitkom industrije, naročito teške, koja  je 
predvidena u Petogodišnjem planu, svaka če godina davati sve



više i veče prihode u državnu blagajnu, koji se opet troše za 
povečanje industrije i poboljšanje ‘kvaliteta. Ilz toga Vidimo da 
industrij,a sama sebe izgrađuje i clb-navlja. I taj proces nepre- 
kidno teče; njega neče zaustaviti nikalkove klike zlonamjerni'h 
elemenata, koji bi htjeli da t!i prihodi i ‘opet teku u privatne 
džepove pojedinih kapitalista da bi oni mogli s njima raspola- 
gati  i time stvarati za sebe udobniji li luksuzniji život, te dar 
nadalje, na račun radnih ljudi gomilaju kapital oni koji su u 
prošlosti dokazali da nemaju nimata volje da radnimi ljudima 
omoguče pristojnu nadn'icu i p r is to jan  životl Naša današnja 
s truktura  'državnog uredenja donela nam je to da nema privi
legirane klase ili naroda u Federativnoj Narodnoj Republici1 
Jugoslaviji. Nem» nadgiasavanja ili nadmudrivanja, naročito 
kod finansisk'ih pitanja, kakoi je to bilo u staroj Jugoslaviji i 
baš ta finansisika pitanja bila su glavna osnovica nezadovolj
stva i borbe za pravedniju podjelu državnih prihoda i kon tro le  
nad njima.

Naša poljoprivreda, 'ratom o'pustošena, nije mogla dosada 
dati ono što bi 'inače trebalo da da. Nepolvoljne sušne poslije- 
ratne godine spriječile su brzi razvoj i Obnovu naše po ljopr i
vrede i njeziniih pojedinih grana kao što je, na primjer, sto- 
čarstvo, koje je teško stradata u toku rata. No, u n a, toč toga, 
seljaštvo je ipak dalo svoj osnovni udio; naročito u prvoj g o 
dini Petogodišnjeg plana, samoodricanjem i vibolkom sviješču
o potrebi izvršenja zadataka Petogodišnjeg plana. Tako je 
uspješno riješeno, iako u skromnom ob liku, pitanje prehrane 
našeg radništva, naše ArnVije i o s halog radnog. stanovništva 
naše zemlje.

Imajuči u vidu da je naša poljoprivreda doista zaostala, p r i
mitivna i rasejepkana u sitne i male posjede, kao  š to  reče Mini
star poljoprivrede, koji se neracionalno obraduju, s jedne strane, 
a s druge strane, razvit.kom naše industrije, koja traži i tražit 
če sve više sirovina i radne snage, nameče se samo po sebi pi
tanje preorijentacije naše poljoprivrede koja  več 'danas traži 
više raznih mašina, više umjetnog gnojiva, traži više dobro spe- 
cijalizir.anog stručnog poljoprivrednog kadra da joj pomogne 
izači iz primitivne obrade u racionalnu mehaničku li kuilturniju 
obradu, ko ja  če donijety više korisiti samom selja^ku i društve- 
noj zajednici, a time 'i viši standard  života samom seljaku i 
ostalim trudbenicima naše zemlje.

To samol od sebe neče doči. Trebat če Više zalaganja mje- 
rodavnih faktora, da o tome povedu računa i da se potrebna 
pažnja i pomoč pruži našoj poljoprivredi ko ja  je jedna od 
glavnih osnova za izvršenje Petogodišnjega plana 'i da se on



na vrijeme izvrši i privede *u život- Ne smijemo z ato o|r a v iti da 
je  naše seljašttvo u prošlom /ratu izvršilo svoje zadatke časno 
kao  borbeni elemenat i kao onaj faktor koji je omöguc'io da 
se borba za osi oboden j e naše zemilje Oid okupatora uspješno 
odvijala i konačno u našu korist  završila.

I bas zato ono zaslužuje da se koristi tekovinama Narodno- 
oslobodilačke borbe i da svoj život oilakša i umaprijedi. Za sitare 
Jugoslavije  'razna pokvarena gospoda, kako  !ih je za života 
nazivao Stjepan Radie, a naročito iz redova tzv. vocstva HSS-a 
na čelu sa Mačekom, govorila su da se previse seljakuje kad su 
seljaci tražili da, sprovode u život osnovni program HRSS koji 
je  i danas poznat kao dubo.ko socijalno' n ar o dno-demokratski 
i svesiavenslk^, a naročito je istieao bratstvo i jedinstvo izmedu 
radnih ljudi, seijaka i radnika, jer su to dva mučenika koja po 
svoj oj-1 ulozi spadaj u u jedan front borbe za bolj i i srečni ji 
život. Te i mnoge druge tačke programa, eto, danas se sp ro 
vode u život i u potpunosti ostvaruju preko sveopče pofitičke 
organizacije Narodnog fronta i Komunističke1 partije.

Želioi bih ovdje istaknuti ka!ko su naša seljačka domačin- 
stva. ovoga rata ostala u velikoj večini bez potreb'itog poljopri- 
virednog inventara, čija se oskudica u velikoj mjeri osječa. I to 
je  jedan od uzroka da naša polj opri vreda nije krenula brzim 
tempom raoionalnoj obradi, osirn toga osječa se i pomanjkanje 
kvalitetnog i cfobrog sjemena, a naročito plemenitih vrsta. To 
je pitanje za sebe, ono se mora takode riješiti unutrašnjom 
sjemenskom službom koja je kod nas u početnom stadiju. Bez 
vlastitoig zalaganja u sjemenskoj službi, mi ne bismo mogli da 
se osamostalimo u toj važnoj poljoprivrednoj grani, a 'bez vla- 
stite industrije ne bi bili u stanju nadoknaditi uništeni pri- 
vredni inventar. To nas prisiljava da o tim pitanjima i te kako 
razmislimo i da pronademo metodu i način da u tem važnom 
zadatku u poljoprivredi uspješnci se podrgnemo na vlastite 
noge. U Petogodišnjem planu predvideno je povečati prinos po 
jedinici površine, a to znači poboljšati obradu koja če usloviti 

.veči pirirod, a  na tom poslu treba mobilizirati sve snage da se 
š to  više uspije.

Ogromni j neobično važni zadaci čekaju poljoprivredu da 
ona ne bi bila kočnica za izvršenje Petogodišnjega plana. Treba 
joj posvetili punu pažnju, ako hočemo da poljoprivreda ide 
u korak sa industrijalizacijom naše zemlje. Bez sumnje dai tu ima 
ogromnih teskoca koje treba svladatii dobrom i korisnom. me- 
todom. Nije dovoljno seijaka samo zaduživati obaveznom pre- 
dajom viškova žita a ne p r  Užiti mu mogućn'ost da on to na 
svom zemlj'ištu r-ealizira savremenom metodom i primjenom



sredstav.aj koja nam stoje na raspolaganju. Tu bi možda netko 
rekao da to zavisi samo od seljaka, a ja tvrdim da smol u  tom 
pogledu premalo rad ili na 'kultura om i prosvjetnom uzdizanju 
našega sela-.

Zato treba više zalaganja i upom oga  prosvjetnoga rada baš 
po poljoprivrednim pitanjima, jer  samo prosvječen i n apr e dan 
•čovjek može biti !i napredan i racionalan poljopri vrednik, samo 
tako on će sa lakočom moči odgovoriti  svojim poreskim i osta
lim oibavezama prema državi i narodu.

Mi uvodimo plansku poljoprivredu koja če se prilagoditi 
industrijailizaciji naše zemlje, taikoi da proizvodnja poljoprivrede 
sa industrij om koordinira. Poljoprivreda treba da pruža indu
striji potrebite sirovine, a za to ima puno uslova, jer  se kod 
nas gaje i več je prvi led probijen, jer  se seljaci sve više o<svje- 
dočavaju da im industriska biljka donosi znatno više novčanih 
prihoda, nego .ostale kulture na jedinici površine obradive 
zemlje. Plans*ka poljoprivreda je potrebna za izvršenje P e to g o 
dišnjeg plana i tu baš neprijatelji prosperiteta  i socijalističke 
izgradnje naše zemlje dižu prašinu da bi odvratni seljaka. od 
uključivanja u plansku proizvodnju koja je od ©pčenarodne 
koristi,  Izvjesnih grešaka ima I n tome što se cesto i u zadnji 
čas mijenjaju planovi, što zadaje mnogo muka, narodne vlasti 
gube u vremenu i kod seljaka se onda teže provode u život.

U interesu je naše društvene zajednice 'i u interesu samoga 
seljaka da se podvrgne planiranju proizvodnje na svom posjedu, 
j e r  je to  neophoidan preduslov za podizanje i razvoj industri- 
jalizacije, ko ja  če, na drugoj strani, davati sve veču mogućnost 
.razvoja poljoprivredi produkcijom poljoprivrednih mašina. i 
alata, samo tako poljoprivreda može ići k  mehaničkoj, napred- 
nijoj, 'laksoj i jednoistavnijoj obradi i rentabilitetu. Svi znac‘i 
pokazuju da se tim pravcem ide, ali nemojmo se zanositi da 
je to tako  jednostavno i da. tome ne treba posvečivati naro- 
čitu pažnju.

Konzervat'ivizam našeg seljaka treba likvidirati a to se 
može samo stvarnim i opipljivim, dobrim i korisnim primje- 
rima i metodama na ekolnomskom i političkom polju, jer teo
rija bez konkretnih realn'ih primjera i dokazane mogučnosti ne 
može mnoigo učiniti. Zato je dobra i korisna zamisao da se 
dobrim, naprednim i uzoirnim seljacima posveti naročita pažnja, 
njih treba upoznati sa savremen'im' agrikulturnim mjerama pri 
obradi, kaiko bi mogli po,služiti kad  pioniri napredne obrade u 
borbi za što veči .pri nos.

Zadružni sektor potrošačko-nabavljačkog smjera je u pu- 
nom zamahu, on če u razmjeni dobara odigrati vrlo važnu



ulogu. U svome govoru drug Kardelj je rekao da če masovna 
izgradnja zadružnih domova preorijentirati i preobraziti naše 
selo ne samo na sektoru razmjene dobara, več če u:ječati i n a  
kulturno i prosvjetno uzdizanje sela, jer če zadružni domovi 
poslužiti j kao 'kulturno-prosvjetna središta i žarišta u koijima 
če se život svestrano razvijati u pravcu socijafistioke izgradnje 
našeg društva.

Seljačko radno zadrugarstvo je u .povoju; ono ima svoju 
budučnost. Postoječe radne zadruge poslužiče kao  pioniri bu~ 
dučeg radnoig zadrugarstva. Radno zadrugarstvo treba da po 
stane svojina seljaka, dok se oni uvjere da če (preko radnih 
zadruga lakše i bolje obradivatd i polučit'i veči pri n os, stvoriti 
sebi viši standard života upotrebom mehanizacije i agrikultur
nih mjera, i 'to sve iskoristiti do maksimuma.- Onda če radno 
zadrugarstvo doživjeti uspjeh kao što danas proživlijava na- 
bavnoj-potrošaeko zadrugarstvo.

Rekonstrukcija naše poljoprivrede, medutim, ne trpi če- 
kanje dok se razvije radno zadrugarstvo i dok ono obuhvati 
večinu seljaštva. Za to  če vjerovatno biti potrebah duž?i period. 
Mi treba da računamo sa realnim stanjem naše poljoprivrede i 
s njime uskladiti rad na unapredenju i primjeni s.vih sredstava 
koja nam stoje na raspolaganju da se uistinu u poiljoprivredu 
uvedu napredn!i načini obrade, a za što veči prinos,

Sve ovo  o Čemu sam govorio predvida i prijedlog ovogo
dišnjeg proračuna, i ja sam čvrsto uvjeren da če se pod ruko- 
vodstvom naše narodne vlasti moči potpuno provesti u život. 
Naš današnji poreski sistem je pravedan, odnos seljaka prema 
takovom sistemu je pravilan, samo je tu i tamo kod razreza i 

■ubiranja bilo izvjesnih nepravilnosti, koje bi trebalo ubuduče 
izbjeg.avati i otkianjati, jer svaka pretjeranost najbolju osnovu 
iskrivi i pretstavi je lošom pred Širokim narodnim slojevima. 
Možemo ustvrditi da je seljak svoju poresku obavezu prema 
državi i narodu gotovo svu ‘izvršio, isitio onako kao i u otkupu, 
sjetvi, i svemu drugom, jer  danas svaki naš čovjek zna da se 
njegava. muka ne troši uzalud, da ne ide u džepove pojedinih 
politikanata kao što je to nekada bilo. Danas se narodni novae 
troši za narodne potrebe, za obnovu zemlje, za podlizanje ?koia, 
mostova, pruga., fabrika, elektrifikaciju zemlje itd. Porez nije 
više mrsika i nepopularna obaveza, jer  se kreče u granicama 
faktično,g priho;da svakog gradanina i njegove ekonomske moči-

Perspektive za 1948 godinu jasno nam govore da če se- 
ljački radni narod i u ovoj godini. izvršiti svoju dužnost prema 
narodu, državi i tvorcu Petogodišnjeg plana1 maršalu Titu u



svima pravcima svoje djelatnosti i da če se i ove godine ostva- 
rit'i i premašiti predvideni planski zaidaci.

Iz gore navedenih razloga izjavljujem da ču glasati za pre
dloženi proračun. (Aplauz).

JRretstetdlavajjući: Sedniea se prekida. Nastavljamo rad danas 
u  16,30 časova.

(Sedniea je prekinuta u 12,50 časova).

(Nastavak sednice u 16,30 časova)

Pretsedavajuči: Nastavljamo sednicu. Za reč je javio Mini- 
s tar  trgovine 'i snabdevanja Jakov Blaževič.

Minisjtiar trgovine i snabdevanja Jakov Blaževič: Drugovi 
narodni  poslanici, u današnjoj prepodnevnoj diskusiji bilo je 
riječli i o p r a n ju  turizma, odnosno jedan narodni poslanik u 
svome širokom izlaganju dotakao se toga  pitanja sa sviju 
strana, ali nije dlotaka© to pitanje sa jedne najvažnije Strane. 
Iz njegovog izlaganjai izlazi d'a je vrlo upučen u pitanje turizma, 
da ima i neke imformaoije itd. Žalim što nije uči ni o u svojo j 
brizi za turizam još jedan k o rak  dalje, a to je da se otbavjestio 
u Ministarstvu trgovine i snabdijevanja o tome šta je učinjeno 
u pitanju turizma, pa 'bi dobio odgovor na pitanja.

Organ izadono  zasada turizam i ugostiteljstvo spadaju pod 
.Mini s tar st v o trgovine i snabdijevanja. Ja bih htio da dodam 
sam© neke brojke, neke podatke o turizmu i njegovoj organi
zaciji, da ne bi ostao krivi diojam © torne da u pitanju turizma, 
i u organizacionom pogledu i u pitanju brige za odmor našeg 
radnog čoveka, nije ništa učinjeno.

Medutim, stvar sasvim obratno stoji. Samo ovi podaci g o 
vore o velikoj brizi narodne vlast i za našeg radno-g čovjeka, za 
njegov odmor itd. U 1947 godini bilo je u našim turističkim 
mjestima domać'ih posjetilaca 1,058.479, a da ne govorim o 
straniim posjetiocima. Od toga je bilo radnika, službenika, 
zemljoradnika, domaćica, dece i ostaiiih.

Naročit© naglašavam ono pci čemu se vidi da su se bitno 
promijenile stvari u pitanju turizma, da je narodna vlast postu- 
pila sasvim drugačije, a to je da u vilama, u sviima onim mje
stima gdje je nekada krala bogu dane i lenčarila buržoazija, 
kako  domača tako i strana, da je ta-mo, počev od oslobodenja 
pa dalje, naš radni čovjek uživad svoj godiš nji ©dmor'i pripre- 
m ao se, osvježavao svoje snage za izvršenje Petogodišnjeg 
plana. Kao što mkada nije bilo kod nas, danas i naši radni se-



Ijaci tak od e koriste sve bllagodeti narodne vlasti. Na primjer, 
u 1947 godini od ukupnog broj a posjetilaca bilo je 14,5% se
ljaka, zemljoiradnika u raznim našim odmaralištima i turistič- 
kim mjestima, na Jadranu i drugim kraljevima naše zemlje.

Za 1948 godinu predvideno je 1,130.000 posjetilaca. Stvo- 
reni su \ planovi, tako da če biti povečan i broj postelja. 'I dr
žavni i privatni sektor, i ti mali ljudi u našem Primorju, u Istri 
i Dalmaciji, biče pomo'gnuti od države, naročito posteljinom, 
da če moči takode i oni da zarade, da prime našeg radnog; 
čovjeka na odmor.

Uredbom o snabdijevanju stanovništva obezbijedeno je do- 
punsko turistično snabdijevanje. S tim u vezfi izvršen je i popis 
mjesta koja su proglašena turističkim. Osigurani su i 'kontin
genti iz obezbijedenog snabdijevanja i več se dostavljaju na 
teren, tako da su več na početku same turistličke sezone obezbi- 
jedena materijalna sredstva, naročito  u pitanju ishrane.

Naredbom odredene su oijene 'U pansionima za turističku 
sezonu, a odredeni su i uslovi po kojima naši trudbenici ’imaju 
i razne popuste, taiko da je sanajvečim  mogučnoistima i b r igom  
postavljena stvar odmora za našeg radnog čovjeka.

Postavlja se jedno organizaciono pitanje, a to je zašt'o je  
turizam ii ugost’iteljstvo ranije bilo vezano i u organizacionom 
sklopu sa Ministarstvom trgovine i snabdijevanja. To je b ila  
jednostavno iz razloga teškoča u ishrani i iz drugih razloga. 
Danas su ti razlozi več otpali. Stvo-rerfi su uslovi da se turizam 
i ugostiteLjstvo posebno organizuju, neposredno pod rukovod- 
stvom jednog eventualnog komiteta ili slično, koji bi bio pri 
Predsjedništvu Vlade. Naša Vlada je več tu stvar u principu rije- 
šila, tako da bi turizam i ugostiteljstvo bili organizcvani pod  
rukovodstvom komiteta pri Vladi FNRJ. Isto tako biče orga- 
nizovani i komiteti  pri republičkim vladama 'koji bi p a tpuna  
uzeli^ u svoje rufke pitanje turizma 'i ugostitelj,stva.

Što se tiče finansiske mogučnosti, pitanje je riješena, iak a  
nije izrič'no rečeno u prijedlogu budžeta za, turizam, jer se u 
ciframa budžeta Min'istarstva trgovine i snabdijevanja naiaze 
i iznosi koji se predvidaju za turizam. Prema torne, na ove ko- 
mitete koji če se uskaro  formirati pri Vladi FNRJ i republičkim 
vladama, preneče se ta finansiska sredstva. Ukoli.ko budu po
trebna i druga sredstva za još bolje organizovanje ovih komi
teta za turizam i ugostiteljstvo, biče dobivena iz rezervnog 
fonda Vlade FNRJ.

Toliko radi razjašnjenja, da ne bii ostao dojam da se u 
pogledu turizma kod nas ništa nije uradilo. Baš naprot'iv. 
(Aplauz). . ,



Pretsedavajuči: Reč ima narodnj poslanik Aljuš Gaš.
Aljiuš Gaš (NR Srbija): Svima vama je poznata, drugovi 

narodni poslanici, jedna sudbinal nacionalnih manjina u staroj, 
nenarodnoj Jugoslaviji. Ja ču se ovde uglavnom osvrnuti na 
položaj Šiptara n.a Kosovu i Metohiji. Isteran sa svojih imanja 
i kuča, obespravljen u svakom pogledu, šiptarski elemenat bio 
je izložen ne samo socijadnom i. nac'ionalnom ugnjetava-nju, 
nego i fizič'kom istrebljenju. Oni su pretst avl j alii bespravno ali 
nikada pokoreno  roblje velikosrpskih šovinista, jer nikada nisu 
htel!i prikloniti vrat pred njima i njihovim slugama — agama i 
begovima. Ali ni podožaj Srba i Crnogoraca u našoj oblasti nije 
bio mnogo bol ji od položaja Šiiptara. Iako je naša oblast u pri- 
vrednom pogledu bogata, upravljačima stare Jugoslavije nije 
ni na- kraj  pameti padalo da je privredno dignu 'i unaprede. Na- 
protiv, oni su je raznim merama unazadivali i upropaščavali. 
U tome su limali vidnog uspeha, jer za nešto! drugo nisu bili rfi 
sposobni ni spremni. Italijanska i nemačka okupacija još više 
je upropastila život naših ljudi. Ali, zahvaljujuči herojsko], 
borbi naših naroda, predvodenih Komunistdčkom partijom Ju 
goslavije, na čelu sa drugom Titom, naši narodi su uspeli da- 
izvojuju silioibodu, isteraju okupatore 'i domače izdajnike i 
stvore mogučnost za bolji i srečmji život. Okupator je ostavio 
našoj oblasti u naslede opustošena polja, popaljena i opljac- 
kana sela i gradove. Odmah posle oslobodenja, Šiptari, Srbi i 
Crnoigorci, zbratimljen'i ruku pod ruku, pod rukovodstvom Na- 
r.odno'g fronta i Komu'mistič'ke partije Jugoslavije, složno su 
prionuli na rad i za relativno k ra tko  vreme potpuno uklionili 
ruševine i zgarišta, i sa ostal'im narodima Federativne Narodne 
Republike Jugoslavije stvo-jrili uslove za prelaz na> plansku pri- 
vredu. Petogodišnji plan elektrifikacije i industrijai'izacije naše 
zemlje poistavio je pred narode naše oblasti ogromne zadatke. 
Mi, drugovi narodni poslanici, za ovih pet godina moramo li
kvidirati  našu ekonomsku i kulturnu zaostalost i stati u red 
naprednih oblasti naše zemlje. Šiptarski narod u ravnopravnoj 
zajednki naroda naše narodne države ima sva prava koja  uži- 
vaju i drugi narodi u našoj zemlji. Da bi mogaoi u potpunosti  
da ih koristi, on mora imati materijalnu bazu, jer, po mome 
mišljenju, nema potpune političke slobode 'bez ekonomske 
uzdignutosti 1 nezavisnosti.

U tome pogledu naša vlast je mnogo pomoigla i učinila da 
bi našu oblast što pre i što bolje uzdigla. Mi srno za jednu g o 
dinu Petoletke stvorili u našoj oblasti više nego što je učinjeno 
za sve vreme otka'ko postoiji*



Mi smo uglavnom zadatke prve gođine Petogodišnjeg 
plana uspešno izvršili. Po d igli smo čitav niz objekata, kao' što 
su fabrika lima, fabrika ulja i četiri zanatske radionice, dve 
crepociglane ‘i ugledno poljoprivredno omladinsko dobro u 
Landovici, zatim nekoliko stanbenih zrgada, veliki broj naselje
ni čkiih kuča i drugih manjih i večih objekata.

Ja bih hteo da ukažem odakle nam dolazi ova snaga koja 
nam je omogučila da postignemo o v ako vidne uspehe. ;Po mome 
mišljenju ona leži u bratstvu i jedinstvu našega naroda, toj naj- 
večoj tekovini naše Narodnooslobbdilačke borbe, u čije temelje 
su uizidane 'kosti naših narodnih heroja Miladina, Bora., Ramiza 
i mnogih dru.g'ih drugova, koji su dali svoje život e da bismo 
mi danas u slobodi mogli raditi i uzdizati našu oblast i našu 
novu Jugoslaviju.

'T o  bratstvo i jedinstvo danas dobi ja materijalne osnove, 
učvrščuje se i produbljuje mnogobrojriim radnim akcijama u 
kojima učestvuju d Šiptari i Srbi i Črnogorci.

Sa proterivanjem okupatora iz naše zemlje, Šiptari, Srbi 
i Črnogorci, nacionalno 'i socijalno oslobodeni, oslobodeni od 
okova domačih i st ran ih imperdjalista koji su iz njihovih tela 
isisavali i poslednju ž'ivotnu snagu, sa prelaskom osnovnih sred- 
.st£va za proizvodnju u narodne ruke, široke narodne mase, 
okupljene pod zastavom Narodnog fronta, rukovodene Komu- 
nisfričkom partij om sa drugom Titom na čelu, positale su svesne 
da više ne rade za strane imperijaldste i domače gulikože nego 
za sebe.

Ovim objašnjavamo, drugovi narodni poslanici, onaj radni, 
herojski, nevideni polet koji vodi naše ljude u nove pobede. 
Medutim, mi i pored svega ovoga ne bismo imalii ovakve uspehe 
da nije bilo svestrane pomoči bratsko;g srpskog naroda i Vlade 
NR Srbije na čelu sa drugom dr Blagojem Neškov'ićem,

Naše narodne mase gledaju na plan kao na svoje delo, 'koji 
je, ustvari, delo narodnih masa. One su svesne da njegovo izvr
šenje znači put u bolji i srečniji život — u socijalizam. One su 
sada ubedene da ono što daju državi, dobijaju u drugim obH- 
c'ima višestruko.

Prva godina Petoletke nije samo našim narodima donela 
niz objekata koje sam gore spomenuo nego je uticala i na po- 
boljšanje životnog standarda naših ljudi. Naši ljudi sada mnogo 
bolje žive, imaju namirnica i ostafih potreba više nego što su 
dmdi u 1946 godini. Oni su sada mnogo bolje obučeni i kultur- 
nije žive nego ranije.

Naša sela i gradovi, naša poljla ne iiiče više na ona iz vre
mena stare Jugoslavije. I sami su se ljudi promenili.



Druga godina Petogodišnjeg plana postavlja pred nas 
annogo krupnije zadatke nego prva. Ali poučeni iskustvom iz 
#>rve godine oitkloničemo greške i nedostatke koje srno 'imali 
u  radu i uspečemo da izvršimo i ove zadatke. To ćem'o moči da 
učinimo pre sv eg a zbog toga, je r  verujemo u narod i njegovu 
snagu, kojii je organizovan i predvoden od Narodnog fronta sa 
JKomunističkom partij om na čelu. M'i smo sa tim narodom  po- 
tjedili u ratu i čvrsto smo uvereni da čemo pobediti sa njime 
i  u miru.

Ovogodišnji državni budžet, drugovi narodni poslariici, je 
izraz godišnjega plana i on je, po mome uverenju, realan. Zbog 
l o g a  izjavi j ujem da ču gl asa ti za. (Aplauz).

Pretsediava|uči: Reč ima narodni poslanik dr V as o Butozan.
Dr Vasio Butloizan (Izborni srez Mr konjič Grad, NR Bosna i 

.Hercegovina): Drugovi i drugarice narodni poslanici, suština 
Petogodišnjeg plana jeste briga o radnom čoveku. Izvršujuči 
jzadatke Petogodišnjeg plana, diže se ne samo materijalni stan
d a rd  života širokih narodnih slojeva, kako smo to culi °d  Pret- 
rsednika Savezne planske komisije druga Kidriča, več se ujedno 
■ diže i kulturni nivo i zdravstveno stanje trudbemka grada i 
.sela'. Petogođišnjim planom menja se lik naše zemlije — oina se 
pretvara iz poluzavisne i zaostale agrarne zemlje u naprednu 
industrisku zemlju, politički i ekonomski nezavisnu.

Menjajuči lik naše zemlje, menja se i lik našeg radnog čo- 
veka  — u čoveka slobodnog, naprednog, kulturnog i zdravog, 
;zadojenog novim patriotizmom prema danas zaista svojoj 
domovini.

U herojskom Oslob'odiilačkom ratu protiv okupator a i do
mače reakcije, naši narodi nisu izvojevali samo svoju slobodu 
i nacio-nalnu nezavisnost, več su ujedno raški nuli 'i kapitali- 
stičko-eksploatatorske okove . koji su sputavali s ‘.varalačku 
snagu šrirokiih narodnih slojeva. Raskinuli su okove u kojima su 
bili izrabljivani i ugnjetavani. Oslobodite su se stvaralačke 
.snage naših naroda u borbi za bolji i srečni ji život. Samo se 
tako  može razumeti ogromni radni polet naših naroda sa kojim 
su  prišli obnov'i i izgradnji svoje ratom opustošene i razorene 
.zemlje. Samo se tako može objasniti radni herojizam trudbe
m k a  grada i sela u izvršavanju Petogodišnjeg plana. To je odu- 
ševljavalo ii kovalo modalno-pobiti oko jedins.tvo naših naroda u 
teškoj ali herojskoj borbi za bolji i lepši život u Titovo] Jugo 
slaviji za sve naše trudbenike.

U kapitalističkoj Jugoslaviji život najšinih narodnih sfo- 
Jeva  bio je bedan i čemeran. Naši ljudi radili su pod veoma



nepovoilijinim uslovima, pod veoma teškim higajenskim prili
kama. Neprosvečeni i zaostali tavorili stu svoj život. Mračan je  

težak bio život, naročito na našem selu.
Stoga je i razumljivo što su u predlogu budžeta predvideni 

zamašni izdaci za socijalno-kulturne potrebe širokih narodnih 
slojeva ubrajajuči tu i izdatke za zaštitu narodnoig zdravlja, jer  
je trebalo na kulturnom i zdravstvenom polju brzo likvidirati 
teško naslede prošlosti. U predlogu ovogodišnjeg budžeta ovi 
izdaci zauzimaju znatno mesto.

U vezi s tim osvrnuču se na nekoliko problema zaštite na- 
roidnog zdravlja i socijalnog staranja, naročito na prilfike ču
vanja 'i unapredivanja narodnog zdravlja u Bosni i Hercegovini-

Sva delatnost organa zdravstvene službe, kako  smo to  culi 
od Pretsednikai Komiteta za zaštitu narodnog zdravlja druga 
dr Gregoriča, posvečena je zadacima izvršavanja Petogodišnjeg- 
plana. U vezi s tim pred zdravstvenu službu postavljeni su kao  
glavni zadaei: a) povečati broj bolesničkih postelja u gradu  } 
selu; b) spremiti i usavršavati medicinske kadrove; v) podizati 
‘kvalitet medicinskog rada; g) likvidirati akutne zarazne bole
sti, i d) poboljšati sanitarno stanje naseljenih mesta, preduizeča 
i radilišta.

Kakvi su rezultati post'ignuti u prvoj godini Petogodišnjeg^ 
plana i kakvi se zadaei postavljaju pred zdravstvenu službu, čuli 
smo od druga Gregoriča.

Ja ču se zadržati samo na nekoliko zdravstvenih problem a, 
naše Republiike.

Veoma važan i težak zadatak naše zdravstvene službe p re t 
stavlja suzbijanje akutnih zaraznih bolesti, naročito pegavca i 
povratne groznice. Poznato je da je Bosna i Hercegovina ođ  
davnina poznata kao zemlja u koj(oj su harale akutne zarazne 
bolesti i u kojoj su bila rasuta žarišta ovih oboljenja po celoj 
zemlji, a iz kojih se, u pogodnom momentu, razvila epidemija. 
To se naročito tiče pegavca. Na tome polju siuzbijanja akutnih 
zaraznih bolesti, naročito pegavca, naša zdravstvena služba be
leži vidne uspehe.

Pegavac se iz svojih žarišta razbuktao naročito u toku 
ovo,ga rata, i to  u godinama 1942 i 1943. Razume se da, su 
posle ove epidemije ostala mnogobrojna žarišta, rasuta p o  
celoj našoj Republici. Suzbijati i likvidirat} pegaivac, pretstav- 
ljalo je posle oslobodenja naše zemlje težak i krupan zadatak- 
Zahvaljujuči pomoči Savezne vlade, uspeli smo da pegavac 
suzbijemo na najmanju meru, ma da pojedina žarišta posto je  i 
danas joiš u nekim srezovima. Dok je pegavac u 1945 godini 
sačinjavao skoro  dve trečine od ukupnog broja zaraznih obo-



Ijenja, on je u 1947 godini pretstavljao svega 0,93 od ukupnog 
broija akutnih zaraznih ob oljenja-.

Nama zadaje teškoče i suzbijanje povratne groznice. Ova 
je zaraza ubačena u našu Republiku u toku rata ,i rašir'ila se 
početkom 1945 godine. Ona se i danas drži u dasta visokom 
procentu u nekim našim srezovima,

Ostale zarazne akutne bolesti kao trbušni tifus, diizente- 
riju, difteriju 'i crni prišt, uspeli srno da osetno suzbijemo.

Ostvarivanjem zadataka Petogodišnjeg plana stvorena je 
materijalna ba,za da se sa uspehom likvidiraju akutne zarazne 
bolesti, naročito pegavac j povratna groznica. Danas nam nedo- 
staju samo visokokvalifikovani medicinski kadrovi koji su 
nam neophodni u ovoj akciji.

Pomoč Komiteta za narodno zdravlje je povremena i ona 
dolazi kada zaraza več uzme maha i dok traje. Pošto ove zaraze 
pretstavlijaj;u opasnost ne samo za našu Republiku, več ii za celu 
Jugoslaviju, mišljenja sam da bi bilo potrebno osposob'iti Ko
mitee za narodno zdravlje tako, da bi mogao delovati opera- 
tivnije naročito u pogledu premeštaja medicinskih kadrova kada 
je to potrebno. To ujedno zahteva i odbra,nbena sposobnost 
naše zemlje. Kadrovi koijima danas raspolažemo još .su nedo- 
voljni da b'i mogli sopstvenim snagama brzo i potpuno. da li- 
kvidiraju sva žar.išta akutnih zaraznih oboljenja.

Verujem da če donošenje Zakona o suzbijanju zaraznih bo 
lesti, koji se nalazi na pretresu na ovom zasedainju, učiniti p reo
kret u našim nap.orima na suzbijanju! ugušivanju zaraznih obo- 
Ijenja i doprineti da se naročito akutne zarazne bolesti brže i 
uspešnije llikvidiraju.

Drugi važan problem naše zdravstvene službe jeste borba 
sa socijalnim bolestima koje nam je ostavila u naslede kapita- 
lisitička Jugoslavija. To je u prvom redu borba protiv tuber
kuloze i endemiskog sifilisa. Još pre ovoga rata naša Republika 
bila je poznata kao> zemlja sa največim mortalitetom od tuber- 
kuloize. Tako je mortalitet 'iznosio 31 na 10.000 Stanovnika u 
Bosansikoj Krajini, što pretstavlja največi mortalitet u Evropi. 
U toku ,rata ovo stanje se samo još više pogoršavalo. Mi danas 
još nemarno dovoljan broj bolesničkih kreveta i dovolj2n broj 
visokokvalifikovanih stručnjaka za lečenje ove bolesti. Stoga 
predlažem da Komitet narodnog zdravlja, pr'iđe izgradnji sa
veznog sanatorija za tuberkulozu u našoj Republici, te da time 
preseče diskusiju gde bi trebalo pod.iči takav sanatorijum. To 
zahteva stanje tuberkuloze u našoj Republici, s jedne strane, 
kao i objektivni i povoljni uslovi za podizanje jednog takvog 
sanatorijuma u našoj Republici, s druge strane.



Isto tako, naša Republika bila je poznata još od davnina 
kao  zemlja sa velikim brojem ob oljenj a o>d endemiskog sifi
lisa. Mi smo joiš u toku rata, a naročito posle osloibodenja, 
prišli plansikom suzbijanju tog teškog zla, ali nam danas nedo- 
staje dovoljan broj specijalista da bis,mo moigli brzo likvidirati 
i ovo teško zlo.

U suzbijanju Ovih zaraza sudeluju 'i široke narodne mase. 
Naše masovne organizacije p,ruža.ju aktivnu pomoč u borbi 
protiv bolesti- U vezi s tim obrača se velika pažnja ,i na zdrav
stveno prosvečivanje trudbenika grada i sela. Na ovom polju 
naša zdravstvena politika beleži vidne uspehe. Diže se higijen- 
ska svest širokih masa. Briga o zdravlju postaje ujedno briga 
svakog našeg trudbenika. Za higiijensko saniranje naših nase
ljenih mesta, radilišta. i gradilišta odlucn'i doprinos znači dono- 
šenje zakona o sanitarnoj .inšpekciji, koji se takode nalazi na 
pretresu na ovom zasedanju, jer  je oisnovnii zadatak naše medi
cinske službe da sacuvamo zdravlje što je mogučno večem 
broju ljudi a ne samo da ih leČ'imo kad obole.

Naša zdravstvena1 služba beleži naročiti uspeh na obnovi i 
izgradnji bolnica, poliklinika, dispanzera i ambulanata. Dok je 
za, 22 godine u staroj Jugoslaviji prinovljeno svega 880 bole- 
sničkih postelja, dotle smo mi uspeli da posle oslobodenja do 
danas povečamo broj postelja za. 1619. I pored ovoga povečanja 
dolazi danas na hiljadu Stanovnika svega 1,31 postelja. Razume 
se da je ovaj broj bolesničkih postelja nedovolja.n i znatno 
zaostaje za prosekom bolesničkih postelja u ostalim našim re
publikama. Time se može ii protumačiti  što su danas pojedina 
odeljenja u našim bolnicama, naročito hirurška i interna, zau- 
zeta do 120%. Dok je u 1946 godini u 9 naših bolnica lečeno 
preko 38.000 bolesnika, dotle je 1947 godine u istim bolnicama 
lečeno preko 46.000 bolesnika. S druge Strane, poboljšali smo 
medicinsku pomoč u bolnicama. O torne svedoči opadanje m or
taliteta u bolnicama, koji je 1946 godine iznosio 5,5 do 6% a
1947 godine 3,1 do 4,6%.

Pored povečavanja broja bolesničkih postelja, uspelj smo 
da podignemo i specijalne bolnice, kao  što je dečja bolnica u 
Banjoj Luci, sana to r ium  zai 'tuberkulozne u Travniku, leči liste 
za koštanu tuberkulozu u Stocu itd. Kao teškoča u pravilnom 
radu naših bolnica javlja se oskudica u specijalistima kao što 
su rentgenolozi, ftiziolozi, interniste itd.

Zdravstvenoj zaštiti majke i deteta mi posvečujemo naro- 
čitu pažnju. Sva je naša državna politika protkana brigom za 
zaštitu majke i deteta. Natalitet u našoj Republici je u zna nom 
porastu. Tako on iznosi prosečno na 1000 Stanovnika preko 31



živo rođeno dete. To svakako pretstavlja največi natalitet u 
Evropi. Ali, s druge strane, poznato je da je smrtnost naše 
dece, naročito lod-ojčadi, najveoa baš u našoj Republici. To 
je i razlog što smo preduzeli naročito opsežne mere da bismo 
zdravstveno zaštitili majku i dete. Otvorena su porodilišta, u 
našim zdravstvenim stani c aim a osigurani su kreveti za porob 
dilje, ustanovljena su sa'vetoval’išta za maj'ke i decu, izgradena 
su jasla i obdaništa, kao i dečja odeljenja u bolnicama. Taiko 
smo ove godine otvorili prvu dečju bolnicu sa 200 kreveta. 
Pojačana je stručna pomoč porodiljama tako da smol uspeli 
da stručnu pomoč prime 10% porodilja.

Pitanje lekarskog j srednjeg medieinskog kadra u našoj Re
publici još nije dovoljno rešeno. Posle oslobodenja zatekli smo 
nešto preko stotinu lekara prema 350 koliko je radilo pre rata. 
Do danas smo uspeli da taj broj povečamo na nešto preko 300, 
ali je ta  nedovoljno, ma da šmo izvršili ravnomernu raspodelu 
lekarskog kadra. Moram da napomenem da je oko 70% lekara 
u starosti od 40—55 godina, 9 % lekara je s t r a jn o g  državljan
stva, a 22% su mobilisani lekari iz drugih republika. Ove g o 
dine beležimo opadanje broja lekara, jer se mobili&ani lekari, 
posle jedne godine rada, uglavnom vračaju u svoje republike,, 
a zamena za njih ili ne dolazi ili dolaizi sporo. Tako se i moglo 
desiti da danas u nekoliko srezova nemarno lekara, a isto tako 
znatan broj velikih radilišta i g-radilišta nemaju lekara. Stoga 
pozdravljam predlog druga Gregoriča., da se, s obzirom ; na 
mali broj lekara i njihovu neravnomernu raspodelu, pro4uži 
mobilizacioini ro k  lekara u interesu zaštite narodnog zdravlj-a, 
dok ne počnu pristizati novi kadrovi. ^  .-i,

U našim sreskim zdravstvemim centrima, ambulantama,i p o 
liklinikama i dispanzerima pregledano je preko 900.000. lica, 
a u ambulantama socijalnog o<siguranja preko 700.000 lica, 
tako  da broj pregledanih 'iznosi preko 1,500.000‘lica. To,znači 
da smo uspeli da zdravstvenu službu i lekarsku pomoč pribli- 
žimo trudbenicima grada i sela i da je javna ambulantaiisame- 
nila privatnu oirdinaciju. Time se postepeno stvara i lik ^novog 
medieinskog radnika i lekara-. Lekar postaje sve više j a vrni i 
društveni radnik, koji aktivno sudeluje u naporima naših- trUtdr 
benika za izvršavanje Petogodišnjeg plana. Ako 
obzir da je 1946 godine na hilijadu Stanovnika pregledanih 
lica a 1947 godine 280 lica, onda možemo videti visoko 
ganje naših lekara na čuvanju i unapredivanju narodnj$g 
zdravlja. m pbaöiv

Smatram da su sazreli uslovi objedinjavanja javn?-.z4rr^'T 
stvene službe sa zdravstvenom službom socijalnog- osigurflnjia*
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jer  će se na taj način bolje is,koristiti postojeći medicinski 
radnici i zdravstvene ustanove.

Razume se da smo podizanju medicinskih kadrova posve
tili naroeitu pažnju. Tako smo otvorili prva dva godišta Medi- 
cinskog fakulteta u Sarajevu sa blizu 500 upi samih studenata, 
otvorili 5 novih srednjih medicinskih škola sa preko 500 skrša- 
laca i 7 nižih medicinskih škola sa preko 300 daka. Kad ,se uzme 
u obzir da u staroj Jugoslaviji nije rsdila nijedna od ovih me
dicinskih škola, onda tek možemo da ocenimo napore naših 
vlasti i njihovu brigu za čuvanje i unapredivanje narodnog 
zdravlja.

Problemi socijalnog staranja u našoj Republici su teški i 
zamašni. Osnovna pitanja koja je trebalo na torn polj,u rešiti 
bila su: a) zaštita. nezbrinute dece; b) pomoč žrtvama fašištič- 
kog terora i porodicama poginulih boraca, i v) pomoč nezbri- 
nutim licima, te rešavanje invalidnina.

Pitanju zaštite nezbrinute dece, naročito dece poginulih 
boraca, posvetili smo o&obitu pažnju. Ovo pitanje je bilo naro- 
čitoi teško ako uzmemo u obzir da je u našoj Republici bilo 
prek'o '20.000 nezbrinute dece bez oba roditelja, a blizu 100.000 
bez jednog roditelja. Brigom naših vlasti i zalaganjem naših 
narodnih organizacij a. mi smo uspeli da ovako zamašan problem 
uspešno rešimo.

Kao što sam naglasio, briga o radnom čoveku sjajno je 
izražena u predlcženom budžetu. Zamašne svote predvidene za 
podmirivanje socijalno-kulturnih potreba radnih masa, ubraja- 
juči tu i izdatke za za-štitu narodnog zdravlja-, .svedoče o torne 
da se stvaraju povoljni i potrebni socijalno-ekonomski uslovi 
svetlijeg i boljeg života radnih ljudi u novoj Jugoislaviji pod 
mudrim rukovodstvom druga Tita.

Izjavljujem da ču glasati za predloženi budžet. (Aplauz).
Prejtsedavajučl: ,Ima reč narodni poslanik drug Živko Žižič.
Žlivikjo Zližić (N R  Crna Gora): Naše -če radne mase [pozdraviti 

i oduševljeno prihvatiti izglasavanje budžeta u ovom domu za
1948 godinu kao svoju veliku pobjedu i krupnu tekovinu, 
uiprkos bijesa naših otvorenih i priikrivenih neprijatelja kojima 
teško pada procvat naše zemlje, malodušnosti i nevjerice raznih 
kolebljivaca i ‘kapitulamata u stvaralačku inicijativu naših radnih 
masa, — one če, naše radne mase, kroz brojike ovog predloga, 
još više i dublije sagledati .sva preimučstva socijalističke pri
vrede, moči če da vide i vidječe još jasnije kakve još neiskori- 
ščene snage leže u njedrima naše privrede, vidječe perspektivu 
za znatno poboljšanje svoga materijalnog i kulturnog položaja.



Jedan od osnovnih zadataka Petogodišnjeg plana jeste po
nižanje opšteg blagostanja trudbenika, povečanje njihove ku- 
povne moči — podizanje realnih prihoda radnika, seijaka, slu- 
žbenika i zanatlija. Na torne planu, uiprkos činjenici da je naša 
zemlja tokom okupacije i za vrijeme Oslobodilačkog rata pre- 
trpjela strašna razaranja i pustošenja, —■ naporima radnih ljudi 
i pravilnim rukovodenjem, postignuti su znatni uspjesi ma da 
ćem o tek u ovoj godini us,pjeti životni standard iz 1939 godine 
■dostiči i p re mašiti za 7%. Najnovije privredno-političke mjere 
naše Vlade, — posljednje uredbe, znaiče uvod u to postignuče i 
premašenje. U sadašnjoj fazi razvitka naše privrede i društveno- 
političkog uredenja, značaj ovih mjera je velik i dalekosežan. 
Dok smo se dosada u prvom redu borili da likvidiramo os'ku- 
dicu, nastalu i prouzrokovanu ratom, i dostignemo predratni 
stupanj životnog standarda, — ove godine počinjemo da podi- 
žemo prasječni životni standard iznad predratnog. Zbog toga 
ova godina znači prelom,, prekretnicu ka stalnom usponu bla
gostanja  trudbenka grada i sela.

Ogroman porast industriske Drodzvodnje (u 1947 godini 
proizveli smoi 67% industriskih ar tikala više nego što je p.ro- 
izvodila predratna Jugoslavija) omogučen radnim elanom naše 
radničke klase i naših radnih masa uopšte, uz postojanje nove 
Jugoslavije kao  nezavisne, politički i ekonomski suverene 
zemlje, i uvodenjem planske privrede umjesto kapitaliističke 
anarhije i stihije, — stekli su se svi potrebni usk>vi za prelaz 
iz prve faze snabdijevanja — s trogog racioiniranog snabdije
vanja, u drugu fazu, na sistem dvojnih cijena. Otsada če naše 
radne  maise sela i grada, uz pravednu razmjenu industriskih i 
poljoprivrednih proizvoda, moči još više i bolje da zadovolje 
svoje lične potrebe i potrebe svoga gazdins-tva.

Povečanje obezbijedenog snabdijevanja po nižim jedin- 
stvenim cijenama, ukidanje boinova i uvodenje novih jedno- 
obraznih potrošačkih karata  i, najzad, pustanje nekih proiz*- 
voda u slobodnu prodaju po nižim cijenama, omogučiče radni- 
cima, službenicima, zanatlijama i drugim radnim ljudima u 
.gradu da kupuju mnogo više robe po nižim jedinstvenim cije
nama. To znači da rastu realne nadnice radnika i prihodi radnog 
stanovništva, da se poboljšavaju njihovi životni uslovi prema na
čelu koje je istakao drug Tito: »Čim više i teže neko radi, tim 
više on mora dobiti«.

Vodeči računa o potrebama stanovništva i razvitku privrede 
u pasivnim i ratom opustošenim krajevima, — naročito onima 
koji  su bili žarište naroidnog ustanka, na koje se okupator baš 
zbog toga naročito okomio u namjeri da uništi o tpornu snagu



naroda i ekonom,sku bazu za vodenje Oslobodilačkog rata, —  
država je isto tako preuzela na obezbjeđeno snabdijevanje i one  
zemljoradnike-proizvodače koji nemaju dovoljno vlastitih sred-  
stava za ishranu, odnosno nemaju dovoljno sredstava pomoču- 
*kojih bi putem razmjene došli do neophodnih životnih namir~ 
niča, odječe, obuče i drugih stvari. Time če gazdinstva zemljo- 
radnika, koja su sama po sebi aktivna ili su takva bila prije  
rata, .a postala su pasivna uslijed okupatorskog pustošenja ili 
zbog tehničke zostalosti i slabog kvaliteta — postati aktivne 
jedinice naše privrede. Valja istači činjenicu da je značaj nat 
odlika ovih mjera Savezne vlade, da se suvišna, neproduktivna, 
radna snaga sa: sela odliva u druge grane privrede, preko po
trebne za industrijalizaciju i elektrifikaeiju nase zemlje. Ovirn? 
če jača i čini privredno sposobnijim siromašno gazdinstvo m 
pasivnim krajevima, a ujedno suvišna radna snaga privredno* 
aktivizira.

Sve ovo, ka.o i posebno staranje naše narodne vlasti z a  
zemljoradnike iz nežitorodnih kraje.va i za sitna seljačka ga*- 
zdinstva, kojima je najnovijim propisima omogučeno da mogu: 
po vezanim cijenama prodavati sve svoje proizvode i da mogu 
po nižim jedinstvenim cijenama pribavljati sve što im je po
trebno za unapredenje gazdins'tava, — dokaz je više o stalno] 
brizi naše Savezne vlade za radni narod sela i grada.

Posebno mjesto, bolje reči centralno» mjesto u novome si
stemu snabdijevanja i trgovine zauzima trgovina po vezanim 
cijenama. Ona je danas najvažniji način trgovine, jer ekonom
ski povezuje našu industriju sa poljoprivredom, državni soei- 
jalističk'i sektor  privrede sa privatnom proizvodnjom na selu.

U sadašnjoj fazi našeg društvenoig razvitka, trgovina po ve
zanim cijenama p.retstavlja naš put i način za uiključivanje sela 
u socijalističku izgradnju, za proširenje socijalističke baze  
na selu.

Zbog toga ona nema samo značaj za snabdijevanje i podi- 
zanje životnog standarda stanovništva več ona takode pret- 
stavlja naročitu formu na putu razvoja naše socijalističke t rgo 
vine — slobodne socijalističke trgovine po nižim jedins-tvenim 
cijenama. Svako dalje proširenje obima naše proizvodnje f 
trgovine po vezanim cijenama p.retstavlja zn.atan korak napri-  
jed na torne putu i značiče još više učvrščenje siaveza radnika 
i seljaka.

Uz stalne napore, prebrodavanjem svih ovih smetnji i sla
bosti, nemarnog i nesavjesnog, bezdušnog odnosa prema na^ 
rodnoj imovini i potrebama našeg radnog čovjeka, ne smijemo 
ni za t ren  smetnuti s uma potrebu i nužnost danonoone budno



sti prema neprijateljima. našega razvitka, špijunima, saboterima 
i diverzantim;a, s kojima se treba radikalno obračunavati.

I na kraju, otklanjanje postoječih slabosti i propusita uz 
istovremeno rješavanje osnovnih pitanja u planskoj 1948 g o 
dini — u drugoj godini Titove Petoljetke, učiniče da se trudbe- 
nicima naše zemlje još jasnije otvore svijetle perspektive soci- 
jalističkog društva i sigurnije če potvrditi da je jedino u zemlji 
u kojoj komandne pozicije vlasti i prvrede ima sam narod u svo
jim rukama mogučno stalno i sigurno podizati životni stan
dard trudbenika. (Aplauz).

Pretsedaviajuči: Reč ima drug Lazar Mojsov.
Lazar Mojsov (NR Makedonija): Predlog opštedržavnog' 

budžeta za 1948 godinu predvida skoro stoprocentno veče iz
datke za prosvetu } narodnu kulturu nego prošlogodišnji, š.to 
znači da je tempo porasta rashoda za prosvetu i narodnu ’kul
turu dva puta veči od opšteg porasta državnog budžeta.. Iznos 
od 6.818,768.922 dinara koliko ovogodišnji budžet predvida 
za kukurno-prosvetno uzdizanje masa, kaio i znatni delovi re- 
publičkih budžeta predvideni za iste svrhe, do'kaz su neprestane 
brige našeg državnog rukovodstva za povečanje kulturno-pro- 
svetnog nivoia radnog naroda. Uporedo sa gigantskom izg.rad- 
njom na polju industrializacije i elektrifikcije naše zemlje, 
uporedo sa opštim podizanjem životnog standarda masa, do- 
lazi i veliki kulturni preobražaj koji doživljuju naši narodi,, 
puni rascvat kulture i narodne prosvete. Ta velika kulturna re
volucija, kojoj nema ravne u istoriji drugih naroda, oisim sov
jetskih, najneposrednije se oseča upravo u našoj Narodnoj Re
publici Makedoniji, koja je nekada bila kulturno najzaostalija, 
u kojoj je razvitak narodne kulture bio zabranjiva.n i gušen, 
koja je bila podvrgnutia najbezdušnijem ropstvu i denacionali
zaciji. Za nekoliko godina slobodnog živo-ta razmere ove kul
turne revolucije postale su ogromne: ona je prešla put od prvih 
osnovnih škola na makedonskom jeziku do prvog makedonskog 
univerziteta, od azbuke do značajnih uspeha u književnosti i 
umetnosti.

Makedonski narod je doživeo svoj nacionalni preporod 
likvidiranjem svoje nekadašnje kulturne zaostalosti. Makedon
sko slikarstvo i arhitektura iz Srednjeg veka, čuveni zoografi- 
slikari iz XVIII i XIX veka, prvi makedonski književni radnici u 
XIX veku, koji su počeli pisati makedonskim jezikom, značajna 
kulturna postignuča iz doba nacionalne oslobodilačke borbe ma
kedonskog naroda krajem XIX i početkom XX veka, bogato na
rodno stvaralaštvoi — to je osnova na kojoj se u novim uslo-



vima socijaJističke izgradnje vrši veliki kultur ni preobražaj na
šega, naroda, tako da današnji kulturni rascvat u našoj Repu
blici nije plod, kao što neki pričaj,u, nekog veštačkog i konjunk
tu ra  o,g stvaranja makedonske nacionalne kulture, več nužna 
posledica razvitka i rezultat velike Oslobodilačke borbe našega 
naroda.

Nekolik'o podatek a o stanju našeg školsitva najbolje ilu- 
struju koiliko velikim koracima naš narod ,ide iz nekadašnjeg 
mraka u prosvečenost. Ne treba ni naglašavati da poredenje 
sa predra tnom  1939 godinom ne sme biti mehaničko još i stoga 
š to  pre rata na teritoriji  Makedonije nije uopšte bilo škola na 
makedonskom jeziku. Svakom e je poznato da je u s,taroj Jugo 
slaviji makedonskom narodu žabranjivan čak i govor na mater- 
njem jeziku. Godine 1939 ukupno je na teritoriji današnje Na
rodne Republike Makedonije bilo 843 osnovne škole sa 99.137 
učenika, a danas ima 1.301 škola sa 139.008 učenika. Gimnazija 
je  bilo u 1939 godini 10 punih i 7 nepotpunih sa ukupno 8.915 
učenika, a danas ima ukupno; 29 gimnazija sa 17.268 učenika. 
U 1939 godini bila je svega 1 učiteljska škola sa 368 učenika, a 
u 1947 3 sa 1.069 učenika. Pre rata u Makedoniji uopšte nije 
bilo muzičkih škola a danas ih ima 4 — umetničkih i dramskih. 
Pre  ra ta  je postojao samo jedan fakultet, koji je imao, za zadia- 
tak  da falsifikuje prošlost našega naroda i da služi zvaničnim 
ciljevima denacionalizatorske politike, a dainas postoji make
donski Univerzitet u Skoplju sa tri fakulteta.

Uporedo sa razvitkom školstva i narodne prosvete kod 
.Makedonaca, veliki je napredak učinjen u likvidiranju p ro 
svetne i kulturne zaostalosti manj inskih masa. Likvidirana je 
zaostalost 'koja je bila još veča nego kod makedonskog naroda. 
Pre  rata uopšte nije bilo turskih ni šiptarskih škola, a danas 
ima 187 šiptarskih osnovnih škola sa 23.216 učenika, 7 pro- 
gimnazija, 2 gimnazije i 1 učiteljska škola. Na šiptarskom je
ziku izdaje se nedelj ni list »Flaka e vlaznimit«. Nat turskom je 
ziku postoji 87 osnovnih škola sa 9.309 učenika i jedna progimna- 
zija. Isto tako, na turskom jeziku izlazi i jedan list — »Birlik«.

Uporedoi sa razvitkom školstva, narodne vlasti ukazuju 
veliku pomoč siromašnim učenicima. Dok je 1939 godine u 
svima školaina u Makedoniji postojao svega jedan internat s,a 
250 učenika, danas u Narodnoj Republici Makedoniji postoji 
51 internat.

Pre rata postojiala je samo jedna menza za učenike a danas 
ima 830 menzi u svima školama u Makedoniji u koijima se 
hrani oko 50.000 učenika. Da bi se omogučio ovakav razvoj 
narodnog školstva, narodne vlasti su uz. najširu pomoč narod



nih masa, osobito sa sela, izgradile 99 osnovnih škoda, 5 gimna
zija i učiteljskih ško-la, a u toku je izgradnja 198 novih osnov
nih škola. Narodne vlasti u siaradnji sa masovnim organizaci
jama pokazuju veliku brigu za likvidiranje nepismenosti koja je 
veliko zlo za naš narod i koja  u nekim srezovima dostiže 88% 
Stanovnika. Samo u toku ove godine opismenjeno je 90.000 lica 
ili se nalaze u procesu opismenjevanja. Pre rata u Narodnoj 
Republici Makedoniji nije bilo nijedne knjige na makedon- 
skom narodnom jeziku, a sad imamo 1,5 milion raznih knjiga i 
brošura u Makedoniji, 182 biblioteke i 35 domova kulture. 'Pre 
rata  na teritoriji  Narodne Republike Makedonije izlazila su 
svega 4 lista sa tiražom od 10.000 primeraka ai danas izlazi 25 
list ova na makedonskom, turskom i albanskom jeziku.

Isto tako širokoi se odvijao i kulturno-umetnički rad. Po  
gradovima1 i selima Makedonije postoji 101 hor, 29 orkestara, 
104 folklorne grupe, 230 članova diletantskih grupa. Prošle 
godine održani su festivali narodnih igara i pesarna u Bitolju 
i Štipu na kojma je učestvovalo preko 5.000 igrača, Ovi festti- 
vali su pokazali koltiko naš narod u Makedoniji žudi za kultur
nim razvojem.

Sada se na inicijativu Narodnog fronta širom čitave Make
donije osnivaju kulturno-prosvetna društva od kojih je dosada 
osnovano na selu preko 350.

Osnivanje prve makedonske državne opere, početkom ove 
godine pretstavlja krupan uspeh u našem kulturnom razvitku 
i znači dogadaj u kulturi svih jugoslovenskiih naroda. Naša 
opera je dokaz da se i za ovako kratko vreme mogu postiči 
visoka umetnička ostvarenja.

Naša nova radiostanica je takode veliki uspeh. I naši sli- 
kari  svakog dana postižu sve više u svome radu. Oni su od 
oslobodenja dosada, uz pomoč Vlade, organizovali 15 uspelih 
izložbi. Naša Vlada ukazuje veliku i svestranu pomoč za- kul
turu i umetnost. Sve je to dokaz velike brige narodne vlasti 
na likvidiranju teške zaostalosti makedonskog naroda. Tako se 
Makedonija sve više otresa nasleda teške prošlosti. Od nekada 
potpuno zaostale zemlje, koja je svojom neprosvečenošču, 
prljavštinom, minaretima, šarenilom boja, tj. svim onim što se 
u lošem smislu reči zove »orijentalštinom« privlačila oči. onih 
koji su bili željni primitivne egzotike — ona sve više postaje 
napredna zemlja i u pogledu kulture i narodne prosvete.

Ovako veliki uspesi na kulturno-prosvetnom polju, ovakav 
rascvat nacionalne kulture, uporedo sa ogromnim postignu- 
čima u privrednoj izgradnji, uporedo sa svesitranom političkom 
.aktivizaeijom masa, bili su moigučni za makedonski narod je-



dino njegovim učešćem u Oslobodilačkoj borbi svih jugoslo
vanskih naroda, u ravnopravnoj zajednici naših bratskih uje- 
dinjenih naroda Federativne Narodne Republike Jugoslavije- 
Naše državno rukovodstvo oduvek je poklanjalo' i poklanjače 
sve više pažnje kulturnom podizanju masa, kul turn o m preobra- 
žaju našeg naroda. Dokaz za to  je i ovaj Predlog opštedržav
nog budžeta za 1948 godinu. Zbog toga izjavljujem dai ču gla- 
sati za njega. (Odobravanje).

PretsejđavajJući: Reč ima naroidni poslanik Miloš Carevič- 
(Aplauz).

Miloš Carević (NR Srbija): Drugovi } drugarice narodni 
poslanici, posle tako iscrpne analize dale u ekspozeima drugova. 
ministara Savezne vlade, naročito u snažnom i dokumentovanom 
ekspozeu Potpretsednika Vlade druga Kardelja, u kome su tako  
reljefno iznete ne samo objektivne teškoče, več naročito subjek
tivni propusti i greške koje su u prošloj godini praiile izvršenje 
planskih zadataka, teško je reči nešto novo. U diskusiji su 
iscrpno iznesene sve činjenice nužne za potpuno razumevanje 
naše privredne i finansiske situacije, naših realnih moigučnosti- 
za izvršenje planskih zadataka koji našu zemlju i naše narode 
očekuju u drugoj planskoj godini. Sve je to-pokazalo i u poti- 
punosti potvrdilo reči druga Kidriča da če razne »teorije« naših 
i otvorenih i skrivenih nep.rijatelja, kao i ostalih skeptika o* 
ne'koij nerealnosti naših planova ostati puste i da če oni još 
jedanput, kao i mnogo puta dosada, biti demantovani stvar- 
nošču. Ta stvarnost če pokazati, kao što je uostalom i dosada 
u po'tpunosti pokazivala, da je naše političko i privredno dr
žavno! rukovodstvo na potpuno realnom tlu, da u njegovom 
radu, da u njegovim planovima nema nikakve vrtoglave fanta
zije, naduvenosti, niti nerealnosti. Nap.rotiv, rad našeg držav
nog rukovodstva baziran je na čvrstim temeljima, na r a d n o m  
elanu i stvaralačkoj -snazi našeg naroda, okupljenog, organizo- 
vanog i vodenog od Narodnog fronta na čelu sa Kcmunističkom 
partijom i drugom Titom, na izvojevanim, zauzetim i utvrđenim 
pozicijama dosadašnjih postignuča u izvršavanju naših plan
skih zadataka. Kad je reč o greškama, njih može biti samo u 
torne da su postavljeni zadaei manji od mogučnih, oni mogu i 
u izvesnim granama delatnosti treba da budu i veči., s obzirom 
na neiskoriščene kapacitete i skrivene rezerve koje postoje kod 
nas. A'ko u tome pogledu naše državno rukovodstvo i izmeni 
plan, dajuči nam veče zadatke od onih postavljenih perspek
tivno u Zakonu o petogoidišnjem planu razvitka narodne pri
vrede, mi čemo to pozdraviti kao nov dokaz realnosti postav-



1 jenih planskih zadataka, kao dokaz potpune doraslosti našeg 
-rukovodstva onim ciljevima koje su naši narodi postavili pred 
njih na putu u soicijalizam. Takvo ispravljanje planova, pove
čanje  zadataka iz godine u godinu, otkrivanjem sve večeg pla- 
fona kapaciteta i rezervi, dokaz je povečanja našeg narodnog 
dohotka, povečanja koje sve više utire i skračuje naš put u so- 
cijailizam, naš put 'ka sve večem, potpunijem i svestranijem bla
gostanju i napretku naših naroda kako u ekonomskom i soci- 
jalnom, tako i u kulturnom, pogledu,

Oslanjajuči se na ono što je P.retsednik Savezne planske 
komisije i Pretsednik Privrednog saveta Vlade FNRJ drug 
Kidrič več iskazao u svom sjajnom ekspozeu, ja želim; da- u 
potvrdu onoga što je več rečeno dodam još nekoliko podataka 
koji  se odnose na šumarstvo, kao  jednu od vrlo važnih grana 
naše privrede, baš u ovoj drugoj godini Petoletke, da bih 
utvrdio da i u to j grani naše privrede još postoje neiskoriščeni 
kapaciteti i rezerve i da je, prema torne, naše državno ruko- 
vodstvo, sasvim opravdano, za- ovu plansku godinu povečalo 
proizvodni zadatak šumarstvu za oko 61%, da je to povečanje 
zadatka realno i da je njegovo ispunjenje uz postavljene uslove 
sasvim mogučno.

U cilju pravilnijeg razumevanja, nužno je prethodno pot- 
setiti na teško naslede kao posledicu kolonijalno-eksploatator- 
skih kapitalističkih režima bivše Jugoslavije, koji su i u ovoj 
oblasti najnemilosrdnije, najkriminalnije pljačkali i upropašči- 
vali narodno bogatstvo.

Šumska privreda u staroj Jugoslaviji bila je, posle poljo- 
privrede, najvažnija privredna grana. Šumarsvo je tada uče- 
stvovalo u narodnom dohotku sa prosečno četiri milijarde di- 
nara  godišnje, a vrednost proizvoda šumarstva izvezenih u ino- 
stranstvoi iznosila je prosečno jednu petinu vrednosti celokup- 
nog izvoza.

Iako je šumska privreda u staroj Jugoslaviji imala prvo
razredni ekonomski značaj, njoj se tada nije poklanjala ni pri
bližno potrebna pažnja. Od šuma se samo uzimalo, to je bila 
baština koju su nesavesni naslednici nemilosrdno trošili i upro- 
paščivali, ne dajuči joj skoro ništa. Šume su nemilosrdno se- 
čene, a o njihovom podizanju, nezi, zaštiti i čuvanju nije se 
uopšte vodilo računa. Najbolje se »briga« kapitalističkih vla- 
stodržaca stare Jugoslavije za šumarstvo vidi, na primer, u či- 
njenici da je u šumsku privredu 1939 godine investirano svega 
200 miliona dinara u celoj Jugoslaviji, dok predlogom budžeta 
za ovu godinu naša narodna država investira samo za šume u 
NTarodnoj Republici Srbiji, po republičkom budžetu 400 miliona,



pored onoga što se v otira u budžetima narodnih odbora, auto- 
nomne oblasti i autonomne pokrajine.

Velika neerazmera izmedu višine narodnog dohotka i. inve
sticija po grani šumarstva u staroj Jugoslaviji je rezultat uslova 
kapitalističko-eksploatatorske šumsko-privredne politike. Na
ravno da je 0’vakva predratna pljačkaška šumarska politika 
imala za šume teške posledice. Pored toga što je u šumamai u 
bivšoj Jugoslaviji sečeno daleko više nego što bi one pri nor- 
malnom gazdovanju mogle dati, seče su vršene divljački. Či- 
tave oblasti sa boljim i gušćim saobračajnim linijama obesšu- 
mljene su, dok su šume u planinskim, manje pristupačnim k ra 
jevima, ostale gotovo netaknute, iako je u njima trebalo- da’ 
bude težište seče, jer su one i ekonomski i finansiski bile pot
puno zrele za seču. Ovakvu Šum sk o-eksplo a tac i onu praksu 
omogućavala je sama država, ne iskoriščavajuči šume u svojoj 
režiji, več ih je predavala na milost i nemilost privatne kapita- 
li>s!t'iiČ'ke eksploatacije kojoj je jedini cilj bio profit. U težnji 
za što večim profitom, kapital raznih partiskih korteša i firmi 
koje -su do koncesija dolazile uglavnom podmičivanjem vlasto- 
držaca, izbegavao je svake trajne i skupi j e investicije za iz
gradnju šumsko'-saobraćajnih objekata i. udarao je uglavnom 
na šume koje su bile bliže saobračajnim linijama. Te šume su 
sečene do potpunog upropaščavanja, dok s:u ogromne količine 
drveta trunule u planinskim, nepristupačnim odnosno neotvo- 
renim šumama.

Uporedo sa ovakvom eksploataciono-pljačkaškom politi
kom i praksom, išla je još gore politika podizanja nege i za
štite šuma. U 1939 godini, koja' je bila godina najuspelijih pred- 
ratnih piošumljavanja, pošumljeno je u Jugoslaviji 9.046 hek
tara, tarnan toliko koliko mi svake godine od oslobodenja po- 
šumljavamo samo u Narodnoj Republici Srbiji, tražeči več sada 
u drugoj planskoj godini reviziju plana pošumljavanja u cilju 
povečanja zadataka planiranih za ovu i sledeče godine Petoletke. 
Pored toga, to  pošumljavanje u staroj Jugoslaviji bilo je izvr
šeno »plačenom radnom snagom« to  jest snagom onih koji su 
bili prinudeni da rade uz ropsku nadnicu.

Mi danas postavljamo i premašujemo planske zadatke po
šumljavanja, tražimo njihovo povečanje u ime narodnih masa
i kao zahtev naših frontovaca koji, uglavnom, dobrovoljnim 
radom i masovno učestvuju u akcijama pošumljavanja, jer pra
vilno shvataju da radeči za zajednicu rade i lično- za sebe.

O nezi. šuma u staroj Jugoslaviji ne treba ni govoriti, njoj 
nije posvečivana nikakva pažnja. Nebrojene zaraze, insekte, niz 
biljnih štetočina i požare su uglavnom samo novine konstato-



vale. Stotine miliona narodnog bogatstva niko skoro nije nf 
pokušavao da spasava. Najzad, osiromašeno selo tražilo je u 
bespravnoj goroseči materijalnu osnovu svoga opstanka i živo- 
tarenja. Sve to ostavljalo je iz godine u godinu iza sebe pustoš 
u šumama.

Naravno da su u uslovima predratne kolonijalne eksploata
cije narodnog šumskog bogatstva režimi stare Jugoslavije po
klanjali vrlo malo, ili nikakvu pažnju podizanju industrije za 
preradu drveta. Drvo, jedna od najdragocenijih sirovi na, izvo
ženo je u inostranstvo, da bi nam se vratilo ui vidu gotovih 
predmeta pod vrlo nepovoljnim kupovnim uslovima. Uglavnom
i koliko je bilo te industrije, ona je bila u privatnim, kapita- 
listiekim rukama, dislocirana prema profiterskim razi ozima ka 
pitaliste i orijentisana gotovo isključivo na četinarsko drvo,. 
dok su, na primer, bukove šume, to naše ogromno bogatstvo, 
služile samoi za ogrevno drvo.

Krajnji rezultat ovakve šumsko-privredne politike jesu mi- 
lioni hektara ogolelog šumskog terena, upropaščene šume i 
smanjena drvna m'asa na svega oko 60% mase koju bi naše 
šume trebalo da imaiju, i, najzad, ogroman gubitak u nacio- 
nalnom dohotku, praćen vrlo velikim materijalnim štetama o-d 
bujica, poplava i drugih posledica obesšumljavanj.a.

Jasno je da se u uslovima narodne države i narodne vlasti 
počela odmah posle oslobodenja voditi sasvim drukčija pri
vredna šumarska politika. Šume su posle oslobodenja postale na
rodna imovina .sl kojom moira da' se raspotlaže ekonomično. 
Zbog toga se več u prvim godinama naše obnove počinje sa 
planskim šumskim gazdovanjem. Seča šuma i prerada drveta 
organizuju se na bazi planskog rada sa težnjom da se svedu u 
granice prirodne produkcione snage šuma. Da bi se obnovi dalo- 
potrebno drvo, narodna vlast organizuje. seče u svojoj režiji ili 
ih potčinjava svojoj kontroli, obezbedujuči na taj način jedno- 
vremeno šume od daljeg uništavanja. S druge Strane, odmah 
posle oslobodenja pristupilo se planskom radu na pripremamju 
široke osnove za masovno pošumljavanje. Zatečeni rasadnici 
pretstavlj.ali su uglavnom zakorovljene prostore; od sadnica, 
takoreči, nije bilo ni tra'ga. Stari rasadnici se danas čiste i stva- 
raju stotine i hiljade hektara novih rasadnika u kojima počinje 
gajenje sadnica. Najzad, u godinama obnove vrši se i obnova 
oštečenih i upropaščenih strugara i drugih postrojenja za pre
radu drveta, a jednovremeno se studiraju i pitanja budučeg- 
razvoja i dislokacija drvne industrije.

Šumsko-privredni plan, kao organski deo Petogodišnjeg- 
plana, daje osnovu i osigurava konkretne uslove za obnovu



šuma i opšte unapređenje šumske privrede. Osnovni zadaci po
stavljeni ovim planom jesu: ,prvo, sacuvati šume od daljeg pu
stošenja; drugo, uvećati njihovu prirodnu produkcionu snagu; 
treće, organizovati racionalno iskoriščavanje šuma, i  četivrto, 
unaprediti, ojačati i proširiti  industriju za mehaničku preradu 
drveta i drugih proizvoda šuma do gotovih produkata. Svi ovi 
zadaci imaju da se izvrše na liniji borbe za uspostavljanje ravno- 
teže izmedu prirasta šuma i obima seče drveta.

Svi ovi zadaci bili su otežani. strašnim nasledem koje smo 
primili i koje je bilo pogoršano uslovima okupacije i potpunog 
bespravlja u šumskoj privredi koje je bio zaveo oikupator sa 
svojim slugama i. pomagačima.

Šumarstvo u prošloj planskoj godini nije izvršilo svoj 
planski ziadatak stopostotno. Svakako da je bilo i krupnih pro- 
pusta, grešaka i nedostataka kod rukovodečeg kadra ove grane 
privrede. Oni su uočeni, otstranjuju se i otklanjaju taiko da se 
u ovoj planskoj godini neče ponoviti. Postojale su i objektivne 
teškoće, koje se i pored upornog zalaganja nisu mogle otklo-- 
niti. Kad se govori o šumarstvu, treba imati u vidu da proiz
vodnja u ovoj grani privrede nije istovetna sia fabričkom pro'- 
izvodnjom. Elementarne nepogode, terenske i saoibračajno- 
transportne prilike u velikoj meri utiču na proizvodnju i distri- 
buciju šumskih proizvoda. No, ja smatram, bilo bi potpuno 
pogrešno uspehe šumarsitva posmatrati  samo u procentima 
izvršenog zadatka^ proizvodnje šumskih sortimenata, ma da su 
oni u uslovima naše izgradnje, u uslovima ukupnog izvršenja 
planskih zadataka od neobično velike važnosti. Kao što je več 
Pretsednik Vlade Narodne Republike Srbije drug Blagoje Neško- 
vič konstatovao u svom ekspozeu za šumarstvo Srbije, uz izvr
šenje seče od 78% i isporuke za« 66%, zadaci. pošumljavanja 
premašeni su sa 150%,, a resurekcija za preko 200%. Uglavnom 
nešto su bo.lji rezultati i u ostalim republikama. Ovo se još 
bolje može videti iz konstatacije u ekspozeu druga Kidriča koji 
je kazao: »Namerno navodim primer pareijalnog plana gde 
smo u prvom kvartalu, zbog loših vremenskih prilika i još nekih 
ograničenih slabosti, podbaoili, a istovremeno1 zadržali sve 
uslove da podbacivanje nadoknadimo u sledečim kvartalima. 
To je plan proizvodnje šumarstva i drvne industrije. U pore- 
denju sa ostvarenjem prvog kvartala 1947 godine mi smo u 
FNRJ ukupno ostvarili 173% a u Narodnoj Republici Srbiji 
309%, Hrvatskoj 195%, Sloveniji 141%, Bosni, i Hercegovini 
192%, Makedoniji 600% i Crnoij Gori 175'%,«

Več otklonjeni nedostaci i greške iz 1947 godine, i dalje 
otklanjanje tokom rada u 1948 godini, omogučiče izvršenje



61%  povečanog zadatka u šumarstvu u 1948 godini prema za - 
d a tku  iz 1947 godine.

No, uspehe šumarstva treba videti i u izvršenju drugih za
dataka, koji, posredno ili neposredno, uvećavaju narodni doho
dak, povečavaju narodno bogatsvo kako u šumama, tako i 
siopšte, i pomažu opšte podizanje materijalnog i kulturnog 
s tan ja  naših naroda. Organi šumarstva, kao narodna vlast, u 
ciljii zaštite i čuvanja šuma od daljeg propadanja, uzeli su u 
svoje ruke ceo proces iskoriščavanja šuma; i na taij način maksi
m alno  obezbedili da če se šume seči u granicama njihovog pri
dasta i da če se seči tamo gde za seču postoje objektivni pri- 
rodni i privredni uslovi. Besprimerna goroseča, koip je u uslo- 
vima predratne k ap i t ali st i č k e šumarske privrede unosila veliki 
Jiaos u pogledu seča i upropaščavanja narodnog šumskog inven- 
ia ra  na njegovim najslabijim mestiina, reguliše se planom 
snabdevanja drvetom osnovnih masa sela i grada:. Iako u ovom 
pogledu nisu još preduzete konačne mere, učinjeno je mnogo. 
Opasnost od šumskih požara regulisana je novim Zakonom o 
zaštiti  šuma od požara, kojim zaštitna šumsko-požarna služba 
pos ta je  naša opštenarodna obaveza. Odbrana šuma od navala 
«umskih insekata organizuje se i sprovodi na bazi n a j n o v i j i h  
iskustava u tom pogledu, slečenih u Sovjetskom Savezu i dru
g im  zemljama sa naprednim šumarstvom. Najzad, čuvanje i za- 
š t i ta  šuma od prekomerne ispaše obezbeduje se planskim me
ram a o unapredenju stočarstva, na jednoj strani, i racionalnim 
iiskorišcav.anjem suvata, planinskih pašnjaka i šumske paše na 
bazi  njihovih prirodnih mogučnosti, na drugoj strani.

Najzad, stotine kilometara tvrdih puteva i hiljade kilome- 
t a r a  kolskih šumsikih puteva, koji  se od oslobodenja prosecaju 
u  besputnim krajevima naših planina, služe ne samo kulturnom 
alasku u naše šume radi eksploatacije i daljeg gazdovanja sa 
šumama, več služe i spajanju dosada potpuno o'tsečenih sela sa 
našim  privrednim i kulturnim centrima.

Sve to, dakle, povečava naše prirodno bogatstvo i stvara 
veče materijalne i kulturne mogučnosti našim narodima.

Konkretno o izvršenju zadataka koji su postavljeni šumar
s tvu  u 1949 godini.hteo bih da podvučem ovde pred vama, pret- 
stavnicima naroda, nekoliko stvari o kojima treba povesti ra 
čuna  da bi uspeh bio potpun.

Kritičnost za izvršenje zadataka šumarstva u ovoj godini 
pokazu je  se na pitanju radne snage, izvoza drvnih sortimenata 
iz šume na kamionske puteve, a pored toga naročitu pažnju 
t reba  posvetiti kvalitetu proizvoda, poboljšanju produktivnosti 
r a d a  i štednji.



Što se tiče radne snage potrebne šumarstvu, tu, pre svega, 
važe svi oni razlozi koje je drug Kidrič naveo u svom ekspozeu, 
Ozbiljno planiranje radne snage je nužno na način koji je ista- 
kao drug Kidrič. Konkretno, šumarstvo oeekuje u prvom redu 
‘Oid naših narodnih odbora i frontovskih organizacija pomoč it 
torn pogledu. Naime, šumski radnik je kod nas pretežno zemljo- 
radnik, koji u šumu dolazi povremeno, kad nema posla na  
svome imanju. Dok ne »tvorimo stalne šumske radnike, proiz
vodni zadaei zavise od ove varijabilne radne snage. Ona dosada 
nije planski iskorišćavana i šumarstvo nije iskoiriščavalo moenu 
snagu Narodnog fronta, njegove organizatorske mogučnosti i 
njegovu snalažljivost. Ne samo u interesu šumarstva kao takvogr 
več u interesu opšteg izvršenja planskih zadataka sa kojima je  
šumarstvo usko povezano — jer ono  treba da da gradu za našu 
kapitalnu izgradnju, za zadružne domove, pragove za železnice^ 
sirovinu našim fabrikama za preradu, ogromne količine za naš 
izvoz, a izvršenjem izvoza, mogučnost za- uvoz potrebnih ma- 
šina i drugo, — naše frontovske organizacije treba, da poklone 
ozbiljnu pažnju zadaei m a šumarstva -i njegovim potrebama 
u radnoj snazi i da, u zajednici sa šumskim preduzečima odmah 
po završetku proileonih setvenih radova, masovno organizuju  
naše radne mase za radove u šumi. Ta radna snaga potrebna je  
ne samo u fizičkim radnicima za seču i preradu šumskih -siorti- 
menata, več i u vučnoj, naročito stočnoj snazi, u zapregama za 
njihovo izvlačenje iz šume, sa secišta do kamionskih puteva. 
Treba organizoVati masovne nedelje za rad u šumi i na izvozu 
drveta iz šuma. Ovi baš dani maja, sve do prvog okopavanja., 
kao mrtvi dani za poljoprivredu, treba da budu posvečeni šumL 
Taj rad treba -organizovati na bazi dobrovoljnog javljanja n a  
rad, a sam rad če biti plačen punom nadnicom, uz obezbedeno 
snabdevanje hranom i radnika i stoke, popravkom k o k  i pot- 
kovom stoke za uspešniji rad. Na ovaj način, uspeh izvršenja 
planskih zadataka koji stoje pred šumarstvom, u ovoj i slede
čim godinama, bio bi potpuno obezbeden.

Sve ovo što sam rekao u pogledu radne snage za rad na  
seči i. izradi drvnih sortimenata, odnosi se i na radove na iz
gradnji šumskih puteva. Izgradnja šumskih puteva je u tesnoj 
vezi sa samim izvršenjem plana. Drvna masa koju treba poseči 
za izvršenje ovogodišnjeg planskog zadatka, moči če biti ko~ 
riščena samo tako, ako. predvideni putevi budu na vreme u 
ovoj godini izgradeni. Treba, dakle, mobilisati radnu snagu 
potrebnu i za izradu šumskih puteva. U torne Narodni front 
takode treba da pomogne orga.nizovanjem radne snage u spo
razumu sa gradevinskim preduzečima kojima je poveren ovaj



posao. Sama, pak, gradevinska preduzeča moraju nastati da 
bezusiovno održe rokove postavljene za izgradnju puteva i da 
ih tačno o roku predadu na upotrebu. Ogromna materijalna 
šteta bi nastala neizvršenjem ovih radova, jer bi pored neizvr- 
šenja plana, .propala velika količina drvnih sortimenata, ako
0 roku i na vreme ne budu izvuče.ni iz šume.

Mi ovu mogučnosti nismo dovoljno koristili u prošloj g o 
dini, otuda su i ostali neizvršeni zadaci. Gde je ona koriščena, 
uspeh je bio potpun. Ako se, dakle, naše frontovske organiza
cije i naša narodna vlast založe za oirganizovanoi povečanje 
radne snage u šumarstvu, a one to moraju učiniti ako pravilno 
shvataju značaj izvršenja zadataka šumarstva za opš:i uspeh 
našeg plana, kritičnost ovoga momenta za šumarstvo otpada.

Poboljšanju kvaliteta proizvoda mora se takode posvetiti 
osobita pažnja. Uslovi za to su u prvom redu poboljšanje alata
1 upotpunjavanja nužnih mehaničkih sredstava, s jedne strane, i 
učinjeno je d ost a, ali je nužno pored toga *о®р os obiti i nove ka- 
drove, vične da ovladaju i. mehaničkim sredstvima. Ukoliko se 
ostvare planirani uslovi materijalnog bilansa u pogledu nabavke
i upotpunjavanja nužnih mehaničkih sredstava, s j edine strane, i 
posveti veča pažnja osposobljavanju kadrova, s druge strane, 
utoliko če se poboljšati i kvalitet proizvoda. Mi raspolažemo 
odličnim sirovinama u našim šumama. Naš hrast, bukva, or ah 
pa čak i vojvodanska vrba nemaju premca u svetu.

Poboljšanje kvaliteta naših šumskih proizvoda, pored osta- 
log, ne samoi da če nam osigurati da zadržimo osvojene pijače, 
več če nam steči nove. *

Najzad, pored svega ostalog, postavlja se kao vrlo važan 
zadatak da se šuma i šumski proizvodi što racionalnije isko- 
riščuju. Jedna od praktičnih mera u ovom pogledu jeste pot- 
puna zamena drveta kao goriva u industriji, sa ugljem. Kod nas 
se još priJično velike količine drveta upotrebljavaju kao p o 
gonska sredstvo u pojedinim industrijama, što bi se sa malo 
truda moglo izbeči. Isto tako mora se ob.ratiti naročita pažnja 
utrošku jamskog drveta u rudnicima. Naime, nema dovoljno 
kontrole da li se zaista ovaj dosta kritičan Sortiment šumske 
proizvodnje, tako potreban našim rudnicima, upotrebljava 
isključivo i s trogo racionalno samo kao jamsko drvo. Nisu 
retki slučajevi da se ono neracionalno upotrebljava u samim 
rudarskim oknima, pa da se čak troši i kao ogrevnoi ili grade- 
vinsko drvo, protivno planskim namenama. Pored ovih sluča- 
jeva treba pomenuti i potrebu likvidiranja otvorenih ognjišta 
na selu zamenom za štednjake. P o  jednom proračunu, sa gle-



dišta povečanja narodnog dohotka, imalo bi se računa da se 
svakom domačinstvu sa otvorenim ognjištem besplatno da 
štednjak samo da više ne upotrebljava otvoireno ognjište.

Sve ove napomene imaju za cilj jedino da pokažu da mi, a 
sa nama i naši narodi, vedra čela, uvereni u punu pobedu i 
uspeh naših planskih zadataka, idemo sa povečanim elanom na- 
pred u drugu godinu našeg Petogodišnjeg plana, dajuči puno
i neograničeno poverenje našem političkom i privrednom držav- 
nom vočstvu na) čelu sa drugom Titom. (Aplauz).

Pretsediavajući: Ima reč narodni poslanik drug Alojzij 
Mlakar.

Alojzij Mlakar (LR Slovenija): Tovariši ljudski poslanci! 
Hotel bi na kratko podčrtati nekatere važnejše momente v zvezi 
z budžetom s -stališča kmetijskega gospodarstva.

Ako pogledamo budžet stare Jugoslavije, vidimo, da je 
obsegal samo postavke za upravne izdatke in je bilo v tem 
budžetu, kakršen je pač bil, kmetijstvo silno zapostavljeno.

Nasprotno pa vidimci danes, da so v budžetu, ki ga je 
predložila Zvezna vlada, predvidene primerne vsote finančnih 
sredstev, namenjenih za pospešitev in dvig kmetijske proiz
vodnje, kar krepi gospodarsko moč naše države, s tein se pa 
tudi zboljšujejo živi j enski pogoji in dviga življenski standard 
vsega delovnega ljudstva. Čeprav so v tem budžetu s oziroma na 
lanski budžet zvišam zneski pomaznih postavk, ima ta budžet 
solidno ekonomsko osnovo; naš budžet je odraz rasti gospo
darske moči in razvoja v naši deželi.

Naša ljudska oblast posveča kmetijstvu in njegovemu na
predku veliko pozornost. Po  petletnem planu morama za 20% 
preseči povprečno predvojno kmetijsko proizvodnjo. Danes se 
vsi zavedamo važnosti in nujnosti napredka v kmetijstvu, kajti 
mogoče nobena druga panoga našega gospodarstva ni bila tako 
zapostavljena, kakor prav kmetijstvo.

Če pogledamo stanje kmetijstva po slavno končani narodni 
osvobodilni vojni 1945. leta, se posebno odraža dvoje dejstev, 
ki karakterizirata težko povojno stanje v kmetijstvu.

Prvič to, da je bilo kmetijstvo že v stari Jugoslaviji, silno 
zaostalo in je spadalo med zadnje v Evropi. Ta okolnost se je 
pokazala v tem, da je bil donos zemlje,zelo nizek, da je bila 
živinoreja v slabem stanju, da sadjarstvo ni dalo tega kar bi 
z ozirom na priroidne pogoje lahko dalo. Prav isto velja za 
vinogradništvo in za vse ostale veje kmetijstva.

Posledica tega je bila, da je naš kmet, zlasti mali in srednji, 
gospodarsko propadal in živel v izredno težkih razmerah. Za



dolženost kmeta, pritisk bank z visokimi obrestmi, večanje ne
sorazmerja  v cenah kmetijskih in industrijskih proizvodov na 
iškodo kmeta — in na razne druge načine je bil kmet izkoriščan 
od kapitalistov. Mala posestva so se na ta. način še bolj drobila, 
ker so najlepši deli zemlje in gozdov prehajali v roke raznih 
bank in privatnih izkoriščevalskih elementov.

Zaradi zaostalosti in osiromašenja kmetom ni bilo mogoče 
uporabljati modernih stirojev, umetnih gnojil, agrotehnike itd- 
Zemlja se je izčrpavala in do,nos padal. Kmečki ljudje kakor 
tudi delavci pa so poleg truda in znoja živeli v revščini in bili 
primorani iskati košček kruha v tujini.

Druga okolnost, ki, označuje težko povojno stanje kmetij
stva, je vojno opustošenje, v katerem se je znašla po osvobo
ditvi vsa Jugoslavija. V nekaterih pokrajinah je bilo po oku
patorjih in domačih izdajalcih uničeno in izropano čez polovico 
živine — konj, krav, ovac — in poljskega orodja, uničeno pa 
tudi mnogo sadnega drevja, vinske trte itd.

Takrat je stala pred našim ljudstvom in oblastjo naloga, 
da zaceli najnujnešje rane, ki jih je prizadejala vojna. Potrebno 
je bilo kmetijstvo spraviti na tisto stopnjo, da bi lahko pokrilo 
vsaj najnujnejše potrebe v prehrani ljudstva in sirovinah, ki so 
potrebne našim tovarnam.

Naša ljudska oblast je od vsega začetka vlagala v izvrše
vanje teh nalog velike napore, vse povojne težave so bile razme
roma hitro premoščene. Kmetje, združeni v Osvobodilni, fronti, 
gredo skozi vse ovire za uspešno graditev našega kmetijstva. 
Osvobodilna fronta odpira perspektivo vsemu kmečkemu ljud
stvu in krepi njegovo delovno zavest za uspešno izvajanje Ti
tove petletke.

Zahvaljujoč pravilni politiki tovariša maršala Tita pomaga 
ljudska oblast kmetom in pospešuje kmetijsko gospodarstvo 
na razne načine, kakor na pr. z organizacijo strojne in semen
ske službe, dajanjem raznih kreditov, ustanavljanjem, kmetij
skih šol in kmetijsko-znanstvenih zavodov, z organizacijo no
vega zadružništva, z uvedbo vezane trgovine itd. Na ta način 
se ustvarjajo pogoji za dvig kmetijske proizvodnje in s tem 
tudi pogoji za lepše življenje vsakega delovnega človeka. Tako 
politiko in take ukrepe sprejemajo kmečke množice z navduše
njem. Tudi sovražna propaganda, ki skuša pri tem kmete zavi
rati, vedno naleti na odpor.

Kmetje obsojajo tako politiko kakršno sprovajajo zapadni 
'imperialisti v naši neposredni bližini, v Trstu in na Koroškem, 
k jer  z različnimi fašističnimi metodami izvajajo pritisk nad



ljudstvom in dušijo vsako sled demokracije ter hujskajo na 
vojno-.

Različni protiljudski. elementi, ki so plačani agenti impe
rialistov, skušajo razdiralno delati tudi med našim ljudstvom. 
Za tako proti ljudsko delo' med kmeti pa si zlasti prizadeva 
reakcionarni del duhovščine, ki skuša kmete z raiznimi kleve
tami odvrniti s pravilne poti — poti napredka.

Naši kmetje se ne dajo zavajati in na vse take klevete 
jasno odgovarjajo z veliko akcijo izgradnje zadružnih domov 
kot žarišč vsega napredka na vasi.

Kljub temu, da je bila v zadnjih letih sorazmerno slaba le
tina, smo se tudi v kmetijstvu približali višini predvojne proiz
vodnje. Toda mi na tej stopnji ne moremo' ostati. Naraščajoča 
industrija zahteva vedno več sirovin in delovne sile; na drugi 
strani pa rabim o za naraščajoče število delavstva vedno več 
hrane. Danes, ko gradimo tovarne, ko industrializiramo' državo, 
ne moremo dopustiti zaostalosti kmetijstva, temveč moramo 
stremeti, da bo razvoj kmetijstva šel vzporedno z razvojem 
industrije.

Vse to nam narekuje rekonstrukcijo kmetijstva, da dvig
nemo donos zemlje, povečamo uporabo strojev, umetnih gno
jil itd. Po  drugi strani pa moramo razviti tudi kulturno-pro- 
svetno delavnost na deželi.

Te naloge pa bo kmetijstvo izvedlo edino, z dobro organi
zacijo, kajti naše kmetijstvo je razdrobljeno, gospodarstva so 
majhna. Če bi. ostali pri dosedanjem načinu gospodarjenja, ne 
bi bilo napredka. Kmetom je potrebna tako organizacija, ki bo 
najhitreje privedla do vsestranskega dviga kmetijstva. Taka 
organizacija in taka poti do napredka je po t novega km etij
skega zadružništva, kakor ga je nakazal tovariš Kardelj v svo
jem delu »O zadružništvu«, to je pot, ki kmetom oidpira vrata 
v lepšo bodočnost.

Naš kmet to razume, zadružna misel — misel novega za
družništva je globoko prodrla v kmečke množice. Kmet čuti 'in 
vidi razliko med zadružništvom, kakršno je bilo- v starj Ju g o 
slaviji, in zadružništvom v novi Jugoslaviji, v pogojih ljudske 
demokracije, v pogojih socialistične izgraditve, kjer se je vloga 
zadružništva spremenila in kjer zadruga postaja središče vsega 
političnega, gospodarskega in kulturno-prosvetuega življenja 
kmetov.

S kapitalističnimi elementi in z vsemi tistimi, ki so skušali 
in ki skušajo zavirati razvoj novega zadružništva, obračunavajo 
kmetje sami in jih odstranjujejo iz svojih vrst. Tudi stare po
slovne zveze, ki so nosile izrazito izkoriščevalske tendence in



imele pred očmi samo kapitalistične profite, so danes spreme
njene in so organizirane take zadružne poslovne zveze, kakršne 
zahtevata razvoj in vloga novega zadružništva, kajti  zadružni
š tv o  predsitavlja sestavni del izgradnje našega socialističnega 
.gospodarstva.

V smislu linije, ki jo je dal tovariš Kardelj, se po zadružnem 
principu prostovoljnosti danes organizirajo in ustanavljajo 
eno tne  kmetijske zadruge, ki zajemajo vse delovne kmete in se 
njihova dejavnost razširja na vse veje kmetijstva.

Z ustanavljanjem enotnih kmetijskih zadrug po principu, 
•da tvorijo gospodarsko celoto na področju krajevnih ljudskih 
odborov, se zadruga še bolj približuje kmetu, ki jo  sprejema 
k o t  svojo stvar. To kaže letošnja gradnja zadružnih domov, ko 
se kmetje po vsej Jugoslaviji z veliko vnemo lotevajo dela. 
.Prav ta velika akcija kaže, da je val navdušenja zajel vse de
lovne kmete in da prava zadružna misel uspešno zmaguje.

Komaj dva meseca dela, pa se že v nekaterih krajih Jugo 
slavije odpirajo zadružni domovi. Tako so si na primer v vasi 
Doli — Pred mejo, v okraju Gorica, tj. v tistem kraju v Sloven
skem Primorju, ki je bil šele pred dobrega pol «leta priključen 
I t  Jugoslaviji, kmetje iz stare stavbe zgradili nov zadružni dom 
v 43 dneh. Zadružni dom velikega tipa v obsegu 400 m2 v vasi 
Cven v okraju Ljutomer pa je napravljen popolnoma nanovo1. 
‘Tako so bili prvi zadružni domovi v Sloveniji že 18 t. m. sve
čano otvorjeni, do 1 maja pa se bo število zgrajenih domov 
■povečalo na 30. Kakor je predvideno, bo v vsej Sloveniji v le
tošnjem letu zgrajenih čez 500 zadružnih domov.

Taka velika akcija, ki jo  predstavlja gradnja zadružnih 
-domov, je mogoč samo z razumevanjem, kakršnega so poka
zali kmetje, kajti kmetje so prepričani, da vse te napore vla- 
•g-ajo v svojo lastno korist. Nasprotna propaganda, ki se pr: 
te j  akciji pojavlja in skuša kmete plašiti s skupnimi kuhinjami 
in skupnimi kotli ter z raznimi frazami, kmetov ne bo odvrnila 
s  poti velikega zadružnega dela. Kmetje, organizirani v ljudskih 
organizacijah, kaj kmalu spoznajo svoje sovražnike in staro- 
miselne birokrate, katerim je vse drugo boij pri srcu kakor 
resnični interes ljudskih množic.

Tudi delavci v tovarnah izdelujejo v nadurah potrebno 
opremo za zadružne domove in s tem pomagajo kmetom, Tako 
se  tudi na ta način s skupnimi napori vsega ljudstva zbližujeta 
vas in mesto ter krepi zavest skupne moči v utrjevanju temeljev 
novega zadružništva.

Kljub vsem težkočam in napakam, ki se pojavljajo, je do
sedanje  delo v zadružništvu pokazalo, velike uspehe. Zadružni



štvo je močna gospodarska organizacija v borbi za socialistično 
rekonstrukcijo našega kmetijstva, ki povezuje vse kmete in.jiii  
vključuje v plansko gospodarstvo ter socialistično izgraditev 
naše ljudske države.

Predlog splošnega državnega budžeta za leto 1948 kot e no  
najvažnejših let v naši petletki pravilno regulira finančne strani 
in vsa važna vprašanja v zvezi, s kmetijstvom, kakor to  zahte
vata razvoj in moč našega splošnega gospodarstva.

Zato izjavljam, da bom glasoval za predloženi budžet. (Odo
bravanje).

Pretsetjaivajuči: Dajem odmor od 10 minuta.

(Posile odmora)

Prietsedlaivajiuci: Nastavljamo rad. Reč ima narodni poslanik 
JSimo Komnenić.

Simo Komnenić (Izborni srez Ključ, NR Bosna i Hercego
vina): Drugovi i drugarice narod?n'i poslanici, jpred nama »se ,na- 
‘lazi Predlog opštedržavnog budžeta za 1948 godinu. Kad upo- 
redimo ovaj predlog budžeta sa budžetom iz 1947 godine vi
dimo da se budžet za 1948 godinu razlikuje od prošlogodišnjegr 
budžeta po tome što je ovaj veči za nekoliko desetina milijardi 
dinara. Ovo povečanje je svakako rezultat ositvarenja budžeta 
u prošloj godini, a ono je doveio našu privredu na prilično za- 
vidan poiložaj po kvalitetu i po kvantitetu njene proizvodnje. 
Kroz ostvarenje budžeta iz 1947 godine u znatnoj mjeri se po- 
digao standard našeg radnog čovjeka. Ostvarenjem zadataka 
prve godine Petogodišnjeg plana i na osnovu uspjeha u našoj 
privredi, mi možemo da povečamo naš budžet za 1948 godinu 
zato što sve ono što su herojski narodi Jugoslavije stvorili u 
prvoj godini svog Petogodišnjeg planai nije otišlo u korist  
jedne šaeice eksploatatora, kao što je to bilo u staroj Jugosla
viji i kaoi što je to slučaj u svima kapitalističkim zemljama i 
danas, gdje svu muku i sa.v znoj radnih ljudi koristi jedna 
šačica krvopija. Ja smatram da ovdje nije potrebno više da g o 
vorim o našim uspjesima u prvoj godini Petogodišnjeg plana, 
jer  su o tome dovolj no rekli i do voljno podvukli drugovi p d je  
mene. Ali je sigurno to da su nam ovi* uspjesi največa garancija 
da čemo izvršiti postavljene zadatke i u drugo j godini Titovog" 
Petogodišnjeg plana.

Drugovi i drugarice narodni poslanici, ja ču se ui m ojo j 
riječi o predlogu budžeta osvrnuti na zadatke naše lokalne pri
vrede. Naša lokalna privreda je još u priličnoj mjeri neorgani-



zovana. Ta neorganizovanost se odražava u njenoj proizvodnji, 
u lošem kvalitetu. Ona se odražava i u slabim isporukama. Pro
izvodnja se cesto ne odvija po odredenom planu. Za nepravilno 
odvijanje proizvodnje i uopšte rada1 u lokalnoj privredi prilično 
su odgovorni rukovodeči ljudi u samim preduzečima jer nisu 
shvatili svoje zadatke te je, prema tome, i razumljivo da se i 
sam rad u preduzečima nije mogao organizovano odvijati. 
S druge strane, operativna rukovodstva isto- tako nisu u dovolj- 
rno.j mjeri shvatila važnost lokalne privrede. Neracionalna o rga
nizacija preduzeča i nedovodjna briga operativnih rukovodstava 
neminovno dovodi do podbacivanja plana. Druga smetnja jeste 
u tome što se preduzeča dosta slabo snabdijevaju sa najnužni- 
jim alatima i materijalom. Ovdje ču, kao primjer, napomenuti 
neke momente iz naše lokalne drvne industrije čiji je zadat a-k 
dosta veliki, ako uztnemo u obzir zastarelost postrojenja, a koja 
su uglavnom bila žrtve paljevina okupatora. Drvna industrija bi 
lakše izvršila svoj zadatak ako bi se povelo računa o njenom 
snabdijevanju osnovnim alatima: žagama, brusilicama, kaji- 
šima itd. Ovdje je važno napomenuti još i to da se pilane, uko- 
liko je to mogučno, štoi bolje snabdijevaju prevoznim sredstvima 
(kamionima). Kamioni su naročito potrebni tamo gdje su duže 
relacije, od 50 do 60 km, a pogotovu gdje su željezničke Sta
niče još više udaljene. Mnoge naše pilane nemaiju prevoznih 
sredstava, a ako i ima;ju, to su stočne zaprege, koje ni u kom 
slučaju ne mogu izvršiti obaveze po planu distribucije gdje god 
su ovako velike udaljenoeti. Zbog toga dolazi do nagomilavanja 
velikih zaliha rezane grade na lagerima lokalnih preduzeča, time 
se zatvaraju obrtna sredstva uslijed čega se radnici ne mogu na 
vrijeme isplačivati i obustavljaju se sve ostale obaveze predu
zeča po finansiskoj liniji, a Što je ovdje najglavnije, gradu ne 
dobijaju na vrijeme oni koji su zainteresovani, gradevinska 
preduzeča i svi drugi. Po predlogu plana investicija sreskih na
rodnih odbora, predvidena su sredstva za kamione da bi se 
doista ovaj problem riješio.

Kao druga važna grana naše lokalne industrije jesu uglje- 
nokopi kod kojih je sličan slučaj kao i kod drvne industrije. 
Kod naših ugljenokopa, zbog problema u prevoznim sredstvima, 
leži dana9 na lagerima nekoliko hiljada tona uglja, koji. može 
da se upali i da nasitanu ogromne štete. Dok taj ugalj leži na 
lagerima, dotle neka druga preduzeča često oskudijevaju u 
uglju. Drugi problem je nedostatak rešeta i ostalog potrebnog 
alata kojim se dobija veči asortiman uglja. O važnosti sorti
ranja uglja nije potrebno mnogo da.se govori, ali ovdje se mora 
napomenuti da. zbog nesortiranja uglja preduzeča imaju velike



gubitke, s jedne strane, a s druge, preduzeča kojima je jedino 
pogonsko sredstvo ugalj, ne dobijaju onu vrstu koja im je 
potrebna za postrojenja. Kada je riječ o ugljenokopima, važno 
je ovdje napomenuti da bi trebalo povesti više računa o planu 
distribucije uglja, imati tu više u vidu komunikacije kao i kalo- 
ričnost, jer  se dešava da se po planu distribucije lokalnim pre
duzečima dodjeljuje ugalj iz sa.veznih i republičkih ugljenokopa, 
iako« se u njihovoj bližini nalaze i ugljenokopi lokalnog značaja. 
Dalje, još jedan problem koji treba ovdje istaknuti, jeste da su 
mnogi ugljenokopi otvoreni u 1947 godini bez prethodnog orga- 
nizovanog istraživanja od strane stručnjaka, sa vrlo malo 
razmišljanja da li je potrebno otvoriti negdje ugljenokop ili ne, 
dal li je na zgodnoj komunikaciji, jednom riječju, ugljenokopi 
su otvarani više stihiski nego organizovano. Iz ovakve situacije 
nije bilo d rugog  izlaza nego da se neki od ovih ugljenokopa 
zatvo.re pošto nisu imali uslova za razvoj. No, ne znači da je 
ova stvar konačno riješena, još ima problematičnih ugljenokopa.

Treča važna grana naše lokalne privrede jeste industrija 
gradevinskog m ateri jah1. Ovdje bih napomenuo samo jedan 
problem u industriji cigle i eri j epa, a koji je, po mome mišlje
nju, .rješiv. Taj problem se sa.süoji u kvalifikovanoj radnoj 
snazi za ovu granu naše industrije. Razumljivo je da ove vrste 
kvalifikovanih radnika nema nigdje previse, no, koliko je meni 
poznato, neke republike, na primjer Narodna Republika Srbija 
sa kojom smo mi imali veze, imaju te kvalifikovane radne 
snage i mi smo taj problem unekoliko riješili, ali ovaj p ro 
blem još i dalije postoji. Ja mislim da ovo treba postaviti tako 
da neke republike, koje imaju te radne snage, iako ne previse, 
ali bi od toga ipak nešto mogle ustupiti Narodnoj Republici. 
Bosni i Hercegovini koja u torne oskudijeva. Razumljivo je da 
ovo pitanje ne možemo riješiti samo na. ovaj način, ali, se ono 
,ima riješiti na svaki način i to tako da se kvalifikovana radna 
snaga miješa sa nekvalifikovanom ili manje kvalifikovanom. 
Tako bi se ovaj problem m ogao .riješiti. Itznoseči ovo nekoliko 
problema — a ima ih još o kojima ja  ovdje nišam govorio, sa 
kojim a smo se mi hrvalii u 1947 godini, a koji su i da,nas neri- 
ješeni — mišljenja sam da treba o ovome povesti mnogo ra 
čuna i čim prije pristupiti njihovom riješavanju, jer od rije- 
Šenja ovih problema u izvjesnoj mje,ri zavisi i tempo rada u 
1948 godini. Iskustvo iz 1947 godine ukazuje na mnoge i mnoge 
nedostatke u organizaciji lokalne privrede, uslijed čega je došlo 
d o  sazivanja konferencije svih rukovodilaca lokalne privrede 
mjeseca decembra u Beogradu, na kojoj su izneseni propusti i 
greške i odredene smjernice za pravilnu organizaciju lokalne



privrede. Isto tako doneseni su zaključci da zaista treba učiniti 
prekretnicu u ovom sektoru naše privrede. Ova konferenicija 
imala je svoga odraza dol j e po srezovima, gdje su održavame i 
konferencije sa upravnicima preduzeča i odbornicima koji ru- 
kovode lokalnom privredom. Na ovim konferencijama su izneti 
mnogi nedostaci i problemi na osnovu čega su doneseni i za
ključci za otstranjenje svih slabosti. Poslije ove konferencije 
moglo  se je uočiti da se je zbilja mnogo i m nogo dobilo po 
organizacionoj liniji. Isto tako učinjen je krupan korak napri- 
jed  što je sačinjen plan proizvodnje i plan materijalnog bikansa 
za 1948 godinu, što nije bio slučaj u 1947 godini. U prošloj g o 
dini radili smo bez plana proizvodnje i bez plana materijalnog 
bilansa. Ova dva momenta zaista če uticati da če se rad u te- 
kučoj godini sigurno odvijati po planu. Na osnovu plana p ro 
izvodnje za 1948 godinu, koji je sačinjen na osnovu postoječih 
kapaciteta, dobio se materijal, no dodijeljeni materijali ne obu- 
hvača u potpunosti postoječe kapacitete. Prema torne postoji 
još pritličan procenat slobodnih kapaciteta. Kao primjer navešču 
ovdje neke grane industrije čiji kapaciteti nisu u punoj mjeri 
obuhvačeni, a to su tekstilna, kožna i metalna industrija., a ima 
a u drugim granama naše industrije nedovoljno' obuhvaćenih 
kapaciteta, ali u mainjoj mjeri.

Koliko mi je poznato, Savezna vlada je postavila ovo pi
tan je  na dnevni red i ja sa svoje Strane pozdravljam inicijativu 
Savezne vlade. Ovaj problem je uočila i Vlada Bosne i Herce
govine i prišla njegovom rješavanju pomažuči narodnim odbo- 
rima u iznalaženju sirovina kako bi se njihov nedostatak sveo 
na najminimalniju mjeru. Po mome mišljenju, ovaj problem 
se neče moči riješiti bez pomoči Savezne vlade. U vezi s tim 
naglasioi bih da če riješenje ovoga problema, i dalje pravilno 
snabdijevanje lokalne privrede sir o vinam s i drugim materija- 
lirna, alatom za reprodukciju, omogučiti tokalnoj privredi da 
izvrši svoj zadatak, s jedne strane, prema gradanstvu u snabdi- 
jevanju sa onim artiklima' koje im ne može da da savezna i re- 
publička proizvodnja, a s druge st,raine, prema republičkim i 
saveznim preduzečima. Da bi se lakše, brže i pravilnije po planu 
odvijao rad u lokalnoj privredi, potrebno je učiniti slijedeće:

1) Pristupiti, ukoliko je to mogučno, odredivanju cijena 
za lokalne proizvode, jer rad sa jedinstvenim cijenama dovodi 
do gubitka. Ukoliko nije mogučno momentalno izraditi cijene, 
trebalo bi nači izlaz iz ove situacije.

2) Trebalo bi riješiti pitanje poreske dobiti, odnosno odre
diti poresku stopu za preduzeča lokalnog značaja. Riješenjem



ovog pitanja omogučilo bi se da preduzeča lokaünog značaja' 
idu mnogo bržim tempom u svom razvitku.

3) Trebalo bi mnogo veču pažnju posvetiti poboljšanju 
kvaliteta. Kvalitet kao loš onemogučavao je da se budžet ostva- 
ruje planski i na vrijeme kako je to predvideno: To je usli je
dilo zbog toga Što je roba lošeg kvaliteta duže vrijeme osta
jala u preduzečima i prodavnicama i na taj način su se zaitva- 
rala obrtna sredstva što je prouzrokovalo zastoj i u -sam oj p ro 
izvodnji, radnici se ne plačaju na vrijeme i, jednom riječju, 
preduzeča dolaze u finansiske teškoče, a s druge strane, gradan- 
stvo nije na vrijeme isnabdjeveno dobrim kvalitetoml raznih
a.rtikala koji zbog lošeg kvaliteta stoje u prodavnicama a gra- 
danstvu su potrebni'. Dalje, ovo dovodi do.teškoča ostvarenja 
prihoda samog narodnog odbora, je r  preduzeča nisu u m o
gučnosti da izvrše svoje poreske obaveze.

Ja bih, drugovi, samo radi ilustracije naveo nekoliko cifara 
koje pokazuju kakvo se povečanje predvida prema planu u 
1948 godini, a u odnosu na 1947 godinu i to  u tonama: mrki 
ugalj 376,2%, «lignit 237%, koks 260%, plugovi 258%, trgo- 
vački iliv 900%, kreč pečeni 1249%, cigla u hiljadama komada 
188%, crijep u hiljadama komada 378%, tjestenine u tonama 
82'%, sirče u tonama 100%.

Budžet je omogučio narodnim odbor ima da mogu podizati 
nova preduzeča i osposobljavati postoječa te na taj način nema 
nikakvh teškoča oko kreditiranja. Ovo zaista omogučuje da se 
lokalna privreda podigne na viši stepen proizvodnje i da tako 
u potpunosti izvrši svoju ulogu u izgradnji naše nove socija
lističke države.

Pošto sam uvjeren da budžet zaista omogučuje veliki razvi- 
tak lokalne industrije u toku 1948 godine, izjavljujem da ču 
glasati za predloženi budžet. (Odobravanje).

Fretseđaivajući: Reč ima narodni poslanik Miško Kranjec.
Miško Kranjec (Volilni okraj Murska Sobota, LR Slovenija): 

Tovariši ljudski poslanci! Če se ozremo na prizadevanje naše 
ljudske oblasti v pogledu dviganja kulture in na prizadevanje na
šega delovnega človeka, da se povspne do ustvarjanja kulture, 
se danes Lahko s ponosom postavimo pred svetom. Ob pojmo
vanju, da je kultura občeljudsika last, ob stremljenju, da se ta 
kultura dvigne na čim višjo stopnjo, gredo tudi vsa p r i z a d e 
vanja naše oblasti, da se sleherni naš človek pritegne v kul
turno območje, in gredo istočasno napori in volja našega ljud
stva, da se dokopa do vseh kulturnih dobrin in vrednosti. Če je 
kultura v preteklosti bila last ozkega kroga, tako imenovanih:



»izbrancev«, ali kvečjemu vladajoče kaste, tedaj mi danesi lahko 
pokažemo pred svetom željo našega ljudstva, da se kulturno 
dvigne do čim višje stopnje, in da vsa naša zemlja v tem strem 
ljenju in v teh naporih sodeluje. Brezmejna radost mora nav
dati človeka, ko vidi vse velike napore, a: tudi brezmejno silo 
naših deliovnih ljudi n. pr. za odpravo nepismenosti, te mučne, 
težke in tudi grde dedeščine preteklosti. Radost navda človeka, 
ko  vidi masovne obiske n. pr. razstav upodabljajoče umetnosti: 
Kjer je pred vojno le nekaj desetin ali kvečjemu nekaj stO' tzv. 
»izbrancev« bolj iz snobizma prišlo na razstavo, ki so stremeli 
po čedalje večji dekadenci v umetnosti, po deformnosti, po 
izrodkih, tam imamo mi danes na tisoče da>, na desettisoče obis
kovalcev iz delovnega ljudstva, ki z globokim čutom za- pravo 
№ resnično odklanjajo vse dekadentno v umetnosti. Ali vze
mimo naša gledališča, ki so nekoč služila tudi samo tzv. izbran
cem: Kjer smo pred vojno imeli pet največ deset predstav, 
dosezamo danes, ko to gledališče služi delovnemu človeku, 15 
d o  25 predstav, a često Še več. ,In če še ni daleč čas, namreč 
čas pred vojmo-, ko smo govorili o krizi gledališča, ko> so to 
gledališče reševali z brezidejnimi, večinoma dekadentnimi bur
kami ali izrodki in osladnimi operetami, tedaj danes delovni 
-človek ne dopušča nikake dekadence v svoje gledališče, in to 
niti v idejnem pogledu predstavljanih stvari, niti v igralski umet
nosti sami:. Mi se danes v tem pogledu z naglimi koraki odmi
kamo od raznih usedlin meščanske igralske umetnosti. Zato. je 
tudi razumljivo, da makedonsko gledališče, ki te dni gostuje 
po vsej. državi, komaj po treh letih, od kar je bilo ustvarjeno, 
danes s svojo svežo, zdravo igro žanje take uspehe. Če hodite 
po naših vaseh, vam bodo poleg vsega drugega, poleg gospo
darskega napredka s ponosom pokazali tudi na svoje nanovo 
ustanovljene knjižnice, na svoje kulturne domove, ki so jih že 
postavili, ali vam bodo govorili o načrtih za te stvari.

Pri tem seveda ne smemo prezreti ^vseh naporov naše 
ljudske oblasti za splošen kulturni dvig našega delovnega ljud
stva. Naj mi bo dovoljeno, da se bom ozrl po nekaterih, in to 
Iz LR Slovenije, a to zgolj zaradi lažjega dostopa do teh poda t
kov in boljšega poznavanja položaja. Vendar boste isto podobo 
našli tudi po drugih republikah, ponekod še celo večjo, vstraj- 
nost  in polet, kakor n. pr. v Makedoniji, do  nedavna zatirani 
zemlji, ki pa se danes z naglimi koraki dviga, prav tako v Bosni 
in Hercegovini, prav tako v Črni Gori.

Za pravo podobo so nam potrebni podatki, da lahko primer
ja m o  kakor svoje napore, tako v izpolnjevanju svojih ciljev.



Naše slovensko narodno gledališče n. pr., ki se je začelo v 
Prešernovi dobi z Linhartovimi diletanti, ki je potem klavrno 
životarilo v stari Avstro-ogrski monarhiji, ki je prav tako 
žalostno: životarilo v stari Jugoslaviji in smo se v Sloveniji zanj 
vedno bali, pa ga rešavali s slabimi komedijami in operetami, je 
dobivalo iz državnega proračuna tri in pol milijona dinarjev in. 
en milijon subvencij od banovine in mestnih občin.(Tu gre za 
dvoje gledališč v Ljubljani in eno v Mariboru). Danes ta  gleda,- 
lišča dobivajo iz proračuna 30,946.416.— din. Poleg tega imam© 
mi danes stalna gledališča v Trstu, na Jesenicah, v Celju, Kranju 
in drugod.

Tu moram, preden nadaljujem, omeniti tisti večni strah, ki 
smo ga v Sloveniji imeli za sleherno kulturno institucijo, pa naj 
je bilo vprašanje univerze, -o kateri se je v stari Jugoslaviji 
dvajset let govorilo, ne kako bi se razširila, temveč, kako bi se 
reducirila. Prav 'tako je vedno viselo v negotovosti vprašanje 
naših gledališč, skratka vsega, kar je bilo v zvezi z napredkom: 
nikdar ni bilo govora, da je treba te ustanove pospeševati, 
vedeno pa, kako bi se reducirale. In tako se je ljudstvo v Slove
niji vedno balo za te svoje ustanove, namesto da bi se moglo 
veseliti kakega razvoja.

Pri tem si lahko predstavljamo, kakšen je bil položaj šele 
drugod, kako se. je drugod skrbelo za kulturni razvoj, recimo 
v Makedoniji, v Črni gori, v Bosni in Hercegovini!

Ti podatki, ki jih navajem, že sami po sebi govorijo o na
sprotnem, kakor je bilo nekoč: ne vprašanje redukcije, vpra
šanje razvoja in dviga govori iz njih. Slovenija je po vojni 
dobila vrsto novih kulturnih ustanov, o katerih nekoč ni bilo 
govora, ali pa so bile samo sen našega kulturnega občestva:

1) Akademijo za upodabljajočo umetnost s p ro ra 
č u n o m ---------------- -̂-------------------------------------------  1,700.000

2) Akademijo za igralsko umetnost s proračunom 778.000
3) Drž. šolo za umetno obrt s p ro ra ču n o m ------------  1,140.000
4) Drž. šolo za žensko domačo obrt s proračunom — 9120.000

Prav tako se je dvignila skrb za narodne muzeje, skrb za 
Akademijo glasbe, ustanovila se je Državna filharmonija, Mo
derna galerija je bila letos odprta in je bilo zanjo' izdano v 
letu 1947: din 8,623.563.— Ob filmsi industriji smo začeli z 
ustvarenjem umetniškega filma, medtem ko se je število film
skih obzornikov že visoko dvignilo. — Pri tem je treba omeniti 
skrb, ki je posvečena uvozu dobrih, kvalitativnih filmov. Med
tem ko se je naše ljudstvo pred vojno zastrupljalo s plehkimi, 
brezidejnimi, dekadentnimi zapadnimi filmi, ki so bili pred-



vajani zaradi golega dobička, moramo danes ugotoviti, da se 
je visoko dvignilo povprečje kvalitetnih filmov, a nič manj 
dejstvo, da danes naše občinstvo samo odklanja zapadno film
sko dekadenco.

Za osnovni prosvetni in kulturni razvoj skrbijo seveda 
naše šole. Poleg tistih, ki so bile porušene in so se že obnovile 
ali se že obnavljajo, se gradijo  tudi že nove. Število- gimnazij, 
višjih in nižjih se je danes dvignilo že na okrog 60. Če 'pomis
limo, da je v nekdanji Avstroogrski na ozemlju današnje, Slo
venije bilo vsega s-icer okrog 15 gimnazij, od katerih pa sta 
bili samo dve slo-venski, nekaj mešanih, večina pa nemških in 
da so bile preprostemu človeku nedostopne, če pomislimo, da ’ 
smo v starii Jugoslaviji vodili neprestano borbo za tistih 18 
gimnazij, ki mo jih imeli, ker so nam vedno pretili z redukci
jami pri njih, in če pomislimo, da je danes teh 60 gimna-zij ras- 
porejenih po vseh količkaj večjih krajih, tako -da so dostopne 
slehernemu delavskemu in kmečkemu otroku brez posebnih te
žav, tedaj lahko pričakujemo silen porast splošne izobrazbe, 
znanja,, in dvig kulture. Poleg tega imamo- izreden pojav izo
brazben po tečajih zaradi izpolnjevanja potrebnih kadrov, kar 
seveda pomeni splošen kulturni dvig.

Po-leg osnovnih šol, ki so razpredene ali bodo' razpredene 
po vseh vaseh, po vseh naseljih, nikakor ne smemo pozabiti na 
Ijudskoprosvetno delo, ki ga pri nas vrši. Ljudska prosveta z 
ustanavljanjem prosvetnih društev in s pritegovanjem drugih 
društev in organizacij k prosvetnemu delu (sindikati, pevska 
društva, gasilstvo). V okviru teh društev prirejiajo igre, usta
navljajo se knjižnice. Z izgraditvijo zadružnih domov bo ljudska 
prosveta našla svoj pravi dom, od koder bo- mogla zajeti vse 
ljudi.

Položaj v tem pogledu je bil pri nas pred vojno sicer dru
gačen od položaja drugod in smo imeli n. pr. lepo število knjiž
nic in tudi kulturnih prireditev.

Seveda je okupator vse to uničil, požgal ali odpeljal knjige, 
razdejal diletantske odre, tako da smo po osvoboditvi morali 
začeti docela na novo. Kajpak je bilo treba tudi ljudsko prosveto 
postaviti na nove temelje, ustvariti na novo prosvetne družine, 
zakaj stare so bile v klerikalnih rokah in niso služile ljudskim 
interesom .— Kljub pošastnemu razdejanju — in okupator je 
bil tudi v kulturnih stvareh strahotno dosleden — je naši Ljud
ski prosveti uspelo, da je v še (ne polnih treh letih organizirala 
okrog 1000 ljudskih knjižnic, kar je enkrat več vakor smo imeli 
pred vojno, in da je v knjigah — in to izbranih — presegla



predvojni položaj; naše ljudske knjižnice štejejo danes okrog
300.000 knjig. Lansko leto je delalo 863 gledaliških skupin, 806 
pevskih zborov itd. Na mesec imamo okrog 500 kulturnih prire
ditev, kar znese letno nad 5000 prireditev. Poleg tega v Slove
niji dela še 61 ljudskih univerz. — Vse to pa v resnici pomeni 
šele začetek tistega dela, ki ma;j ponese kulturo- v najširše sloje 
našega naroda. Kakor vse kulturne dobrine, tako tudii knjiga 
danes čedalje bolj last naših delovnih ljudi: delavca in kmeta 
predvsem, ki sta nekoč redko, posegla po knjigi. Če v Sloveniji 
mesečno izide okrog 40 knjig  in brošur, torej letno do 500, je 
to daleč nad predvojnim nivojem. Upoštevati pa je treba, da so 
se naklade podvojile, da, potrojile. Niš manj, da se danes knjiga 
razproda v nekaj mesecih in da ta  knjiga gre med ljudi. Prezreti 
ne smemo, da je v izboru prišlo doi tiste načrtnosti, ko odprav
ljamo iz naših programov ne samo vso ničvredno, literaturo da 
ne hlastamo več za reklamnimi pojavi predvojnih časov, in da 
je odpravljena tudi vsa brezidejna, dekadentna književnost.

Tako se kultura v naših novih razmerah vrašča* v življenje 
naroda. Podobno kakor pri nas v Sloveniji je v vseh drugih 
republikah. Da, po nekod imamo celo zavidljivo nagel dvig kul
ture, to je pri narodih, .ki do nedavna niso smeli govoriti v 
svojem jeziku ne ustvarjati svoje kulture.

S tem v zvezi je treba spregovoriti še besedo O’ naših ustvar
jalcih kulture: o književnikih, upodabljajočih umetnikih, glazbe- 
nikih, igralcih, reproduktivnih umetnikih itd.

Naše kulturno vprašanje ni bilo nikdar vprašenje p ro ra 
čuna kar se tiče njegove materialne strani: ali pa je bilo obrav
navano po parlamentarnih hodnikih in doseženo po večini 
v drobtinah. (Še bolj žalostno je seveda bilo v tem pogledu v 
nekaterih naših drugih republikah). In za doseženo se je bilo 
treba večno bati.

Še slabše je bilo glede te kulture z njene duhovne, moralne 
strani kolikor ni bila v službi vladajoče kaste in se ni udinjala 
vsem mogočim gospodarjem, ni bila priznana, večinoma pa 
celo predana kot posebno vprašanje in to ne morda ministrstvu 
prosvete ali raznim .komitejem za kulturo, temveč predvsem 
policiji: od Prešerna naprej od zlioglasnega cenzorja Pavška in 
notranjega ministra Avstrije Sedlnitzkega pa do policista stare 
Jugosliavije dr Korošca, pri čemer je policijli pomagala še cer
kev. Tu pred policijo se je obravnavalo vprašanje naše kulture! 
Jasno je da je za kulturnega delavca, ki je na ta način pripa
dal v resor policije, bilo kaj grenko poskrbljeno. Biografije na
ših največih mož nam pripovedujejo o nijhovi žalostni usodi, ko 
so bili prepuščeni životarenju in počasnemu hiranju. Mnoigi naši
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ustvarjalci prav zaradi tega niso mogli do kraja sprostiti vseh 
svojih sil. Ta pečat se pozna na vsej naši kulturi, ko je kulturni 
ustva.rjalac često podlegal svojim osebnim bolečinam in se ne- 
retko zatekal v nekak pesimizem. Ni govora, da bi bil tak 
ustvarjalec kdaj dobil priznanje v javnosti za svoje delo., razen 
kadar še oficielnost ni mogla mimo njega. To' pa je bilo tudi 
vse. Nikdar pa se ni; javnost odnosno politično vodstvo pobri
galo za gmoten položaj takega kulturnega delavca. Vzemimo, 
na primer upodabljajoče umetnike: Ko se je nekoč redko zgo
dilo, da so prodali na razstavi kako sliko, so nasprotno na le
tošnji razstavi naše javne ustanove pokupile umetnin v vrednosti 
ok rog  900.000 dinarjev, in če so slikarji nekoč iskali dela po 
cerkvah, danes ustvarjajo po javnih poslopjih impozantne freske.

Žalostna doba našega kulturnega delavca, ustvarjalca, je 
končana, ko se je namreč moral mimo policije krasti do ljud
stva če je temu ljudstvu hotel povedati resnico (iz svojega srca 
in znanja. Končana pa je tudi njegova bedna pot, kjer je bil 
enostavno prepuščen fizičnemu hiranju.

Hotel bi, da se v tej zvezi dotaknem samo nečesa, kar je 
bilo nekoč tako rekoč nepoznano*: namreč nagrad. Res smo 
imeli pri nas v Sloveniji že tudi pred vojno, nekaj nagrad, ki pa 
v resnici niso presegle štirideset tisoč din. Te nagrade so za 
posameznika dosegle največ 5.000 din., po navadi pa po 3.000,. 
(Usoda je hotela, mimogrede rečeno, da so jih večinoma dobi
vali naši naprednj ljudje, čeprav so bile namenjene vse komu 
drugemu prej kot le tem). Danes so naše republiške — Prešer
nove nagrade — bile razdeljene v znesku 420.000 din. in to 
šestnajstim ljudem. Take nagrade delijo tudi druge republike 
v svojem republiškem obsegu. Pri tem niso vštete posebne na
grade, podeljene kulturnim delavcem ob njihovih jubilejih, niti 
druge podpore! — Vse to pa daleč presegajo nagrade pri Ko- 
mitetu za kulturo in umetnost Zvezne vlade v Beogradu, ki so 
to leto bile razdeljene v skupnem znesku: 3,600.000 din, med 
118 kulturnih delavcev, in sicer v najvišjem znesku 100.000 din. 
do najnižjega 15.000 din. Če k tem prištejemo še nagrajence 
po republikah, lahko trdimo, da je na pr. v letu 1947 dobilo 
okrog 200 kulturnih delavcev nagrade, to je pojav o kakršnem 
si na tistem toliko proslavljenem zapadu sploh ne morejo pred
stavljati. — Če oddvojimo nagrajence po republikah, teta j re- 
cimo za Ljudsko Republiko Slovenijo odpade od zveznih nagrad 
nič manj kot 26 ljudi, ki so dobili vsega 760.000 din. Če k temu 
prištejemo še republiške nagrajence, po številu 16, ,ki so dobili 
vsega 4120.000 dinarjev, dobimo za LR Slovenijo: 42 nagrajen
cev, ki so za leto 1947 dobili nič manj kot 1,180.000 dinarjev



nagrad. Tako je poskrbljeno za kulturnega delavca v novi Ljud
ski Republiki Jugoslaviji. Te stvari so se mi zdele potrebne, da 
jih poudarim prav na tem mestu. Komentar o tem, mislim, je 
odveč.

Vprašanje, koliko prizadevanje naših kulturnih delavcev 
v resnici že odgovarja  tej ljudski skrbi za ostvarjalca, sicer ne 
spada sem. Toda navdaja me globoka vera, da smo stopili na 
tako pot, kjer bo kulturni delavec lahko razvil vse svoje sile 
v polni meri v največjo korist delovnemu ljudstvu. Pri tak h 
pogojih namreč so možnosti za visoki kulturni razvoj in visoko 
ustvarjanje svestransko zagotovljene.

Glasoval bom za proračun. (Aplauz).

Pretsediavajući: Reč ima narodni poslanik Šoti Pal.
Šoti Pal (AP Vojvodina — NR Srbija): Drugovi i druga- 

rice, s obzirom na važnost lokalne privrede u našoj zemlji, 
dozvoiLite mi da se u diskusiji sa nekoliko reči osvrnem na zna
čaj rukovodenja lokalnom privredom kod nas u Vojvodini.

Lokalna privreda doprinosi ostvarenju saveznog budžeta 
i Petogodišnjeg plana i na taj način što široke slojeve radnog 
naroda dopunski snabdeva, uglavnom iz svojih lokalnih izvora, 
a i na taj način što proizvodeči ostvaruje dobiti. Tako je naša 
lokalna privreda u Vojvodini u prvom tromesečju ove godine, 
iako nije sezona za glavne grane naše lokalne privrede, mlin
ska i ciglarska industrija, uplatila prekoi 20 miliona dinara samo 
na ime poreza na promet proizvoda.

Hoču da kažem i nekoliko reči o tome na koji način na
rodni odbori mogu što više doprineti ostvarenju prihoda iz 
lokalne privrede i povečati dopunsko snabdevanje svojih trži* 
šta. Kao primer dobrog rukovodenja i s,amoinicijative mogu se 
istači narodni odbori Sombora, Novog Sada i Subotice, koji su 
pored svoje razvijene mreže malih industriskih preduzeča i 
uslužnih radionica organizovaH i lokalne poljoprivredne eko
nomije. Na tim ekonomijama su zasejali preko 1000 jutara 
ranog i kasnog povrča, što če pored baštovanskih zadruga i 
privatnih baštovana umnogome olakšati snabdevanje radnog 
naroda pomenutih gradova povrčem. Pored ovoga j pored 
niške cene pri prosečnom prinosu, narodni odbor u No,vom 
Sadu če moči ostvariti preko pola miliona čistog prihoda sa 
svoje lokalne ekonomije. Da nije bilo preduzimljivosti tih na
rodnih odbora, zemlju od koje su stvorili ekonomiju, mogli su, 
kao i neki drugi narodni odbori, da izdaju privatnicima u zakup 
} svega ovoga ne bi bilo.



Slične primere snalažljivosti j samoinicijative pokazali su 
i seljaci sela Jarkovca u Banatu i seljaci Pačira iz Bačke. Oni 
su svojim sopstvenim sredstvima, bez ikakvih investicionih k re
dita podigli vrlo lepe ciglane sa kapacitetom od po 1,200.000 
cigala godišnje. Uz pravilno gazdovanje na ovim ciglanama, 
mesni narodni odbori moraju pored vanplanske proizvodnje 
cigala ostvariti i dobit.

Ima, medutim, i losih primera gazdov.anja u lokalnoj pri
vredi. Sreski narodni odbor u Kuli, na primer, iako ima najra- 
zvijeniju lokalnu privredu u Vojvodini, ne samo da se ne ističe 
so.moinicijativom u pronalaženju novih izvora sirovina i pri
hoda, nego mnogo zaostaje i 'u sredivanju postoječe lokalne 
privrede.

Ima mesnih narodnih odbora koji ne vode računa o svojoj 
lokalnoj privredi i preopterečuju je mnogim upravnim, admi
nistrativnim i pomočnim osobljem, zbog čega proizvodi tih 
preduzeča postaju skupi, a preduzeče pasivno. Dalje, mnogi se 
narodni odbori ne orijentišu na pronalaženje sopstvenih izvora 
sirovina, nego sve čekaju od planske raspodele odozgo. U ne
kim se preduzečima, koja dobijaju sirovine planskom raspo- 
delom, uz prečutno odobravanje narodnih odbora, štedelo sa 
utroškom sirovina samo da radnici ne ostanu bez posla usled 
nestašice sirovina'.

Sve to dokazuje nepravilan odnos narodnih odbora prema 
narodnoj imovini i prema osnovnom zadatku koji kr oz n j ih . 
postavlja zakon o Petogodišnjem planu razvitka privrede u 
našoj zemlji, a to je, da sav svoj trud i napor ulože u podizanju 
životnog standarda čitavog radnog naroda naše zemlje.

Samopregomim zalaganjem i sa više samoinicijative i sna- 
lažljivo^ti, narodni odbori, kao neposredni rukovoddoci lokalne 
privrede, moči če da odgovore onim zadacima koje pred nas 
postavlja naš Petogodišnji plan i naš drug Tito.

Hteo sam, drugovi, da se na kraju sa nekoliko reči osvrnem 
i na plan naše Savezne vlade da u toku ove godine raspiše sve- 
narodni zajam u višini od 3 i po milijarde dinara. Naši narodi, 
okupljeni o.ko druga Tita i svoga Narodnog fronta, načisto su 
sa tim da obnov u i izgradnju svoje zemlje mogu jedino ostva
riti svojim sopstvenim snagama, načisto su s tim da jedino onaj 
narod koji može svojim sopstvenim sredstvima da izgradi svoju 
zemlju, ne tražeči nikakve pomoči od drugih naroda, može je 
dino da bude istinski nezavisan. Narodi Vojvodine sigurno če 
pozdraviti ovaj akt Savezne vlade i ja sam uveren da če dati 
maksimum od sebe za ostvarenje plana naše Vlade o zajmu koji 
znači da naši narodi sopstvenim sredstvima i svojim snagama



žele da izgrade svoju zemlju, da sprovedu njenu industrijali- 
zaciju i elektrifikaciju.

Ovogodišnji predlog budžeta daje široke mogučnosti ra
zvitka naše privrede uopšte i zbog svega ovoga izjavljujem da 
ču glasati za ovaj predlog. (Aplauz).

Pretsedavajuči: Reč ima narodni poslanik Bečir Galijaševič.
Bećir Galijaševič (NR Bosna i Hercegovina): Drugovi i dru- 

garice narodni poslanici, kada se pobliže razmotri struktura 
predloga budžeta sa finansiskim zakonom za 1948 godinu, koji 
ustvaril predvida izvršenje druge godine Petogodišnjeg plana, 
onda se sa punim pravom može reči da je ovaj predlog budžeta 
pravi rezultat naše nove društvene stvarnosti. Ovaj uspjeh za 
ovako kratko vrijeme svakako je rezultat velikih uspjeha na 
političkom, privrednom i finansiskom polju nove Jugoslavije. 
Sa ovakvim uspjehom ne može se pohvaliti nijedna zemlja u 
Evropi koja je bila pod okupacijom.

Prva godina Petogodišnjeg plana' završena je sa velikim 
uspjehom i stvarno ovakav uspjeh, kako je rekao naš voda i 
učitelj drug Tito uoči nove godine 1948, mogao se postiči za- 
hvaljujuči novom društvenom poretku i zahvaljujuči velikom 
elanu i stvaralačkoj sposobnosti našh radnih masa.

Ovako pravilno budžetiranje moglo se postiči zato što su 
u godinama poslije oslobodenja pravilno postavljeni svi pnopisi
o regulisanju privrednih i finansiskih pitanja putem donošenja 
pozitivnih zakona, uredaba i uputstava, i ovi su p ropi si bili 
stvarno bitni, da danas imademo pravilno budžetiranje svih 
organa narodnih vlasti, koje odgovara ne samo Ustavu kao te- 
meljnom zakonu naše zemlje, nego i realnom planiranju druge 
godine' prvog Petogodišnjeg plana.

Petogodišnji plan predvida veliko unapredenje naše poljo
privrede. To se jasno vidi iz predloženog budžeta. Naša je po- 
Jjoprivredna proizvodnja još na dosta niskom stupnju i ona 
mora 'iči uporedo sa razvojem industrije, jer ona ne samo što 
daje sirovine za našu industriju nego ona mora da prehrani 
radne mase grada, koje če daljini razvojem industrije biti 
mnogo veče. U našoj zemlji postoje svi uslovi za boljui poljo- 
privrednu proizvodnju kako po kvantitetu tako i po kvalitetu. 
A pravilan razvoj poljoprivrede ne može se ni zamisliti bez 
industrijalizacije naše zemlje, jer je ona usko povezana sa po
trebama seljaštva.

Imajuči u vidu odlučnu ulogu poljoprivredne proizvodnje 
u Petogodišnjem planu, trebalo bi tražiti puta i načina da se 
dade jača zaštita poljoprivrednom proizvodaču kome štetu na-



no.se prirodne sile, da se zemljoradnik može nesmetano posve
titi izvršenju zadataka u poljoprivrednoj proizvodnji, zadataka 
koje pred njega postavlja Petogodišnji plan.

Prema podacima, prosječno godišnje oštečuje gräd 150—
200.000 hektara obradive zemlje, a torne odgovara oko 5.500—
6.000 vagona bijelih žitarica i prekoi 9.000 vagona kukuruza. 
Šteta od mraza i bujica iznosi vjerovatno polovicu šteta nane
senih od grada.

Efikasne tehničke mjere ne postoje da se ovo spreči i zato 
se proizvodaču omogučuje da sebi osiguranjem usjeva obezbi- 
jedi uloženi trud i materijalna sredstva.

Kod Državnog osiguravajučeg zavoda, koji ima zadatak da 
oisigurava narodnu imovinu od elementarnih nepogoda, po 
stoji dobrovoljno osiguravanje od grada, i ove premije, iako 
su mnogo niže nego što su bile u staroj Jugoslaviji, ipak su 
visoke.

S obzirom na mali broj dobrovoljnoga osiguranja usjeva i 
s obzirom na to što dobrovoljnom osiguranju pristupaju samo. 
oni proizvodači čija zemljišta spadaju u gradobitne pojaseve, 
Državni osiguravajuči zavod, uslijed velikog rizika, nije mogao 
dati mnogo niže premiske stope iako je to učinjeno u nekoj 
mjeri za 1948, i baš zbog toga nije ovakovo osiguranje postalo 
masovno.

Zbog toga je potrebno da se našem zemljoradniku pruži 
onakovo osiguranje koje odgovara interesima širokih narodnih 
masa i interesima naše planske privrede.

Imajuči sve ovo u vidu, dobro bi bilo da se donese uredba
o obaveznom osiguranju usjeva od elementarnih nepogoda, ako 
ne ove godine, jer  je vrijeme poodmaklo, a ono pravovremeno 
dogodine, i tim putem če se stvoriti obezbjedenje poljopri- 
vrede, kako  to postoji u Sovjetskom Savezu i djelomično u 
Bugarskoj.

Uvodenjem obaveznog osiguranja usjeva postiglo bi se 
slijedeče:

1) Osiguranje če obuhvatiti ekonomski slabijeg poljopri- 
vrednog proizvođača, kao i one koji su nastanjeni u najzabače- 
nijim krajevima.

2) Premija če biti jevtina i kao takova neče utjecati na 
proizvodne troškove i neče pretstavljati opterečenje proizvo- 
dača.

3) Pošto bi se obavezno osiguranje sprovelo na principu 
da rizik premije bude jednak štetama, to če se tim putem na- 
plačeni iznosi premija vračati narodnoj privredi isplačujuči 
štete nastradalima.



4) Osiguranje bi trebalo da obuhvati ne samo štete od 
grada, nego i štete od bujica, slane, mraza j od provale oblaka.

5) Ovakovo če osiguranje dati potstreka za primjenjivanje 
savremenih tehničkih sredstava, koja1 če uveliko pomoči una
predenje poljoprivrede i time če proizvodač moči izvršiti plan 
ranije i prije, jer je njegov trud zaštičen..

6) Ovim osiguranjem otpašče potreba da se tereti državni 
budžet za pomoč postradalim krajevima od nepogoda.

Kod naših zemljoradnika postoji raspoloženje za ovakovo 
osiguranje, i ovo se ne može smatrati ,kao teret, jer če od ovoga 
imati koristi pcjedinae i društvena zajednica, jer zapravo osi
guranje i nije ništa drugo nego udruženje onih kojima prijeti 
ista opasnost, da bi zajednički podnijeli štetu.

Drugovi narodni poslanici, pošto imadem puno povjerenje 
u našu Vladu na čelu sa maršalom Titom i pošto smatram da 
ovaj predlog budžeta odgovara u cijelosti interesima naših 
naroda, izjavljujem da ču u načelu i u pojedinoistima glasati 
za njega.

Rretseda^ajuči: Reč ima narodni poslanik drug Radomir 
Matič.

Radjomir Matic (Izborni srez ražanjsko-temnički, NR Srbija): 
Čiuili smo izlaganje .pomočnika Ministra finansija i ostalih dru- 
gova naših rukovodilaca, čuli smo i ostale govornike. Ja ne bih 
imao šta novo da kažem u ovoj diskusiji. Mi smo i prošle go 
dine glasali za budžet za 1947 godinu. Mi smo videli u njemu 
sve one potrebe i zadatke koji proističu iz našeg phana. Sve smo 
to, drugovi, ne samo ostvarili nego i premašili za 7 milijardi di
nara. Znači da je sve bilo pravilno proiračunato. Možemo, prema 
tome, biti ubedeni, drugovi, da je i ovaj budžet pravilno pro- 
računat i da čemo ispuniti i sve ono što je u njemu predvideno.

Ja sam hteo da kažem samo ovoliko', kako se odražavaju 
mere naše Vlade na terenu, kako se ostvaruju naša predvidanja, 
na ka,kve se teškoče nailazi i kako se te teškoče savladuju. 
Uzečemo kao primer pitanje naplate poreza. Naše savezno Mi- 
nistarstvo finansija izdalo je raspis da se naplačuje porez na 
dohodak od svakog domačinstva prema njegovoj ekonomskoj 
snazi, vodeči pri tome računa o tome koliko pojedino domaćin- 
stvo ima radne snage, jednom rečju da se uzmu u obzir svi po
trebni elementi. To se vrlo dobro pokazalo u praksi. Na zboro- 
vima birača, pošto je porez razrezan na svako domačinstvo, 
iiznete su cifre koliko je koje domačinstvo imalo da plati na 
ime poreza. Pojavio se i pokoji nezadovoljnik. Njemu je data 
reč i reklo se da ga treba saslušati lepo-, pa mu se iz mase odgo



vorilo: »Druže, ti možeš da platiš onoliko koliko si samo od 
grožđa uzeo«.

Nemarno jiijedan procenat žalbe. Razrez poreza je nap la
čen u potpunosti za 1947 godinu.

Štoi se tiče toga kak o  su nam 1946 godine neprijatelji hteli 
da ometu te mere, imučniji seljaei i špekulantski elementi nisu 
hteli da plate porez, hieli su da nas izazovu da im isteramo stoku 
na pijacu. Medutim, to se 1947 godine nije ponovilo i nije bilo 
nijednog slučaja da smo vršili naplatu poreže prinudnim putem.

Pitanje otkupa. Godine 1947 trebalo je da izvršimo otkup 
kukuruza. Godina 1946 bila je sušna i tako su nas naši špeku
lanti sa sela zaglušili time kako je sve sušom uništeno. J mi 
smo skoro bili podlegli tom uticaju. Medutim, i odbor i mi sma
trali smo da smo» pravilno proračunali. Pošto  Ministarstvo nije 
za ishranu dalo nikakav drugi izvor nego nas uputilo na1 sop- 
stveni izvor, mi smo malo bolje prilegli na stvar. Narod je po- 
mogao i pokazao na licu mesta gde ima kukuruza, i mi smo 
otkupilj 45 vagona, dali žitnom fondu i ishranili svoj srez.

Sad, kad je slobodno kontrahiranje, neprijatelj je hteo i tu 
da nas omete i kaže: »Ko kontrahira, neče imati za sebe, jer če 
ga država primorati da da i ono što nije rodilo«. Tu nam je po- 
mogao Front, jer  je pravilno objasnio, i mi smo i tu ispunili plan 
kontrahiranja.

I u pitanju vezanih cena pojavljuju se oni isti elementi i 
iznalaze forme kako da sabotiraju i kažu: »Ko prodaje po ve
zanim cenama, nadovezače mu se za obavezan višak«. Zbog 
toga je dolazilo da ljudi nose u tude zadruge da se ne bi imala 
evidencija o tome koliko je ko dao po vezanim cenama. Ali i tu 
je Front pravilno objašnjavao i objasnio narodu.

Dalje, kad je bilo pitanje izgradnje zadružnih domova, kod 
nas se javilo 17 zadruga da1 grade domove. Medutim, Zemaljska 
uprava za gradnju zadružnih domova, zbog materijala, odobrila 
je da se izgradi samo 11 domova*. I ljudi su počeli da spremaju 
materijal. U jednom selu, gde se prošle godine nije spremila 
cigl.a», špekulanti, koji su imali cigle, a neprijatelji su podizanja 
domova, kad je Front tražio da mu pozajme ciglu, oni su to 
ođbili. I tu se nije ništa moglo. Šta je onda uradio Front? Dru
govi iz susednog sela imali su ciglu. Otišlo se k njima u selo, 
sazvan je zbor i pred njima izložena situacija. Ljudi su kazali: 
»Mi čemo vam dati 120.000 cigala«. Nešto je dao sam Front a 
nešto sami frontovci. I trečega dana 150 kola krcatih ciglama i 
okičenih krenulo je iz Gornjeg Katuna u Donji Katun; ljudi su 
sa pesmom pošli da pomognu ovu frontovsku akciju.



Kada su to videli oni elementi koji nisu hteli da dadu svoju 
ciglu, došli su i oni da skidaju pa su sutradan i oni dovezli 
svoju ciglu i tako je to selo prvo počelo sa izgradil j om svoga 
doma. Tako radi narod i tako se 'On bori sa spekiflantskim osta- 
cima reakcije na selu.

J po drugim pitanjima, kao, na primer, otkup pasulja i 
otkup vune, pokušali su neprijatelji da ometaju, ali im narod 
dostojno odgovara. Svaki plan premašuje se sa 120, 130 do 
200% u izvesnim stvarima.

Hoču ovde nešto da kažem o našim zadrugama. Otkako je 
počela trgovina po vezanim cenama, naše su zadruge potpuno 
postale centri našeg sela, kulturni, prosvetni i privredni ako ho
čete. Ali, drugovi, ima nešto s čime bi trebalo da se požuri a to 
je da se što pre, u cilju unapredenja poljoprivrede, nabavi izve- 
stan broj najsitnijih poljoprivrednih sprava kao što su drljače, 
sejalice itd. i bar po jedan par konja, da še može onome siro- 
mašnom seljaku pomoči da } on svoju njivu zaseje i da upotrebi 
te sitne sprave. Isto tako, radi prevoza poljoprivrednih proiz
voda do saveza, do varoši i, obratno, industriske robe do samog 
sela, jer  inače su u zavismosti sitni seljaci od onih imučnijih, 
koji imaju poljoprivredne sprave makar i sitne, ali ipak to je 
jedna zavisnost'. I ostale poljoprivredne sprave kao- muljače i 
kazane trebalo bi nabaviti. Dve naše zadruge poseduju kazane
i muljače i to se vrlo dobro pokazalo, a i zadruge pametno 
time ekomomišu i regulišu cenu tih usluga na selu.

Toliko, drugovi, što se tiče naših zadruga i ostalih poslova 
koje. naš narod obavlja na selu.

Sa svega ovoga, drugovi, kao i sa tih razloga što imamo 
ogromne zadatke u 1948 godini, koje nam postavlja naš Peto- 
godišnji plan, ja ovde izjavljujem u ime svoga sreza da če se 
ljudi moga sreza zauzeti da sve zadatke koji proističu iz plana 
u potpunosti izvrše.

Izjavljujem da ču glasatj za predloženi budžet'. (Odobra
vanje).

Pretsecjavajuči: Na popodnevnoj sednici saslušali smo je- 
danaest govornika. Lista govornika još nije iscrpena. Ima još 
jedanaest prijavljenih govornika. Slaže li se Skupština da ovu 
sednicu zaključim? (Slaže se). Ovu sednicu zaključujem a iduču 
zakazujem za sutra u 9,30 Časova pre podne.

(Sednica je zaključena u 19,40 časova).



ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ 
ВЕЋА И ВЕЋА НАРОДА

Четврта седница

(26 априла 1948)

Почетак у 9,50 часова.

Прегседавао потпретседник Већа народа Божидар Масла- 
рић (HP Хрватска).

Претседавајући: Отварам четврту заједиичку седницу 
Савезног већа и Већа народа у V редовном заседању Народне 
скушитине ФНРЈ. Ззписник данашње седнице водиће секре- 
тар Већа «арода др Бранко Чу|5риловић. Молим друга секре- 
тара m  прочита затшсник 'Прошле седнице.

Секретар др Бранко Чубриловић чита записник греће 
заједничке седнице од  25 аирила 1948 године.

Претседавајући: Има ли лримедаба да прочитани за- 
писник? (Нема). Прима ли Бародна скупшти'на ов.ај заггисник? 
(Прима). Пошто Скупштина прима прочитани затшсник, он 
се оверава.

Прелазимо нга дневни ред: продужење ©пштег претреса 
Предлспа ошптедржавпог буџета з»а 1948 го|дину. За реч се 
пријавио народни лосланик Чедомир Ђурђевић.

Чедомир Ђурђевић (Изборни срез ресавски, HP Србија): 
Другови народни послаишц/и, наш Мимистар Савезне влвде 
друг Милован Ђил1а€ у своме прекјучерашњем говору у 'овом 
доц\т о питањим^ културног лреображаја који ice врши у 
нашој земљи, изнео je сшширно сву величину окултурне рево- 
луције која се под руководством друга Тита и наше Комуии- 
стичке партије раввија у Федеративној .Народној Републици 
Југославији и обележио јасно линију нашег даљег к | у | л т у р ' Н О -  
просветног развоја. У вези с тим дозволите ми да се и ja iy



неколико речи осврнем на литање улоге штампе и издавачке 
делатности у нашој земљи.

Улога KO'jy позитивна писана реч, било дневне или no- 
времене штампе, било књижевпог или научног дела, игра» у 
подиззњу iKултурнo-inpereветнor нивоа једног њарода, |у| фср- 
мирању друштвеноЈ,политичке свести код ш јш ирих народних 
маса, .у утицају који’ врши на организовање и активизирање 
људи у 'пра.вцу стварања нових и савршеиијих облика жи- 
вога, —• заиста je значајна, толико. значајна, да се она може 
ст.авити |\i ред лрворазредних вшсгтитних фактора у друштву.

У - с т а р о ј  Ј у г о с л а в и ј и ,  Ј у г о с л а в и ј и  д о  р а т а ,  з а х в а љ у ј у ћ и  
о д р е ђ е н и м  д р у ш т в е н о - п о л и т и ч к и м  у с л о в м м а ,  ш т а м п а  и  и з д и -  
в а ч к а  д е л а т н о с т  у о п ш т е  к о д  н а с  н и с у  н и  и з д а л е к а  в р ш и л е  
ј е д н у  т а к в у  д р у ш т в е н о  ' к о р и с н м  ф у н к ц и ј у .  К а д а  o©oi к а ж е м о ,  
м и  м и с л и м о ,  у г л а в м о м ,  н а  0 'H*aј в л а д а ј у ћ и  д е о  о н д а ш њ е  
ш т а м л е  и  и з д а в а ч к е  д е л а - т н о с т и ,  к о ј е  с у ,  ' С  ј е д н е  с т р а н е ,  б и л е  
о д р е ђ и в а н е  к а р а к т е р о м  ' н е н а р о д н е  в л а с т и  и  в л а д а ј у ћ е  б у р -  
ж о а о к е  и д е о л о г и ј е  у  к г а ш о ј  з е м љ и ,  a 'С д р у г е  с т р а н е  — п р о -  
ф ;и т е р с к и м  ' М ' 0 . т и в и м а  и  т е н д е и ц и ј & м а  р а з н и х  п р и в а т н о - к а п и -  
т а л и с т и ч к и х  и з д а в а ч к и х  ' П р е д у з е ћ а .

Због таквог свог карактера и штампа >и ‘К њ и г а  |у старој 
Југослаеији «ису биле усмерене на ироовећив^ње «ајширих 
народних слојева, већ, «апротив, у правцу њиховог з а г л у ш Б И '  
вања и шсивизирања, како би се што дуже и што чвршће 
држале у покорности, екошжској иотлачености и политичкој 
обесправљености. Тековине истинске тсултуре и уметно-сти 
биле 'Q\1 далеко Од н.арода, а народ далеко од утицаја на кул- 
туру и уметност, јер тај народ, коме се «ије давала могућ- 
h g 'c t  да упозиа* 'најплеменитије плодове стваралачког људ- 
ског духа, садржане у књижешшм, уметничшм и н.аучним 
делима, да увиде њ и х о в ј у ! корисност за свој властити напре- 
дак, — још мање je био у могућиости да са своје стране 
утиче his унапређив,2,њу и умножавање тековина људске 
културе.

У бившој Југославији, сем факта да qy) сва материјална 
средства штампе и издавачке делатности билз! у рукама неиа'- 
родне државе или појединаца, — који су GB'Oija гледишта били 
у свему ускладили са владајућом реакциошрном идеологи- 
јом, — није постојала ни најобичнија, формална прађанска 
слобода mT.aiMine, већ je читав «ови-нарски, 'публицистичкп и 
књижевно-изд!а'ва;чки рад био исдвргнут 'превентивној црмо- 
стотинашкој цензури, к о јa je iv корену гушила сваку иоле 
напредну мисао, — исто онако као што je сурови режим 
диктатуре прогањао, хапсио и мучио све носиоце друштве-



ног 'Прогреса у нашој земљи. Ако je, и ;поред свега Tona, у 
бившој Југославији, у гтојединим њеним културним цен- 
трима, кроз читава-’ ту загушљиву, реакционарну атмосферу, 
с времека на време, засветлила, па ткшекад и дуже ©ремена 
зрачила светлост каквег напредног листа („Нин”), каквог 
часописа („Наша стварност”, „Стожер”, „Уметност и крм- 
тика”) или каквог издањачког предузећа („Нолит”), — онда 
je то 6'ило могућно само захваљујући пожртвованом раду и 
шалгажљивости наших поштених јавиих, култур«их и књи- 
жевиих радника, који се нису мирили са 'поетојећим злом, 
већ icy се храбро ухватили у коштац с њиме, 1потпомогн|\!ти 
морално и материјално од оног прогресивмог дела нашег 
садашњег друштва, :моје се, 'са Комунистичком партијом на 
челу, борило и припремало услове за наступајући темељити 
друштвено-политички иреобргжај у нашој земљи.

Народноослободилачка борба, кјој-а- je под руководствслм 
друга Тита ©о-ђена пуне четири годиие, није ‘нашим ђнародима 
донела саж> ослобођење >од окупатора и дом^ћих издаЈника. 
већ им je донела и ново друштвено-економаш уређење, нову 
народну власт и шцијалиетички сектор ‘привреде. Од гттла- 
ченог, 'Сбеоправљеног објекта капиталистичке експлоатацпје, 
народ je постао слободан у сваком ‘погледу и у .могућиости 
je да учествује у стваралачком радм 'на изграђивању новог 
и светлијег живота .у својој земљи. Место старе, реакцио- 
нарне буржсаске идеологије, изграђује ее нова прогресиена' 
идеологија н^јширих »народних слојева. Захваљујући на- 
родној власти, народ долази до листова, шт.ампарија, изда- 
вачких предузећа, иадавачких 'и графичких кадров®. Годи- 
нама спутавани и пропањани од реакционар'них режима, ш<- 
родни књижевници, «аучници и уметници, који надахнујћа 
за свој ствар^лачки рад налазе у бсг.атом народном животу, 
у његовим позитивни,м светлим традицијама, у његовој борби 
за слободу, мир и бољи живот, — потаомсгнути од своје 
народне државе, могу да стварају дела за <народ, да га< 
упознају -ca највећим делима домаће и светоке литератјуре. 
Тековина најнапредније литературе на свету, iKojy стварају 
слободни «ароди Совјетског Савеза, која je у  бившој Ј.уго- 
славији врло тешко долазила до руку наших 'народа, данас 
већ увеликО' постаје својина ваших нарс1да.

Наше народне масе, у својој «ародној држаеи, не само 
да мот\у) уживати све плодове духовне и материјалне кул- 
туре, да 'се са њима васпитавају и преваспитгвају, већ и саме 
могу 'несметано да учествују у стварању таквих тековина, 
могу да кров књ*иге и листсве изражав.гју овоја духовна



стремљеша, да преко «овина и књига активио дел|у|ју на 
даљи развитак своје земље и на изградњу бољег жив>ота 
у њој.

Навешћу неке податке о штампи и из/давачкој делатно- 
сти у Народној Републици Србији из 1947 године, који илу- 
СТРУЈУ «а-предак који je учињен у опогледу штампе и, изда- 
вачке делатности у нашој Реп|у1блици. Само у тсжу ове ro- 
дине издато je у Народној Републици Србији укупно 276 
дела стручне, 237 уметничке литературе, 149 школских уџбе- 
н ж а ,  111 иубдицистичких књига и брошура, 45 научних дела,
41 дело из области марксизма-лењинизма, 146 вакона и 160 
«њига разне др|уге литературе — са милионоким тиражом. 
'Издавано! je 56 листова и 30 чаоописа републичког значаја, 
■12 листова и 10 часопиаа националних мањина, 33 листа и 41 
'Часопис савезш г значаја. Oaaij велики број изјдатих књига 
и листова, са ©громним тиражом, не сведочи само о огром- 
мом порасту издавачке делатн-ости у  иовим друштвено-еко- 
номским услов-има, већ и о оилиом иторасту интереса широких 
народних маса за  добре књиге, листове и часописе.

Изнети подаци о  мањинским листовима и часописима, 
•који се у Народној Републици Србији штемрпају зод језицима 
'националних мањина, сведоче о великој бризи' наше народне 
државе за «ациоиалиа прав,а мањима1, њихов правилам и сло- 
бодан развитак у нашој држави, за  правила« развитак и 
процват њихове духовне и материјалне културе.

Из rape ’-наведених !податак.а види се и то да  je изда1- 
вачка. делатност iyi наш>о;ј Републици у минулој години обра- 
тила доста пажње издавању уџбени-ш за основне, средње и 
стручне школе, што je неоопорио добро и потребмо с обзи- 
рсш «.a недостатак добрих уџбеника и на измењени карактер 
по-слератне наставе у иашим школама.

Сем побројаних успеха у раду наших издавачких пре- 
дузећа и наше штампе уопште у прошлој години, било je 
код њих и зиаггних недостаташ! и прсхпуста, «оје овде мо- 
рамо тгодвјутћи и које издавачка иредузећа у  идућој псцдини 
морају отклоиити, «ако би са успехом -могла извршити оне 
задатке које Петогодишњи <план, у погледу дизања ошштег 
просветнокултурног нивоа н.аших народних маса, стаеља 
пред њих. Ти недостаци <су, углавном, следећи.

Ма да je прошла ич>диш била прва годииа Петогодишњег 
плана, па према томе и прва година планског рада наших 
издавачких предузећа, она ипак иије дала оне резултате које 
je могла дати. Већииа наших предузећа није добро' спровела 
унјугграшњу организацију по.сла код себе. Раоположива ма-



теријшша средства за штампање (хнртија, маишне и др.) нису 
увек најр.аци(>нал'н'ије и штедљиво коришћена. Сами планови 
издавачких предузећа рађени су често на брзину, етостављани 
нереално и без једне одређене линије које лредузеће у c b o 'm  

издаваиком раду треба да <се <пр«идржава. Исто тако ни ка- 
дрови ниеу увек 'Правилно за ов,а;ј посао одабирани, нити 
правилно «коришћени. Све то довело je до тога да 'планови 
неких издавачких предузећа нис)у> били остварени.

Квалитет штампаних дела није увек био на солидној 
висини. Услед слабе срга-низације посла, иеалга/жовања до- 
вољно квалификованог кадра за преглед, одабирање и ре- 
даадцију књига Kioje су издаване, догађа се да су издав,г«а 
дела. и 'слабије књижевле вредности, често технички 'слабо 
опремљена, са много недостатак^ у погледу шревода, редиго- 
вања и 'коректуре. Овај недостата« квалитеиа! а и квант.итета 
осетио се «аоочито у издавању дечје литературе, којој, 
уосталом, врло мало 'пажње посвећ|у;ју наша издавачка 
предузећа.

У то<ку минуле године и-спољио се недостатак у 'погледу 
'издавања добре и разноврсне литературе за  'село. Сем изда- 
вачког предузећа Народног фронта Србије и „Задружне 
књиге”, која су, уосталом, и оа,ма «едовољло издавала за село 
ћ  ограничавала се 'Само !на штамлање стручних и ' П О | \ 1 ч н и х  
ств,ари за сељаке, — није било ни једног другог предузећа 
које би у CiBioiM дадавачком раду више пажње пооветило лите- 
р-атури за село и сељаке. Нарочито су недостајале добре, 
лако пи>сане, популарне брашуре о политичким догађајимз: у 
свету и код нас, о политич-ким !питањи,ма у вези са Петого- 
дишњим планом, ioi раскринкавашу! ратних хушкача из табора 
англо-америчких империјалиста итд. Овај «едостатак мора 
бити што пре отклоњен и у наредној години селу T p e 6 s i тару- 
жити шго више таквих књига и брошура, како би оно било 
благовремено и правилно 'Сбавештавано о свима питањима 
која га данас много интересују.

Исто тако наша издшачка лредузећа нису у току прошле 
године обраћала довољно «пажње издавању м|\1зичке литера!- 
туре, тако да још оскудевамо у стварима из обласш  музичке 
теорије, у добрим збориицима масовадих народних песама, 
н о ф н и х  и з д а њ а  итд.

Организацију растурања и правилног ра10П0дељивања 
књига н.а све друштвене слојеве наша издавачка ттредузећа 
нису отопела да спроведу како ваља, нити су им у том погледу 
масовне, фронтовске организације учиниле какву озбиљ«ију 
помоћ, те у том погледу постоји и врло- слаба евиденција.



Ипак, могло се установити да. je највећи део расположиве 
количине књига у току 'П р а ш л е  године растура« међу раднике 
и  .осмладину |у( граду, дсж je ман»а< пажња поевећивана р а с т у -  
рању литературе на селу.

Дсж су се горе поменути недостаци у раду наших држав- 
ких издавачких предузећа појављивали као шоследица «едо- 
вољног сналажења и жжуства у организацији псисла, недо- 
стажа кадрова и материјада, — недостаци и грешке у раду 
приватних издавачкмх предузећа биле еу намерне, условљене 
њиховим непријатељским «ласним ставом према нашој новој 
држави.

Овак.ав штетни рад издавачких предузећа са приватног 
сектора осетио се нарочито ма терену дечје литературе, пре- 
вадне западне књижевности и музичких издања, на што се 
наша 'књижевна критака свега «е-колико пута осврнула, али 
још недовољно и недовољно оштро, како би ее пред на- 
родким Mi2icaiMa потпуно дсжраја раскриекао прљави против- 
народни рад приватиог издавачког ceKTopa код нас.

У 1948 годину, у другу годину нашег Петогодишњег 
плана, издавачка предузећа у Народној Републици Србији 
улазе далеко спремнија него у прошлој години, с обзиром 
на своју боље изведену унутрашњу организацију посла, на 
већ досада етечена искуства у раду, бројнији и искуснији 
издавачки, преваддилачки и графички кадар.

Св>а< издавачка ‘предузећа у HP Србији сачи«ила qyt своје 
планове, који су сада зш тно систематскије урађени, реалмији 
су и јасније je обележена издавачка линија оваког преду- 
зећ'21, што je веома. важан фактор у планоксш издавачком 
раду.

Највеће издавачко шредузеће у HP Србији „Просвета” 
издаће у току ове године ок-о 300 дела књижевмог, стрјушног 
и научног «арактера, затим из области дечје и музичке лите- 
раггуре. Да' би се обезбедио квалитетни ниво онога што ће 
се издати, „Просвета” je формирала књижевеи савет од не- 
колико књижевника и јавиих радника, који je извришо избор 
дела класичне, 'новије и савремене -литературе свих књижев- 
них родов>а'. Исто тако пажљиво je извршен избор популарне, 
стручне и научне литературе.

У области издавања књига за децу биће учињен знатан 
корак нагсред, јер je ове године много озбиљније лбстављвн.о 
питање дечје литературе. У том циљу формирано je посебно 
одељење са редакцијом за дечју књижевност, која ће не само 
сачинити избор ;најбољих ствари за децу из материјала који 
je досад у овој области у домаћој и страној литератури



створе«, него ће предузети ширу иницијатиову за ангажовање 
реномираних писаца за стварање дечје >књижев|ности, -као 
и за јаче активизмрање досада афирмисаних дечјих писаца. 
„Просвета” предвиђа, даље, издавање око 60 уџбееика за 
рредње, 'OicHOBHe ш.коле и Универзитет, као и издавање 

"^разних речника и приручиика »з којима се сада otceha тто- 
треба. CeiM тога, издаваће и даље часописе: „Књижевиост”, 
„Народно просвећивање”, „Позориште”, један мувички часо- 
пис и иовине „Просветни преглед”.

Задруж«о издавачко пред\1зеће „Задруж1на књига” издаће 
у тсжу ове године -низ одабраних дела, углавном од совјет- 
ских, бугарских и наших аутора, ко ја  третирају проблеме 
села и задругарства. Осим Tor.ai предузеће ће издагги и неко- 
лико белетржгтичких књи<га из живота и рада у сељачким 
радним задругама.

Издањачко предузеће Народног фронта Србије има )у 
своме плану и ове године штампање књига и брошура наме- 
њен.их најширим народним масама града и села, у 'којима he 
се третирати проблеми живота и рада (на селу, питања из 
/међуиародне и (унуирашње тголитике, и, најзад, питања из 
Летогодишњег плана.

Издавачко нпредузеће „Сељачка борба” покреће ове го- 
дине серију лопуларних полит.ичких брошура из области ме- 
ђмнародне 'политике и Петсгодишњег плана од домаћих iny- 
^лициста и јавних радника. Исто тако, досада 'већ гфирми- 
,сана „Политичка б.иблиотека” наставиће са серијом својих 
.популарних- политичких брошура, углавном од домаћих 
аутора.

У Новом Саду издаеачко предузеће „Матица ср'пска” 
предвиђа својим планом такође издавање већег броја књига,. 
Слично „Просвети”, и он-о je извршило потребне оргаииза- 
цисше П (р и тф ем е. Предузеће ће издавати дела старијих и са- 
временијих вајвођаноких писаца, 'Извесна д е л а  из совјетске 
и  стране литературе, низ п скпу л ар но-:н аучних књига, као и 
неколико ствари за ©младину и децу.

Мањинока издавачка предувећа — „Мађарски 'култур1ни 
савез“ (Суботица), „Матица русинска“ (Руоки Крстур), „Ма- 
тиц.а слова,чка” (Бачки Петровац). „Румунски културни савев” 
(Вршац) и „Прошрес” (Приштиеа) — имају своје издавачке 
планове, у 'којима су заступљени, j\i прво-м реду, преведени 
чланци .и дела наших политичких руководилац.а' и публици- 
ста, дела дом.аћих мањинских писаца, преводне ствари из 
стране литературе, и> штампање уџбеник.а' за школе на ма- 
.њиноким језицима.



Украткс! речено: ca новом годином Петогодишњег плана 
издавачка делатност у 'наииој Народној Републици ступила 
je  у иову фаз|\1, фазу вишег планоког рада, много живљег, 
разноврснијег и обилнијег од 'прошлогодишњег, који ће не 
само обогатити наше м-ногобројне гредске и сеоске биолио- 
теке и читаонице 'новим, знамајним делима дома(ће и стране 
литературе него ће знатно повећати и количину књига за 
ширсже радне масе, подићи њихов културни и 'просветни 
нив'0 , дати им више перспективе у раду на извршењу зада- 
така из Петогодишњег плаиа, задатака изградње социј-ализма 
;у нашој земљи.

Другови н!£родн'И послаииц.и, из овога што сам рекао 
јасно се види колики je напредак учињен у нашој Репу- 
блици «a пољу штам-пе и издавачке дела.тности, исто такав 
напредак као и у -осталим гранама културне делатности у 
нашој земљ.и, о К'01ји.ма je у свом ексттзеу говорио Министар 
Савезне владе друг Милован Ђилас. Уотгште узев, то што се 
да1вас у нашој земл>и дсигађа ,на пољу намчног 'и 'културно 
прооветног рада, сасвим je различито и супротно од онсг што 
се данас догађа iy земљама зап.адне, доларске демократије. 
У THiM земл>-а>ма све снаге реакционарних имтгеријалистичких 
елемената усмерене су, «а  културно.м плану, у оправцу при- 
кривања, фалсификовања и сакаћења истинских тековина 
науке и просвете, iyt правцу прагсша њихових генијалмих 
стваралаца, а на стварање лажне 'науке ,и декадентне бур- 
жоаске уметности, која има з>а циљ да прикриви сурову 
империјлистичку стварност тих земаља и да духовно трује 
појединце ,и 'народе злочишчким идејама о тобожњој по- 
треби једног новог рата.

Али све je то узалуд, јер упркос тих империјалистичких 
тежња да се ђаво прететави као светац, да се бестидна лаж 
претстави 'као исти1на, а зло као добро, ivinp'Kcc свих тих 
тежња да се заустави точак »пр,огреса људског друштва и 
људске културе, друштво ће се и даље ргзвијати путем про- 
rpeca, 'no зжонима које су пре сто година открили чнеумрли 
Маркс и Бнгелс, а даље развили на виши ступањ Лењин, 
Схаљин и Тито, показуј|ући народи.ма, притиснутим импери- 
јалистичком пљачком и тторобљавањем, пут до о-слобођења 
од 'имлеријалистичке тираније и до лепшег живота.

Вредност дела једнога Толстоја и Анатола Франса, Драј- 
sepai и Максима Горког, вредност учења Лењина и Схаљи-на, 
не могу умањити разне империјалистичке, фашистичке нуле 
у Сједињеним Америчким Државама, па .ма како оне данас 
бестидно 'ииквизлтсрски.м и фашистичким методама радиле



на прогону тих дела из њихове земље, ма колико да су се 
упеле да свету натуре труле остатке своје буржоаске кул- 
туре, 1који 'нису «ишта друго но вераи одраз духовног 
растаада империјалистичког шета.

Нјеши ш роди, чврсто вође/ни руком маршала Тита. и 
Ксмунистичком -партијом Југослевије, гнушају се злочинач- 
ких настојања а!меричких имлериј.алиста да богатство ЈЦудске 
културе и цивилизације сахране у једном .новом рату. Они,
— насупрот лажној декшдетној буржоаској култури, упере- 
H'O'j против здраве свести народа и њихове слсбоде, —• сугтропг- 
стовљају CB'Cijy в е л и к ј \ 1  и  светлу, праву народну културу и  
уметност, исто онако као што се на политичком пољу бор- 
6eiHO супротстављају свим тежњама америчких империјали- 
ста за госпојдством над светом и поробљавањем свих неза- 
висних и слободиих народа.

Наши ће народи «еуморно и сигурно изграђивати своју 
земљу својим сопственим снагама, подизати своју просвеће- 
ност и ку:лц\ipy, чврсто се наслањајући на борбене и светле 
традиције своје велике прошлости, са чврстом вером у ш -  
начну победу социјализма/

Перопективе те победе јасно се назиру већ данас јача- 
њем и 'повезивањем свих налредних земаља народне демо- 
кратије, јачањем, повезивањем и проширењем борбеног је- 
дииства свих демократских снага света на челу са Совјетским 
Савезом, кроз њихову организовану бор'бу отротив ових 
империјалистичких назедних снаага, за победу мира и демо- 
кратије у свету.

Ja, др|\|гови народни посланици, изјављујем да ћу.гла- 
еати за овај буџет. (Аплауз).

Претседавајући: Реч има народни шослшик Миле Почуча.
Миле Почуча (Изборни срез Грач&ц, HP Хрватска): Дру- 

гови народни посланици, пред 'нама се на рјешавању налази 
од ослобођења други по реду предлог опћедржавног лро- 
рачуна, предлог буџета за 1948 годину, кој.и обухвата. друлу1 
годину «ашег пр:вог Петогодишњег плана индустријализа- 
дије и електрификације наше земље, другу годину изградње 
социјалмема у новој, Титовој Југославијм. Тај буџетски лре- 
длог адного јасније, прецизније, на научним чињеницама и 
И'Окуству из прошле године, утврђује и изражава економску 
могућиост наших државних прихода и расхода за  1948 г о  
дину. Ti£i чињеница'да смо након свега три године од ослобо- 
ђења уопјели постићи, 1Може се рећи, тачну евидеицијју' о 
нашим привредним могућностима, претставља прворазредни



фактор у даљњем планирању наше социјалистичке изградње. 
Нелријател>ски елементи су за прошлогодишњи буџет гово- 
рили да су то дјетињи покушаји ' К о ј и  се неће моћи остварити, 
који ће морати довести до крупних политичких и еко-номских 
потреса и до слома читавог финаесжжо-економског и дру- 
штвеио-'полит.ичтсог система.

Ти елементи, који су 'прижељкивали и још п р и ж е љ < К | у | ј у  
слом нашег друштвено-лолитичког система, развијали су 
своје теорије и схватања на претпоставци да je сељаштво у 
својој цјелини кошервативно, да се његово схватање и начин 
живоиа! неће моћи преоријентирати и довести у склад са по- 
требама соцлјалистичке изградње, да ће настати непремо- 
стива провалија и з м е ђ у  града и  села итд., што ће потпуно 
парализирати -сва .настојања народне власти у изградњи наше 
земље. Међутим, испоставило се да реакционарни елементи 
ни'су познавали 'ни село >ни сељака, нису схватили да je -се- 
љаштво у Ослободилачкој борби прошло кроз одлич«[у1 по- 
литичку школу, дз су настале крупне промјене у његовом 
схватању, да се код сељачких маса оформила политичка сви- 
јест, која није трпила оквире у које су je лажми адвокати 
сељачких интересн! нг.стојали стионути.

Сељачке масе су одлично схватиле лолитику савеза са 
радничксм класом. Процес изолације капитали€тич:ких еле- 
мената довео je до побједе која «ам je омог)\1ћила готово 
потпуну експропријацлју буржоазије ih 'нацлотаализвдију 
средстава за лролзводњу — народна власт je узела у своје 
руке све кључие позиције у економлци. Политички савез рад- 
ми:ка и -сељака и свијест © њеловој потреби, поред маших све 
већих 'хмолућности привредне об-нове и изградње, био je 
ооновни фактор за извршење и повишење опћедржавног 
прорачјума за, 1947 годину. Дакле, већ прошлогодишњи буџет 
нам je недвојбе.но почсазао и открио све веће могућности Ha
mer тфивредног раввитаа и изворе опћедржавиих прихода. 
Он je, осим тога, показао да су «аше народне масе политички 
зреле, да су нсиву друштвену економско-политичку структуру, 
поредак нове народне демокрације и лародне власти орихва- 
тиле као једино могућан пут |yi свом развигку, пут изградње 
социјализма у нашој земљи.

.Овогодишњи опћедржавни буџет оонива се «а лрилично 
сигурним и тгровјереним елементима, «оје нам je ©ставило 
•прошлогодишње иокуство. Ту, у првом реду, имамо у виду 
повећање лроизводње Јиатеријалних добара и ове веће мо- 
гућности развитка производних снага (yi ,нашој зехмљи. To je 
најважнији основ нашег овогодишњег опћедржавног про-



рачуна и улзска у другу годину нзшег Петогодишњег плана. 
Друг Кидрич je у сво-м излагању истакао и подвукао да по- 
већање нашег овогодишњег опћедржавног буџета за око 39 
милијарди динара., |\i поређењу са стрршлогодишњим буџетом, 
није резултат даљњег о*птерећењ>а1 пореских обвезника, него 
je, напротшв, резултат све већег развитка тгроизводних снага 
у иашој земљи, све већих могућности производње матери- 
јалних добара широке потрошње, што претставља даљње 
подизање животног стандарда трудбеничких маса града и 
села. Треба напоменути да je иску.ство већ .прве године нашег 
Петогодишњег тшана дало добре резултате, да je у поређењу 
са 1946 годином знатно 'подигнут животни стандард радних 
маса, да су се |yi нашој земљи почели производити производи 
који су ее у старој Југославији редовито увозили.

To je несумњива чињеиица која 'потврђује иопр>авно'Ст 
привредне политике наше Савезне владе и ,наше Партије, са 
другом Титом на челу. Искуства лрве године .нашег Петого- 
дишњег плана ттказу ју  да се наша земља налази «а сипур- 
ном и провјереном путу социјалистичке изпрадње.

Адвокати тобоже сељачких иитереса говоре о  томе да 
<наша народна демокрација, и а ш а  народна власт у економ- 
‘ској области води политику ликвидације сељаштва, политику 
пауперизације сељаштва и томе слично. Они, наравно, у томе 
имају своју ттсебну рачшицу: да иоколебају сељачке масе, 
рзчунајући на „сељачку традиционалну конзервативност”, 
мисле да супротставе село социјалистичком граду, да изазову 
непов јерењ-е сељаштва према радничкој клаои, да поткопају 
савез радника и сељака. Таква политика жалосних остатака 
капиталистичке класе срачуната je н-ai то да 'поврати о,не по- 
литич-ке 'позиције које ciyi за њу неповратно изгубљене, да 
поткола гговјерење народних маса у нашу социјшистичку 
изградњу. Да ли се такав план реакционарних остатака оенива 
на реалним темељима? Мислим да су такве жељице лишене 
сваког основа.

Довољно je ба.цити само> летимичан поглед на буџетски 
раздио Предлога опћедржавног буџета за 1948 годину који 
€е односи «a пољопривреду, па да се дође до закључка да 
народна власт 'поклања огромну пажњу нашој пољопривреди, 
то јест, мултурном, политич,ком и економском уздизању 
трудбеничких сељачких маса. Читава наша политика у односу 
на село зз/снива се, ирема томе, не на уништавању еељака 
као сељака, «его на уништавању сеоске биједе, «а уништа- 
вању културне и еко-номске заосталости наших трудбеничких 
сељачких маса, на њиховом културном, пол-итичком и еко-



номском уздизању «а виши степен. Прамса >из прошле го- 
дине покааата je да je ситно и средње сељаштво правилио 
схватило политичку наше Владе, да je углаеном извршило 
своје обавезе према држави. Оно je добро схватило да je 
данашња наша стварност његова ствгрност и да! његова по- 
литичка свијест у  тој стварности игра врло важну улогу. To 
су неодољиве чињенице, које не допуштају сумњу у чврстину 
нашег 'поретжа, у чврстину народне демокрац.ије и «ародне 
власти у iHisimoj земљи, чишенице које улијевају огромно 
повјерење у стваралачке онаге 'нашег народа.

Има л>уди, како je ш вео  друг Кидрич, који qyi прожети 
•песимизмом и 'невјерицом, капитулантствсм и опортунизмом, 
•који су изгубили вјеру у стваралачке сгшсобности нашег на- 
рода. Та-кви људи евјесно или несвјесно уносе 'колебање у 
«народне масе, они свјесно или несвјесно служе и вањској и 
! у 1 Н 1 у т а р њ о ј  реакцији, о«и на * с в а ј  или онај 'начии спутавају 
напоре наших народа у  извршењу Петогодишњег плана и 
социјалистичке изградње. To су људи 'који ее објективно и 
у крајњој линији срозавају у блато изда.је, који елуже 
опћем плану међународне и унутарње реакције, која се |\1пела 
из петних жила да наш еканомски развитак укочи, да  'Нас у 
економском а потом и у политичком ттгледу учини потпуно 
зависним.

Није потребно нарочито истицати да je духу невјерице, 
опортунизма и капитулант.ства потребно 'нав.ијестити одлучну 
борбу као саставном дијелу борбе за извршење нашег Пето- 
годишњег плаш!, јер je јасно, другови и  другарице, да ее 
борба за социјалистичку рекоиструкцмју наше земље не 
може замислити без одлучне борбе против свих оних елеме- 
ната и фактора који коче и успоравају социјалистичку 
изградњу.

Нема разлога вјеровањју! да ми у томе нећемо успјети. 
Наша историска пракоа и будућност ће покавати да. je  наша 
економска политика лравилма, да ће политичка свијест маса 
и убудуће у  ' С т о т т у  пратити наше напоре, њ песимисте, капи- 
туланте и оттртунисте осудити, одбацити као непотребне, 
као оне који нису могли ићи у корак са нашим развитком.

Наш je TiiytT потпуно' (провјерен и јасан. Ми смо се срећно, 
истина уз много жртава, избавили од ивдперијалистичког 
јарма, одредили историске смјернице нашег политичко-еко- 
номскот развитка, створили повољне услове за тај развитак, 
и мисл-им да међу нама :нема иикога ко би хтио да тај разви- 
T£lK окрене 'на горе. Ко би хтио жалосну судбину земаља које



су своју »политику и економију, захваљујући издајничким 
владај|у1ћим кликама, подредиле долару и Маршаловом плану, 
изгубивши iHa тај начин своју нациснналну независисст, пре- 
творивши се у коло!није .америчког империјалИзма!

Ми смо п о ш л 1И  својим путем, 'путем шцијалистичке 
изградње, за који< нам je богапго иокуство дала ттракса вели- 
к о г  Совјетског Савеза. И, као игго je друг Кидрич \у своме 
излагању рекао, остварење социјалистичке изградње се не 
може замислити без великих напора нгших радних људи, a 
прошлогодишње искуство «ам говори да qyi радне масе 
спрем-не за такве налоре када се ради о изиградњи -срећније 
будућио-сти.

Пошто je Предлог опћедржавног буџета за 1948 го- 
дину огледало наше екомомске моћи, одраз привредрих мо- 
гућиости и повјерења «ародних маса града и €ела у народну 
демсжрацију и народну власт, изјављујем да ћу iyi начелу 
гласати за. (А-плауз).

Претседава јући: Реч има народни посланик др Гјорги 
Г аврилски.

Др Гјорги Гаврилски (HP Македонија): Другови народни 
посланици, Предлог ошитедржаиног буџета за 1948 годину 
о б у х в а т а  целсжугшу д е л а т н с и с т  наше нароДне власти као 
целине . н а  пољу ' П р и в р е д н е  изградње, к ш т у р н о г  подизања, 
заштите народног здрављ-а и социјалиог обезбеђења наших 
н а р о д н и х  маса. Наш буџет п о к а з у ј е  привредну силу 'наше 
земље, привредну снагу о к о ј а  остварује м о т е р и ј а л н у  базу за 
подизање животног стандарда иашег р а д н о г  народа. Наш 
буџет иде сипзрним корацима! ка подизању здравственог 
стања раднаг «арода г р а д а  и села. Први пут iy ж тори ји  
наших народа створени су материјални услови за истинску 
заштиту народног здрвља. Први п у т  je медицииска н а у к а  
постала својииа радног народа на селу и граду, у р)\1дницима, 
фабрикама 1и на сваком -месту где се ради.

За  жптуњење и остварење Петогодишњег плаона друг 
Тито je поставио чтред здравствене раднике задатак: очувати 
здраве руке радноме «ароду града и села, спречити и сма- 
њити број оболелих и трајање боловања, односно макси- 
мално сачувати радни потенцијал. Народна Република1 Маке- 
донија уложила je велика материјална средства да: би с-пасла 
радни народ од даље -пропасти којој je био изложен од 
страие експлоататорске тслике.

Упоређујући податке буџета из 1939 и 1940 родине, ви- 
дећемо -следеће стање:



Године 1939 за социјално збрињавање и заштиту здравља 
било je предвиђено 10,312.986 динара, од чега за среску 
здравствену службу 882.800 динара'. У лрвој години нашег 
Петогодишњег плана предвиђено je за градске одборе 
62,160.903, за среске одборе 35,747.840, за 'министарства 
99,285.441, додајући томе за социјалну обноеу 39,522.875. 
To укупно износи 236,727.059 ди.нара.

Овом броју треба још додати и инвестиције, што изиоси 
71,226.807 динара.

Сматрам да ово речито гсвори каква je здравствена по- 
литика наше народне еласти у чувањ.и радног -потенцијала 
наших широких народних маса.

Основни проблем здравствене заштите Владе IHP Маке- 
доиије био je да р е ш и  истовремено и  д р Ж Ј а е н и  проблем Југо- 
славије, a то  je тштање маларије, етошто од маларије iy Ма- 
кедонији болује око 300—400.000 људи, што значи око Уз 
становништва. Велики су губици које наноси маларија рад- 
ном народу Македолије. Неколико цифара: maiM могу лока- 
зати катастроф-алне губитке које трпи наша економика. Ако 
се узме да свако лице бодцујје 10 дана у .најиродуктивније го- 
дишње доба, од пролећа до- јесеии, то  значи 3 милиона 
радних дана, -а срачунато iy вредности износи око 300 ми- 
лио«а динара. Томе треба додати поплављено земљиште од 
око 80.000 кехтара a то je 9% обрадиве псврпгиие земљишта. 
Мелиорацијом тола земљишта, која je шредеиђена iy то>ку 
Петогодишњег плана, добиће се најплодније земљиште за 
одгој суптропских «ултура — дуван, памук, одатс, пиринач, 
рицинус итд., култура које дају просечети цринос од око
8.000 динара, по хектару, што би износило око 640 милио«а 
динара. Значи, иационалии доходак би се повећао скоро за 
око 1 милијарду динара. С друге стране, све ове културе 
осигура^е нашој индустрији драгоцене сировине и на тај 
»ачин ће ј-е учинити иезавионом од  увоза.

Маларија иогађа највише децу и омладиндо и зато je 
прираст становништва у Македоиији веома оапраничен, a 
с друге страме -—• Македолија 'Претставља гнездо за итренос 
маларије за целу Југославију. Војници који су за време старе 
Југославије служили војни рок у МакедоШији, разносили су 
маларију, а доста i h x  je оставило живот у Македотаиј« за 
време служегаа рока.

У бившој Југославиј«, због назадног друшгвено-псли- 
тичког система, остављено je било лекарима да сами воде 
борбу против маларије, али они нису могли угаети да реше 
овако сложен и мс-мплексан лроблем као што je .маларија, без

(



учешћа државе, без учешћа «ародних маса, јер je то било 
(немогућно.

Наша народна власт озбиљно je схватила проблем борбе 
лротив маларије, и с обзиром <на' комплексне факторе који 
утичу ла њено ширење, који гтрелазе оквир здравствене 
( С Л | \ 1 ж б е ,  лоставила га као друштвени проблем који ће се 
решити учешћем самога народа, преко масовних организа- 
ција, у којим.а« се крије велика стваралачка мо-ћ hi огроман 
резервоар чнеисцрлног радног потенцијала.

У 'бившој Југославији и поред ло-стојећег висотсо науч- 
'HOir института у Сколљу, Хигијенског завода, нису за све 
време били лрикупљееи осиовли елементи за борбу против 
•маларије. Отуда људи 'који qy тамо радили нису знали ко- 
ли>ко има малфичних гнезда ни у еамом Сколљу, а да и ;не 
говоримо о целој Македонији. Онда се поетавља иитање: 
KaiKO се водила борба протие маларије? Наше народне 
власти затекле су такво стање. Нисмо имали потребних 
претходних елемената за борбу протлв маларије.

Благодарећи заједничком раду нашег и војног сшитета, 
(народних власти и мгсовлих организација, ми icmo успели да 
у току прве лланеке године, 1947, дођемо до свих елемената 
о м^аларији у Македонији, а |у Сколљу емо успели да реги- 
струјемо лреко Народног фронта оваки водни објекат у 
'Свакој кући n 'на тај начин смо дознали где се налазе сва 
■маларична гнезда’, а наши здравствени радници, коуи су били 
лрилремљени у току 1947 годШне, могли су систематски и 
ллански да воде борбу. Успели смо да смањимо број обо- 
љења 10Д малшрије тсжо.м лрве планске годш е за 57,1%. 
(Аплауз).

To je резултат новог доба!, резултат заједничког, колек- 
тивног реда «ародне власти и масовлих органлзација, уз 
помоћ наше славле Армије. Ово je био нов начи« рада којим 
смо једино 1МОГЛИ постићл такве резултате, а да смо радили 
■како «če данас ради у капиталистичким земљама, ми 1не бисмо 
имали ове резултате.

У бившој Југославлји полрскано je 520.360 м2 земљишта, 
a iy току 1947 године лолрскано je 20,431.196 м2 лрашком DDT, 
а нафто«м 19,632.053 м2. To су све биле маларичне ловршине. 
Ислрскано je дссада 53,691.842 м2 кућа и штала. То' je рад 
здравствених радника, уз помо)ћ Мгасовлих организација и 
војио.г самитета. Наш кадар који je износио приближло 300 
људи, уз помоћ војног санитета изио-сио je миого више, a 
томе треба додати десетак хиљада фролтоваца, наше омла- 
дине и н£!ших синдикалних радника. Ето, тај здравствени



колектив био je основни фактор који je могао да да овако 
велики резултат |у, борби шротиву лмларије.

Ja бих хтео да нагласим још једну ствар. Ми нисмо 
пошли путем оних који су говорили: „Ви немате високо 
научне квалификова-не раднике за 'Организацију борбе лротив 
маларије“. Ми се нисмо повели за њима, већ смо у току 1947 
године формирали курсеве за здравствене кадрове, напра- 
вили 'план са војним санитетом и масовиим организацијама 
и тако ‘Постигли ове резултате. Желим да пред овим домом 
изразим захвалност здравствеиим радницима, војном сани- 
тету, и нашој Влади, која je дала моралну и материјалну 
подршку, iHOBH праеац рада поставље« на широку друштвену 
базу.

Сматрам да би требало овде подвући један успех постиг- 
нут на ш ш ем  омладинском објекту, на М о н о с п и т о е в с к о м  

Блату, нашем првом мелиорационом објекту у Петогодишњем 
плану, на коме ће се исушити 8.000 хектара мочварног зе- 
мљишта. Године 1941 на Моиосгштовском Блату правио се 
пут Струмица—Петрич где су 0|Купационе бугарске војске 
имале 3.600 војника од 'кој.их се 3.200 разболело од мала- 
рије, a била су 24 смртна случаја. Рад на пут|у| морао je бити 
прекинут, пошто се <разболело 96,4%. Све je то документо- 
ва<но у „Војној хигијени” од др Стрибрниа.

У току ове године ми ,смо имали на> Моноспитсвском 
Блату у току месеца јула 1,1% болесних од  мал12р«је, месеца 
августа 0,35%, |у| -месецу сеотембру 0,9%, а октобра 0,2%. 
Пошто je радии потеицмјал наше омладане на Моиоспитов- 
оком Блату био у потпуности сачуван, H aiua i омладина могла 
je пре времена да изврши све радове које je пред њу поста- 
вила наша мародна власт. Ове сам цифре изнео због тога 
да се из њих јасно види .какав вдзивредни проблем 'претставља 
маларија не само за Македонију, него и за Југоелавију и за 
одбрш у њаше земље.

M c tg  тако на свима градилиштима, односно по рудни- 
цима и фабрик-ама, пољопривредним добрима, земљораднич- 
КИ'М радним задрулама сви су наши радницм били зашт.ићени 
од маларије, тако да je обољења од маларије било свега 2%. 
To з«ачи да су речи друга Тита', да одржимо радни потенци- 
јал нашег народа, биле у потпуности извршене, a то смо 
видели ,из резултата који су постигнути у овој планској 
години.

Осим борбе са маларијом, иа.ша народна влада je имала 
врло велико учешће и ма другим пољима здравствене за- 
штите широких радних маса. У борби прстив туберкјулозе



ми смо у бившој Југославији и.мали свега један диспанзер, 
а у првој планској години 8 диспанзера и то новоизграђе- 
Н 1и х .  У 1939 годиии било je свега.. 1 одељење за туберкулозу 
са 30 кревета!, а данас имамо 7 одељења са 376 кревета. 
У бившој Југославији ниједан радеик иије био системаггски 
прегледан од туберкулозе, док je прошле године 'прегле- 
дано 33.946 радоика. Значи, унапред се сви радници прегле- 
дају и благовремено предузимају мере за оне ј к о ј и  болују 
од туберкулозе. Расход радника код социјалног освгуранла 
јесте 2,65%, Д о к  je предвиђе« средњи раеход 4 до 5%, што 
значи да маши радници максимшшо учествују у изградњи 
наше домовшне.

У таогледу заштите деце у лрошлој г о д и б и , при претресу 
буџета за 1947 годаду:, један j e  народни посланик изнео да 
се не вода брига о заштити махера т деце. Међутим, j a  бих 
цифрама хтео да дсжажем супротмо. У Македонији пре овог 
рата постој.ао j e  €амо један диспанзер д<ж их данас имам-о 
14; у бившој Југославији било j e  5.006.прегледа деце, ia, дш ас
— 161.528 прегледа, тј. 32 'пута више. У бившој Југославији 
било j e  419 саветсвања одојчади, а оада има у току 1947 
шдине — 12.213. Саветоваша за трудне жене у бившој Југо- 
славији није било 'ниједнога, а прошле године било их j e  
26.919. У целој Македанији по свима срезовима створене qy! 
здраествене станиде које имају 3 до 4 одељења. Осим тога, 
■наше село, iK o je  у бившој Југ-ославлји није имало -ниједну 
здраест,вену стзиицу, данас, у првој лланској години, и:ма 84 
здравствених станлца. Наш сељак даиас у селу добиј;а леко- 
ве. Будући да су здравствени кадров,и за борб|у! против мала- 
рије расподељени ло еелима-, маш сељак није тприиуђен да 
иде по 40 до 50 километара и да h o ic h  св>оје дете у град ради 
здравствене пом-оћи, ради «еколико таблета минина или дру- 
гих антималаричних лекова, но ове добија близу свога домљ 
Редовно «am« лекари у одређене дане обилазе села и на 
лицу места указују здравствецу1 'помоћ народу.

Ето откуда долази оволики радни елан широких народ- 
них маеа града и села .у Македонији.

Остварење овог буџета претставља борбу за афир-мацију 
новог тип.а наше државе, која je у рукама радног народа, 
з«а изградњу раз^мнијих, богатијих услова живота, који ће 
довести не само до културног 'Преображаја »о и до здрав- 
ственог преображаја «ашег н.арода, насупрот држави-пара- 
зиту у којој експлоатаггорсиа мањина сише 'на.јбоље дру- 
штвене оокове и доводи радни народ до материјалне и здрав- 
ствене беде.



Наш буџет ствара лепу >перспективу за процват наших 
југословенских народа, у којој ће братство и јединство бити 
јака гараиција за наш развитак. Изјавллјем да ћу глг-бати за 
овај буџет. (Аплауз).

Претседавајући: Реч има народни послаиик друг Џ аш д 
Нимани.

Џавид Нимани: (Избо\рни срез шарплшински, HP Ср- 
бија): Другови 'народни послг-ници, Петогодишњи ш&н у 
првом реду je имао за задатак привредни развитак у нашој 
земљи, a то змачи ликвидирање привредно-техничке заоста- 
лости код Н£'С, то јест учвршћење и развој наше екошомске и 
привредне снаге, носилаца налретка и разв-оја наше земље. 
Са развојем материјалних средстава 'Производње .иде ;и кул- 
турН'И раавој, и тако се ствф а  одговарај|у:ћа материјална ба- 
за за даљи 'културни развој у н.ашој земљи за сваки 'наш на- 
род и за сваку нашу национ&лну мањину, која има ту срећу 
да живи у Федеративној Народној Републици Јђтославији. 
Прва година машег Петогодишњег плана то најбоље потвр- 
ђује. За начиу Аутономну Косовско-метохиеку Област оенов- 
ни je задатак био лшшидирање дотадашњег 'привредног ста- 
ња и културне заосталости.

Зедаци које je поставила прв& година Петогсдишњег 
плана у  нашој обла/сти, нарочито на културеом пољу, били 
су врло велики. Ослобођење и strne земље заггекло je Кооово 
и Метохију као најзаосталије крајеве у нашој земљи. Стога 
je Петогодишњ1и план ттоставио задатке да брзо изиђемо из 
те заосталости, да брзим темпом корачамо да бисмо примили 
све 'културне тековине које су по-стигнуте у «ашим народима 
који 'Се развијају. У тсме шогледу ми смо .постигли !кр(у!пне 
успехе. О стању исултурног живота, 1код нас, иарочито код 
Шиптара, од  1938 године до данас, ja бих хтео' да даведем 
и неке примере. У 1939 годиии имшиш смо 90% шиптареког 
становништва iKoje je било непмсмено. To стање најбо-ље нам 
сбјашњава политику властодржаца бивше, каоиталистичке 
Југоелавије у односу на нас, a woija се састојша iy томе да 
нам се 0«ем!0гућ-и културни и еконо-мсжи развитак. У години 
1945 и 1946 у  :Косову и Метохији описмењеио je o ik o  40.000 
неггисмених. Кампањ1а за описмењавање у 1947 и 1948 годиии 
обухватила je 75.324 иепиомеиих и та се камшгња водила 
преко оргаиизација Народног фронта, омладинок-их органи- 
зација, АФЖ-а, »ародиих одбора, и о«а je обухватила cbisiko  

село и заселак. Ова се чињеница објашњава тиме што кул- 
тура није више монополисана само asi једну 'класу, косткретно



капиталисиичку класу, већ je оиа својина читавога народа, 
с једне стране, a с друге стране, и велмком бригом коју 
народне власти воде за уклањање заосталости у нашој обла- 
сти и у целој нашој земљи, и за културно и лривредно по- 
дизање.

Ево како *стоји ствар са школама. Године 1939 код иас 
није постојада ииједна школа на шиптарском језику. И не 
само да није било школа на шиптарском језику, него je и 
број школа на српском језику био врло мали. Док смо ми 
крајем 1947 године имали 512 основних школа са 1504 оде- 
љења ка шилтароком и  на српском језику, у иточетку 1948 
године остварили смо већ 200 основиих школа, од тога 150 
на пшптарском језику. Број ђака у  основним школама у го- 
дини 1946/47 износио je 67.201, a y годиии 1947/48 — 90.986. 
Од године 1939 у целој облгсти имали омо 3 шуне гимназије 
и једну нетштпуну иа српском језику, а ниједну стручну 
средњју школу. Колико je мени лознато, стручних школа није 
било. Данас, само на ишптарском језику имамо 15 прогимна- 
3Hjiai, 4 гимназије, једну учитељску ижолу и друге ниже и 
средње стручне школе. У целој области HMiaMo 19 итрогимна- 
зија, 16 шмназија, 2 учитељске школе, две средње техничке 
школе, једну оредњу медициноку школу, једну ередњу трго- 
вачку школу и две ниже пољопривредне школе.

По аугестији 'Цретседништва Владе НР Србије Обласни 
одбор (Космета преузео je и сместио у шггернате неколико 
стотина ђака —- Шиптара, који су завршили основ-ну школу 
1946/47, а нису могли наетавити даље школовање због тога 
штс' qy били из места удаљених од центра у којима се «алазе 
школе. Ови ђаци, деца оиромашних раднииоа и сиромаиших 
сељака, iMOihn ће да заврше I разред гишгазије на кратком 
курсу, а после ће наставит.и учење у гимназији.

Другови «ародни послаиици, ja  'СШ навео ове бројке да 
бих илустровао успехе који су постигнути у Аутономној Ko
čo вско-метохи-ск-ој Области од ослобођења до данас. Нема 
сумње да ти ушеси лретстављају велики корак наоред и да 
показују велику бригу народне власти, а такође 'И тежњу 
наших маса да се уздижу у свом културном животу.

До 01СЛ0'6ођењ.а на Косовју: и Метохији ми нисмо имали 
никакве преведене или лисане ‘књиге iHa шиптарок1ом језику. 
Данас, међутим, им.амо преко 40 таквих књига и брошура 
преведемих на шиитарски језик. Тираж књига и брошура 
издатих од  стране наших издавачшх иредузећа износи 
99.189 .примерака. Овде нису узети у обзир преводи текстова 
за основне школе.



Пре рата у «ашој области није било ниједног листа 
нити часописа ни на шиптарском 'ни на српском језику. Данас 
на Кооову и Метохији излазе само на шиптарском језику три 
листа: орган Народног фронта, орган народне омлвдиее и 
орган пионира, једа« часотис и један билтен.

У бившој Југославијчи број читаоница, књижница, стал- 
Н ' и х  биоскопа, културних друштава итд, б>ио j e  иезнатан a 
неки од њих нису «и постојали, Међутим, данас у чипавој 
нашој области имамо укутшо 175 књижница и читаоница, 13 
сталних биоскопа, девет мултурних друштава, не узимајући у 
обзио 'културне <и драмске секц.ије које постоје по школама. 
У пет места у .нашој области Шиппари имају своја, културна 
друштва, .а исто тако у свима другим друштвима, имају своје 
секције.

Главна тешкоћа на Kojiy; смо наилазили од ослобођења 
и са к.ојом се боримо п  данас, и са којом ћемо се борити још, 
јесте пит.ање кадрова, -а нарочито iy 'погледу рада н а  култур- 
hoiM пољу са шиптарским масама. После ослобођења у нашој 
области затечено j e  десетину учитеља Срба, наста.вника за 
средње ш к о л е  и в р л о  м.али број писмених Шиптара. Неке од 
ових тешкоћа у погледу кадрова савладали смо на та-ј «ачин 
што с м о  н а  К ј у р с е в и м а  о с п о с о б и л и  минималан број кадрова 
за с-влађивање ових задатака. Добар део ових тешхоћа еа- 
владали смо уз помоћ коју нам j e  пружило Министарство 
про-свете IHIP Србије шаљући нам известанброј учитеља, про- 
фесора ih других културних радника. Шаљући студенте на 
равне факултете, стручне и уметничке школе у Београду и 
разним курсевима које одржавамо у нашој области, стварамо 
и 'подижемо 1нај'нужнији кадар за нашу обдаст.

Друга тешкоћа коју смо имали, а која je нарочито вели- 
ка,П1ретставља материјалне услове за културно-тгрoсветни 
рад. Она се у првом реду састојала у томе што у нашој обла- 
сти ттсле ослобођења нисмо нашли скоро никакву зграду за 
к|у!лтурни живот наших маса. Доста je да иодвучем да je у 
нашој области био један врло миним.алан број школских 
зграда-, једн.а или две зграде за масовни к у л т у р н и  рад и једна 
или две биоскогкже сале. To je разумљиво, другови. Оваква 
'политика у старој Југославији није вођена само код нас него 
и у другим местима, .а 'наро-чито je на Коосву и Метохији она 
дошла до изр1ажај|21. Ову тешкоћу од ослобођења до данас м« 
смо добрим делом савладали. ПомО'ћу коју нам je да-л-а на- 
родна власт и вољом широких народних маса, ми смо поди- 
гли добар број основних школа, прогимшзија', адаптирали 
смо велики број зграда за основне школе и за културне



установе. Али, шгак у томе погледу код нас још постоји 
велика о-скудица.

Културни прео1бргжгј целе наше земље, лотичан по зако- 
нитости K o j a  влада у нашем политичком и  економском ра- 
звитку, обухватио je и 'националне машине <и као такав обу- 
хватио je и 'нас Шиптаре и.а Косову и Метохији. Али, xohy 
овде да подвучем једну ствар коју, по моме мишљењу, треба 
сви м<и Шилтари који жиеимо у Републи.ци Србиј.и. да истак- 
немо a то  je да омо имали срећу да  ввдимо и да «епосредно 
осетимо нарочиту бригу и труд коју Претседништво Владе 
наше Народне Ретублике гшказује и чини у погледу <поди- 
зања кулгурног мивоа шилтаоских маса. To није случајно, 
него je везано са целокугшом политиком кој/ai се води у но- 
вој Југославији. Промене у политици које су се догодиле v 
нашој земљи изазвале су и промене у еканомском и друштве- 
ном уређењу, «a оонову којих се <и привредни и «ултурни 
живот еада развнја у интересу широмих народнмх маса, тта, 
према томе, и ty интересу националних мањиш!. Ми емо, дру- 
гови, свесни тих промена које су се догодиле захваљујући 
правилној политици Комунистичке партије ЈугО'Слав.ије и 
другу Тигу, политици Moja je вођена у току Народноослобо- 
дилачке борбе, после ослобођења, у доба обнове и сада у 
периоду изградње социјшлизма за подизање стандарда жи- 
вота у нашој земљи.

Брига народне власти за културни развитак чит.аве наше 
земље и националних мањина, велика je. Предлог буџета je 
најбоље огледало тога, и зато ja, другови народни послани- 
ци, изјављујем да ћу гласати за 'предложени буџет. (Аплауз).

ПретседавЈајући: Има реч народни ооелашик Сретен 
Вукоеављеви'ћ.

Сретен Вукосављевић (HP Србија\): Другови и  д р у г а р и ц е ,  
говорићу поводом буџета Министарства пољопривреде. Гла- 
саћу за б,уџет у  целини.

Од свих сектсра нашег живота, од свих сектора нашег 
Петогодишњег плана, а то je отприлике једно исто, нема ни- 
једног сектора. који je изложен. више нападима реакције 
него сектор 'пољоиривреде. Нису те критике засноване 
озбиљно, него су израз жеља и надања. По старинск-и се 
схв&та да je граница где се раздваја село од града граница' 
једног тамнот вилајета и да се на сектору села, код сељака 
може наћи ослонсд где ће се наслоиити руш-илачка полуга 
која лретура, раЗваљује. У ту сврху су створене читаве Teo- 
рије, уобличене поставке којима се хоће да доведе у сумњу



o h o  ш т о  с е  н а  с е л у  р а д и ,  д а  с е  д о в е д е  у  с у м њ у  с т а в  с е љ а к а  
п р е м а  д а н а ш њ е м  п о р е т к у .  Т е  с у  п о с т а в к е  д о б и л е  с в о ј  о б л и к  
и  ' л о к у ш а в а  с е  д а  с е  п р о т . у р е  с в у к у д а  у  ј а в н о м  м њ е њ ј у 1, у  с е л у  
н а р о ч и т о .

Ja ћу неке од тих поменути. Једна од ©ваквих поставки 
je ова: сељак je назадан, сељак je no својој битности сам 
по себи назада«, конзервативан и, према томе, пољолривреда 
je нужно конзервативеа, нужно мора да има једа« сасвим 
умерен темпо развитка'. Према томе, лланови на сектору по- 
љолривреде су нереални, они qy! ф ш тази ја , они се не могу 
остварити. Та теорија иије еова. Њ у  су били створили још и 
раније. Tiy поставку су створили они који су и били узрок 
што je 'на селу развитак био опор. Створили су je да 6л се 
правдали да нису они, да није режим крив за назадност по- 
љопривреде, него да кривиц.а. лежи у само>м сељак|у:, у битно- 
сти његовој. Ту стару „теорију” сада васкрсавају да служи 
као један од главних мотива за рад против данашњег стања. 
Ту €.у „теорију” ств>орили људи који с,у не смо били неприја- 
тељи својој нацији и «епријатељи сељаку, него су још били 
недомаћини за 'себе, људи који нису умели1 организовати, 
нису умели по своjo ј лакомислености, по својој неувиђавно- 
сти и по својој 1нестрпљ:ивости за што бржом експлоатацијом, 
домаћински организовати ексллоатчацију сељака, експлоата- 
цију пољопривреде. Он-и нису м а ш  способности да то орга- 
низују. Они су имали интерес да развију пољопрлвреду, да 
развију сељака да би мотли да га боље експлоатишу, јер од 
ничег.а се не може узети нешто, а од малог нимало. Н?има 
je сметала нестрлљивост и неувиђавност њихов.а и као олрав- 
дање и .пред собом *и пред сељаком служила je та поставка 
да лривреда, пољска привреда нужло мора да буде назадна', 
нужно мора да буде конзервативш,, јер je сељак no својој 
битности конзервативан.

Мислим да би се лако могло оборити ов.акво схв^ггање, 
а није ни потребно да се обара. Већ самим тим, кад услови 
б|уду створени, сељак ће бити напредан. На тај начин би 
лако било оборити целу ту пост,авку.

Међутим, ja  нећу говорити сада о о-номе што je важније, 
да докажем да н и с у  постојали услови те je зато- сељак био 
конзерватнван, јер када буду по-стојлли потребни услови, 
сељ^ак неће бити конзервативан. Али то je ноторно познато. 
Друга ствар je мање позната и мање важна и о< њој ћу гово- 
рити. Сељак je и раније био, |\1пркос свему што га je гушило, 
ипак и лрогресиван и динамичан, млого више но што се то 
замишља. Кад би се само за једну грану њекзве привреде



створили потребни услови, кад би му се не помогло, него кад 
би вдрестала да му се држи рука под гушом, кад би  му се о м о -  
гућило да слонтаио развије једну по једну посебну граму: 
привреде, он би сваку такву грану привреде успео да развије. 
Jr:t лећу да вам досађујем многим примерима. Узећу за при- 
мер поврт-рство уз велике градове. Наш сељаж je развијао, 
пре свега, агротехнику повртарства тако и толико ,да се даље 
према савременим метздама рада није могло отићи. Нико га 
није 'Помагао ни поуком, ни организоваиим уновчењем ње- 
гових производа нити каквим кредитом. Већ само то што су 
му ствсрени минимални услови, било je довољно да развије 
свсју привреду.

Још једаи оример. У крају који су толико оговарали као 
казадан и његовог сељака као -назадног, у Македсннији, сељ,ак 
je без ичије помоћи и без ичијих упутстава чинио' ствари 
које за^уђавају. Никада онај сељак није чуо за иидиску ко- 
нопљу, за хашиш. Али када би једну културу привредна по- 
литика упропастила, било то културу опијума или култур|у 
дувана, и када би се угасила једва култура, за кратко- време 
би се развила култјура рицинуса и култура хашиша. Откуда 
људима појам о тој култури? Где су они то сазнали и ш ко  
су рискирали да то учиаде? И још једна ствар ко ја шжазује 
да je сељак и раније био прогресиван, ако му се створе 
услови за једну привреду. Тај исти сељак који je развијао 
повртарство, који je развијао' културу рицинуса и xarnnmia:, 
за ко ју  су створени делимични услови, тај исти сеља« остас 
je у свима осталим граиама оривреде о«а:к,ав какав je био, 
онако исто конзервативаи као што je био. Имали сте случа- 
јеве да je један исти сељак, и-ндивидуално једам исти сељак, 
н-а једној грани ттривреде за коју je било услова за њено 
развијање развио ванредну динамичност и лрогресивност, a 
Hai ост.алим гранама остао сшакав какав je био. Шта то 
доказује? To доказује да je сељак био у то време лрогре- 
сивак и динамлчно привреда«.

Нар0)чито се истиче др|уга поставка: да сељак неће колек- 
тиван рад, да je сељак ш д и ви д уал и ет ,  да ће се еељак бу- 
нити, да ће се одупрети и да неће хтети колективан рад. Он 
ће то хтети кад буду створени услови за то, јер je сељак и 
раније хтео колектив.ам рад. To je чињеница, ма да je мало 
позната. У старо време наш сељак je стварао форме колек- 
тивног рада, као породичне задруге, бачијање, и тако- даље, 
које обухватају важну грану привреде и где je читав рад од 
почетка до свршетка колектива«. Ти су облици прошли, оии 
qy архаични, имају само историски значај. To су ствари које



припадају историји. Али има ствари, и то не изузетака — 
јер не говорим о изузецим.а — него им.а оиштих појава које 
показују да je сељж и доцније, све до овога рата, хтео ко- 
лективан рад и стварао његове облике и форме. Он je ства- 
рао нове форме, извесне старе форме 'И оолике рада одр- 
жавао je, а ствара>о je ,нове форме колективнот рада. Има 
цела флора, растиње, облици колективнот рада које je  сељак 
употребљавао. У Поцерини, iHa пример, о д  свих 'Konafbiai 70% 
до 75% се ради -колективно. Колективни организациони 
облици рада имали су iCBoj.a имема, ка'0, на иример, позај- 
мица, заред и тако даље. Вш-шградарско ксшање <и разни 
спрежни радови већим делом се раде у новлм облицима рада. 
До «ајновијег времена су се одржавале и развијале старе 
фор'ме колективних радова и велики 'Проценат радова се 
»обављао колективно, а исто тако су се стварале и нове орга- 
низационе форме колективмих радова. Видите, другови и дру- 
г.арице, каже се да je сељак морао iy; те колективне радове. 
Морао je, на пример, у колективна копања због тога што 
није било услов-а да се уп-отребе разна средства за обрађи- 
вање земљишта, к,ао, на тгример, прашачи. Могли сте проћи 
кроз Руднички Качер, а да не видите дружину од пет радника, 
•него су дружине од 10 до 12 радника, и то код домаћина 
који има 2 или 3 хектара земље. Каже се да je сељак морао 
да усвоји облике колективног рада зато што није имао 
услова да ради машииама, зато што није могао да купи ма- 
шине. To баш и јесте оно што сељак није ни колективиста 
ни индивидуалиста по ■ битности мистичној; не оостоји нека 
мистика која га 'Опредељ|у'је да ради овако или омако. Сељак 
није био колективиста по томе што га je на то гомила нека 
мистичност, него баш зато што није могао да купи машине. 
Рад,и тога je он етворио облике рада као ладајмицу, заред, и 
тако даље. Када се појаве услови за колектива« рад, сељак 
ће бити колективиста, он je и био колективиста уколико су 
постојали услови за колективан рад. Када дође машина, биће 
колективиста, шошто je машина колективиа.

Још само једну ствар ћу споменути. Нарочито се истиче: 
„Сељак нема интереса за те ваше послове и ваше онапоре о«о 
подизања индустрије”. Сел^ак хоће да се лољопривреда по- 
мог.не, да се развија 'пољопривреда и да се о« дирекшо no- 
могне. Међутим, због извесних услова, због извесних окол- 
ности које се молу променити само увођењем индустрије — 
то je једно болно питање које ћу сада спомеиути — у вели- 
ком делу »аших крајева, у већем него што> ми мислимо, сељак 
je био 'прешао на самоубилачку политику решавања својих



економских проблема посталих из тескобе земљишта: ди- 
ректно cамоубилачко м политиком ограничава рађање деце. 
Ограничава и превентивним спречавањем зачећем и побама- 
јем, а огра.ничава и на тај начин што мушкарц доцније ступа 
у брак. To je један пожар којиг je био захватио наш)у земљу 
пре овога рата. Можда би «еки другови били зачуђени кад 
би се овде изнелси колико су широке области широм целе 
Југославије, |у свима републикама, сем можда Босне, на овај 
иачин биле захваћене, у асојима je -као пожар захватило ши- 
роке масе у селу oboi самоубилачко решење, једини начин да 
се реши питање тескобе свога земљишта. Увиђа сељак да се 
само стварањем велике индустрије може спасти, да се само 
тиме М10же решити његово питање теокобе земљ-ишта у нашој 
земљи, аграрно пренасељ&ној, јер наша земља je аграрно 
пренасељена, више него 'иједна земља у Евротги. И данас 
можете iy н,ашим селима, у крајевима који су усвојили obiv1 
самоубилачку политику, чути, кад питате шта свет прижељ- 
кује 'на селу, шта највише жели, да  се највише сања) да се 
отвори рудник на месту за «oje се говори да ће се отворити, 
највише сања да <се отвори рад |у! граду где се говори да ће 
почети да. се ради. Постоји 'убеђење да се на селу не могу 
ш:ћи решења за  мајглавиије сеоске проблеме, за  најтеже сео- 
оке троблеме, већ да се то решење налази само у граду и у 
градским привредама. Он .прижељкује развој велике градске 
радиности, да  we цепа баштииу и да има где ттослати другог 
или трећег сина на рад. Он. сања о великом потрошачком 
средишту које ће бити близу и које ће му омопу.ћити да ради 
интензивне -врсте пољопривреде, да има где уновчити своје 
производе. О.н :прижељкује да ту негде има хиљаду радника 
који нем&ју н.и овце, ни козе, еи  'кокошке, и да ће он моћи 
да 'Продаје еир, ја ја  итд.

И .савез радника и  >сељака, на који толико нападају о«и 
који ( И м а ј у  >пла« да искористе сељака, тај савез сељака и 
радника није.само потреба сељак-а, већ je то једна чињеница 
и тај савез je већ остварен. To je потреба; ако теорисж« одво- 
јимо једа« део «арода од другог, онда je то потреба и се- 
ља.ка, као што je тштреба и радника. (Одобравање и буран 
апла|уз).

Претседавајући: Реч има народни посланик Енвер Реџић.
Енвер Реџић (Изборни срез Бихаћ, HP Босна и Херце- 

говина): Другови народни /посланици, помоћник савезног 
Министра финаноија истакао je у свом експозеу да су 
расходи на просвјету и културу у предложеном буџету no-



већани за 97 % према буџетју; 1947 године. У вези с тим дозво- 
лите ми да у овој дискусији проговорим неколико ријечи о 
напорима који се у HP Босни и Херцеговини чмне на поди- 
зању и развијању културнснпросвјетног живота. 0©и напорч: 
су у тијесној вези са налорима и уопјесима лостигнутим |y.f 
првој годН'Ни нашег Петогодишњег плана. Позш>то je широм 
наше отаџбине и далеко изван њених граница! са каквим су 
еланом и одушевљењем радне масе Титове Југаславије при- 
шле остварењу задатака првог Петогодишњег пдана. Извје- 
штај Савезне планоке комисије je показао :и потердио да> су 
крупни задаци прве план.ске године остварени и премашени. 
У тој годими знатно je повећан индустриски лотенцијал наше 
земље. Неколико десетина« кругШшх фабрика и комбината 
стављено je iy; пого«. Обезбијеђена. je исхрана радника и 
земљорадника у 'пасивним и ратом пострадалим крајевима. 
Током цијеле годиие расла je реална надниц.а наших трудбе- 
1ника. Кругтни уопјеси пастигнути су у области просвјете и 
народне културе у еашој зе!мљи. На основу анализе наше 
економи.ке, нашег друштвено-економеког развитка |у; правцу 
изградње социјалистичког друштва, друг Кидрич je указао 
на основне факторе који еу омогућили ове велике побједе. 
По линији законитости иашег друштвеног развитка, наша 
земља одлучно етула у мово друштво, iy социјализа1м. У оства- 
рењ|у постигнутих успјехг> HP Босна и Херцеговина дала je 
зн.а.чајан прилог. Са истим еланом као и у периоду наше ве- 
лике Народноослободилачке борбе радне м,асе Босне и Хер- 
цеговине иду путем социјалистичког 'преображаја наше до- 
мовине, којим их води наш вођа и учитељ друг Тито. За- 
једно са осталим братским републикам.а, Босна и Херцего- 
вина постала je поприште гигантске борбе, непознате у 
њеној досадашњој историји, из које ice рађа нови живот, 
нови херојски трудбенички лик нашег р.адног човјека, борбе 
у којој радни народ претвара своју земљу из примитивне, 
сиромашне и заостале iy налредну, богату и културну.

Другови народии 'посланици, овдје бих хтио да лодву- 
чем да су можда кајтежи наши задаци које морамо ријешити 
управо о.ни са подручја просвјете и народне културе. Тешко 
насљбђе у том логледу оставила «ам je у Босни и Херцего 
вини стара катшталистичка Југославија. Предрасуде, празно- 
верја, примитивност, вјерска и ф'анатичка мржња, огромна 
неписменост, то qyi била обиљежја и елементи душевиог жи- 
вота иашег човјека у Босни и Херцеговини. Тако су га одга- 
јали сви освајачи кроз вијекове, у томе га je одржавала ка- 
питалистичка' Југославија. Устанак и Народнз! р е в о л у ц и ј а



значили 'Су и у том смислу велику историску -прекретниц.у. 
Пред нашим народним масама отворио се пут |у; нови живот, 
у коме ће о'ни сами ковати своју судбину и стварати услове 
за свестрани развитак и напредак, ty коме ће радни човјек 
бити заиста слободан, не више објекат експлоат.ације, него 
највећа вредност друштва.

Непроцјењива je заслуга Комунистичке партије која je 
наше народе ,не само извела на пут слободе, под чијим су 
р;у!ководством широке народне масе оствариле своју мародну 
државну заједницу у којој сада изграђујемо ооциЈализам, 
него je својим радом на политичком спросвјећивању н,арод- 
них маса положила темеље на којима се данас изграђује 
народна култура и просвјета за радне масе наше домовине.

После ослобођења «аше земље било je у Босни и Херце- 
говини oko 800 хиљада неписмених. Приступити, упорно 
радити и борити се за ликвидациј|у нетшсмености у нашој 
Репубдици, то je бно задатак чијем су рјешавању морали 
одлучно прићи органи народне власти и све наше «ародне 
организације. У зимској кампањи 1945— 1946 године израђен 
je ллан по коме je требало описменити 80.000 људи и жена. 
На зшршетку кампање констатоваво je да je план -премашен 
за преко 7.000 стшсмењених. У новој кампањи народног про- 
свјећивања за 1946— 1947 годииу планом je предвиђено да 
се описмени нових 120 хиљада неписмених. И овај план je 
такође 'прем.ашен за преко 13 хиљада описмењених. У кам- 
пањи 1947—48, тсоја се сада завршава, постављено je да се 
описмени 200 хиљада неписмених. Овај задатак биће т.акође 
извршен. To значи да je за три године у нашој Републици 
оовојило основну писменост преко 400 хиљада иеписмених. 
To je !крупан успјех >који не може 'показагги ниједна од зе- 
маља такозване заоадне демократије, а старој Ј|угославији 
би требало више од 100 годииа да би могла показати овакав 
резултат. Петогодишњим планом утврђено j е да се за пет 
година потпуно ликвидира •неписменост :у Босни и Херцего- 
е и н и  свих људи и жена иопод 45 година старости. Можемо 
са сигурношћу рећи да није далеко дан када ће неписменост 
у Босни и Херцеговини, захваљујући упорном раду наше на- 
родне влаети и тежњи наших народних маса да свој живот 
дигн|\: виши културни н.иво, припадати прошлости. У иду-
ћим годинама Петољетке у борби на тзм сектору биће ;по- 
требно савладати низ елабости, као што су слабости у зрга- 
'низацији и квалитету рада, недовољна еластичн01ст у ф‘Ср- 
мама рада, недовољно залагање фронтовсшх и синдикалних



оргаиизација у обухватању неписмених р а д н и ш у  аиалфабет- 
ске течајеве.

У старој Југославији на подручју Босне и Херцеговине 
1940/41 било je 1096 основних шмола. To q\i биле махом 
школе са једним разредом, ретко са два разреда, а четворо- 
разредне школе постојале су само у лрадовима. Те школе 
похађало je 158.062 ђака а у њима je предаеао 3.631 учитељ. 
Сада у Б осјни и Херцероеини има 1230 школа, које похађа 
248.588 школоке дјеце и у њима предаје 2.466 учитеља. Ове 
бројке показују знатан напредак, ш и  je о в  још видљивији 
aiKO če садашње стање упореди са школеком 1945i/46 годином, 
у којој омо имали 930 школа, 146.580 ђака и  свега 1570 учи- 
теља. У OÄHoqyt mi ту лодину, која je претстављала полазну 
базу за наш рад у Босни и Херцеговини, отворено je досада 
300 но-вих школа, број ђака порастао je за преко 100.000, a 
број учитеља за 895. За остварење таквог резултата старој 
Јулсславији требало би 10 до 15 година.

Међутим, лроблеми пред којима стојимо у  области основ- 
ног школства нису «имало лажи. Они <се јаоно виде из међу- 
собног односа бројки које сам 'навео. Шта локазује тај однос? 
O ih  показује, прво, да «а једну школ|у просечно долазе 202 
ученика. Ако узмемо у обзир да већина школа, изузев оних 
у лрадовим^, растголаже са две учионице, онда je очевидно 
колико je недоеољан тај школски простор за толики број 
ученика. Због тога се «астава мора одржавати и npe и 'после 
подне, а има случајев.а и прекодневне наставе. Друго, тај 
однсс по.каз|у!је да у нашој Ре:публици на једног учитеља до- 
лази про-сеч1но 125 ученика, а у школама на' селу 140 ученика 
н,а једног учитеља. У погледу бројног односа учитеља према. 
укупном броју ученика ми стојимо најслабије у целој Ј|\то- 
славији. Ми се 'налазимо иза Народне Републике Македоеије, 
у којој на једног учитеља долази 76 ученика, док су остале 
републике у још бољем положај|у. У том погледу н.ајбоље 
стоји Народна Република Словенија са 42 ученика 'на једисг 
учитеља. У текућој ижолској години наша Рапублика тре- 
бало je 'према распореду Комитет.а за> школе и науку да до- 
бије 140 учитеља из других народних реп|ублика. Овде мо- 
рам истаћи да тај број учитеља нисмо добили, већ смо дс- 
били свега 51 учитеља.

Питању стварањ.а учитељских кадрова ми смо*. пришли 
још у току Народноослободилачке борбе стутем учитељских 
курсева који су нам дали прве учитеље за школе које смо 
отварали на ослобођеној територији. Успјешнијем рјеша- 
вању овог иитања могло се прићи тек по ослобођењу земље.



Упоредо ca оспособљавањем учигељских кадрова у учитељ- 
ским школама, продужили смо са учитељским курсевима на 
којима су за учитељски позив оспособљаваии омладинци и 
омладинке са 4 разреда гимназије. Obisi резерва iy Босни и 
Херцеговини je већ исцрпена и сада се одржавају припремни 
учитељски течајеви на којима je обухваћена омладина) са 4 
разреда оедов«е школе, а престарела je да би  продужила 
своје образовање у средњим школама. Нама 'претстоји дуг 
пут-за подизање учитељских кадрова потребних нашим шко- 
лама. Међутим, навала у школе je тако јака и силна, да ми 
са постојећим кадровима не можемо задовољ'Ит.и потребе ши- 
роких маса омладине у сгицању основцог образовања. Ми 
ћемад и даље изграђивати |у!читеље са територије наше Реп.у- 
блике али овај проблем уопјешно можемо ријешити само за- 
једно са Комитетсм за ш.коле и мауку 'И уз подршку руково- 
дећих итросвјетних органа у другим братоким републикама.

У области средњих школа ми смо <од ослобођења по- 
стигли извјесне успјехе, али ту стојимо знатно слабије него 
у ооновном школств|у:. Школске 1945/46 годи«е имали смо
42 гимназије, које je похађало 19.448 ученика, и <у којима су 
предавала 453 ’наставника. Сада имамо 45 гимназија, то јест, 
3 гимназије више, које похађају 21.293 ученика*, то јеет, 1.845 
учеиика више, jat «а њима предаје 680 «астаовнжа, то јест, 
127 настав«ика више. Године 1945/46 имали смо 4 учитељске 
школе cai 711 ученик.а и 25 наставника. Сада имамо 7 учитељ- 
ских школа са 2327 ученика и 86 «астаовника. У односу на 
1945 годинју; број учитељских школа се скоро удвсстр.учио^ 
а број ученика и наставника повећао се више него три пута. 
Да бисмо могли успјешније рјешавати ттроблем; учитеља, м о  
раћемо проширивати и постојеће и отварати иове учитељске 
школе.

Пред сам «pi2.j своје владавине, стара калиталистичка Ју- 
гославија! отворила je у Сарајеву Шумарски факултет који 
■ни.је успио да развије рад/ У тренутку ослобођења Босна и 
Херцеговина није имала, дакле, ииједан фжултет. Даиас 
наша Република има 3 факултета — Медицински, Правни и 
Пољопривредни. Осим тога имамо и Вишу педагошку школу. 
На сваком од ових факултета отворена! су по два годишта 
на којима студира 1095 студената. На факултетима држе 
предавања и лабораториске вежбе 59 профеоора, доцената 
и хонорарних наставника). Уз редовне наставнике ради 26 
асистената. У старој Југославији из Босне и Херцеговине 
студирадо je нешто око- 1500 студената. Дамае на свим фа- 
култетима у земљи студира преко 2500 студената- из Босне



и Херцеговине. .Године 1939/40 из Бссне и Херцеговине било 
je свега неколико десетина студената државних стипендиста 
са стипендијом од 500'—600 дин,ара. Данас има око 1500 сту- 
дената из Босне и Херцеговине стипендиста наше Републике 
и савезиих устамова са стипендијом од 1500 до 3500 ди- 
нар''. Нова народна држ.ава отворила! je широм врата свих 
школа и факултетга омладини из редова радног народа. Наша 
Република лочеће ускоро добивати висoikоквалификшане 
кадрове нове, социјалистичке интелигенције, одгојеие у духу 
новог југословенског патриотизма и на оним идејним осно- 
вама на којима ее лод руководствсж Комунистичке партије 
на челу са другом Тигсм водила Народноослободилачка борба, 
а данас се развија борба за изградњу социјализма |yi «ашој 
земљи. Ове године у Сарајеву почиње изградња иашег уни- 
верзитетског града. Међу првим објектима који ће се почети 
изграђивати налазе се Филозофски и Пољопривредни фа- 
култет. Већ концем првог Петогодишњег плаша, у универзи- 
тетском г.раду учиће око 3—4.000 студената, а на ф.акулте- 
тима ће развијати наставни и >на|учни рад неколико 'стотина 
лрофесора, доцешгг.а и асистената.

:Наша Релублика ће ускоро добити нове научне установе, 
о којима се у старој 'Југославији могло само сањати. Главни 
град наше Републике — Сарајево, поред политичког и кул- 
турног центра, лостаће и озбиљан научни центар у  нашој 
Народној Републици. Од свих фак|\лтета које имгмо и које 
ћемо подићи, за «нас посеоан зеача.ј лмају Медицииски и Фи- 
лозофски факултет. Медицински факултет због тога што 
су нашој Ренублици потребни лекари у далеко већем броју 
него што их имамо, јер je Босна и Херцеговииа ј-ош оптере- 
ћена разним инфективним болестим.а, а на 7.000 људи долази 
једа« лекар. Филозофски факултет због тога што у средњим 
школама ни издалека немамо довољно наставло-лредавачког 
к.адра и, друго, што имамо премало средњих школа, чије 
отварање свамодневио захтијева • темпо нашег привредног 
развитка.

Др|\тови и другарице народни посланици, у предложе- 
ном буџету за 194в подину расходи на просвјету и народну 
културу повећ.ани су са 97% лрема прошлој години. У буџету 
на.ше Републике, како je постављен, расходи на просвјету. 
v односу на 1947 годину повећани су за 108%. У томе се 
јасно огледа брига Савезне владе и Владе Народне Републике 
Бооне и Херцеговине прем,а просвјетним и културним потре-- 
бама нашег народа. У инвестициолом плану наше Републике 
преко 400 милиона динара намијењено je у култ)\рно-про-



свјетне сврхе. Приступиће се подизању нових школа, основ- 
‘Них, средњих и учитељских школа, ђачких и дјечијих домова 
и других културно-просвјетних установа. Новим прошири- 
вањем школске базе бићемо у могућности да. задовољимо 
потребе наше омладине у стицањ|у основног, о*пштег и струч- 
ног 0браз!0В12(ња. To je истовремеио пут стварања национал- 
них кадрова, којим смо, по речима Д ј р у г а  Ђиласа, ишл-и и до- 
сада, и којим ћемо и*ћи и даље. Међутим, наша Република 
није имала кадрова) универзитетских наставника и још дуго 
времена нама ће бити потребн,а помоћ Савезне владе и о«их 
народних република које су у том тгогледу у бољем положај[у.

Другови народни посланици, ми смо већ ушли у битку 
за остварење задатака које пред нас пост.авља друга план- 
ска година. И у тој години iM'h ћемо, без сумње, извршити по- 
стављене задатке. Радне масе Босне и Херцеговине сврстале 
qy» се у хиљаде радних бригада у градовима и селима да 
изграђују нове комбинате, фабрике, болнице, задружне до- 
мове, школе, -стадиоие и паркове, да би, поред осталог, 
оствариле још повољније услове за културни расцват наше 
Републи.ке. Ми смо на културно-просвјетном пољу постигли 
крупне успјехе, али се њима нећемо заносити. Ми се нала- 
зимо пред озбиљним проблемима и тешко-ћама, али пред 
њима нећемо клонрти. Тако нас je учио и учи наш вољени 
учитељ друг Тито. Ниједна земља тзв. западне демократије 
•не може се похвалити оваквим успјесима какве je постигла 
нова Југославија. Њихова култура труне и пропада заједно 
са њиховим кагшталистичким поретком. Сваки даи и сваки 
час ове велике епохе у којој у величанственим напорима 
наши народи граде нови живот, потврђују историске ријечи 
друга Тита изговорене на свечаној сједници Јјугословенске 
академије знаности и умјетности у Загребу. Ми овдје мо- 
жемо само поновити те мисли друга Тита: „Јесте, мека виде 
ти самозва«и западни демократи који воле да нам кажу да 
смо некултурни и  пршмитивни, к -ј к о  народ који je заиста 
постао слободан осваја, греди и развија културу, :која у 
нашој земљи «ије више привилегија шачице кап-италистичке 
господе, него својина Н12|јшир;их маса трудбеника.“

Изјављујем да ћу гласати за предложени буџет. (Бугран 
аплауз).

Претседавајући: Одређујем 'одмор од 10 минута.

(После одмора)
Претседавајући: Настављамо рад. Реч има 'народни по- 

сланик Бошко Крстић.



Бошко Крстић (Изборни срез пусторечки, HP Србија): 
Другови народни тшсланици, реорганизациј.а извршена на 
сектору спољне трговине прошле гсдине, давање могућности 
републикама! да> учествују у извозу преко својих извозних 
предузећа, сгварање комитета при влада'м,а' народних periy- 
блика, веома je повољио утицало на наш извоз, «ai његово 
ловећ-ањоУ токју1 «прошле године, у другом полугођу, извоз 
Народне Републике Србије се нагло повећао. У ирвом тро- 
лМесечју ове године из Народне Републике Србије извезено 
je -oiKo 2 милијарде, м тако остварен план извоза; за прво т;ро- 
месечје са 100%. Овај успех je постигнут захваљујући напо- 
рњма радног народа града и села наше Републике у произ- 
водњи, залагању откупног и извозног апарата.

Но, 'и таоред постигнутих успеха, уочен je низ слабости 
и пролуста, о којима je прекјуче у своме експозеу гсворио 
Министар спољне трговине друг Поповић.

Задаци које поставља 'план извоза у  1948 години и који 
стоје пред нама за следећи (Период м«ого' су тежи, ммого 
обимнији, како je подвукао друг Поповић. И ja hy у вези 
с тим да кажем да све оне слабоети које je подв|укао друг 
По.повић постоје и код нас. Ми настојимо да их отклонимо. 
Ј.а ћу навести још неке ко-нкретне слабости које су се поја- 
виле у прошлој години, a о којима треба да поведемо рачуна 
ове године. Наиме, у прошлој години срески .пословни савези 
били су прилично ангажовани на откупу робе за извоз. Али
V раду среских пословних савеза на откупу за извоз пока- 
зале qy се слабоети. Срески пословни савези нису били ве- 
зани чвр.сто уговорним обавезама према извозн.им преду- 
зећима, и било je случајева да су робу намењену извозу про- 
давали. Извесни шпекулантски елементи iy неким задругама 
водили су више рачуна о финансиском интереру својих за- 
друга, тако да један део робе намењен извозу није извезен. 
Ове године срески пословни савези треба да приме још веће 
задатке у откупу пољопривредних производа за извоз, па 
се намеће потреба. да се откупном апарату посвети много 
већа пажња, да се уклоне шпекулаитски елементи где их je 
било, да се срески пословни савези в£жу чвршћим |у'говорним 
обавезама са извозним предузећима и да се више контро- 
лишу у извршењу ових обавеза.

Прошле године срески народни одбори лрилично су по- 
могли у реализацији извозних задатака откупних предузећа 
на својој територији. Ади било je и тога да поједини срески 
народни одбори нису знали за задатке откушшх државних 
предузећа и среских пословних савеза на својој територији,



те HH'Qy могли да контролишу њихов рад, нити су им до- 
вољно пажње поклањали, нити довољно помогли у извршењу 
задатака. Народни фронт и остале организације прошле го- 
дине на појединим коикретним пословима помогли су у 
реализацији извозних задатака, али те помоћи није било у 
оноликој мери колико je требало и могло да буде. С обзи- 
ром на задатке Народне Републике Србије, које ове године 
има iy извозу, требало би много више ангажовати Народни 
фронт и остале народне организације на 'конкретним зада- 
цима извоза, на помагању да се што npe, да се што 'брже 
извезе дрво са сецишта до ка-миоиског пута, да се брже уто- 
вари iv вагоне, да што више помогну у брању, у паковању 
воћа, да што више помошу ty прикупљању лековитог биљ.1а1 и 
то'ме слично.

Пла« извоза у 1948 години j e  већи за нашу Народну 
Републику, Henoi што j e  био план 1947 годшне. И поред тога 
што j e  већи, он j e  реалан, он одговара реалним нашим мо- . 
гућностима. И он ће бити, јачим залагањем ainaparrai који 
ради на ;изв10зу, јачим залагањем нижих органа «ародне 
власти, «ародиих одбор;а1, среских и месиих, 'И јачим залага- 
њем народних организација, остварен. Извозне могућности 
Србије нису потп|у;но исцрпене.

Министар cnojb'He трговине друг Поповић je навео при- 
мер кудеље. Ј.а хоћу нарочито да подвучем да Народна Ре- 
публика Србија може дз! да много више кудеље за извоз, 
само je потребн'0, као што je друг Поповић «агласио, да 
нашџ срески народни одбори посвете тсме лроблему много 
више .пажње 'него што je то било доеада, да се што више 
контрахира, да се што више засеје конопље. Ове године 
један од  недостаггака «оји je  био раније, недостатак семена, 
не постоји. Има семена више него што треба. Чак je једна 
количииа нуђена за извоз.

Сува шљива, као артшкал који je jia/ко Т|ражен у иностра«- 
ств|у, може да се псвећа, ако се посвети 'мало више пажње 
ааштити шљиве пожегаче, или, 'каш je још зову, маџарке од 
биљних штеточина, ако се посвети више пажње сађењу и 
подизању нових шљивака, подизању сушара и етивирању, 
затим откупу шљива! од произвођача, да би се више сушило, 
а мање пекло ракије.

Лексвито биље исто тако je јако тражен артикал у и«о- 
странству, а нарочито одређене врсте koje yoneBajiy у Србији 
као што je камилица'. Србија je јако богата лековитим биљ- 
кама, али ни.је обрађена. Сада се ради на томе, али недо- 
вољно. Камилице има' скоро свуда по Србији и могли би-смиз«



да дамо много више ако бисмо приступили прикупљању, су- 
шењу и паковању камилице са много више пажње.

Извеоне могућности наше локалне привреде нису ни на- 
чете у оддооу' на извоз.

Ja бих још подвукао ово, другови. He сузбија се до- 
вољно рад шпекуланата', капиталистичких елемената у њи- 
ховом пропагирању против нашег извоза, против наше 
спољне трговине. Непријатељски, капиталистички елементи, 
•о>ни који су углавном живели на.' грбачи радног марода и 
који су били главни корисници извоза у бившој Југославији, 
хоће да 'прик£1Ж|\! нашу спољ«у трговину, «аш извоз у другој 
светлости, да јој дају карактер који je имгла опољна трго- 
вина у бившој Југославији. Потребно je да више објаснимо 
иашем произвођачу и апарату који ради на извозу улогу 
спољне трговине у остварењу Петогодишњег плана, да обја- 
снимо значај који игра спољна трговина у индустријализа- 
цији и електрификацији наше земље, iy јачању економске па 
и политичке независности наше земље. Допринос сваког 
•нгшег грађанина извозу, од произвођача до оног последњег 
извозника, допринос je остварењу Петогодишњег плана, до- 
принос изградњи социјализма у нашој земљи.

Буџет и  привредни, пла.н су реалан lompiaö наших ствар- 
■них могућности и залагањем свих 'наших народа, свакот гра- 
ђшина, биће, под мудрим руководством друга Тита, оства- 
рени.

Гласаћу за. (Аплауз).
Претседеовајући: Реч има нарсдни посл&ник Милоје 

Антић. (Аплауз).
Милоје Антић (Изборни срез параћински, HP Србија): 

Другови народни посланици, пред нама je Предлог закона 
о општедржавном буџету за 1948 годину. Овај буџет je буџет 
изградње друге године Петогодишњег плана. Ако погледамо 
у њега, видимо да je, збиља, по бројкам^ висок, али ако се 
осЕ-рнемо на буџет из 1947 године, значи да je наша лривреда 
за толико отскочила напред и да можемо уиапредити из- 
градњу и обнову привреде и култ|у!ре у 1948 години. Зато 
CMiirrpaM да je ово повећање на свом месту, јер другови који 
су га израдили имдју пред собсш јасну слику у 1948 години, 
и, према томе, они су баш тако и усхладили ове цифре.

У старој Ј|утославији буџет je увек био отприлике 10,12 
до 13 милијарди динара, али ондашњи управљачи ник.ада 
HiHШТ13 iHiHicy вди учинили, иего су и од тога ув-ек поиешто 
о'дно(с1или устрану. Кад je требало ,да се поправи и 'најмањи



пут, он'И су расписивали зајмове, а кад зајам добију, разделе 
ra  no ресорима, а хартиј/а трпи све што може да -се таапише. 
Дигну по неколико милиона и кад их контрола пронађе, 
изнесе их на јавност, пред њима je био зако.н по коме их 
je било тешко к.азиити, п& су они тако ишли право у Париз 
или су ’подизали палате.

Стара Југославија препоручивала нам je културу са 3 а- 
пада. Ми смо видели каква je та култ!у!ра. To су били кали- 
талисти који су живели н.а рачун народа, и разумљиво je 
зашто су нам препоручивали да ок.рећемо главе Западу. Ми- 
хришћани само кад се сахрањујемо омрећемо ivnalBe западу, 
3i свакад кад хоћемо неки посао да радимо ми се окрећемо 
Истоку, јер H,ai Истоку je наша мајка, отуда смо и  дошли IV 
ове крајеве где смо се населили. (Аплауз).. И због tops! се ми 
можемо надати- помоћи само са Истока, од Совјетског Са- 
веза, и сматрамо да смо н.а исправном путу, јер ако брат неће 
помо'ћи брату, тешко ће му ко други помоћи.

Ста.ра Југоелавија држала се са тим западним саеезни- 
цима и ja сам тај пуг пратио од 1912 године. Они су нам при- 
чали KSiKO ће нас помоћи итд. Међртим, тек кад ми нава- 
лимо напред, они -нас тек тшсле тога помажу, с тим: да ми 
чистимо шут да би се >сни рекламирали као ослободиоци Ју- 
гославије. С друге стрше — ми емо видели Совјетсш Савез 
да je он полетео са та^ко дугачких путева и помогао« нас и 
то без икакве хвале. Стога ja сматрам да je боље држати се 
рођеног брата, него тих тамо преко дубоких и широких 
вода, који не мисле добро нашем 'шроду.

Задруге су основане у Србији, мислим, пре 60 и неко- 
лико година. Чим je дозвољен рад једној задрузи, њој je 
дат систем рада баш према 'С «и м  нашим данашњим околно- 
стима. Онда су, у старој Југославији, на упр-ав.и били капи- 
талисти, сви повезани један за другог. Задруге правилно 
организоване биле би на њихову штету, а они су само те- 
жили да преваре сељака. Селхаис je морао да дангуби и да 
иде д.о Параћина или до неког другог града да би ее свабдео 
намирницама. Да он то не би радио, ооноване су задруге, али 
су 'их 'кагтиталисти упутили 'на гросисте, дерикоже да се 
код њих снабдевају. Данас тог.а више неће бити. Данас ми 
ИМ1МО задружне домове који he одговарати нашим усло- 
вима, који ће скратити тај пут за «ас, да нас не шиба киша 
и да Mac Јне бију ветрови, и ми нећемо више колима носити 
наше произв1оде на пијацу, него ћемо их уносити у иаше за- 
дружне домове и тамо продавати. Задружни дом претставља



средиште у коме ће се наш народ изграђивати стручно и 
културно. У њемју! ће наш народ на селу 'моћи да гледа позо- 
ришне комаде, биоскоттоке претставе итд. Ми iy Орезу пара- 
ћииском градимо 15 задружиих домова. Лрипремили смо 
сав потреба« материјал. Једино ћу молити другове руково- 
диоце да «ам у -погледу гвожђа изиђу iy сусрет. Код «aic, iy 
нашем крају, домови се подижу од камена, јер се oicehai не- 
достатак другог материјала к ф  што je цемент, гвожђе итд.

Што се тиче Уредбе о везаним цеиама, могу рећи дв je 
OHta мени позната и ja je поздрављам, а исто тако ћ  народ. 
CaiMO, онај п,рви део о гарантованом снабдев^ању није пот- 
пуно у реду, јер о-н 'псгађа сав сиромашни внрод, а није 
тачно предвиђено све што треба. To се види и по чињеници 
што наша Влада накнадно доноси уредбе о снабдевањју си- 
ромашних земљорадника који им^ају испод 5 хектара земље.

Прошле недеље ишао сам у једно село да тамо одржим 
конференцију шоводом контроле пролећне сетве. После збора 
који сам одрж1ао пред народом, устао' je једаи кулак и рекао: 
,,Ја>, Милоје, овако више не могу да живим . . .  Дошло ми je 
или да одем у Мораву, ,или да  бежиим у шуму . . .  Ja сам имао 
довољно 'пшенице некада, а дан.ас je немам; кјупио 'Сам за 
naipe и дао вишкове . . .  Имао сам доста свиња, а данас немам 
ни једно прасе . . .  Мене су задужили ciai 500 iKrp. меоа, морао 
сам купити ту количину и задужио сам се са 6.000 ди- 
нара . . . “ Ja сам му одговорио: „Слушај, то сте ви радили за 
време старе Југо-славије, јер сте били на власти само в« бо- 
гати људи. Кад je требало да се 1нешто да, бил-о -оида, било за 
време окупације, скупљало се од сиромашних, а ви сте се 
сви извлачили. Ми оада радимо iy свему обраггно, узимамо 
од оних к о ј'И  имају. Ономе око je имао тгрекб 30 хектара 
земље одузето je, а исто тако одузето je ,све i c h o  ш т о  су 
имали домаћи и страни експлоататори, па je све то пало у 
народне и држаене руке. Тако смо сви сада једнаки. Ти имаш 
мало више, даћеш више, па ће све бити у ре.ду..

Ето, тако сам му одговорио. Онда ми, je пришао један 
оиромашан сељак, старији човек, својих 55 годима. Он вели: 
„Мени ее «е свиђа, неиздржљиво je . . .  Имам два ш на, један 
je сстао у Армији, сиромашан je *и сматрз да ,му je тамо 
боље. Други je одвојен од мене. Ja и жена имамо свега 30 
ари зиратне земље .. .” Онда сам ja питао одбор да  ли je све 
то истина и Лзјуди из одбора су то потврдили. Ja сам тај 
случај записао и сад га износим овде да видите да, етс, 
једаи човек са 30 ари зиратне земље није могао да добије



карту за гарантовано снабдевање и зато молим наше р у к о  
водеће људе да заштите овакве људе, јер je пушка пуцала 
у овој Hi'iLuoj земљи да буде заштићен радан и поштен народ.

Ja изјављујем да ћу гласати за овај предлог буџета. 
(Апла|у'з).

Претседавајући: Реч има народни посланик Саво Оровић.
Саво Оровић (HP Црна Гора): Другови народни поела- 

ници, буџет који je Савезна влада 'Припремила и који пре- 
тресамо сада, иајбољи je доказ велике енге и великог на- 
претка наших њарода у сваком погледу и зато, пошто су већ 

' предговорници доста о томе дискутовали, а ja нисам струч- 
њак, «ећу да се упуштам у детаље него само подвлачи'м да 
ће остварење буџета и Петогодишњег плана, јуЈз толики радни 
елан иарода, учииити да се наша држава подигне и уврсти у 
ред најнапреднијих држава на свијету, као што то наши 
херојски 'народи по својим моралним и свим другим особи- 
нама заслужују. Има много сумњиваца, који јо.ш не вјерују 
у  велику снагу таграда и у нашу нову Народну Републику 
Југославију, али ти сумњивци треба једном да се увјере у 
оно што je народ показао по* сто пута: да, све 'С « о  што наша 
Комунистичка партија са* другом Титом на челу пројектује 
и замисли може да се оствари, па ће се остварити и овај наш 
Петогодишњи ллан и буџет. Наши 'народи одувпјек су  те- 
жили за слободом и за ту су се слободу и oBonai пута ју- 
начки борили под р.уководством Комунистичке партије и 
друга Тита. И као што су створили ту слободу у четворого- 
дишњој неравној борби, тако се и сад залажу за своју земљу 
и државу :и у томе успијевају.

И нека се ти сумњивци и ти саботери, ти шпек|\ланти, 
ти .агенти страних непријатеља забију у мишје рупе, јер 
више нема. мјеста тим издајицама у нашем народу, iy нашој 
земљи. А исто тако и спољни непријатељи могу бити увје- 
рени да наши народи стоје чврсто на стражи својих скупо 
стечених тековива!. IHama херојска Армија се изтрађује, и 
баш ja као војник могу да поздравим овдје са задовољством 
што je iv' буџету вођено! рачуна о томе да >се додели колико 
je потребно да наша Армија добије модерно наоружггње, да 
не излази голих руку у евентуалном рату на бојно поље, као 
што je то било ca старом југословеиском војском, 'коjiat je 
морала да капитулира у року од 10 дана.

Што се тиче спољиих непријатеља, они, «ао што* видите, 
васкрсавају фашизам. Они у разним Минхенима праве уроту 
'против Совјетског Савез,:1 и против свих слобсдољубивих



народа. Зато треба бити на опрези и слогом наших народа 
и слогом словенских народа онемогућити све те шжушаје, 
јер je та оштрица неприј.апгеља и реакционара уперена на 
првом мјесту против Совјетског Савеза и против словенства. 
И O'Ha č T a p a  изрека: „Само слога Србина спасава!” треба да 
се ‘Примијени на све Словене: „Само слога Словене cnacaBßi”

Реакц-ија je увијек била таква д/ai o»ai и кад види своју 
пропаст никада се не поправља, као што се каже: „Деспотија 
пропада, али се не поправља”. Реакција, то je капитализам и 
клерихализам. КапиЋализам je претстављен у монархији, у 

. царевима и краљевима, а клерикализам у папама и |yi ш зад- 
ним лсшовима. Зато je неки револуционар у сшро доба 
рекао: „Док се посљедњи краљ не објеси о цријево посљед- 
њег попа, неће бити мира ни среће у свијету”.

У Нијемце, као старе и заклете непријатеље наше, 'ни- 
када не треба имати вјере. Крсто Франкопан je рекао>: „Вјеруј 
Нијемцу као зимском сунцу”. Ма колико се оли демохрати- 
зовали, они су још велика опасност за нас. А Англосаксон-ци, 
као што видите, за-мијенили су Нијемце, јер су Нијемци за 
извјесна вријеме о,немог|у'ћени. Оии се клањају златном те- 
лету и о'ни презиру све што je морално и налредно у сви- 
јету. Међутим, словенски народи имају напредне идеје и они 
треба да воде прву ријеч у свијету. Наши народи су ;по при- 
мјеру Совјетског Саееза у прошлом рату то показали и сво- 
јим пожртвовгањем за човјечанске идеале, слободу и прогрес, 
дали огромне жртве и зато заслужују да имају срећну и ве- 
лику будућност.

Пошто овај буџет омолућује да се наши на.роди уздигну 
и уврсте у најнапреднлје народе у свијету, ja  ћу глаоагги за. 
(Аплауз).

Претседавајући: Реч има народии посланик Љуба Мом-
Ч И Л О В 1 И ћ .

Љуба Момчиловић (HP Србија): Другови иародии по- 
сланици, ja  прво изјављујем да ћу гласати за предложени 
буџет.

Поред свих великих радова на даљој изградњи наше 
привреде, које можемо да видимо по финансиским сред- 
ствима ’предвиђеним iy буџету чији пројекат еада претре- 
само, у овој ће се години у нашој земљи изградити преко
4.000 задружних домова. To су истакли друг Кардељ, друг 
Стамболић и још неки други учесници у овој дискусији. 
Само у Народној Републици Србији треба да 1.600 земљо- 
радничких задруга по селима добију своје лепе и простране



зграде, у којимз! ће им бити могућно да брже и правилније 
испуне бројне задатке које пред њих поставља социјали- 
стичка изградња. Уопште говорећи, гшдизањем овако вели- 
ког број.а задружних домова учинићемо кру.пан корак иапред 
у оспособљавању задругарства да изврши реконструкцију 
пољ^привреде, како би она могла да лостане довољно сн.ажна 
грана наше народне привреде у њеном даљем развитк|у. Ова 
велика радна ж ц и ја ,  овај досада «ајвећи и најзначајнији, 
KisiKo no обиму, TiaiK'O и nio важности, радни подухват Народ- 
ног фр‘0«та поставља се и организује у право време, у другој 
годиии извршења Титове Петолетке. Овај задатак je баш 
сада •актуелан, када по досадашњим постигнутим резулта- 
ти!ма јаоно видимо да je наша жндустрија, као одлучујући 
важна лривредна граиа, већ чврсто стала на пут правилног 
развоја. Зато je ииицијатива за  изградњу задружиих домоеа, 
—• коју су дз1ли друг Тито и Извршни одбор Народног 
фронта, — и дошла правовремено.

Основни услови да се наша оривреда и даље развија у 
снажну и самостшшу, јес,у огромно радно расположење 
наших трудбеника, њихов одлучан и .пожртвован рад, за- 
једно са мудрим всђењем државле политике наше народне 
Владе. Баш због тога je руководство машег Народног фронта, 
на челу еа другом Титом, упутило до краја •промишљену ди- 
ректив-у да се {у  1948 години, поред свих великих з.адата«а 
које предвиђа државни план, подигне атотребан и засада 
реално могућ број задружних домова. Ту директиву су 
одмах и необично радо прихватили широки слојеви народа, 
поготово сељаштва, и сада ширсм земље већ увелико теку 
припреме na  и сами радови. Нема никакве сумње да ћемо и 
овога пута докраја уопети, ово ће бити оигурно још једна 
iHOBa велика радна победа. Гара.нција за то јесте овај велики 
радни полет, који уопште карактерише послератиу обнову и 
изградњу наше државе. Поред тога и помоћ народних власти 
у великим количинама грађевинским материјалом из планске 
про'Изводње, као и довољним инвестиционим кредитима за 
ову сврху, — докраја ствара услове за пуни успех изградње 
домова.

Задружие домове ће градити првенствено сами задру- 
гари, широЈШ потпомогнути од свих организација Народног 
фронта, Народне омладине, синдиката и АФЖ-а. Они стри 
томе треба да максималнго! и-скористе све своје ложалне 
изворе, и то како маггер-ијала, тако ;и иовчаних средстаеШ). На 
своје сопствене снаге треба да рачунај.у ,у првом реду. У том 
П0'гледу забеЛежено je већ досада доста лепих резултата



самоиницијативе и сналажљивости задружиих и фронтсв- 
ских организација на терену.

Стање лсжалног материјала за изградњу задружних до- 
мова у HP Србији закључно до 10 априла 1948 године je
следеће:

Ужа Србија
Материјал Потребно Примљено Процената
Креч 42.530 т. . 23.125 т. 54%
Шљунак 53.450 м3 23.900 м3 45%
Песак 182.293 м3. 88.718 м3 . 49%
Опека 149.717 хиљ. 29.426 хиљ. 19%
Грађа 12(8.105 м3 65.028 м3 50%
Камен 348.215 м3 221.512 м3 62%

Аутономна Покра\јина Војводина
Креч 7.478 т. 1.065 т. 15%
‘Песак 72.490 м3 59.185 м3 80%
Шљунак 17.785 м3 10.266 м3 55%
О.пека 68.028 хиљ. 41.990 хиљ. 60%
Грађа 28.289 м3 13.265 m3 46%
Камен 12.802 м3 7.980 м3 66%

Космет
Креч 5.257 т. 2.602 т. 49%
Песак 34.302 м3 14.053 м3 41%
Шљунак 6.263 м3 1.190 м3 19%
Опека 7.155 хиљ. 140 хиљ. 2%
Грађа 9.368 м3 2.743 м3 30%
Камен 121.214 м3 91.167 м3 75%

Р В К - А П И Т У Л А Ц И Ј А

За HP Србију
Креч 55.265 т. 26.729 т. 49%
Песак 289.085 м3 161.956 м3 55%
Шљунак 77.498 м3 35.356 м3 45%
Опека 224.910 хиљ. 71.556 хиљ. 32'%
Грађа 165.762 м3 81.036 м3 49%
Камен 481.431 м3 ■ 320.659 м3 66%

Новац
Ужа Србија 38.890.801 динара
АП Војводина 21.270.172 „
Космет ____________7,996.262 „



Има низ примера доброг залагања и iSk t h b h o c t -h . Ha при- 
мер, у селу Лаћарак, Срез оремокомитровички (шрактери- 
стично за про-сек) на градилиште задружног дома je ‘прене- 
сено песка за 50%, цигле 20%, креча 25%, а дрвне грађе je 
обезбеђено 100%.

Али има и много 'озбиљних иедостатака, грешака и 
усмпште неправилности. HMiai пршмера неактивности, лесна- 
лажљивости, па чак и небудноети према непријатељу. Ми 
M‘0|paM0 стално в-одити рачуна о чињеиицл да, и чторед повољ- 
них објективних околности, изградња задружних домова 
може бити добро извршена тек онда ако се народне снаге 
што више мобилишцу и пскгпуно правилно организују. Као 
што je случај и при свим.а другим К|рупним и значајлим по- 
духватима Народног фронта, — .непријатељи .социјалистичке 
изградње у Југославији теже да и ову аисцију свим силама 
укоче, ако већ не могу да je сасвим о-немогуће. Но, ми нисмо 
ни научили да велике тековине остварујемо' лако и без 
жртава, било у крви, било у  зноју. Зат.о ми знамо да ћемо 
докраја успети само онда ако wai рад тгрионемо одлучно, 
вредно и упорно, без обзира на разне привремене тешкоће. 
Има гтојава неразумевања и малодушности у »ним селима где 
очекују да ће им неко са страие сазидати дом, јер сами 
сумњају у своје снаге. Има случајева где се уплаше вели- 
чи,не радова и покушавају да обуставе већ започету акцију 
У селу.

Карактеристична je негативна појава да се у о*ним ме- 
стиш! где има довољчно камена, креча или песка, — оклева 
са превлачењем тога материјала «а градилиште док су iy исто 
време тај материјал лренела она села која су га морала 
издаље .набављати. Разумљиво, ово je настало због топа што 
се не води доваљио рачуна о потреби благовременог л цели- 
сходног рада и због неразумевања тешкоћа иоје ће настати 
због пољопривредних радова, уз к-оје изградња задружмих 
домова Mopai ићи паралелно а никако »а штету њих.

Исто тако има погреиших тенденција да се набавка свег 
материјала врши куповином и то од  новца који ће се подићи 
као зајам из баике. Ако се такве тенденције не сузбијају 
одмах и енергично, појављује се као резултат демобилисање 
снага .које су ииаие већ покренуте. He треба ,никако заборав- 
љагги да ће ломоћ државе за изтрадњу задружних домова 
бити ca'M'O' |у! оно-м материјалу и оним количинама које -се 
никако 'не моту проиаћи у локалним изворима.

Треба, на крају, нагласити да ће изграђени задружни 
домови, специјално у житородним крајевима, много допри-



нети брзој размени производа града и села, што значи да ће 
се побољшати снабдевање сељака индустриским произво- 
дима а истовремено обезбедити потребне количине пољо- 
привредних продуката за  градове и индустриске центре. 
Зато се и из ове чињенице о д м ј з ;х  види задатак да сваки члан 
Народног фронта Југославије мора уложити много 'напора 
у борбу за извојевање победе и (у овој великој радној акцији.

^ато ja предлажем свим друговима вародним послани- 
цима да овој акцији посвете пуну 'пажњу и да je што више 
помогну. Треба међу задругаре и све сељаке што више 
развити свести о неопходности до-брих земљорадничких з»&- 
друга које ће бити способне да омогуће преображај пољо- 
гиривреде, а такође треба помоћи да схвате сву величивду ре- 
зултата које народ постиже, ако je јединствен и вредаи и 
ако je разумео значај рада кога се прихватио. Народни по- 
сланици ту могу много учинити и зато сам ja дубоко убе: 
ђен да ће и с те стране бити све урађено да се предвиђени 
домови на време и добро изграде.

Један од највећих непријатеља ове акције јесте олако 
схватање задатека и потцењивање тепгкоћа, које ће бити и 
бројме и знатне. Са њима треба рачунати али само ради тра- 
жења начина како би се сигурно оавладале или откломиле. 
Само така ћемо потпуно успети. (Аплауз).

Претседавајући: Као последњи говорник има реч друг 
Богдан Црнобрња.

Богдан Црнсбрња (Изборни срез Дарувар, HP Хрватска): 
Другови народни посланици, сматрам за 'почребно да у 
овој нашој исцрпној дебати приликом претреса Општедр- 
жавног буџета за 1948 годи«у, који нам je предложмла Са- 
везна влада, «ажем још неколико р-ијечи o  XIV дијелу пред- 
виђених прихода у буџету, то јест, о народном зајму з,а, фи- 
нансирање инвестиција у изиосу од 3 и по милијарде. Ова- 
кова ставка се први пут лојављује у нашем држшввом буџету. 
Истана, још 3iaj вријеме Hародноослободилачке борбе били су 
у неким нашим решубликама расписивани зајмови «ародног 
ослобођења. Сви се ми данас живо сјећамо како су игши 
'народи тада прихватили ове мјере нашега руководства. Упи- 
сивзње тих зајмова вршено je како ,на тада ослобођеној те- 
риторији, тако и иа неослобођеној, у ок.упираним .нашим 
градовима и селима. На ослобођеној територији народ je 
тада располагао' врло скромним финансиским средствима, 
јер су ти крајеви били највећим дијелом полаљени и опљач- 
кани од непријатеља, .а и ради тога, јер су баш ти крајеви



тада носили чнајвећи терет Народноослободилачке борбе. На 
окупираној, пак, територији, упркос најстраш,нијег терора 
и застрашивања, десетине хиљада наших људи давали су, 
неко .ман>а 'неко већа средства, знајући свјесно шта дај|у: и 
зашто дају, имајући дубоку вјер.у у наше руководство, у 
пршилност његове политике и успјех те лолитике. И, захва- 
љуј|у!ћи само таквој вјери, високој политичкој свијести и па- 
триотизму наших радних људи, сви ти зајмови били су у 
'потлуности извршени, и то aai кратко вријеме и без икаквих 
тешкоћа.

Нема никакове сумње да ће и данас наши народи са љу- 
бављу прихватити овај зајам. Сваки даш радни човјек свје- 
стан je данас тога да je сваки динар уложен иа овај начин 
у извршење великог Титовог Плана, — један дјелић вели- 
чанствене зграде срећнијег и љепшег живота који га рутра 
чека баш кроз остварење нашег Плана. Нећу да повлачим 
«икакву ларалелу са зајмовима старе Југославије, јер  они 
немају ничега заједничког са овим зајмом. И на овом за- 
да,т!«у ће се опет показати виссжа свијест и патриотизам 
наших људи, Kaoi што се и досада локазивала на извршењу 
небројених задатака које je пред нас лостављала наша Влада 
на челу са другом Титом.

Готово у цијелој нашој дискусији je наглашавано, а ш -  
рочито qy то подвукли друг Кардељ и друг Кидрич, да je по- 
требно обратити нарочиту шажњу на искоришћење до макси- 
мума свих унутрашњих мотућности које дооада нису биле 
искоришћене из ових или оних разлота. Једна од могућности 
која досада није била коришћена јесте зајам. Мислим да ће 
задатак нашег Народног фронта и осталих масовних орга- 
низдија бити баш у томе да правилно искористе могућности 
које поетоје за уписивање зајма. Зајам ће утолико лрије и 
утолико лакше бити реализован, уколико више иаших радних 
људи буде учествовало! у његовој реализацији. Зајам реали- 
зован кроз милионе радиих људи, ;кроз «ове наше «ароде, 
још једном he потврдити BHCOKiy морално-политичку свијест 
ћ љубав ваших народа прем-а својој домовини. При томе 
бих напоменуо да je за пуни успјех у извршеЊ|У овота за- 
датка корисније то да у њему учествује више наших радних 
л>уди, макар и са мањим сумама. Иако износ зајма претставља 
важну сум|у у нашем буџету, може се рећи да он иије висок, 
поготово када имамо у виду да у нашој земљи има ршдаика 
преко милиол и по и лреко 2 милион,а еељачких газдинстава.

Према члану 6 Предлога закона о општедржавном бу- 
џету, Влада ФНРЈ биће овлашћена да лропише начин и



услове уписивања зајма,. У начину и (условима уписа биће 
предвиђене и камате. Према томе, уписивање зајм.а ће бити 
истовремено и улагање средстава на сигурно мјесто, из чега 
ће сваки улагач имагги поред друштвене и личну корист.

Пошто народни зајам за финаисирање инвестиција, као 
1Л осгале позиције у предлогу буџета, одговара плаеским 
потребама н.аше земље, изјављујем да ћу тласати за лредло- 
жени буџет. (Аплауз).

Претседавајући: Листа говорника, другови народни no'- 
сланици, исцрпена je, а тиме и дневни ред данашње седнице. 
Према томе, ми смо завршили наш рад, и Џ  закључујем ову 
нашу заједничк|у седницу. Ако у току заеедања буде ПО'- 
требно, седница ће бити сазвана писменим путем. А сада им>а.м 
да учиним не;ка саолштења. Даљи наш рад  наставићемо у 
својим домовима. Значи, данас у 16,30 биће лосебне седниде 
'оба дома.

Друго саопштење. Моле се другови народни посланиди 
да не одлазе из Београда без дозволе, већ д а  ее лријаве 
Претседништву, јер je констатоваио да су многи народни 
лосланици отишли без питања на Конгрес Осв(сбодилне 
фронте Словеније или iy: Македонију.

(Седница je закључена у 12,50 часова).



СА ВЕЗН О  ВЕЋЕ

Трећа седница
(26 априла 1948)

Почетак у 16,40 чаооеа.
При уласку у дворану, чланове Оавезне владе «а челу 

Ga 'претседником маршалом Ј-угослшије Јосипом Брозом 
Титом и чланоее Претседнлштва Савезног ,већа на челу са 
претседни-ком Владимиром Симићем, народни лосланици 
поздрављају бурним аплаузом.

Претседавао лретседник Владимир Симић.
Претседник: Отварам трећу седницу V редовш г засе- 

дања Савезног већа Народне ск|упштине ФИРЈ.
Записник данашње седн-ице водиће секретар Стеван 

Јовичић.
М)01лим друга секретара да, прочит.а записник прошле 

седнице.
Секретар Стеван Јовичић (Изборни срез Ириг, HP Ср- 

бија) чита залисник претходне седнице.
Претседник: Има ли примедаба на прочитани залисник? 

(Нема). Пошто примедаба нема,, записник се оверава.
Изволите чути саопштења.
Претседник Савезне владе упутио je следеће лисмо:

ВЛАДА ФИРЈ 
Бр. 363 

26 априла 1948 го£,ше 
Београд

ПРЕТСЕДНИКУ САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ ФНРЈ

Б e o г p а д
У сагласности cia чланом 2 Закона о овлашћењу Влади 

ФНРЈ за долошење уредаба по пргпањима из народне при- 
вреде, лодносим Савезном већу на потврду уредбе које je



Вл1'(да ФНРЈ, «а оонову чл. 1 наведено-г закона, донела у вре- 
мену од 27 новембра 1947 до  закључно 24 агврила 1948 г о  
дине по |Прилс1женом списку и предлажем да их Савезно 
веће потврди.

Смрт фашизму —• Слобода народу!
Претседоик Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране 
Маршал Југославије

Јосип Броз Тито, с. р.

Obi3iJ описак уредаба je у штамгти и биће раздељен ма- 
родним посланицима и стављен н,а дневни ред кад Веће о 
томе донесе одлуку.

Законодавни одбор поднео je Савезном већу извештај 
•о Предлогу лословнииа Савезиог већа Народне ■скупштине 
ФНРЈ. Oibaј «звештај пакође je штамши и раздељен на- 
родним лосланицима и биће расправљан према дневном 
реду.

Сакзпштаеам молбе народних лосланика за кзтсуства:
Народни посланик Станко Шкаре моли 5 дала отсуства 

због болести, Врховни војни суд извештава да се народни 
посланик Мирко Крџи>ћ као болестаи налази на лечењу у 
Врњачкој Бањи. Франц Хочеовар моЛи за осуство ca V ре- 
довмог заседања због болести, према лекарском уверењу. 
Стјепан Првчић моли 5 даиа отсуства због болести. Иван 
Ковачић моли за отсуства ca седнице од 26 алрила због 
хитних ласлова. Иван Стефановић моли 10 дала отсуства 
због болести. Бошко Чакић моли 10 дана отсуства због бо- 
лести према лекарском ;уверењ|у.

Предлажем 'Већу да се народним посланицима који су 
тражили отсуство мање од седам дана, одобри онолико ко- 
лико су тражили, ia осталима ло седам дана. Прима ли Веће 
овај предлог? (Прима). Објављујем да су отсуства одобрена 
OHiSiKo како je предложено.

Поред тога, народнл посланицл Едвард КЈардељ, Миха 
Марикко, Тоне ФајФар, Јоже Борштнар, Франц Мимовец, 
Јанез Хрибар, Мишко Крањец, Матевж ХЈаце, Тоне Хафнер, 
Иван Приможич, Иван Регент и др Метод Млкуж били су 
принуђени да синоћ капусте Београд ради конгреса На- 
родног фронта који се одржзва iv Љубљ-'нни па лредлажем 
Већу да им се одобри отсуство од два дана. Прлма ли



Веће? (Прима). Објављујем да je народним посланицима 
чија оа»м имена прачитао одобрено по два дана отсуства.

Прелазимо на дневни ред. Прва тачка дневног реда je 
гласање о  Предлогу о п ш т е д р ж Ј а е н о г  буџета за 1948 годину. 
У пословнику, 1чл. 30, стоји да кјзда je једа« зако« на з,si
je дничкој седници претресан, онда се гласање ©рши у за- 
себним седницама дома, а вдда се ради о  општедржшном 
буџету, е зд а  се г љ а с а њ е  врши л о  разделима,

Ове речи „по разделвма“ употребљене <су по термииоло- 
гији смТштедржавног б|уџета кој.а je важила у ранијим буџе- 
тима. Како je и у техни.ци и у терминологији садашњег 
буџета употребљена реч „део“, то констатујем да „део“ 
' С д г о в а р а  „разделу” из ранијег буџета и д,а) ће дити потпуно 
у духу лословника ако се врши тласање ,по деловима.

Молим известиоца Одбора з;а лривредни план и фивал- 
сије Душ,21на Чалића да чита Предлог општедржавног 'бју- 
џета почевши са расходима, ради глаоања по деловима.

Известилац Душан Чалић (Изборни срез Пакрац, HP 
Хрватска) чита I део —- Инвестиције за жаииталну изградњу 
и остало фотнансирање ормвреде ciai укутшом сумом од
33.290.818.000 динара. (Видети Оредлог општедржавиог бу- 
џета за 1948 шдину као прилог ш  скрају (књиге).

Претседник: Ко je за чпрви део буџета расхода, кака je 
прочитао известилац, нека дигне руку. (Сви диж|у руку). 
Има m  «о против? (Нема). Објављујем да je први део бу- 
џета једногласно примљен. Прелазвмо Hia други део.

(За овим je Савезно веће, гласајући дизањем руке по- 
себно о сваком делу расхода и прихода Предлога опште- 
државног буџета за 1948 годиеу, једноглаоно усвојило све 
делове од 2 до закључмо 7 дела буџетских расхода ,и од  1— 15 
дела буџетских прлхода!.)

Претседник: Прелазимо на гласање Предлога заксша о 
општедржшвном буџету за 1948 годину. Молим известиоца 
да чита овај замсннски предлог по члановима.

(За овим je Савезно веће, у смислу одредаба свога по- 
словника, глааа^ући двзањем руке посебно о свшсом члану, 
једногласно усвојило све чланове Предлога закона о опште- 
државном буџет|у за 1948 годину, и то од члан,а 2 до з»а- 
кључно члана 17, према лредлогу Одбора за ттривредни 
план и финансије.)

Претседник: На овај je вачвн Предлог замсна о опште- 
државном буџету за 1948 годину прихваћен у лоједино-



стима. Сада, у омислу нословника, лриступамо г л г ј с а њ у  у  ц е -  
лини. Пословник овдашћјује претседник1а да одлучи како ће 
се гласати. Одлучујем да се гласа поименично. Молим секре- 
тара да изврши прозивку «ародн-их ,ш>слани«а. Гласа се 
за и против.

Секретар врши прозивку народних посланика.

(После глашња)

Претседник: Објављујем да je укупно глааа<ло 2l85 на- 
родних посланика и да су сви .гласали за. Ha -naj начин 
Предлог закона о  општедржавном буџет.у 3ia 1948 годину у 
Савезном већу коначно je усвојен и, сагласно пословиику, 
упутиће се Већу ш рода на решавање. (Дуготрајан .аплиуз).

Прелазимо на другу тачку днев;ног редас лретрес Пре- 
длога закона о општедрж)авном завршном рачуну за 1946 
годиду. Молим известиоца Одбора за лривредни план и фи- 
нансије, «ародног посланика Душаиа Чалића да поднесе из- 
вештај.

Известилац Душан Чалић: Пошто Одбор за* привредни 
план и финансије сматра да je бјуџет за 1946 годину извр- 
шен ©навд како je примљен у Народној скупштини и у нај- 
бољем складу са интересима наше државе, предлажем да 
се усвоји овај предлог онако како га je доставила Влада 
ФНРЈ.

Претседник: Отварам претрес Предлопа з1акон,а! о опште- 
државном завршном рачуну за 1946 годину. Жели ли wo* 
од народних .посланика да узме реч у дискусији? (Нико се 
не јавља). Молим известиоца да 'чита члш  1 Предлога sa 
ltoma о 0 'П ш т е д р ж а в « 0 'М  зшршиом рачуну за  1946 годину.

Известилац чита члан 1 према извештају Одбора. Пред- 
лог замона о општедржавном завршном рачуну за 1946 
годину видети 'као лрилог на крају 'књиге).

Претседник: Ко je за. чл1а!н 1 Предлог.а закона о опште- 
држЈнвиом завршном рачуну за 1946 годину, нека дипне 
руку. (Сви дижу руку). Има ли кога против? (Нема). Објав- 
љујем да je члан 1 једногласно прихваћен.

( З а т м  je Савезио веће, у смислу свога пословника, гла- 
сајући дизањем руке посебно о сваком члану, једногласао 
и без измена уовојило и све остале члшове, од 2 до 5 за- 
кључмо, према извештају Одбора.)



Претседник: Ha тај начин завршили «смо са усвајањем 
чланова :и сад лрелазимо ш  гласање у целиии. Пошто нема 
других предлога, то ice, сагласно члану 30 пословшжа, гла- 
сање врши акламацијсш. Ко je за Предлог закота  о  опште- 
државном завршном рачуну за 1946 годину iy целини, иека 
дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко  против? (Нема). 
Пошто нема никога против, објављујем д/ai je Закон о опште- 
државном завршном рачуну за 1946 годину у Савезном већу 
коначно усвојен и да ће, ■сагласно Уставу и  лословнику, бити 
упућен Већу народа <на решавшње.

Пре но што лређемо на следећу тачку дневног реда, 
Претеедништво предлаже да се измени дневни ред и да се 
на место тачке треће даиашњег дневног реда: Предлог 
општег закоиа о епречавању и сузбијању заразних болести, 
ста в 'И  тачка 14, наиме: Предлог лословиика Савезног већа 
Народне скупштине ФНРЈ, како  бисмо прво размотрили и 
претресли овај лредлог а лоеле лристулили даљем извршењу 
дневнога реда. Дш ли Савезио веће прихвата овај предлог 
Претседништеа? (Прихвата). Има ли «ога против? (Нема). 
Објављујем да je Савезео веће лрихватило лредлог Прет- 
седништва о  измени даевног реда.

Прелшимо на трећу тачку дневног реда: претрес !Пре- 
длога лословника Оавезног већа Народн-е скупштиие ФНРЈ. 
Известилац Законодзвног одбора je друг Моша1 Пијаде. 
Молим друга известиоца да лоднесе извештај.

Известилац Momia Пијаде: (Чита лзвештај Законодавлог 
•одбора. — Видети лрилог на крају окњиге.)

Другови народни, лосланици, jiai сам имао лрилике пре 
неки дан да у Клубју» лосланика, Народнога фронта дам 
образложење о изменама и допунама које су унесене у o m j  
нови пројекат пословлима. Мислим д|а данас могу бити 
сасвим краггак. Измене и долуне које су предложене, н а р о  
чито кад се узме у обзир и рад Заканодавног одбора, знатно 
лобољшавају наш пословник и  дају  hisim могућности за бољу 
организацију рада у већима.

Главни циљ тих измена и долуна биО' je да (Скупштина 
дође до потпуног изражл|ј1а1 к аа  лретставничко тело једне 
истински «ародне државе. Скраћују се извесне чисто тех- 
ничке 'манифестације, уштеђује се на дизању рукју, Hia* чи- 
тању извештаја и  замшомих лројеката а оставља се зато 
много више ©ремена з»а* дискусије о свим лредлозима који 
излазе пред Скупштину. Народни лосланици добијају много



више могућности него досада да учествуј;у 1зктивно и у 
самом пјрипремању закона помоћу оне одредбе <која обаве- 
зује претседнике већа и законодавних одбора да, свима на- 
родним посл1аницим.21 достављају законске пројекте пре но 
што почне њихсш претрес у законодавним одборима, тако 
да  би €1ни, било личмим присуством Hia седницама законо- 
давних одбора, било лисменим лутем, могли давати своја 
мишљења, конкретне предлоге или 1а:мандмане на лоједине 
законске предлоге.

Друго, оном мером >коју еам малопре поменуо, на- 
родни посланици добијају могућност за веће и шире учешће 
у дискусији, па могу у дискусији износити и локалне про- 
■блеме, »oi чему смо доаада у Народној ск|у1пштини тако мало 
слуиизли.

Уведен je и нарочити дан, односно може се увести кад 
има ггитања, ;при крају заседања, један нарочити дан кад 
Влада ФНРЈ или поједини чланови одговарају на посла- 
ничка питања.

Разрађено je, што ракијим 'поеловиицима нимало није 
било разрађено, како се постутиа и ради у случају неаагла- 
сности оба већа, односно как-о се ради у коордиаациоиом 
•одбору, који те несагласности има да реши. Ми, истин1а, за 
ове три године нисмо имали ни један једини слјучај да се 
наша два већа не би потпуно сложила у  сваком .предлогу 
и у сваком з!ако«у, ели ипак било je потребно да се утврди 
метод рада таквог коорденационог одбора тхредвиђеног 
Уставом.

Затим, овај таредлог пословви.ка лредвиђа ,и установ- 
љавање једног новог сталног одбор>а1 који досада нисмо 
имали, Одбора за иностране послове.

Све у свему, поред тога, пословник je употпуњен и он 
.има сада један изглед пот.пуности, садржавајући све оно 
што један пословник треба да има. Разуме се да од актив- 
H'OiCTH caiM H x нас, од активности другова народних .посла- 
ника, зависи колико ћемо успети да искор.истамо' овај ш>ви 
посло.в:ни-к у lO'HOMe циљу у -коме je он предложен, да На- 
родвзЈ скупштима системом и методом свога рада и дебато-^ 
вањима одгов-ори своме значају врховног органа држаене* 
'власти једне народне републике.

To je све, другови, шио» мислим да je довољно било 
рећи сада о  овоме шредлоту пословника и молим вас да га 
јусвојите са овим изменама и допувама које су донете у За- 
конодавном одбору. (Буран аплауз).



Претседник: Приступамо претресу Предлопа пословниш 
Савезног већа (Народне ску.пштине ФНРЈ. Жели ли :ко од 
народних посланик,а) реч? (He јавља се нико). Онда молим 
известиоца да чита лредлог гш члановиш-. аа-једно са 
насловом.

\

Известилац чита чла.н 1 заједно са «асловом.
Претседник: Ко je 3ai члан 1 заједно са «а-словом, HeKia 

дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли iko  против? (ЈНема). 
Објављујем да je члан 1 заједно са насловом једвогласно 
примљен.

(За овим je Оавезно веће, jyt смислу овош пословника, 
гласајући дизањем руке -посебно о  сваком члану, једно- 
гласио примило све чланове Предлога пословника Савезног 
већа Народне скупшшне ФНРЈ и то од члшиа 2 до закључно 
члана 104 за-једно ica свима насловима, према предлогу и из- 
вештају Закомодавног одбора.)

Претседник: Приступамо гласању. У смислу пословника 
глас.ање ће се вршити дизањем руке. Ко je за Предлог ло- 
словника Оавезног већа Народне скупштине ФНРЈ \у целини, 
молим да дипне руку. (Сви лосланици дижу руку). Има ли 
ко против? (Нема). Објшљујем да  je Предлог пословиика 
Савезног већа Народне скупштине ФНРЈ коначно усвојен у 
Савезном већу и да ступа одмах на снагју.

Одређујем одмор од 10 минута.

(ПОсле одмора)

Претседник: Настављамо рад. Сакшштавам да сам од 
Већа .народа добио Предлог општедржавног буџета за 1948 
годину и Предлог закона о општедржаеном завршном ра- 
чуну за 1946 годину. Ja сам ове предлоге упоредио са rrpe- 
длозима који су прихваћени у Оавезном већју* и установио 
да су текстови истоветии. Овим je, у смислу новог послов- 
ника, лретрес ломенутих предлога у Народној скупштини 
завршен, лредлози закона дефинитивно су прихваћени у 
Народној скупштини ФНРЈ и биће упјућени Президијуму 
Народне скупштине ФНРЈ ради проглашења.

На дневном реду je четврта тшка: Предлаг општег за- 
KOH.ai о спречавању и сузбијању заразних болести. Извести- 
лац Закон-одавног одб&ра je народни послаиик Лампрет 
Јоже.



Молим известиоцз' да лоднесе извештај Законодавног 
одбора.

Известилац Јоже Лампрет (Изборни срез Шошт^њ, HP 
Словенија): (Чит.а извештај Законодавног одбора. — Видети 
прилог на крају књиге.)

Другови народни посланици, Претседник Комитета за 
заштиту народног здравља при Вл1ади ФНРЈ упутио je, 
преко Савезне владе, Народној ск)у*пштини ФНРЈ лоред овог 
предлола) и Предлсг основног закона о санитарној инспек- 
цији.

Нарочити значај ©вих пројеката друг Претседник Коми- 
тета министар др Павле Грегорић нагласио je како у обра- 
зложењлма, тако и у свом експозеу који je дао пред овим 
високим домом пре неколико дана.

Од колике je вожности брига за здравље нашег станов- 
ништва села и града, показала je такође дискусија о буџету 
за годину 1948.

Два су народна лосланика ш рочито подвукла бригу 
коју води народна ©ласт својим замсиодавством и к.реди- 
тима за очјување здраеља нашег пучанства.

„Победа и учвршћење народне власти омогућили су да 
здравствена служба служи стварно интересима народа, да 
бди над његовим здрављем, бори се против заразе, те преко 
стручних устаиова и маоовних о р г а 1Н и за ц .и ја , приближи здрав- 
ствену inoMoh народу“ — рекао je у  образложењу Оретсед- 
ник 'Комитета др Павле Грегорић.

Да се ове речи дословно опроводе у пракси — доказ qy 
HiSiM lOiBa дв1а, законска пројекта.

Ja <ћу се, Kiao известилац, осврнути на Предлог општег 
закона о опречавању и сузбијању заразних болести. Да ли 
je тај зшконски лредлог збиља био нужан да се предложи 
овој Скупштили? Потребу оваквог 3faiKiciHCKor пројекта наре- 
ђују нам стварне санитарне прилике у  самој земљи, диа- 
грами или статистички подаци о кретањју! з(аразних болести 
у ФНРЈ. Ев.о неколимо цифара: у години 1939 било je пе- 
лавца на територији Југославије 413 случајева, а 10Д тога 
je умрло 30. У 1945 години било je 12.856 случајева пе- 
гавц.а1. У 1946 лодини било je 3.232 случаја, а iy години 1947 
471 случај, а ©д тога je умрло 31.

Док се пегавац лриближио лредратном броју као и 
скарлатина, дифтерија je чак нешто нижа, дотле ла\ крбушли 
тифус и дизентерија јако' лрелазе. Осим то-га, им-амо у



Босни и Херцеговини, иако у опадању, још јаку епидемију 
повратне грознице, које у лредратпим временима- није било.

Још нам je јасиијв! слика ако упоредимо стање за- 
разних болести по тромеоечјима. У лрвом тромесечју 1947 
године у ФНРЈ било je обољења од  свих врста тифуса 1163, 
а смртних случајева 94. Од дизелтерије оболело je 204 лица, 
а од тога умрло 3. Од скарлатине оболело je 712, а од тога 
јумрло 3 лиц1а, О д  дифтерије оболело je 1330, а умрло 82. 
Од тетануса оболело je 61, а умрло 22. У лрвом тромесечју 
ове године од свих врста тифуса оболело je 1516, а умрло 
115. Ту имамо пораст 3ia 353 случаја. Код дизентерије имамо 
оболелих 202. To je 2 случаја мање него у лрвом троме- 
сечју лањске године. To исто важ« и за ск.арлатину. У пр- 
вом тромесечју ове године било je 553 оболелих, а од тота 
5 |шрлих, тако да имамо М 1 а 1 њ е  159 случајева. Могло би се 
набројати више овакеих цифара о овим заразним болестима.

Пегавац се јавља у првом тромесечју ове подине aai 
258 случајева, осим Словеније, према 1947 години оа 183 
случаја. На 'Пр-вом месту iy логледу пегавца je HP Срби.ја 
ca 137 случаЈева док je у 1947 год. било 59 случајева. За 
њом дол1а,зи Босна и Херцеговина са 91 случајем, а у 1947 
годими са 51 случајем. Који су узроци ширења пегавца? 
Недовол>но залагање одговарајућих органа, ниски санитарни 
ниво, ушљив01ст, помањкање рубља, сапуиа итд.

Рекуренс се ј.авља са 947 случајева у првом тромесечју 
према 1305 случајева у истом раздобљу 1947 године. Реку- 
ренс се јавља скора искљјучиво у Босни и Херцеговини. 
Главни одбор Црвеног крста Босне и Херцеговине разделио 
je знатне количине ллатна од којих je сашивено рубље које 
се поклања болесницима! у болницама. Dial заразна болест 
у Босни и Херцеговини чврсто се укоренилШ;.

Искуство да се ова епидемија раопламсала у  tio c t- 
акционом лериоду преко лета 1947, лосле 1гмције у 'којој je 
радило око 200 медицинара! и велики број лекара, помазује 
колико je терен у Босни >и Херцеговини у том погледу 
опасан.

Поред закона м уредаба — Закона о санитарној инспек- 
цији и Закола о  сузбиј|21њу заразних болести, који je сада 
предложен Народној скупштини, а у циљу што успешније 
борбе против заразних болести одржаии су и миоги кур- 
севи. Тако je при Савезном хигијелском институту одржан 
тромесечни курс за санитарле илспекторе cai 20 курсиста. 
Ha naj начин миу добијамо један нов 'шдар. Узрок што се



ова болест не може »локалиаовати и смањити јесте неста- 
шида болничких кревета и> мали број |установа 3iai овакве 
заразне болести. Ми у шашој држави имамо, по (прилици, 
50 оваквих здравствених установа. Број постојећих кревета 
3ia заразне болести износи 3.580, a то je 0,23 на 1.000 ст.а- 
HOBHHiKa. Према исжуству СССР морала би релација бити 
оваква: oko 1 кревет на 1.000 становникљ

Највећа кочница у раду niai сузбијању и спречавању 3ia- 
разних болести било je досада: 'отсуство оквирног санитар- 
ног и епидемиолсидког законодавства.

Примањем смвих закона коиачио ће се испунити велика 
празнина која je постојала у том оагледу и олашиати рад 
оанита.рно-епидемиолошЈке службе. Спајање оалитарне 'ин- 
спекције са епидемиолошксш службом створиће солидну 
базу за студирање ст.ања и предузимање мер.а за спречавање 
и уништење 31аразних болести.

Због нарочитог његовог значаја, у име Законодавног 
одбора, молим све народне посланике да. гласају за овај 
законсжи предлог. (Аплауз).

Претседник: Има реч у име Владе, министар др Павле 
Грегорић.

Министар Владе ФНРЈ др Павле Грегорић: Д р у г о в и 'народни 
иослаиици, побједа! и  учвршћење наше еародне власти омо- 
гућили су да  здравствена служба служи ствар-но интересима 
народа, да  бди ,над његовим здрављем, да се бори против 
зараза, да  Егвреш низа стручних установ^ 'и масовних орга«и- 
зација приближи здраb ic t b ен у помоћ народу.

Истодобно пробуђена самоинициј1а:тива нарзда омогу- 
haeia данас извршење задатака здравствене службе нарочито 
подузимањем санитариих и лротуепидемиолошких мјера, 
што у предратној Југославији није било могуће.

Дсиашање закона о спречавању и сузбијању заразних 
болести je лотребно зато, што су заразе од  велике опаоно- 
сти за цијелу зоједницу. Заразне болести нападају станов- 
киштво без обзира на физичку конституциЈЈу и старост, сма- 
њују биолошку !01тпорност народа, те су знатш  узрок високе 
опће смртности, а нарочито дјечје. Преко заразе држава 
K'ao цјелина слаби, смањују се њене одбра,нбене сн,аге и при- 
вредња дјелатност. Висок број заразних обољења .у предрат- 
ној Југославији дошао je до изражај.а! у тешким ратним 
•приликама и страдањима земље.



Побољшање тслова живота, здравствене службе и оани- 
тарних прили1К,а1 послије рата смањило je број заразних бо- 
лести и приближило предратном, али претставља код 'mic 
још важан проблем.

У доба Петссгодишњег <плана од највеће je важности 
опасност смањ'ењ|а] радне снаге у  вези са зиатним бројем 
зар1азних обољења као и проблем сппечавања и ширења за- 
раза ш  јавеим р.адилиштима. Епидемије не признају npa- 
нице 'наших народних релублика и прелазе их са лакоћом. 
Зато у сврху заштите цијеле земље ми морамо лротивели- 
демијску службу посматрати K.aioi цјелину и настој|а>ти да 
OCHO.B спречавања и сузбијања буде јединствен како то по- 
ставља предложени закон. Поред тот., закон piaepa^yje по- 
јединости и разграничјује дужности народних власти, струч- 
них лица и свих грађана Федеративне Народне Републике 
Јупославије.

Увиђајућл важност овог лроблема, «аша држава, која 
je израсла из борбе и залагања цијелог народа!, прима на 
себе важан задатак старања о подузимању мјера Gnpe4ia- 
вања и сузбијања заразних болести. Држ.агаа то проводи 
преко надлежних државних opraHai » њихсвих стручних 
установа, института, c а н итарно -епидемиоло шких станица и 
амбулантно-поликлиничких установа ослаша.јући се на ши- 
роке масовне организације.

Пр.еко једилственог тијела, које руководи цијелом 
здравственом службом — Комитета за заштиту народног 
здравл^а — и министарстава народног здр.авља, народнлх 
република, игродни одбори, сваки на свом подручју, воде 
непосредну борбу против заразних болести. У ту сврху mai- 
родни одбори шире здравствено просвјећивање етановни- 
штва о хигијенским мјерама за спречшвање лојаве заразних 
болести и о  лрви.м мјерама за њихово сузбијање.

Неподузимањем одређених мјера код зар.азе сваки no
je динац може угрозити заједницу. Зато, пошто je опасност 
‘од заразних болести опћа, у циљу заштите сваког лоје- 
динша) и цијеле заједнице, сви грађдаи ФНРЈ дужни су 
актавно сар.ађивати у тој борби. Сшки грађанин кад сазна 
или посумња иа неку згразну болест, обавијестиће иа.јближу 
здравствену власт, њихове органе или здравствени актив у 
'Cb o iM мјесту, подузећу или установл. Поред тола( o ih  ће орга- 
нима здравствене службе дати CBiai потребна 1С1бавјештен>а) и 
ттружити сву потребну помоћ. Такав рад одговара свјесним



грађаиима данашње Југославије, који еурађују у подизању 
своје земље.

Иако бриг.а на спречавању и сузбијању заразних боле- 
сти ш ада  ју дјелсжруг рада н&родних власти уз самоиници- 
јативу свих грађана, у сво!м стручном дијелу она je обавеза 
■и дио етручног рада свих здравствених органа.

Зато je спречавање и сузбиј12ње 'заразних болести 
дужност и обавеза сваког љекара и cBiaiKor здравственог 
радника без обзира на сектор рада., дужност и обавезе сваке 
здравствене устаиове. Загго je свак>и здравствени рвдник 
дужан и да се одазове лозиву, који му надлежни државни 
органи |у1путе у сврху спречавања и сузбијања заразних 
болести.

Приложени закон разрађује деиаљно дужности држ.ав- 
них органа у подузимању потребних мјера лрема њиховој 
надлежности.

Комитет за заштиту народног здравља дужан je да 
утврди опћа начела и смјернице рада шрема којима доноси 
оквирме законхже црописе, руководи еавезеим протуетшде- 
миолошким установама, преко оавезне ииспекције израђује 
опћи .савезни санитарно-протуепидемијстш *пл\зи и контро- 
лише његово извршење зкао и, у случају лотребе, предузи.ма 
само непосредне мјере. Поред топа брине се за санитарну 
заштиту граница ФНРЈ, води евиденцију о кретању 3iapa- 
зних болести ка.о и свим стручним кадровима, бринући се
о њиховој квалификадији и правилном р.аопореДу.

Министарств!^ народног здрављлз! народних република 
дужна су да све те наведене мјере проведу на територији 
своје републике. Она п р е к О '  санитарне ивспекдије народних 
република рукЈСводе планом борбе против заршних боле- 
сти, врш’е надзор над радом народних одбора по сузбијању 
зараза, а у случају потребе предузимају и непосредно по- 
требне мјере.

Дооада у сузбијањју* зараза на терену нису били jia-сни 
задаци разних opnama државних власти и због тога више 
пута нису на вријеме и довољно! енергично лодузимане све 
потребне мјере, што je увјетовало ширење заразе.

Предложени закон, обрађујући досљедно линију на- 
родне власти, разрађује детаЈљно задатке народних одбора.

Срески и традски тародни одбори дужни су да израђгују 
план сузбијагааЈ зараза и шреко својих стручних органа. врше 
све потребите превентивне мјере, к.ао издвајања заразних 
болесник'а, дезинфекцију, цјепљење, 'фагање за клицоно-



шама итд. У њихов-у компетенцију с?пад21 оснивање потреб- 
'них установа нарочито у  случају епидемије, обезбјеђење 
ЈПривремене бслнице за смјештај болесниња). Taj je задатск 
од највеће В12Жности због још недовол>ног броја кревета у 
нашим заразним болницама и -одјељењима Зато ће народни 
одбори бити чешће .принјуђени да оснив.2!Ју такове привре- 
мене бслнице, да удовоље дужности обавезног издвајања 
свих заразних болести, које з^кон прописује, што je од на- 
рочите важности данас, гдје je код (велике оскудице ста- 
нова издв^јање болесника у властитом стану као редовито 
немогућно, што ујветује даље ширење зарззе. . .

Поред тога, народни одбори дужни су да, користећи 
добровољан рад масовиих оршнизација, iBipime ;мање асана,- 
ције. Преко стручних орлаша треба да воде надзор над свим 
еанитарним мјерама Hia свом терит!сриј|у и воде евиденцију
о кретању згразних болести.

Природно j e  да су за ове обимне и врло важне задатке 
народни одбори дужни да лредвиде одгсшграјућа финанси- 
ск<3i средства, пошто се буџетом iC M o r y h y je  извршење олана 
њихова рада. Вршење задатака шцијалнсмг старања ибред 
задатака з.2штите нродног здрављкз, у једном одјељењу, не 
смије Д31 отежа подузимање свих мјера које закон пропи- 
сује, к а ш  се то досада догађзло и погодовало ширењу за- 
разних болести.

У иизу задаггака државних власти разрађене су у закоиу 
ћ обавезе мјесних кнродних одбора.

Поред свих наведених задатак.а), мјесни изродни одбори 
дужни су још да обезбиједе пренос болесника у  болницу, 
да у случају петребе обезбиједе исхрану лица која су издво- 
јена у  шрантину и оних, чији су хриниоци |шућени у бол- 
ницу или издвојени' у циљу сузбиј.ања заразних болести.

Предвиђена брига 'народних одбора за особље здрав- 
ствене струке омогућује им да дођу до потребнсг превоза, 
Ki2iO стаШ| и хране, то олакшава р.ад стручним радницима, 
који при тешком, опасном и пожртвованом раду> сузбијања 
заразних бслести уживају пуну помоћ иадлежних органа.

У поглављу о санилзрно-епидемиолошким мјерама за 
спречавање и сузбијање заразних болести дан,3! су основна 
начела према дшашњем стању медицинског назир!£ња.

3,3) разлику од ранијих прописа увађа се редовита при- 
јава малих богиња (морбили) и великог кашља (пертусис), 
к^ји  су од највеће важности за смањење поболијевања и 
смртности дјеце нарочито |yt данашње доба великог проши-



регаа колективних дјечјих установа, а тиме и могућностк 
ш и р е та  зараза код дјеце. Брза пријава омогућвће подузи- 
мање енергичних протумјера.

Обавезво! издвајање у болвицу обол5елих од  заразких: 
болести, које су за околину вз<јопасније, нова je <и енер- 
гична хмјера у плану сузбијан»а и ликвидације заразних о<бо- 
љења ју ФНРЈ. Ова одредба доноси собом цотребу ревизије 
плава изградње нових и .прсипирењ1а садашњих заразјних 
одјељењ;а.

Обавезно цијепљење све дјеце против дифтерије увађа 
се не само »а  темељу добрих искустава с том врстом цијеп- 
.љењ,а у цијелом свијету, него и на темељу вишегодишњих 
искустава у иашој земљи. Ова ће мјера смањити број обо- 
љењ-а. !и смртних случајева у Haiucij земљи.

У низу осталих тачака, дава су и остала начеле борбе^ 
■против заразних болести.

Ов:ај закон прооиаује само основна ншела и смјернице 
борбе против заразних болести, док ће низ оквирвих уре- 
даба и правилника разрадити детаљво) проблеме посебне 
болести као и начине њиховог сузбиј|3/ња.

Довошење овог зж ана , над чијим ће извршењем бдити 
HiOBoopгaiHHзовaiHе еавитарне инспекције иародних власти, 
ствара 'побољш^ње услова здравмјег живота за све ставс-в- 
ввке ФНРЈ, основа je смањења опће, а нарочито д јечје  
смртности, те je база гшвећаша. производне дјелатности 
земље.

Из ових разлога молим да примите предлог овгог закоња/. 
(Аплауз).

Претседник: Чули сте експозе iKoje je дао у име Владе 
подвосилац овог законског пројекта, савезни мвнистар и 
Претседвик Комитета за заштиту ш родног здравља. У оми- 
слу «о.вог лословни.ка, расправљање се ерши 'и; у начелу зл 
у воједивостим1а.. За реч се јавио народни посланик Новаж 
Мастиловић.

Новак Мастиловић (Изборни срез Невесиње—Г&цко,. 
HP Босна и Херцеговина): Друлови вародви пославици, 
једно од  тешких насљеђа које јвам je оставила cnapa Југо- 
славија јесте лоше стање на пољу вародвог здравл>а. Разу- 
мије се да je то и онако тешко стање још више г Б О г о р ш в а и - о  
разарзњем и пљачкањем ваше земље од саране о к у п а т о р а  
за вријеме минулог рата.

Није BHKisiKBO чудо ни случајност што вам je  стара Ју- 
гославија оставила OHaKioi тешко стање и на пољу народног



здравља, јер je познато да здравствена служба и> уопште 
здравствема политика старе ка,питалистичке Југославије 
нису биле ју служби 'народа н-ити су заступале интересе на- 
рода, него интересе владајуће клике. Према томе, ни теко- 
Еине медицинске науке нису могле бити доетупне широким 
слојевима народа, него се њима углавмом користила влада- 
јућа класа и имућнији слојеви друштва. Уколико je, међу- 
ти:м, нешто и ттред|у(зимано у овом оогледу, то је било једно- 
страио и недовољно. Сматрало се, на примјер, да се само- 
путем стручњака, путем медицинских мјера може ријешити 
проблем заштите народног здравља. Међутим, оавршено je  
јасно да самим медицинским 'мјерама без јаке економске 
базе, без крупних социјално-економских промјена (онаквих 
какве су осггаарене у нашој земљи) није могућно <ни ирићи 
озбиљвом рјешењу проблемга заштите народног здравља.

Тек данас, у измијењеним социјалним и економски.м 
условима, у (условима нове Југослзвије, у доба Петотоди- 
шњег плана, у доба, плзнског подизања животног стандарда 
најширих народних м>аса, могуће je прић^и сугаарном рије- 
шењу заштите народног здршља.

Борба за план, то je борба за, човјека, за његов бољи и 
срећнији живот. А остварење Петогодишњег ллана и бољега 
живота наших људи умногоме зшиси 1сд. здравља народа, 
од  рздне способности наших трудбеника. Према томе, борба 
за ззштиту народног здравља, за радну способност наших 
трудбенимз!, постала je саставни дио бсрбе за остварење 
Петогодишњег шлз.на. A то значи да данас у Ј!угославији 
заштита народног здравља није више проблем само струч- 
њака Ki;© што je то био случај у ст.арој Југославији, 'непо 
je то проблем државе, проблем цијелог народа.

СторЗ: je саовим разумлзиво што наша народна држава 
прима Ria себе предузимање мјера за спречавање и сузби- 
ј.гње заразних болести.

Није нимало случајно што ми међу «преим закшмша« из 
здравствене струке доносимо Оишти ззкон о спречавању и 
сузбијању заршних болести, јер, ,по оној нашој изреци —- 
болест je лакше опријечити него лијечити.

Ми смо се ове непобитне истине чврсто држали и за 
вријеме Народноослободилачке борбе, и н-ијесмо поприје- 
шили. Тежак начин партизанског ратовања, муч1ан живот 
народа у збјеговима, у бајтама и земуницамз!, ia уз то глад 
и .свакојака оскудица — стварали су 'погодне услове за ши- 
рење зправних болести. Међутим, благодарећи енергичним



мјерама, ми смо најпримитивнијим сјЈедствима, или без 
ккаквих средстава, успијели да избјегнемо велику сшасност 
која je најозбиљније опријетила, и нзшој војсци и нашем 
нироду. И ;К1'|Д данас говоримо и радимо' на сјузбијању за- 
разних болести, ми увијек треба да имамо на уму оно по- 
жртвсеање и ону упорност у раду из доба рата када су 
наши често неуки болничари и њихово примитивно шарти- 
занско буре по-биједили тако страшног непријател^а. одао што 
je  'пегавац.

И а ш  qy< данас прилике неупоредиво повољније, а тех- 
кичка средства далеко, далеко савршенија, игазос ће ов*а.ј 
закон добро доћи за читаву нашу земљу, а за нашу Народну 
Републику Босну и Херцеговину он HMiai изузета.н значај. 
Позвато je да je Боска и Херцеговина имала тешку поли- 
тичку прошлост. Директна посљедица те тешке политичке 
прошлости јесте економска и тоултурна заосталост народа 
Босне и Херцеговине. Економску биједу и културну ашста- 
лост редовно прате и друга оптерећења као што су ,раз«е 
предрасуде и друга наказна схватања која су се у бошн- 
ском селу тзложила вијековим.а.

Све то CKjvina стварало je подеог« терен за ширење за- 
разних болести.

Стога није никакво чудо шта многе заразне болести 
имају v Босни и Херцеговини свој.а стална Ж1а1ришта из 
којих се у погодном маменту разбукт^вају епидемије. Неке 
од ових болести, као лјегавац и повратна грсвница, постале 
су унеколи.ко снецифичне болести Босне и Херцеговине, јер 
их у другим нашим републик^м.а нема или их има само jy 
незнатној мјери.

Јуче je hiši овоМ мјесту опширно гсворено од  колике je 
важности за Босну и Херцеговину противепидемиолошка 
служба. Доношењем овога закона, та ће служба добити jiciui 
већи звгЈчај, а што je ш.јважније, постаће много ефимаснија, 
јер ће добити нове организационе форме.

Стога изјављујем да ћу гласати за iciBaj зеконски npo- 
јекат. (Одобрав!ање).

Претседник: Да ли има још ,ког>а‘ од народних посла- 
ника да се јави 3ia реч? Има реч др Макс Шнудерл •

Др Макс Шнудерл (Изборни срез Марибор— Десни Брег, 
HP Словенија): Дрјугови, jia бих упозорио само на једну 
ствар. Мени се чини да у члану 20, у последњој тачки треба 
да стсји место речи „градилишта” реч „радилмита”. И, ако



ce c тим сложе другови из Комитета и известилац, мислим 
да би то требало исправити.

М и н и с т а р  В л а д е  Ф Н Р Ј  д р  П а в л е  Г р е г о р и ћ :  Добро, ja  при- 
стајем.

Известилац: И ј.а се слажем.
Претседник: Онда, реч „р|'2>дилишта“ долази место речи 

„градилишта” и постаје саставни део еамога текста. Да ли 
се jioiui ко јавља з.а реч да говори у начелу и iy <поједино- 
CTHMiai? (Нико се не јавл>а). Пошто се нико не јавља-, сбјав- 
љујем да je расправљаље о овом предлогу закључено. При- 
ступамо 'глаог-њу. По чл. 71 новога пословника глаоање се 
врши у целини и једанпут. Ко je за Предлог општег за ш « а
о спречавању и сузбијању заразних болести, молим, нек^ 
дигну руку. (Сви дижу руку). Има ли кога против? (Нема). 
Пошго нема 'ни,ког против, објављујем да je Предлог општег 
3'."1Кона о спречавању и сузбиј^њу .заразних болести |у» С а -  
везном већу коначно прихваћен и да ће, сагласно послов- 
нику, бити упућен Већу народа H.ai решавање.

Прелазимо на 'наредну тачку дневног реда: Предлог 
основног закона о санитарној инспекцији. Известилац je 
■народни посланик Михаило Ђуровић.

Известилац Михаило Ђуровић (Изборни срез масу- 
ричко-пољ&нички, HP Србија): (Чита извештај Законодав- 
ног одбора. — Видети прилог на крајју књиге.)

Детаљи тога извештај.а су пред вама и сматрам да не 
би требало на њима! да инсистирамо. Оно што- смо у изме- 
•Н2Ма и допунама. у Законодавном одбору нашли k.sioi ,на- 
рочито важно, јесте последња допуна која je и овде унетм 
аналогно Закону iOi инспекцији рада. Мислим да je прело- 
ручљиво да ce m  допуна унесе. To je овај став:

„Ошитарни инспектори, као и сви они који учеств|\'ју 
у обављању послова санит.арне инспекције, дужни су чувати 
к.ао службену тајну све ohici ш т о  су сазнали приликом вр- 
шења инспекције, ia- нарочито оно што лретставља службену 
TisijH|y< државних н,адлештава, установа и предузећа.”

Поред ових измена и допуна, Одбор je учинио и изве- 
сне техничке исправке.

Другови народми (послшици, законским предлогом о оа- 
нитарној инспекцији жели се да се код нас установи по- 
себна грана саниt isрно-хигиj енске службе. Циљ и задаци те 
службе jiSiciHo су дефинисани у чл. 1 законског тгредлога, 
који санитарној инопекцији налаже да остварује и усавр-



икава санитарне и хигијенске услове живота народних маос, 
да опречава и сузбија заразне болести, као и да бди н&д 
спровођењем санитарних и хигијенских про!писа и мера. 
Према томе, известан број задатака држав'не 'сатаитарио-хипи- 
јенске |управе издваја се овим предлогом закона у посебну 
групу и преноси у надлежност санитарне 'инсиекције. Пк> 
стоји много разлога за формирање те иншекције. To за.х- 
TeBiai, пре свега, извођење извесних зздатака постављених 
Петогодишњим иланом. Подизање радничких насел^ око 
•старих и HiCiBHX индустриских центара, изградња нових же- 
лезничких пруга, путева, изградњ^ нових станбених зграда, 
школа и културно-лросветних установа, захтева да се при 
тфојектовању и извођењу одговарајућих u m g h o b ih i што до- 
следније и стручније спроводе и примењују начел.а! и методе 
модерне санитарно-хигијенске науке. Сем тога, свакодневни 
живо-т у нашем новом друштву захтева сталну примену тих 
мзчела и метода. О свим тим пословима инопекција ће бити 
дужна да се старв, односно њени органи, онако како je 
то  предвиђено овим зако«ом. Што се тиче појединости њене 
организације, о њима нећу говорити, јер су у закону јасно 
изложене. Да je стазрање санитарне инспекције заиста по- 
требно, сведочи нам и caM,ai околност што су истју» материју 
већ узеле у раоправљање нар'.сдне скупштине поједииих 
народних република. Из свега тога се види да je овај за.кон- 
ски предлог CTBispHo потребан те и .cai тог разлога, као изве- 
стилад Законодаеног одбор^, мслим да га прихватите са 
учињеним изменама и долунама.

Претседник: Има реч минист.ар др Павле Грегорић.
М и н и с т а р  В л а д е  Ф Н Р Ј  д р  П а в л е  Г р е г о р и ћ :  Ja бих желио 

да  укажем само на једну ствнр. Пракса нам je ашказала да 
‘је врло тешко борити се за здравствено стање народа тхро>- 
тив епидемиј.а које су врло јаке. У неким .крајевима ja бих 
рекао да .су оне и појачане. Имате ту и једн|у другу ствар. 
Извјесне су наше републике већ почеле да рјешавају то пи- 
тање здравственога стања ш ш ег народа na je и то< приси- 
лило Комитет за згштиту народног здравља да поднесе 
овакав законски приједлог који лредвиђа стварање таквих 
органа кој|и ће ријешавати тај 'проблем како се може боље. 
Ja бих B'iM прочитао једну ствар и искуство које смо црпли 
<из Оовјетскот Савез13', у коме већ 14 година постоји сани- 
тариа ииспекција:

„Резултати рада државне санитарне инспекције у  CGCP 
јесу: откдање многобројних инфекција', заразних болести;



ликвидација таа|ј0л а ш 1ијих, оладање ©пшт*ег обољевања |yi 
земљи, знатно опадање врофесиодалног ©бољења и оладање 
дечије смртности, шрочито код инфекциозних обољења; 
стриктно лоштовање санитарних ворми, које je власт одре- 
дила лриликом 'изградње индустриских предузећа, градова 
и радничких Шссеља; побољшање санитарнопа режима iy 
лтрехр.анбеним предузећима, физичког стања омладине услед 
добро организованог.а надзора над шмснлом, профилаксом 
опћег обољевања међу ђ!а.цима; ликвидација веЛиких мала- 
ричних огњншта, смањење обољења од  мвдарије, туберку- 
лоз-е и сифилиоа.”

Ето то су искуства Kioija су стечена у СССР, и то* ле од 
лри је  годииу' дана већ од прије 14 година се тамо на. томе 
зради. Код нас у појединим републикама већ се на томе ра- 
.дило у министарствима народног здравља да  се овакве 
инспекције установе и о-не су негдје и уетамовљене.

Ми смо1 саобразили тај з!ако'н Олштем зако!ну о на- 
родаим одборима и ми смо народним одборим^а дали у руке 
•организацију бриге о »ародном здрављу.

Из тих разлога и  из разлога које je малоприје поменуо 
мзвјестиЈвац, ja  вас молим да прим.ите овај законоки предлог 
((Бјуран лллзуз).

Претседник: Жели ли ко од  народних посланима да 
узме учешћа у претресу lo e o r  законског предлога? (Нико се 
не јавља aai реч). Објављујем да je лретрес Предлога оонов- 
1ног з&кона о санитарној инспекцији закључен. Пристуламо 
гласању које .се одмах врши у  целини.

K© je за Предлог основног закона о санитарној 'иислек- 
цији, неака дилне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? 
<Нема). Објшљујем да je у  Савезном већу Предлог основ- 
ног закоиа о санитарној илспекцији коначно лрихваћен и 
д а  ће, у  смислу лословлика и члана 63 Устава, бити упућен 
Већу народа на решавање.

Закљу^ујем данашњу седницу и наредну заказујем за 
сутра 27 априла у 9,30 чнсова пре лодне, t a  иаспавком 
рада  л о  утврђеном дневном реду.

(Седницш. je закључен.а у 19,30 часов-а).
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VEĆE NARODA

Treća sedni ca
(26 aprila 1948)

Početak u 16,35 časova.
Pretsedavao po:pretsednik Božidar Maslene (NR Hrvatska).. 
Poipreisednik: Otvaram treču sednicu V redovnog zase

danja Veča naroda Narodne skupštine FNRJ. Zapisnik da
našnje sednice vodiče sekretar Miihailo Grbič. Molim druga 
sekretara da pročita zapisnik prošle sednice.

Sekretar Mihailo Grbić (NR Črna Gora) čita zapisnik 
druge sednice od 23 aprila 1948 godime.

Potpretsednik: Ima li primedaba na pročitani zapisnik? 
(Nema). Pošto primedaba nema, onda čemo ga ja i sekre tar  
overiiti.

Izvolite čuti saopštenja.
Pretsednik Savezne vlaide uputio je sledeče pismo:

VLADA
FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

Br. 355 
26 aprila 1948 godine 

Beograd

PRETSEDNIKU VEČA NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
B e oi g r a d

U saglasnosti sa članom 2 Zakona o ovlaščenju Vladi FNRJ 
za donošenje uredaba po pitanjima iz narodne privrede, podno- 
sim Veču naroda na potvrdu uredbe koje je Vlada FNRJ, na 
osnovu člana 1 navedenog zakona, donela u vremenu od 27 
novembra 1947 do zaključno 24 aprila 1948 godine, po prilo- 
ženom spisku, i predlažem da ih Veče naroda potvrdi.

Smrt fašizmu — Sloboda narodu!
Pretsednik Vlade FNRJ 

i Ministar narodne obrane, 
Maršal Jugoslavije

Josip Broz Tito, s. r.



Otsustva narodnih poslanika. Zbog- službenog posla mole 
otsustvo po 3 dana narodni poslanici: Josip Vidmar, Tone Haf
ner, Edvard Kocbek, Josip Rus, Lidija- Šentjurc, France Lubej, 
Lazar Mojsov, Jovan Jegdič i Risto Bajalski, a zbog bolesti po 
3 dana otsustva: Božo Barbaric i dr Boris Spirov. .Predlažem 
Veču da se ova otsustva odobre. Prima li Veče naroda ovaj 
predlog? (Prima). Objavljujem da su tražena otsustva odobrena.

Predlažem Veču 'naroda sledeči dnevni red:
1) glasianje o Predlogu opštedržavnog budžeta za 1948 

godinu;
2) pretres Predloga zakona o opštedržavnom završnom 

računu za 1946 godinu;
3) pretres Predloga poslovnika Veča naroda Narodne 

skupštine FNRJ;
4) pretres Predloga opšteg zakona o sprečavanju i suzbi- 

janju zaraznih bolestii;
5) pretres Predloga osnovnog zakona o> sanitarno] in- 

.spekciji;
6) pretres Predloga osnovnog zakona o privatnim trgo- 

vačkim radnjama;
7) pretres Predloga zakona o šumskoj narodnoj milici ji;
8) pretres Predloga zakona o vojnim disciplinskim sudo- 

vima;
9) pretres Predloga zakona o izmenama i dopunama Za

kona o vojnoj obavezi državljana FNRJ od 1 aprila 1946 izme- 
n jenog i dopunjenog zakonom od 1|2 decembra 1946 i 2 de
cembra 1947 godine;

10) pretres Predloga zakona o izmenama i dopunama Za
kona o demobilizaciji st ari jih godišta obveznika i žena u Ju- 
,goslovenskoj armdji;

11) pretres Predloga zakona o prelazu italijanske imovine 
na teritoriji Federativne Narodne Republike Jugoslavije u 
državnu svojinu Federativne Narodne Republike Jugoslavije 
po  Ugovoru o miru sa Italijom;

12) pretres Predloga zakona o izmenama i dopunama Za
kona o državnim službenicima;

13) pretres Predloga zakona o dopuni Osnovnog zakona
o braku;

14) pretres Predloga zakona o izmeni Zakona o uredenju 
narodnih sudova;

15) Predlog odluke o potvrdi uredaba Vlade FNRJ koje su 
donesene u vremenu od 21 novembra 1947 do zaključno 17 aprila 
1948 godiine.



Prima Ц Veće naroda ovaj dnevni red? (Prima). Pošto 
Veče naroda prima ovaj dnenvi red, prelazimo na tačku 1 
dnevnoga reda: glasanje o Predlogu opštedržavnog budžeta 
za 1948 godinu.

Pošto je opšti pretres obavljen na zajedničkim sednicama 
oba doma, molim izvestioca za Privredni plan i finansije 
d r  Obrena Blagojeviča da čita član po član.

Izveistilac Odbora m privredni plan i finansije dr Obren 
Blagojević (čita): Prihodi — I deo — Deo poreza na promet 
proizvoda i sniženja troškova proizvodnje — 43.452,999.000.— 
dinara. (Videti Predlog opštedržavnog budžeta za 1948 godinu 
k a o  prilog na kraju knjige).

Potprdltsednik: Prima Id Veče naroda I deoi prihoda?
{Prima). Objavljujem da je I deo primljen.

(Za ovim je Veče naroda, glasajučii dizanjem ruke posebno
o  svakom delu prihoda i rashoda Predloga opštedržavnog
budžeta za 1948 godinu, jednoglaisno usvojilo sve delov e od 1
do zaključno 15 dela budžetskih prihoda i od 2 do zaključno 7 
dela budžetskih rashoda.)

Izve&tilac čita naslov i član 1 Predloga zakona o opšte
državnom budžetu za 1948 godinu .prema izveštaju Odbora.

Potpretsfediiik: Prima li Veče naroda član 1? (Prima).
Objavljujem da1 je član 1 primljen.

(Za ovim je Veče naroda, glasajuoi u smislu poslovnika 
dizanjem ruke posebno o  svakom pročitanom članu, jedno- 
.glasno usvojilo sve članove od 2 do 17 zaključno, prema pre
dlogu Odbora za privredni plan i finansije.)

Poitprellsednik: Pošto je Predlog zakona o opštedržavnom 
budžetu za 1948 godinu u pojedinostima primljen u Veču na
roda, prelazimo nä glasanje u celini. Glasa se za i protiv.

Molim sekretara da izvrši prozivku narodnih poslanika.
Sekretar vršil prozivku narodnih poslanika.

(Posle glasanja)
Potpretsednik: Saopštavam rezultat glasanja o Predlogu 

zakona o opštedržavnom budžetu za 1948 godinu. Zai Predlog 
zakona o opštedržavnom budžetu glasala su 122 poslanika, Svi 
su glasali za. (Buran aplauz).

Pošto je Predlog zakona o opštedržavnom budžetu za 
1948 godinu primljen u Veču naroda, to  če se, u smislu poslov
nika, uputiti Saveznom veču na  reša,vanje.



Potpretsedmk: Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda: 
pretres Predloga zakona o opštedržavnom završnom računu 
za 1946 godinu. Molim izvestioca Odbora za privredni plan i 
finansije dr Vojina Carica da podnese izveštaj.

Izvestilac dr Vojin Cairić (AP Vojvodina — NR Srbija) čita 
izveštaj Odbora za privredni plan i finansije Veča naroda Na
rodne skupštine FNRJ. (Videti prilog na kraju knjige).

Potpretsednik: Otvaram pretres. Ko želi reč? (Niko). 
Pošto niko ne želi reč, prelazimo na glasanje u načelu. Ko je 
za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko  protiv? (Nema). 
Prelazimo na1 pretres u pojedinostima.. Molim izvestioca da 
čita član po član.

izvestilac čita naslov i član 1 Predloga zakona o opšte
državnom završnom računu za 1946 godinu. (Videti prilog na 
kraju knjige).

Potpretsednik: Prima li Veče član 1? (Prima).
(Zva ovim je Veče naroda, glasajuči u smislu poslovnika 

posebno o svakom članu dizanjem ruke, priimilo sve članove 
predloga zakona o opštedržavnom završnom računu za 1946 
godinu od člana 2 do člana 5 zaključno.)

Potpretsiednik: Pošto je Predlog zakona o opštedržavnom 
završnom računu za 1946 godinu primljen u pojedinostdrria u 
Veču naroda, prelazimo na glasanje u celini. Glasaće se diza
njem ruke. Ko je za ovaj zakonski predlog u celini, neka digne 
ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem 
da je ovaj zakonski predlog jednoglasno primljen.

Pošto je Predlog zakona o opštedržavnom završnom ra
čunu za 1946 godinu j e dvoglasno primljen u Veču 'naroda, to 
če se, u smislu poslovnika, upuliti Saveznom veču na rešavanje. *

P r e la z im O i na treču tačku dnevnog reda: pretresi poslov
nika Veča naroda Narodne skupštine FNRJ. Molim izvestioca 
Zakonodavnog odbora Veča naroda Ninka Petroviča da podnese 
izveštaj.

Izvestilac Ninko Petrovič (NR Srbija): (Čita izveštaj Zako
nodavnog odbora Veča naroda o Predlogu poslovnika Veča na
roda Narodne skupštine FNRJ. — Videti prilog na kraju knjige.)

.Drugovi i drugarice narodni poslanici, sadašnji Poslovnik 
Veča naroda Narodne skupštine u primeni je več više od dve 
godine. Za to vreme, kroz praksu u njegovoj primeni, mi smo» 
mogli Iako uočiti iizvesne njegove odredbe koje bi trebalo više 
prilagoditi stvarnim potrebama naše skupštmske procedure.



S'kupštinski poslovnik u oblasti procedure pri donošenju 
zakona treba — s. jedne strane — da obezbedi najšire moguč
nosti stvarne, pozitivne diskusije, koja treba da doprinese pro- 
dubljivanju samih ideja zakonskih projekata i njihovom boljem 
i pravilnijem formulisanju. S druge, pak, strane — poslovnik 
treba da otkloni formalizam postupka, koji ne služi svrsi.

Iz naše doaadašnje prakse znamo da nam je največi deo 
vremena odnosilo čitanje zakonskih tekstova. Postupak čitanja 
zakonskih tekstova, posebna diskusija o svakom članu ii gla- 
sanje posebno za svaki pojedini član zakonsikoga predloga 
svojstven je parlamentarnim uslovima kapitalističkoga društva, 
sa suprotnim -interesima medu klasama, antagoniističkim inte
resima kapitalističkih vlasnika izmedu sebe samih. U tim uslo
vima, gde su čitav zakon ii sve njegove pojedine odredbe mo
rali biti rezultat pogadanja i kompromisa izmedu suprotnih 
interesa, neizbežno je bilo čit.anje, diskusija i pogadanje oko 
pojedinih članova zakonskoga projekta posebno.

Medutim, u našim uslovima, gde nema eksploatacije čo- 
veka čovekom, gde nema suprotnositi klasa, gde je delatnost 
svakog pojedinca, svake organizacije, državnih organa, narod
nih vlasti, gde je delatnost čitavog naroda upravljena ka jednom 
isrom cilju — izgradnji boljeg života za sve radne ljude, «tu 
nema suprotnih interesa, nema drukčijeg gledanja, nai osnovne 
probleme, pa, prema torne, nema ni potrebe za pogadanjem oko 
pojedinih zakonskih odredaba.

Iiz ovih razloga, čitanje dugaekih zakonskih tekstova, disku
sija i gLasanje za svakj član posebno, bez stvarne pogrebe, odno- 
sila nam je dragoceno vreme. Upravo, kao što i sami predlagači 
u svome obrazloženju kažu, ovaj nepotrebni formalizam je vre
menski! i procesno činio šuštinu postupka pri donošenju zakona.

Medutim, pred nas se postavlja zadatak da kroz poslovnik 
omogučimo i obezbedimo stvarnu diskusiju, stvarno učešče na
rodnih poslanika u donošenju zakona u onom obliku i na onaj 
način koji če najbolje poslužitii svojoj svrsi.

Potrebno je da učešče narodnih poslanika u donošenju za
kona bude obezbedeno u jednoj široko postavljenoj diskusiji, 
u omogučavanju podnošenja predloga i amandmama kako o 
osnovnim idejama zakonskog predloga i njihovim formulaci
jama, tako i o važnim pitanj,ima koja razraduju osnovnu ideju, 
i, najzad, o  tehničkoj i pravnoj obradi projekata. Time mi 
usretsredujemo pažnju na stvarno važna i najvažnija pitanja 
zakonskih predloga, a izbegavamo trošenje vremena na nepo
trebno čitanje svih detalja i diskusiiju c svim stilskim i redak-



ciskim defcaljima. To, međutim, ne isključuje dužnost i p rava  
narodnih poslanika da ukazuju na ono što smatraju da je po
trebno i dal predlažu svaku ispravku, izmenu i dopunu predlo- 
ženog teksta večeg i manjeg značaja. Reč je o tome da se 
izbegne čitanje dugačkih tekstova na koje narodni poslanici 
nemaju da učine nikakvu primedbu, dok je dužnost i prava  
narodnih poslanika da kroz diskusiju ukažu na: sve što im se 
čini važno i potrebno da bi naši zakoni odgovarali potrebama-

U tome je, drugovi narodni poslanici, suštmai predloženih 
izmena1 našeg poslovnika. U sprovodenju ovakvog zadatka po 
slovnika, predlog je u glavi VI (članovi 57—73) propisao jed n a  
glasanje, a bez čitanja teksta projekta po pravilu, ostavljajuči 
mogućnosit da se čita ceo tekst, po zahtevu jednog poslanika 
ili izvestioca odbora i još 10 poslanika koji podrže ovaj predlog.

Ali —- s druge Strane — predloženi poslovnik obezbeduje 
blagovremeno upoznavanje članova Zakonodaivnog odbora i svih 
narodnih poslanika Sa zakonskim predlozima, da bi sa boljim 
poznavanjem mogli učestvovati u diskusiji o njemu. Dalje, pre
dloženi poslovnik omogučava najšire koriščenje prava predloga, 
a mam d man a, izmena, dopuna, sve do poslednjega momenta dok 
traje diskusija o predlogu.

N o v.in a ovog predloga poslovnika je i st var an je n ovog 
Odbora za inostrane poslove. Ovaj predlog predvida još izve- 
stan niz manjih izmena.

Sa ovim izmenama poslovnika, mislim da se Veču naroda 
omogučava da največii deo svoje delatnosti koncentriše na svoj 
najvažniji zadatak u svome zakonodavnom radu, a da eliminiše 
suvišnu formu.

Sa svoje Strane predlažem da Veče primi ovaj predlog.
Potprdiisednik: Otvaram pretres. Ko želi reč? (Niko se ne 

javlja). Prelazimo na pretres u pojedinostima. Molim druga 
izvestioca da čita član po član.

Izvestilac čita naslov i član 1 Predloga poslovnika Veča 
naroda Narodne skupštine FNRJ prema predlogu i izvešt.aju 
Odbora. (Videti prilog na kraju knjige).

Pioitpretsednik: Prim a li Veče naroda član 1? (Prima). Ima li 
ko protiv? (Nema), ölan 1 primljen je jednoglasno.

(Za ovim je Veče naroda, glaaajuči dizanjem ruke posebna
o svakom pročtanom članu, jednoglasno usvojilo sve članove 
od člana 2 do člana 104 zaključno prema predlogu i izveštaju 
Odbora.)



Potpretsednik: Prelazimo na giasanje u celini. Ko je za ovaj 
poslovnik, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li kog.a protiv? 
(Nema). Konstatujem da je Predlog poslovnika1 Veča naroda 
Narodne skupštiine FNRJ jednoglasno primljen u Veču naroda 
i time stupa odmah na snagu.

Odredujem >oidmor od 10 minuta.

(Posle odmora)
Potpretsednik: Prelazimo na čet vrtu tačku dnevnoga reda: 

pretres Predloga opšteg zakona o sprečavanju i suzbijanju za- 
raznih bolesti. Molim izvestiocai Zakonodavnog odbora druga 
Ratu Dugonjiča da pročita iizveštaj.

Izvestilac Rato Dugonjić (NR Bosna i Hercegovina) čita 
izveštaj Zakonodavnog odbora o Predlogu opšteg zakona o 
sprečavanju i suzbijanju žara,zrnih bolesti. (Videti prilog na 
kraju knjige).

Potpretsednik: Otvaram pretres o ovom zakomskom pre
dlogu. Ko želi reč? (Niko se ne javlja). Pošto mik o ne želi reč, 
prelazimo ma giasanje. Ko je za  ovaj zakonski predlog, neka 
digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li koga protiv? (Nema). Objav- 
ljujem da je Predlog opšteg zakona o sprečavanju i suzbijanju 
zaraznih 'bolesti jednoglasno primljen u Veču naroda i, u smislu 
mašeg poslovnika, biče upučen Saveznom veču na rešavanje.

Prelazimo ma sledeču tačku dnevnog reda: pretres Predloga 
osnovnog zakona o sanitarnoj inšpekciji. Molim izvestioca Za
konodavnog odbora druga dr Branka čubrilov.iča da podnese 
izveštaj.

Izvestilac dr Branko čubrilovič (NR Bosna i Hercegovina): 
(Čita 'izveštaij Zakonodavnog odbora. — Videti prilog na kraju 
knjige.)

Drugovi i drugarice narodni poslanici, u nizu zakona koje 
naša Skupštma donosi u briizi za narodno zdravlje, bez sumnje 
je i ovaj predlog zakona jedan stvaran doprinos produbljivanju 
zaštite narodnog zdravlja, a specijalno zdravlja širokih narod' 
nih masa.

Sam predlog zakona jasno odreduje zakonske norme iz 
kojih če se razvijati! i dopunjavati problemi službe za, zaštltu 
narodnog zdravlja, zapravo problem terenske, opštenarodne 
higijene, profila'kse i antiepidemiološke akcije u širokim na
rodnim slojevkna.

Moderna medicinska nauka, koja, još od njenog osmivača 
Virhofa ujedinjuje u sebi jedinstvenu zdravstvenu lini ju —



preventivno-kurativnu, u staroj Jugoslaviji' nije se odražavala 
ni nsucno ni praktično prema potrebama širokih narodnih masa. 
Naprotiv, u siaroj Jugoslaviji vladao je i u zdravstvenoj polii- 
tici sistem klasnih prevlasti, pa i u samoj moderno j medicin
sko j nauči, zdravlje — njegovo čuvanje i negovanje — bilo je 
blagodet samo bogatih društvenih klasa.

Doduše, pokret štamparovaca, naprednih i sooijalno pro>- 
.gresivnih medicinskih predstavnika još tada je pokušao da 
osnovna načela moderne medicine primeni na radne mase, ali 
taj pokušaj izradi'O je samo neke uske prapočetke profilaktične 
i kurativne medicinske znanosti, koja se, uglavnom, odražavala 
u administrativnc-birokratskim merama starog režima.

Na primer, radnik u socijakiom osiguranju bio je vezain 
svojim visokim radnim doprinosom, kao ii novčanom pomoči 
sa radničkim osiguranjem utoliko uk olik o je kao nosilac i 
stvarni reprezentant1 toga osiguranja bivao samo iz dana u dan, 
iz godine u godinu, sve više i više eksploatisan. Tako smo do- 
življavali da su upravno-sdministrativnii troškovi u starom rad.- 
ničkom osiguranju vrlo često, i gotovo uvek, prelazili opšte 
procente od 30—40%, a da ne govorimo O' produženju roka 
bolovanja preko 52 nedelje, o osiguranju u iznemoglosti, sta
rosta i o osiguranju penzionog fonda, kao i o reformi radni čk e 
invalidnine ili rente, o preventivnoj medicini — higijeni gra- 
dana, radničkih st.snova, fabrika, pitki.h voda itd.

Jednom rečju, ova važna zdravstvena i higijenska ustanova 
—  .radničko osiguranje, bila je više teretni višak radniČkoj 
klasi, još jedan način eksploatacije, što je zn.ačilo da je radnik 
i u bolesti bio podreden kapitali&tickom eksploatisanju, — i na 
njegovoj bolesti i bedi stvarani su viiškovi kapitalističkog p ro 
fita i zarade.

O selu i zdravstvenoj pol.itici na .s>elu u staroj Jugoslaviji 
ne može se gotovo ni govoritii. Porazna je statistika poveća- 
vanja tuberkuloznih, infektivnih, socijalnih oboljenja, kao i 
eugenični diferencijali u odnosu porodaja i' umrlih, širenju po
pularne narodne bolesti šuga-svrab, i sve to, ondašnja zdrav
stvena politika ne samo da nije rešavala — nego su ove dru
štvene bolesti bile naročito raširene u krajevima socijalno manje 
obezbedenim, medu koje krajeve, u prvom redu spada B-osna i 
Hercegovina.

Još za vreme Narodnooslobodilačke borbe opazilo se ko 
liko je u narodnoj borbi krepak, zdrav narod bio potreban da 
izdrži sve ra>tne napore, ii da je pored onog što se u ratu naziva 
ratna veština, — tehnika, sposobnost upravljanja tehnikom, —



po treban  toj tehnici duševno i telesno razvijen ljudski život. 
Kao što je Narodnooslobodilačka borba iz temelja izmemla po- 
Jitjičke, ekonomske i društvene odnose i ostvarila novu Jugosla
viju, Jugoslaviju narodne demokrati je, tako je u pitanju na
rodnog zdravlja sve ono što daje moderna zdravstvena nauka 
Nar odn o osi obod i 1 ačk a borba proglasila1 narodnim dobrom i 
delom narodne svojine.

Stoga je Predlog osinovnog zakona o sanitarnoj inšpekciji 
.logična posledica onih društveno-revolucionarnih zakona koje 
je  svojim Ustavom nova Jugoslavija "osigurala i zaiuvek u na- 
.sledstvo- dala svojim narodima. Ovo se naročito tiče zapuštenih 
krajeva i zdravstveno upropaščenih generacija Bosne i Herce
govine, koja je u svom zdravstvenom pogledu bila žrtva starog 
poretka .

Kad se uzinu samo reforme sanitarno-higijenske, profilak- 
tičko-kurativne, koje je nova Jugoslavija več dosad dala Bosni 
j Hercegovini, možemo verovati da če i ovaj Osnovni zakon o 
.sanitarnoj inšpekciji u Bosni d Hercegovini, koja ui Petogo- 
dišnjem planu veliki deo svoje privrede preobražava iz s itno 
s irom ašno agrarne u široku industrisku privredu, it o je, bez 
sumnje, ovaj Osnovni zakon o sanitarnoj inšpekciji jedan zdrav- 
stveno-medicinski dobitak za široke radne slojeve svih naroda 
Jugoslavije, a ponaiosob Bosne i Hercegovine.

Stručni nadzor nad higijenskim prilikama u preduzečima, 
fabrikama, radio nie am a osnovni su uslov zdravstvenog stanja 
naših narodnih masa; kao i stručni nadzor nad dzgradnjom 
.-stanbeno-komunalnih ii socijalno-kulturnih ustanova neophodni 
su uslovi čuvanja zdravlja naših radnika od profesionalnih obo- 
Ijenja, a ujedno ograničavanjem profesionalnih oboljenja poja- 
čačemo dalji razvoj produktivnosti rada.

Ovaj zakon doprinosi reorganizaciji naše saniitarne pro- 
iivepidemiološke službe, a prvi je temelj našeg osnovnog sa- 
veznog sanitarno-epidemiološkog zakonodavstva.

Kao izvestilac o ovom zakonskom predlogu, molim Veče 
naroda da ga usvoji u načelu j pojedinostima, a ja u ime Sek
cije narodnih poslanika Narodnog fronta Bosne i Hercegovine 
.glasam za njega u načelu i pojedinostimia.

Potpretsednik: Reč ima Ministar-Pretsednik Komi'teta za. 
zaštitu narodnog zdravlja Vlade FNRJ dr Pavle Gregorič.

Ministar Vlade FNRJ dr Pavle Gregorič: Drugarice i dru- 
govi narodni poslanici, izvršenje Petogodišnjeg plana izgradnje 
i obnove zemlje, podizanje radničkih naselja oko novostvorene



indust riške baze, izgradnja željezničkih pruga1, puteva,, kanala za 
navodnjavamje, izgradnj.a stanbenih zgrada i kulturno-socijalnife 
ustanova, zahtijeva stvaranje takvog organa koji  'bi obezbijedio 
kontrolu nad privrednim organima obzirom na predvidene sani
tarne norme vodeči brigu o: .a,) pravilnom izboru zdravo g; terena 
za izgdradnju, b) obezbjedenju novih naselja centralnim snabdi- 
jevanjem vodom, c) normama kuba ture zdrage i površine,, 
d) stvaranju zaštitne zone zelenog pojasa, e) sanitarno pravilnim, 
organizacijama iznošenja smeča itd.

Izgradnja željezničkih pruga i, puteva, melioraoionih radova 
kao i kanala zahtijeva pojačan nadzor zdravstvenih organa, j e r  
kopanjem rovova, koji ostaju nakon vadenja zemlje za dizanje 
nasipa mogu se prouzrokovati nova velika malarična ognjišta*. 
kako sie je to u prošlosti često dešavalo (Kosmet).

Sanitarna inšpekcija predvida svoje formiranje prema po- 
jedinim granama, prema zadacima koje sam naveo. Sanitarni 
nadzor inspektora za sit a n ben o - k o m unaln u higijenu, zacini 
industrisku, prehranbenu, školsku higijenu. Inšpekcija za higi
jenu školskog .i pretškolskog doba ima, danas naročit značaj,, 
jer  podizanje velikog broja škola, dečjih domova, dečjih jasala* 
i zabavišta zahtijeva specijalne sanitarne mjere, pošto se veliki 
dječji kolektivi nalaze u ovim zgradama. po 10— 12 sati dnevno- 
Pri nepravilnoj izgradnji ovih zgrada neče biiti onih važnih 
zdravstvenih faktora, koji su od največe važnosti za ispravan. 
razvoj djece i smanjenje velike opasnosti od epidemiskih obo- 
ljenja unutar kolektivnih ustanova.

Organizaciju sanitarnog nadzora nad ishranom, proizvod- 
njom, čuvanjem i prometom živežnih namirnica i nad osobljem. 
zaposlenim u takovim ustanovama opravdava več kratko isku- 
stvo proizvodnje živežnih namirnica prve godine našeg Peto
godišnjeg plana. Upropaščene su velike količine živežnih namir
nica u neispravnim skladištima. Kod niskog higijenskog nivoa 
naše zemlje još se više osječa pogreba' svakodnevnog sanitarnog 
nadzora nad prometom živežnih namirnica u radnjama, men
zama, itd.

Stručni nadzor nad higi jenski m prilikama u preduzečima 
je goruče pitanje zdravlja naših službenika u vezi sa, 'naglim 
podizanjem industrije u našoj zemlji. Pridolaženje seoskog- 
neiskusnog elementa u industriski rad, kao i masovno ulaženje 
žene u proizvodnju zahtijeva ozbiljan študij tih problema, da 
se spriječe sva ona zla koja bi na taj način mogla da nastanm

Brzi razvoj industriskih preduzeča prestiže izgradnju stan- 
beno-komunalnih i socijalno-kulturnih usitanova, što bi moglo



imati za posljedicu povečanje naročito zaraznih oboljenja;. Po
manjkanjem saniitarnog industriskog nadzora profesionalna 
oboljenja moglia, bi postati ozbiljan problem u daljem razvoju 
produktivnosti rada.

Državna sanitarna inšpekcija u SSSR u toku 14 godina 
svog postojanja razvila se u moionu organizaciju sa velikim 
autoritetom, te se danas njen djelokrug sve više proširuje.

Rezultati rada državne sanitarne inšpekcije u SSSR jesu: 
opadanje mnogobrojnih infekcija zaraznih bolesti, likvidacija 
najopasnijih; opadanje opčeg oboljenja u zemlji, znatno opa
danje profesionalnog oboljenja i opadanje dječje smrtnosti, 
naročito kod infekcioznih oboljenja; striktno poštovanje sani
tarnih normi koje je vlast odredila prilikom izgradnje indu- 
stjiskih preduzeča, gradova i radničkih naselja; poboljšanje sa- 
nitarnog režima u prehranbenim preduzečima, ispravno uredena 
preduzeča za društvenu ishranu, životnoi poboljšanje fizičkog 
stanja omladine uslijed dobro organizovanog nadzora nad ško- 
lom i prof Maksom opčeg oboljevanja medu dacima; likvidacija 
velikih malaričnih ognjišta, smanjenje oboljenja od malarije, 
tuberkuloze i sifilisa.

U FNRJ pred sanitarnom inspekcjom stoje problemi sani- 
tarnog nadzora, ob.nove porušenih gradova i sela, te  izgradnje 
stanbeno-komunalnih zgr,ada i socijalno-kulturnih ustanova. 
Dosadašnje iskustvo pokazalo je niz propusta uslijed neobazi- 
ranja na sanitarne norme i režime kod izgradnje, što je več 
imalo ozbiljnih posljedica u vidu oboljenja medu r.adnicima.

Pored toga. veliki je broj različitih, ranije podignutih pre
duzeča. u kojima ne postoji nešto ni nalik na higijenski režim, 
te koja mogu ugroziti zdravlje uposlenih.

Epidemiološka situacija u FNRJ je danas još uvijek oz- 
biljna. Postojanje endemiskog pjegavca, rekurensa, malarije, 
lue&a, trahom.a., kao visoko oboljevanje tuberkuloze i mnogih 
oboljenja koja su u vezi sa niskom sanitarnom kulturom S t a 
novnika, kao skabijesa (svraba), zaraženosti raznim paraziti.mia 
spadaju medu najozbiljnije probleme naše zdravstvene službe.

Za rad na rijeaavanju ovih krupnih problema organizuje 
, se sanitarna inšpekcija kao operativni i kontrolni organ, koja 

utjelovljuje u sebi protuepidemiološku službu kao i sanitarni 
nadzor nad ranije spomenutom higijenskom djelatnošču.

Za) izvršenje ovih krupnih zadataka potreban je veči broj 
visoko kvalifikovanih sanitarnih ljekara. Sanitarni inšpektor je 
ljekar koji je savladao sve pristupačne metode kliničke L speci- 
jalne dijagnostike, metode proučavanja oboljevanja, koji na



lemelju tog študija planira zdravstvene mjere državnog značaja 
za stvaranje preduslova podizanja fi.zički zdnavog naraštaja sa 
večom i boljom proizvodnom sposobnošču.

Pomanjkanje tih kadrova u našoj zemlji otežače i produ- 
žiti razvitak djelokruga rada sanitarne inšpekcije. Njihovom 
odgoju i povečanju njih ovog broja zdravstvena če služba posve
titi, največu pažnju.

Poštujuči st ruk turu naše narodne vlasti, sanitarna inšpek
cija FNRJ orga»nizaciono je povezana uz narodne odbore, ne 
priječeči pri tome da uslijed pomanjkanja kadrova. sanitarna 
inšpekcija .narodne republike, koja vrši sanitarni nadzor na ci- 
jelom svom terenu, postavi posebne sanitarne inspektore u na
ročito važnim industriskim područjima ili pak odredi dv.a' do 
tri s re z a .za djelokrug rada jednog sani,'arnog inspektora. #

Prema isitoj koncepciji sanitarni inspektori kod sanitarnih 
propusta i grešaka predlažu narodnim odborima novčane i 
ostale kazne, koje ovi u svom djelokrugu riješavaju i dalje 
administrativno sprovode.

Donošenje Osnov,nog zakona o sanitarnoj inšpekciji znači 
važnu reorganizaciju naše sanitarno-protuepidemiološke službe, 
te je prvi temelj hitno potrebnog os.novnog sanitarno-epide- 
miološkog zakonodavstva.

Ilz ovih razloga koje s,am izložio molim Veče da primi 
predlog ovog osnovnog zakona. (Aplauz).

Poitprefcsiednik: Želi li još ko reč? (Ne želi). Pošto se niko 
ne javlja za reč, prelazimo na glasanje o Predlogu os.no-vnog' 
zakona o sanitarnoj inšpekciji u celini. Ko je za ovaj zakonski 
predlog, neka digne ruku. (Svii dižu ruku). Ima li ko. protiv? 
(Nema). Prema torne, objavljujem da je Predlog osnovnog za
kona o sanitarnoj inšpekciji jednoglasno primljen u Veču na
roda i, u smislu našeg poslovnika, biče upučen Saveznom veču 
na rešavanje.

Saopštavam da je Savezno veče dostavilo našem Veču Pre
dlog zakona o opštedržavnom budžetu za 1948 godinu i jPredlog 
zakona o opštedržavnom završnom računu za 1946 godinu na 
dalje rešavanje pošto ih je usvojilo. Sravnjujuči tekstove ovih 
predloga zakona, konstatovao sam da su potpuno istovetni i 
da su na taj način ovi zakoni, u smislu poslovnika, konačno 
usvojeni u Narodnoj. skupštini i biče upučeni Prezid-ijumu radi 
proglašen j a.

Pošto je dnevni red današnje sednice isicrpen, današnju 
sednicu zaključujem, a iduču zakazujem za sutra u 9,30 časova.

(Sedniea je zaključena u 18,20 časova).



SAVEZNO VEĆE

Cetvr ta  sednica
(27 aprila 1948)

Početak u 9,45 časova.
Pretsedavao pretsednik Vladimir Simič.
Pretsednik: Otvaram četvrtu sednicu V redovnog zasedanja 

Saveznog veča Narodne skupštine FNRJ. Zapisnik današnje 
sednice vodiče sekretar Momčilo Markovič. Molim druga se- 
k retara  da pročita1 zapisnik jučerašnje sednice.

Sekretar Stevajn Jovičič čita zapisnik treče sednice.
Pretsednik: Ima li primedaba mai pročitani zapisnik? (Nema). 

Pošto primedaba nema, zapisnik se overava.
Izveštavam Veče da sam od Veča naroda dobio izglasan 

Predlog opšteg zakona o sprečavanju i suzbijanju zaraznih bo
lesti i Predlog osnovnog zakona o sani.tarnoj inšpekciji, i da 
■sam uporedio ove predloge sa istim zakonskim predlozima usvo
jenim u Saveznom veču. Ustanovio sam da su njihovi tekst ovi 
potpuno istovetni. Ovim je pretres ovih predloga u Narodnoj 
skupštini FNRJ zavržen i oni če biti upučeni Prezidijumui radi 
proglašenja.

Saopštavam Veču da je Ljubčo Arsov, narodni poslanik, 
podneo ostavku na položaj sekretara Saveznog,veča pošte' je 
imenovan za Ministra rada FNRJ.

Prelazimo na dnevni red. Prva tačka današnjeg dnevnog 
reda je pretres Predloga osnovnog zakona o privatnim trgo- 
vačkim r a d n j a m a .

Izvestilac Zakonodavnog odbora o ovom zakonskom pre
dlogu je Rista Antunovič. Molim d ru g a . izvestioca da podnese 
izveštaj.

Izvesitillac Rista Antunovič (Izborni srez grad Leskovac, 
NR Srbija): (Čita izveštaj Zakonodavnog odbora. — Videti 
prilog na kraju knjige.)



Drugovi narodni poslanici, mi dosada nismo imali zakon
skih propisa koji regulišu položaj privatne trgovine u našem 
privrednom sistemu. Ovaj zakonski projekat, u smislu Ustava, 
pravno rešava njen položaj i odreduje principe kojih se mora 
'pridržavati svako ako hoče da obavlja privatnu trgovinu.

Glavne karakteristike ovoga zakonskog predloga su sledeče:
Prvo, njirne se dozvoljava postojianje privatne trgovine, 

ako je to u skladu sa planom trgovačke mreže koju određuje 
država.

Drugo, on omogučava punu kontroilu organa narodne vlasti 
nad radom privatne trgovine i pruža mogučnost da se njen 
razvoj i rad uskladi sa opštim privrednim planom.

Treče, organi narodne vlasti odreduju uslove u poigledu 
obavljanja privatne trgovačke radnje, a to znači da sie privatna 
trgovačka radnja za koju je prethodno potrebno dobiti dozvolu 
može baviti samo onom granom trgovine koju joj odredi 
država.

Četvrto, on daje pravo organima narodne vlasti da mogu 
oduzeti dozvolu za obavljanje privatne trgovačke radnje, onom 
licu koje ne ispunjava uslove predvidene ovim zakonskim pro
jektom i ako je rad privatne trgovačke radnje protivan dru
štvenim ciljevima trgovine, ako njeno postojanje prestane da 
bude u skladu sa planom trgovačke mreže u tom mestu.

Na sektoru trgovine danas, drugovi poslanici, najviše se 
osieča rad štetočinskih i n e p r i |a t e 1 j ski h elemenata u borbi p ro
tiv naših privrednih mera. U ovom štetočinskom poslu učestvuje 
jedan prilično veliki broj privatnih trgovaca, i to  onih koji 
imaju privatne trgovačke radnje. Izvestan broj tih ljudi drži 
svoje radnje samo zato da bi im one služile kao firma' pomoču 
koje mogu lakše da špekulišu, da trguju »ispod tezge«, da 
pljačkaju i proizvodača i potrošača. Kada pogledamo brojke o 
privatnim radnjama i veličinu njihovog prometa u Narodnoj 
Republici Srbiji, dobijamo otprilike sledeču sliku: od ukupnog 
broja trgovačkih radnja na malo-, na privatni sektor otpada 
55%, a od ukupnog prometa robe koji se obavlja kod nas u 
Narodnoj Republici. Srbiji, na privatne radnje otpada 11% u 
1947 godini. Ovako veliki broj radnja, a mali promet, jasno 
govore da se večina tih radnja bavi i drugim nedopuštenim po
slovilna: špekulacijom, crnom berzom, pljačkom itd. i ometa 
pravilno sprovodenje mera na ovom sektoru naše privrede.

Izvestan broj ljudi bavi se sada privatnom trgovinom, i.ako 
im ranije to nije bila profesij.a; oni su promenili. profesiju samo



:zato što su naučili da parazitski žive i što im je to bio unosan 
posao.

Ima dalje jedan broj koji stalno menja- vrstu posla — 
branžu, kako se to kaže —- i lačai se onoga gde je lakše špeku- 
Jisati i crnoberzijančiti. Sve u svemu, jedan veliki broj ih je 
koji  u našem novom sistemu 'trgovine nastoje da ometu pra- 
vilan promet robe izmedu sela i gnada, koji podižu cene na 
irž ištu , ko ji  pljačkaju i potrošača i proizvodača.

Protiv ovih elemenata vodila se i vodi se žestoka borba na 
jsvim područjima u našoj zemlji. Mislim da če ovaj zakonski 
pro jekat,  s jedne str.ane, biti jedno olakšanje za državne organe 
u  likvidaciji svih onih neprijateljskih i špekulantskih elemenata 
k o j i  sada još postaje u ovome sektoru, a, s druge Strane, biče 
olakšanje za onaj broj privatnika, koji žele poštenoi da rade 
u  svojim poslovnim odnosima u ovoj grani privrede.

Ovaj zakonski predlog je u punoj saglasnosti sa Ustavom 
naše Republike, u saglasnosti je sa društveno-ekonomskim odno- 
rsima styorenim u našoj zemlji, zato u ime Z.akonodavnog odbora 
molim Veče da ga u celosti usvoji. Izjiavljujem da ču glasati za 
ovaj zakonski projekat. (Aplauz).

Pretsedinik: Ima reč Ministar trgovine i snabdevanja FNRJ 
Ja k o v  Blaževič.

Ministar trgovine i snabdevanja Jakov Blaževič: Drugovi 
.narodni poslanici, iz obrazloženja uz ovaj Predlog osnovnog 
zakona o privatnim trgovačkim radnjama, koje  ste več pročitali, 
i iz ovoga što je rekao narodni poslanik drug Antunovič, mislim 
da j<e dovoljno jasno, da su dovoljno istaknuti razlozi koji uvje- 
■Jtuju donošenje ovog zakona, ne samo donošenje nego i nje- 
govu hitnost u današnje vrijeme, radi pravilnog riješenja ovog 
pitanja.

Ja  bih na sve ovo htio da kažem još samo par riječi. Prvo, 
<da je pitanje naše trgovine u osnovi pitanje snabdijevanja s f.a- 
novništva i, prema tome, da je to pitanje usko vezano sa eko- 
nomikom našeg društva, sa njegovim ekonomskim razvojem, 
.■sa njegovim prevodenjem u socijal.izam, sa uništenjem kapita- 
lističkih ostataka, da je to pitanje isto tako vezano uz osnovne 
društvene i političke odnose našeg društva.

Nama je jasno, drugovi, čija je ovo država, koga štiti, za 
koga je, a protiv koga je. Nama je jasno, kojim putem i kakvim 
krupnim kor.aeima se kreče u socijalizam.

Iiz diskusije koja  je bila u ovoj Skupštini povodom predloga  
budžeta za 1948 godinu, sa praktične, sa tieoretske Strane, sa 
svima uspjesima i neuspjesiima naše t rgovine i problem im a sa



•linije i zadataka naše trgovine, čitav problem trgovine svestrano 
je osvijetljen.

Ja bih u vezi sa ovim predlogom na kraju još rekao ono« 
što treba podvuči i što i vi, kao narodni poslanici, sa svojim, 
posebnim zadacima politički odgovornih ljudi za organizaciju 
naše države, za organizaeiju njene privrede, treba da učinite, 
odnosno na što treba paziti na terenu na kome radite. To je, 
prvo, da se živo interesirate za čitav proces, za čitav postupak 
kako naša narodna vlast, kako naši sreski i gradski narodni 
odbori izvršavaju ovaj zadatak, a to  znači da treba malo dublje 
uči u ovo pitanje, a ne samo u pitanja formalnih ovlaščenja i 
formalnih uslova koje zakon daje narodnim odborima da odlu- 
čuju hoče li .nekome dati, dozvoliti ili ne dozvoliti vodenje pri
vatne trgovine. Treba da se 'temeljito i dobro ocijeni. pitanje 
gdje može i d okle može da, se dopusti positojanje neke trgo- 
vačke radnje, a da orna ne bude štetna za osnovne smjernice i 
osnovne interese našeg čovjeka i našeg društva. Dalje, treba 
dobro gledati gdje postoje več uslovi i jesu li izvršene pripreme 
od strane naše narodne vlas-ti, od strane naše trgovačke mrežeT. 
gdje postoje objektivni uslovi i jesu li svi naši ljudi izvršili pri
preme da privatne trgovačke radnje koje če biti ukinute, da 
budu zamijenjene zadružnom i državnom trgovačkom mrežomu 
zadružnim i državnim trgovačkim dučanima koji če moči bolje 
i uspješnije, bez špekulacije, bez svega onoga što donosi kapi- 
talistička špekulacija, da izvrše svoj zadatak u odnosu na snab
dijevanje našeg s-t,amovništv,a>.

Baš na ovim pitanjima, drugovi narodni poslanici, stavlja 
se na ispit zrelost naših narodnih odbora, jer izvršenje zakona 
nije tumačenje po pravnicima, po juristima, nego je stvar zre
losti, akcije i ocjene stanja i potreba u jednom srezu, od strane- 
sreskih i, gradskih odbora, to jest, koliko živo osječaju i koliko 
su živo povezani sa potrebama potrošača, sa potrebama našeg 
radnog čovjeka. Prema tome, to  je osnovno pitanje u kome 
treba imati pravilnu praksu i pravilnu orijentaciju, jer se ovdje 
ne radi o dozvoljavanju ili nedozvoljavanju trgovačke radnje 
nekom privatniku, nego se ovdje radi o izgradnji, o organiza
ciji naše socijalističke trgovine.

S druge strane, drugovi narodni poslanici, stavljam vam 
na srce i mislim da bi trebalo naročito da pazite da ne dopu
stite na terenu da se naša zadružna i državna trgovačka mreža, 
po  izvršenju ovog zakona, zaigadi sia privatnim kapitalističkim, 
špekulantskim elementima, trgovcima i trgovčičima, kojima če 
biti onemogučen njihov štetočinski rad, a koji če v jerovatno



navaliti i pokušati da provale u organizaciju naše trgovačke 
mreže i da pod novim uslovima i .na nov način i još štetočin- 
skije nastave svoju razornu djelatnost.

Sve su ovo razlozi zbog kojih sa punim uvjerenjem treba 
prhniti Predlog osnovnog zakona o privatnim trgovačkim 
radnjama koji je podnijela Vlada FNRJ. (Aplauz).

Predsednik: Prelazimo na diskusiju. Prijiavio se za reč na
rodni poslanik dr Jakov Grgurič.

Dr Jaškov Grguiriić (Izborni srez Vitez, NR Bosna i Herce
govina): Drugovi narodni poslanici, dozvolite mi da se ukratko 
osvrnem na ovaj zakonski projekat.

U razvitku pravnog sistema našeg zakonodavstva, donio 
je ovaj visoki dom različite važne zakone u svim granama 
našeg narodnog i društvenog života.

I ovaj naš zakon jeste važan, jer formuliše i propisuje kako 
če se i na koji način otvarati i postojati privatne trgovačke 
radnje.

Projekat zakona o privatnim trgovačkim radnjama, što je 
takoder i u obrazloženju saveznog Ministra trgovine i snabdi
jevanja druga Blaževiča rečeno, razraduje sistematskimi to: 
osnivanje privatnih 'trgovačkih radnja, postojanje radnje, nje- 
zine uslove, odnos radnje prema državnoj vlasti i obratno, unu- 
tarnje njezino poslovanje, prestanak, odnosno zabranu radnje.

Usporedimo li ovaj naš zakonski projekat sa Zakonom o 
radnjama L pojedinim naredbama bivše Jugosilavije, a donekle 
i sa Gewerbeordnung-om bivše Austrije, kojim se služila i u 
nekim našim pokrajinama (njihove je propise primjenjivala i 
bivša Jugoslavija), doći čemo do zaključka da su privatne t rgo 
vačke radnje u bivšoj Jugoslaviji vodile takvo trgovačko poslo
vanje sa različitim artiklima. i životnim namirnioama, koje nije 
'odgovaralo intieresima i životu naših naroda. Trgovalo se i pro- 
davalo kako je htela pojedina trgovačka radnjia ne pazeči dai li 
je to u interesu pojedinca i naroda kao potrošača i kupaea, ne 
vodeči računa o njihovom imovinskom stanju i mogučnosti pla
čan j a za najpotrebnije artikle i životne namirnice. Došlo se do 
uverenja d^ su trgovačke radnje u bivšoj Jugoslaviji dobile 
takav špekulativni karakter koji je išao za naigomilavanjem 
bogatstva, koje im je davao radni narod: seljak, radnik, državni 
službenik i sitni gradanin. O poslovanju ovih trgovačkih radnja 
u bivšoj Jugoslaviji nije mnogo, a može se reči vrlo malo, vo
dila računa bivša državna vliast. Nije vodila brigu o tome da li 
če moči široki slojevi pučanstva u ovakvim trgovačkim radnjama



podmiriti svoje dnevne životne potrebe s obzirom na svoje 
dnevne zanade i plače. Državna vlast u bivšoj Jugoslaviji nije 
uskladivala standard života širokih narodnih slojeva sai proda- 
jom  životnih namirnica u tim trgovačkim radnj.ama; nije se 
trsila da bude prodaija i kupnja u onom ornjeru koji je odgor 
varao privrednoj i plačevnoj snazi širokih masa. To je bilo pre- 
pušteno vlasnicima trgovačkih radnja, koji su prodavali robu 
po  cijenama kako su htjeli.

K lome još kad sc izdavala dozvola za otvaranje trgovačke 
radnje, onda je državna vlast u bivšoj Jugoslaviji polagala oso- 
bitu važnost na to da li je petitor — molllac radnje pripadnik nje- 
zine političke stranke odnosno vladajučeg režima. I samo takvi 
ljudi bili su na prvom mjestu privilegirani za dobijanje dozvole, 
a ostali samo ' O n d a  ako bi bili preporučeni od strane ljudi vla
dajučeg režima.

Naš zakonski projekat polazi sa sasvim drugog stanovišta.
U prvom redu dozvolja stvaranje i poslovanje privatnih 

trgovačkih radnja pod zakonskim uslovima navedenim u čl. 9 
ovog zakona. Članovi 5 i 3 ovog zakona dozvoljiavaju osnivanje 
javnih trgov.ačkiih društiava (ortakluka), ali ukida akcionerska, 
komanditna i tajna trgovačka društva i trgovačko društvo na 
veliko s razloga što su ova društva po svojoj organizaciji, svrsi 
i radu bila takva društva, koja su u svojim rukama nagomila- 
vala, ,na štetu narodnih masa, veliko bogatstvo a 'time postala 
u bivšoj Jugoslaviji jedan od odlučujučih faktor a u upravljanju 
životom i sudbinom naroda i države.

Da se dovede u sklad poslovanje privatnih trgovačkih 
radnja sa životnim potrebama naroda kao kupca — potrošača, 
•s jedne strane, i prodavaoca, s druge strane, zakonski projekat 
postavlja narodnu, državnu kontrolu nad radom i poslovanjem 
ovih radnja. Iz ovoga slijedi da naš zakonodavac ide za tim da 
se u ovim radnjama ne dogada i ne sprovodi takav način rada 
i poslovanj.a, koji bi mogao biti na štetu potrošača a samo- na 
korist  prodavača te radnje, kao što je 'to bilo u s taroj Jugo 
slaviji.

Prema torne, ova materija kontrole obuhvata staranje dr
žavne vlasti da se postigne i utvrdi pravilno društveno snaibdi- 
jevanje i tačno plačanje naših gradana bez razlike stateža i 
zvanja i da se snabdijevanje s obzirom na kupnju i prodaju 
tako  koordinira da se, ne samo po vrstama artikala, izbegne 
•nemogučnost kupnje, nego i oštečenje p o t r o š a č a  kao kupca i 
nezakonita korist prodavca. Ako prodavac prekrši propis ovog 
zakona1, spada pod sankcije zakona.

<



U ovom našem zakonu izražen je princip socijakie pravde 
na  kome se ima temeljiti naš društveni život koji pospješuje i 
dovodi ostvarenju socijalističkog poretka naše zajednice i ostva
renju Petogodišnjeg plana!.

Glasam u  načelu za ovaj zakonski prijedlog.
Pretsednik: Lista prijavljenih govornika iscrpena je. Želi li 

jo š  ko da uzme reč u raspravi? (Niko se ne javlja). Shodno 
čl. 71 našeg novog poslovnika, pr ist upa se glasanju. Glasa se 
jednom u celini. Ko je z a Predlog osnovnog zakona o privat
nim trgovačkim radnjama, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). 
Ima li koga protiv? (Nema). Objavljujem da je Predlog osnov
nog zakona o privatnim trgovačkim radnjama u Saveznom 
veču jednoglasno prihvačen i da če, shodno poslovniku i čl. 73 
Ustava, biti upučen Veču naroda na rešavanje.

Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda: pretres Predloga 
zakona o šumskoj narodnoj miliciji. Izvestilac o ovom zakon- 
skom predlogu je narodni poslanik Matevž Hace, koji je, kao 
što ste čuli, otsutan. Zameniče ga narodni poslanik Sulejman 
Filipovič. Molim narodnog poslanika Sulejmana Filipoviča da 
podnese izveštaj Zakonodavnog odbora.

Izvestilac Sulejman Filipovič (Izborni srez gračanički, NR 
Bosna i Hercegovina): (Čita izveštaj Zakonodavnog odborai. — 
Videti prilog na kraju knjige.)

Drugovi narodnii poslanici, imate pred sobom nekoliko 
izmjena koje su štampane u izvještaju. Podnoiseči Saveznom 
viječu ovaj izvještiaj Zakonodavnog odbora, molim da ga u cije- 
losti izvolite primiti.

Narodna skupština donijela je nekoliko zakona iz oblasti 
šumarstva, koji' ovoj privrednoj grani daju nov smisao j novi 
polet. Novi smisao po tome što u novom državnom uredenju 
šumarstvo sa svima svojim odlikama* služi kao opšte dobro na
rodu i narodnoj zajednick Baš zato što su iz šuma izjureni 
izrabljivači i pljačkaši, naši narodi gledaju danas na šume dru
gim očima. Oni u njima gledaju svoja dragocjena imanja, oni 
u šumama vide onaj krupni privredni faktor koji našem Peto- 
godišnjem planu daje dobar oslonac i potporu u njegovom 
ostvarenju. Nov odnos prema šumarstvu nastupio je po nizu 
mjera koje je preduzela Savezna vlada u namjeri da orijentaci- 
jom šumske službe u modemom smislu uvede red u gospoda- 
renju šumama, tako da ono odgovara načinu racionalnoga trgo- 
vačkoga gospodarenja.

Te mjere zadiru u uzgoj, uredenje i zaštitu pravilnog isko- 
rišćavanja šuma. Ovaj zakonski prijedlog, koji je pred vama,



uvodi u život jedno jače sredstvo zaštite u formiranju šumske 
narodne milici je. Pozitivna odlika šumske narodne milicije vidi 
se u njezinim zadacima, u čl. 2, kako je to nabrojano u tač. 4. 
Ja ne mislim o torne govoriti, jer sam projekat govori o tome.

Šumska nairodna milicija, po organizaciji, po duhu j u 
svemu oshalom ustrojava se, živi i djela po istim nacelima kao 
i narodna milicija, što ovoj šumskoj narodnoj milici ji daje na- 
ročitu vrijednost.

Formiranjem šumske narodne milicije rasterečuje se lugar- 
sko osoblje, 'tako da če ae ono moči posvetiti .svojim stručnim 
zadacima, što če biti od osobite koristi za uzgoj, čuvanje i ure- 
denje šuma. Ovom mjerom i drugim propiS'ima, nadamo se, 
prestače tamanjenje šuma i lakše če se izvoditi zadatak pošu
mljavanja, što je kod nas od veoma velikog značaja.

Stoga, u ime Zakonodavnog odbora, molim ovaj visoki 
dom da zakonski prijedlog prilivati i ozakoni. (Aplauz).

Pretsednik: Pristupamo raspravljianju o ovom zakonskoin 
predlogu. Za reč se prijavio Vojo Ljujič.

Vojo Ljujič (Izborni srez Vareš—Srednje, NR Bosna i Her
cegovina): Drugovi narodni poslanici, dalja i bliža prošlost 
naših šuma decenijama pokazuje da se za vreme svih vladavina 
i režima nije nikada poklanjala ozbiljna pažnja zaštiti i čuvanju 
naših šuma. Nije postojala jedna zamišljena osnovica ni za> ure- 
denje, ni za plansko iskoriščavanje naših šuma, te, prema torne, 
nije postojala ni stručna osnovica za čuvanje i zaštitu šuma.

Zbog toga je naše šumarstvo* od nenarodnih režima pri- 
milo u naslede težak i složen (problem šumskih šteta. Na po- 
dručju Bosne i Hercegovine ove su sie štete sastojiale u besprav
nim sečama, u uzurpiranju državnih šuma i šumskog zemljišta, 
u neuredenoj i prekomernoj paši i u štetama1 od šumskih požara.

U našoj Republici posle oslobodenja, iako su štete u opa- 
danju, ipak se oseča negativan stav i rad našeg čoveka prema 
šumi. Ostatak naših vrednih šuma i dalje se uništava, bilo 
bespravnom sečom, bilo podbeljivanjem ili potpaljivanjem 
stahala itd

Površine naših šuma pokrivene su raznim vrstama i kultu
rama šumskog drveča. Obrasla površina naših šuma iznosi oko
2 .1200.000 hektara sa ogromnom i vrednom drvenom masom. 
Danas tu površinu nadzire i čuva nedovoljan broj lugarskog 
osoblj.a, koje, uz mnogobrojne zadatke stručne- naravi, nije u 
stanju da šumu čuva i zaštiti od mnogobrojnih šteta. Još i danas 
u našoj Republici ima čuvarskih rej ona; sa površinom, preko
10.000 hektara vrednih šuma, što bi u uslovima pravilnog i ra



c So n a lno g šumskog gospodarenji  trebalo da bude područje 
jedne šumske uprave.

Važnost zaštite i čuvanja šuma porasla je naročito danas 
kada  u uslovima narodne države i narodne vlasti ulazimo u 
period izgradnje i organizacije planske i socijalističke privrede. 
Danas je drvo predmet <neophodne upotrebe i potrošnje i izvan- 
redno važna, traženai skupoeena. sirovina1 kako u mehaničkoj, 
tako  i u hemiskoj industriji. Zato se s pravom može reči da je 
Z a d a ta k  zaštite i čuvanja šuma po značaju važan isto* toliko 
k o l i k o  i ostali z a d a c i  naše sumerske problematike. Taj z a d a t a k  
ističe i Petogodišnji plan razvitka narodne privredn. po grani 
šumarstva.

Ovaj zadatak rešavače se zajedno sa ostalim problemima 
šumarstva. Nužnost izvodenja plana čuvanja šuma proizilazi pre 
svega iz činjenice da od dobro organizovane službe zaštite i ču
vanja šuma zavise i svi, naši planovi i napori oko pošumljavanja
I obnove šuma na bazi melioracije. Plan zaštite i čuvanja šuma 
je neophodan iz razloga što čemo jedino na taj način efikasno
i brzo osiguratit da se potrebe našeg sveta, vezane z,a šumu, 
pokriju po planu i u skladu sa principima šumarskog gospoda- 
renja. Konačno, plan zaštite i čuvanja šuma nameče i činjenlca, 
što je obim i način oštečivanja šuma toliki i takav da pretsitavlja 
u današnje dane stalan elemenat nesigurnosti u šumskom pri- 
vrednom planiranju.

Rekli smo da postoji mali kadar lugarskog osoblja koji ne 
bi uspeo, uz redovne dužnosti ,po raznim čisto1 stručnim poslc*- 
vima, da uspešno čuva i zaštičuje šumu od raznih vrs>tia* šteta, ,a 
naročito i u prvom redu od stoke i čoveka. Površine šuma koje 
su date na1 čuvanje jednom lug,aru, kako smo rekli, obično su 
velike, teren težak, raznolik i raštrkan. Tehnički i fizički bilo 
je nemoguče jednom čoveku nadzirati i čuvati toliku površinu, 
kada je pokra j toga morao vršiti stručne poslove kao što su: 
doznaka stabala, pripreme drvet,a, poslovi pošumljavainja, suzbi- 
janje zaraza, zaštita od insekata, čuvanje lova, itd.

Zbog toiga su se i- pokazale posledice i loše strane ovoga 
-stanja u raznim pravoima šumarskog gospodarstva. Veliki obim 
šumskih šteta svih vrsta, uzurpiranje držaivnog šumskog zemlji- 
šta, pojava šumskih požara, manjkavost radova na pošumlja- 
vanju starih sečišta, paljevina, goleti itd. Sve su to posledice 
koje su se pojavile i koje su pokazivale da treba odeliti čuvar- 
sko-zaštitnu službu od stručno lugarskih poslova. Kvalifikova- 
nog lugarskog osoblja i pokraj mnogobrojnih kurseva, koji se 
•održavavju radi nadopune, još uvek je malo. Tokom rata mnogo



Iugarskog osoblja' je nastradalo, pa, prema tome, i njegov se 
broj smanjio.

Da> bi se elimiriisale več napred navedene teškoće', a s ko 
jima smo se sreii več u iprvim danima naše novostvorene države, 
re da bi planski unapredili i sačuvali naše šume, moramo u 
prvom redu planski i energično pristupiti organizovanju šum- 
ske narodne milicije kojai če biti izvršni organ državne uprave 
'za čuvanje šuma.

Opštim zakonom o šumama postavljena su osnovna načela
o zaštiti i unapredenju šuma; Opštim zakonom o zaštiti šuma 
■od požara predvidene su mere za zaštitu šuma od požara, a 
Opštim zakonom o lovu takode su predvidene mere za razvitak 
lovstva kao važne grane narodne privrede. Ovi zakoni ne for- 
miraju organizaciju izvršnog organa, koji če imati za zadatak 
da neposredno kontroliše izvršenje propisanih mera u cilju 
čuvanja šuma ii lova uopšte, kao i u-cilju zaštite šuma od požara 
napose. Regulisanje ove materije nameče potrebu osnivanja 
posebnog organa, a taj organ imao bi biti šumska narodna 
milici j a.

Čuvanje šuma sastoji se uglavnom od sprečavanja raznih 
šteta, a naročito šteta koje čini čovek i stoka.

Usled preopterečenosti stručnim poslovima, lugarsko 
stručno osoblje nije ni tehnički, a ni vremenski, biloi u moguč- 
nosti da vrši efikasno i potpuno čuvarsku službu. Osim gore  
navedene preopterečenosti nisu lugari mogli vršiti uspešno ču
vanje šuma i zbog toga što su službenici preduzeča, odnosno 
službenici privrednog organa, a ne or.gana upraive, odnosno 
izvršnog organa.

Zbog toga se nameče potreba posebnog organa', uključivo 
•čuvarsku službu u koju bi spadali uglavnom poslovi izvršavanja 
propisa Opšteg zakona o šumama, Opšteg zakona o zaštiti 
šuma od požara, Opšteg zakona o lovu, kao i drugih propisa 
koji budu donošeni u vezi sa ovim zakonima.. Prema1 tome, po
grebno je da se čuvanje šuma poveri licima kojima če to biti 
jedrna dužnost i koji če, s druge Strane, biti pripadnici izvršnih 
organa državne uprave sa punim autoritetom. Predlog zakona
o šumskoj narodnoj miliciji propisuje osnivanje posebne grane 
narodne milicije koja je izvršni .organ državne uprave za ču
vanje šuma. Taj propis obedava i osigurava najpotpuniju za
štitu šuma u pogledu sprečavanja svih šteta u šumama, koje 
potiču od čoveka -i stoke.

Šumska narodna milicija, kao izvršni1 organ uprave, osi- 
gurače pun uspeh u čuvanju šuma a to  joj spada u prvenstveni



zadatak uz ostale poslove opšte narodne milicije. U ovom za
konu naglašava se čuvanje šuma, a- to je sastavni deo uprave
i gospodar en j a sa šumama. Na osnovu izloženog, Predlog za
kona o šumskoj narodnoj milici ji ne samo da treba pozdraviti,, 
nego ga u celosti, kako je predložen, treba i usvojiti.

Izjavljujem da ču glasati za zakonski predlog. (Aplauz).
Pretsednik: Lista prijavljenih govornika je iscrpena. Prema: 

članu 71 poslovnika, pristupamo glasanju. Ko je  za Predlog za
kona o šumskoj narodnoj miliciji, molim neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima l'i ko protiv? (Nema). Objavljujem da je Predlog 
zakona o šumskoj narodnoj miliciji u Saveznom veču prihvačen. 
konačno i da če biti upučen, saglasno poslovniku i članu 63 
Ustava, Veču naroda radi rešavanja.

Prelazimo na treču tačku dnevnog reda: pretres P r e d l o g a ,  
zakona o vojnim disciplinskim sudovima. Izvestilac Zakonodav
nog odbora je narodni poslanik Radovan Mijuškovič. Molim na
rodnog poslanika Mijuškoviča da upozna Veče sa izveštajem 
Zakonodavnog odbora.

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

Drugovi narodni poslanici, disciplinovanost naše Armije ne 
samo da doprinosi njenoj snazi i čvrstini, njenom ugledu i po- 
štov.anju več u narodnim masama učvrščuje i zasluženu nadu 
u bolju i srečniju budučnost i veru u neprikosnovenost naših, 
granica.

Ovaj zakonski predlog pretstavlja jednu od mera u orga- 
mzacionom učvrščenju i jačanju discipline, zakonitosti i unu- 
trašnje čvrstine naše Armije.

Povrede dužnosti u Armiji, kao i u o stalo j državnoj službi,, 
mogu biti manjeg i večeg značaja. Povrede dužnosti manjeg' 
značaja raspravljaju nadležne vojne starešine, a povrede večeg' 
značaja — disciplinske prestrupe '— raspravljaju nezavisni vojni 
disciplinski sudovi.

Ovaj zakonski predlog propisuje kako> odredbe o uredenju 
vojnih disciplinskih sudov.a, njihovu nadležnost, postupak i 
kazne koje izriču, tako i osnovne vrste disciplinskih prestupa.

Vojno-disciplinsko sud&tvo čini sistem koji je samo orga- 
nizaciono odvojen od ostalog disciplinskog sudstva, iali je za
snovan na istim organizacionim i pravnim -načelima. Ukoliko 
ima razlike, to dolazi iz specifičnog karaktera službe u Armiji.

U organizaciji vojno-disciplinskog sudstva sprovedeno je 
načelo dvostepenosti, kao i kod ostalog disciplinskog sudstva,



saglasno čl. 39 Ustava. Ovo je načelo sprovedeno na taj način 
Sto je predvideno osnivanje vojnih disciplinskih sudova kao 
prvoscepenih, sa odredenom teritorijalnom nadležnošču. Drugo- 
'Stepeni sud jie samo jedan, obrazovan pri Ministarstvu narodne 
-odbrane i odlučuje samo po žalbama protiv presuda i rešenja 
prvostepenih sudova.

Vojni disciplinski sudovi. sude samo oficirima i vojnim či- 
novnicima i to samo za disciplinske prestupe a ne i za manje 
neurednosti, čije je razpravljanje odredeno Uredbom o vojnoj 
'disciplini. Što se tiče disciplinskih prestupa podoficira, za nijh 
če se obrazov.ati posebni sudovi na osnovu ovLaščenja koje je 
dato Vrhovnom komandantu oružanih snaga.

Ovim je predlogom data definicija .disciplinskog prestupa, 
a primera radi, označena su dela koja s e  sm at raju kao disci
plinski prestupi.

U pogledu kazni, a s obzirom na po.seban karakter Armije
i njenih zadataka, dato je pravo Vrhovnom komandantu oruža- 
Yiih snaga da izrečenu kaznu može zameniti blažom a i osi ob o- 
diti osudenog od kazne.

Ovaj predlog propisujte tak ode obrazovanje vojnih disci
plinskih sudova za oficire i vojne činovnike Uprave državne 
bezbednosti. Ovo je potrebno regulisati jednim zakonom stoga 
što je disciplina u Armiji i u Upravi državne bezbednosti pod- 
jednaka.

Molim narodne poslanike da prihvate ovaj zakonski p re 
dlog. (ApLauz).

Pretsednik: Pristupamo raspravljanju. Pošto nema pret- 
hodnih prijava za reč, pitam narodne poslanike, da li ko želi da 
govori po ovom zakonskom predlogu? (N-e javlja se niko.) 
Pošto se niko ne javlja, pristupamo glasanju. Ko je za Predlog 
zakona o vojnim disciplinskim sudovima, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Pošto  nema nikoga protiv, 
objavljujem da je Predlog zakona o vojnim disciplinskim sudo
vima. u Saveznom veču prihvačen jednoglasno i da če, saglasno 
poslovniku i Ustavu, biti upučen Veču naroda radi rešavanja.

Dajem odmor od 10 minuta.

(Posle odmora.)
Pretsednik: Nastavljamo rad. Na redu je četvrta tačka dnev- 

nog reda: pretres Predloga zakona o izmenama i dopunama 
Zakona o vojnoj obavezi državljana FNRJ od 1 aprila 1946 
izmenjenog i dopunjenog zakonom od 12 decembra 1946 i 2 de
cembra 1947 godine.



Izvestilac Zakonodavnog odbora je narodni poslanik Rado
v a n  Mijušković.

Molim narodnog poslanika Radovana Mijuškoviča da pod- 
mese Veču izveštaj Zakonodavnog odbora.

Izveättilac Radovan Mijuškovič: (Čita izveštaj Zakonodav- 
u o g  odbora. — Videti prilog na kraju knjige.)

Drugovi* narodni poslanici, članom 11 Zakona o vojnoj oba- 
vezi državljana FNRJ predviden je rok službe u Stalinom kadru 
dve godine. Od ovoga je učinjen izuzetak za lica koja su svršik 
-srednju ili višu školu, za koja rok u kadru traje jednu godinu
i za pojedine rodove kojima rok službe traje tri ili četiri godine.

Pošto je obuka u našoj Armiji, zahvaljujuči bistrini naše 
•«mladine i požrtvovanosti vojnih rukovodilaca, napredovala, 
k a o  i< u svima ostalim delatnostima našeg narodnog života, to  
je  dovoljan i krači rok.

U tenkovskim i motorizovanim jedinicama dovoljan je 
rok  i od dve godine, a u mornarici (sem obalske odbrane u 
kojoj traje  dve godine) rok od tri godine. Zbog toga je, a u 
interesu izgradnje naše zemlje, i predložena izmena u čl. 11 
koji govori o rokovima.

Isto tako predložene su izmene u čl. 11 u pogledu služenja 
roka  kadrovskih podoficira, tako da če trajanje roka kadrov
s k ih  jpodoficira sviju rodova trajati tri godine. Za podoficire je 
ovo potrebno da bi se što bolje osposobili za obuku vojnika, 
a po isteku ovoga roka da bi mogli st up iti i u aktivnu službu,

Takode .su predložene izmene i u članu 14. Ovim je članom 
ranije bilo predvideno da se u vojne škole i ustanove šalju lica 
neposredno iz kadra koja su za to pokazala naročite sposobno
sti .  Medutim, kako su velike potrebe za starešinskim kadrom, 
to se ovim izmenama predlaže da se u vojne škole i kurseve 
m ogu upučivati i lica koja nisu u stalnom kadru.

Odredba iz čl. 14 po kojoj su se mogla u vojne škole upu- 
ćivati lica koja za vreme rata pokažu naročite sposobnosti, 
ispuštena je iz zakona kao nepotrebna i suvišna, jer je ona re- 
gulisala jedno prelazno stanje.

U ime Zakonodavnog odbora molim da ovaj zakonski pre
dlog primite.

Pretsednik: Pošto nema prijavljenih govornika1 a ni pre
dloga za čitanje zakonskog teksta, pristupa se glaisanju. Ko je 
za  Predlog zakona o 'izmenama i dopunama Zakona o vojnoj 
obavezi državljana FNRJ od 1 aprila 1946 izmenjenog i dopu- 
n jenog zakonom od 12 decembra 1946 i 2 decembra. 1947 go- 
dine, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema).



Objavljujem da je Predlog zakona o izmenama i dopunama Za
kona o vojnoj obavezi državljana. FNRJ od 1 aprila 1946 izme- 
njenog i dopunjenog zakonom od 12 decembra 1946 i 2 de
cembra 1947 godine u Saveznom veču konačno prihvačen i da če 
biti upučen, saglasno poslovniku i članu 63 Ustava, Veču naroda: 
na rešavanje.

Prelazimo na petu tačku dnevnog reda: pretres Predloga 
zakona o izmeni i dopuni Zakona o demobilizaciji stari jih g o -  
dišta obveznika i žena u Jugoslovenskoj armiji.

Izvestilac i «o ovome predlogu je narodni poslanik Radovan/: 
Mijuškovič.

Molim narodnog poslanika Mijuškovicai da upozna Veče 
sa izveštajem Zakonodavnog odbora.

Izvestilac Radovan Mijuškovič: (Čita izveštaj Zakonodav
nog odbora. — Videti prilog na kraju knjige.)

Drugovi narodni poslanici, po  članu 8 Zakona o demobi
lizaciji starijih godišta obveznika j žena u Jugoslovenskoj 
armiji predvideno je da svi borci mogu dobiti zaijam za gra- 
denje i podizanje kuča u sumi do 10.000 dinara s-a rokom 
isplatie od 5 do 10 godina. Ovim se zakonom koristilo preko
50.000 lica koja su bila demobilisana, u ukupnom iznosu od 
blizu 500 miliona dinara.

Kako su sva lica koja su imala pravo na ovaj zajam, i ko ja  
su to htela, to pravo iskoristila, to je danas prestala potreba za 
postojanjem o-voga zakonskog propisa. Zbog toga molim da 
se usvoji ova izmena zakona.

Pretsednik: Pošto za diskusij u o ovom zakonskom pre
dlogu nema prijavljenih govornika niti predloga za čitanje za
konskog teksta, to, u smislu poslovnika, prelazimo na glasanje. 
Ko je za Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o demobili
zaciji starijih godišta obveznika: i žena u Jugosl'oivenskoj armiji, 
neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima. li koga' protiv? (Nema)- 
Objavljujem da je Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o  
demobilizaciji starijih godišta obveznika i žena u Jugosloven
skoj armiji u Saveznom veču konačno prihvačen i biče, saglasno» 
poslovniku i čl. 63 Ustava, upučen Veču naroda na dalje reša
vanje.

Drugovi narodni poslanici, pošto naše Veče radi paralelno' 
sa Večem naroda i pošto smo po dogovoru odredili vreme i 
predmete koje čemo rešavati, to predlažem Saveznom veču, ako  
se s time složi, da ovu sednicu prekinemo na ovoj tački dnev-



noga reda. Da' li se Veče sa tim slaže? (Slaže se). Prema torne, 
ovu sednicu prekidaim a nastavičemo rad danas posle podne u 
17,30 časova sa nastavkom utvrdenog dnevnog reda.

(Sednica je prekinuta u 11,10 časova).

{Nastavak sednice u 17,50 časova)

Pretsednik: Nastavljamo rad. Izveštavam Veče daj sam od 
Veča naroda do-bio Predlog osnovnog zakona o privatnim tr- 
govačkim radnjiama; Predlog zakona o šumskoj narodno j mili- 
ciji; Predlog zakona o vojnim disciplinskim sudovima; Predlog 
zakona o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj obavezi dr
žavljana FNRJ od 1 aprila 1946 izmenjenog i dopunjenog za
konom od ll2 decembra 1946 i 2 decerribra 1947 i Predlog za
kona o izmeni, i dopuni Zaktna  o demobilizaciji starijih godišta 
obveznika i žena u Jugoslovenskoj armiji. Ovi su zakonski 
predloži -pretreseni i usvojeni u Veču naroda. Uporedio sam 
njihove tekstove sa tekst ovima istih zakonskih predloga usvo
jenim u Saiveznom veču i utvrdio da su potpuno istovetni. Ovim 
je pretres s-vih ovih zakonskih predloga završen u oba doma i 
oni će biti upučeni Prezidijumu Narodne skupštine FNRJ radi 
proglašenja. •

Prelazimo na dnevni red. Na dnevnom redu je tačka 6: pre
tres Predloga zakona o likvidaciji italijanske imovine na teri
toriji. Federativne Narodne Republike Jugoslavije po Ugovoru
o miru sa Italijom. Po ovom zakonskom predlogu izvestilac Za
konodavnog odbora je narodni poslanik Mehmed Hodža. M-oilim 
narodnog poslanika Hodžu da pročita odborski izveštaj. (Gla
sovi: On nije ovde!). Da li je prisutan sednici narodnih poslanik 
Mehmed Hodža? (Nije prisutan). Molim narodnog poslanika 
dr Maki-a Šnuderla da umesto otsutnog izvestioca podnese izve
štaj Zakonodavnog odbora.

Zamenik izvestioca dr Maks Šnuderl: (Čita izveštaj Zako
nodavnog odbora. — Videti prilog na kraju knjige.)

Drugovi, ovaj zakonski predlog posledica je odredaba Ugo
vora o miru s Italijom i stvarno ne donosi ništa novo. Po onim 
zakonima koji su navedeni u čl. 3 ovog zakonskog predloga 
razlika je u tome što se neče dati nikakva naknada za imovinu 
oduzetu po Zakonu o nacionalizaciji privatnih privrednih -pre
duzeča, Osnovnom zakonu o eksproprijaciji ili po drugom ko- 
jem zakonu koji predvida naknadu. Ja predlažem, drugovi, da 
ovaj zakonski predlog primite.



Pretsednik: Pristupa se raspravljanju ovog zakonskog pre
dloga-. Da П ko od narodnih poslanika želi reč? (Niko se ne 
javlja). Ima li predloga za čitanje zakonskih tekstova? (Nema). 
Onda, pristupamo glasa,n ju. Ko je za Predlog zakona o likvi
daciji italijanske imovine na teritoriji Federativne Narodne Re
publike Jugoslavije po Ugovoru o miru sa Italijom, molim neka 
digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Prema 
tome, objavljujem da je Predlog zakona o likvidaciji italijanske 
imovine na teritoriji Federativne Narodne Republike Jugosla
vije po Ugovoru o miru s Italijom u Saveznom veču Narodne 
skupštine FNRJ konačno usvojen i da će, saglasno poslovniku
i čl. 63 Ustava, biti upučen Veču naroda radi rešavanja.

Naredna tačka dnevnog reda je pretres Predloga zakona o 
izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima. Pošto 
se jednovremeno u Veču naroda tretira i raspravlja ovaj za
konski predlog i kako se tamo nalazii predlagač Ministar pra- 
vosuda Vlade FNRJ, koji treba da da obrazloženje ovog zakon- 
skog predloga, to predlažem da se tačka 7 dnevnog reda po
meri i da bude tačka 9, da bismo čuli ekspoze Ministra pravo- 
suda Vlade FNRJ. Prima И Savezno veče ovaj predlog? (Prima). 
Objavljujem da je dnevni red izmenjen u-toliko što če pretres 
Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim 
službenicima biti tačka 9, a tačke 8 i 9 postače tačke 7 i 8.

Prema torne, drugovi, pristupamo pretresu Predloga za
kona o dopuni Osnovnog zakona o braku. Izvestilac Zakono
davnog odbora je narodni poslanik dr Maks Šnuderl. Molim 
druga dr Maksa Šnuderla da upozna Veče s izveštajem Zako
nodavnog odbora.

Izvestilac dr Maks Šnuderl: (Čita izveštaj Zakonodavnog 
odbora. — Videti prilog na kraju knjige).

Drugovi narodni poslanici, Zakonodavni odbor u tekstu 
ovoga zakona nije izmenio ništa drugo sem reči u čl. 1 stavu 2: 
»u red stranih državljana označenih« rečima »medu Strane dr
žavljane označene«, pošto je smatrao da se ne može govoriti
o redu stranih državljana.

Drugovi narodni poslanici, ovaj zakon donosi u naše poro- 
dično pravo nešto novo, to jest, da je zabranjen brak izmedu 
naših i stranih državljana po principu i u .načelu, naime onih 
stranih državljana koji borave privremeno, poslovno, službeno, 
ili privatno na ovoj teritoriji. Ova zabrana postala je potrebna 
zbog toga pošto naš Zakon o braku koji smo doneli 1946 go 
dine nema za posledicu i promenu državljanstva. Ako strana 
državljanka stupi u brak sa našim državljaninom, ona time ne



postaje naša državljanka. Ovakva situacija posle izgradnje na
šeg porodičnog prava veoma je nezgodna, jer naročito, ako 
uzmemo u obzir Zakon o odnosima roditelja i dece i prava 
koja  imaju otac i majka, — ako su u pitanju naš} državljani, i 
drugi strani državljani, oni su onda pod režimom različitoga 
prava, i to ne samo u pogledu državljanstva koje ih veže prema 
različitim državama, nego i inače. Oni imaju ista prava, oni 
moraju da vrše sporazumno roditeljsko pravo, ali ako su pod- 
redeni i jedan i drugi različitim pravnim sferama, prirodno je 
da če odgoj i v.aspRanje deteta u takvom braku biti. veoma 
teško i može imati za posledieu tešku situačiju. Zbog toga j^
i donesen ovaj zakon. Time nije rečeno da se apsolutno ne 
može sklopiti brak izmedu našeg } s tranog državljanina. Strani 
državljanin može u svako doba da- zamoli za naše državljanstvo, 
a posle toga može da sklopi brak sia našim državljaninom. Da- 
kle, to je ograničeno samo na one strane državljanine koji 
privremeno borave, poslovno, službeno ili; privatno na, našoj 
teritoriji. Ali oni, koji žive u našoj zemlji od pre 6 aprila 1941 
godine, koji su zemljoradnici ili su zaposleni u državnom na- 
dleštvu, ustanovi ili preduzeču ili kod društvene organizacije ili 
imaju dozvolu za'obavljanje trgovačke ili zanatske radnje, mogu 
uz potvrdu ili dozvolu ipak sklopiti brak, bez obzira na ova 
ograničenja.

Takvih zabrana ima i u drugim državama. To je, uopšte, 
nekada bilo načelo da jedan državljanin ne može da sklapa brak 
sa stranim državljaninom. U staram Rimu bio je potreban na
ročiti ugovor izmedu stranaka (conubium et commercium).

Zbog toga vam u ime Zakonodavnog odbora predlažem da 
ovaj zakonski .predlog primite. (Aplauz).

Preifeednik: Prelazimo na raspravljanje o ovom zakonskom 
predlogu. Želi li ko od narodnih poslanika da uzme reč? Pošto 
se niko nije prijavio, pristupamo glasanju. Ko je za Predlog 
zakona o dopuni Osnovnog zakona o braku, molim neka digne 
ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko  protiv? (Nema). Objavljujem 
da je Predlog zakona o  dopuni Osnovnog zakona o braku u 
Saveznom veču konačno prihvačen i da če, saglasno poslovniku
i Ustavu, biti upučen Veču naroda :na rešavanje.

Naredna tačka dnevnog reda je: pretres Predloga zakona
o izmeni Zakona o uredenju narodnih sudova. Izvestilac Zako
nodavnog odbora je narodni poslanik Miloš Minic. Molim n a 
rodnog poslanika Miloša Miniča da upozna Veče sa izveštajem 
Zakonodanvog odbora.



Izvestilac Miloš Minić (Izborni srez Ijubićki, NR Srbija): 
{Či'ta izveštaj Zakonodavnog odbora. — Videti prilog na kraju 
knjige.)

Drugovi narodni poslanici, ja bih uz ovaj izveštaj rekao 
još nekoliko reči. Ovu izmenu nadležnosti sreskih i okružnih 
sudova zahtevala je praksa naših sudova. Po dosadašnjoj na- 
dležnoisti okružni sudovi su 'bili opterečeni mnogobrojnim ra- 
spra.vama u prvom stepenu manj e važnih i man je značajnih stvari 
iz krivično-pravne i gradansko-pravne oblasti. Dosada je to 
bilo potrebno i korisno, jer zahvaljujuči baš takvoj nadležnosti 
okružnih sudova, bilo je omogučeno da vrhovni siudovi narod
nih republika neposrednom kontrolom sprovode ujednačenu 
sudsku prak.su, to jest, da ujednačavaju primenu zakona u ovoj 
širokoj oblasti krivičnog i gradanskog prava na čitavoj teri
toriji naše Federativne Narodne Republike Jugoslavije.

Ovakav nadzor vrhovnih sudova pokazao se korisnim na
ročito u prvim godinama rada naših narodnih sudova. Medutim 
ono što je bilo doskora korisno i potrebno počelo je da smeta. 
Okružni sudovi i vrhovni sudovi narodnih republika sada su 
opterečeni rešavanjem manje važnih stvari. To je počelo ozbilj- 
no da smeta kako okružnim, tako i vrhovnim sudovima, da se 
s največom pažnjom posvečuju važnim i teškim deliktima i gra- 
dansko-pravnim sporovima. Zbog toga se ^ametnula potreba da 
se okružni sudovi rasterete manje značajnih stvari i da se one 
prebace u nadležnost sreskih sudova.

Ovakva promena nadležnosti bila je mogučna zato što se 
dosada prilično daleko odmaklo u konsolidaciji sreskih sudova. 
Sreski sudovi su sposobni danas da prime nove zadatke koji se 
na njih prenose zakonom koji sada pretresamo'.

Za narodne mase ova izmena nadležnosti sudova imače ne- 
posrednu korist. Zbog mnogih krivičnih i gradansko-pravnih 
sporova, po kojima su bili dosada nadležni okružni sudovi, mno
gi naši ljudi morali su da odlaze u udaljena sedišta okružnih 
sudova. Sada če moči da idu u sedišta sreskih sudova koja su im 
bliža.

Ovim zakonom još više čemo približiti narodne sudove na
rodu i omogučiti brže svršavanje poskwa našim ljudima. Iz tih 
razloga Zakonodavni odbor usvojio je ovaj predloig Savezne 
vlade i predlaže Saveznom veču da ga takode usvoji. (Aplauz).

Pretsednik: Ko želi da govori o ovom zakonskom predlogu? 
(Niko). Prema tome, stavlj.am ovaj zakonski predlog na gia
sanje. Ko je za Predlog zakona o izmenama Zakona o uredenju 
narodnih sudova, molim da digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li



Icoga protiv? (Nema). Objavljujem da je Predlog zakona o 
izmenama Zakona o uređenju narodnih sudova jednoglasno.pri- 

.hvačen i da če biti upučen, saglasno poslovniku i članu 63 Usta
va, Veču naroda radi rešavanja. :

Prelazimo na devetu tačku dnevnog reda: pretres Predloga 
zakona1 o izmenama i dopunama Zakona o državnim službem- 
■cima. Izvestilac je dr Jerko Radmilovič, koji se razboleo i izvi- 
:nio. Njega če zameniti po 'ovom izveštaju nairodni poslanik 
edr Maks Šnuderl, sekretar Zakonodavnog odbora,.

Zämenik izvestioca dr Maks Šnuderl: (Čita1 izveštaj Zako- 
;nodavnog odbora. — Videti prilog n,at kraju knjige.)

Drugovi narodni poslanici, kao što vidite mi smo uneli a  
ov a j  predlog zakona nužne izmene. Ove se izmene, uglavnom, 
tiču redakcije i boljeg jezika. Mi smo u članu 3 dodali novi stav 
koji glasi: »Kod svih zvanja gde je moguoe meriti efekat rada 
"kvantitativno, ustanoviče se dodatak po efektu rada na osnovnu 
platu.«

Onda smo u članu 30 dodali nov drugi stav koji glasi: 
»Službenik odgovara za disciplinki prestup bez obzira da li je 
-Aičinjen .svesno ili iz nehata«, jer smo smatrali da treba ovakvu 
određbu  da sadrži Zakon o državnim službenicima u pogledu 
disciplinskih prestupa.

U članu 31 mi smo promenili tačku 10 i ona glasi: »Pri- 
■manje poklona ili drugih pogodnosti u vezi, sa službom«, jer 
•smo smatrali da je mito krivično delo po kome treba da sude 
narodn i  sudovi.

Isto tako smo u tački 11 istoga člana brisali reči »izvršenje 
■.utaje ili krade« i mesto toga stavili »prisvajanje«, jer smo sma
trali da za utaje i krade odgovara državni siužbenik pred su- 
edovima.

Isto 'tako promenili smo tačku 23 istoga člana koja glasi: 
»Produženo ponavljanje disciplinskih neurednosti«.

Drugovi narodni poslanici, ovaj zakonski predlog bio je 
po treban  da bi se uskladio Zakon o državnim službenicima sa 
nizom  uredaba koje je donela Vlada u pogledu sistematizacije
i prevodenja državnih službenika. Jedna značajna promena koja 
je uneta jeste promena u pogledu otkaza. Dosada je bio otkaz 
-mo-guč od jedne ili druge Strane, odnosno od države ili službe
nika. To je imalo za posledicu veliku fluktuaciju državnih slu- 
^benika. Jedan državni službenik koji nije bio zadovoljan, koji 
j e  imao premalu platu, otkazivao je službu i odlazio u drugu 
službu. To 'tako dalje ne ide, jer je ova fluktuacija dobila pri- 
l ično veliki obim. Sada treba da svaki* otkaz bude isipitan od



naročite komisije koja ima da utvrdi da li je otkaz opravdare 
ili nije. To važi isto tako i za otkaz od strane države kao i o d  
strane državnog službenika. Uostalom, sve su te korekture po
stale potrebne zbog novouredenih odnosa državnih službenika,.
i zato predlažem u ime Zakonodavnog odbora da ovaj zakonski 
predlog primite. (Aplauz).

Predsednik: .Ima reč Ministar pravosuda1 FNRJ Frane Frol-
Ministar pravosuda Frane Frol (NR Hrvatska):
(Videti govor održan u Veču naroda na četvrtoj sednici*. 

strana 443.)
Pretsednik: Ima reč narodni poslanik dr Maks Šnuderl.
Dr Maks Šnuderl: Predlažem sledeči amandman uz Predlog- 

zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službeni- 
cima. U čl. 63 predlažem nov prvi stav, koji glasi:

U čl. 84 Zakona o državnim službenicima, u stavu 1, mesto' 
reči »zbog zločinstva ili kakvog drugog nečasnog dela« stiavljaju 
se reči »zbog težeg krivičnog dela«.

Obrazloženje: shodno novoj podeli krivičnih dela i novo- 
usvojenoj terminologiji, u Krivičnom zakoniku (Opšti deo) stara  

podela krivičnih dela na zločinstva i nečasna dela: više ne po- 
stoji, te se zbog toga i zamenjuje sa težim krivičnim delima.

Drugi deo amandmana bio bi:
U drugom redu sitava 1 čl. 65 Predloga zakona o izmenama

i dopunama Zakona o državnim službenicima, mesto reči »po' 
čl. 84 i 85 ovog zakona« stavljaju se reči »izuzev slučaja stav- 
ljanja u pritvor ili istražni zatvor«.

Druga rečenica istog stava izdvaja se u poseban stav ovog 
člana.

Obrazloženje: službeniku bez porodice daje se jedna tre- 
čina prinadležnosti da bi mu se obezbedio najpotrebniji mini
mum za život za vreme suspenzije. Prema torne, nema razloga 
davati jednu trečinu prinadležnosti onim službenicima bez po
rodice koji se nalaze u pritvoru ili' istražnom zatvoru, t o  jestr 
koji se ne nalaze u slobodi. Medutim, takvi službenici, ako imaju 
porodicu na izdržavanju, primače jednu polovinu prinadležnosti 
za sve vreme suspenzije.

Pretsednik: Ima reč narodni poslanik Moša Pijade.
Moša Pijade: Ja bih pitao izvestioca otkuda ovaj amandman?’
Dr Maks Šnuderl: To je moj zasebni amandman.
Moša Pijade: Dakle, ovako stoji stvar. Čl. 84, u prvom stavu*. 

kako je izašao iz Zakonodavnog odbora glasi: (citira). Prvi stav



čl. 86 kako je  izišao iz Zakonodavnog odbora glasi: (citira). 
Sada se po ovom amandmanu druga Šnuderla predlaže da se 
mesto »zbog zločinstva ili kakvoig drugog nečasnog dela«, stave 
reči »zbog te že g krivičnog dela«. To je u redu i u skladu sa 
Opštim delom Krivičnog zakoinika koji smo doneli ranije.

Ono što ja ne primam, to je onaj drugi deo amandmana. 
Službenik može da napravi službenu krivicu, može dai bude 
predat sudu. Mi predviđamo u tom slučajui da primi trečinu 
plate. Ipak, čovek ima porodicu itd. Ja mislim da. se ne možemo 
sJožiti s 'tim da mu se obustiavi svaka prinadležnost dok ne b u d e  
ostuden. Sud može nači i da on nije kriv, posle nekoliko meseci 
istrage, pa da ga pusti na slobodu, ispod sudenja, da ga: oslo- 
bodi krivice. Zašto onda nije primao platu, a njegova porodica 
je stradala? j : •j,Hj

Zato ja mislim da ovu prvu dopunu koju predlaže drug 
Žnuderl trebas da primimo, pošto je u skladu sa Opštim delom 
Krivičnog zakonika, a drugu ne. Mislim da če se i drug Žnuderl 
složiti sa tim.

Pretsednik: Molim podnosioca predloga Ministra pravosuda 
da se izjasni po ovom amandmanu.

Ministar pravosuda Frane Frol: Prihvatam prvi dio> amand- 
mana, a drugi ne prihvatam iz razloga koje je iznio predsjednik 
Zakonodavnog odbora drug Pijade. Zato molim ovaj dom da 
prihvati prvi amandman, a drugi da odbije.

Pretsednik: Ima li još koga da želi uzeti reč u raspravljanju 
ovog predloga? (Nema). Po poslovniku, kada je od strane pod
nosioca predloga prihvačen jedan amandman, on postaje sa- 
stavni deo zakonskog teksta. Prema tome, prihvačen je amand
man pod 1) koji glasi:

»U čl. 84 Zakona o državnim službenicima u stavu 1, mesto 
reči »zbog zločinstva ili kakvog drugog nečasnog dela« stav- 
ljaju se reči »zbog težeg krivičnog dela«.

Kad se dogodi da amandman narodnog poslanika u rasprav
ljanju ne bude prihvačen od strane podnosioca predloga, onda 
se po novom poslovniku taj amandman stavlja na giasanje. 
Prema tome, pre nego što pristupimo glasanju po zakonskom 
predlogu, stavljam na giasanje drugi deo amandmana poslanika 
Šnuderla, koji glasi:

»U dragom redu stava 1 čl. 65 Predloga zakona o izme
nama i dopunama Zakona o državnim službenicima, mesto reči 
»po čl. 84 i 85 ovog zakona« stavljaju se reči »izuzev slučaja 
.stiavljanja u pritvor ili istražni zatvor«.



Ko je ža ovaj amandman poslanika dr Maksa Žnuderla, 
neka digne ruku. (Glasovi: Za prvi stav?). Prvi* stav je ušao u 
tekst zakona, prvi je gotov. Objavio sam da je prvi deo amand- 
mana, koji je podnosilac predloga prihvatm, postao tekst za
kona koji če se posle toga glasati, a da drugi deo amandmana, 
koji sam sada prceitao, nije prihvačen od podnosioca predloga, 
a po poslovniku se on prvo stavlja na glasanje. Prema tome,, 
prvo scavljam na glasanje ovaj drugi amandman, ponavljam ga, 
da se umesto reči »po čl. &4 i 85 ovog zakona«, po lamandmanu 
stave reči »izuzev slučaja stavljanja u pritvor ili istražni zatvor.« 
Taj amandman nije prihvačen od podnosioca predloga. Ko je, 
za taj amandman, neka digne ruku. (Niko ne diže ruku sem na
rodnog poslanika dr Maksa Šnuderla1). Ko je protiv  toga amand
mana, neka digne ruku. (Svi dižu ruku sem narodnog poslanika 
dr Maksa Šnuderla). Konstatujem da je ovaj amandman u Sâ - 
veznom veču odbačen.

Pošto na listi govornika nema prijavljenih za reč, stavbam 
na glasanje ceo zakon, naravno zajedno sa amandmanom u 
članu 63, koji je prihvačen od Strane predlagača zakonskog  
predloga, i kako je malopre pročitan. Ko je za Predlog zakona 
o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, neka 
digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Obj.av- 
Ijujem da je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona
0 državnim službenicima u Saveznom veču konačno usvojen
1 da če, saglasno poslovniku i članu 63 Ustava, biti poslat Veču 
naroda radi rešavanja.

Veču je saopšteno, još na prvoj sedniei, da je Vlada FNRJ 
uputila jedan spisak uredaba koje je donela na osnovu ovlaščenja 
da donosi uredbe po pitanjima narodne privrede. Isto tako Veču 
je saopšteno da je sekretar Veča Ljubčo Arsov, zato što je 
postao Ministar rada u Vladi FNRJ, podneo vstavku na položaj 
sekretara Veča. Isto tako, u izglasanom novom poslovniku vi 
ste čuli i saznali da je sada uveden Odbor za inostrane poslove 
koji dosada nije postojao, koji treba da broji 15 članova i 5 
zamenika. ,Pored toga u odborima Veča nastale su izvesne 
prajznine i izvesna upražnjena mesta. Sa svih ovih razloga pre- 
dlažem Veču dopunu dnevnog reda i -to ovako:

1) Potvrda uredaba Vlade FNRJ, donetih u vremenu od 27 
novembra 1947 do 24 aprila 1948 na osnovu Zakona o ovlaščenju 
Vla/di FNRJ da donosi uredbe po pitanjima iz narodne privrede. 
Taj spisak uredaba štiampan je i razdeljen narodnim posla
nic im a.



2) Izbor sekretar a Saveznog veća na mesi o Ljubča Arsova.
3) Izbor Odbora za inostrane poslove i to 15 članova i 5 

zamenika
4) Popuna upražnjenih mesta u odborima Saveznog veča 

putem izbora novih članova i njihovih zamenika. Da ili Veče 
prima dopunu dnevnog reda ovako' kako sami predložio? (Prima). 
Ima li ko da ne prima? (Nema). Prema torne, objavljujem da je 
dnevni red Saveznog veča popunjen ovako kako sam pročitao.

Na taj način dnevni red je*iscrpen. Pošto je za ove nove 
predloge u dnevnom redu po-trebno izvesno konsultovanje 
izmedu članova Kluba narodnih poslanika Narodnog fronta, 
predlažem Veču da odobri da mogu zaključiti današnju sednicu. 
Dal li Veče prima ovaj predloig? (Prima).

Današnju sednicu zaključujem a sledeču zakazujem za sutra 
Q8 aprila1 u 11 časova. '

(Sednica je zaključena u 18,45 časova).





ВЕЋЕ НАРОДА

Четврта седница
(27 априла 1948)

Иочетак у 9,30 часова.

Претседавш} (потпретседник Косан Павловић (HP Србија).
Потпретседник: Отварам четврту седницу V редовног 

заседања Већа народа Народне скјупштине Ф1НРЈ. Записник 
данашње седнице водиће секретар Јоза Миливојевић. Молим 
секретара да прочита записник прошле седнице.

Секретар Јоза Миливојевић чита заошсник треће седиице 
Већа народа од 26 априла 1948 године.

Потпретседник: Прима ли Веће народа прочииани за- 
писник? (Прима). Пошто je записник оримљен, биће оверен.

Прелазнмо на прву тачку дневног реда: претрес Пре- 
длога основног закона о приватним трговачким радгаама. 
Молим известиоца Законодавног одбора Јозу Миливојевића 
да подвесе извештај.

Известилац Јоза Миливојевић: (Чипа извештај Законо- 
давног одбора. — Видети прилог на крају књиге).

Дозволите ми да овај извештај шро.пратим ,са још неко- 
лико ријечи.

Чињеница, je да je трговина у Федеративној Народисј 
Републици Југославији лрелазом из система рационирања 
на систем обезбијеђеног снабдијевања, на трговину по веза- 
ним цијенама и слободног тржишта, ступила у нову фазу, 
добила je јасан лик и перспективу социј^листичке тргсвине. 
Започео je процес оштрог ликвидираша« остатака капитализма 
на секгору 'наше трговине, <како je то рекао у свом експозеу 
у буџетској дебати Мииист.ар трговине и снабдијевања ФНРЈ 
друг Јаков Блажевић.



Државни и задружни сектор трговине лостали су већ 
дзлас доминалтни iy нашој трговини, док j e  сектор приватне 
трговине у свом 'највећем, још преосталом дијелу, постао, 
под ловонасталим условима, у иашој земљи бескориста«, не- 
потребан па чак и лгтетан по олће интересе наших радних 
маса. У тој 'новој фази локазала се j e ,  ето, и лотреба да се 
донесе Ооновии з ј ж о н  о  приватним трговачким радњама, да 
би се онај преостали дио приватне трговине, који још и,ма 
услова за живот, уредио законом, а све n p e o cT iaw o  бесокори- 
ско, непотребно, шпекулантско и зеленашко уклонило.

Сам 3iaiKOHCKH приједлог садржи' лрописе о прив1а>тним 
трговцима, о трговачким радњама (подузећима) тих трпо- 
ваца, као и о трговачким пословима тих подузећа. Он одре- 
ђује основло тко \шже Hiai приватном тргов^чком сектору 
оснивати и водити лриватну трговачку радњу, њен ошсег 
рада — (забрањена je приватна трговачка радња Hiai велико, 
забрањ-ено je имати филијале, забрањеиа’ .су приватна диоми- 
чарска друштва, командитва друштва, тајна трговачк,а> др!у- 
штв13>, као и друштва са КЈграниченим јамством).

Чдан 1 овог законскол приједлога одређује да сву орга- 
низздију трговине спроводи држава тиме што одређује план 
трговачке мреже на основу перспективлих и текућих лри- 
вредних ллаиова. TaiKO, темељне форме кагтиталистичке при- 
ватне трговине — шпекулантивна купња и продауа iy циљ'у 
обогаћења прједишца — у нашој социјшистичкој земљи 
даномице вдестају. Трговина код нас посгаје емииеитно дру- 
штвена функција, врши некапиталистичку дистрибуцију, не- 
капи-п-листичку кулњу и продај|у и друштвену акумулацију, 
то јест, преобр>ажава трговање у здраво социјалистичко трго- 
вање без израбљивања човјека по човјеку путем прив^атног 
трговачког профипз1, шпекулантства, зеленаштва м лреваре.

Члан 2 овог законског приједлога одређује стола да све 
преостаде лриватне трговачке радње које се не могу ускла- 
дити са прописима овог замоиа морају престати аа. радом. 
To указју1је нужност овог закола као важног оружја у борби 
против остат.ака малиталистичких елемената! у приватној 
трговини баш у овој фази развоја наше социј^алистичке трго- 
вине, па стога ja овај заколски приједлог лоздрављшм и у 
име Законод21Вног одбора молим в̂ ас, народне заступнике, 
да га у цијелости примите и озаконите. (Одобравање).

Потпретседник: Отварз.м претрес. Реч има народни по* 
сланик Нико Јуринчић.



Нико Јуринчић (HP Босна и Херцеговина): Другови на- 
родни посланици, ГТредлог ооновног закона о приватним 
трговвдким радњама у  етотпуном je складу са Уставом Феде- 
ративее Народне Републике Југославије, у којем се каже да 
наша држаеа, дз.јући општи правац привредног развитка 
наше земље, «оетшрује и општу контролу над приватним сек- 
TopoM лривреде.

Законом о приватним трговачким радњама «annai држав« 
регулише за наше народе једно од врло важних пипања, 
доводи у склад наш трговински систем iy сжвиру основних 
тенденциЈ0  цјелокупног друштвеног и економског развитка 
наше земље.

Огроман значај, улогу и задатке трговине jyi социјоли- 
стичкој изгр1адн>и наше замље не можемо «ити смијемо 
посматрати «  ријешавати «здвојено од  цјелоку.пне ealiiie дру- 
штвено-економске' стварности.

Oßia.j закон зшснива се на принципу да једино држава 
спроводи срганизацију трговине, која се оснива hsi плану 
трговачке мреже, која као основни елеменат у рукама др- 
жаве, рјешгва оипзње снабдијев1а1ња становништва. Према 
тсше, јасно je да сви сектори у трговини (државни, задружни 
и ориеатии) свој рад имају да  усмјере ка рјешаеању тога 
основног ' задаггка у трговиии. Ми већ можемо данас да 
утврдимо колико je огромну задаћу у рјешавању овога за 
нас животног питања извршио државни и задружни сектор у 
трговини — у снабдијевању широких радних Maaai града и 
села. Специјално код нас у Босни, гдје су рапна 'пустошења 
оставила читаве крајеве у тешком економском стању, 6iаш 
преко ових 'сектора ваша народна власт je могла врло брзо 
и са успјехом да интервенише и рјешзва ова питања.

LIlTiai би било са нашим радним људимл да наша народна 
власт није иајозбиљније узела у своје руке да рјеш.асва ово 
питање. Разумљиво je да би шпекулантски и нашем народу 
непријатељски елементи дошли до пуног изражаја у пљачки 
•наших људи. He само то да je ваша вародна власт, борећи 
се кроз државни и задружни сектор (vt нашој трговини, рије- 
шав!зла врло важан економски проблем града и села, него 
je, рјешав)ајући овај шрсблем, вршила ј,ап< политички утицај, 
диференцирајући радне масе лрада и села од шпекулантских 
и кулачких елемената, заоштравјајући евакодневно ту борбу.

Свима нам je у свјежем сјећању остала пљачклшка дје- 
латност разних трговачких г.авда и |yi граду и у селу. Ћзкови 
људи не само да су у бившој ненародној Југославији вршили

■



осиромашење наших радних људи, нелсн су били и јак осло- 
Н13Ц протившродној владајућој клики з.а опрово|ђење њене 
противнародне политике, дјеловали су као разбијачи брат- 
ства и јединства наших народа, как> борци против сваке на- 
предне <и демократске мисли. У тсжу велике ослободилачке 
борбе наших народа за своју независност и слободу, сжупа- 
тор и домаћи издајници баш jyf таквим људима нашли су своје 
највјерн.ије помагаче, који су се свим својим бићем ставили 
на страну непријатеља наше земље, наше борбе и помагали 
их свим својим снапша. Зато HtaiM je потпуно разумљиво што 
данас, када наши народи чине крајње напсре на изградњи 
љепшег и срећнијег живота, те елементи не молу да се по- 
мире са дадЕШњом стварношћу и покушавају да нам ди- 
ректно или индиректно нашкоде на томе за нас највшжнијем 
и најосјетљивијем питању.

Народн.оослсбодилачка борба и на овом пољу напра- 
вила je дубсже и 'кореиите измјене у морист радиих људи 
н.&ше земље. Карактеристично je да се код нас у Босни 
опскрба становншитва артиклима обезбјеђеног сн.абдијевања 
врши искључиво преко државне и зедружне трговачке мреже 
и у нашој Републици нема приватних радњи преко којих се 
врши обезбјеђено снабдијевање. Државна и задр|ужн;а мреж.а 
уз још извјесно 'побољшање, како у организационом, тако и 
у дистрибуционом погледу, биће довољна за успјешну ди- 
стрибуцију 12ртик'зл2| из гарантованог снабдијевања и код 
ње je спроведена организациј|а' у  смислу Уредбе о  снабдије- 
вању стаиовништва, то јест псстоје одвојене продавнице за 
гарантно снабдев.аЈње, ia одвојене продавнице за слободнзу 
продају.

Учешће прив(2ггне трговачке мреже у снабдијевању ста- 
новништва лретежно се одразило кроз дистрибуцију ПОЉ10- 
привредних артикал!?', као што je месо, месни производи, 
воће и поврће, те кроз дистрибуцију г.алантериске робе, 
•с .сбзиром да се државни и задружни сектор релативно мало- 
ангажов;о iy дистрибуцији те врсте артикала, марочито у 
CipecK'H'M мјестима, а што у 1948 годиии мора да се исправи.

Колик|\! огромну важност за наше народе, ia. специјално 
за радничку класу, има доношење овог закона, најбоље ви- 
димо из дискусије која je вођена о Предлогу општедржавнот 
буџета за! 1948 годину. Буџет за 1948 годину, који уједно 
одражава и наш привредни план за 1948 годину, jacHici шш  
говори о величини задатака који стоје пред нашим народом 
у овој години. Борба за извршење плвана нераздвојна je од



<5србе а а  регулисање |yi нашем привредном механизму питања. 
«онабдијевањ^ људи моји тај ллан остварују. Заправо, ово je 
ј е д н о  од основних ииташа које условљава извршење плана.

Планс-ка привреда, њена правилна организација и 
усојеси који се морају постићи из постављеног ллана, нужн.о 
захтјевају да руководство привреде буде у р|у1кама државе. 
Баш због тога основног фактора!, ш ц рт  овог закона je у са- 
гласности са нашим Уставом, заонован je на начелу да лри- 
ватне трговчке радње стоје под непосредним надзором др- 
„жашних opnama. iHa овај начин држ1ав1а себи обезбјеђује кон- 
тролу у раду приватних трговачких радња, чије je постојање 
у  складу са општом лолитиком наше трговачке мреже.

Наша лланска привреда и цео даљи раввитак наше земље 
не трпи неорганизованост, стихијност и бесплански рад ма 
на којем иољ|у! и сектору нашег друштвеног живота. Према 
томе, мм овим законом омогућавамо нашој народној власти 
пуну евлделцију, и у квантитативиом и iy .квадитативлом ло- 
гледу, лриватних трговавдких раднха; стварају се могућлости 
за планско дјеловање приватне трговине и ствара<ју се 
услови з.а лланско рјуиоовођење приватним трговачким 
..секгорсш.

Овим законом попуњава се једна празнина из сектор'а 
лословања лриватиих трговачких радња и вјерујем да ће 
он много да олакша и оомогне у раду народним одборима. 
Исто тако вјерујем да ће овај закон поздравити сви радни 
.људи наше земље, сви патриоти, јер ће у њему видети још 
један KopajK налријед ка побољшању евог материјалног по- 
.лоноајЈд.

Изјављујем да ћу гласати за  овај заколскл лредлог.
Похпретседник: Жели ли још ко реч? (He жели). Пошто 

■ се нико не јавља за реч, етављам овај зжонски предлог на 
глас-ње. Прима ли Веће овај предлог? (Прима). Има ли кога 
против? (Нема). Пошто нема адикога против, објављујем да 
je  Предлог закона о приватним трго.вачким радшама при- 
мљен у iBehy народа и биће упућен Савезном већу ла ре- 
шавајње.

Прелазимо- на другу тачку дневног реда: лретрес Пре- 
„длоп-. saiKOHa О '  шумској народној милицији. Молим изве- 
стиоц12( Законодавног одбора Милоша Царевића да поднесе 
мзвештај Законодавног одбора.

Известилац Милош Царевић (HP СрбиЏ): (Чита изве- 
;штај 3|£1конодавног оДбора. — Видети прилог на крају 
ж<њиге.)



Дозволите ми, другови, да образложим овај извештај csa 
неколико речи.

Шумарство je у старој Ј;у!гославији после лољсшривреде 
било главва грана народве привреде. Десетине хиљада/ по- 
родица нашег плшивског живља везивало je свој матери- 
јални опстанак aai радсве у шумама, а стотине хиљада се- 
љачклх лородица ocBHBiavio je или допуњавало своју еково-  
мију на бази ,искоришћавања лроизвода шума) — нарочито- 
шумске оаше, шумских плодсва, итд.

Рђава шумско-експлоатациона пракса, или, боље рећи... 
рђава организедија одбраве и заштите шума од  директног 
вглада капитала, била je праћена и лошом политиком за~ 
штите и ч|у|вања шум,21 у ужем -смислу речи. Знамо да питања: 
беовравле горосече, узурпација и нерегулиаане шумске пашег. 
Kaoi форми индиректног калиталистичког угрожшања шума,. 
нису hhikiciko оклдана с дневвог реда, мису иикалсо престајалш 
да  буду предмет бриге и диекусије ш ш тених и добронамер- 
них шумарских стр|у|чњака. Шумски пожар, инсекатски кала- 
митети, штете од елементшрних непогода, итд. као израз w 
последица крајњ-е екстелзивног т лрлмитиввог шумоког га- 
здовања, тажође су  оласво угрожавали шуме л  са 'осталим 
узроцима обесшумљавања улотпуњав^гти ловезану трупу ik o im -- 

лоиената, комплекони чвор лроблема заштите шума — нераз- 
рушив у 1друштв0БО1-е’к.оном€ким л политичквм условима старе 
Југо!славије.

Kолониj алhoi-ексллоатадwo«а лракса у вашим шумама —  
с једне CTpiaiHe —• и стално низак ниво шумског газдовања. 
кроз цео капиталистички период — с друге стране — учи- 
нили су нашу земљу релативно сиромашном Л1|у1мам!а-, поред. 
свих прича о њеном веизмервом шумском богатству. М^њак: 
дрвне мже од близу 500 милиона ;кубика, .губитак iy годи- 
шњем лрирасту од близу 10 милиона кубика, oiko  2  милиова 
хектара нелродштивног или виско продуктиввог шумског 
земљишта под шумским чистивлма, голетима, ритовима, ши- 
кар&ма и брстицама; све чешће и ошсније изражени фено- 
мени обешумљавања: бујице, поплаве, нестабилан режим 
лодземних вода, локално измењени климатски «двоси и с тим 
у вези логоршгии услови за  виоомолривоону пољолри- 
вреду —  све то ломазује да je прича о взшем шумском 6 o t-  

гатству тешка и опасна заблуда, све то указ)у|је да je задатак: 
заштите и чушња шума једгн од главних, можда и «ајглав- 
нијих задатака наше шумско-лривредне па и наше отл те-  
привредне политике. Важност овог питан>а расте варочитсг»



данас, мада, у услшима народње државе и народне власти, 
улазимо у период организације изградње социјалистичке 
привреде и мада дрво постаје изванредно важна и све више 
тражена скупоцена сировина хемиске м механичке ивду- 
стриске прераде. С правом се може рећи да1 се задатак за- 
штите и чјувања шума по з н т а ј у  изравшва са друга два 
основна задатка наше шумараке проблематике: са шдиаањем 
продукционе моћи шума и шумског земљишта и оа рацио- 
налним искоришћшвањем народног шумског богатства, наро- 
чито дрвета Kaoi гљавног производа шума.

Ненародни режими у бившој Југоедевији омогућили су 
па ча:к и потстицали да се у народЈу! створи рђав однос према 
општенародним шумама (државним и бившим комуигшним 
шумама). Упр,кос свих н)зтпора који се чине -од ослобођења 
да се сузбију у народу ове рђаве навике и гледања на| опште- 
народне шуме, ипак и д а т с  има случајевв напада! на те шуме.

Као тешко наслеђе прошлости наметао се проблем за- 
штите uijyiMa од бесправних горосеча. Овај проблем je, ж о  
тешка мора, деценијама >и деценијама. притиекао наше шуме, 
јер су се његови узроци налазили у основи ранијег м а п и т а -  

листички уређеног друштвеног система. Тек лосле укдањања 
таквог друштвеног склогга' — отстрањењем шпекулантских 
елемевата и преласком у планску социјгалистичкју! 'Привреду, 
створени су основни лредуслови да се проблем бесправне 
горосече и заштите шума током извршења П етотдиш њ ег 
плаиа псушуно ликвидира.

Бесправне горосече и штете које je човек одувек нано- 
сио нашим myMiaiMia биле су огромне. Према статистичким 
подацима 1938 г.одине, на пример, све врсте штета од човека 
у Србији, Војводини и Космету износиле qyi 8,204.000 динара. 
За  време рагга окупатори и домаћи издајници шнели су 
отрсшне штете иашим шумама, тако да се пред ослобођење 
1944 године та штета попела до износа који се цени на
37,505.000 динара.

Према лодацима! 1946 године бесправна горосеча je изно- 
сила 30,368.000 динара гта je било потребно у 1947 години 
смањити je на ш њ у  меру, пошто претставља вели.ки губитак 
у народном дохотку. У тскме се доиекле ,и ус.пело, тако да 
се бесправна горосеча у 1947 подини незшатно смањила на 
износ од 29,2171.000 динара.

Ма к о л и к о  да наш човек наноси штете шумама, оне не 
би биле угрожене, ако после тога шумско деградираио зе-



мљиште и настале шикаре не би биле лрепуштене без ик£1- 
квог обзира и надзора лретераној испаши и кресању л и с н и к ј з .

n Нарочиго je штетел по шуме брст коза због начина н.а» 
ккхји се ©рши: козе се отерају у ш|\1му и о њи;ма. нико не еоди 
рачувн. Тиме су деградиране шуме и шикаре извргнуте по*- 
степеној и сигурној проласти. Према иајвдовијим, лослерат- 
ним статистичким подацима cbiSi стока je за време рата пре- 
половљена, само то није случај са козгма. Пре рата их je 
било у Србији 513.094, док паиис који je извршен 1945 го- 
дине показује број од 515.535. Да:кле, после pannai имамо 2.441 
козу више него што смо импзли пре рата.

Због свега изложеног у циљју, сузбијања шумских штета, 
поред ммогобројних других мера, организсдаана je и шумско- 
чуварска служба.

Бројно стање шумско-чуварских кадрова ниуколико не 
задовољава. На преко- 2 милиона хектадоа ш уш  и ллумског 
земљишта у HP Србији данас и;ма свега 960 чувара ш|у№а, од 
којих je 750 ;код држ^виих шумских гавдинегава, а око 200 
код среских народних одбора. Такво спање je и у другим 
републикама. Услед оваквог бројног стања чуварских ка- 
A poB ia  општенародне шуме локално.г 3Hi3,4iajiai су врло слабо 
чуване, а шуме приватних лица остају без икаквог стварног 
надзора у погледу газдовања ,и чувања. Међутим, слабо 
бројно ст.ање чуварских кадрова нема за последицу само 
рђав!0 или нлкакво чување in yM ia . Последица сшгжвог стања 
je  и у томе што се разне функције шумарске службе, као 
пошумљавање, надзор над газдовањем пршзатним u iy M ia w a , 

њмхово рацлонално 'искоришћаЈвање, затим надзор .н-ад ловом, 
надзор над лиједом дрвета итд. уопште ие могу да орпани- 
зу ју  (И ксжкретизују, услед чега долазм до несавладивих 
тешкоћа у планирању ih извршењу планова на лошумљавању, 
заштити и искоришћашњу myMia локалног значаја и шум.а 
приватних лиц13'. Слабо бројно стање шумско-чуварских ка- 
дрсва омогућује дивљ{\! слободу привалгних власника шума 
у поступању ca шум^ма, најнерационалније искоришћавање 
дрвета, немогућност увођења напредних мера iy ловној при- 
вреди, хаос н.21 пијаци дрвета итд. Услед свега тога бројно 
стање шумско-чуварских кадров:а лоставља се као i ü i c h o b h o  

питање у разм!агграњ(\1 проблема шумско-чуварске службе.
Низак стручни, политички и морзлни НЈ»во шумско-чу- 

варских кадрова je други велики недостатек шумско-чувар- 
ске службе. Велики број je без икакве стручне школе, a 
некад и са слабом ссновном писменошћу. €  друге стране —



већи део кадрова преузет je из ст,арог јју1гословенског апа- 
рагга, па не задовољава ни у политичком ни у моралном 'по- 
гледу: не смалази се, или се врло тешко сналази у исвим 
условима, Овакво квалитативно стање чуварских кадрова 
чини организацију техничких и кадзорних функциј|а шум- 
ско-чуварске службе још тежом. Отјуда се квалипативно по- 
бољшање — изграђивање и уздизање шумскочуварских к,а- 
дрова ,П10!Ставлз1г1 у  проблему шумско-чуварске службе такође 
као прворазредно важно питање.

Организација шумско-чуварске слју!Жбе у својој дана- 
шњој форми такође не задовољшо. Уствари то je на стари, 
предрат^ни, неизмењени нанин организорвана сјлужба. Пре 
рат.а je лсстојала посебна шумско-чуварска служба за „др- 
жавне” шуме и посебна за „шуме под нарочитим јавним над- 
зорсш” (шуме општина, села, м^еастира, цркава, градо&а, 
фондов121, 6aiHaiKia» итд.), без икакве шумскочувароке и над- 
зорне службе 3,21 приватне ш|уме. Данас ми имамо сличну си- 
туацију: посебну службу 3iai општенародне шуме републичког 
значаја, а ГЋОсебну за општенародне шуме ломзлног значаја
— којима такође нису ниуколико обихв^ћене шуме приват- 
них лица.

Овако организоваиз! шумско-чуварска служба има много 
недостатака. Један од највећих je у томе, што приватне 
шуме ocTiaijy потпуно необухваћене чуварском и надзорном 
службом, иако qy! оне данас сшасно угрожене од самих њи- 
хових влаоника. Изванредно ловољна коњуиктура —  с једне 
стране, и шпекулативне склоности (иекад и нелријатељске)
— с друге стран.е, чине дз1 се ова катепсријо. шума, у усло- 
вима нерегулисане пиј,2це дрвета, немилосрдно сатире.

Други велики недостатак садашње шумско-чуварске 
слЈушбе je у тсме, што се чуварско 'особље, и поред тола што 
га je мало и што квшштативно не задовољав.а, врло нера- 
ционално користи. Конкретне, «а пример, у једном шумском 
'подручју које би се могло третирати као јединствен чувар- 
ски рејон, постоје по два па и више чув!зра од којих су неки 
на буџету државних шумских газдинстева, а друли mi буџету 
среских народних одбора, иако би при јединственој служби 
и'сти рејон могао бити чува« од половине садашњег броја чу- 
вара, који би чувгзли све шуме без обзира на категорију вла- 
оништва и управљања. У другим шумако-чувареким рејонима 
постоји, на пример, само чувар з,2' шуме републичког значај;а, 
док шуме лок12лн'ог значај|а остају без његовог надзора (јер



срески одбор иема чувара) аамо зато што je шумско-чу- 
варска служба различите категорије управљања разједињења.

Услед великог напада «ia извесне општенародне шуме, 
садашње чуварско особље шримораио je да <сву своју лажњу 
усретсреди ш  чување шума од беслраеног 'коришћења и 
оштећив.ања, ‘а да скоро у потпуности занемари свој главни 
задатак — као помоћно шумско-технички орган. Извесни 
комплекси државних шума и данас су тако ишаднути да уз 
све пожртв1ошње чувара шума, који дадоноћно чјувају пове- 
рене и'м рејоне, ипак долази до тешких, честих и великих 
бесправних сеча. Врло чест je случај да еу чувари немоћни 
и да немају онај ауторитет који je потребан да би се ropc- 
сече спречиле у њиховом штетном раду. To дошази услед тога 
што чувар шума врши сл)у|жбу сам и најчешће без иш квог 
оружја.

Многе државне шуме локалног значаја мале су по повр- 
шини и удаљене једна од друге тако да< je врло тешко icpra- 
низовати њихово чување путем чувара шума. Још теже je 
спречити приватне власнике шума да своје шјуме крче и не- 
правилно и на штету вародне заједнице искоришћавају. Да 
би се заштитиле, ове шуме које тешко могу да чувају чувари 
шума, донесени су разни законски прописи (Општи закон о 
шумама, Уредба о  надзору над прометом дрвета л др.) ко- 
јима се даје могућност да се лутем контроле сече и превоза 
дрвета заштите и ове шуме.

Да би се наладнуте шуме боље заштитиле од оштећеша 
и бесправног коришћења, иао и да би се омогућило да шум- 
ско-чуварско о т б љ е  (чувари л лугари) посвете много већу 
пажњу свом главном звдаггку ломоћних органа за управу и 
боље искоришћавање, негу и побсљшање постојећих шума 
и додиж њ е нових — предложени зашнски пројекат орпаии- 
зује  слецијалну заштит.у ицума путем «арочите народне ми- 
лиције —  шумске нгродне милиције, ко jia. je iy свему органи- 
зоваиа >по Заиоону о лародној м.иллцији, али >има посебн-е за- 
датке.

Између осталог, шум.ска «ародна ;милиција je дужна:
1) да cnpe4iaBi2i и сузбија сваку делатност |ушерену на повреду 
интегритета шума; 2) да комтролише 'извршење прошиса* о 
надзору над шрометом дрвеиа!; 3) да обезбеђује државне 
шуме, шумска земљишта, шумоке расаднике и културе, као и 
зграде, 1сбјекте за заштиту од бујица, ицумска постројења и 
другу имовину везану за управу и искоришћав&ње шума;
4) да контролише извршење противпожарних прописа и да



сгуделује у гашењју! шумских пожара; 5) да контролише извр- 
шење пропиаа о лову и риболову; 6) да открива и спречава 
ттојаве које могу угрожавати безбедност и делину држ'авног 
аиумског поседа; 7) да пријављује извршиоце ових врста пре- 
зсршаја ino Заасону о шумама, Закоиу о  лову и  другим шумар- 
><ским прописима; 8) да обезбеђује извршење правоснажних 
одлука и пресуда и 9) да извршује и друге послове чије 
-^зршење законским -прописима. и одлукама буде стављено у 
луж ност шумској народној милицији.

Шјумока народна милициј,а оснива ce, по правилу, у 
већим шумским пределима, где су шуме подвргнуте јачем 
гнападу и оштећењу. Основна јединица шумске народне ми- 
.лиције je станица шумске иародне милиције за један или 
више шумских комплекса Она врши патролну службу |у? 
ожллини шуме и кроз угрожене делове шума и била би од 
помоћи чуварима шума где год je то потребно. У циљу вр- 
шења -службе, шумоки милиционари би одораии, поред по- 
требне сггреме за слјужбу у народној милицији, да добију и 
гизвесну спрему и знаниа, о шумарству.

За пост.ављање и издржавзње шумске народне милиције 
■трошиће се доста велика материјална средства, али их на 
«.сваки начин треба обезбедити, јер се појшањем шумско- 
чуварске службе не caiMO омогућава њена правилна органи- 

.зација 'И ефикаскост, него и обилније убирање лрихода по 
гграни шумарства.. Практичном лрименом шумарскснадмини- 
-стративних и надзорних мера, које би обезбедиле j.aiKа и 
.добра шумско-чуварска служба, знатно би п о р а о и  државни 
приходи 'од такса 3ia; разне претставке, решења и молбе (изда- 

:вање дозвоипа за сечу приваггним лицима, жигосање дрвета 
-шмењеног пијади, дозвола за рад малих стругара уско-ло- 
-калног карактера, издавање ловачких марата, дозвола за лов 
'Л оружних ловачких листова итд.). Поред тога свамако би 
порасли и државни приходи у готовом новцу, на лример: 3ia 

жигосање дрвета, изласке шумарских органа по молбама 
шриваггаих странака, издагге ловачке карте, итд. Новчане 
казие за  шумске кривице, прекршај прописа О' цранспорту 
„дрвета, лову итд. и пркходи од  -продаје «онфискованог др- 
вета и заплењемог оружја — такође би се знатно увећали. 
*Све ове врсте државних прихода се реализују 'и оада, али 
ттошто je, услед бројнбг слабог шумско-чуварског «адра, не- 
могућно организовати и iy лотпуиости конкретизовати тех- 
'нички шумајрски «адзор — ови приходи «ису ии приближно 
равни оиима који б-и се могли реализовати у условима ствар- 
н о г  шумарско -тех«ичког надзора.



Међутим, позитиван финансиски ефекат који би се п о -  
стигао ојачањем шумско-чуварске службе не састоји се само 
v појачаним приходима држ&вне K,sice. Ојачана и добро орга-  
низована шумско-чув-арсма служба путем шумске народне 
милиције доприиеће и знатном пораету годишњег народног' 
дохотка. Ради се, наиме, о томе да се даш е услед никакве 
или врло слабе контроле искоришћавања шума ломадног 
знамаја, а иарочито ш}у1ма приватшг власника, «ипромне ко- 
личине техничког дрвета употреблузвају за отрев. Цени се 
да на тај начин годишње пропада око 1,000.000 кубних ме- 
тара рааног техничког дрвета. На тај начин тшвећшвају с е  
знатно тешкоће у снабдевању земље дрвно-техничким мате- 
ријалом, а и е ш  делатиост се чаж доводи v критичан гмложај 
услед оскудице дрвета K,aio производне сировине. Неоспорно 
je да ове тешкоће и сметње у раду привредних гратаа,, yn»vv 
ћених на производе шума (техничко дрво) снижавају н»ихов 
дожодак, а тиме и укупан народни доходак. С друге стране, 
народни д о х о д ж  .се омањује и непосредно услед разлике у  
ценама техничког и огревног дрвета. Рачуна се да штета која 
настаје |\хлед прераде техничког дрвета iy огревно износи 
годишње okici 200 милиона дидара.

Ако се, дажле, има у виду да би се појачаном чуварском 
службом били, с једне стране, знатно активирми државни 
приходи од спровођења шум>зрско-ловачко-мадзорних мера, 
a, с друге стране, посредно или непосредно увећао народни 
доходак (уз гтобољшање услова сиабдевања техничким дрв- 
ним материјалом) —  н,е треба се плашити да ће шумско- 
чуварска служба бити на теретју: других грана привреде. На- 
против, ојшавај шумско-чуварска служба шумско.м вародном 
милицијом издржаваће се од извора које ће сама акгивизи- 
рати, а поред тога допринети државној каси нове приходе 
и повећлти народни доходда.

Из свчих ових разлога молим вас, д р у т в и  народаи посла- 
ници, да гласате за о в а ј  законски предлог. (Аплауз).

Потпретседник: Отварам претрес о овом заисовском npe- 
длогу. Жели ли ко реч? (He жели). Пошто се нико не јављ а 
за реч, стављам <овај заоконски предлог на гласање. КГо j e  за 

овај законоки1 'Предлог, нека дигне руку. (Св>и дижу руку)^ 
Има ли iKora против? (Нема). Пошто нико -није против, €бјав- 
љујем да je Предлог закона) о шумској народној милицији: 
примљен и биће упућен Савезизм већу н.а решавање.

Прелазимо >на трећу тачку дневног реда: претрес Пре- 
длога закона о војним дисциплинским судовим;31. Молим -се-



кретара iBeha «арода др Б ранш  Чубриловића да, у отсустау 
известиоца Законодаемог одбора Богдана Орешчанина, про- 
чита извештај Одбора.

Заменик известиоца др Бранко Чубриловић: (Чита изве- 
штај Законодг-вног одбора Већа народа о Предлогу зак-о«.а
о војним дисцшминским судовима, — Видети прилог на 
крају књиге.)

Jia мислим да сте прочитали образложење овог законског 
предлога каје je дао маршал Југославије друг Тито и молим 
Народну скупштину да овај законски предлог једн.огласно 
усвоји.

Потпретседник: Отварам дискусију о овом законск-ом 
предлогЈу. Жели ли ко реч? (He жели). 'Пошто се нико не 
јавља 3i3i реч, стављам овај законски предлог на гласање. Kioi 
je за овај згконски предлог, не;ка дигне руку. (Сви дижу 
руку). Има ли, кога против? (Нема). Пошто није иико прстив, 
објављујем да je овај Предлог закона о  војним диоциплин- 
ским судовима примљен и б>иће упућен Савезном већу на 
решавање.

Прелазимо да‘ четврту тачку дневеог реда: претрес Пре- 
длога за1кона о изменама и дотцунама Законз! о еојној чсба- 
вези држављаиа! ФНРЈ од 1 априла 1946 г о д и н е  измењено-г и 
допуњеног законом од 12 децембра 1946 године и 2 децембра
1947 -године. Молим известиоца друго Тому Чиковића да п р о  
чита извештај.

Известилац Томо Чиковић (HP Хрватска) чита извештај 
Зако-нодавног одбора Већа «арода о Предлогу З/жона о  из- 
менама и допушма Зажона о војиој обавези држављана ФНРЈ 
од  1 »гфила 1946 године измењеног >и допуње-н.ог затсоном 
од 12 децембра* 1946 године и 2 децембра 1947 годене. (Ви- 
дети прилог на крају књиге). (Бурно одобравање).

Потпретседник: Отварам дискусију о овом законском 
предлогу. Жели ли ко реч? (He жели). Пошто се нико не 
јаеља за реч, прелазимо на гласање. Ко je за osaij законски 
предлог, нека дигне руку. (Св.и дижу руку). Има ли кога 
прстив? (Нема). Пошто «икога неш' против, објављујем да / 
je овај Предлог закода. о  изменама и допунама Згкона >oi 
војној обавези држављанга ФНРЈ од 1 априла 1946 године 
измењеног и допуњеног законом >од 12 децембра 1946 године 
и 2 децембра! 1947 године једногласно усвојен' и биће упућен 
Савезном већу на решав1гње.

ч



Прелазимо «а пету тачку дневиог реда: претрес Пр-е- 
дл-ога- закона о  изменама и допунама Зашзи£| о демобилиза- 
цији старијих годишта обеезника и жема у Ј|у1гословенској 
армији. Молим известиоца Законодавног одбора! Панка 
Брашнарсва да прочита извештај Законодавног одбора.

Известилац Панко Брашнаров (HP Македонија) ч т а  из- 
вешт.ај Законодавног одбора о Предлопу закона о  изменама 
и дапунама Закона о демобилизацији старијих годишта 
обвезника и жена у Јулословенокој армији. (Видети прилог 
на крају књиге).

Потпретседник: Отварам претрес ino овом закоисжом 
предлогу. Ј.авља ли се ко за; реч? (He јавља се нико). Пошто 
се нико не јавља за реч, стављам овај законски предлог на 
'гласање. Гласаће će за 'или против. Ко је за овај зиконски 
предлог, нека дипне руку. (Сви дижу ipyKy). Има ли ко про- 
тив? (HeMtai). Пошто 'нема никог против, објављујем да je 
Предлог закона о измен.ама и допунама Закона о демобили- 
зацији стеријих годишта обвезника и жена iy Југословенској 
армији једногласно усвојен у Већу народа и биће упућен Са- 
везном .већу на решавање.

Пошто je свршен-ai последња таима дневног реда, изво- 
лите сада чути саопштења.

Саопштавам Већу да je у смисл|\1 члана 75 пословни.ка 
Савезно веће доставило Већу народа H,ai решавање Предлог 
основног 312кона о санитарној инспекцији и Предлог општег 
закона о спречавању и сузбијању заразних болести o h i s i k o  

како су усв10|јени у Савезном већу. По изв.ршеном сравњењу, 
извештавам Веће да су текстови ових законских предлопа 
истоветни cai текстовима законских предлога 'које je Веће 
народа |у!својило. Тиме je, у смислу нашег пословника, На- 
роднЗ) скупштина ФНРЈ кошино усвојила Основни закон о 
санитарној инспекцији и Општи закон о спречавању и сузби- 
јању зјзразних болести 'И они ће бити достављеии Президи- 
јуму Народне скупштине ФН1РЈ Јради проглашења.

Пошто je дненви ред преподневне седнице исцрпен, то 
прекид-^м седницу с тим да се настави у 17,30 часова.

(Седница je прекинута у 10,40 часова).

(Наст.авак седнице ;у 17,45 часова)

Потпретседник: Другови народни посланици, настављамо 
седницу. Пре прелаз!-! на дневни ред изволите чути саоп- 
штења.



Саопштааам да je, у смислу члана 75 лословника, Савезно 
веће доставило Већу народа на решавање Предлог основног 
закона о  приватним трговачким радњама, 'Предлог закона о 
шумској народној милицији, Предлог закоиа о војним дисци- 
ллинским судовима, Предлог закона о изменама и допунама 
Закона о «ојној обавези држављана ФНРЈ од 1 ш ри л а  1946 
измењеног и допуњеног законом од 12 децембра 1946 и 2 де- 
цембра 1947 године и Предлог закона о изменама и допунама 
Зако-на о демобилизацији старијих гадишта. обвезника и 
жена у Југословенској армији, онако како су усвојеии у Са- 
везном већу.

Истовремено извештавам Behe да су текстови ових за- 
конских предлага 'истоветни са текстовима законских пре- 
длога које je Веће народа усвојило. Објављујем да je На- 
родна скупштива ФНРЈ усвојила rope поменуте законе и 
саоллгаавам да ће оли, у смислу члана 75 Пословника Већа 
народа, бити достављени Президијуму 'Народне Скјулштине 
ФНРЈ ради проглашеша.

Предлажем Већу допуиу дневног реда тачкама: имено- 
вање чланова Одбора за иностране послове и долуна чла- 
HOBia Законодавлог одбора. Прима ли Веће предложену до- 
пуну дневног реда? (Прима). Пошто Веће прима1, прелазимо 
ш  прву тачку дневног реда: претрес Предлога закона о изме- 
на,ма и долунама Закона о државним слју1жбеницим,а. Молим 
друга известиоца Законодавног одбора др Бранка Чубрило- 
вића да лодн.есе извештај.

Известилац др Бранко Чубриловић чита извештај Зако- 
нодавног одбора Већа нар.сда. (Видети прилог на крају 
књиге).

Потпретседник: Отварам претрес о овом законском пре- 
.длогу. Има реч Министар правосуђа ФНРЈ друг Фране Фрол.

Министар правосуђа Фране Фрол (HP Хрватска): Дру- 
roBiH народнл лосланици, Закол о државним службеницима 
који  je стулио на енагу 12 августа 1946 године, пречклгауо je 
■као и 'Сви остали шш-и закоии са лрошлошћу старе Југосла- 
вије, ло'стао прекретнлца у односњма државе лрема њезиним 
службенидл.ма <и — у окладу са- измијењеним друштвено-по- 
литичким уређењем нове Југославије — поставио цијели слу- 
жбенички однос на нове темеље.

Оне битне разлике, по којима се наш Закон о државним 
службеницима разликј>|је од прописа бивше Југославије који 
су разрађивали' исту материју, састоје се у сллједећем:



1) поставке зш она  су да чшновиици, који zy iy бившој 
Југославији били један од главних ослонац.а! и стубова вла- 
дајуће експлошггаторске м:ањине, постају народни сл(у!жбе- 
ници, који све своје способности треба да ставе Hiai распо- 
ложење своме народу из кој-ега су надкли, коме припадацу и 
с којим су нераздвојно везани;

2) да од бирокрзиа, који се бездушно односе према на- 
роду и његовим ‘потребама, који рјешавају акта не гледајући 
на живот и интерес народа!, постану сарвдници и помагами 
народних власти, који ће све своје знање |\1потребити да по- 
могау «ародним властима у 'извршавању њихових задатака 
ради стварања бољег, срећнијег живота да»јшир'их народних 
слојева;

3) да се сгатус државног службеник-ai не ограничи само« 
т  административне службени.ке, него да се v тај статус 
укључе и они службеници који раде у државним привред- 
ним предузећима,, у привреди уопће, јер држава помоћу 
њих остварује своју привредну политику као свој првен- 
ствени задатак, па се ти службеници ни по свом раду ни по 
свом задатку h h k is ik o  не могу изузети или одвојити од оста- 
лих државних службеника;

4) да се од ша1бло!Н’а1 и крутог постављања гругт и кате- 
ropnjia, које q\! постојале у бившој Југославији за све слу- 
жбенике, пређе на разликовање дјелатиости и рада држав- 
■них служббвика по врсти, значајмости, важности њиховога 
лосла и 'квалитету њиховога рада;

5) да се омогући што већа индиридуализација државних 
службенивд по положа.ју, струци и плаћи, остварујући тако 
социјалистичко ш ч ел о : од 'свакога према његовој способно- 
сти и свак!0ме према његовом раду;

6) да се појача и дисциплинскја и материјалва! одговор- 
ност службеника, обзиром на важност функциј|3( и задатака, 
који су у  данашњој на.шој стварности држшним службеии- 
цима повјерени;

7) да се увођењем система отказа как.'о< са стране државе 
тако и са стране државног службеника омогући правилно 
одабирање службенииз! и његово запослење у 'оној врсти по- 
слава, у кзсијима je најгготребкији и iy којима ће најбоље моћи 
ргввити своје опособности, ради што успјешнијег извршења 
послављених задатама,;

8) да се службеницихма и њиховим породицама након 
измака извјесног броја година! са!вјесне службе пружи п о т -  
njviHCi СОЦИЈ12ЛНО осигурање за случај болести и старости.



Такав Закон о државним службеницима провјерањш се 
у  npsiKCH кроз скоро двије године. Резултат тога провјера- 
ва.ња je констатациј|а1 да) су основна начела и основне по- 
ставке тога закона правилне и да су издржале пробу, али 
да je тај заисон, с једне стране, мањкав и недовољио преци- 
зан, што је дало могућности да су се извјесиа) питања ријеша- 
вала на разне начине, ia, с друге стране — да закон у неким 
својим одредбама и прописима не одговара више Hiaiiioj да- 
нашњој стварн!01сти и да због тога не може више задовољити 
■све данашње наше потребе.

Томе се, упркос кратког рсжа од непуних двијју година, 
не треба чудити, ако се уз-ме у обзир чињеница да je тај закон 
изглзасаи 'прије почетка наше Петољетке, и да се већ у првим 
двјема годинамја н,аше Петољетке цијели наш и привредни, 
и политички ih друштвеии жлвот развио у свим правцима 
так/вим замахом и таквим темпом да се дан.гиш-ш наша ствар- 
ност разликује од наше стварности године 1946.

Промијењене, дакле, прилике у нашем економском и 
друштвено-тголиггичком ж-ив-оту <и недостаци закона, «ој>и еу 
се пок12|3,али у праЈкси, намећу потребу за измемом и допуном 
тога зааксша. Но, код тога треба. нагласити да се измјенама 
и допунама :које се предлажу овим законским приједлолом, 
не дира iy основна начела и основне поставке досадашњег за- 
кона. Ради се само о томе да  се Закон о државним службе- 
вицима оаобрази нашим данашњим приликама и потребаима, 
д а  се легализира ohiC«, ш т о  се у пракси показало као потребно 
и 'пржтично и да  се отклоне они недостаци, који су \у\ пракси 
спречавали правилну примјену овола закона ради остварења 
оних задатака које je тај з-аскон требало да  изврши.

Чим се та потреба показала, наше врховно државно ру- 
ководство, свјесно тога да  у развоју људскола друштва и • 
државног живота иема 31астоја, да1 законоке пролисе треба 
лрилагодити стварности и саабразити их постигнутом сте- 
пену paiSBHTKa, ta iK O  се не жели ићи на репу догађаја, и свје- 
сно тога, да свако заостајање у легислативном радју може 
д а  нанесе озбиљну штету даљем развитку у правцу шшредне 
изградње наше државе, наше еконо.мике и нашега друштва, 
одлучило je поднијети овом високом дому на озакоњење за- 
конски приједлог о измјенама и допунама Закона о  држав- 
ним службеницима.

Овим законским приједлогом обухваћени qyi и ријешени 
јнарочито слиједећи -проблеми:



У члаву 1 до 26 и у члановима 68 до 72 oBiorai приједлога 
обухваћене су измјене и допуне досадашњих пропиоа, ко је  
имају за циљ да се, у складу са развојем нашег новог држав- 
ног апарата и у складу са развојем државног рукоеођења 
привредом, омог(у|ћи даљи развој наших стручних акадровШу 
њихово унапређење и правилан рад сваке струке, да би се 
што уопјешније могли извршагваии задаци који се на сектору 
руковођењ® привредом и савлађи-вања1 економских проблема 
постављају пред државне службеиике.

Измјене и допуне предложене у члановима 28 до 57 
овога приједлога служе, с једне стране, ј.адању дисциплинске 
и материјалне одговорности државних службеника, a с дрјуте 
cTpaiHe пружају државним службеницима гаранцију и сигур- 
ност од евентуалних непргвилности, од  евентуалних повреда 
њихових TipaiBa и интереса у дисциплинском поступку.

To je чпотребно, с једне стране, зато, да се што боље и 
што успјешније заштите оправдани народни интереси од  
е в е н т | у 1 а л н ! 0 ' Г  ш љ к а в о г  или н е п р а в и л н о г  рада д р ж а в н и х  слу- 
жбеника, ;а с д р у г е  стране, да се н-епрецизним дисциплинскимг 
прописима код државних службеника не онемогући потребна 
активиост у залаг.ању потребних акција, јер би то могло 
имјоти за посљедицу скучење њ и х о в е  корисне самоиниција- 
тиве у  р у к о в о ђ е њ у  п р и в р е д н и м  пс-словиш,.

Осим тога, ове измјене омогућујју! убрзање дисциплин- 
ског поступка, који je no досадашњим прописима био при- 
лично комплициран и дуготр.а^ан, а на штету саме ствари.

Требало je, даиБе, измијенити и протшсе о отк'азу, јер се 
у пракси гтказало да се институт отказа неправилно кори- 
стио како са стране појединих државнцх службеника!, такоу 
иаисо у М1ИЊОЈ мјери, са стране појединих старјешина држав- 
них установа или предузећа и да je (у|сљед Tor.ai дошло д о  
неоправданих отказа који су наносили велику штету држав- 
ном апарату, односно држшним подузећима! и усљед којих 
He caiMo д а  институт отказа није могао послужити оној сврси 
ради које je установљен него да je баш ометао и спречавао 
оно што се институтом откш а хтјело постићи. Неоправданим 
отказивањем, које je досада било могју)ћно није се могло по- 
стићи одабирање службенима према њиховим способностима 
на мјеста где су најпотребнији, него je досадашња проце- 
дура отказа пријетила да ће унијети озбиљну сметњу и де- 
зорганизацију у еашим установама и подузећима. Предло- 
женим измјенама настоје се спријечити такве штетне посље-



дице о.тказа и омогућити да институт отказа) послју&ки својој 
правој еврси и ствариим нашим (потребама.

У вез>и »c ти.м су (и измјене које су предложене за члан 88, 
тачка 2, Закона о држшвмим службеницима. Према томе до- 
садашњем пропису била je службеницима! омогућена! неодго- 
ворна и несавјесна флуктуација из једног надлештв1а1 у друго, 
из једн!01г <предузећа |yt друго, што je, дакако, наносило штете 
правилном раду у тим нашим установаш!, односно предузе- 
ћима. Предложеном измјеном смво ће се маћи спријечити.

Коначно, овим се законом шжлањају мањкавости које су 
постојале у питшњу права на ошремтаину за  неке врсте слу- 
жбенима, ура;ч)у1ва!ња времена проведеног у партизанским 
одредима, затворима, логори.ма итд. у висини отпремнине, 
затим у питоњу исплаћивања једне трећине принадлежности 
службеника за вријеме њеповсмг удаљењ,а. од дужности, за.тим 
заштита службеника од отказа за вријеме боловања или ли- 
јечења, агггим пропис по коме се службеник у случају неспо- 
собности за доеадашње звање или у случају дисциплинске 
казне може ератити само >на непооредно ииже звање односно 
непосредно :Н'Ижу плаћу «, <нагкжон, пропис о дисциплинској 
и материјалној одговорн.о.сти ргдиика запослених iy држав- 
ним устаиовама,, које питање досада уопће није било рије- 
шено.

Из овога се види да предложени закон, иако не уноси 
никакве начелне промјене у систему односа држ!гве према 
државшш службеницима, и л - ik , *с једне стране, домоси побољ- 
iua«>ai за саме државне службенике, a, с друге стране, допри- 
носи даљем учвршћењ|у! нашег државног апарата, јачању 
диец.иплине и правилном развитку службеничмих односа из- 
међу државе и њезиних службеника.

Зато молим oßaij високи до.м да прихвати и озамони 
поднесени законски приједлог. (Аплауз).

Потпретседник: Реч има народми посланик др Браетко 
Чубриловић.

Др Бранко Чубриловић: Другови народни посланици, ja  
би:х предложио два амандмана уз о,вај закхшски предлог.

1) У члану 84 Закона о државним службеницима, у ставу 
1, мјесто ријечи „због злочинства или кавог другог неча- 
сног дела“ етављају се ријечи „због тежег кривичног дела“ .

Образложеље: сходно «овој лодјели кривич«их дјела! и  
новоусвојсној термииологији у Криеичном закон-ику —■ 
Општи дио, CTiapa подјела кривичних дјела на злочинства и

i



нечасна дјела ®ише не постоји,, те се зббг тога и зШ јењује 
са- тежим кривичним дјелима.

2) У другом реду става првог члана 65 Предлош закона
о измјенама и допунама Закона о државним службеницима 
умјесто ријечи „по чла:ну 84 и 86 овог законШ/” стављају се 
ријечи „изјувев случаја стављања у притвор или истражни 
затвор“.

Друга реченица истог става издвај® се iy посебни став 
овог члана.

Образложење: службенику без породице даје се једна 
трећина принадлежности да би му се обезбиједио н а ј п о т р е б -  
нији минимум 3t'i живот за вријеме суспензије. Према томе, 
нема разлога! давагги једну трећину принадлежности оним 
службеницима без породице који се налазе у 'притвору или 
истражном за;твор|М, тј. који се не налазе iy слободи. Међу- 
тим, такви чслужбени'ци, tsiKo имају порздицу «ai издржавлњу, 
примаће једну половину принадлежности за све време 
суспензије.

Молим Веће народа да при,ми ове амандмане, а Прет- 
седништво да их стави «.2! дневни ред.

Потпретседник: Жели ли ikio реч? (iHe жели). Пошто 
hhiko не жели реч, стављам на гласање овај законски предлог 
osi амандмаиима др Чубриловића. Ко je за овај предлог, нека 
дигне ружу. (Ов'И дижу руку). Има ли мо против? (Нема). 
Према томе, објављујем да je Предлог закона о изменама -и 
.допунама! Закона о државним службеницима једногласно 
примљен и биће упућен Оавезном већу на реигавање.

Прелаз!И.мо на другу тачку днев-ног реда: претрес Пре- 
дло-га зако«а о лрелазу ит^лијанске 'имовине «а т&риторији 
Федеративне Народне Републике Југоелавије iy државну ово- 
ји'ну Федеративне Народне Републике Југослкдаије п о  У г о -  
вору о миру са Италијом. Молим известиоца Срећка Жумера 
да гтоднесе одборски извештај.

Известилац Срећко Жумер (HP Словенија): (Чита изве- 
штај Законодавног одбора. — Видети атрилог на крају 
књиге.)

Tovariši, zakonski predlog je tako jiasen, da nimam ničesa 
e pripomniti. Zato prosim Svet, da ga sprejme. (Aplauz).

П o t  пр^тсе дник: Отвар.ам дискусију o овом з^монском 
предлогу. Жели ли ,ко да псвори? (He жели). Пошто се нико 
не јавља за реч, стављам овај законски предлог на гласање. 
Гл)а'са се за или против. Ко je за овај закоиски предлог, нека



дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). 
Пошто нема никога против, објављујем да je Предлог закона
о прелазу италијанске имовине на територији ФНРЈ у др- 
жавну својину ФНРЈ по Уговору о миру asi Италијом једно- 
гласно усвојен у Већу нарсда и биће уп|у)ћен Савезном већу 
на решгвање.

Прелазимо 'на трећу тачку дневио-г реда: претрес Пре- 
длога заксна о допуни Осиовног закона о браку. Молим изве- 
стиоца Мустафу Хоџу да поднесе извештај Закоиодавног 
одбора.

Известилац Мустафа Хоџа (Аутономна Косовско-мето- 
хијска Област — f HP Србија): (Чита извештај Зажонодавног 
одбора. — Видети прилог на крају књиге.)

Другови народни посланици, сходно уставном начелу 
Ktoje брак ставља под нарочиту заштиту држЈзиве, указала се 
•потреба да се попуни једна празнина iyi Основном закону о 
браку. Ради се, наиме, о томе да се донесе з1жонски пропис 
који би уређивш питање закључења брака између домаћег 
и страног држављанина.

Па нтцрту закона који je прихваћен у оба већа Народне 
окупштине, није допуштено закључење брака између држав- 
љанина ФНРЈ и страног држављанина који привремено, по- 
словно, службено или приватно борави на територији Феде- 
ративне Народне Регцублике Југослвгвије. Oaai je сметња за 
3 2 ' к љ у ч е њ е  брака апсолутне природе и диктирана je таотре- 
бом да би се избегли, како у законском образложењу стоји, 
непотребни спорови о држављанству.

Закључење, msec, брака између до.маћег и страног држав- 
љанина који не спада у  ред страних држављана из претхкзд- 
ног ' С т а в а >  дсшуштен je уз услов да закључење претходно 
одобри Министар праворуђа ФНРЈ, који то одобрење може 
дагги посебно зг) сваки гаоједини случај или за одређену 
групу лица.

Од забране закључења брака између домаћег и страног 
држављанина закон чини још један изузетак. Одобрење 3iai 
закључење брака (није потребно ако се стратаи држављанин 
калази стално шстањен у нашој земљи од пре 6 априла 1941 
године, уз услов да je земљорадник или да je запоелен у 
којем државном надлештвго, установи и предузећу или код 
које друштвене организације или да има одобрење aai обав- 
л>ање трговачке или занатске радње.



Сви ови разлози говоре у прилог тога да овај законски 
нацрт K.3IO користан и потребан треба прихватити, irai зато 
молим Веће да га, изволи озаконити.

Потпретседник: Тражи ли још iko реч? (He тражи и и к о ). 
Прелазимо на гласање. Ко je за овај заксшски цредлог? (Сви 
дижу руку). Има ли «ко против? (Нема). Објављујем да je  
у Већу народа Предлог закона о допуни Основног закона о 
браку прихва,ћен и биће упућен, Савезном већ|у1 на решавање.

Одређујем одмор од пет ми-нуиа.

(После -одмо-pai)

Потпретседник: Прелазимо на следећу тачку дневног 
реда: претрес Предлога закона о измени Закона о уређењу 
народних судова. Молим известиоца Зааооиодавног одбора 
друг.а! Драгољуба Илића да поднесе одборски извештај.

Известилац Драгољуб Илић (HP Србија) чита извештај 
Законодавног одбора. (Видети прилог н:а крај|у| књиге).

Потпретседник: Отварам претрес о o b io m  законском пре- 
длогу. Има реч Министар шравосуђа Савезне владе Фране 
Фрол.

Министар правосуђа Фране Фрол: Другови народни по- 
сланици, у недостатку нашег новог процесног зшонодавства, 
Закон 'Oi .уређењу н,ародних судова, који je донесен године 
1946, имао je у погледу одређиваша стварне надлежности 
среских и 0'кружних судова задатак д«а( T|yi надлежност одреди 
у опћим линијама, остављајући да се питање надлежности 
дефинитивно ријеши доношењем закона! io- кривичном и гра- 
ђанском поступку.

Ов1жво одређивање надлежности у Закону о уређењу 
народних судова било je нужно и посл|у|жил!01 je корисно за 
оријенгирање праксе приликом одређивања стварне надле- 
жности у кривичним и грађанским предметима.

Закон о уређењу н.ародних судова одредио je у члану 
40 првостепену стварну надлежмост среских судова, а у чла«|у
49 првостепену стварну надлежност окружних судова у кри- 
вичним и грађанским предметим^. T.ai je одредба» носила у 
себи привремени карактер.

Стварна надлежно-ст судова, одређена у  Закону о уре- 
ђењу «ародаих судова, бил1а je условљена остваривањем је- 
динствене судске праксе преко. врховних судова народних



република као дру-гостепених судова у односу на окрјужне 
судове као првостепене судове.

У данашњем степену развитк.а иашег правног система и 
услијед доношења нових законских про.писа, нарочито из 
подручја кривичног права, с једне стране, и наше судске 
праксе, која je у примјени иаших закова з'2|у1зела одређена 
становишта,- с друге стра.не, омогућено je да се прошири 
стварна надлежност среских судова.

Том проширеном шдлежношћу среских судова судо- 
В121ње je још више приближено народу, што je једна од 
основа нашег новог демократског судовања.

Предложеном измјеном Закона о »уређењу нарздних су- 
дова кривична дјела м.ање друштвене оетасности и имовин- 
ско-правни спорови мање вриједности преносе се из шдле- 
жнасти окружних |yi надлежност среских судова..

Проширење стварне надлежности среских судова, како 
je то у пројекту закона одређеио, придо'нијеће још даљем 
унапређењу нашег прпвосуђа и извршењу задат.зка, који се 
пред њега постављају.

У извештају Законодавког одоора изнесене и предло- 
жене измјене и надопуне прихватам v цијелости ћ молим 
Вијеће мгрода да са тим измјенама Законодавног одбора 
прихвати Предлог закона о измени Закона о |уређењу на- 
родних судова.

Потпретседник: Жели ли још ко да товори о овом пре- 
длоту закона? (He јавља се нико). Пошто ми:ко не жели да 
rosop'H, прелазимо на глаоање. Ко je за, не>ка дигне руку.' 
(Сви дижу руку). Ко je против? (Нико). Пошто »ико није 
против, објављујем да je овај законски предлог једногласно 
примљен у Већу «арода и биће упућен Савезмом већу на pe
rn a Eisi-be.

Изволите чути писмо Президијума Наоодне скупштине 
ФНРЈ:

ПРЕТСЕДНИШТВО
ПРЕЗИДИЈУМА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУГШНКЕ ЈУГОСЛ^В JE

С. Бр. t>55

ПРЕТСЕДНИКУ ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ ФНРЈ

Б e o г p а д
На оонову члан'2, 3, у вези чла«а 2 Пословника Народне 

скупштине ФНРЈ за заједничке седнице Савезног већа и



Већа народа, Претседништво Президијума Народне скуп- 
штине Федеративне Народне Републике Југославије заказује 
заједничку седницу Савезног већа и  Већа народа за 28 април 
1948 годиие у  12 чаоова оа следећим дневним редом:

1) потврда Одлуке Президијума Народне скупштине Фе- 
деративне Народне Рвпублике Југославије о укадању Др- 
жавне комисије за  утврђивање злочина окупатора и њихових 
пошгача;

2) потврда Одлуке Президијуда Народне окупштине Фе- 
деративее Народне Републике Југославије о укадању Комм- 
сије за аграр«у реформу и исшшизацију при Влади ФНРЈ;

3) избор три нова члана Президијума Народие окуп- 
штине Федераташне Народн-е Републике Југослгеије;

4) избор .судије Врховног суда ФНРЈ.

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије

Секретар Претседиик
М. Перуничић, с. р. др И. Рибар , c. р

Пошто je дневни ред данашње седнице исцјрпен, закљу- 
чујем ову оедницу, а наредну заказујем за  сутра у 11 часова 
пре подое са продужењем истог девног реда.

(Седница je закључена у 18,50 часош).



С А В Е З Н О  В Е Ћ Е

Пета седница

(28 априла 1948)

Почетак 51 11 часова.

Пр-и уласку у дворану, чланове Оавезне владе на челу са 
Претседником Владе маршалом Југославије Јосипом Брозом 
Титом и чланове Претседништва Савезног већа иа челу оа 
претседником Владимиром Симићем народни посланици 
поздрављају бурним аллаузом.

Претседавш претседник Владимир Симић.
Претседник: Отвлрам пету седницу V редовног заседања 

Савезног већа Народне скјушитине ФНРЈ. Записник данашње 
седнице водиће секретар Стев^н Јовичић. Молим друга се- 
кретара да прочита записник прошле седнице.

Секретар Момчило Марковић чита записник четврте 
седнице од 27 априла 1948 године.

• Претседник: Има ли примедаба на прочитани записник? 
(Нема). Пошто примедаба нема, записник се оверава.

Извештавам Веће да oaiM од Већа народа добио усвојене 
законске предлоге и то: Предлог закона о ликвидацији ита- 
лијанске имовине »а територији Федеративне Народне Репу- 
блике Југославије по Уговору о миру са Итшшјом; Предлог 
закона о дстуни Основног закона о браку и Предлог закона
о измени Закона о уређењу дародних судова. Упоредио сам 
о-ве 3iaiKOHCKe предлоге са истим законским тхредлозима који 
су 'усвојени у Савезном већу и утврдио да су текстоеи исто- 
ветни. Овим je претрес у Народној скупштини о  овим закон,- 
ским предлозима довршен и исти ће бити упућени Президи- 
ју.му Народне скупштине ФНРЈ ради проглашења.



Од Претседника Привредног савета и Претседника Cat- 
везне планске комисије друга Бориса Кидрича примио сам 
следеће писмо:

„ПРЕТСЕДНИКУ САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ ФНРЈ

Б e o г p а д
Приложено В‘ам шаљем Предлог зако №£1 ich' измемама и 

допунама Закона о национализацији приватних привредних 
предузећа са образложењем, који je прихватила Влада на 
својој седници.

Молим да се закон p a c n p z iB H  no хитном пост|\1п-ку.
Повереник Владе биће др Леон Гершковић”.

Законодавни одбор поднео je већ Сшезном већу На- 
родне скупштине свој извештај о овом предлогу чија je хит- 
Hio.CT тражена. Објављујем Већу да, по новом пословник^ 
Влад :1 и њени чланови имају право поднети хитне законске 
предлоге у ком их случају Претседник Сшезног Behai одмах 
ynyhjyije Претседнику Законодавног одбора који их П0' мо- 
гућноети одмах расправља н-а седници са члановимч! Законо- 
давног одбора,. To je обаељено и ми смо добили извештај 
Законодавног одбора о овм загсслском предлогу.

Пошто je хитност тражена, a no новом пословнику Веће 
треба да прихвати ту хитност, питам Веће, ш  je за тражену 
хитност Предлога закона о изменама и допунама За.кона о 
шционализацији приватних пр|ивредних предузећа, нека 
диш е pyiKiy. (Сви дижу руку). Има ли .кога против хит- 
ности? (Нема). Објављујем да je хитност прихваћена и на 
та,ј Н.21ЧИН овај законски предлс.г долази као прва иачка 
дневног-реда. Према томе, данашњи наш дневни ред мења 
се утолико што као прва тичка долази расправљање о Пре- 
длогу закоша о изменама и дошуиама Закона О' н^цисшализа- 
цији приватних привредних предузећа, а  потом остале тачке. 
које се померју за по један број.

Пре него што 'приступимо распр>ави прве тачке, саслшта- 
вам Већу да с£,м од Претседништвг1 Президијума Народне 
ск|ушштине ФНРЈ под Бр. 655 добио следећи i&k t :

ПРЕТСЕДНИКУ САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ ФНРЈ

Б e o г p а д
На основу чл. 3, у вез.и чл. 2 Пословника Народне окуп- 

штине Федеративне Народне Реттубли.ке Југославије за за-



једвичке седнице Савезног већа и Већа народа, Претседни- 
штво Президијума Народне скупштине Федеративне На- 
родне Републике Југославије заказује заједничку седницу 
Савезног већа и Већа народа, з.а 28 април 1948 године jyi 12 
часова са следећим дневним редом:

1) потарда Одлуке Президијума Народне скупштине Фе- 
деративне Народне Републике Југославије о укидгњу Др- 
жг,вн.е комисије за утврђивање злочина кжупатора и њихових 
помагача;

2) потврда Одлуке Президијума Ш родне скупштине 
Федератиене Народне Републике Југославије о укидању Ко- 
мисије за аграрну реформу и колонизацију при Влади ФНРЈ;

3) избор три ндаа члана Президијума Народне скупштине 
Федеративне Народне Ре-публике Југославије;

4) избор судије Врховног суда ФНРЈ.

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије

Секретар Претсед-ник
М. Перуничић, с. p., др И. Рибар, с. р.

Према томе, заједничка седниц.а оба већа биће у 12 ча- 
сова.

Известилац Законодавног одбора по првој тачки днев- 
ног ред|а, о Предлсгу закона о изменама и допунам-а Закона
о национализацији приватиих привредних предузећа, je Прет- 
седник Законодавног одбора, народни посланик друг Моша 
Пијаде. (Аплауз).

Известилац Моша Пијаде: (Чита извештај Законодавног 
■одбора. — Видети прилог на крзју књиге.)

Другови, хтео бих само сз две три речи да објасним 
ове две измене које су учињене у Законодавном одбору. 
У члану 1, тач. 6, стоји: „мороки бродови, рибарски бродови, 
једрењаци од 50 тома и преко 50 тона носивости, као и бро- 
дови за превоз путника са капацитетом преко 50 путникаГ
— исиред речи једрењаци стоји запета која чини да се оно
50 и преко 50 тона односи само >на једрењаке. Пошто то исто 
треб121 да, се односи и ва остале бродове, ми ^мо запету 
избрисали.

Дрјуга je измена у члану 3 у претпоследњем ставу, где 
je стајало: „Југословенски држављанин, који пређе у страно 
држављанство губи право својине н.а некретнине у ФНРЈ”.



И ту смо избрисали тичку и дсдали: „која прелази у државну 
својину”, јер je било речи Да такав држављанин губи право 
својине .а није речено шта даље' бива са њом. Зато смо до- 
дали да прелши у држгвну својину.

Пошто ће овај предлог закона сбразложити друг Кидрич, 
ja немам потребе да више говорим и молим Савезно веће 
да овај закон прихвати. (Аплауз).

Претседник: ИMia реч Претседник Планске комисије друг 
Борис Кидрич.

Претседкик Савезне планске комиије Борис Кидрич:
Другсви народни посланици, Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о национализацији претставља карику у 
Д13'љем проширењу и учвршћењу социјалистичког сектора 
наше привреде. На оонову тога закона биће »ационализовано 
O'KO 10 рудника, oik o  65 електричних централа, ско 220 ци- 
глана, око 100 пмлана, око 250 разних других индустриских 
предузећа, око 200 штајмпарија и литографија:, око 880 мага- 
циона, око 180 подрума, око 30 санаторијума и болница, сжо 
550 хотела, oiko  40 купаггила, сжо 15 летовалишта, око 530 
млинова, око 100 биоско.па и незвагган број ооигуравајућих и 
сличних кредитних предузећа која су још остала у приват- 
дош рукама. Узевши све ску>па, биће национализовано око 
3.100 'Предузећа.

Предложене измене и допуне Зш она о национализацији 
практично значе да отсада у Југослгвији више неће бити 
индустриских предузећз) која ке би спадала у државни сек- 
тор наше привреде. (Бурак аплиуз). Уколико укгзи президи- 
јума народних скупштиеа народних република, који ће доћи 
после прим.ања овог зшкона, не би обухватили још нека сит- 
HHjia индустрис/ка предузећа, која су ипак каттиталистичког 
карактера, та ће се предузећа моћи доциије обухватити дру- 
гим средствима.

Тиме, дакле, зшршзвамо национализацију наше имду- 
стрије. Истовремено, у име Савезне владе, могу изјавити до 
потпуна ликвидацијз качпиталистичких остатака у области 
индустриске производње, за зш атлије  не претстављ'3, никакву 
опасност од „национализације”, као што би то желели да 
прикажу разни кародни непријатељи. Натротив, бапг \у овој, 
другој планској години, кој»£1 значи нове корж е  и нсве 
успехе у изградњи социјализма у нашој земљи, ми у исто 
време са задовољством коистатујемо лораст занатлиске 
делзтн!с'сти, који je настпо ка#о последица повећавања про-



изводње 'сировина :и другог материјша. Мишљења смо да 
сада лостоји још више услова да се зшатство укључи у нашу 
планску привреду, да се радни занатлија диференцира од 
кагшталистичких остатака, као и да се ра.зним уредбама и 
а'Јкон,има стварно регулише положај занатства. Т ж ође  cmio  
мишљења; да су сазрели услови да се занатство све више 
укључује у развитак н-ашег социјалистичког задругарства. 
Није потребно нарочито објаиишвати зашто национализу- 
јемо магацине са капацитетом од 10 и изнад 10 ваогона, мли- 
нове с капацитетсш од пола и преко пола вагош  и подр*уме 
са калацитетом од три и ,више од три ‘вагона. Свима je по- 
знато да су баш та средств!31 омогућавала њихшим власни- 
цима противнародни шпекулантски nocaio. И не сам.о то. Та 
су средства све више претстављала центре за окупљ^ње ка- 
питалистичких остатака. Уколико 'капиталистички елементи 
•р.ише губе тло и позиц-ију у 'продукцисшом процесу, утолико 
се оии B'Hiue прихватају »криминалне '2/ктивности, подземне 
шпекулације и црне берзе.

Исто Т2КО сасвим je разумљиво зашто н.ационшизујемо 
биоскопе, санаторијуме, болнице, хотеле, лечилишта и лето- 
валишта. Ми смо већ толиш  учврстили наш привредни си- 
стем и државни апарат, д|.:.( тим предузећим.:' фактички мо- 
жемо, у корист радног народа, њег0В'0г здравл^а1, одмора и 
културе, да руководимо непосредно и без опашости од 
већих застоја у ј.аовном живоцу!.

Предложене измене и дспуне резултат су дуже припреме 
и дужег 'проучавања те маше локалне привреде, која има ре- 
публичкл, па лрема томе и општедржавии значај. Оне, прво, 
знаме да се социјалистички сектор наше привреде већ то- 
лико учврстио и да je социјалистичка изградња наше земље, 
с чврстим за то потребним апаратом, већ тслико напредо- 
вала, да без опасности од mi каквог застој|£| можемо под не- 
посредну држ>авну управ|у| и руковођење узети и ситнија 
предузећа.

Предложене измене и допуне значе, даље, да je у борби 
0£i капиталистлчким елементи.ма и остацимз, у борби за 
изградњу социјализма, наш темпо правилан и да наше по- 
литичмои државно рушводспво благовремено предузима мере 
које одггав,арају датом лериоду ршвитка.

Предложене измене и доцу-не значе, најзад, да. капита- 
листички елементи iy Федеративној Народној Републици Ју- 
гославији већ губе своје последње позиције и да у борби 
с њима, која, HapaB'HO, не попушта, и у којој ће оии све огор-



ченије употребљавати очајничка и вулг арно-крим.и н а лва 
средства, изградња социјллизма победоносно навредује.

Другови вгродви носланици, проширење обима нацио- 
нализације извршиће се, чим ви будете примили предложени 
закон, исто онако брзо, |у1спешно и без неког већег застоја 
у н:ашем прввредном животу као шпс* je брзо и успешно 
извршен прошлогодишњи Закон о национализацији. (Буран 
аплсуз). У томе увраво и јесте доказ да наши закони нису 
манифестационе декларације о будућности, неш  да су 
уствари прави одраз готових, односво сазрелих и добро при- 
премљених чињевица.

У том смислу било би потпјуио погрешнс! мислити да je 
код нас изградњ© социјализма започела тек с прошлогоди- 
шњим Законом о вацжшализациј-и. Социјалистички сектср 
наше привреде ниче још из кокфискације имовине народних 
непријатеља и ратних добитвика. Tiai ковфискација није била 
нешто случајно, нешто што не би имало класне пшедине и 
револуционарног значаја. Она није била случ)г)јна исто' она'ко 
као што није било случајно ни вациовалво! издајство експло- 
ататорских класза!. Позната je чињеница да je национално 
издај-ство бивших владајућих класа последица њихове класне, 
реакционарне, фашистичке и профашистичке мржње прем'21 
сопствевом народу, да je оно одраз чињенице да су бивше 
владајуће класе заувек престале бити способне да заступају 
наше национ.алне интересе, да qy се из класвих разлога сро- 
зале у блшто потпуне «ационалне издаје и борбе шротвв соп- 
ствене вације, а да je судбину наших народа) узео у своје 
руке наш радни нарсд, окупљен у Народноослободилачком 
фронту, под воћством КПЈ и друга Тита. (Буран аплајув).

Конфискација имовине народвих невријател>а претставља 
прву појаву социјалистичког сектора наше прввреде управо 
зато што су се код нас у току Народноослободилачке борбе 
извршиле дубоке револуцжшарне друштвеие промене, што j e  
у специфичним условима отаџбивсжог рата власт ©кс.пло- 
ататора била револуцион^рно лвквидврана и што наш® на- 
родна демократија, као резултат тих p еволу ц и o ihарн и х  про- 
мена у специфичним условвма отаџбиноког рата и послерат- 
н о г  развитка, није „етгаиаГ iK ojoj би тек имала да следи из- 
градња социјализма, већ власт под којом се већ 'изграђује 
социјалиа-м.

TtS! власт, којој je претходило револуционарно рушење 
старог државног апарата, ке значи Д1-.1 je једна ексшшататор- 
ска класа заменила другу, него значи ликвидацију еласти



• експлоаиатора у нашој земљи. Наша нова Армија, Kiaio и наш 
државни апарат, јесу оружје наше народне демократије. Они 
су, дакле, сружје власти која j e  ликвидирала власт експлоата- 
тора и Kojiai, према томе, нити може нити сме да чини друго 
него да у борби са: остацима бивших владајућих класа изгра- 
ђује социјализам.

Било je код use „теорија” ,које су покушавзде да поричу 
социјалистички .марактер државног сектора наше привреде. 
Те су се „теормје“ удруж.иле с „теоријама“ о  недовољним 
при.вредким снагама иаше земље за изградњу ооцијализма. 
Те „теорије“ пкжушавале <су да се прикрију иза левог фразер- 
ства тврђењем да je наша народна демокрпгија т е к  етапа, 
*,теоријом” да наше •политичко руководство још -није успело 
да одреди карактер наше револуције и привреде.

Али у томе што су те „тесрије” у исто време тврдиле 
да државки сектор наше привреде не може бити друкчији 
него држшно-капиталистички, дз ми немамо довољно соп- 
ствених привредних свага, у томе што су оне пр|ужале акти- 
ван отпор свим тсним реорганизационим мерама у нашој при- 
вреди, које су ,ишле за тим да се ,наш нови држшни сектс-р 
очисти од сшрих 1капиталистичк'их форми и остатака — у 
свему томе разоткривало се да су „теорије” о „етапи” и о 
државном капитализму у Федераггивној Народној Републици 
Југославији уствари средствО' за 6op6|yi против изградње со- 
ци јализш  у нашој земљи.

Другови народни посланици, предложене измене и до- 
пуне Заокона о национализацији потврђују све ioihio ш т о  j e  
изразила дискусија приликом примања овогодишњег буџета. 
Оне су потпуно у склидју! са линијом развитка наше земље, 
онако тсао што t o  xcfce  наш радни народ и као што н.аша 
земља остварује под мудрим воћством друга Тита.

Стога вас молим д .£1 предложени заакон примите. (Буран 
и дуготрајан аплауз).

Претседник: Ко жели да говори о овом законском пре- 
длогу? (H ’hiko). П о ш т о  'Се иико не ј|а1зља за реч, а нема ни 
предлога за читање законског текста овог предлога, то, у 
омислу нашега пословиика, стављам на гласање Предлог за- 
кона о изменама и допунама Зако-на о национализацији при- 
ватних 'привредних лредузећа. Ко ј>е за Предлог закона о  
изменам121 и допунама Закона о  нациоиализацији 'приватних 
'Привредн.их предузећа, «ека дигне руку. (Сви дижу руку). 
Има ли mo против? (Нема). Објављујем да je Предлог закона
о изменамо <и допунама Закона о национализацији приватних



привредних предузећа у Савезном већу коначно прихваћен и 
биће упућен Већу народа «а решавање. (Аплауз).

Прелазимо на другу тачку дневиог реда: потврда уре- 
даба Владе ФНРЈ донетих у времему од  27 новембра 1947 
до 24 (априла 1948 годиие на основу Закона о овлашћењу 
Влади ФНРЈ за доношење уредаба по питањима1 из народне 
привреде.

Народним посланицима je још у почетку заоедања разде- 
љен списак ових уредаба које je Влада донсла на основу 
овлашћењл.

А ш  ко од народних посланика, жели да распршља) о 
овоме питању, молим да се пријави за реч. (Нико се «е 
јавља). Стављам н:а глаш)ње потврду уредаба Владе ФНРЈ 
дсшетих у времену од 27 новембра 1947 подиме до 24 априла
1948 године на оснобу Закона о овла,шћењ|>1 Влади ФНРЈ за 
дсшошење уредаба по питањима ш  народне 'пр.ивреде. Ко je 
за ову лотерду, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли 
ко против? (Нема). Пошто нема никог против, објављујем 
да су уредбе које ayi донете у означеном времену у Савезном 
већу прихваћене једногласно.

Дајем одмор од десет минута.

(После одмора)

При лоновном уласку у  д в о р а н у ,  Претседника Савезне 
владе маршала Југославије Јосигга Броза Тита и члалове Са- 
везне вшаде, Претседника Савезног већа Вл!а1димир>а> Симића 
и чланове Претседништва присутни посланици поздргвљају 
бурним адлаузом.

Претседник: НастављаМ'3 рад. Изевшп:1вам Веће да сам 
у .међувремену од Већа народа добио усвојени Предлог за- 
кона о изменама и допунама Закона о жционализацији при- 
ватних привредних предузећа, упоредио текстове овог 3)a- 
KOH'CKor предлога, усвојеног у Савезном већу и Већу народа, 
и утврдио да су текстови истоветни. Тиме je Предлог закона
о изменама и допунама Закона о  национализацији приватних 
привредш х предузећа у Народној скупштини завршен и ко- 
начно прихваћен, и одмах ступа на снагу.. (Бурно и дуго- 
трајно одобравање).

Претседник Већа народа известио ме je д:( je Веће на- 
рода |у!својило текст Предлога закона о изменама и допунама 
Закона о државним службеницима, онако како je он усвојен



у Савезном већу. Већу je познато да je била извесна ргзлика 
iy усвајању овога законског предлога. To je отстр>ањено. 
У смислу чл. 76 пословниш тиме je претрес о овоме закон- 
ском предлогу довршен у Народној скупшти-ни, и он ће бити 
упућен Президијуму ради цроглашења.

Прелазимо на трећу, односно сада четврту, тачку днев- 
ног реда: избор секретара Савезног већа на место Л>у6ч!а 
Арсова. Обавештен caiM да народни послашж Љубинка 'Ми- 
лосшљевић има предлог.

Љубинка Милосављевић (Изборни срез белички, HP Ср- 
бија): Предлажем Савезном већу да се н,а место секретара 
друга Љубча Арсова, који je савезни мииисиар, изабере дру- 
гарица Виде Томшич, шродни посланик. (Буран аплауз).

Претседник: Прихвата ли Веће предлог другарице Љу- 
бинке Милосављевић? (Прихвата). Има ли ко какав други 
гсредлог? (Нема). Има ли i k o  да je лротив овега предлога? 
(Нема). Објављујем да je за секретара Савезног већа иа ме- 
сто Љубча AipocHBiai изабрана другарица Вида Томшич. 
(Аплауз).

Прелазимо на даљу тачку дневног реда: избор Одбора 
за иностране послове од 15 чланова и 5 заменика.

Об£1вештен caiM да народни посланик Риста Анцуновић 
има предлог о томе.

Риста Антуновић: У име Клуба посланика Народног 
фронта у Одбор за ино-стр ане послове Савезног већа Народие 
окупштине ФНРЈ предлажем следеће другове: 1) др Благоја 
Нешмовића, 2) др Владимира) Бакарића, 3) Миху Маринка,
4) Ђуру Пуцара, 5) ЈТазара Колишевског, 6) Блажа Јовано- 
вића, 7) Љубодрага Ђурића, 8) Србољуба Јосиповића,
9) др Златана Сремеца, 10) Душаиа Бркића, 11) Јосипа Ше- 
стана, 12) Бориш  Зихерла, 13) Угљеицу] Даниловића, 14) Цвет- 
ка Узуновског и 15) Милоша Рашовића.

3ai заменике предлажем: 1) Миливоја Радошиоеића,
2) 'Станку Мунћан-Веселинов, 3) Звовдка Бркића, 4) Османа 
Карабеговића и 5) Страхила Гигова. (Бураи аплауз).

Претседник: Да ли ко од народних посланика има ш кав 
други предлог. (Нема). Има ли ко да  je против предлога, 
који je гтоднео н-ародни посланик Антуновић? (Нема). Објав- 
љујем да су за чланове и заменике Одбора за ииостране по- 
слове изабрани они другови који су предложени.

Имамо на дневном редч' још и попуну извесних упражње- 
них места у одборима Савезксг већ*а>. По обавештењу које



сам добио, предлог има вародни послзник Милош Минић па 
ј м о л и м  да га саопшти.

Милош Минић: У Одбору за привредни план: и финан- 
сије Сгеезног већа Народне скупштине ФНРЈ упражњено je 
место Петра Стамбодића, министра) Савезне владе. Предла- 
жем на његово место Јована Веселинова.

На место Љубча Арсова, који je та.кође мшнистар Са- 
везне владе, предлажем Ђорговског Вшсила.

У Одбор з,а молбе и жалбе на место Милентија Попо- 
вића, који je мивистар Савезне владе, предлажем Велибора 
Љуј-ића.

У Адмивистративни одбор aai заменика на место Ферда 
Године, :који je грешком изабран >и 3isi члана и за замевика, 
предлажем Јожу Борштнара. (Буран агшауз).

Претседник: Има ли ко какав други предлог? (Нема). 
HmiSi ли кога против гфедлога ,кој,и je гходнео 'народни посла- 
'HHiK Милош М'ин.ић? (Нема). Ондц објављ|у:јем да су за по- 
пуну чланова појединих одбора изабрани они другови које 
je предлагач малочас прочитао.

На тај начин ми смо завршили џишј данашњи рад. Пошто 
he иа заједничкој еедници, :коју ће одмах за овмм одржати 
оба дома, ово заседање бити закључено, то молвм Савезно 
веће за одобрење да могу потпиазти запионик наш.е последње 
седнвце. Да ли Веће то одобрава!? (Одобрава). На тај начин, 
седница je закључена.

(Седница. je закључена у 11,55 час-ови).



VEČE NARODA

Peta sednica
(28 aprila 1948)

Počebak u 11,20 časova.
Pretsedaväo potpretsednik Božidar Maslarić. 
Potpretsednik: Otvaram petu sednicu V redovnog zase

danja Veča naroda Narodne skupštine FNRJ. Zapisnik današnje 
sednice vodice sekretar Veča naroda dr Branko čubrilovič. Mo
lim sekretara da proeita zapisnik prošle sednice.

Sekretar dr Branko čubriliovič čita zapisnik četvrue sednice 
od 27 aprila 1948 godine.

Potpretsednik: Prima li Veče naroda pročitani zapisnik? 
(Prima). Pošto je zapisnik primljen, biče podpisan i overen. 

Izvolite čuti siaoipštenja:

PRETSEDNIKU VEČA NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
B e o g r a d

Dostavljam Vam Predlog zakona o izmenama i dopunama
Zakona o nacionalizaciji privatnih privrednih preduzeča sa obra-
zloženjem, koji je prihvatila Vlada na svojoj sedniei.

Molim da se zakon raspravi po hk>nom postupku.
Poverenik Vlade biče dr Leon Gerškovič.

Pretsednik Privrednog saveta 
i Pretsednik Savezne planske komisije

Boris Kidrič, s. r.

Prima li Veče naroda hitnost za ovaj zakonski predlog? 
(Prima. — Aplauz).

Pošto je Veče naroda primilo traženu hitnost, Predlog za
kona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalizaciji privat
nih privrednih preduzeča staivljam na, dnevni red.



Pre prelaza, na dnevni red šaopštavam da je, u smislu po
slovnika, Savezno veće dostavilo Veću naroda na rešavanje 
Predlog zakona o izmenama, i dopunama Zakona o državnim 
službenicima, Predlog zakona o prelazu.italijanske imovine na 
teritoriji Federativne Narodne Republike Jugoslavije u državnu 
svojinu Federativne Narodne Republike Jugoslavije po' Ugovoru
o miru sa1 Italijom, Predlog zakona, o dopuni Osnovnog zakona
o braku i Predlog zakona o izmeni Zakona 'o. uredenju narodnih 
sudova, onako kako su usvojeni u Saveznom veću.

Istovremeno izveštavam Veće naroda da je Pretsedništvo 
uporedilo tekstove Predloga zakona o izmenama i dopunama 
Zakona o državnim službenicima i da je našlo da Savezno veće 
nije usvojilo nikakve izmene u članu 65 ovog zakonskog p re 
dloga. Predlažem Veču da reši ovo pitanje. Za* reč se prijavio 
Minister pravosuda Frane Frol. Ima reč drug ministar Frol.

Ministar pravosuda Frane Frol: Drugovi narodni poslanici, 
na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o držav
nim službenicima podneseni su amandmani uz čian 63 i član 65. 
Prvim amandmanom u članu 84, stav 1, Zakona o državnim 
službenicima umjesto riječi »zbog zločinstva ili kakvog drugog 
nečasn'og djela« 'treba staviti riječi »zbog težeg krivičnog djela«.

Drugim amandmanom traži se da se u prvom stavu člana 65 
Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim 
službenicima umjesto riječi »po čl. 84 i 85 ovoga zakona« stave 
riječi »izuzev slučaja stavljanja u p ritvw  ili istražni zatvor«.

Prisustvujuči raspravi u Saveznom viječu 27 ovog mjeseca 
kao član Vlade, prihvatio sam prvi, dok drugi amandman nišam 
mogao prihvatiti.

U prvom amandmanu radi se o uskladivanju zakonskog 
teksta sa usvojenom terminologijom Opčeg dijela' Krivičnog za
konika, koji više ne poznaje staru podjelu krivičnih djela. P re 
dloženim amandmanom dovodi se sa formalne strane zakonski 
tekst u sklad sa n ovom terminologijom, koja se odnosi na 
podjelu krivičnih djela i zato je, mislim, trebalo prvi amandman 
prihvatiti.

Drugim amandmanom, koji se odnosi nai stav 1 člana 65 
Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o držav
nim službenicima, hoče se postiči baš protivno od onoga što 
se htjelo polučiti, a to je — da se službenicima pod suspenzijom 
isplačuje jedna trečina čistih prinadležnosti, a onim koji imaju 
porodicu na izdržavanju da se isplačuje polovina čistih pri
nadležnosti.



Načelo da službenik, kad svojom krivicom ne radi, ne može 
primati nikakvu nagradu, moglo bi se uvažiti, po mom mišljenju, 
samo u slučaju ako mu je krivica dokazana. 1st ih a je da se na
grada ili plača daje za stvarni rad, ali- ako se službenik bez 
utvrdene krivične odgovornosti, pa i onda kada se nalazi u 
pritvorui isključi od rada, treba mu ostaviti najpotrebniji mini
mum za život, a mislim da je 'to sadržano i' u članu 65 zakonskog 
prijedloga.

Savezno viječe prihvatilo je Prijedlog o izmjenama i dopu
nama Zakona o državnim službenicima sa prvim amandmanom, 
ko j ; se odnosi na izmjenu stava 1 člana- 84 Zakona o državnim 
službenicima, dok drugi amandman nije prihvatilo.

Molim da Viječe naroda uvaži razloge koje sam iznio i da, 
u smislu stava 1, člana 75 Poslovnika Viječa naroda, bez rasprav- 
ljanja usvoji tekst Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
državnim službenicima kako je izglasan u Saveznom viječu.

Molim druga Predsjednika da ovaj moj prijedlog stavi na 
glasanje.

Potpretsednik: Želi li ko reč? (Ne želi niko). Pošto niko ne 
želi reč, stavljam predlog druga ministra Frana Frola na gla
sanje. Ko je za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko 
protiv? (Nema). Konstatujem da je predlog druga Frana Frola 
jednoglasno primljen u Veču naroda.

Na taj način Predlog zakona o izmenama i dopunama Za
kona o državnim službenicima, Predlog zakona o prelazu itali
janske imovine na teritoriji Federativne Narodne Republike Ju 
goslavije u državnu svojinu Federativne Narodne Republike Ju 
goslavije po Ugovoru o miru sa It.alijom, Predlog zakona o 
dopuni Osnovnog zakona o braku i Predlog zakona o izmenama 
i dopunama Zakona o uredenju narodnih sudova., usklajeni su 
sa tekstovima istih zakona koji su usvojeni u Saveznom veču. 
Objavljujem da je na taj način Narodna skupština FNRJ usvo
jila ove zakone i' oni če biti upučeni, u smislu člana 75 Poslov
nika Veča naroda, Prezidijumu Narodne skupštine FNRJ radi 
proglašen j a.

Prelazimo na sledeču 'tačku dnevnog reda: pretres Predloga 
odluke o potvrdi uredaba Vlade FNRJ koje su donesene u vre
menu od 27 novembra 1947 godine do' zaključno 24 aprila 1948 
godine. Molim sekretara da pročita spisak ovih uredaba.

Sekretar dr Branko Čubrilović: Drugovi, pošto stie vi ove
uredbe pročitali, ja bih predložio da se ne čitaju. (Glasovi: Ne 
treba! — Slažemo se!).



Potpretsednik: Traži li ko reč? (Niko se ne javlja za reč). 
Pošto se niko ne javlja za reč, stavljam ove uredbe na po.vrdu. 
Molim Veče, ko je za potvrdu ovih uredaba, neka digne ruku. 
(Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Konstatujem da je 
Veče po.tvrdilo ove uredbe i šaopštavam da če one biti dostav- 
Jjene Prezidijumu na dalji postupak.

Prelazimo na sledeču tačku dnevnog reda: izbor članova 
Odbora za inostrane poslove i popunu Zakonodavnog odbora 
novim članovima.

Ima li ko kakav predlog? Ima reč dr Milorad Vlajkovič.
Dr Milioiraid Vlajkovič (NR Srbija): Drugovi, dozvolite mi 

da predložim članove Odbora za inostrane poslove našeg Veča,
i to: Spaseniju Babovič, dr Aleša Beblera, Aleksu Tomiča, Sre- 
tena Vukosavljevičai, Radovana Zogoviča, Krstu Popivodu, Nika 
Jurinčiča, dr Dimitra Nestorova, Hasana Rebca, Bogdana Oreš- 
čanina, Anku Berus, Lidiju Šentjurc, France Bevka, Petra Kom- 
neniča i Ivana Gošnjaka.

Kao zamenike predlažem: Ljubu Babiča, Pavla Iliča, Nauma 
Naumovskoig, Pal Šotia i Ali Šukriiu

Potpretsednik: Ima li ko kakav drugi predlog? (Nema). 
Pošto drugog predloga nema, stavljam predlog dr Milorada 
Vlajkoviča na giasanje. Ko je za, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Pošto nema nikog protiv, prc- 
čitana lista je, znači, jednoglasno primljena u Veču naroda.

Ima It ko kakav predlog za dopunu Zakonodavnog odbora 
novim članovima? Ima reč dr Milorad Vlajkovič.

Dr Milorad Vlajkovič: Ja predlažem druga Savu Oroviča, 
na mesto Mitra Bakiča, koji je bolestain. Na mesto Mihaila Apo- 
stolskog, predlažem Ljiljanu Čalovsku, a na mesto dr Dušana 
Bratiča — Ljubu Momčiloviča.

Ljuba Momčilovic: Ja sam več član Administrajivnog 
'odbora.

Potpretsednik: Možete biti član oba odbora.
Ima li ko kakav drugi predlog? (Nemai). Pošto drugog pre

dloga nema, stavljam predlog dr Milorada Vlajkoviča na gia
sanje. Ko je za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). «Ima li ko 
protiv? (Nema). Pošto niko nije protiv, znači da, je predlog 
jedn'Oiglasno primljen.

Na taj način, izabra.ni su članovi Odbora za inostrane po
slove i dopunjen Zakonodavni odbor novim članovima.

Odredujem odmor od 10 minuta.



(Posle odmora)

Potpretsednik: Nastavljamo sednicu. Prelazimo na pretres 
Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionali
zaciji privatnih privrednih preduzeča. Molim druga izvestioca 
Ninka Petroviča da podnese odborski izveštaj.

Izvestilac Ninko Petrovič čita izveštaj Zakonodavnog 
odbora. (Videti' prilog na kraju knjige).

Potpretsednik: Ima reč Pretsednik Saivezne planske komi
sije drug Boris Kidrič. (Dugotrajan aplauz).

Pretsednik Savezne planske komisije Boris Kidrič:
(Videti govor koji je održan u Saveznom veču na petoj 

redovnoj sednici, na da,n 28 aprila 19v48 godiine, na strani 456.)
Potpretsednik: Ko želi reč? Ima reč drug Miloš Garevič.
Miloš Garevič: Ja predlažem, druže Pretsedniče, da u znak  

osobitog poverenja, koje Narodna skupština ima u dosadašnji 
i' u buduči rad naše Vlade, bez ikakve diskusije primimo ovaj 
zakonski predlog. (Oduševljeno i dugotrajno odobravanje).

Potpretsednik: Ima li kakvih drugih predloga? (Nema). 
Stavljam predlog druga Caireviča na glasanje. Ko je za predlog 
druga Miloša Careviča, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima 
li ko protiv? (Nema).

Prelazimo, drugovi, na glasanje o Predlogu zakona o izme
nama i dopunama Zakona o nacionalizaciji privatnih privrednih 
preduzeča. Glasače se dizanjem ruke. Ko je za, neka digne ruku. 
(Svi dižu ruku). Ima li ko  protiv? (Nema).

Objavljujem da je Predlog zakona o izmenama i dopunama 
Zakona o nacionalizaciji privatnih privrednih preduzeča jedno
glasno primljen u Veču naroda Narodne skupštine FNRJ i biče 
upučen Saveznom veču na rešavanje. (Oduševljen aplauz).

Odredujem odmor od 5 minuta.

(Posle odmora)

Potpretsednik: Nastavljamo sednicu. Izveštavam da je Sa- 
vezno veče dostavilo Veču naroda izveštaj o tome da je na da- 
našnjoj sednici usvojilo Predlog zakona o izmenama i dopu
nama Zakona o nacionalizaciji privatnih privrednih preduzeča.

Uporedujuči tekst koji je primilo Veče naroda sa tekstom 
koji je usvojen u Saveznom veču, konstatovao sam da su tek-



stovi identični i da je time pretres i usvajanje u Narodnoj skup- 
štini završeno. Tekst Zakona o izmenama i dopunama Zakona
0 nacionalizaciji privatnih privrednih preduzeča biče dostavljen 
Prezidijumu Narodne skupščine FNRJ radi proglašenja.

Time 'smo mi, drugovi narodni poslanici, iscrpeli dnevni red
1 ja zaključujem sednicu i V redovno zasedanje Veča naroda 
Narodne skupštine FNRJ.

Pošto je ovo naša zaključna sednica, molim Veče naroda 
da me ovlasti da? sa sekretarom potpišem zapisnik. Prima U 
Veče ovo? (Prima).

U 12 časova biče zajednička sednica.

(Sednica je zaključena u 11,55 časova).



ZAJEDNIČKA SEDNICA SAVEZNOG 
VEČA I VEČA NARODA

Peta sednica
(28 aprila 1948)

Počet ak u 12 časova.
Pretsedavao Pretsednik Saveznog. veča Vladimir Simič.
Pretsedavajuči: Otvaram petu zajedničku sednicu V redov

nog zasedanja Saveznog veča i Veča naroda Narodne skupštine 
FNRJ. Zapisnik današnje sednice vodiče sekretar Saveznog veča 
Momčilo Markovič. Molim druga sekretara da pročita zapisnik 
prošle zajedničke sednice.

Sekretar Momčilio Markovič čita zapisnik četvrte zajedničke 
sednice.

Pretsediavajući: Ima li primedaba na pročitani zapisnik? 
(Nema). Pošto primedaba nema, zapisnik se 'o.verava. Kao što 
je na poslednjim sednicama Saveznog veča i Veča naroda saop- 
šteno, Pretsedništvo Prezidijuma Narodne skupštine Federativne 
Narodne Republike Jugoslavije odredilo je zajedničku sednicu 
sa sledečim dnevnim redom:

1) potvrda Odluke Prezidijuma Narodne skupštine Federar* 
tivne Narodne Republike Jugoslavije o ukidanju Državne komi
sije za utvrdivanje zločina okupatora i njihovih pomagača;

2) potvrda Odluke Prezidijuma Narodne skupštine Federa
tivne Narodne Republike Jugoslavije o ukidanju Komisije za 
agrarnu reformu i kolonizaciju pri VLadi FNRJ;

3) izbor tri nova člana Prezidijuma Narodne skupštine Fe
derativne Narodne Republike Jugoslavije;

4) izbor sudije Vrhovnog suda FNRJ.
Prihvata li Narodna skupština ovaj dnevni red? (Prihvata). 

Pristupamo tački prvo j dnevnog reda: potvrda Odluke Prezi
dijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Ju-



gosiavije o ukidanju Državne komisije za utvrdivanje zločina 
okupatora i njihovih pomagača. Molim druga Sekretara.r Prezi- 
dijuma, narodnog poslanika Mila Peruničiča da pročita ovu 
odluku.

Sekretar Prezidijuma Mile Perttničić: Drugovi narodni po
slanici, još za vreme Drugog zasedanja Antifašističkog veča na
rodnog oslobodenja Jugoslavije 30 novembra 1943 godine, 
AVNOJ je doneo Odluku o osnivanju Komisije za utvrdivanje 
zločina okupatora i njihovih pomagača. Docnije je osnivanje 
te komisije i zakonom potvrdeno. Komisija je u svom radu sa- 
radivala sa Komisijom Organizacije Ujedinjenih nacija za utvr
divanje ratnih zločina sa sedištem u Londonu. Medutim, s jedne 
strane, kako je ova komisija Organizacije Ujedinjenih nacija 
sada u likvidaciji, a s druge strane, što prema 'odredbama Za
kona o javnom tužioštvu, gonjenje krivičnih del.a. spada u na- 
dležnost javnog tužioštva, to je prestala potreba daljeg posto- 
janja ove komisije. Zato je, na osnovu Ustava, Pretsednik Sa
vezne vlade predložio Prezidijumu Narodne skupštine FNRJ 
ukidanje komisije. Prezidijum Narodne s.kupštine FNRJ je doneo
o  tome odluku, koja glasi (čita):

»Na predlog Pretsednika VLade Federativne Narodne Repu
blike Jugoslavije a nat osnovu člana 74 tačke 6 i tačke 15 Ustava 
FNRJ, Prezidijum Narodne skupštine Federativne Narodne Re
publike Jugoslavije donosi

O D L U K U
O UKIDANJU DRŽAVNE KOMISIJE ZA UTVRDIVANJE ZLOČINA 

OKUPATORA I NJIHOVIH POMAGAČA

Član 1 {
Državna komisija za utvrdivanje zločina okupatora i njiho

vih pomagača pri Pretsedništvu Vlade FNRJ, osnovana odlukom 
AVNOJ-a br. 10 od 30 novembra 1943 god., potvrdena Zako
nom o potvrdi odluka i zakona donetih pre 1 decembra 1945 
godine, od 9 novembra 1946 godine, — ukida se danom cbjav- 
ljivanja ove odluke.

Član 2
Poslove komisije dovršiče Javno tužioštvo FNRJ shodno 

čl. 1 tač. 2 Zakona o javnom tužioštvu, na koga prelaze sve 
funkcije komisije, predvidene posebnim zakonima, ugovorima
ii zakonskim propisima.

Arhiva komisije predače se na čuvanje Vrhovnom sudu 
FNRJ.



Član 3
Pretsedništvo Vlade FNRJ obezbediče izvršenje ove odluke.

Član 4
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u »Službe 

nom listu Federativne Narodne Republike Jugoslavije.«
Pretiseđjavajući: Potvrduje li Narodna skupština Odluku 

Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike 
Jugoslavije o ukidanju Državne komisije za utvrdivanje zločina 
okupatora i njihovih pomagača? (Potvrduje). Ima li ko protiv? 
(Niko). Objavljujem da je Narodna skupština potvrdila Odluku
0 ukidanju Državne komisije za utvrdivanje zločina okupatora
1 njihovih pomagača. Ova če odluka biti upučena Prezidijumu 
radi objavljivanja.

Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda: potvrda Odluke 
Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike 
Jugoslavije o ukidanju Komisije za agrarnu reformu i koloni- 
saciju pri Vladi FNRJ. Reč ima Sekretar Prezidijuma, narodni 
poslanik drug Peruničič.

Sekretar Prezidiijimia Mile Petruničić: Drugovi narodni po 
slanici, posle ukidanja Ministarstva za agrarnu reformu i kolo- 
nizaciju, Skupština je donela februara 1946 godine zakon kojim 
se osniva Komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju. Istim 
ovim zakonom ukinut je i dotadašnji Agrarni savet i svi poslovi 
Ministarstva za agrarnu reformu i kolonizaciju i Agrarnog sa- 
veta prešli ’su na Komisiju za agrarnu reformu i kolonizaciju. 
Pošto je Komisija izvršila postavljene zadatke, prestala je arpso- 
lutno svaka potreba zai njenim daljim postojanjem. Zato je P re t
sednik Savezne vlade predložio Prezidijumu ukidanje komisije. 
Prezidijum je na osnovu toga doneo odluku koja  glasi (čita):

»Na predlog Pretsednika Vlade Federativne Narodne Repu
blike Jugoslavije a na osnovu člana 74 tačke 6 i tačke 15 Ustava 
FNRJ, Prezidijum Narodne skupštine Federativne Narodne Re
publike Jugoslavije donosi

O D L U K U
O UKIDANJU KOMISIJE ZA AGRARNU REFORMU I KOLONIZACIJU

PRI VLADI FNRJ

Član 1
Danom objavljivanja ove odluke ukida se Komisija za 

agrarnu reformu i kolonizaciju pri Vladi FNRJ.



Član 2
Poslove komisije preuzeće Ministarstvo poljoprivrede FNRJ.
Arhiva komisije predače se na čuvanje Ministarstvu poljo

privrede FNRJ.
Člian 3

U ukidanju Glavne komisije za naseljavanje boraca u Voj
vodini, preuzimanju njenih poslova i arhive doneče rešenje Mi
nistar poljoprivrede FNRJ.

Član 4
Pre'sedništvo Vlade FNRJ obezbediče izvršenje ove odluke.

Član 5
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u »Službe- 

nom listu Federativne Narodne Republike Jugoslavije.«
Molim Narodnu skupštinu da po.tvrdi ovu odluku.
Pretsedavajuči: Ko je za potvrdu proeitane Odluke iPrezi- 

dijumai Narodne skupštine FNRJ o uikidamju Komisije za agrarnu 
reformu i kolonizaciju pri Vladi FNRJ, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li koga protiv? (Nema). Objavljujem da je Na
rodna skupština potvrdila Odluku o ukidanju Komisije za 
agrarnu reformu i kolonizaciju pri Vladi FNRJ koju je doneo 
Prezidijum Narodne skupštine FNRJ.

Prelazimo na treču tačku dnevnog reda: izbor tri nova 
člana Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ. Ovde se bira jedan 
član na mesto osudenog bivšeg narodnog poslanika dr Drago- 
ljubđ Jovanoviča. Ima li ko predlog za izbor no.va tri člana?

Zvonko Br'kiić (Izborni srez Grubišno Polje, NR Hrvatska): 
Predlažem Saveznom veču i Veču naroda da se na mesto osu
denog Dragoljuba Jovanoviča izabere narodni poslanik Ninko 
Petrovič. (Buran aplauz). Dalje, predlažem da se izabere u P re 
zidijum narodni poslanik iz Slovenskog Prim orja Ivan Regent 
(Buran aplauz) i narodni poslanik iz Istre dr Savo Zlatič (Buran 
aplauz).

Pretsedavajiući: Da, li ima ko od narodnih poslanika kakav 
drugi predlog? (Nema). Da li ima ko protiv predloga narodnog 
poslanika Zvonka Brkiča? (Nema). Objavljujem da su izabrana 
tri nova člana Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Na
rodne Republike Jugoslavije i to: Ninko Petrovič, Ivan Regent
i dr Savo Zlatič. (Buran i dugotrajan aplauz).

Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda: izbor sudije 
Vrhovnog suda Federativne Narodne Republike Jugoslavije.



Prema obaveštenju, narodni po,slanik Bogoljub Stojanovič ima 
predlog. Ima reč drug Stojanovič.

Bogloiljub Stojanovič (Izborni srez požarevački, NR Srbija): 
Za sudiju Vrhovnog suda predlažem dr Ivana P. Grgiča, sekre- 
tara Komisije za utvrdivanje ratnih zločina. (Aplauz).

Dr Ivan P. Grgič- svršio je pravne nauke u Pragu. Posle 
doktorata pravnih nauka, stupi'O je u pripravnu pra.ksu u 
Okružnom sudu u Splitu.

Meseca septembra 1943 godine stupio je dobrovoljno u NOV 
u Četvrtu dalmatinsku brigadu. U početku 1944 godine preme- 
šten je u štab 8 korpusa a odatle u Severnu Dalmaciju na rad 
na organizaciji narodne vlasti. Bio je pročelnik Gospodarskog 
odjela Okružnog narodnooslobodilačkog odbora za Knin a isto- 
vremeno radio je i m  organizaciji kotarskih i opštinskih na- 
rodnooslobodilačkih odbora.

U septembru 1944 godine pozvan je u ZAVNOH i' raidio je 
u Odjelu za pravosude, u Zemaljskoj komisiji za ratne zločine
i kao nastavnik na kursu za narodne sudije. U oktobru 1944 go
dine postavljen je za sekretara Državne .komisije za utvrdivanje 
zločina okupatora i njihovih pomagača. Na toj dužnosti ostao 
je sve do ukidanja komisije.

Član je Izvršnog odbora Narodnog odbora grada Beograda
i u tom svojstvu pretsednik Komisije za srednje i niže stručne 
škole i kurseve i član Komisije za eksproprijaciju. Član je 
Izvršnog odbora Gradskog odbora Narodnog fronta grada Beo
grada i pretsednik njegovog Finansiskog odbora.

Pretsedavajuči: Ko je za predlog druga Stojanoviča, neka 
digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko kakav drugi predlog? 
(Nema). Da li je ko protiv ovoga predloga? (Niko). Objavljujem 
da je za sudiju Vrhovnog. suda Federativne Narodne Republike 
Jugoslavije na zajednickoj sednici oba veča Narodne skupštine 
izabran dr Ivan P. Grgič, dosadašnji sekretar Državne komisije 
za utvrdivanje ratnih zločina.

Mile Peruničič: Molim za reč.
Pretsedavajuči: Ima reč drug Mile Peruničič.
Mile Peruničič: Pretsedništvo Prezidijuma predlaže da se 

dnevni red dopuni potvrdom Ukaza o ukidanju i osnivanju mini- 
starstava Vlade FNRJ br. 19 i Ukaza o rekonstrukciji vlade Br. 20 
oba od 8 januara 1948 godine.

Pretsedavajuči: Prima li se predložena dopuna dnevnog 
reda? (Prima). Molim druga Peruničiča da pročita ukaze.



Mile Peruničić: (Čita ukaze. — Videti priloge na kraju 
knjige.)

Pretsedavajuči: Ko je za potvrdu ukaza Prezidijuma od 8 
januara 1948 godine koje ste sada culi, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je Narodna 
skupština FNRJ potvrdila Ukaz o ukidanju i osnivanju ministar- 
stava Vlade FNRJ Br. 19 i Ukaz o rekonstrukciji Vlade FNRJ 
Br. 20 od 8 januara 1948 godine.

Time je dnevni red zajedničke sednice 'iscrpen. Zaključujem 
sednicu a istovremeno i V redovno zasedanje Narodne skup
štine Federativne Narodne Republike Jugoslavije.

(Sedniea je zaključena u 12,15 časova).
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