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PREZIDIJUMA

IZ DANJE
NARODNE
SKUPŠTINE

FNRJ

VEĆE N A R O D A

P r v a sednica
(25 maja 1949)
Početak u 14,30 časova.
Pretsedavao pretsednik Josip Vidmar (NR Slovenija).
Pretsednik: Otvaram prvu sednicu VII redovnog zasedanja
Veča naroda Narodne skupštine Federativne Narodne Repu
blike Jugoslavije. Zapisnik današnje sednice vodiče sekretar
Mihailo Grbič.
Izvolite saslušati Ukaz Prezidijuma Narodne skupštine
FNRJ o sazivanju Narodne skupštine Federativne Narodne Re
publike Jugoslavije u VIJ redovno zasedanje:
Na osnovu čl. 74 Ustava FNRJ Prezidijum Narodne skup
štine Federativne Narodne Republike Jugoslavije donosi
UKAZ
O SAZIVANJU NARODNE SKUPŠTINE FEDERATIV NE NARODNE
REPUBLIKE JU G O S L A V IJE U VII R EDOVNO ZASEDANJE

Narodna skupština Federativne Narodne Republike J u g o 
slavije saziva se u VII redovno zasedanje na dan 25 maja 1949
godine.
U. Br. 495
12 m aja 1949 godine
B eo g rad

Prezidijum Narodne skupštine
Federativne Narodne Republike Jugoslavije
S e k re ta r

M. Peruničič, s. r.

Pretsednik
dr I. Ribar, s. r.

(Čitanje ukaza narodni poslanici saslušali su stoječi).

Saopštavam Veću da je Vlada FNRJ, u smislu člana 63
Ustava, dostavila Veču naroda na rešavanje sledeče zakonske
predloge: 1) Predlog zakona o izmenama i dopunama Opšteg
zakona o narodnim odborima; 2) Predlog 'osnovnog zakona o
zemljoiradničkim zadrugama; 3) Predlog opšteg zakona o zanatstvu; 4) Predlog zakona o otkupu privatnih apoteka; 5) P re 
dlog zakona o izmenama Zakona o uređenju narodnih sudova;
6) Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa; 7) Predlog zakona o izmenama
i dopunama Zakona o državnoj arbitraži i 8) Predlog zakona o
vojno-pomorskim zastavama Federativne Narodne Republike
Jugoslavije.
Svi ovi zakonski predloži upučeni su, u smislu člana 59 p o 
slovnika, Zakonodavnom odboru.
Zakonodavni odbor Veča naroda podneo je Veču svoje
izveštaje koji su štampani i zajedno sa zakonskim predlozima
razdeljeni narodnim poslanicima, a biče stavljeni na dnevni
red kad to Veče odluči.
Saopštavam da je Vlada FNRJ podnela Veču naroda na
potvrdu uredbe donete u vremenu od 25 decembra 1У48 goame
do zaključno 23 maja 1949 godine. Spisak ovih uredaba je
otštampan i razdeljen narodnim poslanicima, a njihova potvrda
staviče se na dnevni red.
Prezidijum Narodne skupštine FNRJ podneo je Veču na
roda Predlog odluke o pripajanju teritoriji NR Bosne i Herce
govine područja sela Kruševa i sela Vučeva. Ova odluka takođe
je dostavljena Zakonodavnom odboru na pretres.
Zakonodavni odbor Veča naroda podneo je o ovoj odluci
Veču svoj izveštaj koji je štampan i razdeljen narodnim posla
nicima.
Saopštavam da je Prezidijum Narodne skupštine FNRJ dostavio Veču naroda na odobrenje i potvrdu ukaze donete u
vremenu između IV vanrednog i VII redovnog zasedanja Na
rodne skupštine FNRJ. Potvrda ovih ukaza biče stavljena na
dnevni red.
Izvolite saslušati molbe narodnih poslanika za otsustva. Na
rodni poslanici dr Siniša Stankovič, Joca Rajkovič, dr Miloš
Popovič, Radovan Papič, Niko Jurinčič, Petar Masnič, Kurteš
Aguši i Venko Markovski mole po pet dana otsustva.
Predlažem Veču da se ovim poslanicima odobri otsustvo.
Prima li Veče ovaj predlog? (Pr.ima). Objavljujem da je pročitanim poslanicima odobreno otsustvo.

Prelazimo na dnevni red: utvrdivanje dnevnog reda.
Predlažem Veču za naredne sednice ovog zasedanja sledeči
dnevni red:
1) pretres Predloga opšteg zakona o zanatstvu;
2) pretres Predloga osnovnog zakona o zemljoradničkim
zadrugama;
3) pretres Predloga zakona o otkupu privatnih apoteka;
4) pretres Predloga zakona o vojno-pomorskim zastavama
Federativne Narodne Republike Jugoslavije;
5) pretres Predloga zakona o izmenama Zakona o uredenju
narodnih sudova;
6) pretres Predloga zakona o izmenama i dopunama Za
kona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa;
7) pretres Predloga zakona o izmenama i dopunama Za
kona o državnoj arbitraži;
8) pretres Predloga odluke o pripajanju teritoriji NR Bosne
i Hercegovine područja sela Kruševa i sela Vučeva;
9) pretres Predloga odluke o potvrdi uredaba Vlade FNRJ
donetih u vremenu od 25 decembra do zaključno 23 maja 1949
godine;
10) pretres Predloga za potvrdu ukaza Prezidijuma Na
rodne skupštine FNRJ donetih izmedu JV vanrednog i VII redovnog zasedanja;
1 1 )'pretres Predloga zakona o izmenama i dopunama
Opšteg zakona o narodnim odborima.
Prima li Veče ovaj predloženi dnevni red? (Prima).
Pošto Veče prima predloženi dnevni red, današnju sednicu
zaključujem, a iduču zakazujem za sutra, 26 maja, u 16 časova,
sa utvrdenim dnevnim redom.
(Sednica je zaključena u 14,45 časova).

С АВ Е З Н О ВЕЋЕ

П рв а седница
(25 маја 1949)

Почегак у 14,55 часова.
Претседавао претседник Владимир Симић (Изборни
срез Београд III, HP Србија).
Претседник: Отварам прву седницу VII редовног заседања Савезног већа Народне скупштине ФНРЈ.
Записник данашње седнице водиће секретар Момчило
Марковић.
Позивам Веће да саслуша Указ о сазивању овог заседања:
На основу чл. 74 Устава ФНРЈ Президијум Народне
екупштине Федеративне Народне Републике Југославије
доноси
У К A3
О САЗИВАЊУ НАРОДНЕ СКУГ1ШТИНЕ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ
РЕПУБЈ1ИКЕ ЈУГОСЈ1АВИЈЕ У VII РЕДОВНО ЗА СЕДА Њ Е

Народна скупштина Федеративне Народне Републике
Југославије сазива се у VII редовно заседање на дан 25 маја
1949 године.
У . ЈЈр. 1У5
12 маја 1949 годнне
Београд

Президијум Народне скупштине
Федеративне Народне Републике Југославије
Секретар

М. Перуничић, с. р.

Претседннк

др И. Рибар, с. р.

(Чадање указа народаи ггосланици саслушали су стојећи).
Влада ФНРЈ доставила je Савезном већу на решавање
следеће законске предлоге: 1) Предлог закона о изменамз
и допунама Општег закона о народним одборима; 2) Предлог основног закова о земљорадничким задругама; 3) Предлог о-пштег закона о занатству; 4) Предлог закона о откупу
ттр^затиих атотека; 5) Предлог закоша о измеиа 1ма Закон •
о уређењу «ародних судова; 6) Предлог закона о изменама
и допунама 3a«o«ia о оверавању потписа, руксшиса -и преписа; 7) 'Предлог аакона о гомеиама и дјошуиама Закона о
државној 'Зрбитражи; 8) Предлог закона о војно-поморским
за!ставама Федвративне М(а(родк(е Републике Југославије.
Сви ови 3'Н«онски предлози, у смислу пословника, одмах
су били достављени Законодавном одбору Савезног већа на
разматрање и решавање; раздељени су народним посланицима, а ставиће се на- дневми ред кад Веће донесе о томе
одлуку.
Поред овога, Влада ФНРЈ подноси Савезном већу на
одобрење уредбе које je, у времену од 25 децембра 1948 године д о 23 мај'а 1949 године, донела на основу Закона о
овлашћењу Влади ФНРЈ за доношење уредаба no питањима
из народне привреде. Списак ових уредаба je отштамлан и
раздел>ен народним посланицима, а биће стављен на дневни
ред кад Савезно веће донесе о томе одлуку.
Президијум Народне скупштине ФНРЈ поднео je Caвезном већу на решавање Предлог одлуке о припајању територији Народне Републике Босне и Херцеговине подручја
села Крушева и села Вучева, која су досада прмпадала територији Народне Републике Цре Горе. Предлог ове одлуке
6iF,o je даставље« и Законодавном одбору иа разматрање и
решавање, умпожен je и раздељен народним досланицима, a
биће стављен на дневни ред када се о томе донесе одлука.
Даље, Президијум Народне скупштине ФНРЈ поднео je
Савезном већу иа1 потврду указе донете у времену између IV
ванредног и VII редовног заседања Народне скупштине
ФНРЈ. Потврда ових указа такође ће бити стављена на
д н е в Б И ред овог заседања.
Потлретседник Савезног већа друг Осман Карабеговић,
који je постао Министар трговине и снабдевања у Влади
ФНРЈ, поднео je оставку на положај потпретседника. Пошто
je положај министра у Савезној влади инкомпатибилан са
S

положајем потпретседника већа Народне скупштине, то се
оставка прима на знање с тим да се на овом заседању сгави
на дневни ред, кад Веће о томе одлучи, избор једног потпретседника Савезног већа Народне скупштине ФНРЈ.
Народни посланици Ловро Кухар, Фрањо Нефат, Матевж
Хаце, Богоја Фотев, Јово Црногорчевић, Ђуро Салај, Тоне
Фајфар, Светозар Вејновић, Симо Комненић, Јозо Бакрач,
Иван Гранђа и Стеван Самарџија молили оу отсуство са овог
заседања, било због болести било због службених послова.
Предлажем Савезном већу да се именованим народним посланицим'а одобри отсуство од 4 дана, Прим.а' ли Веће овај
лредлог? (Прима). Оглашавам да je предлог прихваћен и да
je именованим народним посланицима одобрено отсуство од
4 дана.
Прелазимо на дневни ред: утврђивгње дневног реда.
Претседништво предлаже Оавезном већу следећи дневни ред:
1) претрес Предлота основног закона о земљорадничким
задругама;
2) претрес Предлога општег закона о занатству;
3) претрес Предлога закона о откупу приватних апотека;
4) претрес Предлога закона о војно-поморским заставама Федеративне Народне Републике Југославије;
5) претрес Предлога закона о изменама Закона о уређењу народиих судова;
6) претрес Предлога закона о измен®ма и допунама Закона о оверавањл' потписа, рукописа и преписа;
7) лретрес Предлога закона о и.зменама и допуиама Закона о државној арбитражи;
8) претрес Предлога одлуке о припајању територији
Народне Републике Босне и Херцеговине лодручја села
Крушева и села Вучева која. су досада припадала територији
Народне Републике Црне Горе;
9) претрес Предлога одлуке о потврди уредаба Владе
ФНРЈ донесених у времену од 25 децембра 1948 до 23 маја
1949 године;
10) претрес Предлога закона о изменама и допунама
Општег закона о народним одборима;

11) предлог за потврду указа Президијума Народне скупштине ФНРЈ издатих у времену од 25 децембра 1948 до 23
маја 1949 године;
12) избор једног потпретседника Савезног већа.
Да ли .прима Веће предложени дневни ред? (Прим.а).
Објављујем да je гтредложени дневн« ред прихваћен. Овим
je седница завршена.
Идућу седницу заказујем за сутра, 26 ,маја, у 17 часова.
(Седница je закључена у 15 часова).

BETiE H A P O Ц A

Д р у г а седница
(26 маја 1949)
Почетак у 16,15 чассжа.
Претседавао претседник Јосип Видмар.
Претседник: Отварам друпу седницу VII редовног заседања Већа народа Народне скупштине Федеративне Народне
Републике Југославије. Записник данашње седнице водиће
секретар Већа др Бранко Чубриловћ. Молим друга секретара
да прочита записник прошле седнице.
Др Бранко Чубриловић (HP Босна и Херцеговина) чита
записник прве седнице од 25 маја 1949 године.
Претседник: Има ли примедаба на прочитани записник?
(Нема). Пошто прмедаба нема, записник се оверава.
Народни посланици Хајро Капетановић, Андрија М у-‘
гоша, Тоне Видмар, Едвард Коцбек, Стане Кавчич, Отон Жупанчич и Лидија Шентјурц моле по четири дана отсуства
ради службеног посла.
Предлажем Већу да се овим народним посланицима
одобри тражено отсуство. Прима ли Веће овај предлог?
(Прима). Објављујем да су тражена отсуств^ одобрена.
Пре прелаза на дневни ред предлажем измену дневног
реда и то: да се претрес Предлога основног закона о земљорадничким задругама стави н'а прво место, а д а се претрес
Предлога општег закона о занатству стави на дневни ред тек
сутра, пошто Претседник Привредног савета друг Кидрич
данас не може дати експозе о овом закону. Прихвата ли
Веће овај предлог? (Прихвата). Пошто се предлог прима,
прелазимо на дневни ред.

Прва тачка дневног реда je: претрес Предлога основног
закона о земљорадничким задругама. Молим друга известиоца Михаила Грбића да поднесе извештај Законодавног
одбора.
Известилац Михаило Грбић (HP Црна Гора): (Чита извештај Законодавног одбора. — Видети прилог на крају
књиге.)
Другови народни посланици, Предлог основног закона
о земљорадничким задругама који je Влада доставила Народној скуиштини на усвојење и који je, као што сте чули,
у Законодавном одбору, послије савјесног претресања, једногласно и свесрдно лрихваћен, толико je важан и значајан за
даљи напредак земљорадничког задругарства и осцијалистичку изградњу наше домовине, да желим и са своје стране
да проговорим неколико ријечи.
Наше партиско и државно руководство још у току ргта
и Народне ревслуције, а нарочито по ослобођењу, још у самом почетку изградње ФНРЈ, придавало je особити значај
задругарству и задружној својини. Тако je чланом 17 Устава
наша држава преузела на себе дужност особитог старања о
задружним организгцијама и пружања свестране помоћи задругарству, a jy сврху што бржег и свестранијег развоја и
организационог учвршћења задружних организација био je
донесен, 18 јула 1946 године, и Основни закон о задругама.
Тиме je задругарство у нашој земљи добило истински народни карактер и нову садржину, сслобођено je било од
свих оних капиталистичких стега и фарисејске политике ненародних режима који су га окивали у бившој Југославији.
Приликом претреса Основног закона о задруга 1ма у Савезном вијећу Народне скупштине ФНРЈ, друг Кидрич ј.е
улогу задругарства у нашој држави радног народа овако
окарактерисао:
„Задруге у новом односу треба да претстављају: прво,
фактор који памаже ослобођењу радног народа села и града
од свакојаке експлоатације, фактор за подиз 1?.ње благостањт
радног народа; друго, ф а к т о п за подизање организационог
смисла и културлог нивоа радлог народа; треће, фоктор који
наш државни сектор помзже и који са државним сектором
сарађује; четврто, ф актоР к°ји самостално, подижући најширу иницијативу радних маоа уопште, а сељаштва напосе,
пом'аже спровођење наше опште привредне лилије.”
Развлјајући се у сквиру досадашњег закона на оваквим
поставкама, снажно потпомогнуто од државе, ми видимо да

je задругарство код нас, у току ове четири године од ослобођења, постигло значајне услјехе и припремило услове за
своје даље јачање и прошириваље на луту социјалистичке
реконструкдије наше пољопривреде. Вршећи размјену робе
између села и града, лроширујући ту дјелатност на посредовање у трговини по везаним цијеиама, т спровођењу
откупа жита итд., набавно-продајне задруге постале су важно
средство апарата социјалистичке трговине и у борби против
шпекулације одиграле велику улогу. Но, значај дооадашњег
Основног закона о задругама огледао се поред осталог нарочито и у томе, што je он предвиђао оснивање нових, дотле
непознатих код нас задружних форми, то јест сељачких
радних 3|3друга K'ao виших социјалистичк.их облика пољопривредног газдинства. И поред свих тешкоћа с којима су се
бориле — а боре се и данас — селуачке радне задруге показале су веома значајне услјехе у подизању и унапређењу пољолривредне производње, у сталном економском ј.ачању задружног газдинства, показујући својим успјесима на дјелу
вредности крупног колективног газдинства над индивидуалним, и ТО' како у односу на интересе самих сељака-задругара,
тако и са гледишта социјалистичке привреде као цјелине.
Међутим, од доношења Основног закона о задругама,
јула мјесеца 1946 ,па до данаи извршене су крупне промјене
у пр-ивредном, друштвеном и културном животу наше земље
кроз процес њене социјалистичке изградње. Национализација цјелокулне индустрије, руднима, банака, електричних
централа, трговине и стварање на тај начин моћног државHoir социјалистичког сектора; доношење и извођење, ево већ
•грећу годину, са крупним резултатима, Петог\_дишњег плана,
политичко и организационо јачање народне власти, значајки
успјеси који су шостигнути у области просвјећивања и подизања свијести широких радних маса града и села, — сви ти
чиниоци знатно су измијенили привредну структуру наше
земље у изградњи основе за њено преображавање из аграрно
заостале у индустриски развијену и напредну државу социјалистичког типа. Премда je подизање наше пољопривреде,
у првом реду услијед њене знатне заосталости коју смо наслиједили 'ОД бивше Југославије и услијед пустошења з.а вријеме рата, текло споријим темиом од л од изањ а индустрије,
ми смо и у noj областл, нарочито у орошлој годиии
постигли значајне успјехе. Сјетвена површина достигла
je предратну, принос по хектару достигао je и превазишао
предратни десетсгодишњи лросјек, укупна производња у

ратарству премашила je предратни ниво, сточарство je углавном обновљено, план откупа бијелих житарица остварен je
ca 138%, а план промета no везаним цијенама са 99,8%. Политика планског развоја сточарства и покривдња потреба
наше индустрије домаћом производњом сировина огледа се
и у великом повећању крмног и лндустриског биља, у односу
на стање прије para. У лрошлој згодини, у односу на 1939 годину, ловећање крмног биља износило je 63,05%, ,а индустриског за ск-оро дв-а и по лута.
У лољопривреди се све брже развија социјалистички
сектор (државни и задружни), који je већ знатно допринео
повећању и унапређењу пољопривредне производње. Из земљишног фонда створена. су крупна државна пољопривредна
добрз к о ја данас обухватају 434.050 ха зе-мље « која, лрема
плану, треба ове године да повећају: поврћа за 200%, свиња
за 218%, говеда за 100%, живине за 400% у односу на лрошлу
годину.
Спроводећи разним мјерама правилан курс политике на
селу arpiapHOM реформом и колонизацијом, прогресивним системом опорезивања, контролом и ограничењем купопродаје
земље, системом откупа и везаним цијенама, развиј'ањем пољопривредних машинских станица, сточ,арских фарми и широке адреже економија за потребе трудбеника, сјеменском
службом, мелиорацијама и јевтиним кредитом, интензивним
политичким радом за учвршћивање савеза радника и сељака,
свестраним развијањем земљорадничког задругарства итд.,
наша држав.а je истрајно ломагала еконоадско снажење и политичко уздизање радног сељаштва. Оваква политика наше
Партије и државног руководства извршила je крупан економски, социјални и политички преображај иа1 селу, што се тако
видн-о испољило у области земљораднчког задругарства.
Радно сељаштво je схватило да je задругарство најбоље
средство за побољшање његовог живота, аа економско, политичко и културно подизање села. Оно се стога постелено
v, добровољно, учећи се на пратои и учествујући м^асовно
кроз фронтовске бригаде на општој изградњи социјализма,
у све већој мјери удруживало у разне облике земљорадничких задруга. Значајан развој земљорадничког задругарства до данас на;јбоље се види из ових података.
На дан 31 јануара 1949 године им'али смо укупно 8.802
земљорадничке ‘задруге општег типа, са 3,152.760 учлањених
задругара, или заједно са породицама те задруге су обухватиле готово сва наша села, оачоко 12 милиона становника. Тип

јединствене опште земљораднинке задрјуге, у који од прошле
године прераста задоуга старог набавно-продајног типа,
претставља знатан корак напријед. О томе свједочи чињеница што су овакве задруге имале од почетка ове године
око 2.500 задружних економија, 489 машинских станица,
7.670 крупних и средњих машина, 9.651 плуг, 14.040 комада
крупне и средње стоке са 1.530 приплодних грла. Код земљорадничких задруга општег типа било je 31 јануара т. г.
на штедним улозима 23,826.416 динара. Наравно да су све
ове цифре до данас увелико превазиђене.
Земљорадничка задруга општег типа постаје јединствена
задружна организадија на селу, која обухват.а цјелсжупну
привредну активност села. Она олакшава планирање, лакше
руковођење, појевтињавање .административних трошкова,
боље искоришћавање кадрова, лакшу материјалну конгролу.
Развијањем еко«омија и других форми задружне пољопривредне дјелатности код ових задруга, оне радно сељаштво
приводе ка социјалистичким формама рада и олакшавају му
прелазак у више задружне облике — iy сељачке радне задрјуге.
Нарочиту важност има напредак радних задруга. Њ ихов
развој као социјалистичког газдинства у пољопривреди
ишао je у почетку спорије, но паралелно са општим привредним и политичким развојем земље, нарочито од краја
1946 године, процес њиховог развијања .показује све бржи
темпо. „Радни сељак ггочео je да сравњује бурни темпо
изградње на свим секторима нашег привредног живота,
с једне стране, a, с друге стране, заостајање индивидуалног
сељачког газдинства иза свепа тога. Наш радни сеља« почео
je јаче да схвата улогу машине^у пољсшривреди, улогу плана,
улогу социјалистичког рада и социјалистичке организадије
ра1д'а“. (Кардељ: „Комунист” бро-ј 2 о д 1949 годиме, стр. 62).
Тако, на .примјер, крајем 1945 године било je свега 31
сељачка радна задруга, 1946 — 454, 1947 — 779, на крају
,1948 године — 1318, а, према непотпуним подацима, на дан
20 маја 1949 године одобрена je « регистроваиа 4271 радна
задруга, са преко 211.000 домаћинстава и преко милион хектара земље. Према извјештају Комитета за задругарствс
Владе ФНРЈ, на дан 30 јуна 1948 године било je 7.987 мјесних
народних одбора, а у 3.056 мјесних народних одбора већ су
основане сељачке радне задруге, те, према томе, у 38,26%
мјесних народних одбора постоје сељачке радне задруге.
Код сељачких радних задруга било je на дан 31 марта т. г.
стоке: коња — 86.129, гсведа — 86.484, оваца — 567.791 и

свиња — 79.029. Од справа и машина било je: плугова —
78.153 или 5,8% од укупног броја у ФНРЈ, сијачица —
14.625 или 14,5%, жетелица — 2.379 или 15%, кола (без
Македоније) 40.026 или 3,5% и трактора (Србија) 513 или
12,3%.
Проучивши у данашњој ef апи изградње социјализма
све привредне, економске и политичке проблеме у вези са
сложеним стањем социјалистичке реконетрукције пољолривреде, њеним заостајањем иза развоја индустрије и могућлостима убрзања процеса социјалистичког преображаја села,
II пленарно засједање ЦК КПЈ донело je историску Резолуцијју о наредним задацима Партије, Народног фронта и органа народне власти у тој области. На основу правилне а«ализе фактичког стања и наших могућности, II пленарно засједање ЦК оцијенило je да се, поред административноекономских и политичких мјера, мора као основни задатак
у нашој политици на селу поставити и јачање социјалистичког сектора пољопривреде, да се мора и може појачати
темпо досадашњег развоја социјалистичког сектора у пољапривреди, нарочито путем све већег увлачења ситног и
средњег сељака у задруге.
BeoMia важни задаци и мјере садржа1не у резолуцији
спроводе се већ неколико мјесеци у живот и плодови те политике широко -и свестрано се одражавају. Стварају се
чврсти организациони центри, .политички и задружни, за
бригу око текућих задата|к а у борби за социјалистички преображај села, за даље потискивање капиталистичких елемената. Изграђен je инвестициони пла« и план кредига за сељачке радне задруге, а састављање годишњих планова (производње, капиталне зградње, финансиског планирања итд.)
р-адних задруга вршиће се у склопу општедржавног плана.
Снабдијевање задругара који раде на социјалистичком задружном сектору вршиће се на истим принципима по којима
се снабдијевају и сви остали трудбеници социјалистичког
сектора. Указује се уопште разноврсна помоћ земљорадничком задругарству у материјалном погледу: у дугорочним
кредитима, у набавци приплодне и друге стоке, у механизацији итд. У идућој години отпочеће сериска производња
трактора.
Д руго пленарно засједање ЦК КПЈ претстављало je
важну прекретнцу у правцу даљег развоја земљорадничког
задругарства а нарочито сељачких радних задруга. Развиј.а
се на широком фронту социјалистички преображај нашега

села. Сваки дан стижу извјешт.аји о десетинама нових сељачких радних задруга; yi низу срезова већ je огромна већина радних сељака укључека у задруге. У HP Македонији
социјалистички сектор (државни и задружни) обухв.атио je
око 50% пољопривредне површине. У HP Црној Гори, у
к ојој je досада основано око 250 радних задруга, стање се
у задружној пољопривредној површини такђе приближава
истом проценту. Радне масе нашег народа, у селу и rpiajy,
прихватиле qyi Резолуцију II пленарног засједања ЦК са
одушевљењем и свијешћу да je социјалистички преображај
нашега села животно питање сељаштва, саставни дио извођења Петогодишњег ллана и социјалистичког преображаја
наше земље у дјелини. Само радно сељаштво које се у рату
и Народној револуцији заједно са радничком класом борило
за националне и социјалне слободе, дубоко и крвно срашћујући са великим тековинама борбе и револуције, манифестује све одлумније увјерење да га Комунистичка партија.
Југославије са Титом иа чел|у| води ка истинском напретку и
благостању, омогућавајући му да се својим рођеним очима
и кроз сопствену свакодневну ораксу увјери у потребу преласка са ситне робне производње на крупно» колективно газдинство, без чега се не може ослободити своје вјековне
заосталости, биједног живота и капиталистичке експлоатације. Радно сељаштво je у току ове четири године од ослобођења до данас јасно доказало да je схватило задругарство
као једино средство за боље економске услове сво-пг живота,
за лолитичко и културно уздизање села, за> подизање пољопривреде на виши, напреднији степен. О«о je тако, на примјер, са одушевљењем и масовним полетом у прошлој roдини у:чествовало у подизању лреко 4000 задружних домова,
свјесно велике улоге коју ти домови њмају у привредном
и културном јачању сељаштва.
Лењинове идеје да je помоћу инокосног, исцјелка«ог сељачког газдинства немогућно изграђивати социјалистичко
друштво, д а се ломоћу ситног и назадног сељачког газдинства не може изићи из биједе, већ да се мора помоћу разних
форми кооперација, уз свестрану помоћ социјалистичке државе, прећи на крупна социјалистичка газдинства на бази
нове технике, уз употребу научних метода! интензификације
земље, у лракси су се, у Совјетском Савезу, оживотвориле и
покааале као велика истива. Ове Лењинове поставке, доцније
разрађене и конкретизоване >од друга Стаљина у периоду
колективизације и коначне ликвидације калиталистичких
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елемената на селу у СССР-у, са успјехом се данас и код нас
примјењују,, но не држећи се шаблона и догматичке крутости, већ примјењујући форме и начине који најбоље одговарају нашим специфичним условима. Цјелокупна досадашња пракса и постигнути резултати необориво свједоче
да je линија «аш ег партиског и државног руководства у
спровођењу плана социјалистичког преображаја пољспривреде била правилна. T s k o , између осталог, видимо д а je
спровођење одлука II пленарног засједања. ЦК КПЈ, ;послије
непуна три мјесеца, дало огромне резултате: укупни број
радних задруга порастао je од 1675 на 4271.
Социјалистички сектор у пољолривреди укупно1 (држав«и, задружни, фабричке и градске економије) износи
данас око 20% од цјелокупне пољопривредне површине. Ако
имамо у виду да je СССР-у, 1928 год., у 12 години послије
Октобгрске револуције, шриватни сектор обухватао 97,7 %
површине сељачких газдинстава, онда и то, поред многих
других чињеница, свакако рјечито говори о. правилности
линије КПЈ, с великим успјесима наше социјалистичке изградње, о сталном јачању социјалистичког сектора у пољопривреди и о све већем потискивању и ограничавању
капиталистичких елемената нг селу, о високој свијести радних маса у граду и селу, а да су приче о „кулачкој партији",
о „кулачксј власти” и „куиачком нарастгњу'’ на селу код
нас које шири једна тако недостојна, лажљива и одвратна
кампања против наше земље из СССР-а и земаља народне
дехмократије, једна ординарна и злонамјерна измишљотина
која нема никакве везе са нашом социјалистичком стварнс.шћу, нити je спојива са принципима на којима треба да почивају правилни односи међу комунистичким партијама и
социјалистичким земљама.
Све ове дубоке промјене које су извршеке у живогу
наше државе и које е,у се тако јако одразиле и у области
социјалистичког развоја села, прерасле су организационе
оквире и -облике задруга из досадашњег Основног закона о
задругама. Због тога je било неоиходно да се донесе нов
закон који ће лосебно обухв.гтити и регулисати све форме
земљорадничког задругарства. Полазећи од начела да нова
пракса рађа ново прилажење проблемима економике прелазног 'периода од капиЋР.лизма ка социјализму, када се на
нов начин поставља питање темпа социјалистичке изградње и
нових, виших облика спреге између радничке класе и сељаштва, овај ззконски предлог претставља важ 1ан инструме-

нат у рукама наше народне државе, чврсту законску основу
и јак стимулус за даље јачање и проширивање оних организационих облика земљорадничког задрутарства који ће
најбрже и на најпогоднији начин омогућити прелазак сељачких радних маса на пут крупног, колективног пољопривредног газдинства.
Основне карактеристке овог закона: правно учвршћивање материјалне основе и унутрашње структуре задруге
као посебног облика економоке организације радног сеЉ1аштва, учвршћивање задружне својине као посебне форме
социјалистичке својине, регулисање гштањг 'задрулсног привредног плана и задружних ф‘ондова; одредбе III, IV и V
главе у којима су 'правилно организационо постављене разне
врсте земљорадничких задружних организација са разрадом
принципа друштвене организације рада у њима; прописи о
материјалној помоћи и другим олакшицама које држава
пружа задругамв; учвршћивање добровољности и других
форми задружне демократије као важних елемената у формирању и јачању задруга на гауту изградње социјализма итд.,
— сва та материја стручно je и зналачки разрађена, пргвил-но
систематизована и распоређена, тако да у данашњим условима претставља најбољи и најправилнији израз озакоњења
и пр.авног уобличавања фактичког стања које je досадашња
пракса остварила и остварује у области земљорадничког задругарства као важног средства за изградњу сациј 1алистичке
пољопривреде.
Усвајајући овакав један зако«ски предлог наше Владе,
Народна скупштина Ф.НРЈ испуниће и овом лриликом своју
дужност према радном народу и својој домовини, јер ће
пружити још шире могућности за свестран процват и
учвршћење Федеративне Народне Релублике Југославије на
њеном великом и славном путу изградње социјализма.
Молим Вијеће народа да усвоји овај законски предлог
како ra je Законодавни одбор предложио.
Претседник: Има реч министар пољопривреде Мијалко
Тодоровић.
Министар пољопривреде инж. Мијалко Тодоровић (Изборни срез крагујевачки, HP Србија): Другови народни посланици, ви сте у з законски предлог добили и писмено
образложење. Стога ми долустите да ice у данашњем екопозеу задржи.м само на оним моментима који ће са обравложењем чинити целину.

Основни закон о земљорадничким задругама има огроман значај за даљу изградњу наше социјзлистичке држаее, за учвршћење и даљи развитак социјализЈиа на селу.
Овај закон фиксира нове односе на селу, односе који су
остварени или се остварују кроз земљорадничке задруге;
o h утврђује постојеће облике тих задруга. Због тога ће он
много допринети учвршћивању и јачању земљорадничког
задругарства.
Савезна влада подноси овај предлог закона после крупних успеха које je земљорадничко задругарство постигло,
када су сва сељачка .гавдинства 'О б у х в а ћ е н а општим или сељачким радним задругама, у периоду када je широки покрет
радних сељака за сељачке радне з а д р у г е обухватио све крајеве нгше земље и огро^мне масе ситних и средњих сељака.
Резултате тог покрета карактеришу следеће бројке о стаљлсељачких радних задруга'. Према непотпуншм лодацима о д
15 маја ове године, у ФНРЈ и м а укупно преко' 4.250 сељачких радних задруга, са преко 210.000 доииаћинстава и преко
милион хектара з е м љ е . Према томе, социјалисгички сектор
пољопривреде — задружни и државии — обухва-та с а д а око
20% укупне пољопривредне ловршине.
Али тачнију претставу о ширинн покрета за сељачке
радне задруге д ају подаци о темпу колективиздције у току
првих месеци 1949 године. Ако стање сељачких радних задруга на дан 1 јануара 1949 године означимо индексом 100,
онда je 15 маја 1949 године стање:
Број задруга
Број задружних домаћинстава
Задружне земље у ха

1-1-1 949

15-V-1949

100
100

323
291
308

100

Другим речима, за свега четири и по месеца у нашој
лољопрвреди организавано je око 3000 крупних задружних
социјалистичких газдинстава са просечно преко 250 ха пољопривредне псвршине. To je, несумњиво, величанствени
успех ш ш е Партије и народне власти у социјалистичкој
изградњи, и то на најтежем лодручју — на социјалистичком
преображају села. Такав бурни темпо развитка не познаје
ниједна грана наше привреде — па ни наша социјалистичка
индустрија, чији стални успеси изавивају дивљење пријатеља наше социјалистичке изградње, бес и огорчење код
империјалиста, злураду завист код информбироовских опортунисЋа и клеветника. Треба напоменути да су ови успеси

постигнути управо у периоду када je клеветничка, хајка против наше Партије и наше земље — нарочито против наше
политике на селу — достигла најшире размере.
Ми данас можемо са сигурношћу тврдити да неће проћи
MH'Oro времеиа када ће сељачке радне задруге л о с т а т и претежни облик привреде н а нашем селу, када ће и у л о љ о п р и в р еди социјалистички сектор имати о д л у ч у ју ћ е п ози ције.

Другови народни посланици, узроци оваквим успесима
леже пре свега у правилној политици наше Пзртије на селу,
нарочито у правилним одлукама II пленум.а ЦК КПЈ, које
претстављају преломни моменат нарочито у развитку сељачких радних задруга. Та питања je расветлила јасно Резолуциј.а II плеиума ЦК и реферат друга Кардеља, na се ja на
томе нећу задржавати. Хтео бих caiMo да наведем неке примере који илуструју политику наше Партије и Владе у rmгледу ограничавања и потискивања капиталистичких елемената уз свестр^ано помагање ситних и средњих сељака —
поред осталог, и због глупих' прича о тобожњој кулачкој
политици наше Партије.
Последњи статистички попис стоке у јануару ове године показује следећи распсред стоке на 1000 ха пољопривредне псвршине код појединих категорија сељачких газдинставв:
коњп
говеда
свиње
овце
(v хи.ида.ма rp.ia)
129
1195
2067
640
газдкнства до 2 ха
633
газдинства од 2— 5 ха
113
1206
388
474
1099
112
газдинства од 5— 8 ха
336
93
400
1015
293
газдинства од 8— 10 ха
242
339
938
80
газдинства од 10— 15 ха
149
50
213
649
преко 15 ха
Ова табеда показује да сиром&шни сељаци са поседом
до 2 ха имају на јединкцу пољопривредне псвршине два и
по пута више коња, лет и по пута више говеда, преко три
пута више оваца и преко четири пута више свиња него богати сељаци са поседом преко 15 ха.
Пошто би информбироовци, кулаци и други наши критичари могли да тврде како наша политика откупа стоке идг
на уништавање укупног сточног фонда, na je, наводно, збсг
гога мо.гао настати овакав однос — додајемо следеће податке. Стање укупног сточног фо«да .према попису из ј >

нуара 1949 године у поређењу са пописом из 1939 године
je следеће:
коњн
1939
1949

пораст у %

1.273
1.050
82,4%

гсшеда
овде
(у хиљада.ма rp.ia)
4.225
10.153
5.259,9
11.644,7
124,7 %
114,8%

СНИЊ0
3.504
4.128
135,2%

Ова табела показује да je укуш н сточни фонд у земљи
већи него лре рата (изузев код коња), да je он, кад се узме
у обзир страховито уништење стоке за време рата, веома
брзо растао у оослератним годинама —- само, наравно, не'код кулака, ве£ код сиромашних и средњих сељака и на социјалистичком сектору.
Захваљујући оваквој политици, милиони радних сељака_
су се на делу уверили у исправ«.ост политике н.аше Партије
и због тога у масама следе линију нашег ЦК — ступају iy
радне задруге. Очевидно да једногодишња клеветничка кампања Информбироа није могла изазвати ништа друго до
презир и огорчење према клеветницима — сељаци више него
ико траже да се на делу увере у иоправност једне политике
—• >а наша Партија се руководила и руководи делима!, а не
лразном причом и цитатима.
Привредни успеси сељачких радних задруга у прошлој
години вама су, другови народни посланици, познати. О привредном развитку у току ове године не може се у целини још:
говорити пре жетве. Игшк ми долустите да изнесем неке податке, који илуструју животну способност и правилну оријентацију 31адруга — с једне стране, и помоћ коју им држгва
пружа — с др|\те.
У првом кварталу ове године земљорадничке задруге
свих облика (опште и радне) искористиле cvi укупно
6.683,558.000.— динара обртног кредита који им je држав'а
ставила на располагање. Ако се томе додају сопствена обртна средства самих задруга, онда се може приближно добити
слика огромног обима пословања које су задруге имале у
овом кварталу.
У прва четири месеца земљорадничке задруге су :утрошиле 1.956,865.000. — динара инвестиционог кредита. Ако се
томе додају сопствена инвестициона средства, локални материјал, сопствена радна снага итд., онда> ће стварна вредност
укупних инвестиција у протеклом периоду бити сигурно вишеструко већа. Додамо ли томе инвестиције на државним

добрима и економијама, на савезним, републичким и локалним мелиорацијама, на подизање индустрије пољопривредних машина, на разне пољопривредне, научне и прссветне
установе — онда. сигурно можемо констатовати да се у историји тешко може наћи земља где су капиталне инвестиције.
у лољолривреди оствариване бржим темпом н,его што je то,
сада' код нас.
Таква брига народне државе за пољопривреду уопште
и за земљорадничко задрупарство лоеебно морала je наићи
и наишла je на шмроки одзив радног сељаштва'. У томе и
лежи један од узрока масовног покрета сељака за сељачке
радне задруге.
Наведене бројке илустурују још једну чињеницу. Наиме,
земљорадничке задруге — нарочито сељачке радне задруге
— потлуно су схватиле значај проширивања задружне својине, то јест, сталног повећавања задружних средстава з.а
производњу. Помоћу инвестиционог кредита о коме сам говорио' отпочета je изградња хиљ>ада задружних привредних
и других објеката, «абављене су шољопривредне м-ашине, *
справе и друга опрема, купована je приплодна стока. Али то
je само почетак, јер у наведеном периоду многе радне задруге су биле тек у оснивању и, уопште, тек je билг' почела
кашитална изградња. У следећим месецима капитална изградња на задружном сектору ићи he још бржим темпом.
О лољопривредном јачању сељачких радних задругз
сведоче и подаци о порасту броја задружне стоке у првом
кварталу ове године. Док je број задружиих домаћинстав^а
у том кварталу порастао за 176%, а површина за 168%,
дотле број грла стоке шоказује следећи лораст: коњи за
324%, гсведа за 222%, овце за 253%. Треба напоменути да
планско снабдевање задруга приплодном стоком још није
почело' и д а се за, то тек сада врше лрипреме. Сви ови подаци
доказују да с,у наше сељачке радне задруге способне да се
развијају по марксистичкој теорији лроширене репродукције
и то им обезбеђује сигурну и блиску лобеду над сваким приватним газдииством. У предложеном закону регулисано je
питање задружне акумулације на основу садашње праксе и
економске снаге радних задрута.
Овде треба додати и успех сељачких радних задруга у
пролећној сетви. Наша евиденција v току лролећне сетве
показује да су у свим крајевима радне задруге -— чак и оне
које су v то«у сетве осниване — предњачиле у извршењу
сетвеног плана. To такође показује да су радне з.адруге ре-

зултат свесне решености радних сељака, то доказује м о
рално-политичку чврстину тих задруга.
Брзи темпо колективизације у иоследњим месецима резултат je и правилног припремног рад-а< кроз ниже облике
земл>орадничких задруга — нарочито кроз општу земљорадничку задругу. И у том логледу наша Партија je досада1,
доследније него ма која друга комунистичка тагртија која
изграђује социјализам, стваралачки примењивала Лењинов
кооперативни план на наше прилике.
Још од самог почетка рада на развитку земљорадничког
задругарства, Партија je настојала да развије такав разноврсни систем задружних организација који ће, с једне стране,
бити та« '0 доступан радном сељаштву да омогући добровољ-но удруживање најширих сељачких маса и, с друге
стране, да те сељаке постепено приводи све вишим задружним облицима, у складу оа> подизашем њихове свести —■
припремајући их тако за прелазак на колективно газдинство. Захваљујући таквом упорном, стрпљивом, свестраном
раду настала je »од нас јединствена земљораднцчка задруга,
која je обухватила скоро све радно сељаштво. У општој задрузи «роз развијање задружне ироизводње и друге делатности, кроз јачање задружне својине и стално развијање заједничког рада, сељаци су стицали и стичу уверење о прекмућству колективног газдинства над индивидуалним.
Широка мрежа општих задруга као и резултати њене
васпитне и опште припремне улоге за -ств.арање сељачких
радних задруга потврђују огроман значај ових задруга у
даљем раду на социј^алистичком преображају села. Општа
задруга била je и остаје најкраћи пут 'ка изградњи социјализма на селу:, то јест ка сељачкој радној задрузи. Уколико
je општа задруга развијенија, то јест уколико* je у њој
развијенији социјалистички сектор: задружна економија,
фарма, машинска станица итд., утолико ће ова задруга брже
припремити сељачку радну задругу. Општа задруга ће задржати у многоме ту улогу и значај чак и када радна задруга пост.ане претежни облик ју земљорадничком задругарству и то баш због тога што она припрема радну задругу.
Због свега тога, у предложеном закону дато je 'одговарајуће
М'есто општој земљорадничкој задрузи, поред сељачке радне
задруге.
Другови народни ,посл.аници, поред свих наведених
успеха у борби за социјалистички преображај села кроз земљорадничко задругарство, постоје извесне крупне слабости

и грешке, који би, уколико се на време не отклоне, могле
постати озбиљна -кочница на путу даљег развитка сељ.ачких
радних задруга. Пре свега, то je кампањски карактер рада
на оснивњу сељачких радних задруга. Наша руководства на
терену мобилишу све своје снаге, раде интензивно у селу док
не оснују радну задруту. После тога, у трци за бројем, своју
пажњу лребацују на другу страну, остављајући нову, још
неучвршћецу задругу самој себи. Међутим, р а д на организад и 0 'но-политичк'ом и 'Привредном учвршћењу нових задруга,
помоћ у планирању производње и капиталне изградње, у
извршавању тих планова, у организацији рада по^ брипздногрупном систему, вођењу књиговодства итд. јесте данас најЕажнији задатак среских задружних савеза, среских народних одбора и других руководстава.
Ми сада имамо, просечно ,узевши, скоро у сваком трећем селу, односно на подручју сваког другог месног народног одбсра по једну сељачку раднд- задругу. Према томе,
од привредних успеха ових задруга умногоме зависи даље
оснивање нових сељачких радних задр;уга, као што од тих
успеха, од организационе чврстине зависи дал>е омасовљење
постојећих задруга. Због тога je и напријатељ јуперио дангс
сву своју разноврсну штеточинску делатност у првом реду
«а сељачке радне задруге —• нарочито на нове. Даље, треба
имати у виду да ће удео задружног сектора у укупној пољопривредној производњи, а иарочито iy производњи тржишних вишкова бити ове године знатан, па и с тог становишта
шомоћ радним задругама има прворазредни привредни
значај.
Да би се обезбедила луна организгциона, политичка и
привредна ломоћ као и чврсто- руководство задругама, овај
предлог закона предвиђа стварање таквих среских савеза
земљорадничких аадруга који ће у пуној мери моћи да.'одиграју улогу организационог и привредног руководства. Због
тога ће бити лотребно што npe у тим савезима створити noлитички чврст, ортанизадионо-лривредно искуса« и стручно
способан апарат, апарат који ће моћи ефикасно д з руководи десетином тако крупних газдинстава као што су се.вачке радне задруге ,и целокупном задружном трговином у
срезу. Слаба помоћ рздним задругама потиче данас, пре
свега., и из слабости среских савеза земљорадничких задруга.
Исто тако, срески и виши органи пољолривреде нису
ј о ш св'ој рад оријентисали према задругама, нису схватили
да je д?нас сав организациони, стручни и други рад на уна-

лређењу пољопривреде правилан и ефикасан једино у том
случају ако се спроводи кроз задруге.
Друга основна грешка јесте лево екретање лрема ситним
и средњим сељацима. Она се делимично огледа у кршењу
принципа добровољности незаконитим повећањем радним
сељацигља разреза обавеза у месу, порези и томе слично или
претњама да ће се те обавезе повисити; давањем нереалних,
неправилних, чак и незаконитих обећањ,а, на пример, о скидањ у обавеза према држави, о задржавању већег броја стхже
на окућници него што je то угледним правилима дозвољено
итд. Ова грешка се најоштрије испољује у арондацији задружне земље. Неке задруге су својевољно или уз активну
подршку среских органа десетинам^ сиромашних и средњих
сељака мењале земљу, биз икаквог споразума- с њима, понегде чак и против њихове воље. Карактеристично je да су
се овакве грешке у арондацији земље најчешће појављивале
та;ио где су основане мале задруге. Та чињеница показује
да су тамо руководства у трци за бројем регистрованих задруга запостввила сав онај озбиљан, дуготрајан припремни
рад који би обезбедио масовно лриступање основних маса
сељака, пре свега средњака.
Лево секташтво огледа се и у потцењивању: нижих типова сељачких радних задруга. Ако се анализирају неки рејони у «ојима преовлађују ситне радне задруге, видеће се да
су све те задруге трећег и четвртог тигм, то јест оне у којима се не ллаћа рента на земљу. To су задруге основане
претежно од најсиромашнијих оељака, .углавном комуниста.
Међутим, без масовног улажења средњака у сељачке радне
задруге нема успешног социј 1алистичког преображаја села^ и
ликвидације калиталистичких елемената. Пре свега, због
средњака ми смо у задружном систему предвидели ниже
облике сељачких радних задруга, јер оне данас успешно
усклађују личне интересе радних сељака са општим интересима соц.ијалистичке заједнице. Преимућство нашаг задружног система и јесте ,у томе што свуда развија о«е организационе облике који највише одговарају степену свести сељака, економским и другим условима у којима делују. Предложени закон лотврђује четири тшга' сељачких радних задруга, кој.и данас постоје, решавајући све имовинске и
друте односе у њима онако како .су се они у пракси већ
развили.
Другови народни послалици, широки покрет сељака за
сељачке радне задруге руши гтоследњу основу к,апитализма

у нашој земљи. Због тога се отпор капиталистичких елемената пзооштрава. У борби против радних задруга учествују
разни непријатељи наше социјалистичке изградње: сеоски
шпекуланти и богаташи, развлашћена градска буржоазија,
попови итд. Охрабрује их и лотстиче клеветничка кампања
Информбироа. Та непријатељска делатлост се испољава v
пролаганди против радних задруга, у дретњама р,атсш, у
уништавању задружне имовине итд. И:вешћу неколико при■мера. У Срезу земунстсом извршено je пет паљевина задружних слама, два случаја тровања задружне стоке; у Срезу
Бриње Глибодол запаљено je 30.000 кг сена; у Срезу Корет и ц а запаљена je задружна канцеларија итд. Исто хако непријатељски елементи 'ПО'кушав|Зју да продру у радне задруге
« да iHx изнутра разбијају. Тамо где су успели да се увуку
у задруге, захваљујући небудности радних сељака, они су
постали носиоци и организатори свих разбијачких и штето,чински;х акција ,у задрузи. Они саботирају примену нових
угледних правила — нарочито у логледу стоке «а окућници,
10НИ разб и јају радну диоциплину, развијају шпекулантске
тенденције —• нарочито у погледу извршења задружног
■плана испоруке тржишних вишкова држави, они нарочито
потстичу на з.аоштравање односа са радним сељацима незадругарима кроз арондацију земље итд.
36,ог свега тога лредложени закон садржи најважније
одредбе о кривичнснправној заштити задруга. Овим одредбама држава штити задругу од непријатељсмог и штеточин■ског рад а шојединаца у задрузи :и изван задруге и обезбеђује
добровољност као освовни прилцип задружне организације.
Предложени основни закон учвршћује углавном два
lOCHOBHa облик,а! земљорадничких задруга у које je удружено
или .се удружује наше радно сељаштво: олшту земљорад:ничку задругу и сељачку радну задругу. Пошто je наше зе-мљорадничко задругарство сада ,у луном развитку, т о се
предложени ссновни закон задржао на оквирима тамо где
би залажење у појединости кочило стваралачку иницијативу
задружних маса.
Овај закон лретставља чврсту законску основу за даљи
развитак земљорадничког задругарства, нарочито сељачких
радних задруга. У том смислу он ће бити ново средство борбе
радних сељака за социјалистички преображај села.. (Аплгуз).
Претседник: Обавештавам Веће народа да je народни
посланик др Јосип Хрнчевлћ, на основу члана 69 пословника, поднео Већу народа писмени амандман уз Предлог

основног закона о земљорадничким задругама. Молим дрлта
посланика да и усмено ггоднесе своје образложење.
Др Јосип Хрнчевић (HP Хрватска): На основу члана 69
г&ословника Вијећа народа Народне скупштине ФНРЈ, подносим слиједећи амандман уз Предлог основног закона о земљораднчким задругама.
Иза члана 115 додати нови члан 116 који гласи:
,,Ко ма по ком основу преда или прими у посед или у
државину непокретност без претходног одобрења извршног
одбора среског односно градског (рејонског) народног одбора на чијем се подручју непокретност налази, 'казниће се
полравним радом или л-ишењем слободе, а суд може мао
споредку казну изрећи и конфискацију односне непокретности.”
Иза «'овог члана 116 додати нови члан 117 који гласи:
„ З а с-уђење кривичних дела из чл. 111 надлежан je
окружни суд, а за суђење кривичних дела из чл. 112, 113,
114, 115 и 116 ш д л еж ан je срески суд.”
Досадашњи чланови 116, 117 и 118 лостају чланови 118,
119 и 120.
Другови народни посланици, у циљу епречавања шпекулативног промета непокретностима између приватних лица
Савезна влада донијела je Уредбу о контроли лромета непокретностима од 20 марта 1948 године („Службени ллст
Ф Н РЈ”. бр. 24 48).
Том уредбом одређено je да je за пренос непокретности
ма л о ком основу, као и за стављање ма које врсте терета на
непокретности потребно претходно одобрење среског односно градског извршног одбора, на чијем се подручју непокретност »алази.
Овом уредбом заведена je «онтрола промета лепокреткостима како у градовима тако и по селима.
Уредба je предвидјела да je суд, за случај да се пред
њим поведе парница ради признања права власништва или
признања терета на непокретностима, дужан у сваком конкретном случају испитати не води ли се парница само лривидно v циљу изигравања пролиоа Уредбе о контроли промета непокретностима. Ако суд установи да се таква парница
води само привидно, дужан je, према лрописима уредбе,
странке, то јест уговораче предати јавном тужиоцу, који ће
против њих повести кривични односно административни поступак.

Међутим, у пракси се појављују случајеви да разни непријатељски шпекулантски елементи у граду и на селу врше
трговину и шпекулацију непокретностима на тај начин што
непокретности продају или на други начин отуђују без претходног одобрењ а и земљишно-књижног преноса. Продавац
предаје купцу земљу односно кућу у посјед и прима од њега
куповнину тако да се купопродаја врши неконтролирано.
Шпекулација у лромету непокретностима у граду и на селу
врши се не само путем купопродаје него и iy другим видовима, као, на примјер, давањем непокретности у закуп и
слично. Тако се Уредба о контроли промета непокретностима
изиграва на разне начине.
Осим тога, у посљедње време има све више случајева да
богати сељаци, без претходног одобрења за пренос непокретности, продају или на други начин отуђују приватним
лицима један дио својих непокретности, како би спали на
нижу гсосједовну категорију и изиграли своју обавезу из
откупа пољопривредних производа — с једне стра-не, a
с друге стране — они то врше yi циљу да омету односно
епријече оснивање и јачање сељачких радних задруга.
Да би се спријечила свака недозвољена трговина и шпекулација непокретностим 1а, ка«о у граду тако и на селу, a
напосе да би се спријечили разни локушаји непријатељских
и шпемулантских елемената да путем трговине и шпекулације земл^ом ометају стварање и развитак сељачких р.адних
задруга, задружних економија. итд. и да изигревају своје
обавезе из откупа пољопривредних производа, потребно je
законом забранити свако отуђење и предају у посед односно државину непокретности, ма у ком виду се оно појављивало, без претходног одобрења среског односно градског
извршног одбора, а кршење ове забране санкционисати као
кривично дјело. Предложени амандман ријеш 1ава ово питање привремено, то јест до доношења Посебног дијела
Кривичног законика.
С обзиром на про-писе Закона о кривичном поступку,
потребно je одредити који je суд надлежан за суђење кривичних дјела наведених у глави VII овог законског предлога. Сматрам да je, с обзиром на тежину кривичног дјела
наведеног у члану 111 законског предлога, потребно да за
суђење тог дјела буде надлежан окружни суд, а за суђење
осталих кривичних дјела, то јест кривичних дјела из чланова 112 до 116, да буде надлеждн срески суд.

Молим Вијеће народа Народне скупштине ФНРЈ да
прими овај амандман. (Аплауз).
Претседник: Молим претставника Владе да се изјасни о
предложеном амандману.
Министар правосуђа Фране Фрол (HP Хрватска): У име
отсутног министра Тодоровића и у име Владе ФНРЈ и зјав^ујем да сам сагласан са предложеним амандманом народнсг
послаиима! др Хрнчевића.
Претседник: Молим дрлта известиоца Законодавног одбора да се изјасни о предложеном амандману.
Известилац Михаило Грбић: У име Законодавног 'одбора
Вијећа народа изјављујем да се саглашавам са предложеним
амандманом народног посланика др Хрнчевића.
Претседник: Прелазимо на дискусију о овом законском
предлогу. Молим да се има у виду и амандм.ан народног посланика др Хрнчевића.
Као први пријављени говорник има реч народни посланик Сретен Вукосављевић.
Сретен Вукосављевић (HP Србија): Другови и другарице
народни посланици, поводом увођења редних задрута често
се од разних људи, па и дсбронамерних, чују извесна питања и извесне сумње. Ja ћу нека од тих питања овде да
изнесем.
Прво питање, прва сумња јесте да ли ће сељак хтети да
у сељачким радним задругама ради онолико вредно, предано
и марљиво колико ради -на свом имању. Да би се на ово питање одговорило не мора се нагађати. Наука je израдила
теориски лоуздан одговор. Он je познат. Ja се на томе нећу
задржавати. Ja ћу поводом овога питања говорити о тсме
тсако je у сличним, не истим, приликама сељак досада радио.
He ретко сељак je радио у разним народским облицима колективног рада на туђем имању. He као плаћени надничар, него
j e то био чист колективан рад на туђем имању. И данас
има много крајева и села где се и најважнији и најтежи сеоски радови раде у овим старим облнцима колективног рада.
На лример, копање кдкуруза, виноградареко копање и,
уопште, сва к о ш њ а се за три четвртине раде у овим облицима колективног рада, не плаћеног рада него да се рад
враћа за рад (позајмица). И други радови, такође важни, као
што су жетва, кссидба итд. раде се у овим облицима колек-

тивног рада. Такав се начин рада обавља не само у ратарству
него и у сточарству. На шример, у овчарству, онде где je
оно главна привреда сточарска, оно се ради често у овом
облику колективног радау на пример, за време најважнијег
периода рада, за време млечног рада, бачијања!. И други
сточарски и ратарски рвдови такође се раде у тим облицима.
Сви ти досадашњи облици колективног рана несумњиво
,да су уздизали радни морал сељака који je на тзј начин
радио. Никоју друг\' радну обавезу, а у то се може своко
уверити, сељак не врши тако поштено као што врши обавезу
колективног рада, и што се тиче вредноће у раду и враћања
рада за рад. Може изгледати чудновато, нарочито људима
који на те ствар« гледају индивидуалистички, једним индивидуалистичким моралом, да сељак ,у колективним облицима
рада поштено испуњава своје обавезе. Зато има неколико
разлога. Јв ћу изнети само два важнија.
Пре свега, јавно мнење на селу веома je прецизно и
врло оштро суди р ад који се врши овим облицима колективног рада. Јавно мнење оштрије о њему судн него о плаћеном раду. To јавно мнење je потпуно компетентно, јер су
судије које суде они исти радници и стручњаци који раде,
и знају посао и меру.
Други je разлог у томе што свако зна да како ради другоме на имању таквим истим радом ће му се вратити.
Има много и других р.азлога и много би било да их набрајам.
Сада je -питање да ли ће у сељачкој радној задрузи постојати >ови исти разлози који су сељака у старим облицима
колективног рада гонили да савесно и исправно ради. Постој?ће ови исти разлози, и ова два која сам Споменуо, и други.
У радној задрузи сељак ради на имању које, иако није само
његово, јесте и његово. А раније, у овим облицима колективног рада он je радио на имању које није његово. Сада je
потстрек за савестан рад ипак нешто јачи него у оним старим колективним облицима рада, јер ради на имању, по~
навл^ам, које «ако није само његово, а оно јесте и његово.
Пре je р.адио савесно због тога што je знао да ће м,у се
таквим !истим радом вратити каквим je он радио на туђем
им,ању. Сад тога нема, али има нешто јаче a то je да he
зредном раднику доћи специјална »аграда за његов рад. To
je ипак јачи потстрек него раније.

Због чега можемо уопште помислити да ови разлози који
су били потстрек за савестан рад у старим облицима колективног рада, да ти исти разлози неће остати и даље? А можемо ли помислити да ће сељак кад буде радио у радној
задрузи бити мање покоран јавном мнењу — томе врло
важном суду за сељака. Томе ће суду он бити покоран више
него кад je радио у ранијим облицима колективног рада.
П р е ш томе, може -се казати као поуздано да ће сељак радити вредно и да he материјални успех сељачких радних задруга бити осигуран. To je важно да материјални уопех, да
радни ефекат буде велик. Али то није све. И кад би материјални успех био потпуно осигуран, ако би упоредо са тим
унесрећили човека 1к оји -ради, a m би га морално унизили,
ако би ra интелектуално огрубили, онда je цена којом би се
платио материјални успех била сувише скупа. Због тога, у
том смислу треба извршити једну анализу, једно упоређење
између 'новог и старог колективеог рада.
У досадашњим облицима «олективног рада било je више
животне радости него у ма којим другим облицима рада на
селу. Чак и у тешким досадним копањима, која су се радила
у овим на.родским облицима колективног рада, било je веселости и ведрине. Веселост и радост која произилази из овога
колективног рада на једном je вишем моралном ступњу него
икоја друта веселост на «ашем селу. Угоаредимо само весеље
на једном колективном раду и весеље на једној свадби! И не
G3MO на свадби. Несумњиво je да je веселост и животна радост на колективном раду вишега моралног ,ранга него што
су друга весеља.
Животна радост и веселост на колективним радовима je
и естетски на вишем ступњу него у свим другим приликама.
На колективним радовМ(а створене су уистини лепе, нежне и
ведре песме, мелодије и ведре шале. Чак je и јеловник не само
обилатији, него je, може се рећи, и финији него при другим
весељима и другим приликама. Даље, у овим народним колективлим радовима развијају се деликатни манири и односи.
Радници који раде у тим облицима раде тако да се не застиде својим радом у колективу ни квалитетом ни количкнама. Радна, пак, дружина неће да застиди радника, ако не
би могео да уради онолико колико други. Козбаша стане
као да се тобоже уморио, или хоће да запали цигарету, a
уства(ри он није уморан него je осетио да неко изостаје, те
хоће да му омогући да се испореди са другима, а да га не
.застиди. Копач, неприметно, као узгред, окопа спореднику

с леве 'или десне стране покоји оџак кукуруза, да би му омогућио да иде укорак с другима. Такве деликатности које су
се изражавале у старим колективним облицима рада нема
никаквог разлога да не остану и у заједничком раду yi сељачким радним аадругама.
Друго je питање — да л« ће сељак прежалити своју земљишну својину и како he схватити другу својину, колективну
својину. Морам најпре нешто у вези с тим да кажем пре него
што бих д ао одговор на ово питање. Пре свега, наша мала
земљишна својина, сељачка, није онолико CTapai колико се о
томе уопште мисли. Даље, она до недавна није била ни оно^лико важна колико се мисли. Колективна својина je била
важнија у селу о д лрвобитне својине једног по једног сељака. To може да изгледа младим људима као прича из далеке прошлости. Међутим, и данас у .нелосредној околини
Београда има људи који памте време када je колективна
својива земље била економоки важнија него приваггна земљишна својина. У селу Жаркову, које je толико блиско Београду, које je толико развијено, 1886 године једна трећина
je била приватна земљишна својина, & две трећине садашње
приватне земљишне својине биле cyi колективна својина. To
памте људи, а има забележено и ,у општинским књигама.
У Миријеву има старих људи који знају када je само једна
трећина садашње радне земље била у приватној земљишној
својини. Један просечни сељак из племена Куча, када би из
колективне земље могао издвојити свој део, он би му много
више вредео него што вреди његова 'приватна земљишна својина. У д р у ш м крајевима, у Источној Србији, у Јужној Србиј«, на Косову и Метохији, у Црној Гори, Босни и Херцеговини, у свим забаченим планинским крајевима и данас je
колективна земљишна својина једнако важна или важи више
него лриватна земљишна својина. To су забачени крајеви.
Али у Хрватској, у питомим крајевима поред Саве, у пределима кој« су били у режиму „Границе”, приватно земљиште
просечнсг домаћина било је мање и мање je вредело него
његов удео у „земљишној заједници” и у „имовиој опћини”.
Док je сточарство била главна привреда, и то сточарство на паши и на брсту, дотле je колективна земљишна
својина била већа, а ова земља важнији чинилад у економици
сељака, него његова приватна земљишна својина. Таквом
сточарству билга je потребна таква својина. Приватна својина
je лостојала и раније, али се развија јаче откада ратарство
преовлађује над сточарством и откада сточарство посгаје
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више стајско. Том ратарству била je потребна мала земљишна својина са малим инвентаром, ш л и м оруђима, са малом
радном снагом. Њ ем у je била потребна мала земљишна својина. Ратарство развијено као привреда захтевало je јаче
стварање земљишне својине и под тим захтевима та се приватна земљлшна својина све јаче уобличавала. Дошло je после време када маља приватна земљишна својина није одговарала привредним лотребама. Ушле су машине, ако не међу
нас, oho су ипак ушле у конкурентском свету у пољоприВ|реду, дошле су окупе и моћне машине. У пољопривреду су
ушле мелиорације, побољшавање тла, селекције, научно
извршене, и биљне и животињске. Ушла je висока техника
к оју мало сеоско домаћи.нство и појединац домаћин не може
да прими на своја плећа. Та привреда заооведа друкчију
земљишну својину.
Многи се варају када мисле да се сада бира; између
мале земљишне својине и колективне земљишне својине у
сељачкој радној задрузи. Ако избора има, он није такав,
него овакав: или велика земљишна својина у приватном власништву, или велика земљишна својина у колективлом власништву. Понављам: ил« велика земљишна својина у приватном власништву или велика земљишна својина у колективном
власш ш тву. Ст,атистика старе Југославије није монтирана
тако да докаже потребу стварања сељачких радних задруга,
na ипак та статистика чисто, јасно' и недвосмислено говори
да je мала својииа једним живим темпом пропадала, да се
претварала yi велику земљишну својину.
По чему .можемо рачунати да je данашља заповед мање
одлучна заповест него што су биле ра.није заловести, по чему
можемо рачунати д а се данас не мора слушати привредна
заповест кој>а захтева велику колективну земљишну својину.
Добро, али, да ли постоји и нека друга оласност, опасност
да се не може лроменити сељаково осећање за своју малу
својину? Д а ли неће сељак боловати од неке носталгије за
некадашњом својом малом својлном? Све ове промене о којима сам говорио нису ишле глатко. Разуме се, и ова лромена
неће ићи глатко и биће у неку руку морална криза. Али
треба знати да je досада сваки обли« земљишне својине —
ja говорим конкретно о нашем селу — створио код сељака
своје схватање о земљишној својини и своја осећања о њој.
Када би један члан велике породичне з^друге рекао за неко
има-ње: „Ово je наше”, та реч „наше” није била мање пуна

садржине и мање пуна осећања, него када доцније неко к,аже
за лепо уређену њивицу: „Ово je моје”.
Врло су жива сећања да je у извесним нашим крајевима
д о недавно сељак био оран убити и погинути ва међама свој:ине колективне, на пример племенске или сеоске земље.
Убити и погинути онако исто вољно као што je хтео убити
и погинути доцније у оним озлоглашеним оукобима око
бразде њиве на својој земљи. Осећање за колективну својину било je исто та-ко развијено као што je било развијено
доцније за приватну земљишну својину, за једну малу њивицу. Када видимо како се то осећање и схватање у земљишној својини мења, ,по чему онда можемо рач!унати да je
осећање за малу земљишну својину непромењиво.
Треће питање и сумња. Д,а ли ће та сељачка радна задруга и њен резултат омогућити задругару да може водити
и свој пссебан лични и породични живот, оно што je посебно
у његовом животу? Има човек своје весеље, лично и породично, жалост своју, личну и лородичну, има верске обичаје,
има посебан укус у храни и становању, има посебан и други
свој живот. Даље, сељаку увек третиче време преко оног
времена «1о је може уложити у рад у сељачкој радној задрузи.
И&га делић времена, четврт сата рецимо, који се не може уло -5
жити у рад у сељ.ачкој радној задрузи. Има радно време полуинвалидних радника, старца, детета, жене која je везана
нечим за кућу. За све то, и за овај лични живот и за ово
време, треба да има и простора и средстава. Има! Закон омогућује! Кућу, зграде и дв*ориште. Закон д а је могућности својим одредбама о окућници да се постави м'атеријална подлога
ономе што je лично, посебно у његовом! животу. Онај важан
низ одредаба у овом закону — пролиса о: окућиици •— није
донет зато да с е сељаку чине неке концесије, да се изживљава
у своме старбм менталитету. Окућлица je економска целина
са оним земљиштем које je у задрузи, које je колективно.
Окућница и к о л е к т и в н и с е к т о р р а д а , — ■ то су, е к о н о м с к и
узето, допуњујући делови исте целине, исте економске организације, истог система. Да не би било- за:стрг«>ивања и
секташења у том погледу, закон je јасно казао да je задруга
дужна помоћи сељаку у његовом раду на окућници. To je
•опомена да не буде застрањивањ.а.
Другови и другарице, ja сам лоставио неколико' питања
која се постављају сада у селу, изнео сам неколико сумњи
и одговорио на њих онако како сам могао и умео за ово
кратко време. Мој je одговор нелотпун, али чињенице које

сам изнео и све друге чињенице и наша стварност дају одговор пош ун и потпуно повољан. (Аплауз).
Претседник: Реч има народни посланик другарица Вера
Ацева.
■
Вера Ацева (HP Македонија): Другови и другарице народни посланиди, с обзиром на то да су од 25 јула 1946 roдине, када je донесен први закон о задругама, постигнути
врл>о велики успеси у изградњи социјализма у нашој земљи,
то јест да су постигнути «рупни резултати у социјалистичкој реконструкцији нашег села, а која се углавном врши
развијањем земљорадничког задругарства, доношење новог
Основног закона о земљорадничким задругама од великог je
значаја за учвршћење и даље развијање земљорадничких
задру^а.
Благодарећи правилној политици иаше Партије и ЦК на
челу са другом Титом, као и њено правилно и доследно спровођење у живот од стране партиоких и фронтовских организација н.а терену, благодарећи огромном поверењу и љубави
радног сељака према нашој Партији, повезаности са њом и
њиховој шремности да следе оут којим их она води, и у
Народној Републиди Македонији, као и у осталим аашим
народним релубликама, постигнути су врло велики уш еси
у развијању социјалистичког задругарства.
Радни сељаци Македоније, који су већ имали прилично
могућности да се на делу увере у преимућство задружног
газдинства на већ постојећим радним задруг,ама, а које су
постигле значајне резултате у свом раду, примили су са
огромвим одушевљењем доношење резолуције на II лленарном састанку ЦК КПЈ и масовно приступају у радне задруге.
У року од неколико меседи створен je врло велик« број сељачких радних задруга, а скоро све постојеће задруге омасовиле су се. Од другог заседања пленума ЦК КПЈ па до^ 30
априла 1949 године број сељачких р!адних задруга у HP Македонији попео се о д 338 «а 729 са 42.000 домаћинстава. Сељачке радне задруге имају данас преко 37% земље, преко
500.000 оваца, и много друге ситне и крупне стоке. Даиас у
HP Македонији има више срезов,а где je већ иреко 70 до
80% радног сељаштва у сељачким радним задругама. Такви
су светониколски, битољски, демирхисарски, кратовски и
други срезови, & у Ресанском орезу je преко 93%.
Од великог je значаја то што су у највећи број сељачких
радних задруга ступали и данас ступају не само сиромашни

већ и средњи сељаци, скоро читава села са изузетком извесних појединаца, углавном капиталистичких елемената и то
у првом реду оних које сељади нису хтели примити. Данас у
H P Македонији нема села где сељаци не дискутују о стварању сељачке радне задруге, то јест хоће ли je аада или
касније створити. Упркос клеветањ,а- из СССР-а и других земаља, ово још једном вотврђује правилност линије »аше
Партије и 'нашег ЦК 1КПЈ.
Овако крупни успеси постигнути на стварањ.у задружних
социјалистичшх газдинстава свакако су од врло великог значај.а за даљи и много бржи социјалистички развој HP Македоније, која je нарочито заостала у пољопривреди. Ликвидацијом ситних и стварањем крупних поседа, створеви су у
HP Македонији услови за увођење веће механизације и за
модерну обраду земље, то јест, створени оу услови за пр,авилно коришћење механизације коју ћемо yi току ове а нарочито 1950 године добиги од наше тешке индустрије. Тиме
ће се моћи још више подићи производња пољопривредних
артикала потребних нашој индустрији и радном народу.
Другови и другарице, стварање радних задруга у HP Македонији, као и у другим републикама, није ишло и није могло ићи глатко, већ кроз свакодневне сударе са капиталистичким елементим,а1 на селу, то јест, кроз свакодневно класно
заоштравање. К.а1п италистички елементи села, који су уско
повезани са разним остацима капиталистичких елемената у
граду, видећи своју пропаст у социјалистичкој реконструкцији села, покуш 1авали су и данас покушавају (а од тога се
неће свакако ни убудуће одрећи), нарочито у иоследње време,
да растуре постојеће сељачке радне задруге и спрече стварање
нових. У том циљу они на разне начине покушавају да
одврате радне сељаке од радних задруга. На пример, у Демирхисарском срезу капиталистички елементи, видећи код
сељака општи покрет за улааак у радне задруге, уочи оснивачких ковференција организоваво су слали своје људе по
селима, к о ји су одвраћали сељаке од задруга, говорећи да
ће скоро бити рат, да ће се хранити на казану у 31адругама,
да ће им се одузимати земља, да ће се жене нациовалних
мањина присилно откривати у задругама итд. Нудили су жито
сиромашним сељацима, саветов.али су сељаке како се треба
одупрети руководиоцима ако дођу да стварају 3)3друге итд.
Када им то није успело, захваљујући будности на терену, и
када су њихови локушлји били раскривкани пред радним
сељацвма, они су покушали да стварају радне задруге без

комуниста или да се бар увуку у радне задруге, одакле he
моћи да роваре и да их лоткопавају. Или, на прим.ер, у срезовима кратовском и светониколоком калиталистички елементи, бивлш сарадници окупатора, који су избегли заслужену казлу, користећи недовољну будност и слабу помоћ
среских органа у неким новоствореним задругама, наговорили су сељаке у селу Кокошињу да растуре задругу под
изговором да je она насилно створена. Они су покушавали
да организују жене у борби против радних задруга. Исто
тако, они су одм!ах послали курире у оближња села Светониколског среза да јаве својим пријатељима о томе како
су растурили 31адругу, како би и њихови пријатељи приступили истом послу. Ова je ствар касније била откривена, непријатељски елементи раскринкани и изведени пред суд,
а сељаци који су били заведени остали су у задругама и наставили рад.
Калиталистички елементи у лојединм срезовима, у своме
бесу против задруге, приступили су и отвореним саботажама.
Тако су претседниму радне задруге у једном селу Демирхисарског среза аалалили кућу, у Титовелешком срезу заклали
су задружног вола, у Битољсмом срезу лосекли задружну
тололу итд. Они данас покушавају свим силама да ометају
рад на учвршћивању сељ.ачких радних задруга. Тако, на пример, приликом израде производно-финансиских планова у
задругама, било да су се увукли у њих или ван њих, они су
покушавали да врше утицај н,а задругаре ,да планирају што
мање привоса, како не би давали држави. Говорили су им да
je опасно подизати новчане кредите и задуживати задруге
ради некакве изградње, да не треба одмах узадруживати
стоку итд. Бацили су паролу међу вгдионалне мањине, нарочито међу Тур«е, да ће их вл.асти иселити ако не ступе
у задруге, у чему су користили разне хоџе и друге.
Капиталистички елементи села користили су и користе
за своју непријгатељску дељатност и грешке и слабости које
су чиниле и које чине у току рада поједине оргализације и
извесни руксводиоци на терену. Таквих je грешака билО' нарочито у питању арондације у охридеком и неким другим
срезовима. У овим арондациј,амја честО' су били погођени,
поред осталог, и неки средњи и сиромашни сељаци, што je
доводило до заоштрења односа између задругара и поштених 'незадругара, то јест до- одбијањ а незадругара од задруга. Исто тако су биле учињене грешке у Тетовском срезу
око добровољности уласка у задругу, што je довело до

тежих последица, таио да je радних задруга у том срезу
далеко .ш њ е него што се то могло очекивати.
.Упркос свих покушаја нелријателЈСКих елемената на
кочењу задругарства, благодарећи благовременом њиховом
раскринкавању лред радним сељлцима, они нису могли нанети неке веће штете сељачким радним задругама, нити су
успели да растуре неку задругу. Но, fo никако не значи
да треба затупити будност према капиталистичким елементима, који се неће ни убудуће одрећи своје непријатељске
делатности, нарочито у данашњој ситуацији када су оки помагани у својој штеточинск.ој делатности не само од страних
империј,ал'иста већ и од стране несрећних критичара наше
земље из Совјетског Савеза и осталих земаља народне
демократије.
Важан услов за даљи развој задругарства у HP Македонији јесте организационо и политичко учвршћивање постојећих радних задруга, које ће својим успесима дати још
већи потстрек за стварање нових сељачких радник задруга.
Овако брзи и всли«и успеси наших ш р о д а н,а реконструкцији наших села још један су доклз да ЦК СКП(б) и
руководиоци других партија из земаља народне демократије немају уопште право кад говоре да се код нас не гради
социјализам, већ да се развија капитализам. Међутим, кри*
тичарима нису потребни никакви докази, јер су они и онако
свесни тога да je све оно' што^ говсре л.аж, јер cv они уналред
и смишљено приступили овој контрареволуционарној кампањи против наше земље, кампањи ко јо ј није циљ никакво
спасавање од пропасти социјалистичке Југославије, већ напротив њено разбијање. Отуда и то да сваки наш успех у
изградњи содијализма изазива код њих све већи и већи бес.
све их више гони «а злочиначком' односу лрема нашим народима и нашој земљи.
Нашим критичарима изгледа да je данас ј е д г н од најв а ж н и ј и х задатака разбијање социјалистичке Југославије,
јер они у односу на то запостављају све друге CTBiapn. Ha
пример, бугар ски

руководиоци,

уместо

да

засучу рукаве

и

приону на рад за што бржу изградњу социјализма у својој
з е м љ и , д а п р е к о р а д а с п е р у м р љ у о п о р т у н и з м а к о ј у cyi с т е к л и

тиме што су за време окупације седели скрштених руку,
дозв!ољавајући бугарској фашистичкој војсци да лали и
жари по југославији и Грчкој и чекали да и х неко други
ослободи, они су с е ino директиви ЦК СКП(б) латили овог
нечасног, контререволуционарног задатка да клевећу соци-

јалистичку Југославију и ометају њену изградњу. Паметније
би било, а и њихов радни народ био би им захвалнији, да су
се бугарски руководиоци прихватили упорног решавањ.а горућих дроблема својих радних маса, бржег подизања животног стандарда, то јест за бржу изградњу социјализма у
Бугарској; паметније би учинили кад би се латили проучавања и решавања проблема задругарства код њих, како ће
оне лостојеће радне задруге (које су пре капиталистичке
него ове друге, јер се у њима ллаћа камата на земљу од 30
до 40%, а чиме су сиромашни и средњи сељаци изложени
експлоатадији разних капиталистичких елемената), претворити ,у лраве сељачке радне задруге постављене на социјалистичку основу, за које ће првенствено имати интерес
ситни и средши сељаци. Свакако, то би им било паметније
него што се блатом бацају на наше народе. Међутим, бугарским румоводиоцима je било лакше да седе и измишљају
разне клевете и лажи против наше земље него да залну да
раде и решавају ове тешке зздатке. С друге стране, њима то
није дозвољавало ни бреме опортунизма, великобургарски
апетити према Македонији и друга антимарксистичка и контрареволуционарна схватања, која бугарски руководиоци
вуку са осбом од ранијих година, а од којих се, изгледа, и
не могу ослободити, те ће морати свакако једног дана, раније
или касније, б>т.нрски народ да ослободи руксводећа места
од њих.
Упркос свим клеветама и лажима, свим политичким и
економским сметњама које чине земље народне демократије
и СССР-а Федеративној Народној Републици Југославији,
радни народи Југославије, под руководством своје Партије и
друга Тита, успешно савлађују и савлађиваће све тешкоће и
изградиће социјализам у својој земљи, чиме ће запушити
уста свим клеветницима и критичарима.
Другови и другарице, изјављујем т ћу гласати за предложени закон.
Претседник: Реч има »сродни посланик Јован Ћетковић.
Јован Ћетковић (HP Црна Fcpa): Другови народни посланици, нагли и масовни пораст сељачких радних задруга
послије Другог пленарног засједања ЦК КПЈ доказ je да су
■масе Hanier народног сељаштва добро разумјеле и добровољно прихватиле резолуцију са, овог засједања коју je
донио ЦК јКПЈ, доказ je да су наше сељачке м,а.се правилно
схватиле широки пут изградње социјализма у нашој држави,

а .нарочито питање социјалистичког преображаја нашег села,
као и веопходност брзе преоријентације наше пољопривреде
за што бољу пољолривредну производњу.
Крупан, врло крупан прелом врши у свом животу наше
радно сељаштво ступањем у сељачке радне задруге. Свјесни
и тежине и важности тога прелома, наши сељаци ипак до'бровољно у маоама прилазе у већ формиране задруге и свакодневно стварају нове, јер су убијеђени да je за њихов
бољи живот 'И културни напредак корисније удружити се у
крупна колективна газдинства, него остати у усамљеном
л ол ож ају — инокосних сељачких газдинстава. Овим начи»ом наш сељак, осим тога, показује да je читав .наш народ
са јединственом вољом и одлучношћу прегао да изгради
социјализ!ам у својој земљи, стојећи чврсто уз друга Тита
и CB'ojy Комунистичку партију.
•
Наш сељак у Црној Гори, гдје je оно мало земље што
je има тако скупо и драго сваком појединцу, јер je он ово
стварао крвавим знојем десетинама година, брижљиво подизао своје њиве и њивице, долове и дочиће, крчећи голи
камењдр, засађујући га смоквом, лозом, шл>ивом и другим
воћкама, — такав наш сиромашни црногорски сељак даје
сваким даном све више доказа да je схватио изградњу социјализмга н а селу, те сад тако полетно прилази и организује
се за изградњу социјалистичког живота путем сељачких
радних задруга.
Ми данас већ имамо у Црној Гори 252 сељачке радне
зздруге на броју, гдје je пропорционално ушло много више
од половине дсшаћинстава села у којима су основане, а има
извјесних задруга у које су домаћинства ушла 100%. А како
тај број раете, у многим еелима инициј атив-ом самих сељака,
до краја ове године број задруга ће порасти толико да ће
обухватити до половине свих сељачких домаћинстава Црне
'Горе..
Данашње радне задруге у Црвој Гори обухватају 10.765
домаћинстава са 48.157 чланова. У задруге je унесено 17.960
хектара земље. Број ситне стоке износи 42.400, а крупне
стоке 9.961 грло. Ако овоме броју хектара задружне земље
додамо задружне економије и земљу државног сектора, ми
данас имамо у: сектору ооцијалистичке производње нешто
више од трећине цјелокупне обрадиве површине у Црној
Гори.
Но, ово бројно формирање задруга и масовно прилажење с е љ а к а . задругама, код нас у Црној Гори није ипак

лрошло без организационих грешака и лропуста. Највише
их je било у погледу одређивања типова задруга. У извјесним случајевима ту je било затрчавања, na je узет трећи
тип мјесто другог, који су већином усвојиле наше задруге.
Понегдје се форсирало оснивање задруге макар и од самих
партијаца, што je доцније исправљено омасовљењем оваквих
задруга. Било je грешака и приликом .одређивања окућниде,
те док се понегдје сувише шкртарило, дотле се на другом
мјесту било обилатије руке. Но, и те грешке постепено су
исправљене. Најмање се Ишак гријешло при оснивању задруга у погледу обећања државне помоћи. Сељеци су више
упућивани на своје сопствене снаге, на свој правилно орга«изовани рад и на добре резултате таквог свог рада и радних
Прегнућа.
)
Код н.ас у Црној*Гори данас већ није тежак проблем
основати сељачку радну задругу. Много je тежи проблем и
актуелније питање: одржати задругу, организационо je
учврстити и подићи, пружити јој помоћ у стручним кадр.овима, машинама, сјемену и најпотребнијим алатљикама, једном ријечи, организовати правилан задружни живот задруrap>a, подижући њихову задружну свијест, без чега не може
бити говора о услјешном развитку ниједне задруге.
.,3a нас je важно — како- каже друг Кардељ — да тај
покрет правилно прихватимо. Ми морамо д а спријечимо —
како лојаве заостајања иза развитка на терену, тако и појаве затрчавања и претјеривања стварних могућности. Због
тога треба чврсго држати у рукама руковођење тим процесом. како би се спријечило свако изолачавање линије Централног комитета.”
Треба се, дакле, чувати колико заостајања иза раслоложења маса »а терену за оснивање радних задруга —- толико
и такмичароког затрчавања, надметања и наглих скокова
приликом њ иховог формирања и одређивања типова. Ово
тим прије к а д се зна да ми још лијесмо у могућности пружити свима задругама потребне стручне кадрове и сву оиу
помоћ коју им треба пружити у пољопривредним машлнама
иг справама.
rL У резолуцији Другог пленума ЦК КПЈ каже се: „Треба
стварати и развијати не само рлдне задруге највишег типа
него и ниже типове,, јер je лакше сељаку даиас прећи из
.уижег т ш а у виши тип радне задруге него од индивидуаллог
)T:%ftflK«CTBa ка радној задрузи уопл 1те. Ту он добија све мо-

гућности д а се сопственим искуством увјери у корисност
овог или оног облика радне задруге.”
Но, мако смо ј‘о ш доста оскудни у стручним кадровима,
»so и у потребним машинама « алатшма, ипак добро организован рад на овом важном и тешком послу, на организациолом и политичком учвршћењу задруга, треба и мора да
буде једна од главних брига партиских и стоучних радника.
— не само оних са с-ела већ ,и оних из града.
Упркос свих сметња, тајног и јавног поварења наших
n p о т ив н и Kia, као и тешких напада и отужних клевета наших
„критичзра”, информбирооваца, наше задруге ће се одржати,
рашће и јачаће, и ми ћемо изградити социјализам на селу,
ако чвјрсто и одлучно узмемо овај проблем у своје руке..
Кад je већ ријеч о информбироовцима и информбироовштини, дозволите ми, другови и другарице народни посланици, да се са неколико ријечи осврнем и ,на ово питање, јер
информбироовци воде данас најжешћу борбу против нас баш
у питању изградње социјализма »а нашем селу. Скоро ће
п-уна година дана откако је почела бјесомучна кампања против нашег врховног :партиског ,и државног руководства —
против другова Тита, Кардеља, Ранковића и Вилаоа, — a
тим самим против свих нас и свих тековина нзше крваве и
херојске борбе за ослобођење. Овај злочинечки посао, јасан
већ и посљедњем нашем сељаку, лишен je сваке солидне и
озбиљне подлоге. За ову годину дана. творци и сљедбеници
фаталне резолуције Информбироа изручили су све што су*
имали, и осим неколико болесно амбициозних, колебљивих
и нездравих шићарџија, као и неколико' политичких бједника, који су се за њима повели — они у своје мреже не
уловише никога.
На све изнесене лажи и клевете, на све изручено блато
против наше херојске Комунистичке партије и њеног руководства народи Југославије одговорили су .непробојним јединств'ом својих редова. А кад су наши противници и критичари испуцали све своје ћорфишеке к о је су имали, онда
су прешли на метод доказивања и убјеђивања путем најбезобзирнијих, најодвратнијих и иајгаднијих псовки. Но и те
псовке брзо изгубе сваки ефекат и постану досадне, гадне
и огавие и за најнижу публику.
Све што се више одмичемо од датума резолуције Информбироа, што пажљивије студирамо и сумирамо — како
њену садржину тако и сву ону гомилу клевета и лажи која
je ттрати већ годину дана — ми све јаче стичемо уверење да

je сва ова кампања плод изразите нетрпељивости, надувене
охолости, зависти и злобе која се претвара у мржњу, па полако и у отворено непријатељство против вашег врховног
партиског и државиог руководства,, против наше државе,
протиз друга Тита и свију наших народа. Та камлања постаје све безсбзиркије, бљутавија и све штетнија, јер оно
што се бљује и рига данас против наше државе са свих
'радио станица земаља народне демокр.атије, па и саме
Москве — то претставља најљући отров којим се трују и
систематски разбијају редови радничких маса читавог свијета, то претставља најгадније сјеме раздора међу раднич«ом класом, које тако ревносно користе реакционари сзију
земаља, а шоготово имлеријалистичкв штабови западних
сила.
Али, уколико они грлотије вичу и поганије псују, утолико се наши .народи -све снажније, све јаче и све масовније
окупљају и чврсто збијају своје редове -кроз Народни фронт
и друге масовне организадије, као што су сељачке радне задруге, збијају своје редове око своје славне Комунистичке
партије и њеног херојског руководства. Виде то и наши
такозвани критичари, али они су се, у своме непријатељском
држању према нама тако детињски каприцирали — да у Титовој Југославији не само што кеће да чују ни за што што je
добро, нити да виде ма какав напредак на пољу успјешне
изградње социјализма, већ просто мангупски изврћуп чиљенице.
Успјешка изградња наше земље, испуњење задатака Петогодишњег плана, брза и успјешна изградња социјализма
на нашем селу — путем формирања и развитка, учвршћивања
и омасовљавања -овако великог броја сељачких радних задруга, које сваксг дана на десетине ничу у нашој држави
— Has бази пуне добровољности — све то и други наши
успјеси, к а о и доказана чврстина полихичког јединства наших «арода — све више доводи наше избезумљене критичаре до' бјесомучне цике в тиске и до све већег моралног
пада Ki хистеричног ваљања по блату.
He претендујем, другови народни посланици, да знам
тако много' из науке марксизма-лењинизма, да сам неки дијалектичар те д а бих могао ауторитативно судити: гдје, кад
•су, како и на к о ј« начии наши -партиски и државни руководиоци издали, искривили или извитоперили учење Маркса и
Лењина — или гдје су то пали на испиту по линији Пзртије?!
Али судећи на темељу онога што je досад изнесено у сукобу

између нас и информбирооваца., пратећи ревносно све оптужбе, као и дате одговоре на те олтужбе — сваки и мало
паметан и лоштен човјек, макар и не био марксиста, може
да види и д а с е увјери како cyi другови Тито, Кардељ, Ђилас,
Ранковић, Моша и остали другови из партиског руководства
КПЈ својим научним излагањем и гвозденом логикзом, својим документсшаним одговорима до ногу потукли све наше
кригичаре-клеветнике, разголитили их и дотерали таман до
дувара! (Аплауз).
И њима сада изгледа вије остало .ништа д р у т — никаквих других чињеница и аргумената за даљу борбу против нас — осим ако им нешто пружи Р.адоња Голубовић -—
из своје најновије „дубоке”, „ведре” и „високе” школе његовог социјалистичког ученла — лагања и подметања. И ако
им за даљи обраиун са нама не позајми још нешто и од свог
чувеног морала! (Смех).
За њих je данас читава КПЈ и сав Народни фронт од
цигло осам милиона људи ништа друго до само1 „Титова
клика” . Али та и толика „Титова клика”, чврсто повезана у
Народном фронту, чини прекаљене борце за изградњу социјализма на нашем селу и у граду, надакнуте једном
јединственом мишљу: уз друга Тита до лоследњег даха, са
Титом на челу до последњег човјека за изградњу социјализма у нашој земљи! Под руководством наше херојске Комунистичке ш р т и је , у друштву -са свим радним л>уди:.1а
свијета, у борбу против свих империјалистичких блокова и
табора!
Ето, та и таква „клика Титова” показаће и доказаће
својим радом данас у времену ,мирног развитка и изградње
социјализма, »а о и сутра у времену ма каквих међународних
компликација и тежих заплета и обрачуна — „ко je вјера a
ко je невјера” !
Наше милионске снаге, сврстане у Народни фронт,
жива су гаранција за извршење постављених задатака из
■плана наше лрве петољетке. А уопешно -извршење ових задатака биће најјачи доказ правилности линије социјалистичке изградње наше земље, а уз то и најснажнији деманти
свих бачених клевета, злогуких слутњи и лрориц>ања да ми
не можемо и нећемо моћи изградити социјализам у нашој
земљи без ломоћи наших критичара и клеветника. Брза и
успјешна изградња социјализма на селу путем формирања
великог б р о ја сељачких радних задруга већ je један снажан и крулан деманти таквих њихових прориц.ања.

Наши народи показали су у борби за своје ослобођење
свој херојизам, чврстину и одлучност, показали су шта могу
и шта су кадри д а даду од себе, а плодови те и такве борбе
живи су свједоци о великим резултатима ратног херојизма
наших народа. Сигурни смо и сада, у времену изградње социјализма, д а ће наши народи својим херојским прегнућем,
јединственошћу воље, својом непоколебљивошћу и чврстином, својим 'планским радом и истрајношћу у томе раду,
својим снажним замахом и радним еланом, својим масовним сврставањем у сељачке радне задруге локазати и доказати шта M'ory да даду и шта су кадри да учине за домовину и за Тита.
Гласаћу за овај законски предлог. (Аплауз).
Претседник: Приј. 2>вљен«х говсрника више нема, Тражи
ли још ко реч? Реч има народни посланик Млакар Алојзиј.
Алојзиј Млакар (HP Словенија): Другови и другарице
народни посланици, у вези са Предлотом основног закона
о задругама ja ћу укратко, са неколико речи, иодвући
важност коју 'им.а доношење овог закона.
Без 'Сваке сумње, можемо казати да he овај закон претстављати крупа-н ,корак у даљем развитку нашега заиста сељачко-народног зддругарства. Он, с једне стране, даје
правну основу стварном стању које постоји у сељачком
задрупарству, он je одраз великих промена, промена у смислу политичког и економског учвршћења позиција најнапреднијих елемената на селу, a, с друге стране — овај
закон омогућава даљи развитак и отвара јасну перспективу
у циљу социјалистичке ре-коиструкције шољопривреде.
Захвал>ујући великим напорима радн-ичке класе и осталих народних маса уједињених у Народном фронту и правилној ј п о л и т и ц и Комунистичке лартије Југославије, ми
смо постигли велике, крупне успехе у социјалистичкој
изградњи у свим гранама привреде: у индустрији, у промету, финансијама, у трговини итд. Постигли смо' велике
успехе и у политичком и културно-лросветном развитку.
Овај револуционарни, брзи темпО' изградње народне
државе у потпуности je усклађен са тежњама народних
маса-, оних маса к о је су у борби крвљу освојиле власт и
узеле je у своје руке. Наш радни »арод под руководством
Комунистичке шартије, био je свестан да његов задатак није
био само у томе д а у борби победи окупатора, него да
сруши стару, реакционарну, буржоаску власт, па тек онда1
да створи услове за изградњу бољег живота, за изградњу

социјализма. Овде треба нагласити да оу се у Народноослободилачкој борби заједно са радничком класом активно
бориле и широке масе радних сељака. Ова борба je дубоко
преваспитала сељачке масе, оне су научиле д а друкчије
гледају на свет и да се може и мора уклонити експлоатисање човека човеком и изградити бољи живот.
Баш Народноослободилачк.а борба, Народна револуција, као школа кроз к о ју су прошли радни сељаци, дубокјо
je утицала да данас они могу не само пратити социјалистичку изградњу него и активно сарађивати у њ ој као огвезници радничке класе. Па и све о:не мере које je народна
власт предузела после ослобођења у корист радних маса
»а селу, као, на иример, аграрна реформа, колонизација,
ликвидација сељачких дугова, прогресивви лорез, разни
кредити, везане цене, развијање машинско-тракторских станица и низ других мера, видно су утицале на ограничење
капиталистичких елемената на селу и побољшање животних
услова радног сељаштва, а пре свепа ситног и средњег сељаштва. Свим овим мерама, уз постојање народне власти и
,уз развијањ е социјалистичке индустрије, битно се побољшао положај трудбеника у нашој земљи.
Али самим тим, уз лостојањ е ситног .сељачког поседа',
са примитивном техником, или без ње, на којима се са
огромним утрошком радне снаге мало производи, не могу
се битно променити производни односи на селу, што je
основно за социј алистички' преобр>ажај села.
Поред тога, и даљи процес и задаци социјалистичке
изградње индустрије траже бржи темпо социјалистичке реконструкције наше пољопривреде. Ту се ради о све већој
потреби радне снаге, о потребама све већег ирехранбеног
ф он да индустриских центара, io потребама индустриских
сировина итд. Ми можемо и морамо ићи бржим теметом, што
се огледа, поред осталог, и у великом радном ела«у свих
радних људи у нашој земљи.
Радне сељачке масе схватају ове задатке, показале су
спремност за извршење својих основних задатака, то* jecr
развијање и учвршћивање соц«ј алистичких односа на селу.
To се огледа у таквом масовном порасту сељачких радних
задруга, задружних економија и других облика јачања содијализм а »а селу. Тендвнција овог лораста нарочито je
велика у последњим месецима. Данас ми можемо бројати
стотинама и хиљадама задружна, ооцијалистичка газдинCTBiai на селу. Захваљ ујући исправној политици наше Партије, створени су услови за тако брз темпо социјалистичке

реконструкције наше пољоцривреде у смислу како je то
разрадио и поставио задатке II лленум ЦК КПЈ.
Ови велики успеси, с једне сгране, показују непоколебљиво поверење наших народних маса у д рж авво и гоартиско руководство са другом Титом на челу, a, с друге
стране, ови уопеси су најбољи одговор клеветницима наше
земље, ауторима резолуције Информбироа. Ови успеси најбоље демантују све клевете, пошто je у пракои лотпуно
друкчије о д оног што се тврди у резолуцији Информбироа
и од оног што говоре противници изградње социјализма у
Југославији. Свакоме ко хоће да гледа истини у очи јасно
je да су на нашем селу позиције капиталистичких елемената .свакога дана све 'слабије, а1 -позиције социјализма сва'к ога дана све јаче.
Предлог ocHOBH'or закона о земљорадничким задругама
посвећује много Пажње сељачким радним задругама. To je
и разумљиво, пошто je овај облик задруга највиши облик,
облик где je производња заснована на заједничком раду,
односно где je и својина задружна. И тамо где се говори
о земљорадничким задругама лодвлачи се као врло важво.
— производња, ко ју треба свака земљорадничка задруга
да развија и .ти м е подиже пољопривредну производњу и
васпитава сељачке радне масе за лрелаз ка вишим формама
задружне делатности, за прелаз ка вишем степену развитка
задруга.
Закон регулише и обједињује лланску привреду на
селу. Каже се да срески савез земљорадничких задруга
„ . . . кроз свој привредни план обједињује задружну пољопривредну» делатност у срезу” (члан 91, тач. la).
У закону се предвиђају оштре казне за све оне који
су према coBnjaflHSMiy непријатељски расположени, а нарочито за елементе к о ји би сада, у условиљга класне борбе на
селу, због класних нелријатељских интереса, локушали да
ометају развитак задругарства; предвиђа се казна и за оне
к о ји би гшкуш.али нарушавати принцип добровољности. To
су, поред других, врло важне поставке у законском предлогу.
Пројекат закона регулише са лравне стране сва важна
питања, као, на пример: питање задружних фондова, питање задружне акумулације, питање пружања ломоћи задругама' од стране народне власти итд. Он пружа гаранцију д а ће се задругарство онако развијати како желе широки слојеви радног сељаштва, и у складу ca интересом

изпрадње социјализма у нашој земљи. Зото ће радно сељаштво овај предлог закона 'примити као свој закон.
Опровођењем овог закона, ,уа помоћ политичког рада
Народног фронта, под руководством Комунистичке партије
Југославије са другом Титом на челу, ми ћемо кренути далеко напред.
Завршавајући ов-их неколико речи, ja мзјављујем да
hy гласати за лредложени закон. (Аплауз).
Претседник: Реч има народни посланик Томо Чиковић.
Томо Чиковић (HP Хрватска): Другови и другарице народни посланици, предложеним Законом о земљорадничким
задругама наше ће задругарство добити чврст оквир и темељ који ће ојачати и још више омасовити наше задружне
институције и свести наш економски и друштвени живот
села на правилну линију у правцу изградње социјализма у
нашој држави. Овим ће се законом створити услови д а наше
село пође бржим темпом и упоредо са осталим секторима
изградње социјализма, то> јест, индустријализације и електрификације наше земље. Већ се одавво осјећала потреба да.
се донесе један овакав закон који ће дати пуни замах задругарству, нарочито сељачким радним задругама, јер оне
имају велику и историску улогу око преображ аја наше вољопривреде и социјалистичке изградње нашег села. Преображај »аше лољопривреде и изградње нашег села у социјалистичко село није лак задатак, нити се то може учинити
једним законом, али ће овакав закон убрзати лроцес нестајањ а .старих индивидуали-стичких навика и ситног газдинства које je данас несавремено, нерентабилно и заправо
кочнида напредне обраде и производње која je на ниском
степену и не одговара нашим данашњим потребама, које
се потребе сваким даном све више повећавају укључивањем
радне снаге у нашу нову индустрију.
Предности и користи к о је нам пружа; заједничка, задружна обрада наших поља данашњом техником неминовно
ће увјерити и најтсонзервативнији дио вашег села да се тавова техника може примјењивати само у зад руж ж ш сектору,
јер она далеко и високо отскаче од индивидуално ситничаве
обраде, а нарочито- са заосталим оруђем и пољопривредним
алатом. Јер, такав примитиван пољопривредни алат и оруђе
траже много више радне сваге, а резултат рада je много
мањи, квалитетно елабији. Сви ти моменти нам диктирају да
се држимо овога што je боље и корисније. Процес убрзавања ооцијалвстике изградње наше земље не може трпјети
4
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д а један дио, и то један одлучујући дио заостаје, и то далеко заостаје, a то je наша пољопривреда. Она мора кренути
из своје стихиске позиције и потражити своје мјесто у социјалистичкој изградњи наше државе.
Већ у нашем Уставу говори се (члал 17) да држава посвећује нарочиту пажњу и „пружа помоћ и олакшице народним и задружним организацијама”. Овим ће, дакле, Законом о земљорадничким задругама бити споменути члан
нашег УстаВ|3| у потпуности остварен, и наше ће задругарство уживати пуну подршку и помоћ државе и народне
власти. Супротно, у старој Југославиј«, у којој je задругарство једва животарило и било препуштено само себи,
није могло своју улогу и функцију у народу д а врши како
треба, јер je у самим задружним центрима и врховима билореакционарно-капиталистичких елемената- и схватања, који
■су такођер кочили правилан рад и развитак задругарства
у старој Југославији.
Нова и свестрана улога коју имаде наше задругарство
у нашој новој држави, а нарочито на сектору преображаја
пољолривреде, означена je на V конгресу Комунистичке
партије Југославије где се, у Програму КПЈ, каже између
осталог и ово: „Темељито П10диза 1њ е 1 пољолривреде, без
чега je немогућан рад и развитак индустрије, као и нормално снабдевање средствима за живот радника, намештеника и радних људи уолште, неостварљиво je без социјалистичког преображај|а поллопривреде.” Такав закључак je
дјелотворно утјецао на развитак и то баш развитак радног
задругарства које je у послијератном периоду, а нарочито
послије V конгреса Комунистичке партије Југославије доживило тако брз лолет к а о никада досада. И тај вал ширења сељачког радног задругарства захтјевао je д а се донесе један закон о земљорадничком задругарству, који he
бити ослонац и чврст темељ даљем ргввитку земљорадничког задругарства у нашој држави. Ооцијалистички преоб раж ај наше пољопривреде неминовно захтјева све јаче
развијање и оснивање сељачких радних задруга, јер су оне
једини облик за убрзање и увођење еоцијалистичких приндипа и у нашу лољопривреду. Дакле, у том'е je баш историски задатак и улога с е љ а ч т г задругарства да брзо изграђу је социјализам на нашем селу и у пољолривреди, д а оно
послужи као база и средство за лотпуно остварење Петогодишњег ллана.
Разноликост наше земље захтјева да се према структури и плодности земљишта за поједине културе, које

имају своје иредјеле и рајоне, лрилагођава организациона
форма задруга, да се правилно искористе поједили рајони
који имају нејвише услова .за гајење извјесне пољопривредне културе, јер имаде крајева где имаде највише услова
за гајење стоке, па онда виноградарски-воћарски предјели,
као што је Хрватско Загорје и друти крајеви, па онда житородни крајеви итд. Сваки рајон имаде своје специфичне
услове у KojHMiai доминирају услови за лоједине лољопривредне културе, а које се у таковом рајону могу искључиво
гајити и усавршавати до максимума. Овај законски приједлог даје баш пуно могућности и услова да се у томе
правцу развија иаше сељачко-радно задругарство и да се
тако искористе природни услови за гајење пољопривредних
култура.
Нарочитих тешкоћа je досада било у нек-им предјелима
наше државе са гајењем индустриског биља и квалитетног
сјехмена. Разумљиво je да планирање и засејавање поједине
културе на стотине хиљада ситног индивидуалног газдинства условљује те тешкоће са којима су се борили, а још се
и данас боре наши народни одбори. Преоријентацијом пољопривреде у социјалистички сектор све he се то избјећи.
Планирање и засејавање на задружно-социјалистичком сектору моћи he се са< лакоћом 100% извршити, без икаквих
тешкоћа, јер ће се радне задруге укључити као цјелина у
план котара, републике итд. Узгоју културних биљака посветиће се много више пажње него на индивидуалном посједу. Све су то предности које су лровјерене у пракси и
које говоре у прилог социјалистичког преображаја наше
пољ.'Олривреде.
Потребно je осврнути се на још једну чињеницу, K o jia
није од малог значаја, a то je културно и просвјетно уздизање »ашег села, упоредо са социјалистичмом изградњом,
јер културно-просвјетно уздизање села условљава социјалистички преображај пољолривреде. To су два нераздружива принципа који један без другога не лду. Кад то
уочимо, онда тек долазимо до ‘сазнања какову улогу ијмају
задружни домови .који се граде iio нашим селима, који ће
бити 'културно и просвјетно жариште и центар :из којег
ће се ширити жива социјалистичка наука и обухватати
наше село, а н-арочито сеоску: омладину к-оја имаде велике
задатке у изградњл социјализма у нашој земљи и часну
улогу, улогу која ће у хисторији изградње социјализма у
лашој земљи бити забиљежена у првим редовима. Баш због
улоге коју имају задружни домов« на селу, морамо тежити

томе: колико села толико задружних домова. Tek онда
моћи ћемо изпрадити у потпуности социјализам у нашој
држави и подићи културно-просвјетни ниво »ашег човјека
л изградити ново друштво к о је ће бити прожето свим добрим особинама социјалистичког човјека. Дакако да и то
није баш лак задатак. А који je задатак који смо.до данас
извршили — био лак? Зар je био лак задатак ослободити
домовину о д о-купатора и домаћих издај.ника, формирати
државу HOB'Oc типа у к о јо ј ће доћи до изражаја раднмчка
клаоа као предводник у бици за социјалистичко друштво,
ликвидирати шовинизам, остварити братство и јединство,,
окупити народ у јединствени Народни фронт за извршење
Петогодишњег плана итд.? Све су то задади к о ји нису баш
лаки, али су извршени, или су у току да се успјешно изврше
д о краја. Па тако и претстојећи задаци преображаја пољопривреде, културног и просвјетног уздизања нашег села
биће извршени, јер нам то диктирају наше економске прилике и тотребе за повећање животног стандарда нашег
народа.
Овим законом наше he задругарство бити потауно
реорганизовано и прочишћено од евентуалних остатака
прошлости који су служили појединцима или једном уском
кругу, који су злоупотребили свој положај у задрузи и
своје личне интересе упоређивали са интересом задруге.
Т акова схваћања наслиједили смо у многим задругама из
старе Јут-осравије, но чим даље одмичемо у изградњи социјал и зм а тиме се дефинитивно губе све лоше и штетне појаве у задрутарству, а долази до изражај.а право задружно,
социјалиетичко назирање на саму организацију и рад у задрузи, као и на њезину улогу, као установу к о ја je неопходна, нужна у данашњој, као и даљној ф ази «зградњ е n a 
m er социјалистичког друштва. Дана-шње наше задруге, a
ј о ш више суф аш њ е, кад се оне потпуно реорганизирају и
оспособе д а врше свој задатак у изградњи социјализма на
селу, биће велика помоћ државном аларату при вршењу
функције народне власти, јер мрежа задружних устаиова,
уз државни сектор, преузима цјелокуини производни план
у пољопривреди као и у измјени добара између града и
села, -ге индустриских и сељачких производа. По томе закључујемо к.ако велику задаћу и улогу има већ данас, a
Уутра још више, земљорадничко задругарство и зато се
заиста њему мора пружити сва могућа материјална и морална помоћ. Члан 104 говори: „Држава помаже земљорадничке задруге и задружне савезе давањем земљишта и

Јфупних пољопривредних машина на искоришћавање, материјалом и кредитом за капиталну изградњу, додељивањем
стручних кадрова, снабдевање 1М индустриским артиклима и
организационом и стручном помоћи и другим мјерама и
олакшицама утврђеним овим законом и на основу њега
донесеним прописима. Члан 114 к а ж е : „Ко принудом или
претњом приморава на ступање у задругу или1 на други
начин грубо .крши прогаисе добровољности казниће се поправним радом или лишењем слободе до године дана”. Из
тога извире потпуни лринцил добровољносги ступања у
задругу било којег типа и то j e баш узрок масовности Ha
m e r задругарства, које се развило после рата наглим тем• п о м , а. чији j e развитак јо ш у пуном замаху и напретку,
тако да се он не може зауставити, а нити успорити. И са
пуним правом називамо текућу годину годином задру-гарства, јер j e атмосфера пуна напетог задружниг рада у ције л о ј зе*мл>и и нема села, HeMia човјека који не би оовео
р а з г о в о р о себи и о сељачким радним задругама чије j e
омасовљење у пуном току, и све припреме се своде на масовни улазак и формиргње задруга. Од неколико стотина
сељачких радних задруга које смо имали лрошлих година,
данас их има неколико хиљада, а у скорој будућности
биће их још више, баш захваљујући доношењу овог заксна,
к о ј и ће ј о ш више појачати « омасовити с е љ а ч к е радне задруге и омогућити њихов пун развој.
Један дио приговора информбираша нашем руководству на челу са другом Титом своди се баш на тобожње
прилике на селу, јер су, no њиховом суду, на власти кулачки, капиталистички елемеити а да je средњи и мали сељ ак подвргнут израбљивању итд., итд. Ми им, пак, довикујемо: „Пометите најприје лред својом кућом, онда тек
идите даље. Пуно разлога имамо д а вам дајемо тако кратак одговор на неистините и лажне клевете, јер смо много
запослени око изградње своје ратом опустошене земље, a
нарочито око изградње социјализма »а свој начин, јер
ваши рецепти не би нам ништа помогли и зато их и не
.примамо, нити копирамо, а како и када ћемо «зградити соцлјализам — сигурно' нећемо касније од неких злобних приговарача који се и те како натјечу да наше руководство, a
тиме и наше народе оцрне и лажно оклевећу на несоцијалистички начин, јер баш такав рад je отступање од марксизма и лењинизма, јер се темељи на лажи, злоби и на свем
другом што се не може назвати социјалистичком нити добронсмерном критиком.” Коначно, на чији млин воду тје р а ју

такви злобни критичари — и то je јасно свима, нама и зато
одвојити наше народе од нашег руководства и друга Тита
не могу никакви лажни доброчинитељи неких демократских
земаља и народа1, а док>аз су за то небројене манифестад и је и изрази иговјерења Комунистичкој партији и маршалу
Титу и цјелокупном «ашем руководству које нас води, из
разних тешкоћа, које су повећали несоцијалистички критичари, у бољу и срећну будућност.
Због тога изјављујем да ћу гласати з.а ов>ај законски
предлог.
Претседник: Пошто се нико више од говорника није
пријавио, закључујем дискусију о овом законском предлогу. Гласаћемо лосле кратког одмора.
(После одмора)
Претседник: Прелазимо на гласање о Предлогу основног закона о земљорадничким задругама. Гласаћемо дизањем руке. Ко гласа за, ,нека дигне руку. (€ви дижу руку).
Има ли ко против? (Нема). Обј.звљујем да je Основни закон
о земљорадничким задругама са. амандманом др Јосипа Хрнчевића једногласно усвојен у Већу народа и да ће се упутити
Савезном већу на решавање.
Прелазимо на другу тачку дневног реда: претрес Предлога закона о откупу приватних апотека. Молим известиоца Законодавног одбора Љ убу Момчиловића да лоднесе
одборски извештај.
Известилац Љуба Момчиловић (HP Србија — АП Војводина) чита извештај Законодавног одбора. (Видети прилог на крају књиге).
Претседвик: Тражи ли ко реч о овом замонском лредлогу? (He тражи нико). Прелазимо -на гласање. Ко гласа
за, нека дигне руку. (€ви дижу руку). Има ли ко против?
(Нема). Објављујем да je Зако« о откупу приватних апотека једногласно усвојен у Већу народа и да ће се упутити
Савезном већу на решавање.
Прелазимо на трећу тачку дневног реда: претрес Предлога закона о војно-поморским заставама Федер^тивне
Народне Републике Југославије. Молим известиоца Законодавног одбора друга Богдана Орешчанина да поднесе
-одборски извештај.

Известилац Богдан Орешчанин (HP Хрватска) чита извештај Законодавног одбора. (Видети прилог на к р а ју
књиге).
Претседник: Тражи ли ко реч о овом законскм предло>гу? (He тражи нико). Прелазимо на гласање. Ко гласа
за, нека дигне руку. (Сви посланици дижу руку). Има ли
к о против? (Нема). Објављујем да je Закон о војно-поморским заставама Федеративне Народне Републике Југославије једногласно усвојен у Већу народа и да ће бити упућен
Савезном већу на решавање.
Прелазимо на четврту тачку дневног реда: претрес Предлога закона о изменам^! Закона о уређењу народних судова.
Молим известиоца Законодавног одбора Јо зу Миливојевића
д а поднесе одборски извештај.
Известилац Јоза Миливојевић (HP Хрватска): (Чита
извештај Законодавног одбора. — Видети прилог на крају
књиге.)
Другови народни заступници, данас, сви »апори наше
земље усмјерени су .на основни наш задатак, на основну
нашу проблематику — на изградњу социјализма код иас.
Милиони и милиони н^ших радних људи, свакодневно
својим радом, свакидашњим заљагањем уклањају незауставно посљедње 'остатке из епохе капитализма у нашој
земљи.
Они, на досада освојеним позицијама социјализма у
својој ослобођеној домовини Федеративној Народној Републици Југославији, освојеним кроз своју велику Народноослободил 1ачку борбу и Народну револуцију « посљератном
изградњом, остварују даномице услове з а пуну побједу нове
епохе, епохе социјализма у нашој земљи, а остварују
их испуњавањем планских задатака Титовог Петогодишњег
плана, плана социјалистичке реконструкдије наше земље.
И наш законодавни рад овог засједања Народне скупштине ФНРЈ »ајрјечитије говори о побједоносном ходу социјалистичке револуциоварне изградње yi нашој езмљи, јер
закони о народним одборима, о сељачким радним задругама, о занатству итд. региструју даљње наше већ постигнуте успјехе, а и проширују, продубљују « учвршћују стозиције наших побједа у свим правцима, па тако и на сектору нашег правног социјалистичког поретка и његове
законитости.
Ми опет, овим законодавним радом, изражавамо овдје
једно раздобље остварених успјеха језиком закона и дајемо

даљње законске облике нашем социјалистичком поретку да
би тако условили још бржи и прогресивнији развој социјализма код »ас.
Измјене и долуне, другови, и у овом Приједлогу закона
о изменама Закона о уређењу народних судова, доносимо
у истом циљу: да би и наша судска дјелатност, као и сва
остала дјелатност у нашој држави, ©стала вјерна великим
тековинама наше Народне револуције ,како би, као досада,
била што ближа животним интересимз наших радних људи,
интересима њихове социјалистичке изградње.
Стопа молим да се и овај закоиски приједлог у цјелост« озакони. (Одобравање).
Претседвик: Чули сте извештај З а т н о д а в н о г одбора.
Тражи ли ко реч о овом законском лредлогу? (He тражи
нико). Прелазимо на гласање. Ко je за, нека дигне руку.
(Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нем.а). Објављујем
дз 1 je Закон о изменама Закона о уређењу народних судова
у Већу народа примљен и да ће бити упућен Савезном већу
на решавање.
На реду! je пета тачка дневног реда: претрес Предлога
закона о изменама и допунама Закона о оверјавању потписа!,
рукописа 'и преписа. Молим известиоца Законодавног одбора
друга Јозу Миливојевића да поднесе о д б о р сш извештај.
Известилац Јоза Миливојевић чита извештај Законодавног одбора Већа народа о Предлогу закона о измеш ма
и ддоунама Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа. (Видети прилог на крају књиге).
Претседник: Чули сте извештај Законодавног одбора.
Тражи ли k o реч о овом законском предлогу? (He јавља се
«ико). He тражи нико. Прелазимо на гласање. Ko je m
овај законски предлог, нека дигне руму. (Сви дижу руку).
Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je Закон о изменама и допунама Закона о оверавању потписа, ругК'описа и
преписа једногл.асно усвсјен у Већу иарода и да ће се упутити Савезном већу на решавање.
Шеста тачка дневног реда je: претрес Предлога закона
о изменама' и допунама ЗакоБЗ) о државној арбитражи.
Молим известиоца Законодавног .одбора Тому Чиковића да
поднесе одборски извештај.
Известилац Томо Чиковић чита извештај Законодавног
одбора Beba нарона о Предлогу замона о изменама и до-

пунама Закона о државној арбитражи. (Видети прилог на
к р а ју књиге).
Претседник: Чули сте извештај Законодавног одбора.
Тражи ли ко реч о овом законском лредлогу? (He тражи
нико). Прелазимо на гласање. Ко je за овај законски предлог, нека дигне руку. (Сви диж у руку). Има ли ко против?
(Нема). Објављујем да je Закон о изменама и допунама Закона о државној арбитражи једногласно усвојен у Већу
народа и да ће се упутити Савезном већу на решавање.
Тиме данашњу седницу закл>учујем, а идућу заказујем
за сутра, 27 маја, у 16 часова са дневним редом:
1) претрес Предлога општег закона о занатсгву;
2) претрес Предлога одлуке о потврди уредаба Владе
ФНРЈ донетих у времену .од 25 децембра 1948 године до
закључно 23 маја 1949 године;
3) претрес Предлога одлуке о припајању територији
HP Босне и Херцеговине подручја села Крушева и села
Вучева;
4) потврда указа Президијума Народне скупштине ФНРЈ
донетих у времену између IV ванредног и VII редовног заседања и
5) претрес Предлога закона о изменама и допунама
Општег закона о народним одборима.
(Седница je закључена у 19,30 часова).

S AVEZNO VEĆE

D r u g a sednica
(26 maja 1949)
Početak u 17,15 časova.
Ulazak u dvoranu članova Savezne vlade na čelu sa m arša
lom Titom, Pretsednika Saveznog veča Vladimira Simiča i čla
nova Pretsedništva Saveznog veča, narodni poslanici su pozdra
vili burnim i dugotrajnim aplauzom.
Pretsedavao pretsednik Vladimir Simič.
Pretsednik: Otvaram drugu sednicu VII redovnog zasedanja
Saveznog veča Narodne skupštine FNRJ.
Zapisnik današnje sednice vodiče sekretar Momčilo M ar
kovič.
Izvolite saslušati zapisnik prve sednice VII redovnog za
sedanja.
Sekretar Momčiio Markovič (Izborni srez kosmajski, NR
Srbija) čita zapisnik prve sednice VII redovnog zasedanja.
Pretsednik: Ima li primedaba na pročitani zapisnik? (Ne
ma). Pošto primedaba nema, zapisnik se overava.
Narodni poslanici Vančo Burzevski, Marin Cetinič, Vasil'je
Smajovič, Boško čakič i Brano Savič molil: su otsustvo bilo
zbog bolesti, bilo zbog neodložnih službenih poslova. Predlažem
da im se odobri po 4 dana otsustva. Prim a li 'se ovaj predlog?
(Prima). Oglašavam da su imenovanim narodnim poslanicm a
odobrena otsustva kako je predloženo.
Prelazimo na dnevni red. Prva tačka je pretres Predloga
osnovnog zakona o zemljoradničkim zadrugama.
Izvolite saslušati izvestioca Zakonodavnog odbora druga
Ristu Antunoviča.

Izvestilac Ris ta Antunovič (Izborni srez Leskov ac, NR Sr
bija): (Čita izveštaj Zakonodavnog odbora Saveznog veča. —
Videti prilog na kraju knjige.)
Drugovi i drugarice narodni poslanici, Predlog osnovnog
zakona o zemljioradničkim zadrugama, koji nam je podnet na
rešavanje, nesumnjivo pretstavlja krupan k o rak u daljem razvitku našeg zemljoradničkog zadrugarstva. On pretstavlja
novo sredstvo naše narodne države za socijalisiički preobražaj
našeg sela. Krupni uspesi koje je postigla naša radnička klasa
u svim oblastima socijalističke izgradnje naše zemlje, naročito
u industrijalizaciji i elektrifikaciji, i pravilna politika naše P a r 
tije i Vlade na selu — omogučili su našem radnom seljaku da
smelo i odlučnoi stupa na put socijalističkog preobražaja sela.
Na tom putu naše radno seljaštvo več je postiglo ogromne
uspehe, udružujuči se u zemljoradničke zadruge od najnižih do
najviših oblika.
U svom razvitku u periodu obnove i socijalističke izgradnje
zemlje, zemljoradničko zadrugarstvo razvilo je takvu raznovrsnost oblika, koji su mu omogučili da se udm žuje u one
oblike zadruga koji su u skladu sa stepenom podizanja njegove
političke svesti i sa njegovim ekonomskim interesima. Ta raznovrsnost oblika zadružnih organizacija omogučila je i najzaostalijim delovima seljaštva da se slobodno, prema stupnju svoje
svesti, uključe u one forme zadruga koje im najbolje odgovaraju. Na taj su način stvoreni uslovi našem radnom seljaštvu
da se na sopstvenim iskustvima uveri u preimučstva zajedničkog
rada i da postepeno prelazi od nižih ka visim formama zadružnih
organizacija, sve do radnih zadruga četvrtog tipa, kao socijalističkih organizacija radnog seljaštva, gde zemlja i sva sred
stva proizvodnje postaju društvena svojina.
Te krupne promene koje su se odigrale u razvoju našeg
zemljoradničkog zadrugarstva, ne samo po formi več i po sadržini, daleko su iza sebe ostavile organizacione oblike zadruga,
sadržane u Osnovnom zakonu o zadrugama od jula 1946 godine.
Zbog toga je bilo nužno da se donese novi Osnovni zakon o
zemljoradničkim zadrugama, koji če sa pravne Strane obezbediti pravi'lan razvoj i organizaciono učvrščenje svih zadružnih
oblika. Ovaj zakon je, ustvari, pomoč radnom seljaštvu u borbi
za socijalistički preobražaj sela. Naši zakoni su odraz dostignuča
i svakodnevne prakse naših radnih ljudi na putu izgradnje socijalizma. I ovaj zakon ustvari potvrduje one oblike zadruga koje
je stvorila dosadašnja praksa naših radnih seljaka u borbi za

socijalistički preobražaj sela, u borbi za bolju i srećniju budučnost naših naroda.
Za razliku od starog zakona, koji je obuhvatao s ve za
druge grada i sela (zemljoradničke, zanatliske, radničko-službeničke j druge), ovaj zakon tretira samo oblike zemljoradničkih
zadruga, jer je dosadašnje iskustvo u organi'zacionom i privrednom razvitku zemljoradničkog zadrugarstva pokazalo da
je to obimna i posebna problematika koju treba posebno tretirati. I u tome smislu ovaj zakon pretstavlja napredak prem a
starom zakonu o zadrugama.
Osnovne karakteristike Predloga osnovnog zakona o
zemljoradničkim zadrugama su, prvo, u tome što on još više
učvršćuje jedan od osnovnih principa za pravilan razvitak za
druga — princip dobrovoljnosti. Time se daje pravna sigurnost
da se radni seljaci mogu sloboidno opredeljivati i stupati u.
one zadružne oblike koji im najbolje odgovaraju. Zakon predvida i ozbiljne sankcije za sve one koji budu povredili ta j.
osnovni princip.
Dalje, zakon obezbeduje demokratizam zadružinh organi
zacija, kao glavni princip rukovodenja i unutrašnje organiza
cije u zadrugama. Zakon svu vlast daje skupštinr zadrugara,,
na kojoj zadrugari donose odluke potpuno ravnopravno. Za
druge mogu osnivati i u njih stupati' samo radni seljaci. Pravo
odlučivanja, pravo biranja i pravo da budu birani u organe za
druge imaju svi članovi zadruge koji su navršili 16 godina ži
vota bez obzira na pol.
Dalja karakteristika zakona jeste u tome, što učvršćuje
zadružnu svojinu kao poseban oblik socijalističke svojine, koja
ne može postati privatna svojina, i daje joj zaštitu kao i drugoj:
opštenarodnoj imovini. Uz to on obezbeduje jačanje društvene
imovine u obliku zadružnih fondova koji služe daljem moćnom
podizanju zadružne privrede, jačanju zadružne imovine putem
proširene reprodukcije, socijalnim i kulturnim potrebama zadrugara itd.
Predlog zakona utvrduje društvenu organizaciju rada u za
drugama, a naročito kod radnih zadruga svih oblika, i plačanje
rada po socijalističkom principu; rad svakoga prema njegovoj
sposobnosti, a nagrada prema zasluzi.
Isto tako zakon potvrduje organizaciju zadružne privredne
delatnosti po planu, uključujući je u državni privredni plan.
Novi zakon konkretno razraduje zadatak koji je Ustavom
FNRJ postavljen: da »država posvečuje naročitu pažnju i pruža
pomoč i olakšice narodnim zadružnim organizacijama«. Ta po-

moć, pored ostalog, sastoji se u snabdevanju zadruga sredstvima proizvodnje i jevtinim kredi'tima.
Dalje, ovaj zakon pruža punu pravnu zaštitu zadruga i
zadružne imovine od sväkog neprijateljskog i štetočinskog rada
lica, kako onih u zadruzi, tako i onih van zadruge.
Najzad, zakon utvrduje dva osnovna oblika zadruga: zemljoradničku zadrugu opšteg tipa kao najniži oblik zadružne
organizacije i seljačku radnu zadrugu prvog, drugog, trećeg i
četvrtog tipa kao više oblike zadružne organizacije.
Uz to zakon odreduje i utvrduje delokrug rada viših za
družnih organizacija, a naročito mesto daje i konkretno o d re 
duje zadatke sreskog saveza zemljoradničkih zadruga kao organizaciono-privrednog rukovodstva, koje objedinjuje rad svih
zemljoradničkih zadruga n,a teritoriji sreza.
Kao št o se vidi, Predlog osnovnog zakona o zemlj'oradničkim zadrugama potvrduje sve one socijalističke principe i eilemente na kojima su naše zadružne organizacije zasnivale rad
u svom dosadašnjem organizacionom razvoju i koji ih karakterišu kao socijalističke organizacije radnoig seljaštva.
Naša P a rtija jasno je odredila put socijalističkog preobražaja našeg sela, dosledno primenjujući principe marksizma-lenjinizma o postepenom prevodenju seljaštva na put socijalističke
izgradnje. Našim seljacima je data jasna perspektiva njihovog
puta, što čitava naša dosadašnja praksa potvrduje, a ovaj zakon
to i pravno oformljava. Kod nas ne vlada zbrka pojmova o
socijalističkom preobr.ažaju sela, kao, ,recimo, u Poljskoj, gde
im još nije jasno kroz kakve forme organizacije je mogućno
prevesti seljaštvo na put socijalizma; oni stvaraju nekakve za
druge, za koje vele da su slične akcionarskim društvima za zajedničko obrađivanje zemlje, poljoprivrednim kartelima lit d.
Očigledno je da takve zadruge nose kapitalistički pečat i ne
daju jasnu perspektivu njihovom seljaštvu, a nastranu to što
onli tek u 1949 god^ni predvidaju da u takve »zadruge« uključe
jedan procenat seljačkih gazdinstava. Ili, recimo, u Bugarskoj,
gde su obustavili osniv.anje radnih zadruga navodno zbog boljeg
uspeha žetve u ovoj godini. Iz toga se jasno vidi otsiustvo čvrste
veze izmedu partije i radnog seljaštva kao i nedostatak jasna
određene linije u po'litici partije na selu. Ili, recimo, u Madarskoj, gde sam Rakoši konstatuje pogrešnost njihove poli
tike na selu i kapitulantsko držanje partije u odnosu na kulake.
Kada se ovo što oni rade u politici prema seljaštvu uporedi sa našom stvarnošću, onda jasno izlazi da oni svoje skre-

tanje od linije marksizma-lenjinizma u poMtici na selu .pripi
su ju nama.
Široki pokret našeg radnog seljaštva za udruživanje u zemljoradničke zadruge, a naročito seljačke radne zadruge, n a j
bolje pokazuje pravilnost politike naše Partlije na selu .i uticaj
koji ima naša Partija na seljačke radne mase. S druge Str a ne ,
to potvrduje političku svest i spremnost našeg radnog seljaštva
da ide putem koji mu je ukazala naša Partija — putem izgradnje
sodjalizma u našoj zemlji.
Pa ipak, bestidno tvrde rukovodioci Sovjetskog Saveza i
zemalja narodne demokratije da smo upr opast ill zadružni p o 
kret i da jačaju kapitalističke pozicije u našem selu. Svakako,
oni bi želeli da nije takav razvitak našeg sela kakav on jeste,
a i preduzimaju mere da nam otežaju i ukoče takav razvitak,
da bi našli potvrdu za njihove laži i klevete protiv rukovodstva
naše Partije i naše zemlje. Zato i oni koje oni nazivaju »zdra
vim snagama«, — a naš narod ih zove infoirmbiraši i neprijateljli izgradnje socijalizma u našoj zemlji ■
— pokušavaju da
razbiju naše zadruge, da bi izvršili zadatak koji su dobil: od
svojih gospodara. Takav se njihov kontrarevolucionarni rad
razbija o čvrsto jedinstvo našeg radnog seljaštva 1 uopšte
radnog naroda koji vodi naša P.artija i drug Tito. Koliko su
apsurdne i neprijateljske klevete vodečih ljudi iz tabora Inform‘b iroa o našoj poälitici na selu, dovoljno jasno govore sledečih
nekoliko podataka. Danas samo u Narodnoj Republici Srbiji
radi 1.545 seljačkih radnih zadruga, koje obuhvataju 112.741
porodicu i 608.269 hektara zemlje. Ili konkretnije: od ukupnog
broja seljačkih domać'nstava u Narodnoj Republici Srbiji, u
radne zadruge uključeno je 11,8%, a zemlje 12,3%. Značajno
je da je u Vojvodini, našoj najplodnijoj pokrajini, žitnici J u 
goslavije, radnim zadrugama obuhvačeno 32,8% seoskih domačinstava I 27% zemlje, a zajedno sa državniim sektorom i za
družnim ekonomijama, socijalistički sektor u Vojvodini iznosi
preko 40%. Ovakav razvitak zadrugarstva sliičan je i u os:alim
našim narodnim republikama. Ove brojke najubedljivije govore
o pravilnosti linije naše Partije na selu. One .najbolje govore o
tome dia snažno jačaju naše s o c ij a 1istiičke pozicije na selu.
Zakon koji danas donosimo služiče našem radnom seljaštvu
kao još jedna podrška više da uspešno istraje na putu izgradnje
socijalizma u našoj zemlji. Zato molim Skupštinu da ga usvoj!i.
(Aplauz)..
Pretsedniik: Pristupamo pretresu Predloga osmovnog za
kona o zemljoradničkim zadrugama. Ko želi da uzme reč u ovoj

diskusiji, neka se, shodno poslovniku, javi za reč. Ima reč Mi
nister poljoprivrede Savezne vlade drug Mij.alko Todorovič.
Ministiar poljoprivrede inž. Mijalko Todonoivic: (Videti g o 
v o r održan na drugoj sednici Veča naroda, str. 19).
Pretsednik: Reč ima narodni poslanik Dobrosav Tomaševiič.
Dorbosav Tomaševič (Izborni srez valjevski, NR Srbija):
Drugovi narodni poslanici, pred nama je Predlog osnovnog za
kona o zemljoradničkim zadrugama. Ovo je drugi osnovni
zakon o zemljoradnličkim zadrugama, koji če ovaj visoki dom
doneti. Prvi je donesen jula 1946 godine, koji je doprineo
uspešnom razvijanju našeg zadrugarstva i, kao novinu, omogučio stvaranje seljačkih radnih zadruga.
Ali od tog doba do danas, naša stvarnost je prerasla
odredbe tog zakona. Zato je ovaj Predlog osnovnog zakona o
zemljoradničkim zadrugama, predložen od Vlade FNRJ, dobro
došao.
Govoriti o zadrugarstvu danas, znači govoriti o problema*
tiči našeg sela: govoriti o uvodenju agrikulture .i agrotehnike u
poljopnivredu, govoriti o preorijentaciji naše zaostale p olj opriJ
vrede, govoriti o podizanju boljeg života rad n o g seljaštva,
dakle, govoriti o prelasku našeg seila u socijalizam, jer je zadrugarstvo, od najnižeg do najvišeg tipa, jedini li' najbolji put
za socijalizaciju našeg sela.
Odmah po oslobodenju Jugoslavije od okupatora i prelaska vlasti u ruke radnog naroda, zadrugarstvo je oslobodeno
od politikanstva i kapitalističkog pritiska. P om agano od na
rodnih vlasti, ono uzima sasvim novi pravac svoga delanja i
naglo se širi — omasovljava, a u okviru samih zadruga reformiše se u duhu našeg novog društveno-ekonomsskog uredenja.
Potliskivanjem privatne trgovine, zadruge, i u gradu i u
selu, dobijaju nove zadatke i spremaju se za preuzimanje ne
samo trgovine več i proizvodnje i prerade dobara. Time se one
osposobljavaju za dužnosti prem a državi i podizanju standarda
života svojih zadrugara.
Ustavom FNRJ država se obavezuje da pomaže zadru
garstvo.
Medutim, kao što se u obrazloženju ovog zakonskog pre
dloga kaže, od donošenja p rvog Osnovnog zakona o zadru
gama, 1946 godine, do danas, sprovedene su krupne promene
k a socijalizmu: trgovina i industrija prelaze u državni, socijailistički sektor,, sprovedena agrarna reforma, Petogodišnji
plan .i njegovo -ostvarivanje iziskuju preorijentaciju poljopri-
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vrede gde se uključuju i novi zadaci postavljeni zadrugarstvu.
Bakle, na zadrugarstvu je da organizuje i sprema radno seljaštvo za ulazak u socijalizam.
Posle D rugog plenuma i odluka CK KPJ i Koinferencije
seljaka-zadrugara, održane početkom m arta ove godine, koja
je, prihvatajući rezoluciju D rugog plenuma CK KPJ, pretresla
i donela pravila seljačkih radnih zadruga, -koja su seljačke
radne mase prfhvatile, naglo je počelo osnivanje novih seljačkih
radnih zadruga i upisivanje u stare seljačke radne zadruge.
P ošto je drug Ministar izneo b ro jn o stanje, to ja ne bih želeo
da ga ovom prilikom po-navljam. Koliko su zadruge napredo
vale p o republikama i koKko su brojno jake, kako seljačke
radne zadruge, t a k o i zadruge opšteg tipa, izneseno je ovde
tako da nemam potrebe ni to da ponavljam.
Samo ovakvim radom mogućno je da se sve više potiskuju
stetočinski elementi na selu i kroz ovakve zadruge prelazii' ise iz
haotične, neplanske, sitnosopstveničke proizvodnje u krupno,
intenzivno polj-oprtvredno gazdinstvo.
Ovim zakonom, i Uglednim pravilima seljačkih radnih za
druga, predvidena su četiri osnovna tipa zadruga, olakšava se
odlučivanje za pristopanje u zadruge i onima koji nisu dovoljno svesni i ubedeni u preimućstvo kolektivnog rada i života.
Naročito je kroz zakon podvučena dobrovoljnost i demokratičnst kako u zemljoradničkim, tako i u seljačkim radnim
zadrugama.
Kao novina u ovome zakonu jeste osnivanje zadružnih
ekonomija pri zadrugama opšteg tipa, gde se isprovodi načelo
podele doibiti na osnovu uloženog rada, što pretstavlja novu
socijalnu odredbu u zem'ljoradnickim zadrugama opšteg tipa.
Drugovi, ceo politički život naše zemlje sprovodi se na
principu saveza radnika i radnog seljaštva što je i osnoV na
rodne vlasti. I zato, d a bi radrtici po fabrikama, rudnicima, preduzećima i u gradovima bili obezbedeni u ishrani, največi deo
poljoprivrednih proizvoda m oraju dati -naše zadruge da bi t-ako
omogućile da svoje zadrugare snabdevaju poljoprivrednim mašinama, tekstilom, i drugim industriskim proizvodima.
Zadruge se m oraju starati i za k u ltu rna i političko uzdizanje zadrugara, jer je to neophodan uslov za razvijanje političke svesti zadrugara i opšti napredak svake zadruge.
Savezi i zadruge preduzimaju sve mere da se u ovoj godini završe svi zadružni domovi, koji prošle godine iz budi
kojih razloga nisu dovršeni. Ovde treba napomenuti da republičke vlade na vreme treba da stave na raspolaganje savezima
5
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i odbiorima sva ona sredstva koja su potrebna za izgradnju, a
k oja zadrugari nisu u stanju da obezbede (beton, gvožde,
staklo i dr.).
Zadruge se moraju još više založiti za zadatke postavljene
Petogod'išnjim planom. Savezi se moraju brinuti oko spremanja
kadrova, ukoliko to dosada nije več učinjeno. Jer, u mnogome
se oseča zaostajanje baš zbog kadrova, a naročito kadrova p o 
trebnih za evidenciju koja je ponegde slaba, a evidencija je
glavni putokaz u zadružnom delanju.
Zemljoradničke zadruge, naročito u poslednje vreme, vrše
omasovljenje zadrugara i tu m oraju biti još aktivnije. Jer, novi,
socijalistički poredak iziskuje svesne članove zajednice. Tu, u
zadrugama, omladina i stariji priVikavaju se kolektivnom stvaranju i politički se izgraduju. Zato su i pravila predvidela da
se za upiis u zadrugu članova jednog domačinstva sem doma
čina upisuje samo jedna četvrtina ce'log udela. Time je stvorena olakšica za stupanje u članstvo zadruge.
Drugovi, kao što vidimo, ovim zakonskim predlogom pružaju se mnoge olakšice u raznim vidovima i oblicima u po
gledu organizacije, snafodevanja, kreditia; i zaštke od S t r a n e
države, k a ko bi zadrugarstvo nove Jugoslavije odgovorilo'
svim svojim dužnostima. To je ono č;nil o i činiče, k a ko bismo
pod vočstvom Komunističke partije i druga Tita ušli u bolji
život.
Drugovi, na kraju moram da se osvrnem na podmetanja
i neistine koje dolaze od nekih »kritičara» iz zemalja narodnih
demokratija na naše državno vočstvo i naše narode. Moram se
za momemat vratiti na zadrugarstvo u staroj Jugoslaviji, k oje
je na razne načine sputavano. U upravu saveza ubacivani su
pretstavnici buržo-askih p artija i banaka. Zadrugama su onda,
naravno, davana naredenja da zadružna roba ni ma pijačama
ni u zadrugama ne sme biti jevtinija od cene na gnadskoj
pijači. A k o te cene diktuje? Naravno bankarsko-trgovački
kartel itd. Trebalo je da dode Komunistička partijia, na čelu
sa drugom Titom, pa da naše zadrugarstvo dolbije pun polet,
i zato je Titova politika i naša ziadružna politika.
Nas zadrugare i sve radno seljaštvo interesuje onaj deo
kritike, koji se odnosi na podizanje naše teške industrije. M'
se pitamo — šta se hoče time? Naravno, hoče se to da mi u
industrisikom pogledu postanem o zavisni. od njihovih zemalja
u pogledu nabavke tekstilnih mašina, ili da ostanemo u primitivnom stepenu proizvodnje u poljoprivredi. A i da ne g o 
vorim o Strojevima za fabrike za preradu poljoprivrednih do-

ibara. Valjda da im šaljemo sirovine, a fabrikate da uvozimo.
Koliko je to smešno i neprijateljski!
I u ovoj borbi narod u Titu vidi borca za slobodu i nezavisnost. Borca za bolji život i socijalizam i spreman je da p r e 
brodi sve teškoiće sa Titom zajedno, dok pravda ne pobedi.
Zato izjavljujem da ču glasiati za ovaj predlog.
Neka živi i napreduje socija.listička Jugoslavija!
Neka živi: Komunistioka partija i Centralni komitet na
čelu s.ai drugom Titom! (Burno odobravanje).
Pretsednik: Ima reč narodni’ poslanik drug Marko Polo
vic. (Aplauz).
Marko Polović (Izborni srez Karlovac, NR Hrvatska): Drugovi narodni poslanici, Osnovni zakon o zemljoiradničkim za
drugama, koji1je ovdje pred nama, plod je duge, teške i krvave
borbe naših radnih ljudi i našeg radnog seljaštva. Ako pogle
damo nekoJiko decenija unatrag na koji je način naše seljaštvo
bilo eksploatirano 'i ugnjetavano od stranih kapitalističkih
eksploatatora i njihovih slugu, domačih ugnjetača, onda čemo
vidjeti da je naše seljaštvo u borbi za opstanak koncem prošlog stolječa težilo ka tome da se gospodarski udruži i da se
na taj način odupre uništenju k oje mu je prijetilo brzim nadiranjem stranog kapitala u našu zemlju. No, to nije pomoglo
zadružne i gospodarske organizacije koje su se osnivale pod
rukovodstvom buržoaskih i klerikalnih elemenata. Oni su se
ljaštvo sve više gurali u ždrijeloi bankovnog kapitala, a od
čegai su pokrovitelji zadrugarstva izvukli. debele koristi. Da
prikriju svoj lopovluk, galamili su kako se sa seljaštvom ne
može, da je seljak lijen, natražnjak, zaostao, nepokretan, nesposoiban, itd. Dotle je naše seljaštvo iz dana u dan sve više
padalo pod stečaj, postajalo beskučnik i roba koja se prodavala na tržištu u inozemstvu kao gola radna snaga. Buržoaske
gradanske političke partije lile su krokodilske suze nad propašču našeg seljaštva i njegovih lijepih običaja, a razumije se,
šutke su pomagale dalju bezobzirnu eksploataciju. Pošlo se
takvom ideologijom da se treba povratiti matrag na stari pri
mitivni način života, to jest oranju drvenim ralom, predenju i
tkanju rukom, šivanju domačim koncem, izradi obuče sirovom
kožom, paljenjem luča u kući; itd. To su gospoda zvalia autohtonom kulturom, stvarao se jaz izmedu grada i sela, izmedu
radnika i Seljaka. Jedino Komunistička partija bila je spo
sobna da povede naše radne ljude i naše seljaštvo u boj, da
•istera izdajnike, okupatore i strani kapital, ugnjetače i one
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što su lili krokodilske suze nad našim seljaštvom. Ona je bila
sposobna da dade pravac seljaštvu kakvo zadrugiarstvo ono
hoče i kakvo več danas sprovodi praktički u život. Na poziv
Koimunističke partije Jugoslavije, na poziv druga Tita, u vrijeme okupacije i izdaje naše zemlje, seljaštvo je osječalo da
je to pravi put borbe do oslobodenja zemlje, da je to pravi
put borbe protiv svih onih koji su varali i ugnjetavali naše
narode. Seljaštvo je pod rukovodstvom Partije dalo bezbroj
žrtava i besprimjerna junaštva i herojizam u odbrani časti i
isloboide 'svoje domovine, znajuči da mu ovom borbom dolaze
bolji dani. Onoi je krvlju cementiralo savez sa radničkom
bračom, znajuči da je u tom savezu zajamčena sloboda i zaJ
štita od pljačke i' eksploatacije čovjeka od čovjeka. Pod ruko
vodstvom Partije u Narodnooslobodilačkom ratu, kroz borbu,
likvidirana je stara eksploatatorska vlast, provedena je agrarna
reforma, seljak je dobio zemlju, stvoreni su čvrsti temelji na
rodne vlasti koja če braniti i čuvati krvlju stečenu slobodu,
stvorena je takva narodna vlast koja pomaže i razvija zemljoradničko zadrugarstvo. Kroz vatru Narodnooslobodilačkog
rata a pod vočstvom Komunističke partije, stvorena je opča
politička organizacija svih naših radnih ljudi, koja objedinjuje
naše radne ljude u bratstvu i jed'nstvu, koja okuplja naše
radno seljaštvo u jedinstvenu cjelinu bez razlike narodnosti i
vjere, koja kroz svoj opči politički rad vodi naše seljaštvo u
njegovim daljim naporima u obnovi i izgradnji domovine, u
ostvarenju Petogodišnjeg plana elektrifikacije i ind u stria liz a 
cije naše zemlje, u rekonstrukciji naše poljoprivrede, preobražaju našeg sela u izgradnji socijalizma u našoj domovini, a
to je Narodni front.
Več pod konac rata, naše seljaštvo, pod rukovodstvom
Partije, Narodnog fronta i narodnih odbora, stvara prve mabavnoi-prodajne zadruge koje su bile sposobne da preuzmu
trgovinu u svoje ruke. One su odmah poslije rata ti našim
opustošenim selima odigrale važnu ulogu u raspodjeli hrane
i odječe. One su se o'sposobile za dalje privredne zadatke, one
su ujednoi istisnule i' privatne trgovce iz sela, osposobile su
svoje kadrove da mogu poči korak dalje u proizvodačke za
druge. fetodobno je najnapredniji d:o našeg radnog seljaštva,
pomoču Partije i narodne vlasti, razvijao svojie sposobnosti u
osnivanju seljačkih radnih zadruga k oje su, kao zadruge savršenijeg tipa, krčile put zadrugarstvu u novu fazu borbe za
otklanjanje zaostalosti u poljoprivredi. Osnovni, zakon o za
drugama iz godine 1946 dao je zdrave temelje našem zadru-

garstvu na selu. Opći razvitak naše privrede, našeg društvenog
života, naše zemlje uopče, a zadrugarstva u selu napose, razvio
se jače nego je to Zakon o zadrugama odredio. One su se
organizirale, one su svojim razvitkom postale privredni centar
sela. One su okupile -pored poljoprivredne proizvodnje i druge
razne zanatske djelatnosti pod svoje upravljanje. One su se,
dakle, razvile u opče poljoprivredne zadruge koje su obuhvatile,
pored raznih radionica, poljoprivredne ekonomije, stočne
farme, rasplodne pripusne i mašinske stanice. Medu tim raznim
poslovima koje zadruge obavljaju, cesto se i' griješilo, tako
da su nekoje zadruge osnivale ekonomije i druge privredne
organ zacije na trgovačkoj kapitalističkoj oisnovi. Zato je p o 
trebno da ovim zakonom regulišemo mnoga pitanja u zadru
žnim organizacijama i u zadružnom životu našeg sela. Isto
tako i razvitak seljačkih radnih izadruga pošao je dalje nego
je to zakonom bilo odredeno, dalje od onoga što su predvi
dela stara Ugledna pravila o seljačkim radnim zadrugama. P o
rome se vidi da naša privreda i naše nadno seljaštvo- ide brzim
koracima naprijed u razvijanju zadrugarstva, u rekonstruk
ciji poljoprivrede, u socijalističkom preobražaju našeg sela.
Ja ču se ukratko zadržati na razvitku seljačkih radnih zadruga
u Narodnoj Republici Hrvatskoj, na dobrim i loš;m stranama,
da možemo vidjeti koliko nam je neophodan ovakav zakon.
Odm?.h poslije oslobodenja naše zemlje, najsvjesniji siro
mašni sčljaci počeli su osnivati zajednička gospodarstva od
ko j ih su četiri osnovana na načelima seljačkih radnih zadruga,
prihvatajuči Ugledna zadružna pravila i kao takova razvila su
■se u seljačke radne zadruge. To su bile male, patuljaste za
druge koje su griješile u torn što su prihvatile najviši tip
Uglednih zadružnih pravila i na taj način nisu privukle pažnju
ostalih inokosnih seljaka da pristupe osnivanim zadrugama.
Iduče, 1946 godine, osnovane su 54 nove seljačke radne za
druge, večinom trečeg i četvrtog tipa iz Uglednih zadružnih
pravila. Jedino je u oblasti Dalmacije bilo nekoliko radnih
zadruga koje su prihvatile niži tip. U god:ni 1947 broj seljač
kih radnih zadruga povečao se, ali još večinom trečeg i četvr
tog tipa. Od početka do konca godine 1948 tempo omasovljavanja novih zadruga prilično je ubrzan, a naročito poslije
zloglasne rezolucije Informbiroa i poslije V kongresa Komunističke partije Jugoslavije i Drugog kongresa Komunističke
partije NR Hrvatske. Tako je koncem 1948 god ne u Narodnoj
Republici Hrvatskoj bilo 320 seljačkih radnih zadruga koje
su cbuhvatile, oko 9.000 domačinstava sa ukupnim obradivim

zemljištem od 47.000 hektara. Mnoge od ovih zadruga poka
zale su u tom radu vel ke rezultate. One su se organizaciono
učvrstile, uvele su radnu discipline, organizaciju rada, radne
norme, brigadni sistem rada, i proizvodno-finansiske godišnje planove i iškolovale svoje kadrove. Nekoje su se omasovile te su zahvatile čitavo selo u svoju seljačku radnu zadrugu.
Pomoču narodnih vlast: i poljoprivrednih mašinskih stenica
večina zadruga je primjenila savremene agrotehničke mjere,
tako da su več prošle godine imale dobru žetvu i na taj način
pokazale svoju sposobnost za dalji razvitak. Razbijena je neprijateljska propaganda da u zadruzi seljaci rade za drugoga,
da če iči sv: na jedan kazan itd. itd.
Postoječe zadruge djelovale su i politički svojim požrtvovanim radom. One su bile prve na radnim akcijama. One su
•davale dosljedan odgovor onima koji blate našu slavnu P a r 
klju i druga Tita. Poslije Drugog plenarnog zasijedanja CK
Komunisticke partije Jugoslavije, seljaštvo je u Narodnoj Re
publici Hrvatskoj svesrdno pozdravilo rezoiluciju Drugog ple
numa, ono je masovno pristupilo u postoječe seljačke radne
zadruge, osnovalo je mnogo novih, tako da je u ovoj god ni
(do konca aprila) osnovana 900 novih seljačkih radnih za
druga. Ukupan broj seljačkih radnih zadruga u Narodnoj Re
publici Hrvatskoj je 1230, u kojima je obuhvačeno preko
35.000 domačinstava sa 150.000 zadrugara i 150.000 hektara
zemlje. Ovo je očiti dokaz visoke svijesti i velike vjere i ljubavi seljaštva prema Partiji i drugu Titu.
Naše rsdno seljaštvo odlučno je prekinulo sa prošlošču,
ono je odabralo siguran put kojim ga vodi njegova Komunistička partija, njegov Narodni front i drug Tito. Ono je prozrelo sve mahinacije neprijatelja unutar i van naše zemlje, koji
još uvijek podrivaju svojim razornim radom izgradnju soci
jalizma u našoj zemlji. Ono znade, i uči ga njegova teška
prošlost, da samo ovim putem kojim ga vodi Komunistička
partija i drug Tito, stvara sebi i svojim pokoljenjima srečniju
i bolju budučnost. Nikada više naš radni čovjek neče biti
posljednji i prezren gradanin u svojoj vlastitoj domovini. Ni
kada se neče povratiti ono zlokobno vrijeme kada je naš radni
čovjek radio, ma gdje on bio, najgore poslove, a za nagradu
dobivao prezir i sušicu. Zato naše radno seljaštvo još čvršče
stoji uz svoju krvlju stečenu narodnu vlast, uz svoje političko
rukovodstvo, uz svoju Komunističku partiju, njezin Centralni
kom itet i druga. Tita. Čudovišna i bezobzirna, lažna, klevetnička kampanja koja se po Svesaveznoj komunističkoj partiji

boljŠevika i nekojim drugim komunističkim partijama novih
narodnih demokracija, sručila na našu zemlju, našu Partiju,
naše rukovodstvo i našeg druga Tita, ni najmanje ne plaši
naše radno seljaštvo'. Naše seljaštvo zna da, ako če naša
zemlja, po direktivi drugih izvana, u svom razvitku tapkati
na jednom mjestu, a ne hodati kako treba, i ako če ona
živjeti od nečije milosti, da onda mi nečemo izgraditi industriju, elektrifikacju, da onda mi nečem o> preobraziti našu p o 
ljoprivredu u naprednu, razvijenu socija.lističku poljoprivredu,
da čemo onda zaista biti nečiji privjesak. Oni preko svoje p r o 
pagande trube da naša zemlja prelazi1 u imperijalistički' tabor,
da postajemo agrarni privjesak razvijenih kapitailističkih zemalja. Oni trube da je naša Partija kulačka partija. Tom laži
informbiroovska porodica sama sebe lupa po* glavi. Naše
radno seljaštvo zna ko su imperijalisti, ono> zna d a su kapita
listi izgubili sve što su ovdje imali. Ono' zna i kakova je kod
nas borba u selu protiv kapitalističkih kulačkih elemenata, a
znade i to da ima želja u informbiroovskoj porodici da mi
budemo nečiji agrarni privjesak. Naše seljaštvo se u svojoj
prošlosti nakopalo naše razne rudače na najprimitivniji način
i nasjekloi naših šuma isto tako na najprimitivniji način i navo
zilo na drvenim kolima, sa drvenim grabovim osovinama, tih
raznih stvari za izvoz za razvijanje drugih zemalja, i ono to ne
želi više činiti. Naše seljaštvo hoče pod rukovodstvom naše
Partije i druga Tita da sa svojom radničkom bračom izgradi
vlastitu socijalističku industriju i poljoprivredu u kojoj če svi
naši radni ljudi imati, prema svojim sposobnostima, rada, kruha
i ruha. Ovaj zakonski prijedlog sadrži u sebi bitne uslove za
dalji razvitak zemljoradničkog zadrugarstva kao što su: de
mokratičnost u zadrugama, prava i dužnosti zadrugara i unašanje imovine u zadrugu. Zakon određuje okučnicu zadrugarima, pravo na zaduženje zadruga, kao i niz drugih odredaba
koje pokreču i omogučavaju razvitak zadruga. On pomaže
našem radnom seljaštvu da razvije svoje zadrugarstvo od na j
niže forme udruživanja u ekonomijama do najvišeg oblika
zadružnog života, do najvišeg tipa seljačke radne zadruge. Naše
radno seljaštvo je poslije Savezne konferencije zadrugara prihvatilo Ugledna pravila seljačke radne zadruge, koja sadrže u
sebi materiju ovog zakona. Naše seljaštvo če u duhu ovog za
kona i svojih uglednih pravila razvijati svoje zadružne o r g a 
nizacije pod vočstvoim slavne Komunističke partije, vode i uči
telja našeg naroda druga Tira.

Izjavljujem da ću za ovaj zakonski prijedlog glasati u
cjelosti i u pojedinostima. To isto predlažem i vama, drugovi
poslanici.
Pretsednik: Ima reč narodni poslanik Janez Hribar.
Janez Hribar (Izborni srez Krško, NR Slovenija): Drugovi
i drugarice narodni poslanici, P roje ka t osnovnog zakona o za
drugama, koji' je podnet Narodnoj skupštini, pretstavlja pravnu
osnovu za dalji razvitak zemljoradničkog zadrugarstva u cilju
socija.lističke rekonstrukcije sela. Zakon o zadrugama od 18
jula 1946 godine ne odgovar-a više u potpunosti sadašnjem
razvitku, pošto je za poslednje tri godine, otkako je zakon
bio izglasan, u čitavoj Jugoslaviji postignut ogroman napredak, pre svega na području izgradnje industrije, a isto tako i
u svesti' radnih masa, čime je omogučen mnogo< brž: tempo
izgradnje socijaiizma na selu.
Elementi za izgradnju novog društvenog poretka izgradivali su se kod nas još za vreme rata, a naročito posle rata
kada je narodna vlast u brzom tempu preuzimala u svoje ruke
osnovna produkciona sredstva, tako da je državni sektor u
kratkom vremenu postao dominantan: u industriji, rudarstvu,
prometu, finansijama i trgovini. Ovaj revolucionarni tempo
izgradnje narodne države slaže se sa težnjama radnih masa
koje su krvlju izborile sebi vlast, svesne da njihov zadatak
nije samo u tome da u borbi pobede okupa.tora, nego da sruše
i staru reakcionarnu vlast, što pretstavlja preduslov za iz
gradnju boljeg života radnog naroda, za izgradnju socijalizma. Otuda i oduševljenje i radni elan, pre svega radničke
klase kojoj se u sye večem broju priključuju i mase radnih
seljaka, želeči da što pre izgrade socijalizam u poljoprivredi.
Vanredno brzi tempo izgradnje socijaiizma u industriji
i u ostalim privrednim sektorima -omogučava i iziskuje brzu
izgradnju socijaiizma i u poljoprivrednom sektoru. Mobiliza
cija nove radne snage, sve veče količine hrane za nove mase
radnika, kao i borba protiv špekulacije, sve to iziskuje od
radnih seljaka brže uključivanje u seljačke radne zadruge, u
cilju socijalističke rekonstrucije poljoprivrede.
Fakat je da su se seljačke radne mase aktivno borile u
Narodnooslobodilačkoj borbi pod vcčstvom radničke klase sa
Komunističkom partijom na čelu. Borba je prevaspitala se
ljačke mase koje su naučile da drukčije posm atraju svet; one
su tek u borbi počele shvatati da se novi život može izgraditi
i ukloniti eksploatisanje čoveka po čoveku samo konsekventnim izvodenjem revolucije, to jest, izgradnjom socijaiizma na

svim privrednim pcdručjima nove države. A baš ova velika
škola koju za radne mase pretstavlja, Narodnooslobodilačka
borba, uticala je takOi jako na mentalitet radnih snaga, da one
m ogu danas brzo da prate tempo izgradnje so,cijalizma i da
imaju potpuno poverenje u svoje partisko i državno voćstvo
na čelu sa Centralnim kom itetom KPJ i drugom Titom. Ovo
se potvrduje i masovnim uključivanjem seljaka u seljačke
radne zadruge.
Nova Jugoslavija nasledila je na svim privrednim područjima jaku zaostalost, kako u industriji, tako i u poljoprivredi.
Primitivnoj tehnici sa kojom raspolažu mali i srednji seljaci
j niško-j proizvodnosti uzrok je rasparčanost gazdinstava. Ova
privredna rasparčanost oduzima mnogo radne snage koja osim
to g a sama troši pretežni deo svojih proizvoda. Bez ovakve
revolucionarne promene kao što je izgradnja socijalizma ne
bi se mogla ukloniti zaostalost u poljoprivredi, jer ovakav
način gazdovanja na malim i srednjim seljačkim gazdinstvima
ne daje za reprodukciju nikakva sredstva. Sitni seljački posed
bio je, i uprkos borbe za opstanak, u neprekidnom propadanju.
Tako je samo u Sloveniji za nekih 15 godina bilo sudskim
putem -prodato više od 15 hiljada seljačkih poseda. Ova je
zemlja prešla u ruke kulaka, trgovaca, advokata, banaka i
akcionarskih društava.
Ovaj proces propadanja sitnih seljaka potpuno se zaustavio u novoj Jugoslaviji i narodna vlast je odmah posle
cslobodenja pristupila sprovodenju mera za poboljšanje p o 
ložaja sitnog i srednjeg seljaka. Zakonom o agrarncj reformi
vračena je ogromna zemlja pravim sopstvenicima. Mere za
razduženje seljaka: pomeć u kreditima za obnovu poljoprivrede i organizovanje zadruga po selima, preduzete su zato
da se seljaci zaštite od eksploatisanja. Sve ove mere narodnih
vla,sti m nogo su poboljšale položaj sitnog i srednjeg seljaka.
Jpak se ovim-merama u zemljoradnji nisu mogle izazvati znatne
promene, pošto je sitno gazdinstvo isto kao* i u prošlosti zapošljavalo ogromne radne snage, a upotrebljavaJo je primi'tivnu tehniku i dalo samo malene viškove. Radni seljaci sve
više uvidaju da se u ovoj oblasti mogu postići osnovne p r o 
mene samo udruživanjem sitnih privatnih i rasparčanih seljač
kih gazdinstava u velika zadružna gazdinstva gde se može
primeniti tehnika i gde več samo načelo zajedničkog rada traži
manje radne snage, a ne daje dovoljno sredstava samo za
izgradnju njezinih članova, nego takode i za daljnje proširenje
poijoprivredne produkcije.

Linija Partije i narodne vlasti bila je jasna i čvrsta u po
gledu prelaza poljoprivrede u socijalizam. Blagovremeno je
data 'linija kako treba putem zemljoradničkih zadruga razvijati
i uzdizati zaostalu poljoprivredu i pripremaiti seljačke mase
za prelaz u socijalizam. Sreski zadružni savezi i narodni odbori
uporno su radili na proširenju delatnosti zemljoradničkih za
druga, no ipak je bilo slučajeva da su se ugnezdili u sreske
■zadružne saveze, pa i u narodne odbore, pojedini kulačkošpekulantski; elementi, k o j i ' nisu svugde blagovremeno otkriveni i onemogučeni, te su namerno sprečavali rad na pravilnom razvijanju zemljoradničkog zadrugarstva. Ti isti elementi
pravili su štetu razvoju seljačkih radnih zadruga, i to onima
k ojim a nije davano dovoljno pomoči.
Seljačke radne zadruge su se počele organizovati od 1945
godine pa nadalje.
i
U Sloveniji razvoj radnih zadruga ide nekako sporije
nego u ostalim republikama. Jed an od uzroka da nije dosada
ibilo u razvoju seljačkih radnih zadruga u Sloveniji nekih
boljih rezultata jeste baš u tome što im nije davana dovoljna
pom oč od strane zadružnih saveza i organa vlasti. Isto tako
se u Sloveniji nije dugo vremena prešlo na razvijanje opštih
.zemljoradničkih zadruga, na liniju razvijanja produkcije u
poljoprivredi i stvaranju zadružnih ekonomija. Tek zadnjih
nekoliko meseci tu je postignut značajniji uspeh time što je
-formiran veči broj ekonomija. Mnoge od ekonomija form i
rane su iz zemlje koju su uneli seljaci i gde se radi po socijalističkom principu. Mnoge ekonomije su več prerasle u
radne zadruge, a veči broj če uskoro isto tako prerasti u se
ljačke radne zadruge. Time što se jačaju sreski zadružni savezi
koji preuzimaju na sebe veču brigu za pomoč zadrugama, time
je d a ta mogučnost d a zadruge dobiju blagovremeno potrebnu
pom oč u organizacionom i ekonomskom pogledu.
Izgradnja socijalizma iziskuje da se celokupna produkcija
■uključi u plan, a celokupna poljoprivredna proizvodnja udružuje se i uključuje u plan preko radnih zemljoradničkih za
druga. Ova koordinacija i uključivanje u plan vrši se preko
narodnih odbora. Država pruža zemljoradničkom zadrugarstvu
znatnu pomoč i to putem kredita, gradevinsikog materijala,
.veštačkih dubriva, kao i time što se zadrugama daje prvenstvo
prilikom nabavljanja sprava i a k ta , u vaspitavanju kadrova itd.
Ipak m oraju zemljoradničke zadruge, a naročito seljačke radne
•zadruge, da vode odlučnu borbu za maksimalnu upotrebu teh•ničk h sredstava, mašina, alata kao i raznih ekonomskih

zgrada, pošto svega; toga na terenu ima prilično. Ali, m noga
ta sredstva nalaze se u sopstvenosti pojedinaca pa je i njihov
■kapacitet minimalno upotrebljen. Medutim, zadruga treba da
osigura snažnu upotrebu sredstava bez obzira u čijem se vlasništvu nalaze. Pogrešno i vrlo štetno bi bilo kada bi sredstva
koja se več nalaze na terenu ostala nedovoljno upotrebljena.
Projekat zakona o zadrugama pruža garanciju da če se sva
pitanja u seljačkoj ra,dnoj zadruzi rešavati onako- kako to
zahteva,ju interesi; izgradnje socijaiizma i interesi zadrugara.
U zadruzi su zagarantovanai sva prava pojedinaca, a uvečana
proizvodnja pomoču seljačke radne zadruge omogučava da se
rešavaju ovakva aktuelnai pitanja, kao s t a j e za sitnog seljaka
bilo, na primer, socijaino osiguranje. Razni demagozi i tzv.
'seljački političari, a stvarno agenti kapitalističkih stranaka,
demagoški su postavili pitanje socijainog osiguranja .koje bi
trebalo da uredi država iz sopstvenih sredstava. Seljačka radna
zadruga rešava, ovo pitanje potpuno, a to je njoj omogučeno
zbog veče proizvodnje od koje se izvestan deo odvaja u socijalni fond. Iz toga fonda zadruga daje sredstva za izdržavanje
starih i za rad nesposobnih članova. Zakonom su dalje predvi
dene oštre kazne za sve one koji su prema socijalizmu ne'prijateljski raspoloženi, >a naročito za različite agente koji žele
da nasiljem i uništavanjem ometaju razvoj zadrugarstva.
Što su u izgradnji socijaiizma u poljoprivredi postignuti
tako povoljni uslovi, razlog je pre svega konsekventna poli
tika naše Partije sa drugom Titom na čelu, u pogledu borbe
za ograničenje kapitalističkih elemena.ta na selu, koji sve više
gube pozicije i tako se mogu srednji, i sitni seljaci koji ne z-aivise više od seoskih bogataša, špekulanata, nesmetano uključivati
u seljačke radne zadruge. Rezultati konsekventne politike naše
Partije vide se u uspesimai postignutim u izgradnji socijaiizma
u industriji i poljoprivredi, što je dokazano ogromnim brojem
seljaka koji su se več uključili u seljačke radne zadruge. Ovi
veliki uspesi najbolje demantuju rezoluciju Jnformbiroa, pošto
se u praksi dešava obrnuto od onoga što se tamo tvrdi.
Tvrđenje da kod nas jačaju kulački elementi jeste apsurdno, i
u potpunosti suprotno stanju u našoj zemlji. Kod nas svako
zna, da se vodi borba protiv kapitalističkih, kulačkih elemenata u Jugoslaviji tako oštro, da kulaci; iz dama u dan gube
svoje pozicije. Inicijatori rezolucije Informbiroa pozivaju
»zdrave« snage medu našim narodima, i zaista se našlo neko
liko tih snaga iz redova izdajnika^ kapitulainata, kao imperijalističkih i gestapovskh agenata. Ko je pošao putem revizio

nizma marksizma-lenjinizma? M slrn da lo nije potrebno doka>zivati. Što se pak tiče kulaka, to oni sami izjavljuju da bi
njima bilo dobro kad bi stanje u Jugoslaviji zaista bilo onakvo
ka o što je prikazano u rezoluciji. Ali neka se autori rezolucije
sami objasne sa kulacima kakva se politika vodi u našoj
■zemlji. Drugi plenum CK KPJ pravilno je oicenio situaciju u
’pogledu form iranja seljačkih radnih zadruga. Sledeči pozivu
CK KPJ, na stotine hiljada seljaka prešlo je na put socijalističkog preobražaja sela i tako: daju najdostojniji odgovor .klevetnicima. Time su seljačke radne mase ponovo pokazale duboko poverenje Komunističkoj partiji Jugoslavije i njenom
Centralnom komitetu sa drugom Titom na čelu. (Aplauz).
Izjavljujem da ču glasati za ovaj zakonski predlog.
Pretsednik: Ima reč narodni poslanik Tihomir Nikodijević.
Tihomir Nikodijeviić (Izborni srez svrljiški, NR Srbija):
Drugovi narodni poslanici, pred nama se nalazi Predlog osnovnog zakona o zemljoradničkim zadrugama sa obrazloženjem.
Čuli smo iz govora druga Ministra poljoprivrede Mijalka T o
doroviča i govora drugih narodnih poslanika kolika se važnost
pridaje ovom zakonu. Da se pridaje velika važnost ovom za
k o n u vidii se i p o tome što je Zakonodavni odbor održao četiri,
'sednice posvečene ovom zakonu. Zakon koji je donesen 1946,
'godine mi smo prevazišli, zadrugarstvo se razvilo i bilo je po.trebno da se donese nov zakon. Ja bih ovde rekao nekolko
reči o zadrugarstvu u motne srezu. U mome srezu posle oslobodenja naše zemlje prišlo se skoro u svim selima u srezu
'osnivanju zadruga opšteg tipa. Mi smo za kratko vreme uspeli
d a stvorimo u svakom selu zadrugu i da u njoj bude ukljuceno 100% ljudi. Te su se zadruge razlikovale od predratnih
,zadruga u koje su se uključivali samo zadrugari koji su imali
d osta p a ra i koji su ulagali te pare i nabavljali robu i.sami se
koristili, a sitni i srednji seljak nije imao nikakve korsti. Posle
,rata zadruge su podmirivale potrebe seljaka. U 1946 godini u
nekom selu u našem srezu sakupilo se nekoliko seljaka u za
d r u g u i sa 90 plugova zajednički obradilo jednu utrinu. Odi
prihoda sa te utrine jedan deo su dali siromašnim i srednjim
seljacima, a drugi deo dostavili zadruzi koja ga je predala
isreskom otkupnom preduzeču. Več u prošloj godini stvorena
je zadružna ekonomija gde se zajednički obraduje zemlja i,
kako su svi rešili, dodeljuju se plodovi prema radnom danu,
koliko je svaki radio u toj zadruzi. Mi sada u našem srezu
priprem am o stvaranje seljačkih radnih zadruga kojih kod nas

još nema, izuzev u jednom selu. Mi sad pripremamo osnivanje
još nekoliko takvih zadruga. Naše zadruge treba da otpočnu
sa planiranjem svakog domačinstva, to jest koliko če površina
zasejati i kakvim biljem ili žitom. Isto tako zadruge planiraju
koliko če koje domaeinstvo čuvati stoke. Mi se takode preko
naših zadruga borimo za povečanje prinosa na našim njivama.
Malopre sam rekao1 da je kod nas postojala samo jedna
zadruga, proletos smo stvorili još dve, tako da sada u našem
srezu ima svega tri seljačke radne zadruge. Bilo' je još neko
liko, ali zbog slabe organizacije, što je došlo zbog slabog
.iskustva u tom radu, 'one su zasada u zastoju. Ja mislim da
ćemo u našem srezu do jeseni stvoriti veči broj seljačkih
radnih zadruga. Nadam se da čemo u tome uspeti, jer u svim
selima postoji interes za osnivanje seljačkih radnih zadruga.
Koji su prvi ušli u zadruge u selima gde smo ih stvorili? Pa
jasno, najbolji frontovci, komunisti, koliko ih ima u selu, koji
na tom e najviše rade. Bilo je nekih koji su govorili da če uči
a kasnije su odbili, a ušla su domačinstva za koja se nismo
nadali, Bilo se prijavilo 17 domačinstava, od toga su tri otipala
a četiri su se nova prijavila. Kako se radi p o ovim našim za
d ru g am a ? Sada se radi dobro. Dobili su poneki plug i sejalicu.
Na ovim zadružnim imanjima najbolje se radilo ovog proleča.
Tu izadu sve žene, omladinci i omladinke, počiste korov, pa
•imamo sej'alicu tako da se sve dobro uradilo. Kad se prode
•pored zadružne njive, m ora da se kaže: baš je dobro uradeno.
•Teškoča ima oko ekonomskih dvorišta i ja bih ovde zamolio
drugove u Vladi da se nešto učini. U mome selu jedna zadruga
■ima ekonomsko dvorište dok druge dve nemaju, a tražile su
.prilično malu površinu, oko 3 hektara. Imamo osam domačin.stava pa su četiri pristala a četiri nisu, a kasnije su uspeli da
nagovore i ostale. Napravili :SU privatan ovčarnik za sitnu
•stoku itd. Ovog proleča nabavile su radne zadruge i veštačko
dubrivo i mi smo uver.eni da čemo povečati, prinos, da če prinos sa naših njiva biti veči nego što je dosada bio.
Ovaj zakon je predvideo četiri tipa radnih zadruga koje
zbilja odgovaraju. To je dobro, neko hoče ovaj a neko hoče
■onaj tip. To je dobro i s te strane što, kad se doibro objasni
seljacima i zadrugarima, oni mogu da biraju koji hoče pa da
udu u takvu zadrugu..
Ja bih nešto rekao o torne kako se govori u mom selu
.i srezu o kampanji Bnformbiroa protiv naših ljudi. Drugovi se
čude: danas te napadnu za otkup svinja — uzimaju svinje, a
6 druge Strane, vele — jača se kapitalistički sektor. Mi seljaci

najbolje znamo da li se jača kapitalistički sektor ili se borimo
za s tv ar an j e seljačkih radnih zadruga. (Aplauz). Mii smo na
selu pre rezolucije Informbiroa slušali i čitali kako su nas hva
lili. Iz naše zemlje pa i iz m og sela bili su ljudi u tim zemljama.
Iz m og sela bili su u Bugarskoj i videli kako je tamo. Oni su
nas hvalili, a sad odjedanput ne valjamo. Kako to može da
bude: do juče smo bili dobri, a sad nismo? Ali posle svega: što
su nam naši rukovodioci dosada o tome rekli, mi smo dobili
pravu sliku zaišto nas napadaju, znamo da je to kleveta. Svi mi,
i seljaci i sav naš narod, znamo da su to samo klevete. N», mi
smo sigurni da čemo, na čelu sa našim Centralnim komitetom
i sa drugom Titom, uspeti da savladamo sve teškoče, je r naša
je stvar pravedna. Mi čemo uspeti da’ ostvarimo socijalizam u
našoj zemlji pre nego što če ga oni ostvariti. (Aplauz). Izjavljujem da ču glasati za ovaj zakonski, predlog.
Pretsednik: Ima reč Đuro Vukadinovič.
Duiro Vukadinovič (Izborni srez NašJ.ce, NR Hrvatska):
Drugovi narodni poslanici, u predloženom zakonu, član 1, g o 
vori se da su zernljoradničke zadruge ekonomske organiza
cije u koje se naše selj.aštvo udružuje da bi unapredilo poljoprivredu i podiglo standard života našeg radnog seljaka i
ostalih građana naše zemlje. Ova formulacija postala je jasna
mnogim našim seljacima čim je izašao naš Ustav, u kome to
takode stoji. Tu spoznaju ostvari.li su naši napredni seljaci
stupanjem u seljačke radne zadruge i bore se za socijalistički
preobražaj našega sela. Prve organizacije seljačkih radnih za
druga stvorili su u prvom redu kolonisti i drugi napredni
seljaci čijem su prim eru sledili i ostali seljaci. Ovaj p okret za
stupanje u seljačke radne zadruge išao je dosta polako, jer
mi nismo dole, na terenu, posvetili dovoljno pažnje tome pokretu i objašnjavanju prednosti zadrugarstva u privredi nad
individualnim gospodarstvom, da bi ubrzaili taj proces i naše
seljaštvo doveli što pre na široki put socijaiizma. Brži tempo
u organizovanju seljačkih radnih zadruga počeo je tek posle
Drugog plenarnog zasedanja Centralnog komiteta naše P a r 
tije, kada su svi drugovi shvatili odgovornost toga zadatka i
počeli ozbiljno da se bave tim pitanjem. Mi smo u našem kotaru do to g vremena imali svega četiri seljačke radne zadruge,
a posle toga za nešto više od dva meseca osnovano je još 12
seljačkih radnih zadruga. Brojni sastav tih zadruga, mislim
na nove, k r e ta o se od 8 do 80 porodica. (Dr Ivan Ribar: Koji je
to srez?). Srez Našice.

Šta to govori? To govori da naši seljaci imaju veliko i
neograničeno poverenje u druga Tita i našu Pa rti ju i da su
odlučili da idu do kraja sa našom Partijom i drugom Titom,
j-er su uvereni da če, iduči putem kojim ih vodi drug Tito i
Partija, doči do lepšeg i srečnijeg života.
U predloženom zakonu, u članu 44, govori se o uspešnijem razvitku naših seljačkih radnih zadruga. Jasno je da če
novi zakon biti močno oružje za dalji uspešan razvitak zadrugarstva. Drugovi, taj zakon nam daje mnogo jasnoče i bolju
perspektivu za dalji rad. Zato je bez sumnje da 6e ovaj zakon
učiniti mnogo u pravcu razvitka seljačkih radnih zadruga,
,Osim toga taj zakon če potvrditi sve ono što su več 'mnogi
naši seljaci sproveli i što žele u budučnosti sprovesti.
U članu 111, 112, 113 i 114 zakon predvida i represalije
protiv neprijatelja., bili oni u samim zadrugama ili van za
druga, koji pokušavaju na ovaj i'li na onaj način da sabotiraju i koče razvitak našeg zadrugarstva.
Konačno, nama je poznato, drugovi, da jačanje volje kod
našeg seljaštva za razvitak seljačkih radnih zadruga dovodi do
toga da neprijatelji stvaraju svoje planove. Oni stvaraju planove kako če nas razbiti i onemogučiti taj naš srečan put za
razvitak i bolji život naših ljudi. Kad ne mogu da spreče, onda
nastoje da udu u zadrugu i iznutra je razbiju. Ovaj zakon
odreduje kazne za takve elemente, —• ako se pojave, a pojavljuju se več, ali če oni biti osuječeni i onemogučeni u torn štetočinskom i neprijateljskom radu.
Hteo bih da iznesem nekoiliko prim era iz konkretnog rada
na našem terenu u pitanju zadrugarstva i o nedostacima koje
smo dosada činili. Zadruge su se počele osnivati i mi smo se
čvrsto uhvatili za neke direktive koje smo dobili, da treba, na
primer, sprovoditi arondaciju, i smatrali smo da je po svaku
cenu treba sprovesti. Nije vodena briga koji su sve uslovi za
To potrebni i da li čemo putem arondacije stvoriti situaciju za
omasovljenje, ili če se stvoriti. takva situacija koja če možda
razdvojti zadrugare od nezadrugara,. Več pri samom osnivanju
zemljoradničkih zadruga nismo vodili dovoljno brige koji je
tip zadruge pogodniji i želeli smo da skočimo u najvažniji tip
seljačke radne zadruge. Nismo mi nametali da se prihvati taj
treči, savršeniji tip, ali je činjenica da su u zadruge ulazili, napredniji ljudi kojma nije bilo prepreka da udu u zadrugu, ali
mi smo malo mislili o tome da li če to biti pogodno za omasov
ljenje zadruge i složili smo se da uzmemo treči tip, mesto da
smo uzeli prvi ili drugi, jer su oni privlačniji za ostale Seljake,

tako da bi naSe zadruge bile m nogo masovnije nego što su
danas.
Rekao sam, drogovi, da, je ovakav sistem — mi smo t a
osetili b a r na našem terenu — ne malo smetao i postao koenica za omasovljenje zadruga. U poslednje vreme bavili smo
se mišlju da nešto pokušamo, da se nade novi modus, da se
čak možda pride nekom drugom tipu, ako bi se pokazala si
tuacija da bi se na ta j način zadruge omasovile. Mi imamo
boračkih sela gde se zadružne organizacije omasovljuju, ali
imamo sela koja nisu učestvovala u borbi. Postoje tamo, re
cimo, zadruge od 20 porodica, a selo je veliko i broji 200 p o 
rodica i tu smo možda pogrešili što nismo uzeli niži tip, koji
bi bo prihvatljiviji za široke mase. Kada se povečalo palitičko delovanje i ubedivanje naših Seljaka u pravilnost i potrebu osnivanja seljačkih radnih zadruga, situacija se nešto
promenila. Na primer, u jednom selu gde je bila zadruga u
1948 godini, kada je osnovana, imala je 8 porodica. Kratko
vreme iza toga povečala se na 13 porodica. Ta se zadrugaovih dana pojačanim političkim radorn povečala na 34 porodice. Imate, na primer, pojavu u selu Budimcima, boračkom
.selu, gde je još u začetku ušlo 80 porodica, a i tu se broj
povečao.
Situacija se sada posve preokrenula od osnivanja prvih
zadruga, jer postoji sve veča tendencija da se zadruge i dalje
osnivaju. Mi čemo taj proces još m orati ubrzati jer za to p o 
stoje svi uslovi, a znamo, drugovi, da je svaka nova zadruga
k o ja se stvara u na,šoj zemlji dosledan i dostojan o d govor
svima klevetnicima naše Partije i naše zemlje, koji ne gledaju
rado na naš razvoj i. na najpravilniju izgradnju socijalizma.
Zato mi treba da učinimo sve da se proces stvaranja seljačkih
radnih zadruga ubrza, jer je to nov udarac svima onima koji
su skloni da nas koče u našem razvitku.
Zbog svega toga je, drugovi, zakon koji je sada na pre
tresu dobar i ja izjavljujem da ču glasati za njega i želim da
to svi učinite. (Aplauz).
Pretsednik: Da li se još ko javlja za reč? (Niko). Pošto
se niko više ne javlja za reč, smatram da je pretres i u načelu
i u pojedinostima završen. P redlog se stavlja na glasanje. Glasa
se po poslovniku dizanjem ruke. Ko je za Predlog osnovnog
zakona o zemljoradničkim zadrugama, neka digne ruku. (Svi
dižu ruku). Ima li koga protiv? (Nema). Objavljujem da je
Predlog osnovnog zakona o zemljoradničkim zadrugama u
Saveznom veču Narodne skupštine jednoglasno prihvačen i,

shodno poslovniku i Ustavu, biče upučen Veču naroda radi
odlučivanja i rešenja.
Druga tačka dnevnog reda je pretres Predloga opšteg za
kona o zanatstvu. Medutim, Pretsedništvo je slobodno da pre
dloži izvesnu izmenu dnevnog reda, Radi bolje koordinacije
rada izmedu oba doma Narodne skupštine, predlažem da druga
tačka dnevnog reda, naime pretres Predloga opšteg zakona o^
zanatstvu, postane sedma tačka i da druga tačka bude pretres
Predloga zakona o otkupu privatnih apoteka i onda redom:
četvrta, sve do sedme.
Prim a li Veče ovaj predlog? (Prima). Ima li ko protiv?
(Nema). Objavljujem da je predlog za izmenu dnevnog reda
prihvačen.
Po sadašnjoj drugoj tačk; dnevnog reda: pretres Predloga
zakona o otkupu privatnih apoteka, za izvestioca Zakonodavnog odbora bio je odreden narodni poslanik Edhem Čamo.
Međutim, pošto se on razboleo, izvestioca če zameniti sekretar
Zakonodavnog odbora, narodni poslanik dr Maks Šnuderl. Ima
reč dr Maks šnuderl.
Izvestilac dr Maks Šnuderl (Izborni srez Maribor — Desni
Breg, NR Slovenija): (Čita izveštaj Zakonodavnog odbora Sa
veznog veča. — Videti prilog na kraju knjige.)
Kao što se culi, ovde su nabrojane stilske izmene, ■
.a važnija
je izmena samo ona koja se tiče čl. 9. Tu je dodata nova rečen:ca koja glasi: »Protiv ovog rešenja žalba se podnosi višem
državnom organu u roku od 15 dana čije je rešenje konačno«.
Pretsednik: Pristupa se pretresu i u načelu i u pojedinostima' Predloga zakona o otkupu privatnih apoteka. Da li želi
neko Od narodnih poslanika da uzme reč. (Ne javlja se niko).
Pošto se niko ne javlja za reč, shodno poslovniku, stavljam
Predlog zakona o otkupu privatnih apoteka na glasanje. Glasa
se dizanjem ruke. Ko je za Predlog zakona o otkupu privatnih
jpoteka, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li koga protiv?
(Nema). Oglašavam da je Predlog zakona o otkupu privatnih
apoteka u Saveznom veču Narodne skupštine jednoglasno pri
hvačen i, shodno poslovniku i Ustavu, biče upučen Veču naroda
na dalje rešavanje.
Time je današnja sednica zaključena. Rad nastavljamo
sutra u 16 časova.
(Sednica je zaključena u 19,15 časova).
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VEĆE N A R O D A

Treća s ed nica
(27 maja 1949)
Početak u 16,15 časova.
Pretsedavao pretsednik Josip Vidmar.
Pretsednik: Otvaram treču sednicu VII redovnog zasedanji
Veča. naroda Narodne skupštine Federativne Narodne Repu
blike Jugoslavije. Zapisnik današnje sednice vodiče sekretar
Joža Milivojevič.
Molim druga sekretara da pročita zapisnik prošle sednice.
Sekretar Joža Milivojevič čita zapisnik druge sednice održane 26 maja 1949 godine.
Pretsednik: Ima li primedaba na pročitani zapisnik? (Nema).
Pošto primedaba nema, zapisnik se overava.
Pre prelaza na dnevni red saopštavam Veču da je Savezno
veče usvojilo i, u smislu poslovnika, dostavilo Veču naroda na
rešavanje Predlog osnovnog zakona o zemljoradničkim zadru
gama i Predlog zakona o otkupu privatnih apoteka.
Tekst Predloga zakona o otkupu privatnih apoteka istovetan je sa tekstom koji je usvojilo Veče naroda i time je>
prema odredbama poslovnika, Narodna skupština FNRJ konačno usvojila ovaj zakon. Zakon če se dostaviti Prezidijumu.
Narodne skupštine FNRJ radi proglašenja i objavljivanja.
Tekst Predloga osnovnog zakona o zemljoradničkim za
drugam a razlikuje se od konačno usvojenog teksta u Veču
naroda u tome što nema one članove koje je Veče naroda
usvojilo kao amandman. Pretsedništvo je dostavilo Saveznom
veču tekst koji je izglasan u Veču naroda i sačekače izveštaj
Saveznog veča o tome da li če Savezno veče prihvatiti tekst?usvojen u Veču naroda. O ovom izveštaju Pretsedništvo če

naknadno obavestiti Veće i onda odlučiti o saglasnosti tekstova ovog zakonskog predloga.
Narodni poslanik Jovan Jegdić moli jedan dan otsustva.
Prihvata li Veće naroda da se Praženo atsustvo odobri? (Prihvata). Jovanu Jegdiću je odobreno otsustvo.
Prelazimo na dnevni red: pretres Predloga opšteg zakona
o zanatstvu.
Molim druga izvestioca Miloša Carevića da podnese izveštaj Zakonodavnog odbora»
Izvestilac Miloš Gairevič (NR Srbija) čita izveštaj Zakono
davnog odbora o Predlogu opšteg zakona o zanatstvu. (Videti
pri'log na kraju knjige).
Pretsednik: Ima reč Pretsednik Privrednog saveta Vlade
FNRJ drug Boris Kidrič. (Aplauz).
Pretsednik Privtrednog saveta Boris Kidrič (Izborni srez
Ljubljana I, NR Slovenija): Drugovi narodni poslanici, Projekat
opšteg zakona o zanatstvu znači u odnosu našeg zakonodavstva prema zanatstvu izvestan prelom, prelaz u jedno kvali
tetno novo stanje. On to znači i u pravnom, i u društvenoekonomskom i u materijalnom pogledu.
Šta je to novo što P ro je k a t opšteg zakona o zanatstvu
pretstavlja u pravnom, odnosno zakonodavnom pogledu?
Od oslobodnja pa sve dosada mi nismo imali zakonske
propise koji bi osnovna pitanja zanatstva regulisali u celini sa
svim njegovim principijelnim odnosima prema našoj stvarnosti,
to jest prema izgradnji socijalizma u novoj Jugoslaviji. Zbog
toga naši dosadašnji zakonski propisi rešavaju samo parcijalna
pitanja zanatstva i to jedino sa stanovišta izvesnih opštih
odnosa u našoj privredi. Tako, na primer, pitanje učenika u
zanatstvu usputno rešava Opšti zakon o učenicima u privredi
iz 1946 godine, pitanje zanatskog zadrugarstva, opet usputno,
rešava Osnovni zakon o zadrugama, takode iz 1946 godine,
pitanje državnih zanatskih radnji, isto tako usputno, rešava
Osnovni zakon o državnim privrednim preduzečima iz 1946
godine.
Jasno je da su uz ovakvo parcijalno i više ili manje
usputno rešavanje pitanja zanatstva izvesni njegovi problemi,
naročito oni koji se tiču perspektive razvitka zanatstva u
opštoj izgradnji socijalizma u našoj zemlji, ostajali nerešeni
pa da, prem a tome, u našem zakonodavstvu sve do danas postoje izvesne praznine, izvesno otsustvo potrebn'h regulativnih
mera. U nedostatku novih zakonskih propisa naša je praksa

primenjivala propise Zakona o radnjama iz 1931 godine, ukoliko oni nLsu bili u suprotnosti s tekovinama Narodnooslobodilačke borbe. Upravo zbog toga je veliki deo aktuelne p r o 
blematike bio rešavan na osnovu internih raspisa i uputstava
narodnih republika, pre svega ministarstava komunalnih poslova i narodnih odbora. Ovakvo je rešavanje, s jedne strane,
doduše, vodilo računa o specifičnim prilikama i potrebama
'pojedinih republika ili manjih područja, ali je ono, s druge
strane, počelo sve više da unosi štetan suvi prakticizam u priličnu nejedinstvenost ma koliko god se radilo o sličnim odno
s n o opštim problemima koji več traže jedinstveno rešenje i
fjedinstvenu perspektivu.
I
Predloženi Projekat opšteg zakona o zanatstvu tretira
'zanatstvo i njegov razvitak u našoj socijalističkoj izgradnji u
‘celini sa svim njenim principijelnim odnosima. Eto zašto on
pretstavlja izvestan prelom u našem zakonodavstvu o zanat
stvu, izvesnu kvalitativno novu pojavu.
Nema nikakve sumnje da u prvim fazama izgradnje soci•jalizma još nisu bile kristalizovane konkretne forme razvitka
zanatstva u procesu socijalističke izgradnje. One nisu ni mogle
'biti kristalizovane. Morali smo se baviti najosnovnijim pita*njma industrije i njene socijalističke organizacije, poljopriJvrede i njene socijalističke rekonstrukcije, tih rešavajučih
grana naših opštih materijalnih proizvodnih snaga. Iz prirode
stvari proizilazi da su od rešenja »tih osnovnih pitanja za našu
fprivredu i naš društveni razvitak zavisile i same konkretne
forme razv.itka zanatstva, pa da se, prema torne, ove kon
kretne forme još nisu mogle sasvim jasno ispoljiti dok re
šenje gore oomenutih osnovnih pitanja naše Drivrede nije do
bilo svoj više ili manje ustaljeni pravac.
1
Mi možemo danas s opravdanim ponosom utvrditi. da je,
«pod rukovodstvom naše Partije, njenoig CK i lično druga Tita,
'toliko napredovala opšta socijalistička organizacija naše zemlje
d a je več mogučno prilično odredeno, konkretno rešavati i
‘pitanja zanatstva i njegovog uključivanja u socijaiističku
•izgradnju i to ne samo dnevno, prakticistički nego i sa stanovišta perspektive, sa stanovišta principijelnih postavki naše
'budučnosti.
P ro je k a t osnovnog zakona o zanatstvu vodi o tome najozbiljnijeg računa. Sa svoje pravne strane on upravo odra
žava osnovne promene u našoj privrednoj i društveno-privrednoj stvarnosti. On takode več jasno odražava odnose i

mogućnosti koji su se u pogledu zanatstva kristalizovali u
našoj opštoj borbi za srečnu budučnost našeg radnog naroda.
Eto, drugovi narodni poslanici, upravo zbog toga P ro je 
kat osnovnog zakona o zanatstvu pretstavlja izvesnu prelomnu
pojavu u društveno-ekonomskom pogledu, u pogledu odnosa
'izmedu socijalističke izgradnje u našoj zemlji i perspektive,
‘t o jest budučnosti našeg zanatstva.
Iz svega što smo dosada rekli proizilaze i odredene materijalne posledice. Svakako možemo konstaitovati da j e več
nastupilo vreme kad napredak naših materijalnih proizvodnih
'snaga, bez obzira na sve ogromne teškoče sa kojima se momentalno borim o i s kojima čemo se još boriti u budučnosti,
opšte uzev omogučava mnogo više brige za naše zanatstvo
n ego što je to bilo dosada. U tom smislu Projekat osnovnog
zakona o zanatstvu ne samo što zakonski sankcioniše več izvr
šene promene u naišoj stvarnosti nego on upravo na njihovom
temelju još čvršče obavezuje naše državne organe i naša soci'
jalistička privredna rukovodstva da posvete m nogo više pažnje
'nego dosada konkretnoj situaciji našeg zainatstva i njegovom
'razvitku. Eto, takvo je značenje zakonskog projekta u po
gledu njegovih neposrednih materijalnih odnosa i posledica.
Obrazložavajuči zakonski projekat mi, dakle, ustvari,
'odgovaramo na pitanje zašto taj zakon donosimo baš sada,
'zašto ga nismo doneli ranije. Mislim, drugovi narodni posla
nici, da sam odgovor na ovo pitanje potvrduje pravilnost li
nije kojom, pod rukovodstvom naše Partije i druga Tita, ide
naša zemlja u svom privrednom i društvenom razvitku.
U vezi s tim hteo bih, pre svega, da padvučem da uprkos
'izvesnom prelomnom značaju ovog projekta, osnovna načela
na kojima se on temelji ipak nisu nista novo, ona su sadržana
več u našem Petogodišnjem planu. Evo, šta u tom pogledu
govore petogodišnji planovi pojedinih narodnih republika.
Za Narodnu Republiku Srbiju:
»Snadbeti zanatstvo savremenim mašinama i alatom, k re 
ditom i sirovinama. U 1951 godini dostiči ukupnu vrednost
proizvodnje i usluga u zanatstvu od 5,740,000.00 dinara prema
2.615.000.000 dinara u 1946 godini, što znači povečati proizvodnju i vrednost usluga na 220%.
Obezbediti dalji razvoj zanatskih zadruga i dostiči vred
nost proizvodnje (ne računajuči usluge) u 1951 godini od oko»
1.770.000.000 dinara.

Osigurati pravilno nagradivanje zanatlija s obzirom na
struku i stepen njihove kvalifikacije. Organizovati planski
'otkup zanatskih rukotvorina.«
Za Narodnu Republiku Hrva^sku:
»U 1951 godini postiči vrednost zanatske proizvodnje u
■iznosu od 5.050,000.000 dinara, što znači u odnosu prema 1939
•godini povečanje od 150%.
Učvrstiti i razviti zadružno zanatstvo. Postiči u 1951 go'dini vrednost proizvodnje u iznosu od 1.120,000.000 dinara.
Razviti proizvodnju umetničkih proizvoda u zanatstvu,
unaprediti kučnu radinost, razviti proizvodnju čipaka, veziva,
rezbarija, pletene robe i ostalih proizvoda kućne radinosti.«
Za Narodnu Republiku Sloveniju:
»Podiči vrednost zadružne i privatne proizvodnje, reparaturne i uslužne zanatske delatnosti od 12,5 milijarde dinara
u 1939 godini na 3,5 milijarde dinara u 1951 godini, to jest
za 1,4 puta.
Podiči domače kučno i umetničko zanatstvo, izmedu ostalog rezbariju u Ribnici, Sodražici, Velikim Laščama, proiz
vodnju čipaka u Idriji, Žirima, Gornjoj Vasi, Železnicima,
grnčariju i keramiku u Prekom urju, Beloj Krajini, Ribnici i u
Kamničkom srezu, proizvodnju pletenih proizvoda i sita u
Stražišču, Ptuju, Ljubljani, Radovljici, Ribnici, umetničke kovačke i bravarske zanate u gradovima i varošicama.«
Za Narodnu Republiku Bosnu i Hercegovinu:
»Podiči vrednost celokupne zanatske proizvodnje i zanat
skih usluga od 1,2 milijarde dinara u 1939 godini na 1,9 mil:jarde dinara u 1951 godini i time premašiti predratno stanje
za 1,6 puta.
Posvetiti pažnju umetničkim zanatima i proizvodnji um et
ničkih i kvalitetnih proizvoda kučne radinosti, kao što su n a 
rodni vezovi, čilimi, rezbarije, filigranski i kujundžiski
radovi.«
Za Narodnu Republiku Makedoniju:
»Vrednost zanatskih proizvoda, i usluga povečati od 800
miliona dinara na 1,2 milijarde dinara, to jest, na 150%.
Pojačati sadašnje i stvoriti nove zanatliske nabavljačkopotrošačke zadruge i zadruge uslužnih zanata i u 1951 godini
postiči vrednost proizvodnje od 300 miliona dinara, a vrednost
opravki od 100 miliona dinara.

Unaprediti domaću radinost u pojedinim gradovima i dati
maha umetničkim zanatima kao filigranstvu, rezbarstvu i dru
gima.«
Za Narodnu Republiku Crnu Goru:
»U 1951 godini povečati vrednost zanatske proizvodnje
na 110 miliona, a zanatskih usluga i opravki na 90 miliona.
Unaprediti narodno kučno zanatstvo, za pojedine krajeve
specifične i umetničke zanate, naročito proizvodnju vezova,
čilimova, bačvarsko-kačarsku proizvodnju, pletarske proizvode*
grnčarstvo i slično.«
Ne radi se, dakle, o nekom principijelno sasvim novom
odnosu koji zauzima danas naše državno i političko rukovodstvo, nego se radi prosto o tome da nam dosadašnji uspesi
naše socijalističke izgradnje več omogučuju da otpočnemo
smelije, odlučnije i konkretnije sprovoditi u život naš opšti
stav pema zanatstvu koji se odražava i u samom Petogodišnjem planu.
Ovo je, drugovi narodni poslanici, prilično veliki uspeh
našeg privrednog .razvitka.
Treba biti načisto s tim da rat nije opustošio samo našu
industriju i poljoprivredu več je naneo štetu i zanatstvu. P r e 
ma podacima o šteti koja je za vreme rata i neprijateljske
okupacije nanesena Jugoslaviji uništeno je, odnosno na bilo
koji način upropaščeno 29.000 zanatskih radnji. To znači
19,6% od ukupnog broja- tadašnjih zanatskih radnji (ukupan broj računamo na 148.000 što odgovara podacima
zanatskih kom ora, dok se po izvesnim drugim podacima
broj zanatskih radnji u staroj Jugoslaviji penje do oko
155.000). Ovu ogromnu štetu ne smemo potcenjivad. Treba
se setiti da je sem štete koju je pretrpelo zanatstvo, u
ratu uništeno 36,5% industrije, razoreno je 52% pruga
normalnog koloseka, 33% pruga uskog koloseka, a na
dan oslobodenja na jugoslovenskoj teritoriji zatekli smo
rvega 23,4% od predratnog bro ja jugoslovenskih lokom o
tiva i 16,1 % od predratnoig broja, vagona, da je uni-šteno ili teško oštečeno 20,7% kuča, da je broj konja ,pao za
61,6% od predratnog broja, goveda za 55,6%, svinja za 58,7%,
ovaca za 63,3% itd. Nije, dakle, ni najmanje čudnovato što
se prvih godina obnove nije moglo zanatstvu dati sve ono š to
bi mu po njegovoj ekonomskoj i društvenoj ulozi pripadalo.
Morali smo veoma mnogo investirati u našu industriju, veoma
m nogo smo od na rodnog dohotka morali raspodeliti našoj
poljoprivredi ako smo hteli da iz ratne pustoši krenem o

što pre napred. Pod slavnim rukovodstvom naše Partije i
druga Tita mi nismo krenuli napred samo u pogledu obnove
ved smo krenuli napred i u pogledu likvidacije polukolonijalnog privrednog stanja stare Jugoslavije, krenuli smo u
Petogodišnji plan, u stvarnu izgradnju naše nezavisnosti,
u izgradnju socijalizma. Sve je ovo ‘tražilo ogromne in
vesticije. One nisu bile uzaludne. Uprkos sivim predvidenim
i nepredvidenim teškoćama, mi danas čvrstim, sigurnim,
smelim i samosvesnim koracima idemo putem koji smo
označili. To, drugovi, ne treba baš mnogo- dokazivati.
Navodimo t o samo zbog toga da u neku ruku osvetlimo
objektivne teškoče koje smo
u prvim
godinama naše
obnove i izgradnje neizbežna imali u pogledu razvitka našeg
zanatstva i koje su bile razlog što smo morali uložiti ogromne
napore za rešavanje osnovnih pitanja i jednovremeno sačekati
nekoliko godina dok naša zemlja bude sposobna da posveti
više materijalne brige zanatstvu. Zbog toga nije nista čudnovato što u prvim godinama posle oslobodenja nismo još postigli predratni nivo zanatske proizvodnje. Veliki uspeh za
našu zemlju pretstavlja i to što več sada postižemo pred
ratni nivo zanatske proizvodnje i što su
zanatstvu stvorene perspektive za dalji razvitak. Dozvolite da navedem
"nekoliko brojki koje ovo ilustruju. Računato po istim
cenama, vrednost zanatske proizvodnje i zanatskih usluga iznosila je 1939 godine na teritoriji stare Jugoslavije 12,03 mili
jarde dinara, od toga je otpadalo na Srbiju 3,8 milijarde, Hrvatsku 3,5 milijarde, Sloveniju 2,63 milijarde, Bosnu i Hercegovinu 1,2 milijarde, Makedoniju 0,8 milijarde i na Crnu Goru
0,1 milijarde. Sve su ove brojke, naravno, do izvesne mere
aproksimativne, one se temelje na predratnim statistikama
ispravljenim putem raznih zaobilaznih statističkih metoda i r a 
čuna. Medutim, u poredenju s isto tako aproksimativnim brojkama posleratnih godina, one ipak prilično sigurno iznažavaju
tendencije razvitka. Godine 1947 vrednost zanatske proizvodnje
i usluga iznosila je na teritoriji Srbije 3,9 milijarde, na teri
toriji Hrvatske 3,1 milijarde, Slovenije 2 milijarde, Bosne i
Hercegovine 0,7 milijarde, Makedonije 0,4 milijarde, Crne
Gore 0,05 milijarde. Sem u Srbiji, gde je ona neznatno porasla
iznad predratne vrednosti; vrednost zanatske proizvodnje i
usluga u čitavoj Jugoslaviji nalazi se u 1947 godini ispod pred
ratne vrednosti i iznosi 10,15 milijarde u poredenju s pred
ratnim stanjem od 12,03 milijardi. Uprkos tome naš P e to g o 
dišnji plan postavio je smeo zadatak da se u 1951 godini po-

stigne u Srbiji 5,74, u Hrvatskoj 5,5, u Sloveniji 3,5, u Bosni i
Hercegovini 1,9, u Makedoniji 1,2 i u Crnoj Gori 0,2 milij'arde,
što ukupno iznosi 18,04 milijardi dinara. Ako zadatak Peto*
igodišnjeg plana označimo sa 100, onda vrednost predratne
zanatske proizvodnje i usluga iznosi približno 66%, a vrednost
zanatske proizvodnje i usluga u 1947 godini, prvoj godini
našeg Petogodišnjeg plana, 56,1%. Medutim, več 1948 godina
pokazala je očigledno da je linija našeg Petogodišnjeg plana
j u pogledu zanatstva ispravna. Vrednost zanatske proizvodnje
i usluga dostigla je u Srbiji 4,5 milijarde, u Hrvatskoj 4 mili
jarde, Sloveniji 2,11 milijarde, Bosni i Hercegovini 0,8 mili
jarde, Makedoniji 0,5 milijarde, Crnoj Gori 0,1 milijarde, u
celoj Jugoslaviji dostigla je, dakle, u 1948 godini 12,1 mili
jardi dinara. Prema tome, u 1948 godini — usred borbe za
Petogodišnji plan — več smo neznatno premašili vrednost za
natske proizvodnje i usluga od pre rata.
Podvukao sam da su ove cifre ipak prilično aproksimativne, pošto je ne samo predratna statistika nego i naša sadašnja evidencija baš u pogledu zanatstva možda najnepotpunija. Hteo bih ovde da podvučem još jednu činjenieu. Ove su
:brojke samo globalne. One izražavaju globalnu vrednost za
natske proizvodnje. Iz njih se, medutim, ne vidi da su se odnosi
izmedu pojedinih grana zanatske proizvodnje prilično promenili na štetu pojedinih grana. Ako u tom pogledu analiziramo
podatke koje imamo, recimo, za NR Sloveniju, dobijamo sle
deče uporedenje. U 1939 godini vrednost metalne zanatske
proizvodnje iznosila je 236,4 miliona, u 1948 godini 261 milion; elektrotehničke u 1939 godini — 50,7 miliona, u 1948
godini — 127,8 miliona; vrednost hemiske proizvodnje iznosila
je u 1939 godini 9,1 miliona a u 1948 godini — 13,6 miliona;
vrednost prerade zemlje, kamena i stakla u 1939 godini izno
sila je 441,1 milion, a u 1948 godini 435,4 miliona; vrednost
proizvodnje drvne struke iznosila je u 1939 godini 535 miliona*
a u 1948 godini 645,8 miliona, dok je vrednost prerade hartije
iznosila u 1939 godini 125,9 miliona, a u 1948 godini jedva
5,7 miliona dinara; prerada tekstila u 1939 i 1948 godini otprilike je ista — u 1939 godini iznosi 391,1 milion, a u 1948 g o 
dini — 389,2 miliona. Medutim, prerada kože osetno je pala
— od 246,8 miliona u 1939 godini na 189,1 miliona u 1948
godini. Takode je vrlo osetan pad kod prehrambene struke —
od 597,4 miliona u 1939 godini na 131,7 miliona u 1948 godini.
Iz ovih podataka — podvlačim, aproksimativnih — može
se videti da uporedenje proizvodnje pojedinih zanatskih struka

u 1939 godini sa 1948 godinom u suštini odražava ne samo
ekonomske i društvene promene u našoj zemlji nego i sve teškoče koje su se javljale u ekonomskom razvitku naše zemlje
posle oslobo'đenja. Analiza unutrašnjih promena u odnosima izmedu pojedinih zanatskih struka na ovom mestu odvela bi nas
suviše daleko, ako bismo joj hteli posvetiti svu potrebnu pažnju.
Mislim da se u obrazloženju predloženog projekta možemo za
dovoljiti konstatacijom da smo u prošloj godini, opšte uzev,
postigli predratnu zanatsku proizvodnju i neznatno je čak
prestigli, a da, prema tome, u ovoj, 1949 godini, a naročito u
narednim godinama, 1950 i 1951, možemo u pogledu razvitka
zanatske proizvodnje poči napred smelijim koracima. ■ Ova
konstatacija odgovara kako program u i zadacima našeg Petogodišnjeg plana, tako i stvarno postignutim rezultatima.
Drugovi narodni poslanici, dosada smo govorili o objek
tivnim momentirnma koji su uslovljavali i koji sada uslovljava ju razvitak našeg zanatstva. Kad primarno ovaj opšti zakon,
za koji smo podvukli da znači izvestan prelom u našoj praksi,
treba se osvrnuti i na subjektivne momente, to jest, izneti takode kritiku svega onoga što je bilo nepravilno u dosadašnjoj praksi.
Nema nikakve sumnje da su objektivne teškoče s kojima
smo se morali boriti bile u praksi mnogo puta preuveličavane,
čak žestoko preuveličavane, i to se moralo odraziti i u odno
sima prem a zanatstvu. Pojedini naši drugovi, izvesni organ:
.naše narodne vlasti, često su trpali zanatstvo u istu kateg.oriju
s kapitalističkim elementima i ostacima. A to je bilo potpuno
nepravilno. Pre svega, bilo je nepravilno što se pitanje zanat
stva svodilo isključivo na pitanje odnosa proizvodnje u najužem smislu reči, odnosno na pitanje stepena u razvitku materijalnih proizvodnih snaga i što se pri tome zaboravijalo na
odnos izmedu zanatstva i raznolikih potreba individualne po
trošnje, na odnos izmedu zanatstva i individualne stručne veštine koja može i mora da daleko prevazide jednostavnost
industriske seriske produkcije, a koja je preko majstorskog
ovladavanja poslom neposredno povezana sa stvaralačkim osoibinama ljudskog duha, s njegovom težnjom za raznolikosti.
•Ova je težnja, drugovi, prisno ljudska osobina, bez nje nema
slobodnog ljudskog biča. Likvidirajuči tu ljudsku osobinu, mi
bismo život pretvorili u pustu kasarnu, a istinski socijalizam
p ogotovo ne zna i nikada neče da zna za takve neljudske
tendencije.

Prema tome, zanatstvo, kao kvalifikovana izrada odnosna
obrada individualno odabranih proizvoda, moraće da postoji
i u socijalizmu i ne samo što će morati da postoji već če se
uporedo sa izgrađivanjem i razvitkom socijalizma, uporedo
s porastom opštih materijalnih proizvodnih snaga, razvijat; i
njegova kvalifikacija.
Naravno, sa izgradnjom i razvitkom socijalizma menjaju
se i društveni odnosi zanatske proizvodnje. Pored individual
nih radnih zanatlija nastupaju, rastu i razvijaju se državne za
natske radnje i zanatske zadruge. Dalje, sa opštim razvitkom
materijalnih proizvodnih snaga morače da se menja, razvija,,
usavršava i materijalno-tehnička baza zanatstva, da raste p r o 
duktivnost zanatskog rada, primitivnu izradu proizvoda moči
će — kada budemo imali več dovoljno visok stepen m ateri
jalnih proizvodnih snaga, kada se više ne budemo morali m u
čiti s teškočama osnovne tehničke izgradnje — zameniti indi
vidualna zanatska obrada seriski proizvedenih polufabrikata itd. Dalje, i zanatski alat moči če i morače da se usavr
šava, bez obzira na njegovu karakteristiku pre svega indivi
dualne obrade pro zvoda; moči če i ovde da se sve više uvodi
motorni pogon.
Nesumnjivo je, drugovi, da če buduči razvitak naših m ate
rijalnih proizvodnih snaga, da če izgradnja socijalizma i razvi
tak socijalističkih odnosa u našoj zemlji doneti ovakve promene. Medutim, sve te promene neče likvidirati zanatstvo kao
visokokvalifikovanu veštinu izrade odnosno obrade proizvoda
prema individualnoj potrebi i ukusu, nego če, naprotiv, zanat
stvo podiči na viši stepen. Zanatstvo kao visoko kvalifikovana
veština individualne obrade, u suprotnosti sa seriskom masovnom proizvodnjom i njenom jednolikosti, ostače i razvijače se
i u socijalizmu kao neizbežna, po ljudski život, po individualni
ukus, po njegove zahteve za raznolikosti, apsolutno potrebna
dopunska proizvodnja visoko razvijene, sasvim mehanizovane
i seriske industriske proizvodnje. Zanatstvo se, naravno, uključuje u socijalizam bilo neposredno putem državnih i zadružnih
radnji ili zanatskih zadruga, bilo najraznovrsnijim oblicima
sprege izmedu državnog socijalističkog sektora i individualnog
radnog zanatlije. Sve to, medutim, ne znači da i u socijalizmu
ne ostaje razlika izmedu koncentracije osnovne industriske
proizvodnje i dekoncentracije zanatske proizvodnje, s njenim
individualnim akcentom, s njenim manjim i raznolikim radionicama.

Prema svemu izloženom proizilazi da pitanje zanatstva
zbilja ne sme da se svodi prosto na pitanje odnosa proizvodnje
u najužem i najuproščenijem smislu reči i da se iz toga jedno•stavno zaključuje da se izgradnjom socijalizma i razvitkom
socijalističkih odnosa proizvodnje, izgradnjom i razvitkom so
cijalističke krupne industrije, zanatstvo prosto likvidira. Naše
privredne i društveno-privredne potrebe i mogučnosti, koje u
pogledu proizvodnih snaga pruža izgradnja socijalizma, ukaizuju i traže baš obrnuto!
Sem toga ne treba zaboraviti još na jednu stranu uloge
zanatstva, to jest na značajan i za čitav stadium socijalizma
neizbežan momenat održavanja predmeta odnosno proizvoda
koji služe individualnoj potrošnji. Kao što je poznato, socija
lizam kao prvi stadium komunizma nagraduje svakoga prema
njegovom radu, za razliku od razvijenog komunizma gde če
ljudi stvarno moči da zadovoljavaju sve svoje potrebe. U socijalizmu se, s obzirom na relativno još uvek nizak stepen m ate
rijalnih proizvodnih snaga, ne može i neće moči vršiti raspodela prema principu — svakome prema njegovoj potrebi. Ovo
važi i za visoko razvijene socijalističke odnose proizvodnje,
s visokem tehnikom, a pogotovo važi ne samo za prelazni p e 
riod od kapitalizma kä socijalizmu nego i za docniji razvitak
gde socijalizam još uvek nastupa u svojim primitivnim obli
tim a i s relativno niskom produktivnošču rada u poredenju
s perspektivama budučnosti. U svim tim periodama potreba
za održavanjem predmeta odnosno proizvoda individualne po
trošnje m ora da se jako oseča, a tu potrebu treba da zadovoIjava upravo zanatstvo. Svaka pomisao na likvidaciji! zanat
stva i ove njegove funkcije značila bi udarac po najbitnijim
potrebam a individualne potrošnje, što, recimo, mi u priličnoj
meri i osečamo, deiimično iz objektivnih razloga, o kojima
' S m o u početku govorili, a deiimično zbog sektaških stavova
pojedinih naših drugova i organa u odnosu na zanatstvo.
Na početku referata podvukli smo da nam dosadašnji re
zultati izgradnje socijalizma, koji su nesumnjivo ogromni,
pošto socijalistički sektor obuhvata ne samo čitavu industriju,
sve bankarstvo, trgovinu itd., nego sve više prodire i u poljo
privredu, — da nam svi ti rezultati jednovremeno več pružaju
mogučnosti i oertavaju jasne forme za dalje uključivanje za
natstva u našu izgradnju, za obezbedenje njegovog materijalnog i stručnog razvitka. Dozvolite mi da se osvrnem na
neke momente koje predloženi projekat naročito jasno ispo•ljava.

P roje ka t osnovnog zakona o zanatstvu posvečuje mnogo
pažnje državnim zanatskim radnjama i radionicama i državnim
majstorim a zanata.
Uvodenjem naziva »državni majstor zanata« uvodimo jednu
novu i vrlo interesantnu formu u izgradnji socijaiizma i
razvitku socijalističkih odnosa u zanatiskoj proizvodnji. Ona
je dvojako vrlo značajna. Prvo, značajna je zbog toga j e r
pokazuje da socijalistički odnosi u zanatskoj proizvodnji ne
treba ničim da likvidiraju individualnu stimulaciju, individualnu
veštinu, individualni naglasak u zanatskoj proizvodnji. Uvo
denjem zvanja državnog m ajstora zanata možemo u socijalističkim odnosima zanatske proizvodnje, na njenom državnom
sektoru, da održimo sve one odlike i sposobnosti zanatskog
m ajstora koje su povezane s njegovom individualnom veštinom i njegovim individualnim razvitkom. Time ničim ne protivurečimo socijalističkim odnosima proizvodnje u državnim
zanatskim radnjama i radionicama. Ovde eksploatacije nema.
Medutim, otsustvo eksploatacije ne znači otsustvo individualne
stimulacije za rukovodioca. Naziv državnog majstora zanata i
sva prava koja zakon predviđa u vezi s tim nazivom naglašavaju bas individualnu stimulaciju. Uvereni smo da s daljim
razvitkom državnog zanatstva uz pomoč koju 'treba da mu
ukazuje naša socijalistička privreda, individualna stimulacija
z a rukovodioca ne samo da neče ibti manja nego što je na
privatnom sektoru, več če, naprotiv, biti čak i. veča. Time čemo
doprineti razvijanju upravo onih veština koje su, kao što smo
nekoliko puta naglasili, karakteristične za zana,tstvo.
Naravno, čim se u zemlji i u svetu nešto načulo o tome
.da naša Vlada priprema Projekat. zakona o zanatstvu u kome
se govori i o državnim majstorima zanata, opet su informbiroovski derviši i talmudisti digli galamu. »Gledajte ih, Jugosloveni — kažu oni — pod rukovodstvom nacionalističke Ti
tove klike počinju da vračaju u korist zapadnog imperijalizma
nacionalizovana preduzeča privatnim kapitalistima, a ovo vra
čanje kriju pod nazivom državnih majstora zanata.«
Informbiroovske galamdžije i u ovim klevetama ispoljavaju dve svoje več godinu dana dobro poznate osobine.
S jedne strane, oni profesionalno brkaju pojmove i svoj idejni
i teoretski haos nazivaju najčistijim marksizmom-lenjinizmom,
a s druge strane, oni profesionalno lažu.
Što se brkanja pojmova tiče, oni radne zanatlije identifik u ju sa privatnim kapitalistima. Mi se toj zbrci, pravo govo
reči, nemarno zašto ni da čudimo, pošto je poznato da je u

nekim zemljama narodne demokratije radnim zanatlijama vrlo
slabo, a da privatni kapitalisti imaju prilično jake pozicije ne
samo u proizvodnji, nego, naravno, i u razmeni i raspodeli.
P oz na to je da su na sličan način brkali pojmove kod nas re
cimo Hebrang i Žujovič, samo je naš CK blagovremeno presek a o njihovu delatnost svakako u korist radnih zanatlija i na
.štetu kapitalista.
Što1 se, pak, tiče laži o nekom vračanju nacionalizovanih
preduzeča u privatne kapitalističke ruke, ne samo što se
takva preduzeča nikome ne vračaju nego je, naprotiv, broj
državnih zanatskih radnji iz godine u godinu veči. Godine
1947 u Srbiji je, na primer, bilo 171 državna zanatska radnja,
a godine 1948 več ih ima 536, što znači porast na 310% u
poredenju sa 1947 godinom ako se ona računa sa 100. U Hr.vatskoj 1947 godine bilo ih je 190, 1948 godine 261, što znači
porast na 137% u poredenju sa 1947 godinom. U Sloveniji 1947
godine bilo je 322 državne zanatske radnje, a godine 1948
— 766, što znači porast na 240% u poredenju sa 1947 godinom.
U Bosni i Hercegovini bilo je 1947 godine 130, a 1948 godine
več 160 državnih zanatskih radnji, što znači porast na 130%
u poredenju sa 1947 godinom. U Makedoniji bilo je 1947 g o 
dine 63 zanatske radnje, a 1948 godine — 113, što znači porast
na 180%. Ukupno je u pomenutim republikama 1947 bilo 776
'državnih zanatskih radnji, a 1948 godine •— 1836, što znači'
ukupni porast na 240% u poredenju sa godinom 1947 računajuči, je uvek sa 100. Sličan porast moguče je zabeležiti i u po’g ledu zanatskih zadruga. Godine 1947 bilo ih je u Srbiji 510,
'a 1948 godine 567, što znači 110% u poredenju sa 1947; u Hrvatskoj bilo ih je 1947 godine '235, a 1948 godine — 258, što
znači 110% prem a 1947 godini; u Sloveniji bilo ih je 1947 g o 
dine 53, a 1948 godine — 134, što znači 250% prema 1947
godini; u Bosni i Hercegovini 1947 godine bilo je 84 zanat
ske zadruge, a 1948 godine 147, što znači porast na 175%;
'u Makedoniji 1947 godine ima ih 50, a 1948 godine 69, što
znači porast na 135% u poredenju sa 1947 godinom ako se
ona računa sa 100.
Ovaj porast socijalističkog sektora u zanatstvu u p o re 
denju sa brojkama vrednosti zanatske proizvodnje koje smo
več naveli pokazuje da je istina upravo obrnuta od onoga što
tvrde informbiroovski klevetnici.
Naravno, stvaranje socijalističkih odnosa proizvodnje u
zanatstvu apsolutno ne sme da bude ni u čemu prisilno. Kada
smo istupali protiv sektaških pojava u pojedinim organima

narodne vlasti u odnosu na radno privatno zanatstvo bilo je
to apsolutno pravilno i korisno i mi čemo ubuduče to još više
da praktikujemo. Docnije ču govorit: o torne zašto i u kakvom
obliku ovaj projekat zakona predvida ne samo dalje p o s o 
janje radnog privatnog zanatstva nego i svu pomoč koja mu
je potrebna.
Drugovi narodni poslanici, kao što vidite iz P rojekta op
šteg zakona o zanatstvu, naziv državnog majstora može dobiti i
privatni zanatski m ajstor ukoliko je spreman da dobrovoljno
preda svoj'u zanatsku radnju državi. Za predatu radnju pri
vatni zanatlija, koji postaje državni m ajstor zanata, dobija
procenjenu vrednost koj mu se isplačuje u mesečnim ratama
do 5.000 dinara. Naročito sposobnim državnim majstorima
zanata može na njihov zahtev ministarstvo komunalnih posiova
narodne republike uz saglasnost ministarstva rada narodne re
publike, priznati umesto procenjene vrednosti radnje pravo na
penziju s tim da im se godine rada provedene u zanatu priznaju kao godine staža, ako rade najmanje pet godina u državnoj službi.
Nema nikakve sumnje da če ove odredbe Predloga opšteg
zakona o zanatstvu d^lje jačati na potpuno dobrovoljnoj
osnovi državni sektor zanatstva, a informbiroovci mogu mirno i
dalje da kleveču kako mi vračamo nacionalizovana preduzeča
privatnim kapitalistima.
U pogledu zanatskog zadrugarstva predloženi projekat
p re d v id a .tri osnovna oblika: proizvodačke zanatske zadruge,
uslužne zanatske zadruge i zanatliske nabavno-prodajne za
druge. Osnovni principi na kojima počivaju odredbe u p o 
gledu zanatskog zadrugarstva u predloženom projektu sledeči
su: dobrovoljnost udruživanja, demokratičnost unutrašnjeg ži
vota u zadruzi, otsutnost eksploatacije u zadruzi (zadruge
m ogu koristiti samo radnu snagu zadrugara, izuzetno i tudu
radnu snagu za administraciju), jačanje socijalističke proširene
reprodukcije u zadruzi — akumulacija zadruge se ne deli več
se upotrebljava za jačanje zadružne svojine, — fondova, pomoč
države koja može ugovorom dati zadruzi na koriščenje opštenarodnu imovinu.
P r e d l o ž e n i p r o j e k a t o s i g u r a v a , d a k le , s j e d n e S t r a n e , d o 
sled n o socijalističk i razvitak z a n a ts k o g zadrugarstva, a s d ru ge
Strane — n j e g o v u p o tp u n u d o b r o v o lj n o s t.

Predlog zakona posvečuje veliku pažnju takode i privatnom radnom zanatstvu. Treba ovde jasno i oštro podvuči d*
se kristalizovanjem raznih formi socijalističkih odnosa u za-

natskoj p ro z v o d n ji ne radi o neprijateljskoj ofanzivi na p ri
vatno radno zanatstvo, a najmanje o njegovoj nasilnoj likvi
daciji. To treba naglasiti kako zbog principijelne sadržine
stvari tako i zbog izvesnih sektaških pojava na terenu. S druge
strane, radno zanatstvo samo treba da se diseiplinovano uključuje u naš opšti privredni plan, znajuči da ima svoje obaveze
p rem a celini naše radne zajednice.
Pre svega, treba biti načisto da se kod ogromne velićne
privatnih 'zanatskih radnji u FNRJ radi zbilja samo o radnim
zanatlijama. Godine 1947 od ukupnog broja privatnih zanat
skih radnji koji se smanjio na 101.869 u poredenju sa 148.000
pre rata, 62.550 zanatlija radilo je bez ikakvog pom očnog
osoblja, čak i bez učenika. Znači, kod 61,5% privatnih zanatlija
nije mogla da postoji ni pomisao na eksploataeiju tude radne
.snage. Kod ostalih 38,5% radi se zbilja uglavnom i pretežno
o zanatskom odnosu izmedu majstora i učenika, odnosno po
močnika. Zakoni o nacionalizaciji uglavnom su, naime, likvidi
rali one privatne zanatske radnje 'koje su več bile na prelazu
iz zanatskih radnji u kapitalistička preduzeča. Tako je, na pri
mer, samo na području NR Srbije, prema podacima Zanatske
kom ore u Beogradu, bilo ukupno nacionalizovano 158 poluzanatskih —• polukapitalističkih preduzeča. Od toga bravarskih 3,
mlinarskih 48, keramike i šamota 2, ciglarsko-creparskih 8,
bonbondžiskih 1, štamparskih 46, pletene robe od prediva 6,
mašinskih radionica i livnica 1, automehaničarskih 2, knjigovezačkih 3, stolarskih 4, elektrotehničkih 3, litografskih 4, cinkografskih 5, radnji za hemisko čiščenje i bojenje 3, pilana 4, itd. itd.
Imati sektaški odnos prema sadašnjem radnom zanatstvu,
iči dalje od ograničavanja kapitali&tičkih elemenata u njemu i
njegovog postepenog socijalističkog preobražaja, značilo bi,
dakle, potpuno iskrivljavati liniju naše Partije i jednovremeno
neposredno štetiti potrebama naše široke potrošnje.
Naravno, bilo bi isto tako^ nepravilno oportunistički zaboravljati da se i u okviru postoječeg privatnog zanatstva još
m o g u pojavljivati, a ponegde čak i jače i opasnije razvijati
momenti špekulacije i eksploatacije. Samo, treba biti načisto,
prvo, da po takvim pojavam a možemo i moramo uvek u dovoljnoj meri administrativno udariti ako se zbilja radi o špe
kulaciji, a drugo, da izvor za špekulaciju nije u zanatstvu kao
takvom nego u tome dai uz još uvek nedovoljan razvitak mate.rijalnih proizvodnih snaga u izvesnim artiklima postoji pri1'čna nestašica koja se može jače ispoljiti baš time što uz ne7
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dovoljnu razvijenost proizvodnje tih artikala na državnom i
.zadružnom sektoru mogu nad njima dobiti privremeni m ono
pol pojedini privatni špekulant'. Ovde se, dakle, radi — kad
se borimo protiv špekulacije u okviru privatnog zanatstva —
ne o borbi protiv zanatstva kao takvog nego o razvijanju onih
proizvodnih snaga, naročito na socijalističkom sektoru naše
industrije, koje će likvidirati nestašicu i time špekulacju, a ne
zanatstvo. Na ovo suviše često zaboravljaju pojedini naši
organi na terenu, a posledica toga jeste da sa svojim sektaš
kim odnosom prema poštenom radnom zanatstvu, hteli ne htelir
povečavaju oskudicu i time pomažu upravo špekulantima,
umesto da ih, uz jednovremenu pomoč i mobilizaciju radnog
zanatstva izolujoi i tuku.
Kao što se vidi iz predloženog zakona, položaj rad n o g
zanatstva r e g u l i š e s e tako da su sačuvani i njegov interes i
interes celine. Na osnovu ovih odredaba morače sada, kako Savezna vlada, tako i republičke vlade i njihovi odgovarajuči
organi, da razrade niz novih propisa i organizacionih formi
koje če zbilja omogučiti da se, s jedne Strane, likvidiraju sek
taški ostaci, a s druge strane —• izoluju i tuku pojave špeku
lacije. Ovaj zakon treba da postane uvod u jedan novi period
razvitka zanatstva kod nas, kako u pogledu državnih zanat
skih radnji i zadruga tako i. u pogledu poštenih individualnih
radnih zanatlija.
Naglasio sam več da su u pogledu individualnih zanatlija
naročito važne razne forme sprege izmedu njih l socijalističke
države. Kod toga treba podvuči da te forme sprege ne smeju
biti takve da individualne zanatlije via facti prosto »na.cionalizuju« odnosno »socijalizuju« nego m oraju danas pre svega
da se javljaju u sferi nabavki i p rodaje sirovina, politike cena*
javne kontrole nad cenama itd. i da postepeno pomažu socijalistički preobražaj zanatstva.
U pogledu sprege veliku če ulogu da odrigraju sreske
odnosno gradske zanatske kom ore i zanatske kom ore na
rodnih republika koje predvida zakon. Zanatske komore, u
smislu predloženog zakona, treba da pruže pomoč državnim
organima na radu za unapredenje zanatstva i u rukovodenju
zanatstvom, naročito u uključivanju zanatstva u opšti privredni
plan naše države. One su značajna forma sprege upravo zato
što treba da se razviju kao organi, izvesnog privrednog rukovodenja (snabdevanje zanatstva, servisi itd.) pod državnim
nadzorom i da same rade na unapredenju zanatstva (zavod:
<za unapredenje zanatstva, kursevi itd.).

Drugovi narodni poslanici, s obzirom na sve ove momente,
molim da glasate za predloženi P ro je k a t opšteg zakona o za
natstvu. (Aplauz).
i
Pretsednik: Prelazimo na diskusiju o ovom zakonskom
predlogu. Ko se javlja za reč? Ima reč narodni poslanik Tone
Šušteršič.
Tone Šušteršič (LR Slovenija): Predlog splošnega zakona o
obrtništvu, ki je tudi v socialistični družbeni ureditvi nujna in
nepogrešljiva delavnost, ureja tvarino, ki se je tudi po osvo
boditvi m nogokrat pojmovala p o starem, se razvijala po svoje
in zato m nogokrat nepravilno. Osnutek zakona omogoča tudi
s pravne strani pospeševanje obrtne delavnosti. Predlog, ki
ureja tvarino okvirno, postavlja temeljna načela, kako naj
•izgleda in kako naj se v bodočnosti razvija obrtna delavnost,
nakazuje jasno smer, določeno perspektivo postopnega, toda
prostovoljnega vključevanja privatnega sektorja obrti v so
cialistično gospodarstvo. Nova Jugoslavija j« močno zainteres;rana na pravilnom razvoju obrti, ki je vkljub mogočnemu
razvoju naše industrije važen gospodarski faktor pri dviganju
življenjskega standarda delovnega človeka. Povsem jasno je,
da je obrtništvo, ki se pravilno razvija in vrašča v naše novo
gospodarstvo, močan element, ki sodeluje in bo v bodočnosti
še bolj sodelovalo pri ureditvi gospodarskega plana.
Kot v vsej naši zakonodaji, je tudi v Predlogu splošnega
zakona o obrtništvu posebno poudarjena potreba po vzgoji
novih kadrov in težnja, da se prenese strokovno znanje naših
obrtnikov in njihove dolgoletne skušnje na mladino. Država
se dobro zaveda, da je znanje naših starih in skušenih obrtni
kov ona neizmerna zakladnica, ki nam vzgaja in nam bo vzga
jala nove kadre obrtnikov, nove in nove kadre naših najboljših
strokovnjakov in delavcev v industriji. Vzgojo in usposobljevanje novih kadrov poudarja predlog na mnogih vidnih mestih.
P o pravilu m ora jo zaposlovati obrtne delavnice učence, vodje
oziroma lastniki obrtnih delavnic m orajo skrbeti za podmladek
s strokovno vzgojo, državni obrtni mojstri m orejo skrbeti za
dviganje in strokovno usposabljanje učencev, obrtnih pom oč
nikov in mojstrov te r m orajo še prav posebej nanje prenašati
svoja strokovna znanja in izkušnje, obrtne zadruge m orajo
skrbeti za strokovno usposabljanje, za dviganje in izpopolnje
vanje učencev in članov zadruge, kot naloga okrajne obrtne
zbornice je izrečno poudarjena skrb za strokovno dviganje
obrtnih učencev, pomočnikov in mojstrov. Državni obrtni
mojster izgubi to svojstvo, če se po njegovi krivdi ne pokaže
7*
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uspeh v strokovnem dviganju oseb, zaposlenih v delavnici,
zlasti glede obrtnih učencev. Pa ne samo to! Predlog z a g o 
tavlja obrtnim učencem vse zaščitne mere iz Zakona o učencih
v gospodarstvu, tako da vzgoja novih kadrov ni samo prazna
beseda temveč splošno obvezen predpis, ki, bo zagotovil naši
mladini pravilen razvoj. Kako pa je bilo v stari Jugoslaviji?
Kapitalistična družba stare Jugoslavije je vajence jemala1 le
kot delovno silo, katere je izkoriščala na v,se mogoče načine,
navadno brez kakega plačila, jih zaposlovala pri delih, ki so
bila brez zveze z učenjem obrti, m nogokrat ravnala z njimi
,na naravnost nečloveške načine, jih pretepala in uničevala
s stradanjem, jih prepuščala prosti volji raznih mojstrov,-jim
ni dajala pravih možnosti za izvršenje obrti, skratka posto
pala je z njimi, m nogokrat nečloveško. Nova Jugoslavija pa si
je zastavila nalogo, da si na najkulturnejši način in z nude
njem največjih ugodnosti vzgoji potrebne nove kadre ter s tem
vzbudi v njih povsem nov odnos in najvišje spoštovanje do
dela.
i
Kako visoko ceni nova Jugoslavija obrtno delavnost m
,naše obrtništvo, kaže uvedba za nas povsem nove najvišje
stopnje strokovne kvalifikacije, uvedba zvanja državnega
obrtnega mojstra. Predlog uvršča državne obrtne mojstre med
državne uslužbence, jim daije obširen idelokrug, mesečno
plačo, jim omogoča udeležbo pri dobičku delavnice, k a k o r tudi
predvideva posebne nagrade.- Zasebnim mojstrom, ki preidejo
v državni sektor ter si pridobe naslov državnega obrtnega
mojstra, pa daje poleg rednih dohodkov še mesečno odškod
nino za odkup zasebne delavnice in jim celo priznavđ po
kojnino.
Ta odnos do državnih obrtnih mojstrov ni le najvišje
priznanje delu, temveč hkrati tudi potrebna in močna vzpod
buda za vključevanje v državni obrtniški sektor.
Predlog u reja spretno, na sistematičen, logičen in umljiv
način temeljna načela o značaju socialistične obrti in o usta
navljanju državnih in zadružnih obrtnih delavnic, hkrati pa
dopušča nadaljnji razvoj in ustanavljanje zasebnih obrti, se
veda s potrebnimi omejitvami in odstranitvijo kapitalističnih
ostankov in njenega duha.
Obravnavani zakonski predlog, katerega namen je urediti
končno vprašanje obrti kot nepogrešljive gospodarske panoge,
je odkrita beseda v obraz vsem našim sovražnikom in klevet
nikom. Iz njega se m orajo ponovno poučiti, da je krenila nova
Jugoslavija tudi v izgradnji obrtnega gospodarstva po pravilni

poti, da se temeljito zaveda pomena obrtništva, da razvoja
obrtništva ne bo zavirala, temveč da ga bo v vseh treh sektor
jih gospodarstva podpirala in razvijala, posebno pa še v onih
panogah, kjer prehajajo njihovi produkt: do umetnin. Močno
in razvito obrtništvo bo moglo mnogokje dopolniti našo
industrijsko proizvodnjo. Dober in strokovno usposobljen
obrtnik pa bo tista rezerva kadrov, ki nam bo v potreb: pri
skočila na pomoč za izvršitev tudi najodgovornejših nalog
v naši industriji.
Predlog splošnega zakona o obrtništvu nam daje temelje
in smer, nalogia) republiških zakonov o obrtništvu pa bo, da
v okviru splošnega zakona in z ozirom na posebnosti naših
ljudskih republik dograde zakonodajo o obrtništvu do vseh
podrobnosti.
Z novim zakonom o obrtništvu dokazujemo ponovno' vsem
našim klevetnikom od kjerkoli, da nismo krenili s poti, ki smo
si jo začrrali v skupni borbi zoper fašizem, ram o ob rami
z najnaprednejšimi silami sveta, po poti, ki naß vodi z neiz
prosno doslednostjo v socializem.
Iz teh razlogov podpiram zakonski prediog in bom zanj
glasoval. (Ploskanje).
Pretsednik: Pošto više nema govornika, prelazimo na glasanje. Glasače se dizanjem ruke. Ko' glasa za, neka digne ruku.
(Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da' je
Opšti zakon o zanatstvu jednoglasno usvojen u Veču naroda
i da če biti upučen Saveznom veču na rešavanje.
Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda: pretres Predloga
odluke o pripajanju teritoriji NR Bosne i Hercegovine područja sela Kruševa i sela Vučeva. Molim izvestioca Zakonodavnog odbora Savu Oroviča da podnese izveštaj.
Izvestilac Savo Orovič (NR Crna Gora): (čita izveštaj Zakonodavnog odbora. — Videti prilog na kraju knjige.)
Drugovi narodni poslanici, hteo bih da dodam sa svoje
Strane jedno malo objašnjenje na pitanje, koje se može p o 
staviti: otkuda to da se i od onako teritorij alno mal ene Crne
Gore nešto odvaja i pripaja mnogo večoj Narodno j Republici
Bosni i Hercegovini?
Pre svega to dolaizi otuda što su ova dva sela, Kruševo i
Vučevo, i rani j e, sve do poslednjeg rata, bila u sastavu Bosne
i Hercegovine, jer ona tamo i geografski i ekonomski graviti raju.

To je onaj kut kod Ščepanpolja, gde se sastaju Piva i
Tara i gde nastaje Drina. Ovim selima mnogo je zgodnije da
budu u zajednici sa Čurevom i Tjentištem nego dat preskaču
kanjon Pive za vezu sa Nedajnim i ostalim krajevim a planine
Pivske.
Sela Kruševo i Vučevo nekako su se u toku naše Narodnooslobodilačke borbe otrgla ispod Paveličeve NDH i priključil»
slobodarskoj Crnoj Gori, pa je to tako ostalo i posle rata sve
dosad, kada se po svojoj volji, a iz opravdanih razloga, ponovo vračaju Bosni i Hercegovini.
Ovaj akt je ujedno još jedan dokaz istinski bratskih
odnosa izmedu naših naroda i stvarne demokratije kod nas
u Jugoslaviji. Naime, Crna Gora dobrovoljno ustupa ovai dva
sela, koja joj po Ustavu pripadaju, zato šlo črnogorski narod
zna da je Bosna i Hercegovina isto tako njegova' zemlja kao i
Crna Gora, je r su to delovi jedne zajedničke otadžbine, Fede
rativne Narodne Republike Jugoslavije.
A što je glavno tu je zastupljena potpuna demokratič
nost, jer je ’u đovoljeno zaihtevu stanovništva ovih dvaju sela,
da se pripoje tamo gde žele i tamo gde to diktiraju njihovi
privredni i drugi interesi.
Ovaj miaili primer rnogao bi <da posluži za pouku onima
koji zanemaruju volju i interese naših naroda i hteli bi da gospodare u našoj rodenoj kuči.
Medutim, mi smo se borili i boričemo se uvek da budemo
svoji na svome. Svaki pokušaj mešanja u naše unutrašnje
stvari i ugrožavanje naše slobode i nezavisnosti razbiče se o
neprobojni bedem čvrste narodne volje, neodoljive narodne
ljubavi za slobodom i bezgranične narodne odanosti svome
velikom vodi maršalu Titu.
Istorija se ponavlja.
Kao god što je nekada carska ruska vlada uzalud pokušavala da preko raznih Iveliča, Ivanoviča i drugih izaslanika
upravlja Crnom Gorom protiv volje Crnogoraca, tako su i
sada propali pokušaji da nama u Jugoslaviji gospodare Jüdin
i drugi poslanici i savetnici.
I
ono isto što su tada Črnogorci odgovorili Rusdma: »Mi
hočemo s vama ali ne pod vama«, kažemo mi sada inicijatorima zloglasne rezolucije Informbiroa: »Mi hočemo ravnopravnost, a ne potčinjenost«.
Za veliko čudo, ondašnji ruski državnici su imali više uviđavnosti i obzira prema drugim narodima, nego sadašnji političari Informbiroa'. Onda, je, na primer, Dolgoruki ko ji je bio

poslat iz Petrograda da ukloni lažnog cara Šćepana Malog iz
Crne Gore uvideo da su Črnogorci sa ovim darovitim Ličaninom zadovoljni, pa im je preporučio da mu i dalje budu odani,
pošto tak o mudro i uspešno upravlja.
A sada se, eto, traži od nas ne da napustimo nekog lažnog
c ara Ščepana Malog, no da izneverimo- iStinskog vodu i uči
telja, genijalnog tvorca i kormilara naše države, velikog m a r 
šala Tita!
To je koliko nemoralna toliko i pogrešna politika, koja
zato ne može i neče uspeti. Naprotiv, n a maišoj su strani istina
i pravda, pa istina mora pobediti, a »pravda drži zemlje i g r a 
dove«. (Aplauz).
Pretsednik: Prelezimo na diskusiju o ovom zakonskom
predlogu. Ko traži reč? (Ne traži niko). Prelazimo na glasanje.
Ko je za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv?
(Nema). Objavljujem da je Predlog odluke o pripajanju teri
toriji NR Bosne i Hercegovine područja sela Kruševa i sela Vučeva jednoglasno usvojen u Veču naroda i da če biti upučen
Saveznom veču na rešavanje.
Prelazim o na treču tačku dnevnog reda: pretres Predloga
odluke o potvrdi uredaba Vlade FNRJ donetih u vremenu od
25 decembra 1948 godine do zaključno 23 maja 1949 godine.
Spisak ovih uredaba Vlade FNRJ štampan je i razdeljen n a 
rodnim posleinicima i ja mislim da ih ne treba citati. Slaže li se
Veče sa ovim predlogom? (Slaže). Pošto ste saglasni, predSažem da donesemo ovakvu odluku:
»Veče naroda Narodne skupštine FNRJ na svojoj trečoj
sednici VII redovnog zasedanja, održanoj 27 m aja 1949 godine
u Beogradu, na predlog Pretsednika Vlade FNRJ, donelo je
odluku k o ja glasi:
Potvrduju se uredbe koje je Vlada FNRJ u vremenu od 25
decembra 1948 godine do zaključno 23 maja 1949 godine do
nela na osnovu čl. 1 Zakona o ovlaščenju Vladi FNRJ za donošenje uredaba po pitanjima iz narodne privrede od 4 februara
1946 godine i to: (sledi spisak).« (Videti prilog na kraju knjige).
Pitam Veče da li' prihvata ovaj predlog? Ko glasa za, neka
digne ruku. (Svi dižu ruku). Imai li ko protiv? (Nema). Objav
ljujem da je Odluka o potvrdi uredaba Vlade FNRJ donetih u
vremenu od 25 decembra 1948 godine do zaključno 23 maja
1949 godine izglasana u Veču naroda.

Izvolite saslušati' pismo Prezidijuma Narodne skupštine
FNRJ:
PREZIDIUUM N A R O D N E SKUPŠTINE
F E D E R A T I V N E N A R O D N E REP U BL IK E J U G O S L A V I J E

S. Br. 562/49
28 maia 1949 god.

Beograd

VEĆU NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ

Beograd
Na osnovu čl. 3 a u vezi čl. 2 Poslovnika Narodne skup
štine Federativne Narodne Republike Jugoslavije za zajednieke
sednice Saveznog veča i Veča' naroda, Pretsedništvo Prezidi
juma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike J u 
goslavije zakazuje zajedničku sednicu Saveznog veča i Veča
naroda za 28 maj 1949 godine u 10 časova sa sledečim dnevnim
redom:
1) Pretres Predloga zakona o izmenama i dopunama
Opšteg zakona o narodnim odborima;
'2) Potvrda ukazal Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ
donetih u vremenu između IV vanrednog i VII redovnog za
sedanja;
3) Izbor drugog zamenika Javnog tužioca FNRJ;
4) Razrešenje sudije Vrhovnog suda Petra Raičkoviča.
Prezidijum Narodne skupštine
Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Sekretar

M. Peruničič, s. r.

P retsed n ik

dr I. Ribar, s. r.

Prema tome, sledeč» tačka našeg dnevnog reda: pretres
Predloga za potvrdu ukaza izvršiče se na zajedničkoj sednici.
Time današnju sednicu zaključujem, a iduču zakazujem
na pola sata posle svršetka* zajedničke sednice. Ako- bude
kakve promene, ja ču to objaviti na zajedničkoj sednici.
(Sednica je zaključena u 17,20 časova).

СА В ЕЗ Н О ВЕЋЕ

Т р е ћ а седница
(27 маја 1949)

»

По.четак у 16,10 часова.
При уласку у дворану, чланове Савезне владе на челу
са маршалом Титом, Претседника Савезног већа Владимира
Симића и чланове Претседништва Савезног већа народни
посланици су поздравили бурним и дуготрајним аплаузом.
Претседавао претседник Владимир Симић.
Претседник: Отварам трећу седницу VII редовног заседања Савезног већа Народне скупштине ФНРЈ. Запионик
данашње седнице водиће секретар Момчило Марковић.
Изволите саслушати записник прошле седнице.
Секретар Момчило Марковић чита записник друге
седнице VII редовног заседања.
Претседник: Има ли примедаба на лрочитани записник>
(Нема). Пошто примедаба нема, записник се оверава. Извештавам Веће да сам упоредио текст Закона о откупу приватних апотека, који je Веће нар-ода усвојило на својој ј у черашњој седници и утврдио да je истоветан са текстом
који je и наше Веће донело. На тај начин Народиа скупштина ФНРЈ je донела Закон о отхупу приватних апотека,.
који ће бити упућен Президијуму ради проглашења.
Исто тако извештавам Behe да сам упоредио и текстове
Предлога ооновног закона о земљорадничким задругама и
установио да текстови нису идентични. Разлика се састоји
у томе што je Веће народа иза чл. 115 усвојило два нова;
члана, и то 116 и 117.
Члан 116, онако како га je Веће народа усвојило, гласиг

,,Ко ма по ком основу преда или прими ,у лосед држав,ну непокретн-ост без Еретходног одобрења извршног

одбора среског односно градског (рејонског) народног одбора на чијем се подручју непокретност налази, казниће се
поправним радом или лишењем слободе, а суд може као
епоредну казну изрећи и конфискацију односне непокретности.”
Члан 117, који je Веће народа прихватило и изгласало,
гласи:
„За суђење кривичних дела из члана 111 надлежан je
окружни суд, а за суђење кривичних дела из члана 112, 113,
114, 115 и 116 надлежан je срески суд.”
У вези ове допуне, досадашњи чланови 116, 117 и 118
ггостали су у тексту Већа нарсда чланови 118, 119 и 120.
С обзиром на ову околност, позивам известиоца Законодавнаг одбора Савезног већа, друпа Ристу Антуновића,
д а če о овоме изјасни.
Известилац Риста Антуновић: У име Законодавног одбора Савезног већа примам амандман који je ушутио народни посланик др Јосип Хрнчевић и који je примљен у
Већу народа.
Претседник: По овом делу измењеног закона предлажем претрес у начелу и појединостима. Да ли ко жели да
говори? (Нико се не јавља). Онда стављам на гласање ова
два члана онако како су прочита«а, наиме члан 116 и 117
и шр'0 'мену редног броја »аредних чланова Основног закона о земљорадниким задругама како je изгласан ,у Већу
народа.
iKo je за чла,н 116 и 117, н е ш дигне руку. (Сви дижу
руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем д а су чланови 116 и 117, који су као амандман народног лосланика
др Хрнчевића прихва-ћени у Већу народа, једногласно
прихваћени и у Савезном већу. О овој накнадној одлуци
биће извештено Веће народа.
Приступамо данашњем дневном реду. Прва тачка дневног реда данашње седнице je претрес Предлога закона 0 '
војно-поморским заставама Федеративне Народне Републике
Југославије. Известилац Законодавног одбора о овом законском предлогу je народни посл!аник Јож е Лампрет.
Известилац Јоже Лампрет (Изборни срез Шоштањ, HP
С л т е н и ја ) чита извештај Законодавног одбора. (Видети
прилог на крају књиге).
Претседник: Приступа се претресу у начелу и поједињостима Предлога закона о војно-поморским згставама Федеративне Народне Републике Југославије. Жели ли ко да узме

реч о овом законском предлогу? (He јавља се нико). Стављам
Предлог закона о војно-поморским заставама Федеративне
Народне Републике Југославије на глаоање. Ко je за овај
предлог закона, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има лм
ко против? (Н еш ). Објављујем д а je Предлог закона о
војно-поморским заставама Федеративне Народне Републике
Југославмје у Савезном већу једногласно прихваћен и да ће
се, саобразно пословнику и Уставу, ттослати Већу народа на
даље решавање.
Прелазимо »ai другу тачку дневног реда: претрес Предлога закона о изменама Закона о уређењу народних судова.
Известилац Законодавног одбора о овом законском предлогу
je народни посланик друг Живота Ђермановић.
Известилац Живота Ђермановић (Изборни срез ваљевс к о п о д г о р с к и и град Ваљево, HP Србија) чита извештај Законодавног одборж (Видети прилог на крају књиге).
Претседник: Приступамо претресу у начелу и у појединостима Предлога закона о изменама Закона о уређењу
народних судова. Да ли ко жели реч? (Нико се не јавља).
Нема ни предлога oi начину гласања. Приступа се гласању
по пословнику. Ко je за Предлог зикона о изменама Закона
о уређењу народних судова, нека дигне руку. (Сви дижу
руку). Им а ли кога против? (Нема). Објављујем д а je Предлог закона о изменама Закона о уређењу народних судова
у Савезном већу једногласно прихваћен и да ће, према
пословнику и Уставу, бити послат ради претреса у Behe
народа.
Прелазимо на трећу тачку дневног реда: претрес Пре-длога закона о догауни Зак-она о оверавању потпиоа., рукописа и преписа. И о овом законском иредлогу известилац je
Ж ивота Ђермановић.
Известилац Живота Ђермановић чита извештај Законодавног одбора. (Видети прилог ка крају књиге).
Претседник: Пошто се нико није јавио за реч, стављам
на гласање Предлог закона о изменамв и допунама Закона
о оверавању потписа, рукописа и преписа. Ко je за овај
законски предлог, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Им.а
ли копа против? (Нема). Објављујем да je Предлог закона
о изменама и дсшунама Закона о оверавању потаиса, рукописа и преписа у Савезном већу једногласно прихваћен,
и да ће, према пословнику и Уставу, бити послат Већу народа ради даљег решавања.

Прелазимо на четврту тачку дневног реда: претрес Предлога закона о изменама и допунама Закона о државној
арбитражи. И о овом законском лредлогу «звестилац Законодавног одбора je народни посланик Живота Ђермановић.
Известилац Живота Ђермановић чита извештај Законодавно-г одбора. (Видети прилог на крају књиге).
Претседник: Пријављених говорника за претрес у начелу
и лојединостима о овом законском предлогу нема. Стављам.
Предлог закона о изменама и допунамв! Закона о државној
арбитражи на гласање. Ко je за овај законски лредлог, нека
дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли кога против? (Нема).
Објавл^ујем да je Предлог закона о изменама и допунама
Закона о државној арбитражи у Савезном већу једногласно
прихваћен и, сходно пословиику и Уставу, биће улућен Већу
народа на решавање.
Као пета тачка дневног реда je претрес Предлога општег
закона о занатству, а одмах као шеста тачка je лретрес
Предлога одлуке о лрипајању територији HP Босне и Херцеговине подручја села Крушева и села Вучева, која су досада,
припадала територији HP Црне Горе, и доношење Одлуке о
потврдк уредаба које je Влада ФНРЈ донела у времену од
25 децембра 1948 до 23 маја 1949 годин-е. Пошто у Савезном
већу по Предлогу олштег закона о занатству треба да саслушамо! експозе члана Савезне владе друга Кидрича који
je моментално заузет у другом Већу, j,ai бих предложио малу
измену која ће нам омогућити д а боље лослујемо и то тако
да тачка 6 постане тачка 5, а досадашња тачка 5 да постане
'тачк.а! 7, тако да пристулимо одмах претреоу1 Предлога ,
одлуке о лрипајањ у територији HP Босне и Херцеговине
подручја села Крушева и Вучева са територије HP Црне
Горе, а после тога да приступимо претресу Предлога одлуке
о одобрењу уредаба моје je Влада ФНРЈ донела у овом времену које сам навео. Прима ли Веће ову измену у дневном
реду? (Прима). Пошто Веће прихвата овај предлог, то ћемо
тачку 5 ставити као тачку 7, ia сада ћемо узети у лретрес Предлог одлуке о припајању територији HP Босне
и Херцеговине подручја села Крушева и села Вучева! са територије HP Црне Горе. Известилац Законодавног одбора
по овој одлуци je народни посланик друг Мехмед Хоџа.
Известилац Мехмед Хоџа (Изборни срез грачаничкоприштински, HP Србија) чита извештај Законодавног одбора. (Видети прилог на крају књиге)..

Претседник: Предлог ове одлуке раздељен je већ народним посланицима и ко жели да узме реч, нека се јави.
(He јавља се нико). Пошто се нико не јавља за реч, стављам
ову одлуку, онако како je предложена од стране Законодавног одбора Савезнсг већа, на гласање. Ко je за предложену одлуку, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли кога
лротив? (Нема). Објављујем да je Одлука о припајашу територији НР Босне и Херцеговине подручја села Крушева и
-села Вучева са територије HiP Црне Горе у Савезном већу
једногласно' прихваћена. Са овом одлуком поступиће се по
лословнику и Уставу.
Прелазимо на шесту: тачку дневног реда: претрес Одлуке
о потврди уредаба Савезне владе донетих у времену од 25
децембра 1948 до закључно 23 маја 1949 године. Списак
ових уредаба раздељен je народним посл-аницима. Жели ли
k o i да узме реч по овој тачки дневног реда? {He јавља се
нико).
Предлажем Савезном већу следећи текст одлуке:
„Савезно веће Народне скулштине ФНРЈ на својој
трећој седници VII редовног заседања, одржаној 27 маја
1949 године, на предлог Претседника Владе ФНРЈ доноси
одлуку која гласи:
Потврђују се уредбе које je Влада ФНРЈ iy времену од
25 децембра 1948 године до закљ'учно 23 маја 1949 године
донела на основу чл. 1 Закона. о овлашћењу Влади ФНРЈ за
доношење уредаба по питањима из народне привреде, од
4 фебруара 1946 године и то: ..
(Затим следе све уредбе које су по списку раздељене
народни!М лосланицима. — Видети прилог на крају књиге).
Ко je за предложену одлуку, нека дигне руку. Сви дижу
руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je Одлука
о потврди уредаба донетих од стране Савезне владе у времену од 25 децембра 1948 до 23 маја 1949 године, no ,списку
који се налази код сваког народног посла,ника, у Савезном
већу једногласно прихваћена.
Дајем одмор од 10 минута.
(После одмора)
Претседник: Настављамо рад. На реду je тачка седма:
лретрес Предлога, општег закона о занатству. Известилац

Законодавног одбора mo овоме законском предлогу je д р у г
др Јерко Радмиловић.
Известилац др Јерко Радмиловић (Изборни срез Хвар—
Брач—Вис, HP Хрватска): (Чита извештај Законодавног
одбора. — Видети прилог на крају књиге.)
Другови и другарице народни послзници, Закон о петогодишњем плану развитка народне привреде поставио je
као један о д својих важних задатака унапређење занатства
и његовог укључивања у социјалистичку изгра,Дњу наше
земље.
У тачки 13, чл. 1 Закова, о петогодишњем плану, овако
оу формулисани задаци у области занатства:
„Подићи вредност занатске производње и занатских
услуга од 12 милијарди динара у 1939 години »ai 18 милијарди динара у 1951 години и тиме премашити предратно
стање за 1,5 пута.
Повезати радне занатлије са гшанском ^изградњом и
произв’одњом. Радним занатлијама осигурати сировине, алат
и рад, организирати правил.ан систем расподеле сировина и
контролу њиховог трошења.
Осигурати правилно награђивање занатлија с обзиром
на струку и степен њихове квалификације.”
Даље, у тачки 14 истог члана:
„Осигурати материјалну и организациону помоћ занатским задругама.”
Приликом претреса Приједлога закона о 'петогодишњем
плану, маршал Тито je обиљежио значај и улогу занатства
и указао на перспективу његовој развоја у условима нове
Југославије. Друг Тито je, поред осталог, тада рекао:
„Наш Петогодишњи план води рачуна о свим грамама
производње — поред индустрије о зан атств у. . . Код нашег
занатства постојала je бојазан да ће Петогодишњим планом
и појачаном индустријализацијом бити ликвидирано као
такво. Та бојазан je сувишна .. . Али ja нећу оспоравати да
код многих наших руководећих људи, није постојало неразумијевагће за потребе занатства. И не само то, него и данас
код неких људи постоји мишљење да je занатство одживјелосвоје, да оно данас, кад стварамо јачу индустрију, више
није потребно, да оно као лриватни сектор производње
смета правилном развитку друштвене, социјалистичке производ№>е која je код нас настала услијед прелаза главних средстава производње из лриватне у опћу, народну, друштвену
својину. To je скроз погрешно. Нама je занатство потребно

и корисно. HaiiMi индустрија, у многим гранама још дуго
неће задовољити све лотребе наших народа, а неке занатске
гране се данас још уопће не могу замијенити индустријом.
Даље, наше je занатство квалитаггивно на високом стелену,
и ми ћемо га, због специфичности неких његових грана, помагати, а не кочити његово даље гајење и развитак. He занемаривање и укидање занатства, већ његово укључивање у
наш опћи привредни план, његово помагање, организовање
у лрсжзводне задруге, да би чим корисније послужило опћем привредном развитку наше земље, —■ то je наша политика у погледу занатства и тога треба да се свако држи.”
Тако je маршал Тито говорио о занатству, о његовој
улови и значају и о перспективама развитка занатства у
условима нове Југославије, и то у моменту када се наша
домовина тек лрилремала да под руководством своје херојске Комунистичке ш р т и је , а путем првог Петогодишњег
плана, лође у борбу за нове славне побједе: у борбу за ликвидацију привредне и техничке заосталости, за учвршћење
економске и одбранбене снаге земље, за учвршћење и даље
развијање социјалистичке изградње, за подизање благостања трудбеника.
Отада еу прошле двије године. Дооадашња искуства,
постигнути успјеси и недостади у раду у области занатства
доказују у потпуности правилност тадашње анализе друга
Тита,.
У борби за остварење линије, коју je тако јасно поставио маршал Тито, наше се државло руксводство у неколико
прилика враћало на ово питање.
Овдје треба истаћи аавјетовање са претставницима министарстава комуналних послова народних република и секретарима среских и градских народних одбора из цијеле
земље у децембру 1947 године, које je одржано у Београду
а коме je претсједавао Потпретсједник Владе ФНРЈ друг
Едвард Кардељ. На овом савјетовању о питањима локалне
привреде и ком-уналног газдинства детаљно je објашњен
значај локзлне привреде и перспектива њеног pa3Bioja у
излрадњи социјализма; постављени су основни принципи и
задаци наше локалне привреде и комуналног газдинства и
указано на орпзнизационе форме њиховог руковођења.
Том приликом наглашен je допунски карактер локалне
привреде, која има, с једне стране, својом лроизводн>ом д а
повећава робне фондове које савезна и републичка привреда
даје у циљу задовољења основних потреба становништва,.

a e друге стране, да својим производима и услугама задовољава свакодневне потребе и укус становништва, о којима
савезна и републичка производња, по својој основној »амјени, не може да води непосредно рачуна. Том приликом
наглашена je и потреба да се ликвидира штетна појава
потцјењивања важности и улоге наше локалне привреде, a
с тиме у вези и занетства као њеног саставног дијела.
Објашњавајући значај локалне привреде уопће у фази индустријализације наше земље, друг Кардељ je рекао:
. Баш
индустријализација наше земље тражи истовремено сдговарајуће побољшање и проширење наше локалне привреде.
He може се, на пример, говорити о развитку наше кртане
индустрије, а да се не развија и локална индустрија и локална привреда уопште. Исто тако се не може говорити ни
о подизању животног стандарда и културног нивоа нашег
народа без широког развитка локалне привреде. Треба
према томе, ликвидирати штетне секташке и технократске
теорије и узети јасан курс на широк размах и техничко уналређење наше локалне привреде.”
Даље, у досадашњем настојању .нашег државног руководства на даљем развоју занатства потребно je осврнути
се и »а конференциЈ!у министара комуналних послова народних република о питањима лскалне привреде, комуналних послова и занатства. Конференција je одржана 8 јануара о. г. у Београду под претсједништвом Потпретсједника
Владе друга Едварда Кардеља. Као што je познато, на овој
конференцији -посебна пажња била je посвећена управо питању рада министарстава комуналних лослова у погледу занатства. На овој конференцији, као нови моменат, истакнути
су извјесни резултати у 'Погледу развијања државног и задружног сектора занатства, али je подвучена и осуђена
штетна >појав.а потцјењивања занатства. Наиме, констатирано je да се министарства комуналних послова и неки народни одбори нису држали основне линије наше Партије,
изражене кроз задатке Петогодишњег плана, д а занатство
и наше богагге занатске традиције треба чувати и развијати,
развијајући при томе тенденцију њиховог усавршавања. У
вези с тим, предложено je да се оснује Комитет за локалну
привреду и комуналне послове Владе ФНРЈ, како би се постигло што више јединства у раду министарстава комуналних лослова на сстваривању задатака у области локалне привреде, комуналних послова и занатства.
Као логичан резултат свих досадашњих настојања Ha
m e r партиског « државиог руководства јесте Приједлог

опћег зак-она о занатству чија je намјена да законским одредбама регулира основна питања нашег занатства на »ачин
којим се обезбјеђује даљи успјеша« развој занатске радиности и укллччивање занатства у социјалистичку изградњу
наше домовине.
Основна поставка с које лолази овај приједлог закона
јесте — као што je то наглашено у образложењу ПретсједHHKia Привредног савјета друга Бориса Кидрича — да je занатство нужна привредна дјелатност и у социјализму.
Занатства може да се посматра с двојаке тачке гледишта. Наиме, с тачке гледишта продукционог односа на коме
се занатство на датом степену друштвеног развитка темељи
и с тачке гледишта одређене врсте производне (привредне)
дјелатности која нарочите природне материје прилагођава
нарочитим људским потребама.
Занатство као одређена сврси сходна производна (привредна) дјелатност, која треба д-а> задовољи одговарајуће
људске попребе, неће и не смије бити ликвидирано ни у периоду борбе за изпрадњу социјализма ни у стотпуно изтрађеном социјалистичком друштву. Оно je позвано да у двојак ом лравцу буде нужна и кориона допува индустриске
дјелатности, нарочито у подизању животног стандарда
трудбеника,. С једне стране, да по обиму — користећи локалне изворе сировина, допуни индустриску производњу, а,
с друге стране, — што je далеко важније и својственије
занатству као специјалној привредној дјелатности — да својим производима и услугама задовољи разноврсне потребе и
укус трудбеника.
Међутим, до супротних закл>учака долазимо К/ада посматрамо з.анатство кроз продукциони однос, нарочито ако
га лосматрамо искључиво као ситну робну производњу.
Изгледа да у идентификовању занатства с његовим, —
на датом степену друштвеног развитка, ситно-робним карактером, — што je неправилно и недолуштено, — лежи један
о д разлога штетној појави лотцјењивања зан-атства.
Посматрано кроз призму продукционог односа, наше занатство доживљава свој социјалистички лреображај. Наиме,
уз приватни сектор занатства, односно уз занатство као
ситно-робну производњу, ствара се, јача и даље развија државни и задружни сектор занатства са социјалистичким
обиљежјем. Тако je, према «епотпуним подацима, крајем
1948 године било, поред 92.266 лривапгних занатлиских
радња, још и 1.018 занатских задруга (без занатских ра8
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дионица у оквиру сељачких радних задруга и земљорадннчких задруга) и 1.678 државних занатских радња (без занатских радионица државних усганова и надлештава).
Полазећи од основне поставке да je занатство нужна
дјелатност и д а оно такођер треба да доживи социјалистички
преображај, лриједлог закона прописује како мјере за д аљ к
успјешаи развој и унапређење занатске дјелатности, тако и
мјере за укључив.ање занатства у социјалистичку изградњу,
односно за његов даљи социјалистич-ки преображај.
С тим у вези приједлог закона посвећује посебну паж њ у
и бригу кадровима у занатству и њиховом оспособљавању.
Тако предвиђа више степена у квалификацији занатлија:
ученике, занатске помоћнике, занатске мајсторе и државне
мајсторе заната. Посебно, вово и значајно у овом погледу^
јесте квалификација и својство дрЖ)авног мајстора заната.
Државни мајстор заната јесте такав занатски мајстор који
се видно истиче великом стручношћу, испробаним искуством
у обавл>ању заната и високим квалитетом свога рада и коме
држава због тога, с ње/овим пристанком, даје назив државног мајстора заната, пивјеравајући му ,на упр.ављање државну занатску радњу. Њ егово име може бити унијето у
фирму државне занатске радње којом управља. Њ егова
улога и значај не исцрпљују се само у управљању државном занатском радњом, која треба да производи предмете
и да врши услуге високог квалитета, већ je уједно државни
мајстор заиата дужан да се стара и о уздизању и стручном
усавршавању занатских ученика, помоћника и мајстора запослених у радњи те да на њих превоси своју вјештину к
искуство.
У погледу облика обављања занатске радиности, 'Приједлог закона предвиђа државне занатске радионице, занатске задруге, заваггске радиоиице друштвених и задружних
организација и приватне занатске радње. Овдје треба лосебно истаћи, што се тиче укључива-ња приватних занатлија
у социј&листичиу привреду, да оно базира искључиво на начелу добровољности. Даље, треба истаћи пажњу и бригу,
коју држава указује оним приватним занатским мајсторима
који постану државни мајстори заната и који добровољн«
предаду држави своју занатску радњу. Ови занатски мајстори, поред одговарајуће плаће и других заслужених материјалних логодности које примају као државни службеници,
добијају за предату радњ у процјењену вриједност радње у
мјесечним ратама до 5.000 динара. Уколико би се одрекли

накнаде за предату радњу, оваквим мајсторима могу се признати све године раније лроведене у својству ломоћника и
мајстора као радни стаж за одређивање пензије под условом да раде у државној служби 5 година. Ако би такав државни м&јстор заната умро прије него што je навршио г о
дине службе потребне по постојећим прописима да његова
породица стекне :право на породичну пензију, његовој се
породици признаје као основ за стицање шрава ,на лородичну
пензију онај број година који je стотребан да> се према постојећим прописима може стећи право на породичну пензију.
У циљу што успјешнијег унапређења занатства, приједлог закона предвиђа посебне стручне занатске организације,
и то среске занат-ске коморе и занатске коморе народних република.
У среску занатску комору учлањују се све државне, задружне и приватне занатске радње, државне занатске радионице и занатске радиониде друштвених и задружних opraнизација на подручју једног среза односно града.
За подручје народне републике постоји занатска комора народне републике, коју оачињавају претставници
среских односно градских занатских комора. Ње,н задатак je
да сарађује с државним органима на унапређењу заиатске
радиности и правилном спровођењу државне шолитике у занатству, да организационо учвршћује среске и градске занатске коморе и да им помаже у енабдијевању.
Коначно, потребно je истаћи као једну од карактеристика овог приједлога закона и то, што- он садржи извјесне
оригиналне установе као што je установа државних мајстора
заната и установа државних занатских радњи под руководством државних мајстора заната.
Као што се види, прогресивна улога нашег законодавства у борби за изградњу социјализма у «аш ој земљи налази
свој израз и у Приједлопу оићег закона о занатству. Опћи закон о занатству претстављат ће снажну полугу за даље развијање и унапређивање заватске радиности, за побољшање
материјалног иолож аја ааиатлија, за' (подизање животншстандарда радних ма;са, као и за укључивање занатства у
социјалистичку изградњу наше домовине, Титове Југославије. (Аплауз).
Претседник: Реч има, у име Савезне владе, Претседник
Привредног савета друг Борис Кидрич. (Дуготрајан аплауз).

Претседник Привредног савета Владе ФНРЈ Борис
Кидрич: (Видети говор одржан на трећој седници Већа народа на стр. 84).
Претседник: Отварам дискусију о овом законском лредлогу. Kio жели да говори о Предлогу општег \закона о занатству? Реч има народни посланик Васил Ђорговски.
Васил Ђорговски (Изборни срез царевоселски, HP Македонија): Другови народни посланици, Предлог олштег закона о занатству претставља још један корак напред у изградњи социјализма у нашој држави, признавајући заш тство
, као привредну делатност нужну у социјалистичком друштву
и постављајући перспективу његовог даљег развитма.
Руководећи се науком марксизма-лењинивма, не као
догмом, већ као руководством за акцију, и овде, у овом
предлогу закона, вођено je рачуна о опецифичности ове
врсте привредне делатиости и њеног превођења на социјалистички колосек, због чега, између осталог, у чл. 2 Предлога општег закона о занатству «аилазимо на четири типа
занатских радња*: на држ!авне, задружне, друштвене и
приватне занатске радње. Превођење занатства на социјалистички колосек мора бити добровољно и у складу са подизањем техничког нивоа заштства.
И поред тога што досада «ису лостојали законски прописи којима би се регулисала многа важна питања занатства, а што je наносило штете његовом развитку, iy вођењу
техничке опреме и подизању производности рада, ипак су
постигнути звачајни резултати у занатству и његовом укључивању у општи привредни план вемље и у његовом лревођењу на социјалистички колосек.
Овај закон, међутим, допринеће да се попуне многе
празнине и лослужиће као моћно средство за даљи бржи
развитак занатства као делатности потребне и у социјзлистичкој привреди.
Подаци »oje ћу навести за Народну Републику Македонију јасно говоре да je народна власт у спровођењу иолитике социјалистичког преображаја занатства постигла досада завидне резултате.
На лример, број запослених у занатству 1941 године
изнооио je 12.486. Разуме се да je то само у приватном
сектару. У 1947 години имамо 14.270 'упослених, од којих у
приватном сектору. 10.715 или 76%, у државном 1.411 или
10% и задружном 2.114 или 15% — што значи да у 1947 години 25% отпада на социјалистички сектор у занатству. На

почетку ове године знатно расте социјалистички сектор. Од
укупног броја 16.000, на државни сектор отпада 4.614 или
29%, а на задружни 4.534 или 28% — што значи да у 1948
години социјалистички сектор учествује са укупно 57% у
занатству.
Нужно je напоменути да je пораст код висококвалификованих мајстора у социјалистичком сектору нешто слабији
од укупио показаног процента, чему je, између осталог, код
њих узрок и друштвено-економски положај који заузимају
као приватни сопственици.
Предлог општег закона о занатству даје веома погодне
могућности квалитетним лриватним занатлијама да заједно
са својом радњом лређу у државни сектор, на тај начин што
њихову радњу откупљује држава, а као накнаду исплаћује
им у ратама процењену вредност радње или им признаје
право на пензију, рачунајући им досадашње године рада у
занатству као основ за пензију.
Досадашњи постигнути уопеси у стварању занатских задруга, поред развијања свести к од занатлија услед општег
социјалистичког полета у нашој земљи, резултат су у првом
реду политике к о ју народна власт води према лроизвођдаким занатским задругама.
Политика народне власти према лроизвођачким занатским задрупама може се видети и из тога што
у 1948 години у Народној Релублици Македонији занатским задругама, које су рааполагале са 1,377.000 динара сапственог капитала. додељени и коришће-ни кредити о д 14,241.000 динара, или 10 лута више него штО' су била њихова средства.
Као једна од мера у стварању услова> за прелаз занатства у социјалистички сектор јесте и стварање занатских
набавно-лродајних задруга које су у Народној Републици
Македонији iy 1948 години имале сопствени капитал од
703.734 динара, а користиле кредит о д 12,000.000 динара или
17 пута више >од њихових уложелих средстава.
У овом пројекту закона веома je значајзна одредба о
стварању среских занатских комора и занатске коморе народне републике.
Стварањем занатских комора много he се допринети
ун>алређењу занатства, лостизању бољег квалитета производа и увођењу савршенијих метода рада.
На тај начин отклониће се многе досадашње тешкоће и
неправилности у снабдевању занатства потребним алатом и
материјалом а исто тако биће омогућена и ефикаснија кон-

трола рада аанатских радњи. Стварањем комора олакшаће
се и укључивање занатства у привредни план, омогућиће се
уопешније планирање њихове лроизводње и већа брига о
стЕарању и уздизању млађих занатских кадрова, толико
нужних нашем занатству па и индустрији.
Предлог закона о занатству, који треба да донесе ова
скупштииа, потпуно 'Одговара данашњем стању и потребама
нашег занатства. To je прилог који доприноси ш то бржој
и успешнијој изградњи социјализма у нашој држави, изградњи социјализма, ,која боде очи онима који нас неправедно блате свим и свачим, који, 'уместо да се радују нашим
успесима, отворено саботирај-у нашу изградњу социјализма
и на тај начин слабе фронт социјализма и демократије у
свету.
Изјављујем да ћу гљасати за овај закон.
Претседннк: Реч има народни посланик Шпиљак Мнка.
Мика Шпиљак (Изборни срез Велике Горице, HP Xpöarска): Другови народни посланици, као што je већ речено,
овај наш лрви закон о занатству оа огромном надом очекују како занатлнје тако и нижи органи власти, котарски и
градски народни одбори. Иако je изјавама' наших «ајвиших
руководилаца и досада, а и самим Петогодишњим лланом,
јасно одређен лравац занатства, ипак су у том погледу чик
њене извесне грешке и било je разних нејасноћа код нижих
органа народне власти а и код самих занатлија. У том
правцу код нижих органа власти јавиле су се две тенденције. Прва, тенденција ликвидације занатства, јер, уколико
су престали са изјавама наши највиши руководиоци, уколико се о томе престало да ,пише у штампи, утолико се
више јавл^ала та тенденција у правцу ликвидације занатства, углавном приватних занатлија. Уколико би се ипак,
с друге стране, у штампи почело више говорити о томе, или
би дали изјаве неки од наших руководилаца, тада се npeaaiзило у другу крајност—■да се сасвим престане са контролом
над занатством, тако да су к од привгтних занатлија јачале
опет, сасвим разумљиво, разне тенденције. Баш у том оравцу
недостатак оваквог закона знатно се осетио. Сигурно je да
ће ов-ај закон у том погледу унети м«ого јасноће. Он ће
несумњиво допринети даљем развитку те гране иаше
привреде.
Даље, досада су у руковођењу занатством постојале три
организације: обртни збор или удружење занатлија, које je

имало своје стручне секције, затим згнатске задруге ino републикаЈма, а постојале су и обртничке коморе. Осим тога постојале су и државне, или градоке, или котарске радионице
којима с у руководила повереништва за индустрију и обрт,
које су, углавном, требало да дај>у лерспективе и оцену
осталима. Међутим, државни органи, повереништва за индустрију ,и занатство, били су углаваом оријентисани на стицање својих радионица и својих ceKTopai, а контролу и бригу
о занатским задругама и приватним занатлијама углавном
препустили постојећим удружењима. Удружења, баш због
тога што није било довољно контроле и «оординације, ииала
су честе дискусије о томе који je виши руководилац. Често
je савез занатских задруга наметао линију обртном збору и
није било довол>но координације у томе. Предложени закон
предвиђа занатску комору за котар, град и републику, која
he углавном координирати читаво руковођење занатством и
бити снажна полуга -повереништва индустрије и обрта, моћно
средство sa унапређење занатства. Али оно што се у закону
нарочито истиче, то je да кроз читав закон произилази брига
за ^унагаређење занатства, за унапређење квалитета и одгој
кадрова за наше занатство. Баш у том погледу изгледа да
je досада најмање учињено. Ja знам конкретно на примеру
Загреба, где има око 5.000 приватних занатлија, где има
преко 120 занатских задруга к о је су прилично јаке, знам
да су градски рејонски одбори у погледу квалитета и одгоја
кадрова, најмање учинили. Закон овде предвиђа установу
ученик.а у привреди а досада то није било јасно постављено
и обично су приватне занатлије, занатске задруге и држјавни
сектор врло мало водили бриге о томе. Међутим, ттредложени
закон обавезује држање ученика и t o he много допринети
развоју занатлиских кадрова. У логледу квалитета!, мислим
да je нарочито важна шоставка о државном мајстору заната
и да he то врло много побољшати квалитет нашег занатства које има врло добре услове.
Овај закон управо због свега тога je нужан и много he
дапринети унапређењу занатства и одгоју кадрова, али je
нужно убрзати доношење републичких закона о занатству
и др.угих прописа «оје он предвиђа, како би се све оно што
овај закон регулише могло што пре и што конкретније применити у пракси.
Пошто Предлог општег закона о занатсгву у целости
одражава потребе развитка целокупне наше ггривреде, изјављујем да hy глаоати за. (Аплауз).

Претседник: Д а ли се још ко од другова народних гоосланика пријављује за реч? (He јавља се нико).
Претрес je, према томе, закључен. Стављам на гласање
Предлог општег закона о занатству. Ко je за Предлог општег
закона о злнатству, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има
ли ко против? (Нема). Објављујем да je Предлог општег
закона о занатству у Савезном већу Народне скупштине
ФНРЈ прихваћен једногласно. Извештавам да je Behe народа усвојило истоветне текстове следећих закона: Предлога закона о војно-поморским заставама Федеративне Народне Републике Југославије; Предлога закона о изменама
Закона о уређењу народних судова; Предлога з,акона о изменама и допунама Закона о овераван»у потписа, рукописа и
препиоа; Предлога закона о изменама и допунама Закона
о државној арбитражи, и Предлога одлуке о припајању територији HP Босне и Херцеговине подручја села Крушева
и села Вучева која су била досада н,а територији HP Црне
Горе.
Пошто оу текстови истоветни, констатујем да je Нарадна скупштина ФНРЈ прихватила ове законе и сви ће бити
улућени Президијуму ради објављиваша.
Од Президијума Народне скупштине
примило акт следеће садржине:

Савезно веће je

ПРЕЗИДИЈУМ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Ф Е Д Е Р А Т И В Н Е Н АРО Д Н Е Р Е П У В Л И К Е ЈУГО С Л АВ И ЈЕ

С. бр. 562/49
28 маја 1949 године
Београд

САВЕЗНОМ ВЕЋУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б eо гp ад
На основу чл. 3 а у вези чл. 2 .Пословника Народне
смупштине Федеративне Народне Републике Југославије за
заједничке седнице Савезног већа и Већа народа, Претседништво Президијума Народне скупштине Федеративне Народне
Републике Југославије заказује заједничку седницу Савезиог
већа и Већа народа за 28 мај 1949 године у 10 часова са следећим дневним редом:
1)
Претрес Предлога закона о изменама и допунама
Општег закона о народним одборима;

2) Потврда указа Президијума народне скупштине
ФНРЈ, донетих у времену између IV ванредног и VII редовног заседања;
3) Избор другог заменика Јавног тужиоца ФНРЈ;
4) Рлзрешење судије Врховног суда Петра Раичковића.
Президијум Народне скупштине
Федеративне Народне Републике Југославије
Секретар

М. Перуничић, с. р.

Претседник

др И. Рибар, с. р.

С обзиро-м на околност да je Президијум Народне скуиштине ФНРЈ заказао, на основу Пословника Народне скупштине ФНРЈ, заједничку седницу за 28 мај у 10 чаоова лре
подне и ставио на дневни ред као прву тачку претрес Предлога замона о изменама и допунама Општег закона о народним одборима, то значи да ће се екапозе Владе по овом
законском предлогу и претрес овог закона вршити на заједничкој седници. Због тога je потребно д а се унеколико
измени дневни ред Савезног већа, наиме, уместо шретреса
Предлога закона о изменама и допунама Општег закона о
народним одборима, у Савезном већу вршиће се глаоање о
Предлогу закона о изменама и допунама Општег закона о
народним одборима.
Друга тачка била би само још избор једног лотпретседника Савезног већа, пошто he се лотврда указа Президијума Народне скупштине, донетих у времену између IV
ванредног и VII редовног заседања, већ и п о самом лословнику морати да врши на заједничкој седниди.
Према томе, закључујући седницу, нисам у могућности
да тачно одредим када ће се Савезно веће састати у наредну
седницу. Време одржавања наредне седнице Савезног већа
заказаће се писменим лутем. Она ће бити заказана лошто
се закључи заједничка седница оба већз овог дома.
Овим закључујем данашшу седницу Савезвог већа.
(Седница je закључена у 18,30 часова).

ZAJEDNIČKA SEDNICA SAVEZNOG
VEČA 1 VEČA NARODA

Prva sednica
(28 maja 1949)
Početak u 10,10 časova.
Pri ulasku u dvoranu, članove Savezne vlade, na čelu sa
Pretsecfnikom Vlade FNRJ Maršalom Jugoslavije Josipom
Brozom Titom i članove Preisedništva Saveznog veča i Veča
naroda, na čelu sa Pretsednikom Vecai naroda Josipom Vidmarom, narodni poslanici burno pozdravlaju.
Pretsedavao Pretsednik Veča naroda Josip Vidmar.
Pretsedavajući: Otvaram prvu zajedničku sednicu Sedmog
redovnog zasedanja Saveznog veča i Veča naroda Narodne
skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Zapisnik
današnje sednice vodiče sekretar Veča naroda Mihailo Grbič.
Saopštavam Narodn-oj skupštini da je Pretsedništvo P r e 
zidijuma Narodne skupštine FNRJ, u smislu poslovnika za zajedničke sednice, predložilo- sledeči dnevni red:
1) Pretres Predloga zakona o izmenama i dopunama
Opšteg zakona o narodnim odborima;
2) Potvrda ukaza Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ
donetih u vremenu izmedu Četvrtog vanrednog i Sedmog re
dovnog zasedanja;
3) Izbor drugog zamenika Javnog tužioca FNRJ;
4) Razrešenje sudije Vrhovnog suda Petra Raičkoviča.
Prima li Skupština predloženi dnevni red? (Prima).
Pošto Skupština prima dnevni red, prelazimo na prvu
tačku dnevnog reda: pretres Predloga zakona o izmenama i
dopunama Opšteg zakona o narodnim odborima. Molim izve-

stioca Zakonodavnog odbora Veča' naroda dr Josipa Hrnčeviča
da podnese izveštaj Zakonodavnog odbora.
Izvestilac dr Josiip Hrnčevič čita izveštaj Zakonodavnog
odbora Veda naroda. (Videti prilog na kraju knjige).
Pretsedavajuči: Molim izvestioca Zakonodavnog odbora
Saveznog veča dlruga Mošu Pijade da podnese izveštaj. (Buran
aplauz).
Izvestilac Moša Pijade (Izborni srez Beograd I, NR Srbija):
(Čita izveštaj Zakonodavnog odbora Saveznog veča. — Videti
prilog na kraju knjige.)
Drugovi narodni poslanici, pošto' če o predlogu zakona
sasvim iscrpno, iscrpijujuči čitav predmet, govoriti drug
Kardelj, ja ne smatram za' potrebno dalje da govorim, samo
vas molim da jednodušno prihvatite ovaj zakonski predlog ii
uveren sam dai čete to učiniti. (Aplauz).
Pretsedavajuči: Reč ima Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard
Kardelj. (Buran i dugotrajan aplauz).
Potpretsednik Vlade FNRJ i Minister inostranih p oslova
Edvard Kardelj (Izborni srez Ljubljana II, NR Slovenija):
Vlada predlaže Narodnoj skupštini u znatnoj meri promenjen
i dopunjen, zapravo novi zakon o narodnim odborima. Neču
preterati ako odmah na početku kažem da po svom dubokom
demokratizmu i po svojoj konkretnoj organizacionoj razradi
taj zakon pretstavlja vanredno krupan k o r a k u razvitku naše
socijalističke državne izgradnje. Kao takav taj je zakon istovremeno ozbiljan doprinos teoriji i praksi socijalistčkog razvitka. Zakon ide za tim da se — u punoj saglasnosti s prin
cipom jedinstva vlasti i demokratskog centralizma' — što
snažnije izrazi ona duboka demokratska težnja narodnih masa
ka samoupravljanju, ka neposrednom učešču u upravljanju
državom, koja je uvek bila karakteristična za sve istinski na
rodne pokrete u svetu, a pogotovu mora biti karakteristična
za revolucionarni proletarijat i za socijalističku demokrati ju.
Razume se, time nišam hteo reči da smo mi dali u tom za
konu uzor savršenog demokratizma, kome se ništa više ne
može da prigovori i koji se dalje više ne može da razvija.
Takvog demokratizma uopšte nema, a kada budu jednom
sazreli društveni uslovi za takvu »savršenu« demokratiju, tada
ona više neče ni biti demokratija, tada če ona uopšte odumreti
kao državna forma, a zameniče je slobodna ljudska zajednica.
Ali nije ovde mesto da se upuštam u diskusiju o formama te

budućnosti. Ono što smo mi hteli da postignemo ovim zako
nom, jeste —• da učinimo još jedan k orak dalje u torn pravcu,
otvarajuči istovremeno još jasniju perspektivu da če se demo
kratske forme koje izražavtai ovaj zakon stalno dalje razvijati
i produbljavati uporedo s razvitkom unutarnje društvenoekonomske strukture naše zemlje. U tom smislu ovaj je zakon
krupan k o rak u daljem razvijanju demokratskih tekovina
izvojevanih u toku Narodne revolucije.
U sravnjenju sa> starim Zakonom o narodnim odborima,
ovaj se zakon naročito odlikuje:
1. daljim razvijanjem i produbljavanjem naše narodne,
socijalističke demokratije;
2. tačnijim odredivanjem nadležnosti narodnih odbora1 u
smislu dosledne primene principa jedinstva vlasti, samouprav
nosti i demokratskog centralizma;
3. večom gipkošču organizacionih formi u na'rodnim
odborima, koje ih neče sputavati u njihovom daljem razvijanju,
a obezbediče šire mogučnosti za razvijanje samostalnog stvaralačkog rada i inicijative lokalnih organa vlasti, ne slabeči
time rukovodeču ulogu i mogučnost evidencije i kontrole viših
organa narodne vlasti;
4. daljom konkretnijom razradom principa federativnog
državnog uredenja, koja se zasniva na tačnijem odredivanju
pojedinih organa državne vlasti;
5. mnogo jasnijom perspektvom daljeg razvijanja narod
nih odbora kao političke i organi-zacione osnove našeg d r
žavnog uredenja i naše socijalističke demokratije, u prvom
redu kroz sve neposrednije i sve šire privlačenje masa u mehanizam upravljanja državom.
U vezi sa svim tim, najpre ču se unekoliko zaustaviti na
nekim principijelnim pitanjma razvitka narodne demokratije,
a zatim ču preči na konkretne zadatke daljeg razvijanja i
učvrščivanja naših narodnih odbora.
I. Nešto o definicijama narodne demokratije
Hteo bih, pre svega, da potcrtam nekoliko osnovnih k a 
rakteristika narodnih odbora o kojima nam govori istorija
njihovog trazvika, jer su te karakteristike dale pečat čitavom
sistemu narodne demokratije.
1.
Naši narodni odbori razvijali su se kao organi borbe
naroda protiv okupatora, njihovih pomagača i svakojakih
izdajnika, koje su obilato radale buržoazija i njene političke

agenture u toku Narodnooslobodilačkog rata. Kao takvi ont
su na oslobodenoj teritoriji odmah i neposredno prenaJsli u
oragne vlasti ili su se več stvaraili kao jedno i drugo. Stari aparat
vlasti bio je potpuno razoren, ka'ko u pogledu organizacionog
sistema, tako i u pogledu samog činovničkog sastava.
2.
Rukovodeča uloga u narodnim odborima od samog
početka uglavnom je pripadala radničkoj klasi, koja je kroz
njih stvarala čvrst savez s masama ostalih trudbenika. To, na
ravno, ne znači da je ta1uloga več bila ostvarena i obezbedena
u svakom pojedinom narodnom odboru. Ne, mi čak i danas
još ne možemo reči da je neprijateljski uticaj sasvim likvidi
ran ц svim narodnim odborima. Ali svaki pojedini narodni
odbor nalazio se u takvom sistemu jedinstvene narodne vlasti
da neprijateljski uticaj u pojedinim narodnim odborima nije
mogao bitno da utice ni na karakter vlasti kao- celine ni ma
njenu delatnost. Sem toga, mi smo imali takvo izvanredno
političko oružje kao što je naš Narodni front, čija je osnovna
pokretačka snaga bio savez radnika i ostaJih trudbenika pod
rukovodstvom Komunističke partije. Taj se savez kroz Na
rodni front stalno učvrščivao, a zajedno s tim i rukovodeča
uloga radničke kliaise i Komunističke partije. Takav Narodni
front postao je glavni masovni politički oslonac narodnih od
bora. štaviše, poznato je da su, ustvari, u početku organi Narodnog fronta bili identični s organima narodne vlasti. P o t r
puno je jasno da su pod takvim uslovima narodni odbori m o
rali neposredno i odmah prerasti u borbene organe Narodne
revolucije, j e r je bilo nemogučno i zamisliti da bi se truđbeničke mase, koje su počele da rukuju državom, mogle da zadovolje prostim povratkom na staro stanje.
Obzirom na to što se naša revolucija počela da razvija u
uslovima Narodnooslobdilačkog rata, ona je u svojoj prvoj
fazi imala narodno-demokratsku formu, ali po svojim klasnim
snagama i unutarnjem odnosu tih snaga, ona je ustvari mogla
biti samo socijalistička revolucija. Nema nikakvog bitnog zna
čaja što je ona u toku Narodnooslobodilačkog rata rešavala —
pored pitanja vlasti k a o takvog — pretežno samo opštedemokratske zadatke, a tek u završnoj fazi rata i neposredno posle
njega počela da na širem frontu rešava i zadatke socijalističke
revolucije. Osnovno kod toga je k a ra k te r vlasti i unuta'rnji
odnosi pokretačkih snaga revolucije, a ne sam tempo revolu
cionarnih promena koji zavisi od objektivnih uslova i taktičkih sredstava rukovodeče snage revolucije. Zato mi s pravom
govorim o da je naša Narodna revolucija specifična forma soci-

jalističke revolucije, koja se rodila i započela svoj razvitak it
uslovima Narodnooslobodilačkog rata kome je na čelu stajala
radnička klasa sa svojom avangardom Komunističkom partijom.
3.
Narodni odbori postalli su politička i organizadona
osnova sistema narodne vlasti, dali su ime toj vlasti, dali su
ime narodnoj demokratiji. Iz narodnih odbora su postepeno
izrasli viši državni rukovodeči organi — okružni, republički, savezni. Oni su se — kao što Staljin kaže za sovjetsku vlast —
kada je u toku 1942— 1943 iz narodnooslobodilačkih odbora
izrastao AVNOJ, revolucionarna narodna skupština, najviši
narodnooslobodilački odbor sa svojim izvršnim aparatom —
konstituisali u jedinstveni sistem narodne vlasti, u državu na
rodne demo'kratije. To znači da se naša narodna1 demokratija
od samog početka iz temelja razlikovala od sistema parlamen
tarne demokratije, s kojom su neki nazovi-teoretičari iz Sovjets kog Saveza i zemalja narodne demokratije pokušavali i još
uvek pokušavaju da poistovete narodnu demokratiju. Svakome
ko je iole ušao u formu i u sadržinu naših narodnih odbora i
čitavog sistema naše narodne vlasti, na prvi pogled mora da
bude očigledno da se tu radi o jednom principijelno različitom
sistemu od buržoaiske parlamentarne demokratije i to kako po
sadržini tako i po formi, tj. d‘a se tu u principu radi o jednoj
formi socijalističke demokratije tipa Pariške komune ili sovjet
ske vlasti, razume se, s nizom osobenosti, ali koje ne menjaju
osnovne principe njene strukture.
Kad uzmemo u obzir sve te činjenice, a pre svega istoriski fakat da je narodna demokratija kao nova pojava u toku
D rugog svetskog rata dobila svoje ime u toku naše Narodne
revolucije — po našoj narodnoj vlasti, po našim narodnim
odborima, onda postaje jasno kolika je zbrka u glavama onih
»teoretičara« koji se več nekoliko godina, trude da dokažu
kako je, tobože, narodna demokratija nešto principijelno novo
u društvenom razvitku, neke vrste predvorje buržoasko-demokratskog tipa ispred sledeče etape — diktature proletarijata.
Ova se revizionistička zbrka drastično odrazila u jednom
članku italijanskog komuniste Eugenija Realea, koji je ovako
formulisao ulogu narodne demokratije:
»Nove narodne demokratije su kao neki most bačen izmedu
dve epohe.« (»Rinašita«, Rim, maj 1947,str. 120).
Da bi bilo jasno na koje epohe misli Eugenio Reale, m o
ram da dodam još sledeči, citat iz istog njegovog članka:

»U konfliktu između kapitalističkog i socijalističkog poretka današnjeg sveta, može li na izvesnom stupnju da se po
javi treća forma koja nema karakteristike prvog ni, ka ra kte 
ristike drugog, nego istoriski pretstavlja izraz za sebe, jedno
naročito rešenje, fakat jasno obeležen i osoben? Na ta pitanja,
koja mnogi pisci i političari sebi postavljaju i koja interesuju
sve šire slojeve naučnika, osečamo da možemo odgovoriti da
takva eventualnost nije samo mogučna nego skoro prirodna,
samo treba biti svestan neminovnosti istoriskog zbi,vanja; nije
samo mogućna nego i logična, samo treba shvatiti smisao napretkai za koji ništa ne može da se ukalupi u utvrdene i nepromenjive formule.« (Isto, str. 118).
Tako smo, dakle, saznali da izmedu diktature buržoazije
i diktature proletairijata ima još nešto treče — »izraz za sebe«,
»naročito rešenje«, »fakat jasno obeležen
osoben«, tj. neki
društvni sistem koji nema niti karakteristike kapitalizma, niti
karakteristike socijaiizma, jednom rečju — nešto okruglo pa
na čoše.
Razume, se, iz kapitalizma se ne može' pravo uskočiti u
izgradeni socijalizam, nego je potreban jedan prelaz. Medutim, postavke marksizma-lenjinizma u pogledu prelaznog pe
rioda potpuno su nedvosmislene i dosada nema ni na jm a 
nj eg objektivnog fakta koji bi te postavke mogao dovesti u
sumnju. Marks, nadme, kaže da izmedu kapitalizma i socija^
lizma leži jedan prelazni period koji još nosi pečat starog
društva, a u kome se istovremeno radaju i razvijaju i sve više
jačaju elementi novog socijalističkog društva, sve dok ne
odnesu potpunu pobedu nad elementima kapitalizma. Taj p re 
lazni period ne može biti ništa drugo do neka forma diktature
proletarijata, koji iskoriščuje državnu mašinu, kao ostatak
klasnog društva, za gušenje otpora ostataka kapitalizma i za
izgradnju socijalističkog društva. Razume se, poredak tog p e 
rioda više nije kapitalizam, a nije još ni izradeni socijalizam, jer
u njemu postoje elementi i jednog i drugog. Ali takva državai
prelaznog perioda je ipak država socijalističkog tipa — iako
još nerazvijena — i po karakteru vlasti i po tome što direktno
služi uništenju kapitalizma : izgradnji socijaiizma.
Ne mogu a da ne potsetim na ovom mestu na sledeču poznatu klasičnu formulaciju Karla Marksa o tom pitanju:
»Izmedu kapitalističkog društva i komunističkog društva
leži period revolucionarnog preobražaja prvog u drugo. Njemu
odgovara i politički prelazni period, i država tog perioda ne
može biti ništa drugo osim revolucionarna diktatura proleta-

rijata.« (Marks, Kritika Gotskog programa, str. 36, izdanje
»Kultura«, Beograd, 1946 g.).
Prema Marksu je, dakle, diktatura proletarijata »politički
prelazni period« u kome se odigrava »revolucionarni preobra
žaj« kapitalističkog u komunističko društvo. A to je upravo
suština savremene narodne demokratije u zemljama istočne
Evrope.
To znači da narodna demokratija nije nikakav »most«
izmedu diktature buržoazije i diktature proletarijata, nego
može biti samo ime za čitav niz specifičnih formi u prelaznom
periodu ka socijalizmu, u prelaznom periodu čija je sadržina
upravo diktatura proletarijata, a ne nešto »treče«. Za taj pre
lazni period je karakteristična uporna1 borba između sve brojnijih i rastučih socijalstičkih i stalno potiskivanih i iščezavajučih kapitalističk h elemenata, sve do likvidacije ovih p o 
slednjih. Nikakvih »trečih karakteristika« tu, naravno, nema.
Njih je m ogao izmisliti samo op o rtu n :stički filistarski s:rah
od borbe i od teškoča u prelaznom periodu, oslanjajuči se na
akademski dogmatizam, koji ne može da razume suštinu k o n 
kretnih formi revolucionarnog razvitka, jer se one ne poklapaju s predvidenim šemama i receptima.
Ja ne bill citirao- Realea ako bi to bilo samo njegovo
mišljenje. Ali sam naveo njegov citat zato jer najopipljivije
odražava uticaj onih stavova koji se pojavljuju — od završetka
rata pa naovamo — kod mnogih uticajnih ljudi u komunističkom pokretu, kako u Sovjetskom Savezu i zemljama narodne
demokratije, tako i u kapitalističkom svetu.
U septembru 1947 godine, na primer, Eugen Varga pisao
je sledeče:
»Društvena struktura tih država (misli se na države na
rodne demokratije) različita je od strukture svih onih koje
smo dosada znali; to je jedna potpuno nova stvar u istoriji čovečanstva. To nije diktatura buržoazije, ali ni dik
tatura proletarijata. Stari državni aparat nije slomljen kao što
je to bio slučaj u Sovjetskom Savezu, nego se on obnavlja
stalnim apsorbovanjem pri-stalica novog režima. To nisu kapitalističke države u uobičajenom smislu te reči. Medutim, to
nisu ni socijalističke države. Njihov razvoj u pravcu socijar
lizma bazira se na nacionalizaciji glavnih sredstava za proiz'vodnju i na samom karakteru tih država.« (»Demokrasi n uve k
Pariz, septembar 1947, str. 463).
Znači, i kod Varge narodna demokratija — niti je riba,
niti je meso! Ali perspektiva socijalstičkog razvitka za Vargu

ipak postoji u narodnoj demokratiji, samo što njen nosilac
nije p r o le t a r i a t , to jest — njegova vlast, nego nešto nepoznato, »treće«, što leži u »samom karakteru države«. A šta,
zapravo, leži u torn karakteru — ostaje potpuna nepoznanica.
Zemljaik Eugena Varge i član CK KP Mađarske, Horvat
Martin, ipak je hteo stvar bolje konkretizovati. Polemišuči
protiv onih neprijatelja koji navodno »brkaju« narodnu demo
kratiju i socijalizam, on kaže:
»Njihova argumentacija ukratko glasi: ko je protiv soci
jalizma, taj se suprotstavlja narodnoj demokratiji i pristalica
je buržoaske demokratije. Ovo u prvom redu teoretski nije na
mestu. Obzirom na to da; narodna demokratija ne poništava
privatnu svojinu na sredstva za proizvodnju, ona se jednostavno može smatrati najnaprednijom form om buržoaske de
mokratije (ili, još ispravnije, jedinom njenom naprednom
formom).« (»Taršadalmi Semle«, str. 694, oktobar 1946).
Znači, stvar je jasna. Narodna demokratija je forma b u r 
žoaske demokratije i k tome još jedina napredna!
Medutim, posle ove tako »jasne« linije dolazi najbrbljiv:j
i ujedno najkonfuzniji tribun »informbiroovske linije« Rakoši
Matijaš, pa napravi sledeči galimatijas:
»Najzad, mi treba da kažemo nekoliko reči o tome kako i
gde se uspostavljanje madarske narodne demokratije spaja1
s putem koji vodi u socijalizam. Za poslednjih 25 godina komunističke partije sveta naučile su da postoji više puteva koji
vode u socijalizam i, prema tome, mi ne možemo da izgradimo
socijalizam ukoliko ne izgradimo naš put, uzimajuči u obzir
specifične prilike zemlje. Mi smo to naučili, i ako mi učvrščujem o madarsku demokratiju, mi to ne radirno iz taktičkih
razloga ili razloga da; postignemo neki tajni cilj, nego iz dub o k o g komunističkog ubedenja i mi čemo učiniti najbolje što
možemo da ispunimo okvire te demokratije sa što je mogučno
večim socijalističkim sadržajem. To če ubrzati napredak koji
vodi čovečanstvo ka socijalizmu. Mi takode znamo da — iako
socijalizam primenjuje čitavu masu medunarodnog iskustva —
naš socijalizam može jedrno nastati kao rezultat razvoja ma
darske istorije i madarskih ekonomskih, političkih i društvenih
snaga. To če biti 'Socijalizam roden na madarskom tlu, i prilagođen madarskim uslovima.« (Iz govora M. Rakošija na III
kongresu MPT).
Prema Rakošiju se, dakle, negde imaju da susretnu —
narodna demokratija i put u socijalizam. Ostalo je, doduše,
potpuno nejasno šta je to narodna demokratija, ali je, ipak,

jasno da ona treba negde da se sreine s putem u socijalizam.
Prem a torne, Rakoši poriče ono što je rekao Horvat, naime —da narodna demokratijai i socijalizam nemaju nikakve veze i
kaže, naprotiv, da madarski komunisti žele narodnu demokratiju sa što više socijalističkog sadržaja.
Posle Rakošija. na istom kongresu Madarske partije trudbenika Jožef Revaj je ovako objasnio št a zapravo znači put u
socijalizam kroz narodnu demokratiju:
»Ovo napredovanje ka socijalizmu bez sumnje je sporije
nego ono napredovanje kojim smo išli 1919 godine, ali mi,
drugovi, za volju inteligencije, seljaštva, malih ljudi, dakle za
volju čitavog radnog naroda, rado idemo sporije, ali bezbolnije ka 'Socijalizmu, nego da idemo brže po cenu krvavog grada nskog rata.«
P rem a tome, madarski su se komunisti odlučili za narodnu
demokratiju zato jer je put narodne demokratije u socijalizam,
prema Revaju, laganiji nego neki drugi put, a madarski k o m u 
nisti u »interesu radnog naroda« radije idu sporije ali bezbolnije, nego brzo i bolno, kao što su išli 1919 godine. Revaj nam,
doduše, ostaje dužan odgovora kome je tada zbog one »brzine« na kraju krajeva. bilo bolno. Ali, vidiite, on odmah posle
toga ovako preti svojim neprijateljima:
»Ako naši protivnici uspeju da zadrže ili spreče razvoj
narodne demokratije, onda jedva može da bude reči o tome
bezbolnom putu ka socijalizmu.«
Znači, madarski komunisti idu u socijalizam putem na
rodne demokratije zato da bi išli polako i bezbolno i to iz
velikodušnog obzira prema radnom narodu. Ali oni istovremeno izjavljuju da če — ako če ih neprijatelj zaustavljati na
tome putu — ići brzo i bolnije, to jest, nekim drugim putem,
+o jest bržim, valjda onim kao 1919 godine, kada se — kao
što je poznato — madarska revolucija završila porazom, te je,
p rem a tome, veoma. »malo« reči da je ono bio brži put od
sadašnjeg. Što se tiče nas — komunista i trudbenika Jugosla
vije — biče da je s nama nešto drukčiije, jer kada bismo mi
imali da biramo izmedu polaganijeg ili bržeg, mi bismo, svakako, izabrali brže, pa m akar nekome i bilo nešto bolnije. Medutim, mi idemo približno baš kako treba, to jest toliko brzo
koliko nam dozvoljavaju i koliko traže objektivni faktori so
cijalističkog razvitka. Razume se, i subjektivni faktori igraju
veliku uiogu, ali njihova se vrednost i pokazuje upravo u torne
da znaju razvitku socijaiizma nači onakav tempo koji je u
skladu s objektivnim uslovima. Ako idu suviše polagano, biče"

tučeni. Ako idu suviše brzo, biče opet naopako. Ali, eto vi
dite, madarski komunisti su u boljem položaju — pa mogu da
biraju: ili da idu polagano, ili da idu brže. Kao dobri i miroljubivi ljudi' oni su se odlučili da radije idu polagano.
Medutim, posle svega toga ipak če se čovek zapit a ti: šta
je, zapravo, madarska narodna demokratija? Da bi odgovor
bio jasniji, ne mogu a da ne navedem još jedan madarski citat
i to opet ' ji članka »najučenijeg« m adarskog »teoretičara« J o 
žefa Revaja, koji kaže:
»Suština državne vlasti narodne demokratije je podela vlasU izmedu radničke klase i radnog seljaštvai« (»Informacioni
bilten CK MPT«, Budimpešta, br. 8, str. 14, 1948, — na ruskom).
Razume se, ovakva formulacija nije ništa drugo do prazno
skolastičko žongliranje rečima i pojmovima. Ali ona dobija
svoj praktični smisao kada se pročitaju sledeče reči, koje dolaze u istom članku posle gornje formulacije:
»Da bismo išli ka isocijalizmu putem narodne demokratije,.
potrebno je da naša državna vlast bude s v e j e d i n s t v en i j a (naglašava govornik) . . . Sadašnja državna uprava otišla
je daleko' napred u postizanju jedinstva. Ali ipak i sadašnja
uprava, sadašnja državna vlast nije jedinstvena, homogena
državna vlast u tom smislu što se s v a d r ž a v n a v l a s t
ne n a l a z i
u rukama
jedne
k l a s e « .(naglašava
govornik). (»Informacioni bilten CK MPT«, Budimpešta, br. 8r
str. 14— 15, 1948, — na ruskom).
Drugim rečima, Revaj hoče »čistu« vladavinu jedne klase,
to jest — radničke klase, a pošto sadašnji madarski sistem,
prema Revaju, pretstavlja »podelu vlasti« izmedu radničke
klase j radnog seljaštva, to znači da treba što pre otstraniti
radno seljaštvo iz učešča u vlasti. Eto do takvih gluposti su u
stanju da se dokoturaju nedoučeni nazovi-teoretičari u svome
skolastičkom načinu mišljenja i skroz i skroz idealističkom
metodu rada, kome nisu osnova objektivne činjenice, nego
hrestomatije izolova.no sakupljenih citata.
O takvom načinu rada Engels kaže ovo:
»Materijalistički metod pretvära se u svoju suprotnost kad
se njime ne služimo kao vodečom niti u istoriskom istraživanju, nego kao gotovim šablonom prema kome se kroje ’
prekrajaju istoriska fakta . . . « (Fr. Engels, »Odgovor g. Paulu
Ernstu«, Dela Marksa-Engelsa, rusko izdanje, tom XVI, knjiga
IJ, str. 73).
Revaj bi, očigledno, želeo da bude u Madarskoj neke vrste
»čista diktatura proletarijata«, oslobodena svakog učešča osta

lih trudbenika u vlasti. Medutim, proleterska diktatura takve
vrste bila bi mogučna samo na prelazu u socijalizam iz »idealno
čistog kapitalističkog društva«, kakvo nigde ne postoji, to jest,
u kome bi postojali samo kapitalisti i radnička klasa. Ali, pošto
takvog društva nema, nema ni »idealno čiste« buržoaske, ni
idealno čiste proleterske diktature. Lenjim je, kao što je pozna
lo, definisao diktaturu proletarijata kao specifični savez
radničke klase s ostalim slojevima trudbenika, u prvom redu
s radnim seljaštvom. Može li postojati takav savez a da. pored
radničke klase ne učestvuju u vlasti i ostale trudbeničke mase?
Razume se, ne može. Ali, ono što je neophodno potrebno da
bi takva vlast ipak imala po suštini karakter diktature prole
t a r i a t a — jeste neosporna rukovodeča uloga radničke klase
koja obezbeduje da če radno seljaštvo učestvovatj u toj vlasti
zaista kao trudbenička masa, čiji se interesi poklapaju s interesima radničke klase. Seljak-trudbenik a ne seljak-špekulant je saveznik radnika. Protiv seljaka-špekulanta ta se vlast bori, zato
ona i jeste diktaitura proletarijata. Obezbeđenje rukovodeče
uloge radničke klase, koja se izražava, pre svega, u rukovodečoj ulozi njene revolucionarne avangarde — Komunističke p a r
tije, u organima i aparatu vlasti:, to je onaj skok iz kvantiteta
u kvalitet, koji u današnje vreme čini jednu vlast po suštini
diktaturom proletarijata, bez obzira na forme, bez obzira na
više ili manje ostataka prošlosti, bez obzira na stepen i na
forme učešča ostalih trudbenika u vlasti. Razume se, u dana
šnje vreme i u takvim uslovima govoriti o »podeli vlasti«
izmedu radničke klase i radnog seljaštva, teoretski uzeto —
glupost je i idealistički šematizam, a praktički — štetno potkopavanje saveza radnika, radnih Seljaka i sv ih trudbenika.
Ovakve su »teorije« tipične za one nedoučene ali jako pre
tenciozne »teoretičare«, koji se drže »pravila« da im teo re t
sko znanje ne služi tome da bi se bolje snašliru društvenoj
praksi, na praktičnom radu, nego da bi dokazali svoje teo re t
sko »znanje«. Ustvari, njihovo se znanje sastoji od gomile ci
tata i definicija, koje su u njihovim glavama postale nepromenljive, ukočene dogme. Tako i u ovom slučaju. Umesto da
je srečan što se danas čovečanstvo u borbi za socijalizam, a
na čelu s proletarijatom, m nogo šire odaziva ideji i praksi
socijalizma nego što je to bilo u vreme Oktobarske revolucije,
Revaj sm atra tu širinu k a o privremeno zlo1, koje treba zasada
trpeti, ali ga se što pre osloboditi.. On drukčije ne može da
shvati stvari, jer u njegovoj nedoučenoj glavi praksa nije u
saglasnosti s teorijom, pa je zato obavezno treba navuči na
»teoretski kalup«.

On i sam vidi glupost i štetnost te svoje teorije i zato
posle, u istom članku, uverava seljaštvo da madarski komuni
sti »ne streme kai monopolu« u vlasti, čime, očigledno, dolazi u
sukob sa svojom glavnom teorijom. Ali se on ipak te »glavne«
teorije —- ne odriče. Tek nekoliko meseci kasnije •—■ posle
lekcije koju su mu dali moskovski profesori — on u ime svih
madarskih »teoretičara« čini autokritiku — »ispravlja« svoj
stav, ali na veoma »originalen« način, o čemu ču kasnije govoriti.
Ja mislim da je ovoga dovoljno da bi se moglo videti
kakav su galimatijas napravili madarski komunisti od pojma
narodne demokratije. Iz svega je jasno samo to — da je za
madarske komuniste sve do početka ove godine narodna demokratija, doduše, bila prelazni period, ali prelazni period koji
nije diktatura proletarijata, ka prelaznom periodu koji jeste
diktatura proletarijata. A šta je onaj koji nije? Pre m a tumačenju Jožefa Revaja, to bi trebalo da bude — »podela vlasti
izmedu radnika i radnog seljaštva«. Ali oba perioda grade so
cijalizam. Jedan — polaganije i bezbolnije, a drugi — brže i
bolnije. Nema sumnje — originalno »otkriče«.
Nije nimalo slučajno da su se baš u takvim komunističkim partijama kao što je madarska tako razvile ovakve antimarksističke teorije. Madarska partija nije prošla kroz vatru
revolucionarne prakse u kojoj bi se oslobodila profesorske
dogmatike i idealističkog šematizma. Recepti i šeme zamenjivali su ovde živu revolucionarnu inicijativu.
Međutim, nema ničeg smešnijeg i opasnijeg nego što su
apsurdni pokušaji da se sva neiscrpna raznoobraznost društvenog razvitka od kapitalizma ka socijalizmu — obuhvati u k o 
deksu obaveznih recepata i da se proglase svi ovi i baš takvi
recepti za zakone društvenog razvitka. Marksizam-lenjinizam
nam je dao u ruke sredstva za poznavanje objektivne zakoni
t o s t i društvenog razvitka i svesnog rukovodenja tim razvit
kom — ali samo dok smo na bazi te objektivne zakonitosti i
u onim granicama u kojima smo stvarno u stanju da. ih saznajemo naučnim sredstvima. Čim predemo preko toga, čim pokušavamo zameniti tu zakonitost s nekim dogmatičnim konstruk
cijama, koje čine nasilje nad objektivnom stvarnošču — prelazimo na pozicije idealizma i počinjemo da kočimo razvitak.
Tako je i s madarskim »teorijama« i uopšte sa svakim brkanjem i identifikovanjem objektivne zakonitosti s dogmama.

Dozvolite mi da se osvrnem još na nekoliko citata koji
pokazuju da takav stav nije nikakav madarski specijalitet. Evo
šta kaže o narodnoj demokratiji Georgi Dimitrov:
»Bugarska neče biti sovjetska republika, ali če biti narodna
lepublika, u kojoj če rukovodeču ulogu igrati» ogromna večina
naroda — radnici, seljaci, zanatlije i narodna inteligencija! U
njoj neče biti nikakve d i k t a t u r e . . . « (G. Dimitrov, »Govori
članci i izjave«, str. 318, izdanje »Kulture«, Beograd 1947).
I tu se, dakle, narodna demokratija postavlja kao nešto*
principijelno različito od sovjetske vlasti, nešto što nije proleterska diktatura, niti bilo kakva druga diktatura uopšte. »Naš
narod je za parlamentarnu republiku, koja neče bitii plutokratska republika« — rekao je u istom govoru Georgi Dimitrov.
To znači, narodna demokratija niti je buržoaska, niti je proleterska diktatura, niti je buržoaska, niti je sovjetska demo
kratija, nego je parlamentarna republika trudbeničke večine.
Georgi Dimitrov, naravno, time uopšte nije nimalo objasnio
društveno-istorisku sadržinu narodne demokratije.
Uzmimo dalje izjavu Boleslava Bjeruta, juna 1946 godine u
Krakovu:
»Suština novog društvenog i privrednog poretka sastoji se
u 'Specifičnoj saglasnosti dvaju faktora: s jedne Strane — u
vodečoj ulozi države, koja raspolaže obimnim proizvodnim
sredstvima i rukovodi se u svojoj delatnosti opštenacionalnim
interesima, i s druge strane — u preduzimljivosti, energiji, slobodnoj inicijativi mase samostalnih privrednika u poljoprivredi
i zanatstvu, kao i u srednjim i manjim privatnim radionicama
1 preduzečima koja su zasnovana na. najamnom radu. Ovaj,
specifični sistem ne oslanja. se ni na jedan uzor i ne p r e t
stavlja podražavanje. On nije sličan ni sovjetskom socijalističkom privrednom poretku, ni klasičnoj privrednoj formi
zapadnih zemalja. Ali, p r i tome, ovaj sistem najbolje odgovara
socijalnoj strukturi koja se kod nas stvorila usled promena
koje je rat prouzrokovao.«
Prema ovoj izjavi, punoj svakojakih učtivosti prema kapitalistima i njihovom »klasičnom« poretku, narodna dem okra
tija ispada kao neki naročiti sistem, čija je karakteristika »spe
cifična saglasnost« narodne demokratske države i njenog pri
vrednog sektora, to jest — socijalističkog sektora, s kapitalističkim i sitnoproizvodačkim sektorom privrede. Taj sistem,
kaže Boleslav Bjerut, nije sličan ni socijalizmu ni kapitalizmu,
nego je nešto — »treče«. Dosada smo mi uvek shvatali prelazni
period kao specifičan period sukoba i borbe na život i smrt

između rastuć >h socijalističkih elemenata i ostataka kapita
lizma. Ovaj poljski prelazni period je, nasuprot torne, period
»specifične saglasnosii« izmedu tih elemenata, drugim rečima,
period mirnog urastanja kapitalizma u socijalizam. Mi tako
nešto nismo nikada govorili, ali rezolucija Informbiroa prebacuje baš nama, a ne Boleslavu Bjerutu, takav smrtni greh. Ali
sekretar CK URP Poljske je ipak, k a ko znate, danas informbiroovski branilac »prave« marksističko-lenjinističke linije u razvitku socijalizma u narodno-demokratskim zemljama, čak se
nije od njega tražilo ni da izdržava — epitimiju.
Kao kuriozum još ču da spomenem da sam gornji citat
Bjeruta uzeo iz članka nekog sovjetskog gradanina Puhlova,
koji je u svoje vreme taj stav prikazivao u svom članku kao
vrhunac poljske mudrosti. Nekima od vas če možda to ime biti
poz n a to po tome što taj isti Puhlov, u poslednje vreme, u
Jud'jnovom listu »Za čvrsti mir, za narodnu demokratiju«, sipa
drvlje i kamenje na našu Partiju, koja, prema Puhlovu, bran:
teoriju o mirnom urastanju kapitalističkih elemenata u socija
lizam. Zaista, istorija fiskulture če morati zabeležiti da je
Informbiro dao potstreka masovnom izvodenju najfantastičnijih i najkomičnijih »salto mortale«, kakve ne bi mogla da
izmisli nikakva ljudska fantazija.
Ali treba naglasiti da zbrka ne postoji samo u narodnodemokratskim zemljama, nego i kod učenih sovjetskih profesora od kojih su se, pre svega, vrlo retki smeli upustiti u anali'zu novih revolucionarnih pojava u toku i posle D rugog svetskog rata, ali i od onih koji su to ipak učinili, večina je ispoljila temeljitu zbrku u glavama. Ja ču da spomenem nekoliko
citata koji o tome govore.
Slučaj E. Varge je več poznat, zato neču navoditi njegove
izjave. Ali sasvim je pogrešno misliti da je njegovo mišljenje
bilo usamljeno. Ni u kom slučaju. Može se priznati da je ve
čina drugih sovjetskih teoretičara bila manje hrabra i zato
manje jasna u formulacijama, ali po suštini se mišljenja m nogo
ne razlikuju.
Evo nekoliko mišljenja akademika I. P. Trajnina iz 1947
godine:
»U uslovima demokratske revolucije, koja je učvrstila de
m okratiju posebnog tipa, pokret ne ide za razvijanjem privatne
svojine. I ma da njeni principi ostaju, oni ne dobijaju dalje
proširenje. U ovim uslovima ne postoji vladavina finansiskog
kapitala, monopola i trustova. Svrha demokratskih ustanova
je podizanje ekonomskog i kuh u rn o g nivoa zemlje i naroda,

Sto nije mogućno bez široke političke aktivnosti najsirih na
rodnih m a s a . . . « (»Sovjetska država i pravo«, br. 1, Moskva
1947 g., str. 8).
Dalje:
» .. . Dakle, kakva je socijalna priroda demokratije poseb
n o g tipa?
Ona, naravno, nije proleterska (socijalistička) demokratija. Proleterska: demokratija je istovetna s diktaturom prole
tarijata, koja ne deli vlast s drugim klasama . . . « (Isto, str. 12).
Znači, ovo nije proleterska demokratija, jer nije diktatura
proletarijata, nije diktatura proletarijata, jer deli vlast s ne
kim, a pošto nije diktatura proletarijata — nema ništa ni od
socijaiizma, sem što se privatna sopstvenost ne razvija dalje.
Dalje:
»Hegemonija proletarijata izražava se u torne što proleta
r i a t , u licu svoje avangarde — komunističke partije, teži ka
tom e da se ovi zadaci ne rešavaju putem jačanja kapitalizma,
nego putem postepenog ukorenjivanja principa faktičke demo
kratije, koji odgovaraju interesima radničke klase i svih trudbenika, tj. ogromne večine naroda. Hegemonija proletarijata
več je dovela do toga da je u organizaciji ekonomike i uprav
ljanja njome uzet pravac koji pr oi s tiče iz faktičke dem okra
tije.« (Isto, str. 15).
I konačno:
»Demokratija posebnog tipa odgovara novim produkcion:'m
odnosima koji se formiraju, a ko ji nisu kapitalistički, kakvi su
u zemljama stare demokratije, ali nisu ni socijalistički. Svojom
izgradnjom, koja proističe iz posebnog istoriskog razvitka pojednih zemalja, demokratije posebnog tipa pokazuju novi istoriski tip ne samo političkog nego i ekonomskog razvitka, koji
se oštro razlikuje od običnog buržoaskog ekonomskog
razvitka.« (Isto, br. 3, 1947, str. 3).
A profesor A. Leontjev, kao da je zaboravio da su Marks
i Engels videli, na primer, u demokratskoj parlamentarnoj re
publici mogučnu formu diktature proletarijata, piše 1947 g.
ovako:
»Takvu formu —- (misli na. narodnu demokratiju) —
nisu predvideli i nisu mogli predvideti ni Marks ni Lenjin, jer
su nju stvorile p o t p u n o
specifične
istoriske
p r i l i k e , p o s e b n i u s l o v i k o j i se n i s u m o g l i
u n a p r e d p r e d v i d e t i ' « (naglašava govornik). (»Plan
ska privreda« br. 4, Moskva, 1947, str. 69).

Ustvari, Marks i Lenjin su i te kako predvideli takve forme
prelaznog perioda, samo A. Leontjev nije shvatio o čemu se
ovde zapravo radi, pa je i on, kao ii ostali, tražio u narodno]
demokratiji neku »treču formu«.
Uzmmo još mišljenje M. Mitina iz 1947 godine:
»U ovim zemljama su nastale nove, više forme demokratije
u poredenju sa starom, buržoasko-parlamentarnom demokratijom. U ovim zemljama mi vidimo takvo proširenje i, razvitak
demokratije koje stvarno znači uključenje radnika i seljaka u
upravljanje državom i faktički čini dobra demokratije dostupnim za široke mase naroda. Na taj način nastale su nove form e
državnog uredenja koje pretstavljaju krupan korak napred u
poredenju s buržoasko-demokratskim državama i: koje otvaraju mogučnosit za dalje kretanje napred ovih zemalja u ekonomskom i političkom pogledu.« (»Boljševik« br. 6, Moskva
1947, str. 23).
Znači, narodna demokratija je »krupan korak napred« u
sravnjenju s običnom buržoaskom demokratijom, korak koji
otvara »mogučnost za dalje kretanje napred«. O tome da se
tu promenila vlast — ni reči.
Još 1948 g. piše dr Levin u vezi s ocenom rumunskog
ustava:
»;Prirodno je da se njoj (tj. narodno-demokratskoj državi)
ne sme prilaziti ni s kriterijumom »običnog« »opštepriznatog« demokratizma, tj. buržoaskog parlamentarizma s njegovom formalnom »podelom vlasti«, s neodgovornim poglavarem države, s nezavisnom izvršnom vlašču itd., ni s k r i 
terijumom razviijenog socijalističkog demokratizma, svojstvenog socijalistickoj državi. Treba polaziti od toga da^Rumunija
pretstavlja državu posebnog tipa, koja ide svojim i osobenim
putem ka socijalizmu.« (»Sovjetska država i pravo« br. 6, 1948r
str. 58).
Drugim rečima, današnje narodno-demokratske države p o
suštini nisu tip socijalističke države kakav je bio SSSR posle
Oktobra, nego neki poseban, treči tip države, koji', meduti,mr
ipak vodi u socijalizam. Zbrka je, kako se vidi, kompletna.
Mogao biih navesti bezbroj takvih citata, ali uzeo bih suviše prostora. Ukratko rečeno, u svojoj prvoj fazi je profesor
ska diskusija u SSSR-u uspela da utvrdi samo to da narodna
demokratija nije obična buržoaska demokratija, ali ujedno je
»dokazala« da ona nije ni socijalistička demokratija. Da krupnih li otkriča! Kao da od kapitalizma u socijalizam možeš pre

skočiti prekonoč, bez ikakvog prelaznog perioda socijalističke
demokratije. To bi bilo lepo, ali je, nažalost, nemogučno.
S druge strane je zaista interesantno kako su ovi sovjet
ski teoretičari »dozvolilk Sovjetskom Savezu rok od skoro 20
godina za izgradnju socijalizma, a da mu za to vreme ipak ne
odriču karakter socijalističke države. Medutim, sada oni ističu
ostatke kapitalizma kao neku naročitu karakteristiku narodne
demokratije, kao da su oni bili manje karakteristični, za sovjetsku državu posle Oktobarske revolucije pa sve do pobede
kolektivizacije. Ali, eto, ako mi govorim o o izgradnji socija
lizma, onda smo — avanturisti. U suštini, isti taj odnos se
sada, kada su činjenice srušile sve te teorije i dokazale iepravnost našeg stava i naše politike, odražava u iteoriji da se,
doduše, može »i u narodnoj demokratiji« iči u socijalizam,
ali »ne bez pomoči SSSR«. A šta ta fraza znači i šta se iza nje
krije, najbolje pokazuje informbiroovski napad na našu zemlju
i sve ono što ga prati, a u prvom redu pokušaji' da se zamene
principi ravnopravnosti i dobrovoljnog sporazumevanja medu
socijalističkim zemljama — jednostranim potčinjavanjem.
Medutim, šta je zapravo narodna demokratija, kada već
nije ni jedno ni drugo — na to sve do ove godine moskovski
profesori nisu odgovorili. Ali su ipak bili zadovoljni: svojim
rezultatima, pa zato K. V. Ostrovitjanov, govoreči o izvesnim
samokritičkim izjavama E. Varge, izmedu ostaloga kaže i ovo;
»Takva evolucija u shvatanjima druga Varge može se samo
toplo pozdraviti. Mislim da če ovo postavljanje pitanja u još
večoj meri pozdraviti komunisti i progresivni javni radnici
Jugoslavije, Bugarske i drugih zemalja nove demokratije, koji
su u početku bili dezorijentisani nepravilnim tvrdenjem druga
Varge o državnom kapitalizmu.« (Prilog uz časopis »Mirovoje
hozjajstvo i mirovaja politika«, br. 11, Moskva, 1947, str. 58).
Ova izjava, pre svega, pokazuje s kolikim potcenjivanjem
se neki profesori u SSSR-u odnose prema teoretskom radu komunističkog pokreta van SSSR-a, potcenjivanjem koje gotovo
liči na prisvajanje monopola u marksističko-lenjinističkoj teo
riji. A sem toga, treba istači da Varga nije sa svojim stavom
u Jugoslaviji nikoga dezorijentisao, nego je takav njegov stav,
kao i drugi slični: stavovi naišao odmah na otpor. Možda je
Varga dezorijentisao stav nekih moskovskih profesora i prepisivača po drugim narodno-demokratskim zemljama, ali ovi i
sada nisu bolje orijentisani. Mi smo, medutim, od prvog dana
jasno govoril; da se pod imenom narodne demokratije kod
nas odigravaju, u svojstvenim formama, po suštini isti procesi

k a o za vreme i posle Oktobarske revolucije. Kod nas, na pri
mer, niko nije nikada rekao da »u zemljama nove dem okra
tije imamo principijelno novu pojavu«, kao što je to rekao
K. V. Ostrovitjanov u isroj svojoj kritici E. Varge, čime se,
zapravo, našao s Vargom na istim pozicijama revizije nekih
osnovnih postavki marksizma-lenjinizma. Naprotiv, mi smo
isticali da se ne radi o nekoj »principijelno novoj pojavi«, nego
o nekim specifičnim formama prelaznog perioda i da se samo
u tom smislu može govoriti o »novim putevima« u socijalizam.
Uostalom, o tom posebnom i novom putu u socijalizam
m nogo se govorilo u svim narodno-demokratskim zemljama —
sem u Jugoslaviji. Mi smo uvek govorili da se ne radii o prin
cipijelno novim putevima, nego o raznim formama na opštem
putu socijalističkog razvitka, form ama koje se mogu veoma
razlikovati od dosada poznatih u SSSR-u, ali čija sadržina i'
opšti pravac razvitka moraju biti isti. Baš zbog toga što kod
nas nije bilo iluzija o principijelno »novim putevima« u socijaJizam, mi smo i obezbedili pobedu naše Narodne revolucije. Taj
stav mii smo javno izneli i nat prvom zasedanju Informbiroa i to
mi — jedini. Nasuprot tome, rukovodioci kompartija ostalih narodno-demokratekih zemalja stalno su pravili neka »o‘.kriča«
o njihovom sopstvenom, »principijelno — novom« putu u soci
jalizam, o raznim »specifičnim saglasnostima« izmedu socijalističkih i kapitalističkih elemenata i o naročitoj vrednosti
nekih ostataka buržoaske demokratje, koje su glorifikovali kao
neku posebnu karakteristiku narodne demokratije. J svi su
stalno tražili patent na te svoje »pronalaske«. Zatim su te fraze
za njima ponavljali sovjetski profesori u svim mogučnim varijacijama. Zato je u sovjetskoj štampi uvek bilo više govora
o raznim oportunističkim glupostima iz ostalih narodno-demokratskih zemalja nego o novoj Jugoslaviji, koja je bila daleko
ispred njih. Nasuprot tome, nama koji smo tvrdili da smo pobedili u socijalističkoj revoluciji, da je naša narodna demo
k r a tija sovjetskog tipa, govoril ;su da smo prosto ograničeni
sektaši i potpuno nesposobni da izmislimo nešto novo, iako
j e gotovo sve što je u današnjoj narodnoj demokratiji zaista
novo, stvarno nastalo kod nas.
Medutim, posle je najedanput — kao što je to več običaj
kod sovjetskih profesora, koji očigledno smatraju da je p a 
danje iz krajnosti u krajnost najbolji metod da se ponekad
uhvati i prava zlatna sredina -— došlo do preokreta' i počelo
se pisati u »Boljševiku« ovako:

»Ne može se priznati pravilnim tvrdenje da svaka zemlja
de ka socijalizmu svojim, potpuno osobenim putem, da kolika
ima zemalja toliko ima i puteva ka socijalizmu. Govoriti tako
znač i poricati medunarodni značaj iskustva boljševizma.
Opšte zakonitosti prelaza od kapitalizma ka socijalizmu, koje
su otkrili još Marks i Engels, a koje su proverene, konkretizovane i razvijene od Strane Lenjina i Staljina na osnovu isku
stva Boljševičke partije i sovjetske države, obavezne su za
sve zemlje.« (E. Burdžalov, O medunarodnom značaju istoriskog iskustva. Boljševičke partije. »Boljševik« br. 17, 1948,
str. 51).
To je bilo, naravno, več posle famozne rezolucije Informbiroa.
Tu su več opšte zakonitosti ne samo obavezne k a o takve,.
nego bas u »proverenim« i »konkretizovanim formama, koje
je dalo iskustvo sovjetske države, a baš ništa novo se nije
desilo nastankom narodno-demokratskih zemalja. I sada —
Jovo, nanovo! — prepisivači iz narodno-demokratskih zemalja
se ne samo jedan za drugim odriču svojih patentiranih origi
nalnih »otkriča«, nego proglašavaju nas za uobražene nacio
naliste jer kažemo da je proces socijalističke revolucije u J u 
goslaviji dao niz specifičnih novih formi', koje ka o iskustvo
imaju vrednost ne samo za nas, nego i za druge zemlje na
putu socijalističkog razvitka, što se, uostalom, može da vidi u
ustavima i drugim zakonima narodno-demokratskih zemalja, u
kojima ima mnogo štošta što je prepisano ili prepričano iz
našeg Ustava i naših zakona.
Ali posle toga što je pomenuti Burdžalov tako temeljito
odgurao u drugu krajnost, mislite li da je on svoju kritiku
upravio protiv raznih madarskih, rumunskih, bugarskih, polj
skih i drugih sličnih puteva u socijalzam? Ne, nikako! Naprotiv, naša Partija je ona koja, navodno, izmišlja »ono treče«,
onaj »most izmedu dve epohe«, onu »specifičnu saglasnosit«,
ono »polako i bezbolno« i kako se 'Sve ne zovu »teorije« koje
sam spomenuo! I to se danas u SSSR-u zove — principijelna
kritika!
Što se principijelnosti tiče, o njoj se kod ove vrste 'Sovjet
skih »kritičara« i »teoretičara« ne može uopšte govoriti. Za
njih je karakteristično duboko potcenjivanje teoretske vredno
sti iskustava i rada revolucionarnih snaga van SSSR-a i isto
toliko duboka uverenost da samo oni mogu da daju »konačne«
i »neopozive« ocene svih pojava u svetu.
Medutim, reči i »ocene« same po sebi ne prave stvarnost.
One imaju svoju snagu samo kada su istinite, to jest kada se

s tom stvarnošću poklapaju. A to danas zaboravljaju pomenuti
sovjetski »teoretičari«, koji misle da nešto može postati istina
čim oni tako kažu, pa makar to i bilo u suprotnosti s objektiv
nim faktima. Ustvari, oni se time samo kotrljaju na pozicije
idealizma i prave nasilje nad istinom i stvarnošču. S druge
S t r a n e , i politički je š t e t n o i potpuno antimarksističko svako
potcenjivanje teoretskog rada revolucionarnih pokreta savremenog sveta.
Nema sumnje da je svaki k o rak u razvitku proleterske re
volucije značio, istovremeno i k o rak dalje u teoriji marksizma.
Nije proleterska revolucija išla po tačno utvrdenim pravilima
teorije marksizma-lenjinizma, nego je baš ova teorija bila opšti
putokaz, kompas i konkretna pomoč u svakodnevnoj praksi.
Ona se s procesom revolucije i sama bogatila, popunjavala, a
u izvesnim postavkama i menjala. Lenjin govori, na primer, o
razvitku marksizma do i posle Pariške komune. Nesumnjivo je
tačno da je praksa Pariške komune konkretizovala čitav niz
opštih Marksovih i Engelsovih postavki. To pogotovu važi za
veliku Oktobarsku revoluciju u SSSR-u i za čitav razvitak
SSSR-a posle nje. Niz novih elemenata uneli su u razvitak
marksizma-lenjinizma čak i neuspeli revolucionarni pokušaji
u Evropi posle Prvog svetskog rata, zatim kolonijalni ratovi,
a i či'tava praksa medunarodnog radničkog pokreta.
A sada nam dolaze »kritičark, koji, na primer, u revolu
cionarnim dogadajima u Jugoslaviji, u Kini itd. ne vide nista
novo s područja teorije, nauke; štaviše, koji sve ono novo što
je, na primer, naša Revolucija pokazala i čime je pobedivala,
prosto proglašavaju — greškom, avanturizmom, pa čak izdaj
stvom itd., samo zato jer se sasvim ne slaže s debelim marksističko-lenjinističkim hrestomatijama, sastavljenim od citata
koji su se odnosili i na druge uslove i na druga vremena.
O gledanju takvih mudraca na nove pojave i parole, Lenjin
je nekada ovako govorio:
»Svaka parola jeste i biče »izdajnička« za one koji je budu
mehanički ponavaljali, ne shvatajuči njeno značenje, ne udubljujuči se u stvar, ograničavajuči se na pamčenje reči bez ana
lize njihovog sm isla . . . « (Lenjin, Dela, ILI izd., knj. XIX.
str. 198).
A pogotovu se sledeče Lenjinove reči odnose na te vrste
»teoretičara«:
»Tačne činjenice, neosporne činjenice — eto šta je naroči'to nepodnošljivo takvoj vrsti pisaca i šta je naročito po

tre b n o ako hočemo da se ozbiljno snademo u složenom i
teškom pitanju, koje se najčešče namerno zamršuje. Ali kako
skupiti činjenice? Kako utvrditi njihovu vezu i uzajamnu zavisnost? . . . Da bi to stvarno bioi temelj, potrebno je uzimati
ne pojedine činjenice, nego čitavu celokupnost činjenica koje
se odnose na razm atrano pitanje, bez ijednog izuzetka, jer
inače če se neizbežno roditi sumnja, i potpuno opravdana
sumnja, u to da su činjenice izabrane ili podabrane proizvoljno da se umesto objektivne veze i uzajamne zavisnosti
istoriskih pojava u njihovoj celini servira »subjektivni« bučkuriš radi opravdanja, može biti, prijave stvari. A to b i v a . . .
češče nego što izgleda.
Polazeči od tih razloga, mi smo odlučili da počnemo od
statistike, potpuno svesni, razume se, koliko duboku antipatiju
izaziva statistika kod nekih čitalaca koji više vole »obmanu
koja nas uzdiže« nego »niške istine«, i kod nekih pisaca koji
vole da pod firmom »opštih« razmatranja o internacionalizmu,
kozmopolitizmu, nacionalizmu, patriotizmu itd. p ro tu ra ju političku kontrabandu.« (»Lenjinski1 zbornik«, sv. XXX, Moskva,
str. 302—304).
Zaista, kao da je Lenjin ove reči pisao za današnje kle
vetnike KPJ. I njihov se »subjektivni« bučkuriš protiv KPJ
sprema u cilju opravdanja jedne prijave stvari. Zaista, toga
ima više i češče nego što to na prvi pogled izgleda!
Ali pustimo to po strani, pa se vratimo karakteristikama
narodne demokratije.
M ogao bih da navedem mnogo' citata iz izjava i članaka
raznih komunističkih rukovodilaca i raznih profesora u SSSR-u
i drugim zemljama, ali i ovo što sam naveo dovoljno je da bi se
videla zbrka koja je vladala i koja još vlada u vrhovima nekih
komunističkih partija u pitanjima socijalističkog razvitka.
U našoj zemlji i u našoj marksističkoj literaturi j u politici naše Partije vi nečete nači nigde sličnih pojava i »teo
rija«. To je i razumljivo. Naša Partija je prošla kroz vatru
revolucije koja je dala niz osobenih formi, ali koja je istovremeno samo ponovo potvrdila osnovne revolucionarne prin
cipe marksizma-lenjinizma. Upravo zato je za naB revolucio
narna perspektiva bila uvek jasna, a mi nikada nismo zaboravili da smo revolucionarna partija.
Istina, mi nismo dizali galamu o diktaturi proletarijata kao
što je i danas ne dižemo, a i danas smatramo isavršeno nepo
trebnim da je dižemo, jer više ne živimo u periodu II interna
cionale, kada se trebalo boriti za obnovu revolucionarne sadr-

žine marksizma na tom pitanju. Ali mi- nikada nismo ni poricali da je to suština naše narodne vlasti, niti smo širili oportunističke iluzije o raznim »specifičnim saglasnostima«. Mi smo
se za 'takvu suštinu k o nkretno borili, stavljajući pri tome od
samog početka. težište na obezbedenje rukovodeče uloge Kompartije u borbi i u narodnoj vlasti. II to smo mi radili' bez pate
tične samohvale i preteče galame, ali zato s mnogo samopregorne borbe, u kojoj su naši trudbenici upoznali našu Partiju,
naučili je ceniti' i dali joj svoje poverenje. Zato je naša Partija na kraju rata bila jedina kom partija čija je rukovodeča
uloga bila neosporna i obezbedena ne samo poverenjem ve
čine naroda, nego i njegovim revolucionarnim oružjem. Mi smo
to postigli, jer drug Tito ; CK naše Partije nikada nisu vaspitavali naše partiske kadrove u duhu svakojakih oportunističkih iluzija, ka o što su 'to radile za vreme rata neke druge
kompartije, nego su te kadrove uvek vaspitavali samo u
pravcu jasne revolucionarne perspektive. Eto zbog čega kod
nas nije bilo nejasnosti u pogledu suštine i pravca razvitka n a 
rodne demokratije.
Koga, prema tome, koriguje Informbiro? Očigledno, one
koji su potpisali njegovu zloglasnu rezoluciju protiv KPJ.
I oni su se stvarno »korigovali«, ali tako da su se skotrljali u
još dublju grešku. Ali o tome ču kasnije govoriti.
II. Narodna demokratija i diktatura proletarijata
Razume se, kao što sam več pre rekao, kada govorimo o
diktaturi proletarijata, mi pod njom razumemo odredenu društveno-is'torisku kategoriju koja označava državu perioda p re 
laza od kapitalizma ka socijalizmu. Taj period može ima'.:
bezbroj raznih oblika, a i stepen demokratičnosti može biti
veči ili manji, u zavisnosti od čitavog niza faktora u koje se
neču upuštati na ovom mestu. Nikakve sumnje ne može biti
u to da taj socijalistički demokratizam s daljim razvitkom
m ora neizbežno biti sve dublji i sve obuhvatniji. Bilo bi potpuno pogrešno smatrati diktaturu proletarijata posle Oktobarske revolucije u Sovjetskem Savezu jedinom form om dikta
ture proletarijata, opštim receptom za sve zemlje. Ne treba
zaboraviti da je Lenjin govorio da su boljševici »morali ostvarivati diktaturu proletarijata u njenoj najsurovijoj: formi«
(XXIII, str. 313) izmedu ostaloga i zato jer se Oktobarska revo
lucija odigrala u takvim objektivnim istoriskim uslovima da je
morala imati protiv sebe svu sitnoburžoasku demokratiju. Oči-

gledno je, prema tome, da ti istoriski uslovi mogu biti i sasvim
suprotni — na primer, Narodnooslobodilački rat kod nas —
š:o daje diktaturi proletarijata nesravnjivo1 demokratskiju
formu.
Svi mi znamo da je po svojoj klasnoj i društvenoj sadržini i najliberalnija buržoasko-demokratska republika ustvari
diktatura buržoazije. Buržoazija može ponekad u okviru de
mokratske forme, iz bilo kojih objektivnih razloga, da ulazi u
razne forme saradnje u samoj vlasti, ponekad s ostacima feudalizma, ponekad s frakcijama radikalne sitne buržoazije, a p o 
nekad čak i s pretstavnicima radničke klase — komunističkim partijama. Ali- i u takv;m slučajevima buržoazija zadržava
svoju hegemoniju, obezbeduje ključne pozicije vlasti, u prvom
redu oružanu snagu države. J tako ta vlast po svojoj suštini
ostaje diktatura buržoazije, makar da ponekad buržoazija
teško održava takvu svoju poziciju, makar da je ponekad čak
prisiljena privremeno da stvarno deli vlast i čak je dovodi u
opasnost.
Mi smo u nedavnoj prošlosti — s učeščem komunista u
italijanskoj i francuskoj vladi u završnoj fazi Drugog svetskog rata i neposredno posle njega — imali takav primer.
Neki italijanski i francuski komunisti su tada govorili da su
te vlade, zbog njihovog učešča u njima, ustvari narodno-demokratske vlade. Tvrdili su da te zemlje več idu putem narodne
demokratije. Ustvari, nikakve narodne demokratije tamo nije
bilo, nego su komunisti tamo učestvoval: u jednoj buržoaskodemokratskoj vladi u kojoj je rukovodeča uloga pripadala
buržoaziji, ali koja je bila ta k o slaba da je tražila privremeni
izlaz u koaliciji s komunistima.
Analogne situacije mi možemo imati i u okviru vlasti
koju drži u svojim rukama radnička klasa. Uzmite, na prim er,
učešče šubašič— Grolove buržoaske frakcije u našoj vladilako se t a frakcija nadala da če okrenuti razvitak naše n a 
rodne demokratije putem buržoaske demokratije i ponovnog
učvrščenja kapitalističkog sistema, ona se 'pak prevarila, j e r
je rukovodeča uloga radničke klase i njene avangarde Komunističke partije bila solidno obezbedena. Iako je tadašnja naša
vlada pretstavljala jednu specifičnu prelaznu koaliciju, uslovIjenu, pre svega, medunarodnim razlozima, ipak šubašič—
Grolova frakcija, baš zbog takve neosporno rukovodeče uloge
Komunističke partije, nije mogla da ograniči vlast radničke
klase, niti da spreči razvijanje socijalističkih elemenata u eko
nomiji, pa se, prema tome, ne može govoriti ni o kakvoj »po

deli vlasti«. Nama nije nikada palo na pamet da1 zbog takvih
prelaznih koalicija proglašavamo da je to »nov put u socija
lizam« ili nešto »treče« izmedu diktature buržoazije i diktature
proletarijata. Mi smo samo dopuštali mogučnu ali ne i neiz
bežna prelaznu fazu »dvovlašća«, koje se može pojavljivati u
raznim formama.
Nema nikakve sumnje, da je te vrste oportunizam u pi
tanju suštine diktature proletarijata, odnosno — narodne de
mokratije, naneo ogromnu štetu medunarodnom proletarijatu
i socijalističkom razvitku posle D rugog svetskog rata.
Nije bitno za diktaturu proletarijata nasilje, kao što 'to
misli filistar, nego činjenica da ona označava istorisku rukovodeču ulogu radničke klase. Ova klasa je grobar i niko drugi
ne može biti g ro b ar kapitalističkog sistema. II zato samo ona,
i niko drugi, može da obezbedi takvu vlast koja če učiniti kraj
eksploataciji čoveka čovekom.
»U tome i jeste teškoča prelaza što je on povezan s diktaturom, s momentom kad rukovodi samo jedna klasa — p r o 
le ta ria t.« (Lenjin, Dela, IDI izd., t. XXIII, str. 321).
Medutim, forme u kojima ta rukovodeča uloga može da
dođe do dzražaja, kao što sam pre rekao, mogu biti najraznovrsnije — s manjim ili s vrlo visokim stepenom socija
lističkog demokratizma. Ne treba, dakle, brkati form u sa sadržinom, kao što to čine Rakoši, Revaj i kompanija.
S takvog stanovišta, dakle, treba posmatrati pitanje na
rodne demokratije i tako smo mi na to pitanje uvek i gledali.
O tome se m ogao uveriti svako ko iole poznaje politiku naše
Partije. Taj stav je došao jasno do izražaja i u referatima
delegacije KPJ na prvom zasedanju Informbiroa 1947 g., a
pogotovu na V kongresu naše Partije.
Ja ču vas potsetiti na sledeči pasus iz P ro g ra m a naše P a r 
tije, prim ljenog na V kongresu:
»Narodna vlast u Jugoslaviji jeste baš ona vlast pomoču
koje trudbenici naše zemlje vode uspešnu borbu protiv kapitalističkih elemenata i za izgradnju socijalističkog društva. Ruko
vodeča uloga radničke klase u narodnoj vlasti obezbeduje da
ova ima one osnovne karakteristike diktature proletarijata
koje obezbeduju socijalistički razvitak zemlje, a to su: ta vlast
je sposobna da slomi otpor eksploatatora; ta vlast je sposobna
da- organizuje izgradnju socijaiizma; ta vlast je najpogodnija
da u borbi za ostvarenje socijaiizma ujedini najšire mase rad
n og naroda.« (»Program i statut KPJ«, str. 38, izd. »Kulture«
Beograd, 1948).

Čini mi se da je potrebno da to naročito potcrtam zato
š to se danas svi moguči » teo re tič ark hvale kako su oni »otkrili Ameriku« time što sada pišu da narodna demokratija
ipak ima neke veze sa diktaturom proletarijata i sa socijalizmom, pri čemu ponekad čak ne mogu sakriti uticaj naših f o r 
mulacija. Medutim, pre V kongresa naše Partije, ukoliko su
oni pisali o tom pitanju, pisali su samo- to da narodna demo
kratija nije diktatura proletarijata. Ali, kako vidite, sada su
t- isti ljudi ne samo otkrili diktaturu proletarijata u narodnoj
.demokratiji i u svojim sopstvenim zemljama, nego su u isto
vreme »otkrili« i to da u našoj zemlji proletarijat i Komunistička partija nemaju rukovodeču ulogu i, sem toga, da se mi
pretvaram o u neku vrstu buržoaske republ’ke s kulačkom
diktaturom.
Što se tih kleveta tiče, dozvolite mi da se ograničim samo
uzgred na dva citata i to pre svega na jednu Staljinovu izjavu
iz 1925 g., koju je on upotrebio u borbi protiv frakcionaša,
ali koja se danas tačno odnosi na klevetnike naše Partije.
»Zašto, dakle — kaže Staljin — oni i dalje rasprostranjuju
spletke, laži? Kakav je to metod borbe? Kažu da je to idejna
borba. Ni govora, drugovi, t o nije idejna borba. Na našem
ruskom jeziku to se zove p ro sto kleveta.« (Staljin, Dela t. VII,
Moskva, str. 363—4).
I sem toga, takode neče biti suvišno citirati iz uvodnog
dela statuta I internacionale, koji je pisao Karl Marks 1864 g.,
sledeče:
»Ona — (tj. ,1 internacionala) — izjavljuje: sva društva i
pojedinci koji stupaju u nju priznaju istinu, pravdu i moral
k a o pravilo svog ponašanja u odnosu medu sobom . . . «
Današnji 'Sledbenici rezolucije Informbiroa su temeljito
pogazili te principe, zato njihovi »dokazi« i postaju svakim
danom sve manje uverljivi.
Ali, da se vratim na definicije narodne demokratije. Rekao
sam več, da je krajem 1948 godine, a. pogotovu ove godine,
nastao nagao prelom kod pomenutih »teoretičara« u oceni
narodne demokratije. Pogledajmo kako oni isti ljudi, koje
sam pre citirao, u današnje vreme, to jest — u posleinformbiroovskoj fazi, ocenjuju svoju sopstvenu narodnu demokratiju.
Boleslav Bjerut je na Kongresu ujedinjenja poljskih radničkih partija, krajem prošle godine, rekao:
»Dakle, država narodne demokratije jeste neposredni re
zultat istoriske pobede (socijafističke države nad imperijalističko-hitlerovskim osvajačem u Drugom svetskom ratu.«

Prema tome, narodna demokratija nije odraz konkretnog
odnosa klasnih snaga unutar Poljske, u povoljnim meduna
rodnim uslovima (medu kojima je pobeda SSSR-a, naravno,
glavni faktor), nego je prosto poklon spolja. U veoma apS'traktnoj formi ta ista misao je čak jasnije rečena u sledečoj
rečenici:
»Iz toga izlazi da je narodna demokratija naročita forma
revolucionarne vlasti nastale u novim istoriskim uslovima naše
epohe, da je ona izraz novih odnosa klasnih snaga na medunarodnoj areni.«
Prema tome »naročita forma« »revolucionarne vlasti«, u
»novim istoriskim uslovima«, izraz »novih odnosa« na »medunarodnoj areni« — sve skupa veoma neodredeno i s tedencijom da se ništa jasno ne kaže, ali iz čega se ipak vidi da
Poljska navodno nema ništa zajedničko sa svojom sopstvenom
narodnom demokratijom, nego da ju je dobila kao poklon
spolja i da je baš ta »poklonjenost« glavna karakteristika na
rodne demokratije. Koliko je servilna i problematična — to 
liko je i štetna ova teorija!
Ali, izmedu ostalog, t u Boleslav Bjerut i ovako kaže:
»U državi narodne demokratije postoje još slojevi koji žive
od izrabljivanja tudeg rada, a to su kapitalisti. To'Su razni preduzimači, krupni trgovci, sopstvenici fabrika, koji upošljavaju
izvestan broj radnika, seoski bogataši, razni špekulanti i svake
vrste neradnici.«
Pustimo po strani što ovde Bjerut neopravdano izjednačava s Poljskom sve zemlje narodne demokratije u pogledu
kategorija kapitalista koji još postoje u narodno-demokrat
skim zemljama. Svako kod nas zna da kod nas nema ni »preduzimača«, ni »krupnih trgovaca«, ni »sopstvenika fabrika«,
pa, prema tome, oni nisu neki neophodni sastavni deo narodne
demokratije. Medutim, kod nas još ima seoskih bogataša i
raznih špekulana-ta, ali i oni nisu nikakav neophodni i trajni
atribut narodne demokratije, o čemu svedoči razvitak naših
radnih zadruga. Ali, pustimo to po strani. Ono što je tu
važno, jeste činjenica da Boleslav Bjerut, u suprotnosti s cita
tom koji sam ranije naveo, priznaje da u Poljskoj postoje
pravi kapitalisti kao i u ostalim zemljama, protiv kojih se
treba boriti, kao što su se borili boljševici u Oktobarskoj re
voluciji i posle nje i kao što smo se mi borili i borimo se danas
protiv njih. Prem a tome, u Poljskoj ne postoji »specifična saglasnost dvaju faktora« — naime izmedu socijalističke države
i »mase samostalnih privrednika«, kao što je Boleslav Bjerut

1946 g. uotivo nazivao kapitaliste, nego postoji klasna borba.
Zaista, kao da je rezolucija Informbiroa pogrešila adresu!
S druge strane, Georgi Dimitrov sada ovako kaže:
»Prelaz ka socijalizmu ne može se izvršiti bez diktature
proletarijata, radi ugušivanja kapitalističkih elemenata i radi
organizacije socijalističke privrede. Dok je buržoaska demo
kratija diktatura kapitalista, narodna demokratija vrši funkc j e diktature proletarijata u interesu ogromne večine trudbenika i jeste najšira i najpotpunija demokratija — socijalistička
demokratija.« (»Pravda«, Moskva, 27. XII. 1948 godine).
Prema torne, nije 'tačno ono što je Georgi Dimitrov ranije
govorio, naime — da u Bugarskoj nema nikakve diktature.
Otkriva se da tamo ipak ima — diktatura proletarijata. I takode nije tačno da se u socijalizam uopšte može doči bez dik
tature proletarijata, kao što je ranije govorio Georgi Dimi
tro v i kao što su drugi govorili, nego je tačno da prelazni
period izmedu kapitalizma i socijaiizma mora biti ispunjen
suštinom diktature proletarijata.
Ovakva »otkriča« potstakla su Matijaša Rakošija da definiciju narodne demokratije »tačnije« precizira na sledeči način:
»Narodna demokratija je diktatura proletarijata bez sov
jetske forme.«
1 dalje:
»Pitanje je jasno: prelaz iz kapitalizma u socijalizam je
različit. Jedna njegova form a može biti sovjetska forma, a
d ru g a narodna demokratija.« (»Sabad nep«, Budimpešta,
16. I. 1949).
A sve to je zatim »krunisao« Jüdin u »Pravdi«, 27 aprila
1949 godine, sledečom »definicijom«:
»Na taj način je istoriskim iskustvom dokazano da dikta
t u r a proletarijata postoji u dvema formama: u formi sovjeta i
u formi narodne demokratije. Ostvarenje diktature proleta
rijata u formi narodne demokratije postalo je mogučno zbog
posebnih istoriskih uzroka i uslova.«
Na prvi pogled je u ovim definicijama zaista jasno samo
jedno, naime, da im nedostaje ono što je glavno i što su htele
definisati, to jest — da objasne, šta je 'to narodna demokrat ja i u čemu se ona razlikuje od sovjetske vlasti. Medutim, to
ne smeta Jožefu Revaju da pomenutu besadržajnu frazu M. Ra
košija servilno proglašava za krupan doprinos socijalizmu.

Ali odmah posle toga Jožef Revaj kaže ovo:
»Ako kažemo da je naša država proleterska diktatura bez
sovjetske forme, pod tim ne treba podrazumevati da mi od
sovjetske forme proleterske diktature nemarno šta da naučimo
i šta da primimo. Naprotiv! Organizacija naše države treba da
se približava sovjetskom tipu proleterske diktature, na primer,
kod reorganizacije naše administracije, pri ukidanju dvojnost:
administracije, sve širim i širim uključivanjem radnog naroda
u administraciju i u vršenje državne vlasti. Nesumnjivo je da
moramo izvršiti reformu našeg parlamenta, jer on još nosi u
sebi ostatke buržoaskog, brbljivog parlamentarizma, dvojnost
zakonodavne i izvršne vlasti.« (Govor na Plenumu CK MPT.
5. III. 1949).
Medutim, kada madarski komunisti sve to, što je nabrojao Revaj budu zaista ispravli u svojoj narodnoj demokratiji^
oni neče dobiti ništa drugo nego baš — form u sovjetske vlasti.
Je r šta su drugo, na kraju krajeva, principi o kojima govori
Revaj, nego oni koji čine suštinu Pariške komune, ili sovjeta
ili naših narodnih odbora? Očigledno se Revaj i drugi uopšte
nisu ni zapitali — šta je, zapravo, t a sovjetska forma vlasti,
pred kojom oni imaju takvo fetišističko strahopoštovanje, da
joj se ne usuduju ni približiti? Očigledno, oni imaju isto takomalo pojma o principima sovjetske vlasti koliko i o suštini
narodne demokratije.
Kada bi se ove definicije prevele na običan jezik, onda
bi izašlo da se diktatura proletarijata ne mora odmah pojavljivati neposredno u formi sovjetske demokratije, nego može
duže ili krače vreme nositi u sebi ostatke raznih formi starog
državnog sistema, što je, uostalom, j inače karakteristično za
prelazni period, pri čemu mogu za neko vreme te forme biti
čak preovladujuče. Kada bi Rakoši, Dimitrov, Bjerut i drugi
tako postavili to pitanje — imali bi pravo. Ali isticati kao
svoje originalno »otkriče« forme koje su pozajmljene od
buržoazije, a koje za neko vreme možda bolje odgovaraju
konkretnom odnotsu klasnih snaga i zadacima diktature prole
tarijata nego forme Pariške komune, sovjetske vlasti, naših
narodnih odbora itd. — to je više nego nesnalaženje u osnov
nim pitanjima razvitka socijalizma. Na kraju krajeva, svi ovi
autori takvih »originalnih« teorija diktature proletarijata trebalo bi bar da se sete da patentirano pravo na takve teorije
imaju reformisti II internacionale, koji su davno pre njih, to
jest najmanje »sorok ljet tom u nazad«, tvrdili isto, naime pokušavali su ovekovečiti buržoasku parlamentarnu republiku k a o

vrhunac »socijalističke« demokratije. A s druge strane, pomenuti autori ne bi smeli da zaborave na sledeču Lenj-inovu misao:
»Socijalizam vodi ka odumiranju svake države, pa prema
tome i svake demokratije, ali socijalizam se ne može ostvariti
drukčije nego preko diktature proletarijata, koja spaja nasilje
protiv buržoazije, tj. manjine stanovništva, s punim razvitkom
demokratije, tj. stvarno ravnopravnog i stvarno sveopšteg
učešča čitave mase stanovništva u svim državnim poslovima
i u svim složenim pitanjima likvidacije kapitalizma.« (Lenjin,
Dela, IV izd., to m 23, istr. 13).
Mogu li zaostale forme buržoaske demokratije u narodnodemokratskim zemljama obezbediti takav »puni razvitak de
mokratije«, to jest takvo »zaista sveopšte učešče čitave mase
stanovništva« u državnim poslovima? Razume se, to je nemogučno'. Zato je sasvim razumljivo da če madarski- i drugi k o 
munisti pre ili kasnije — ukoliko če hteti iči putem produbljivanja socijalističke demokratije — morati preu-zeti od sovjet
ske forme njene glavne principe, koji če njihovu narodnu
demokratiju ustvari pretvoriti u demokratiju tipa sovjeta, P a 
riške komune 'i naših narodnih odbora. I ostale zemlje narodne
demokratije neizbežno če morati poči- tim pra-vcem, ma da
svaka na svoj način i u svojim specifičnim formama.
UoS'talom, nije Marks! slučajno rekao ovo:
»Samo postojanje Komune donosilo je sa sobom, kao nešto
samo po sebi razumljivo, lokalnu samoupravu, ali ne više kao
protivtežu državnoj vlasti, koja sada postaje suvišna . . . Njena
prava tajna bila je ovo: ona je u suštini bila vlada radničke
klase, rezultat borbe proizvodačke klaise protiv prisvajačke
klase, ona je bila najzad pronadeni polit-ički oblik pod kojim
se moglo izvršiti ekonomsko oslobodenje r a d a .. .« (Marks,
»Građanski irat u Franeuskoj«, str. 67, izd. »Kulture«, Beograd).
Kod Marksa su, dakle, principi socijalističke demokratije
i pravac njenog razvitka jasno odredeni Pariskom komunom,
ma da ovi principi nisu dosledno bili- ostvareni ni u isamoj Pariskoj komuni niti su ostvareni do kraja u sovjetskoj vlasti u
SSSR-u. Razume se, neče svaka nacija odmah pasti u gotovu
formu takve socijalističke demokratije. Brže idu zemlje koje
su prošle kroz revoluciju koja je zahvatila široke radne mase
(Pariška komuna, SSSR, Kina, Jugoslavija), sporije idu zemlje
koje zbog specifičnih uslova nisu prošle takav put i moraju
na drugi način da savladaju ostatke prošlosti. Ali proglašavati
te ostatke narodnom demokratijom i nečim »principijelno
novim« na specifičnom putu u socijalizam — to je više nego

smešno. Može se govoritii o raznim putevima u socijalizam,
može se čak i bez sovjetske forme otiči prilično daleko u
izgradnji socijalizma, ali svestranog rascveta socijalizma i so
cijalističke demokratiije nema bez stalnog i svestranog razvitka
onih principa, koje je u klici dala Pariška komuna svojom
form om vlasti, koje je dala Oktobarska revolucija u sovjetskoj vlasti i naša Narodna revolucija u narodnim odborima.
Ima doduše i krupniih novih stvari u narodnoj demokratiji, ali te su zaista nove, a ne ostatak formi stare buržoaske
vlasti. To novo je na liniji daljeg proširavanja socijalističkog
demokratizma i daljeg razvijanja onih principa koje nam je
dala Pariška komuna i sovjetska vlast. Takva nov-ina je nesumnjivo, u prvom redu, tip Narodnog fronta kakav se kod nas
razvio i koji pretstavlja izvanredno pogodno sredstvo sve masovnijeg privlačenja naroda ka učešču u vlasti. U tom smislu
če i budučit razvitak socijalističke demokratije pokazati izo
bilje novih formi. U tom smislu se stvarno može i m ora govo
riti o raznim putevima u socijalizam. Ali proglašavati za novo
to što se revolucionarni preobražaj pojediniih zemalja razvija
brže ili sporije, s više ili manje ostataka prostosti i prosto
ovekovečiti jednu prelaznu etapu u tom razvitku kao »svoj
put«, to »otkriče« nema nikakve veze s marksizmom-lenjinizmom.
Narodna demokratija je, dakle, narodna demokratija zato
što je u njoj obezbedena rukovodeča uloga radničke klase, što
ona ostvaruje socijalizam, a ne zato što je ona u nekim ze
mljama još puna ostataka prošlosti u državnom sistemu. Naprotiv, ovi poslednji samo krnje narodnu demokratiju, daju
joj zaostaliju formu, a nii u kom slučaju nisu neka njena principijelna karakteristika.
Zaista: čega se pametan st di, time se lud ponosi!
Pogledajmo ovo pitanje i s druge Strane. Videli smo maiopre da je za ranije pomenute »teoretičare« pitanje narodne
demokratiije vrlo jednostavno »rešeno«: prema njima, narodna
demokratija je proleterska diktatura bez sovjetske forme. Ali
pri torne su nam ovi » te o re tič a rk »zaboravili« da objasne,
prvo, u čemu je zapravo razlika izmedu narodne demokratije
i »sovjetske forme«, a drugo, šta je ono zajedničko svim ze
mljama narodne demokratije što ih čini narodno-demokratskim
i što ih razlikuje od »sovjetske forme«.
Treba samo pitanje postaviti na takav način, pa da se na
prvi pogled vidi koliko su nenaučne i besmislene judinsko-rakošijevske definicije narodne demokratije, koje sam malopre

citirao. Ako je diktatura proletarijata sadržina kako sovjet
ske vlasti tak o i narodne demokratije — a u torne se danas,
izgleda, svi slažu, a slažemo se i mi — onda znači da je razlika
u formama. Ali postavlja se pitanje, šta je ono zajedničko u
form i narodne demokratije što ju kao takvu deli od sovjetske
form e demokratije?
Ako postavimo pitanje na takav način, pašče nam na prvi
pogled u oči da je, na primer, razlika izmedu formi narodne
vlasti u Jugoslaviji u «ravnjenju sa sovjetskom vlašču nesravnjivo manja nego, na primer, izmedu naše narodne vlasti' i
recimo rumunskog ili madarskog, poljskog ili bilo kojeg drugog
narodno-demokratiskog režima. Kakvo može biiti, na kraju
krajeva, uporedenje izmedu naših narodnih odbora, koji su
se rodili i razvijali u jeku krvave Narodne revolucije, koji su
se kao organi te revolucije pretvarali u organe narodne vlasti,
koji su «zdržali strahovit pritisak okupatora, domače i medunarodne reakcije, koji su nastali pošto je stari državni aparat
do temelja srušen i uništen, kakvo može biti uporedenje —
s jedne strane izmedu takvih narodnih odbora, koji imaju svu
vlast u svojim rukama i izmedu rumunskih ili nekih drugih
sreskih i okružnih načelnika ilii madarskih župana, koje p o 
stavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova. Tu, naravno, nema
nikakve sličnosti, nikakvog uporedivanja. Tu se mogu samo
ovi novi načelnici uporedivati sa starim načelnicima raznih
rumunskih, madarskih i drugih policiskih režima, a ne s organima naše revolucionarne demokratije. Mi doduše rumunskim,
madarskim i drugim komunistima ne zameramo što su zadr
žali te stare forme. Oni su to čak morali učiniti. Zameriti im
se može, u vezi s tim, što se suviše dugo služe takvim kompromitovanim i nedemokratskim oružjem. Ali je nedopušteno da
on:- na osnovu tih svojih načelnika i drugih sličnih nedemokratskih ili nedovoljno demokratskih institucija prave —- teoriju
0 narodnoj demokratiji.
Očigledno je, prema tome, da je definicija informbiroovskih »teoretičara« narodne demokratije nepravilna, neistinita
1 lišena svake naučne vrednosti.
III. O formama narodne demokratije
Ja sam u početku naglasio da je termin narodna demo
kratija i narodno-demokratska vlast u tom smislu u kakvom
se upotrebljava danas u istočno-evropskim zemljama, koje su
krenule putem socijalizma, dobio svoju upotrebu najpre u J u 
goslaviji u toku naše Narodne revolucije.

Ali to nikako ne znači da smo taj termin i tu pojavu mi,
jugoslovenski komunisti, prosto izmislili, »pronašli« kao nešto
»principijelno novo« (kao što kaže sovjetski profesor Ostrovitjanov), kao nešto što, klasiici marksizma-lenjinizma nisu
mogli predvideti (što opet kaže sovjetski profesor Leontjev).
Ne, to mi nismo učinili, pa, prema tome, nismo nikada nešto
slično, ni tvrdili. To su, kao Što smo pre videli!, ustvari pokušavali da učine samo oni iz drugih narodno-demokratekih ze
malja, koji su prosto od nas uzeli ime, od buržoazije neke parlamentarno-demokratske i druge još manje demokratske
forme, odrekli se diktature proletarijata, pa su taj galimatijag
proglasili za karakteristiku narodne demokratije. Medutim, taj
termin nije nimalo nov, upotrebljava ga več Marks. Termin
nije naučno precizan, ali ima svoje odredeno mesto. Ako nečemo da se taj termin pretvori u obienu frazu, onda za marksističko-lenjinističku nauku pojam narodne demokratije u da
našnje vreme ne može biti drugo nego odredena karakteristika
proleterske, socijalističke demokratije, to jest — takve forme
države u kojoj radnička klasa iima rukovodeču ulogu, kojom
ona istovremeno odražava intere® ogromne večine naroda,
njegove trudbeničke večine, a baš to, ustvari, u naše vreme
pretstavlja narod. J baš zbog toga radnička klasa, u borbi za
ostvarenje svoje istoriske misije, može da se oslanja na taj
narod, može i mora da daje i da da svojoj klasnoj diktaturi
formu najšiire demokratije za taj narod. Diktatura proletari
jata dobija narodski kara k ter u pravom smislu te reči. Očigledno je da je u tom smislu sovjetska demokratija takode
narodna demokratija. U tom smislu je proleterska diktatura
ustvari diktatura naroda nad šakom protivnarodnih eksploatatora i drug Tito ima sto puta pravo kada kaže:
»Ako gospoda r e a k d o n a ri smatraju diktaturom to što se
kod nas ne dozvoljava ostatku jedne neznatne šake svjetovnih
ili crkvenih reakcionara da ruše tekovine velike Oslobodilačke
borbe, — onda neka im bude to diktatura. Ali to je narodna
diktatura, jer pretstavlja 96% naroda. Diktatura 96% nad
4%, sto, drugim riječima, znači: najistinskija narodna demo
kratija.« (Tito, »Izgradnja nove Jugoslavije«, knj. II, str.
189— 190, izd. »Kulture« Beograd, 1948).
Očigledno je, prema tome, da je savršeno pogrešno ako
neko pokušava pojmu narodne demokratije da daje neku prin
cipijelno novu sadržinu, nešto »treče«, nešto izmedu diktature
buržoazije i diktature proletarijata.

Razume se ja tu govorim o razvijenim kapitalističkim ze
mljama, a ne o onim u kolonijalnom svetu, gde razvitak ponekad može dobijati donekle osobene forme.
Prema tome, ono što toj vlasti prelaznog perioda — k o ja
zbog neosporne rukovodeče uloge proletarijata po suštini
pretstavlja diktaturu proletarijata, to jest — niz jače ili sla
b š e razvijeniih formi proleterske, socijalističke demokratije
— daje kara k ter narodne demokratije, jeste činjenica da je ona
nastala u takvim istoriskim uslovima koji obezbeduju da se
ona može osloniti na još šire mase trudbenika, to jest — na
narod i na svakodnevno aktivno učešče narodnih masa u
upravljanju državom. U sadašnje vreme posle tridesetogodišnjeg opstanka SSSR-a i posle toga što je ideja socijalizma
izvojevala svetsko-istorisku pobedu, baš ta narodno-demokratska strana prelaznog perioda sve jače dolazi do izražaja, j e r
se socijalistička država u današnje vreme može oslanjatii na
daleko šire narodne mase nego što je mogla to da čini- dikta
tura proletarijata u Rusiji u posleoktobarskom periodu. Pod
takvim uslovima povečava se neposredno učešče narodnih masa
u celokupnom aparatu državne uprave, demokratija se produbljuje i dalje razvija.
Takav proces je naročiito došao do izražaja u našoj zemlji.
Naša revolucija je socijalistička revolucija, ali je ona kao takva
narodna revolucija. Narodna je ona zato jer se radnička klasa
kao rukovodeča snaga ne samo uspela povezati sa seljačkim
radnim masama i ostalim trudbenicima u svakodnevnim eko
nomskim ii političkim akcijama protiv zajedničkog neprijatelja, nego je podigla te mase na oružani ustanak protiv okup a to r a i protiv domačih izdajnika, u kome se stvorio naročito
čvrst savez radnih masa pod rukovodstvom Komunističke p a r 
tije, takav savez koji je omogučio da je ideja socijalizma p o 
stala bliska najširim narodnim masama i da su one u velikoj
večini bile spremne prolitii i krv za tu ideju. Otuda je moglo
biiti izvršeno takvo brzo organizovanje snažnog sistema na
rodne vlasti.
P otre bno je, u vezi is tim, da imamo pred očima naročito
sledeče momente, koji produbljuju i prošiiruju narodni k a ra k 
ter naše socijalističke revolucije i naše socijalističke demo
kratije:
1.
Srednji seljak bio je kod nas, uglavnom, sve vreme .,
s nama, doduše ne dosledno, ne uvek, ne sav, često vrlo kolebljivo, ali nije bio samo »neutralan«, nego je iišao s nama.

2. S nama je u ogrom noj večini išla inteligencija i ona se
danas pod vrlo iteškim uslovima aktivno zalaže u borbi za socijalističku izgradnju. Može li se smatrati slučajnim posleratni
rascvet naše nauke i njeno uključivanje u soc:jalističku iz
gradnju? Razume se, to nije slučajno, nego odražava stav
ogrom ne večine naše inteligencije.
3. S nama su išli i uz nas ,su ostali mnogi! patriotski ele
menti stare Jugoslavije, jer su se ii praksi ubedili — iako nisu
komunisti — da socijalizam znači ne samo nezavisnost, nego
i srečnu i ponoisnu budučnost za naše narode. Lenjin je 1918 g.
napiisao nekoliko članaka u vezi s pozitivnim stavom prema
sovjetskoj vlasti koji je iz patriotskih pobuda, u jednom m o
mentu, zauzeo jedan eserovski voda, analizujuči u tim člancim a kako če prelazak tog esera i njemu sličnih uiticati na
diktaturu proletarijata u smislu proširenja demokratskih formi
i smanjenja uloge nasilja. Pa zar kod nas nije broj takvih
pa triota nesravnjeno veči nego što je bio u onim godinama
u SSSR-u?
4. Takode je nesumnjivo da je otp or kapitalističkih elemenata u našoj zemlji bio i da je i sada relativno slabi ji nego
što je bio u SSSR-u, s jedne Strane, jer je imao m nogo slabiju
masovnu podršku, a s druge Strane, jer je jedan deo kapitalista
shvatio neizbežnost likvidacije kapitalizma u našoj zemlji, —
u šta ih je ubedila snaga naše revolucije i iskustvo iz SSSR-a,
p a je položio oružje i uključio se u rad kao ostali gradani
naše zemlje. Razume se, ni narodna vlast takviima koji su re
šili da obračunaju sa prošlošču ne smeta da u novim uslovima,
n a radu — kao svi naši trudbenici — razvijaju svoje sposobno
sti. To nije nikakvo uraistanje kapitalističkih elemenata u so
cijalizam, nego rezultat pravilne revolucionarne socijalističke
politike u sadašnjim uslovima i socijalističkog demokratizma.
Zar nije jasno, posle svih tih činjenica, zašto je naša proleterska demokratija zaista široka narodna demokratija i zašto
tak o temeljito greše oni koji u narodnoj demokratiji ne vide
k o r a k napred u razvitku proleterske demokratije, nego baš
o statke kapitalističke prošlosti u njoj.
Nama su mnogi mudrijaši došli s prebacivanjem da mi p re 
cenjujemo ulogu seljaštva, a da potcenjujemo opasnost kapita
lističkih elemenata medu seljaštvom. Ustvari, mi nismo nikada
ni precenjivali ni potcenjivali ni jedno ni drugo. Ali, ovi mu
drijaši ne bi smeli da zaborave na dve činjenice, koje naročito
odreduje naš odnos prema radnom seljaštvu, a time i širinu
naše narodne demokratije, a to su:

1. da je naš seljak bio mnogo jače proletarizovan, a politički razvijeniji nego što je bio ruski seljak 1917 godine;
2. da mi naše seljake u revoluciji nismo mobilizovali na
pitanjima borbe za mir i imajuči takve naročite uslove k a o
što je to bilo raspadanje imperiijalističkog ratnog fronta u
vreme Oktobarske revolucije, nego smo ih mobilizovali na
pitanju pozivanja u rat, na pitanju odlaska na front.
I mi smo zaista ratovali pod rukovodstvom Komunističke
partije kroz nekoliko godima, s armijom od nekoliko stotina
hiljada ljudi, protiv svih mogučnih neprijatelja, protiv svih mogučnih armija i autoriteta i pm .iv svoje scpstvene buržoazije.
A ogromna večina te armije bio je radni seljak. Svakome ko
pravi naučnu analizu na osnovu objektivnih činjenica, a ne
skolastičkom citatologijom, moralo bi biti jasno, da je u
takvom ratu i pod takvim uslovima morao nastati naročito
čvrst savez radnika i radnih seljaka i čitavog radnog naroda,,
naročito čvrst Narodni front, zaista narodni front i da je baš
zbog takvog saveza i zbog takve rukovodeče uloge radničke
klase ideja socijaiizma i neproleterskim trudbeničkim masama
postajala sve bliža.
Čvrstina toga saveza izmedu radnika i seljaka, proširenog'
i na ogromnu večinu inteligencije i na ostale trudbenike, to je
ono što je našoj socijalističkoj revoluciji dalo narodni k a ra k 
ter, a vlasti koja je iiz nje proizišla karakter narodne demo
kratije. I baš zbog toga što je naša revolucija bila narodna
revolucija, morale su i forme narodne vlasti biti zaista takve
da je neposredno učešče naroda u vlasti moglo postati najmasovnije i najaktivnije. Dosada je u iistoriiji revolucionarnih,
pokreta k a o form a te vlasti poznata Pariška kom una i sovjet
ski sistem, koji je principe Pariške komune dalje razvio u jedinstven državni sistem socijalističke demokracije. Zato se naša
narodna demokratija neophodno morala razvijati i od samog
početka se razvijala kao revolucionarna demokratija tipa P a 
riške komune i sovjetske vlasti.
U drugim zemljama, naprötiv, gde nije bilo takvog široko g revoluciomarnog učešča masa u borbi za vlast, sačuvali ;SU
se ne samo veči ili manji ostaci starog državnog aparata, ne g o
se u večoj ili manjoj meri održala i sama form a starog buržoaskog režima.
Otuda izviru osetne razlike u formama narodne demokra-tije u pojedinim zemljama. Te su razlike uglavnom na liniji
večih ili manjih oistataka buržoaske države, kao što su: parlamentarizam, podela vlasti, otsustvo lokalnih organa narodne

vlasti (mesto njih postoje organi miinistarstva unutrašnjih p o 
slova), paralelno postojanje pret,stavničkih organa naroda, koji
imaju samo savetodavnu funkciju, poistavljanje narodnih
o d b o r a odozgo itd.
U Bugarskoj su sve do aprila 1948 godine vršili lokalnu
vlast opštinski pretsednici i delovode, sreski upravitelji i oblasni direktori, a svi su bili postavljeni od strane ministarstva
unutrašnjih poslova. Tek februara 1948 godine donet je zakon
o narodnim savezima, uglavnom prema našem Zakonu o na
rodnim odborima. Ali., ukoliko je rečeni' bugarski zakon otstup a o od našeg, on je otstupao na liniji birokratske centraliza
cije, koja ustvari narodne savete pretvara više u izvršne organe
ministarstva a ne u lokalne organe državne vlasti, koji bi: —
u okviru zakonski/ odredenih prava — stvarno držali svu vlast
u svojim rukama.
U Rumuniji su, takode, sve do početka ove godine, bili na
čelu opština, srezova i okruga činovnici postavljeni od Mini
starstva unutrašnjih poslova, a i isada to uglavnom u praksi
nije izmenjeno. Tek januara 1949 god. donet je zakon o n a 
ro dnim savetima, uglavnom na istim principima kao i naš, ali
ise on uopšte još nije počeo primenjivati, nego se tek postavIjaju od strane vlade nekii provizorni komiteti. Ne može se čak
reči da se čitav taj sistem oslobodio metoda koji su bili k a 
rakteristični za stare režime u Rumuniji. Očigledno, rumunski
rukovodioci prema tim metodima nisu tako osetljivi k a ko bi
komunisti trebalo da budu ne samo zbog njihove moralno-poliit'čke osetljivosti same po sebi, nego pre svegai zato da bi našli
•najkrači put ka narodnim masama.
U Madarskoj je ostao gotovo potpuno na snazi stari bur;
žoaski sistem podele vlasti. Zato i u lokalnom merilu vrše vlast
veliki župani, gradonačelnici, sreski i opštinski načelnici i seo.ski knezovi, koje sve postavlja ministar unutrašnjih poslova,
a pored njih postoje takozvana »samoupravna tela« sta rog
buržoasko-dem okratskog tipa, koja nemaju gotovo nikakve
vlasti. Pored toga postoje takozvani nacionalni odbori, koji
bi navodno trebalo da postanu ono što su naši narodni odbori,
.ali zasada imaju samo nekakvu savetodavnu funkciju i praktički m nogo ne znače. Karakteristično je da je reakcija uperila
svoj glavni udarac baš protiv tih nacionalnih odbora, osečajuči da je to jedina form a kroz koju če radni narod stvarno
moči učestvovati u vlasti i zato osečati tu vlast kao svoju. Ali
madarski komunisti te odbore nisu uzeli tako u zaštitu kao
š to su bili dužni da to učine. Očigledno ih je skolastičko žon

gliranje marksističko-lenjinističkim citati,ma tako ošamutilo
da uopšte nisu bili u stanju da vide gde je glavna karika za
dalje razvijanje njihove narodne demokratije.
U Poljskoj itakode još ne postoji nikakva izborna narodna
Vlast. Narodna veča su stvorena posle osi oboden j a na taj
način što ;su u njih delegirale svoje pretstavnike sve dem okrat
ske stranke i organizacije. Taj princip važi za sva veča — od
mesnih do vojvodskih (oblasniih). Narodnim večima upravlja
pretsednik koga postavlja Ministarstvo administracije. Narodna
veča, prema statutu, imaju, u odnosu na organe državne admi
nistracije, isamo kontrolnu i savetodavnu funkciju, prema tome
<— uopšte nisu u pravom smislu organi vlasti. Narodna veča po
svojoj strukturi i delovanju, dakle, nemaju gotovo nikakve
sličnosti s našim narodnim odborima, koji drže u svojim rukama svu vlast.
U čehoslovačkoj poistoje narodni odbori po mestima i sre■zoviima, u koje su pojedine partije, prema izbornim rezultatima iz 1946 godine, delegirale svoje pretstavnike uz neke promene koje su posle februara 1948 godine izvršili akcioni odbori
iNarodnog fronta. Oblasne narodne odbore postavilo je Mini
starstvo unutrašnjih poslova u saglasnosti s resornim ministar6tvima. Nikakvi izbori se dosada.nisu vršili. Ovi narodni odbori
nemaju nikakvih skupština, nego pretstavljaju samo kolektiv
rukovodilaca pojedinih grana državne uprave. Radi se, dakle,
ustvari, o izvršnim organima centralne upravne vlasti, a k o n 
trola naroda odozdo može doei do izražaja u vrlo maloj meri.
S našim narodnim odborima, dakle, tu takode ima veoma malo
sličnosti.
Ja ne navodim ove primere samo kao prigovor rukovodstvu tih komunističkih partija da ulažu i suviše malo napora
u pravcu demokratiizovanja formi narodne vlasti, ma da bi se
često puta i taj prigovor m ogao da postavi. Ilpak, nema ni
kakve sumnje da su sami uslovi u kojim a .se razvijala socijalistička revolucija u tim zemljama usporavali; proces daljeg razvi
janja narodne, to jest — socijalističke demokratije. Ali ja sam
hteo s tim primerima pre svega da ukažem na to, da to> što
se danas naziva »narodnom demokratijom« nije nikakva jedinstvena forma kao, na primer, sovjetska vlast, nego da se tu
radi o čitavom nizu formi — od vrlo zaostalih nedemokratskih oblika, preko parlamentarne demokratije, do sovjetskih
oblika. Prema torne, sasvim je nenaučno, nepravilno i glupo
govoriti o torne da diktatura proletarijata nastupa bilo u formi
sovjetske vlasti bilo u formi narodne demokratije. U Jugosla

viji narodna demokratija nosi uglavnom sovjetsku formu, a u
drugim zemljama ona još sasvim ili pretežno zadržava formu
buržoaske parlamentarne demokratije, a ponekad čak još zaostalije forme sta rog sistema.
Ali i pored toga se te zemlje nesumnjivo razvijaju u
pravcu socijaiizma, čak i one koje sie služe najzaostalijiim f o r 
mama državne vlasti. štaviše, kao što sam več pre rekao, mi
čak mislimo da se takve forme ne dadu prekonoč menjati,
nego treba izvršiti ogroman politički rad u masama, a pre svega
treba ih čvrsto vezati s radničkom klasom, pa če tek onda one
moči da se služe takvim demokratskim oružjem kao što su, na
primer, naši narodni odbori. Ali kada nama neki kominformoviski mudracii dokazuju kako je baš takva njihova narodna demo
kratija uzor narodne demokratije, a uz to još neka »nova«
form a diktature proletarijata — pronadena, eto, u njihovo]
zemlji, i kada uz to napadaju novu Jugoslaviju koja je daleko,.
daleko odmakla ispred svih njih u pogledu razvitka narodne
demokratije, to jest — socijalističke demokratije, da 'Se ona
p retv a ra u buržoasku republiku, onda mi njima m oramo reči:
Stanite, gospodo, vi ne samo da do guše čučite u zaostalim
formama buržoaske demokratije, neko čak i u formama koje
su vam ostavile stari reakcionarna režimi u vašim zemljama i
vi još mnogo treba da učinite pa da vaša narodna demokratija
u punom smislu te reči bude — narodna. Ako želite da idete
dalje u razvijanju narodne demokratije, onda treba; da nadete
takve forme preko kojih čete moči da privlačite narodne mase
ka vlasti, da razvijate lokalne organe narodne vlasti, ne kao
organe ministarstva unutrašnjih poslova, nego ka o jedrne
organe jedinstvene državne vlasti po administrativno-teritorijalnim jedinicama, koji če biti odgovorni pred trudbenicima
koji su ih izabrali i koji če biti sposobni da ostvaruju osnovne
zadatke u borbi za socijalizam.
Čuju se, doduše, ponekad glasovi da je više-manje sve '
jedno kakve su forme vlasti, glavno je da ta vlast vodi u soci
jalizam, da se bori za socijalizam. Glavno je, kažu takvi ljudi,*
k o g a pretstavlja takva: vlast,-koju klasu, a ne kakva je.
M ina je da je to glavno, ali ono nije dovoljno i onaj.
koji vidi samo to, taj dovodi u opasnost i ono što je glavno.Ne treba zaboraviti nikada da nikakav savršeni birokratski
aparat, m akar kakvo mu genijalno rukovodstvo stajalo na
čelu, ne može da izgradi socijalizam. Socijalizam može da raste
samo iz iniciijative milionskih masa uz pravilnu rukovodeču
ulogu proleterske partije. Prema tome, razvitak socijaiizma ne;

može ići nikakvim drugim putem nego putem stalnog produbljivanja socijalističke demokratije u smislu sve veče samou
prave narodnih masa, u smislu sve večeg njihovog privlačenja
ka radu državne mašinerije —■ od najnižeg organa do najviših,
u smislu sve večeg učešča u neposrednom upravljanju u svakom
pojedinom preduzeču, ustanovi iitd.
Lenjin, u vezi s time, kaže sledeče:
»Što je punija demokratija, to je bliži trenutak kada če
ona postati nepotrebna. Što je demokratičnija »država« koja
Se sastoji iz naoružanih radnika i koja »več nije država u pra
vom smislu te reči«, to če brže početi da odumire svaka d r
žava.« (Lenjin, »Država i revolucija«, str. 92, izdanje »Kulture«,
Beograd).
Samo tako su postavljali pitanje socijalističke demokratije
klasici marksiizma-lenjinizma. Nepridržavanje tih principa: neophodno vodi ka birokratizmu, ka osamostaljavanju birokratskog
aparata u odnosu prema narodnim masama, ka potčinjavanju
tih masa birokratsko™ aparatu. A takav položaj u socijalističkom sistemu — makar kako k r a tk o tra ja n on bio — vodi ka
čitavom nizu negativnih pojava, kao što su: receptomanija,
konzervatizam u metodima i organizacionim formama, gušenje
stvaralačke inicijative odozdo, vaspitavanje birokratskih beskičmenjaka, idejna stagnacija, skretanje s marksističko-lenjinističke nacionalne politike itd.
Marks i Engels su nam u vezi s analizom Pariške komune
jasno ukazali na birokratizam kao na veliku opasnost posle
pobede proletarijata nad buržoazijom. Alj oni su istovremeno
ukazali i na nepogrešivo oružje pobedničkog proletarijata kojim če se obezbediti od te opasnosti. To se oružje, prema
Marksu i Engelsu, sastoji u sledečem:
1. izbornost i smenljvost s v ’h rukovodečih službenika u
s v im . organima državne uprave i privrede;
(2. takav sistem plata koji če sprečiti jagmu za rukovodečim
položajima u državnoj upravi;
3.
neposredno privlačenje masa ka državnoj upravi na
takav načiin, kao što dodaje Lenjin, da če svako neko vreme
biti »birokrata« a da niko neče moči zbog to g a postati bi
rokrata.
Danas neki ljudi proglašavaju utopizmom izvesna Marksova tumačenja oko Pariške komune. Ustvari, tu se ne radi ni
o kakvom utopizmu kod Marksa, nego o duboko naučno utemeljenoj opštoj perspektivi', koju je on dao za razvitak socija-

lističkog društva. Ti principi ne mogu uvek i odmah biti do
sledno ostvareni čim proletarijat uzme vlast u svoje ruke. Ali
su oni nephodan putokaz kojim pravcem treba da ise razvija
socijalistička demokratija. Pariška komuna je bila prototip
sovjetske vlasti i narodne vlasti našeg tipa. Njeni osnovni prin
cipi i osnovne organizacione forme, iako nerazvijene i nedo
vršene, pretstavljaju j osnovu sovjetske organizacije. To nije
nikakav slučaj niti neko svesno1 podražavanje. Niti su ruske
mase znale za organizaciju Pariške komune kada su stvarale
isovjete, niti su naše mase znale organizaciju sovjeta kada su
stvarale narodne odbore. A te iste forme pojavile su se i u
revoluciionarnom pokretu na Istoku. Razume se, kod toga je
igralo važnu ulogu rukovodstvo, ali glavno je pri tom e to, da
te forme pretstavljaju odraz duboke težnje radnih masa da
neposredno upravlja ju svojom državom. A najneposrednije'
one -mogu da upravljaju svojom državom baš u takvim for
mama. Proletarijat, u svojoj borbi za socijalizam, može da
iskoristi razne državne forme, pa i buržoasko-demokratske
forme, ali ono što odgovara državi epohe socijalizma, koja priprema i započinje put odumiranja države kao takve — to su
one forme koje su se pojavile u Pariskoj komuni, u sovjetskoj
vlasti, u našim narodnim odborima i sličnim oblicima, sposob
nim da privuku mase najneposrednijem i najmasovnijem
učešču u upravljanju državom. Iči u drugom pravcu — znači
napuštati principe marksizma-lenjinizma, principe socijalističke
demokraije.
U vezi s tim hteo bih da naglasim još jednu pojavu, naime
— pojavu razmdmoilaženja izmedu reči i dela u nekim socijalističkim zemljama. Često se do neba uzdiže demokratičnost
državnog sistema, u superlativima se govori o socijalističkom
demokratizmu, o narodnoj demokratiji itd. Ali istovremeno se
u nekim zemljama zataškavaju nedostaci i zaostalost te denmk ra tije i sakriva stvarna besperspektivnost koja vlada u Vrho
vima u pogledu njenog daljeg razvitka. Nema sumnje, svaki i
najzaostaliji elemenat proleterske demokratije, isttoriski uzevši,
progresiivan je k o rak dalje od kapitalističkog sistema, ma kakvu
ovaj demokratsku fasadu nosio. Ali, istovremeno, ne treba zaboraviti da je, imajuči u vidu perspektivu socijalističkog
razvitka, sadašnji stepen socijalističke demokratije ipak još re
lativno nizak i da njen razvoj neče iči dalje spontano, nego
svesnim radom komunista i svih graditelja socijalistitčkog dru
štva. Nije, prema tome, dovoljno samo pevati slavu socijalističkoj demokratiji i misliti da smo s njom več došli na kraj

ljudske mudrosti, nego treba raditi na njenom daljem usavršavanju i produbljavanju. Ukoliko če više socijalistička demo
kratija stvarno biti soeijalistička, to jest — ukoliko če više
iz socijalističke države iščezavati os'taci kapitalizma i negativne
prošlosti uopšte, utoliko če više soeijalistička demokratija po
stajati opštenarodna, utoliko če smelije ona da razvija samoupravu narodnih masa, sve dok se ne pretvori u pravu slobodu
za sve ljude, čime če ona kao državna form a faktički da
odumre.
Karakteristična erta nosilaca birokratske linije u socijalističkim zemljama jeste ono što su Marks i Engels nazivali sujevernim strahopoštovanjem pred državom. Razume se, država
n e .o d u m ir e time što postaje sve slabija. Naprotiv, ona jača
stalnim produbljavanjem demokratije, sve širim učeščem masa
u upravljanju državom i, naravno, s razvijanjem produktivnih
snaga socijalističkog društva. Ali u isto vreme se baš stalnim
usavršavanjem socijalističke demokratije stvaraju uslovi njenog
odumiranja. Zato je potpuno pogrešan stav onih koji se s potcenjivanjem odnose prema takvim zadacima, a istovremeno pokazuju tendencije ka birokratskom centralizmu na štetu s a 
m ouprave naroda. Ni najgenijalniji čovek ne može da predvidi
sve ono što mogu u svakodnevnoj praksi da ostvare milioni
graditelja socijaiizma ako nisu sputani birokratskim centrali
zmom. Ne može biti sumnje da u revolucionarno«! prelaznom
periodu izmedu kapitalizma i socijaiizma preusudnu ulogu igra
odlučno revolucionarno rukovodstvo proleterske partije, koje
ima pred sobom jasan cilj i odreden put ka tome cilju. Ali je
isto toliko jasno da revolucionarna rukovodstvo može samo
onda imati uspeha ako se oslanja na stvaralačku aktivnost i
inicijativu najširih radnih masa. Ako bi jedno takvo rukovodetvo uobražavalo da je ono nepogrešivo it da može obezbediti
izgradnju socijaiizma prosto s centralizovanim administrativ
nim aparatom, a> da mu nije potrebna inicijativa odozdo, inicijativa masa, inicijativa nižih organa vlasti, takvo rukovodstvo
če neizbežno postati, smetnja na. putu socijalističke demokra
tije, al to znači — i kočnica na putu socijalističkog razvitka
uopšte. Mi ne mislimo da je mogučno raditi bez grešaka, ali
smatramo manje opasnim one greške koje se črne kada samostalno dolazii do izražaja inicijativa! odozdo, od grešaka onih
birokrata koji bi sebi uvrteli u glavu da su nepogrešivi i da
se sme da uradi samo ono čemu oni daju svoj blagoslov.
*
Demokratija je fo rm a države, a klasna vladavina njena
sadržina. I sadržina i form a odumire zajedno s državom. To

ne znači da form a nije važna. Ne, ona je isto ta k o važna, i to
ne samo u uslovima buržoaske, nego i, proleterske diktature.
Bitna razlika izmedu buržoaske i proleterske diktature je, kao
što je poznato, u -torne da je prva demokratija za manjjnu, i
t o ugnjetačku manjinu, a druga za večinu, koj.a je bila do juče
ugnjetavana, a koja se sada sama oslobada, da bi stvorila
uslove za demokratiju, za sve ono što če istovremeno značiti
odumiranje demokratije kao državne forme. A to- istovre
meno znači da je produbljavanje i širenje demokratije u svim
oblastima društvenog života zakon socijalističkog razvitka p re 
laznog perioda i da! kršenje toga zakona neizbežno mora: do
vesti do teških posledica, a pre svega do pojava ideološke
stagnacije. Izgleda da o tome u nekim socijalističkim zemljama
ne vode dovoljno računa.
Zato nije sporedno kako je organizovan i kako se razvija
sistem vlasti u socijalističkoj državi. Nije dovoljno da proleterska partija ima rukovodeču ulogu, nego je potrebno obezbediti revoluciju — kao što je rekao Marks -— od njenih
sopstvenih b irokrata koji, ako več ne okrenu točak razvitka
unatrag, ono bar mogu ozbiljno da ukoče tempo razvitka so
cijalizma i društvenih proizvodnih snaga uopšte. Komunisti i
svi napredni ljudi imaju pravo i dužnost da kritikuju takav
sistem proleterske diktature koji pokušava da ovekovečil svoje
najniže i najzaostalije form e ili se razvija putem birokratskog
centralizma, jer sve to sputava socijalistički razvitak i razvitak
društvenih proizvodnih snaga. Naročito danas, kada je imperijalistički sistem još jak, takve tendencije mogu samo da slabe
socij alistički svet i da daju reakcionarima u ruke oružje za
borbu protiv socijalističkog sveta.
Kroz čitavu istoriju može da se prati čimjenica da su svi
revolucionarni pokreti proširili učešče narodnih masa u vlasti
i Ш su postavljali na dnevni red pitanje samoupravljanja na
roda. Isto tako nam istorija pokazuje da je karakteristika za
sve društvene sisteme koji su napuštali liniju napretka i posta
jali reakcionarni, da je njihov prvi k o rak na tome put.u bio
izolacija državnog aparata od masa i postepena likvidacija
svih formi narodne samouprave. O tome su govorili več Marks
i Engels, a Lenjin kaže sledeče:
»Gospoda pretstavnici vlastele i kapitalista, koji sede u privremenoj vladii, na svaki način hoče da sačuvaju stari caristički aparat upravljanja: »odozgo« postavljano činovništvo-.
Tako su radile sve buržoasko-demokratske republike u svetu
skoro uvek, sem u kratkotrajnim periodima revolucije u nekim

zemljama. T ako su radili — olakšavajuči i pripremajuč; time
p ovratak od republike ka monarhiji, ka Napoleonu, ka vojnim
diktatorima . . . «
U sistemu socijalističke demokratije, prema tome, samou
pravnost je njen najneophodmji elemenat, osnovna karika u
pravcu produbljavanja socijalističkog demokratizma, koji mogu
oslabiti samo birokratske centralističke tendencije. Baš zbog
to g a bi bilo krajnje pogrešno misliti da če takav razvitak soci
jalističke demokratije u prelaznom periodu iči sam od sebe,
automatski. Ne, takav razvitak može se obezbediti samo svesnom rukovodečom ulogom proleterske partije i upornom,
fetalnom borbom protiv pokušaja birokratskog narušavanja
osnovnih principa socijalističke demokratije. Ma kakve forme
ona na početku dobijala, socijalistička demokratija može se
razvijati samo u jednom pravcu — u pravcu sve snažnijeg
razvijanja samoupravljanja naroda, u pravcu sve večeg spa
janja državnog aparata s narodnim masama. Ponavljam, prema
torne, da je smešna i nepravilna definicija, da je narodna de
mokratija diktatura proletarijata bez sovjetske vlasti, kao što
je uopšte pogrešno uzimati narodnu demokratiju kao neku
posebnu kategoriju. Ustvari, narodna demokratija je jedan
opšti termin, uzet iz marksističko-lenjinističke riznice, koji
označava širinu proleterske demokratije, narodni k arakter p r o 
leterske demokratije, a konkretno to ime odgovara nizu Astoriski uslovljeniih formi — o kojima sam pre govorio — prelaznog perioda od kapitalizma ka socijalizmu. Ono što je svima
zajedničko jeste neosporno rukovodeča uloga proleterske parttije, kao avangarde radničke klase, a to upravo i daje na
rodnoj demokratiji suštinu diktature proletarijata.
Praviilan zaključak bi bio, dakle, iz čitave te diskusije o
narodnoj demokratiji, da je razvitak zemalja narodne demo
kratije pokazao da se u prelaznom periodu mogu kao forme
diktature proletarijata pojavljivati i druge forme, a ne samo
sovjetska vlast, a da i sama sovjetska vlast ne mora imati potpuno istu formu u svim zemljama. Ali, nema nikakve sumnje:
da principi koje je u tom pogledu dala Pariška komuna, a koji
su dalje razvijeni u formi sovjetske vlasti, pretstavljaju neop
hodni zakon razvitka socijalističke demokratije. Očigledno,
socijalistički se razvitak ne zaustavlja na bilo kojoj od tih
formi, kao što se nije zaustavio ni na posleoktobarskoj formi
sovjetske vlast, nego ide dalje — putem sve večeg produblja
vanja socijalističke demokratije kao opštenarodne dem okra
tije, sve više spajajuči državni aparat s narodnim masama, —

sve dok čovečanstvo ne odbaci — kao što kaže Engels — i p o 
slednje ostatke te »starudije državnosti«.
Jnformbiroovski » te o re tič a rk narodne demokratije su,
dakle, pokazali temeljit neuspeh u pokušajima da daju naučnu
definiciju narodne demokratije. To, naravno, nije slučajno.
Onaj koji ne veruje u revolucionarnu energiju sopstvenog n a 
roda, a gleda na sve pojave kroz gotove recepte — j e r sam
nije došao u položaj da bude prisiljen na stvaralačku primenu
marksizma-lenjinizma u živoj revolucionarnoj borbi za vlast
•— taj če svakako teže da se snade u pitanjima — št a je forma,
šta je sadržina, šta je glavno a šta sporedno i gde je glavna
karika daljeg razvijanja narodne demokratije.
IV. Principi naše državne izgradnje
Ono što u prvom redu karakteriše našu narodnu demo
kratiju i našu državnu izgradnju jesu, pre svega, sledeči prin
cipi:
1.
Narodna vlast u našoj zemlji pretstavlja demokratiju
za trudbenike, za ogromnu večinu naroda, za sve one koji ne
žele povratak starog kapitalističkog sistema. Za ostatke kapi
talizma i za njihove svakojake agenture narodna vlast je, medutim, nepopustljiva diktatura koja toj šačici ostataka prošlo
sti otvoreno postavlja da biraju izmedu dve mogučnosti: ili
da se dobrovoljno odreknu te prošlosti i da se poistaraju da
nadu u socijalističkom društvu uslove svog ličnog opstanka i
razvitka kao i svi ostali trudbenici naše zemlje, ili če na njih
pasti ruka naše narodne vlasti.
Kada mi tako govorimo, mi se ne bojimo prigovora lažiidemokrata sa Zapada, koji nam viču: da, vi dajete dem okra
tiju samo onima koji su za vas, vi imate jednopartiski sistem.
Drug Tito je na tu poviku ovako odgovorio:
»Ali, neka oni viču koliko ih je volja, njima drugo i ne
ostaje. Mi im možemo odmah postaviti konkretno pitanje: Ko
liko vi, gospodo, imate partija? Imate samo dvije. A kakve su
vam te partije? U suštini — potpuno jednake, one se održaVaju i podržavaju svemočnom dolarskom diktaturom. Dakle,
t o su partije krupnih finansiskih magnata, bez obzira što u
njim a ima i dobronamernih pristalica, ali koje ne mogu ništa
učiniti, makar nešto i htjele. Dakle, to su partije demokratije
zapadnog tipa, demokratije u vrlo lošem smislu, preko kojih
krupni kapitalisti provode svoju diktaturu.«
Demokratija za narod — da, ali šaka eksploatatora i nji
hovih advokata ne spada u taj narod. Narod — t o su naši
m

itrudbenici, ljudi koji žive od svog sopstvenog rada, koji niIkoga ne eksploatišu, ali su sami bili na jedan ili drukčiji način
eksplo'atisani. Oni su se baš zatoi i ujedinili u jedinstvenom
Narodnom frontu na čelu s radničkom klasom i pod rukovod
stvom Kompartije da bi sprečili povratak sistema eksploatacije,
'da bi ostatke toga sistema postepeno sasvim očistili i izgradili
socijalistički sistem, u kome neče biti eksploatacije čoveka
čovekom. Saipo te mase zato imaju pravo da govore kao
•narod. Samo za njih danas važi naša demokratija. A sutra,
tkada bude otstranjen poslednji ostatak kapitalističke eksploa
tacije — narod če biti svi gradani naše zemlje, a demokratija
če biti za sve.
Advokati zapadne demokratije govore nam da je kod nas
jednopartiski sistem, pa da, prem a tome, kod nas ne može
'biti demokratije. Ustvari, kao što je poznato, ne radi se o
partijama, nego se radi o klasama. Tamo više partija brani
vladavinu jedne klase, to jest kapitalista. Uloga avangarde p r o 
letarijata kod nas, kao rukovodeče i usmeravajuče snage, medutim, savršeno je druga, nego što je uloga partija u kapitalističkom društvu.
To ne znači da u našim narodnim masama nema raznih
mišljenja o pojedinim pitanjima. Takva razmimoilaženja u
mišljenju postoje, ponekad, na opštoj naprednoj osnovi, ponekad kao ostatak prošlosti. Ali da bi se ta mišljenja odrazila
nisu potrebne partije, jer kod nas nije zakonodavna i izvršna
vlast podeljena, pa da tek mišljenje jedne partije, koja dobije
večinu, može da dobije uticaj na izvršnu vlast. Naš je državni
mehanizam takav da mišljenje pojedinaca neposredno dolazi do
izražaja i svakodnevno se proverava u praktičnoj izgradnji.
Takav je sistem, naravno, moguč samo pod uslovom da se
ivrši najšire neposredno učešče narodnih masa u narodnoj
vlasti, i to u svim njenim organima. A takav je baš sistem
'kod nas.
Posebno treba istači da je naš Narodni front takva
iforma saveza svih trudbenika u kome rukovodeča uloga Komu
nističke partije obezbeduje jasnu socijalističku perspektivu, ali
u kome dolaze do svog izražaja razna mišljenja i to s daleko
više izgleda da svako pojedino mišljenje, ako je u njemu iole
zdrava i konstruktivna suština, bude uzeto u obzir, nego u
sistemu buržoaske demokratije, čak ako pustimo po strani
njenu klasnu suštinu. Nasuprot tome, u buržoaskoj demokratiji mišljenje pojedinca formalno dolazi do izražaja samo kod
njegovog glasanja za partiskog kandidata na izborima, a od
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'ovog momenta dalje on više nema nikakvog udela u državnoj
vlasti, niti može neposredno da utice na nju. On se, ustvari,
svakih nekoliko godina na izborima unapred odrekne svog
učešča u vlasti. U tom smislu je i najšira buržoaska demokra
tija nesravnjivo bliža jednopartiskom sistemu nego naš sistem
narodne demokratije.
Razume se, u tom pogledu i kod nas još ima slabosti. Za
držali smo još izvesne navike iz prošlosti. Još je nedovoljno
razvijena kritika. Još pojedini birokrati pokušavaju da sužavaju pravo pojedinaca i narodnih masa u pogledu njihovog
učešća u vlasti. Još ima pokušaja da se uvodi metod komandovanja umesto metoda ubedivanja. Ali to su prolazne pojave, a
naša borba protiv takvih nedostataka sve više če usavršavati
naš demokratski sistem, koji je, ne samo po sadržini, nego i
p o formi, več sada nesravnjivo širi i napredniji od ma koje
form e buržoaske demokratije.
2.
Iiz takvog sistema narodne demokratije neophodno
izlazi i princip jedinstva vlasti. Pod pojmom jedinstva vlasti
mi, pre svega, razumemo jedinstvo zakonodavne i izvršne vla
sti, a takode i jedinstvo takozvane centralne i lokalne vlasti.
Kod nas je sproveden duboko demokratski princip — o
kome je govorio Engels — »koncentracije čitave polidčke
Vlasti u rukama radnog pretstavništva«. Za Engelsa je u ono
vreme taj princip, primenjen na uslove buržoaske demokratije,
značio slabljenje reakcionarne državne mašine i mogučnost
jačeg iskoriščavanja parlamenta kao sredstva za borbu protiv
buržoazije. Za nas, u uslovima socijalističke demokratije, taj
princip znači obezbedenje jedinstva vlasti kao neposrednog
oružja radnih masa pod rukovodstvom radničke klase. Ono
obezbeduje čvrstinu revolucionarnih tekovina i onemogučuje
štetne i antidemokrafeke tenden-cije koje bi se mogle razviti
na bazi birokratizma.
Poznato je da u buržoasko-demokratskom sistemu postoji'
tzv. raspodela vlasti na zakonodavnu, izvršnu (odnosno —
upravnu) i sudsku. Mi znamo da je faktički vlast i tu jedinstvena u tom smislu da, ustvari, samo kapitalistička buržoazija
sa svojim saveznicima drži vlast, a da ne postoje nikakve tri
nezavisne grane vlasti. Ali podela ima svoj praktieki smisao.
Svakih nekoliko godina ljudi biraju na izborima, preko svojih
partija, parlamente koji donose zakone i druge odluke. Medu
tim, od njih je potpuno odvojen upravni aparat čitave države,
nad kojim zakonodavni organi nemaju nikakve stvarne k o n 
trole ili je t'a kontrola vrlo ograničena. Razume se, narodne

mase odozdo još pogotovu nemaju nikakve kontrole. Demokra
tija je na taj način temeljito u rukama stalnog upravnog i policiskog aparata i reakcionarnih oružanih snaga, koje su nezavisne od naroda. Na taj način, vladajuća buržoazija prividno
deli vlast u tri »nezavisne« grane, a, ustvari, svu vlast1 čvrsto
ujedinjuje u svojim rukama.
U našoj zemjli, gde se vlast nalazi u rukama naroda na
čelu s radničkom klasom, jedinstvo vlasti dolazi potpuno do
izražaja. Narod sam, odnosno njegov; pretstavnici koji donose
zakone, odreduje pomoču plana pravac razvitka zemlje, a istovremeno i sam obezbeduje izvršenje zadataka, izabira i smenjuje rukovodioce izvršnih organa, zadržavajuči nad njima
kontrolu. Takav je sistem, k a o što je več Marks istakao, najsigurnije orude protiv birokratizma, a istovremeno okvir koji
omogučava najšire privlačenje masa upravljanju državom.
U istom smislu ne postoji kod nas principijelna razlika
izmedu centralnih i lokalnih organa vlasti. I jedni i drug: su
organi iste vlasti, izraz iste narodne samouprave, rešavajuči u
istim principijelnim okvirima zadatke u okviru svoje nadležnoSiti, koja se zakonom odreduje na osnovi objektivnih društvenih
potreba i subjektivnih uslova.
3.
Izbornost i smenljivost rukovodečih lica u izvršnom apa
ratu, kako u centralnim, tako i u lokalnim organima vlasti
•— to je princip neodvojiv, baš iz gore pomenutih razloga, od
narodne demokratije. Pravo narodnih masa da opozovu one
koji ne odgovaraju njihovom poverenju je baš sredstvo stal
nog uticaja masa na vlast, a ne, kao što je u buržoaskoj demokratiji, da se učešče masa odražava samo na dan kad one biraju odredenog narodnog poslanika i to samo za zakonodavne
organe. Marks je izbornosti i smenljivosti svih rukovodečih
službenika pridavao odlučujuču važnost za razvitak socijali
stičke demokratije.
U nekim socijalističkim zemljama pojavljuju se b iro k ra t
ske tendencije koje u praksi faktički ustaju protiv tog prin
cipa. Te se tendencije odražavaju u tome da se izbornost ru
kovodečih službenika sve više ograničava i da se što više
upravnih funkcija prenosi na službenike postavljene od strane
viših upravnih organa. Takve tendencije su se i kod nas pojavIjivale. Medutim, mi smo ih razbili u samom početku. Kod nas
se ne biraju samo izvršni odbori narodnih odbora, nego i na
čelu pojedinih grana uprave stoje birani poverenici. Mi smo,
ha t'aj način, princip socijalističke demokratije o izbornosti
■rukovodečih službenika zaista najdoslednije sproveli.
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4.
Sledeči princip narodne demokratije jeste dem okrat
ski centralizam. Taj princip, koji se bazira na izbornosti i
emenljivosti svih organa narodne vlasti i gotovo svih rukovodečih službenika u upravi, obuhvata istovremeno odgovornost
•prema onima koji su ih izabrali, odnosno koje pretst'avljaju,
kao i principijelnu podredenost visim organima državne vlasti
koji su takode birani od naroda, koji su takode izraz njegove
.samouprave i prema tome — takode podležu kontroli naroda.
Na taj način se jača jedinstvo vlasti i povečava snaga ujedinjenog naroda u borbi za izgradnju socijaiizma, ali se istovre
meno obezbeduje samouprava, kontrola odozdo i kontrola
odozgo, svestrana inicijativa i jedinstvena linija u sprovodenju
državne politike. Tendencija birokrata jeste da iskrivljuju taj
princip i da demokratski centralizam pretvore u birokratski
centralizam, koji je največa opasnost za pravilan razvitak soci
jalističkog društva.
Ne treba zaboraviti da se u prelaznom socijalističkom periodu prosto automatski ne ukidaju svi izvori birokratizma,
nego se mogu — ukoliko ne bi postojala stalna borba za usavršavanje socijalističke demokratije — čak i proširiti. Ja sam
ipre naglasio da socijalizam može da bije kapitalizam samo
foržim razvijanjem proizvodnih snaga, što če, istovremeno,
Omogučiti i brži porast životnog standarda širokih radnih
(masa. A to mi možemo postiči, pre svega, ako če socijalistički
Sistem snažnije razvijati individualnu inicijat'ivu nego- što je
irazvija kapitalistički sistem. Tu individualnu inicijativu može
da obezbedi jedino dosledno razvijanje socijalističke demokra
cije, a njen največi i najopasniji neprijatelj je birokratski cen
tralizam. Zato se protiv njega -t'reba boriti uvek i na svakom
mestu.
Neki drugovi misle da se o birokratskom centralizmu radi
vsamo u našim saveznim organima vlasti. Takvo je shvatanje
potpuno pogrešno. štaviše, nema sumnje da je pravilna poli
tika naše Partije dovela do toga da je birokratski centralizam
najsnažnije suzbijen baš u saveznim organima, ma da i tu nije
sasvim likvidiran. Ali on je daleko jači u republikanskim cen
tralnim organima, u raznim generalnim i glavnim direkcijama,
pa i u našim narodnim odborima u odnosu prema njima podređenim organima.
Tendencije birokratskog centralizma naročito rastu u slučajevima kad se kod nižih organa pojavljuju greške. Svi se mi
dobro sečamo kako su se u prvom periodu posle rata, kada su
naši odbori bili još slabi i kada su činili sve mogučne greške,

pojavljivale tendencije za što večim suženjem uloge i nadležnosti narodnih odbora. Medutim, rukovodstvo naše Partije na
čelu s drugom Titom stajalo je uvek na stanovištu da su p o 
greške nižih organa vlasti velikim delom odraz slabosti viših
organa, da su one dokaz da ovi poslednji nisu u stanju da dovoljno brzo i dovoljno efikasno pom ognu nižim organima, da
njima pravilno rukovode i da ih bolje pripreme za zadatke koje
imaju da izvršuju. Medutim, ako mi to ne možemo da postignemo, utoliko manje demo moči da izvršimo zadatke samo
s nekim administrativnim aparatom, nepovezanim s narodom
i velikim delom vaspitavanim od starog kapitalističkog sistema.
To znači da put k a ispravljanju grešaka nije u smanjivanju
nadležnosti narodnih odbora ili drugih nižih organa, nego u
preduzimanju odlučnijih mera da se oni bolje osposobe za izvrženje svojih zadataka i da se vaspitavaju na takav način da bi
sve zadatke mogli da izvršavaju što samostalnije.
Danas više niko, sem nekih najcrnjih birokrata, ne p o 
stavlja za!h tev da se smanje nadležnosti narodnih odbora, iz
p ro sto g razloga jer nam je praksa pokazala koliko je linija
našeg CK, linija druga Tita, u tom pogledu bila pravilna. Naši
su narodni odbori činili m nogo grešaka i još ih čine, kao što
ih mi svi činimo. Oni su takode još jako opterečeni raznim
partikularističkim računima i tendencijama, ali su oni obavili
ogrom an posao, koji ne bi m ogao da obavi nikakav drugi
aparat. Operativna samostalnost naših narodnih odbora budi
i mobiliše takve snage odozdo iz narodnih masa, o kakvima
skučene birokratske glave t ne sanjaju.
Socijalizam može nesmetano da se razvija samo pravilnim
povezivanjem opšteg socijalističkog rukovodstva s budenjem
inicijative milionskih masa. Svaki k o rak koji vodi zanemarivanju bilo jednog bilo drugog faktora, pretstavlja opasnost
za stvar socijalizma, a u svakom slučaju pretstavlja kočnicu za
mogučni tempo u razvitku socijalizma.
Eto zbog čega smo mi bezuslovno pristalice principa dem okratskog centralizma u državi, ali zbog čega istovremeno
vodimo stalnu i upornu borbu protiv svih tendencija ka birokratskom centralizmu.
I
konačno ču vas, u vezi s pitanjem demokratskog centra
lizma, još potsetiti na reči koje je drug Tito rekao na II Kon
gresu KP Hrvatske:
»Treba objašnjavati ljudima. Ne komandovati, nego uporno
objašnjavati. Komandovati narodom ne vrijedi. Komandovati
6e može vojskom i drugim uniformisanim odredima, ali n a ro 

dom se komandovati ne može. Narod je navikao da mu se
objašnjava. A komunisti moraju imati to svojstvo da im nikada
ne dosadi objašnjavati narodu o čemu se r a d i . . . «
Trebalo bi to da shvate svi naši rukovodeči kadrovi i kao
uputstvo za rad i odno's prema nižim organima vlasti, u kojima
takode ne sede »uniformisani odredi«, nego pretstavnici na
roda, kojima treba isto tako strpljivo objašnjavati kako da rešavaju zadatke koji su pred njima, kao i smisao i ciljeve celo
kupne državne politike.
5.
Još jedna neophodna, bitna karakteristika naše na
rodne demokratije, odnosno — demokratskog centralizma,
koju treba posebno istaći i bez koje demokratski centralizem
više nije demokratski, nego postaje birokratski, štetni centralizam, jeste naime — princip samoupravnosti naroda.
Naša se samouprava, kao što sam več pre rekao, temeljito
razlikuje od lokalne samouprave u starom društvenom sistemu.
Buržoazija trpi lokalnu samoupravu dok služi njoj i samo ukoliko može da služi njoj, ali je bezobzirno otstranjuje čim počinje nad njom da gubi vlast. Samouprava lokalnih organa je,
prema tome, neizbežno vezana s pitanjem kakva je centralna
vlast i ona ne može biti drukčija nego što je centralna vlast.
U revolucionarnoj fazi buržoaske demokratije samouprava je
odigrala vrlo pozitivnu ulogu, ali ju je buržoazija, kada je
počela da dolazi u sukob s plebejskim masama, brzo počistila
ili je raznim mahinacijama svela ni na šta. Socijalistička demo
kratija, narodna vlast, naprotiv, neizbežno se mora oslanjati
na narodnu samoupravu na svim stepenicama mehanizma dr
žavne vlasti.
Za buržoaziju je lokalna samouprava forma koju ona trpi
dok je snažna, dok je pritisak masa odozdo ne ugrožava. Za
socijalističku državu samouprava je uopšte neophodan atribut
organa državne vlasti i oružje protiv mogučne degeneracije
vlasti, protiv skretanja u birokratizam, protiv udaljavanja od
narodnih masa, a za razvijanje inicijative masa.
Kroz mnoge vekove bila je ideja lokalne narodne samou
prave ideal naprednih ljudi i revolucionara. Plebejske su mase
u njoj gledale zaštitu od neprijateljske klasne vlasti. Revolu
cionarni reformatorski pokreti su u njoj gledali jednog od
svojih glavnih ciljeva. Socijalisti-utopisti su tražili u njoj okvir
za ostvarenje idealnog društva — opet da bi se oslobodili pri
tiska centralne klasne vlasti vladajuče klase. Tražile su je se
ljačke bune i jakobinske plebejske mase. Ona je bila i okvir i
politička osnova diktature proletarijata u Pariskoj komuni.

Nju su kasnije iskorišćavali kao privlačnu parolu oportunisti
u radničkom pokretu — ne kao zadatak revolucije, nego kao
put ka vlasti, kao surogat za revoluciju itd.
Drugim rečima, svaki put kada je revolucionarni talas zahvatio široke mase, svaki put su te mase podigle parolu samou
prave kao okvir u kome če one neposredno moči da učestvuju
u upravljanju državom. Ustvari je taj zahtev odražavao težnju
narodnih masa ka vlasti, ka osvajanju vlasti, ka njihovom
učešču u vlasti. Razume se, pojam samouprave, kao što se r a 
nije postavljao, sam po sebi ne karakteriše vlast, niti sam po
sebi vodi ka njoj. Mi imamo u SAD i Engleskoj takode lokalnu
samoupravu — doduše više ili manje sputanu i ograničenu, ali
ipak ustaljenu samoupravu s tradicijom i organizatorskim
iskustvima, koja mogu i za nas još danas biti od vrednosti. Pa
ipak je ta samouprava danas ispunjena reakcionarnom sadržinom. Osnovno je dakle — ka ra k ter vlasti. Tek karakter vla
sti odreduje sadržinu samouprave lokalnih organa državne
vlasti.
Marks i Engels su pitanju lokalne samouprave pridavali
izvanredan značaj i često su o tome pisali. Poznati su u tom
pogledu narotito Marksovi savovi u vezi s analizom iskustva
Pariške komune. Ja ču da citiram ovde pasus iz jednog Engelsovog pisma, u kome on kaže:
»Holandija je pored Engleske i Švajcarske jedina zapadnoevropska zemlja u kojoj od XVI—XVIII veka nije bilo apsolutne monarhije i koja ima, zahvaljujuči tome, neke prednosti,
naime — ostatke lokalne i pokrajinske samouprave bez prave
b :rokratije u francuskom ili pruskom duhu. To je velika pred
nost za nacionalni razvitak, a i za budučnost. S relativno malobrojnim promenama m ogao bi ovde radn; narod uspostaviti
slobodnu samoupravu, koja mora biti naše najbolje oružje kod
preobražaja načina proizvodnje. Ničeg takvog nema ni u Nemačkoj, ni u Francuskoj — i tamo če biti potrebno da se sve
to tek nanovo stvori.«
Engels je time vrlo jasno odredio mesto i ulogu principa
narodne samouprave u sistemu socijalističke demokratije.
Sada su kod nas trubeničke mase, na čelu s radničkom
klasom, osvojile vlast. Izvojevale su time i samoupravu, i to
ne samo lokalnu, nego u državi uopšte i to u svim organima
vlasti — od najnižih do najviših. Sada ima, pored otpora kapitalističkih elemenata, samo jedan neprijatelj koji može da

ometa potpuno iskorišćenje tih organa za široko učešče masa
u narodnoj vlasti, to je — birokratizam.
Prema torne, nije dovoljno da se — kao što to rade u
nekim socijalističkim zemljama —- samo pohvalimo da je prin
cip samouprave več sadržan u principu demokratskog centra
lizma, nego se treba i postarati da taj princip i stvarno dode
do izražaja, jer inače če se demokratski centralizam pretvo
riti u birokratski centralizam i u kočnicu socijalističkog
razvitka.
Evo šta kaže u tom pogledu Lenjin, pozivajuči se na
Engelsa:
»Medutim, demokratski centralizam Engels nikako ne shvata
u onom birokratskom smislu u kome taj pojam upotrebljavaju
buržoaski i sitnoburžoaski ideolozi, uključujuči u ove poslednje
i anarhiste. Za Engelsa centralizam niukoliko ne isključuje
takvu široku mesnu samoupravu koja, pri dobrovoljnoj od
brani jedinstva države od strane »komuna« i oblasti, bezuslovno
uklanja svaki birokratizam i svako »komandovanje« odozgo.«
(Lenjin, »Država i revolucija«, str. 66, izdanje »Kulture«, Beo
grad).
Organizacija naše narodne vlasti niče iz narodnih odbora.
Sistem narodnih odbora odozdo do vrha — to je organizaciona forma naše narodne vlasti. Otuda je toliko važno da se
težište naše brige prenosi baš na izgradnju lokalnih organa
narodne vlasti, naših narodnih odbora.
Kod birokratski nastrojenih ljudi, naravno, postoji otpor
prema tome. Oni hoče »centralizaciju« birokratskog tipa, oni
pokazuju znakove tipične birokratske prakticističke jagm e za
nadležnostima, »koncentracijom« vlasti i samostalnošču apa
rata. Ta tendencija izvire [z neverice u mase, iz neverice u
radni narod, iz reakcionarnog otpora prema samoupravi na
roda koja traži odgovornost rukovodstva masama, traži od
rukovodsitva više znanja, više primene metoda ubedivanja i
više naučnog obradivanja zadataka državne uprave.
Takve su birokratske tendencije svuda opasne. Istorija
nam govori da je napuštanje principa samouprave uvek bilo
uvod u prelaženje na reakcionarne pozicije. Otuda borba za
produbljavanje socijalističkog demokratizma neizbežno mora
iči kroz učvrščivanje «amoupirave. Baš iz tih razloga su važne i
same forme lokalnih organa narodne vlasti, a ne samo pitanje
koga ti organi pretstavljaju. Radi se o tome da socijalistička
država m ora imati — odozdo do vrha, od mesta do centralne

državne vlasti — takve forme organa državne vlasti koje ne
samo omogučavaju kontrolu naroda, nego i njegovo sve šire
i sve neposrednije učešće u samom vršenju vlasti.
Eto zbog čega se kod lokalnih organa vlasti ne radi samo
o njihovoj izbornosti i o njihovom pretstavničkom karakteru,
nego i o njihovim pravima da se preko njih vrši sva državnoupravna aktivnost, sem one koja je iznčito zakonima — znači
opet samoupravnom odlukom naroda — predata u nadležnost
višim organima državne vlasti.
Zato su narodni odbori — van okvira nadležnosti koje
su zakonom odredili centralni organi državne vlasti — najviši
: jedini organi državne vlasti na svom području, to jest — u
svojoj administrativno-teritorijalnoj jedinici.
Na prvi pogled takve konstatacije nemaju praktične vred
nosti, a ustvari se baš u tome i krije suština razlike ’zmedu
naše istinski narodne samouprave i lokalne samouprave u
buržoasko-demokratskim zemljama. U našem sistemu to znači
da centralni organi državne vlasti niti' imaju potrebu, niti
imaju pravo da po administrativno-teritorijalnim jedinicama
postavljaju svoje sopstvene izvršne organe, sem u onim retkim, zakonom odredenim slučajevima, gde to traži sama pri
roda posla.
U sadašnjoj buržoasko-demokratskoj samoupravi, ukoliko
ona još postoji, raznim smical'cama se omogučava da se pored
slabih lokalnih »samoupravnih« organa postavljaju i sve više
j'ačaju organi centralne državne vlasti, koji su faktička vlast.
Nije nimalo slučajno da je Engels u svojoj kritici Erfurtskog program a nemačke socijal-demokratije izneo i ovu svoju
primedbu:
»Ali ono što može doči u program i što bar posredno može
poslužiti kao ukazivanje na ono što se ne može da kaže — to
je zahtev:
»Potpuna samouprava u pokrajini, srezu i opštini putem
službenika koji se biraju na osnovu opšteg prava glasa. Ukidanje svih mesnih i pokrajinskih organa vlasti koje imenuje
država.« (Engels, »Ka kritici projekta socijaldemokratskog p r o 
grama od 1891 god.«, Marks-Engels, Dela, rusko izdanje, tom
XVI, knjiga H, str. 111).
A na drugom mestu kaže:
»Od 1792— 1798 godine imali su svaki francuski departman,
svaka opština, punu samoupravu po američkom uzoru, a to
moramo imati i mi. Kako treba organizovati samoupravu i

kako se može izići na kraj bez birokratije, to su nam poka
zali Amerika i prva francuska republika, to nam još danas pokazuju Australija, Kanada i druge engleske kolonije. A takva
pokrajinska i opštinska samouprava je m nogo slobodnija nego,
na primer, švajcarski federalizam, gde je, istina, kanton vrlo
nezavisan prema »Bundu«, .ali je nezavisan i prema srezu i
opštini. Kantonalne vlade postavljaju sreske načelnike i p re 
fekte, čega u zemljama engleskog jezika uopšte nema i što
mi kod nas u budučnosti nečemo dozvoliti isto onako kao ni
pruske zemaljske j vladine savetnike.« (Isto, str. 111—2).
Konačno, treba na to pitanje gledati još s jedne strane.
Kapitalistička država, samo u interesu održavanja vladavine
buržoazije, reguliše političke odnose medu ljudima, a privredni
život drži u rukam a buržoazija, neposredno preko svog najmljenog aparata. U socijalističkoj državi je to drukčije: država
ne reguliše samo političke odnose medu ljudima, nego nepo
sredno upravlja privredom, to jest — socijalističkom imovinom.
Sve čime je ranije upravljala buržoazija preko svojih trustova,
kartela, akcionarskih društava itd. — prelazi na državu. Ra
zume se, time se mora menjati i sam kara k ter državnog apa
rata i metodi njegovog rada. On se, pre svega, snažno proširuje i postaje komplikovaniji. Time se pojavljuju i opasnosti
odvajanja takvog aparata od naroda, opasnost birokratiziranja. Samo snažno razvijanje samoupravnosti naroda — na
svim stepenima vlasti i u čitavom upravnom aparatu — može
razbiti takve pojave i obezbediti pravilan razvitak socijalističke
demokratije. A to znači: koliko šire učešče masa u sistemu
upravljanja državom, toliko veča njihova kontrola, toliko
dublji demokratizam. Državni aparat m ora biti sluga naroda,
a ne snaga iznad njega — to je osnovni princip socijalističke
demokratije; a on može doči do izražaja samo u uslovima sve
stranog razvijanja samoupravnosti naroda.
P o š to kod nas radni narod ima u rukama vlast — kako
u centralnom tako i lokalnom merilu, pošto je, dakle, čitav
državni sistem p ro sto odraz narodne samouprave, ne može
da bude ni principijelne razlike izmedu centralne i lokalne
vlasti. Svako na svome području vrši odgovarajuče zadatke u
ime iste jedinstvene narodne vlasti, a zakon odreduje pravo
jednog i drugog organa na bazi demokratskog centralizma.
U našem sistemu, prema tome, sasvim bi bilo pogrešno suprotstavljati lokalne organe centralnim, isto tako kao što bi bilo
pogrešno bojati se sve snažnijeg razvijanja samoupravnih lo
kalnih organa narodne vlasti. Zato naša borba treba da bude

upravljena kako protiv pojava lokalnog partikularizma, koji
če još prilično dugo imati izvesnih objektivnih materijalnih
izvora (nejednaki razvitak pojedinih rejona, način raspodele itd.), tako isto i protiv tendencija potcenjivanja samou
pravnih lokalnih organa, koje imaju koren u birokratskom
centralizmu.
Ja sam več pre rekao da je narodna samouprava bitan elemenat suštine .socijalističke demokratije, elemenat bez koga
nema slobodnog razmaha stvaralačke energije naroda. Drug
Tito je s pravom lokalnu samoupravu naroda nazvao »motornom isnagom za razvijanje svih stvaralačkih snaga u našem
narodu«. (Tito, Govor na 11 kongresu KP Hrvatske). Istovre
meno samoupravu treba shvatiti kao okvir za maksimalno mogučni doprinos radnog naroda, u pojedinim administrativnoteritorijalnim jedinicama, opštem naporu naroda i čitave dr
žave za socijalisti-čku izgradnju.
Medutim, bilo bi pogrešno misliti da se princip samou
pravnosti odnosi samo na takve organe vlasti ka o što su na
rodni odbori. Ne, mi moramo taj princip sve više da razvijamo
svuda, u svakoj organizacionoj jedinici našeg društvenog ži
vota. Njene elemente mi treba da razvijamo i u preduzečima
i u ustanovama itd. — svuda gde inicijativa masa može da
doprinese večim i boljim rezultatima. Razume se, takvi zadaci
traže istovremeno pojačan politički rad i pojačan rad na podizanju ljudske svesti uopšte. Ali mi to m oram o učiniti ako ho
čemo da naš socijalistički društveni poredak što pre razbije
sve birokratske okvire koji ga koče, da se on rascveta, crpuči
svoju snagu neposredno iz stvaralačke energije naroda.
6.
Medutim, samoupravnost bi bila prazna fraza ako nema
stalnog, sve šireg i sve neposrednijeg privlačenja narodnih
masa u upravljanje državom — na svim stepenima njenog
upravljajučeg aparata. Za nas, naravno, nije dovoljno da na
rodne mase učestvuju — preko svojih izabranih pretstavnika
— samo u narodnim odborima i u narodnim skupštinama. Ako
bismo mi ostali samo na tome, mi bismo bili više parlamen
tarna nego narodna, socijalistička demokratija. Trudbenici
mogu i treba da učestvuju u upravljanju državom i na drugi
način, kao što se kod nas i dogada — preko raznih komisija,
saveta itd. kod narodnih odbora, preko seoskih aktiva, n a 
rodnih inšpekcija i m nogobrojnih drugih sličnih formi. Svu tu
aktivnost treba stalno razvijati i omasovljavati.
U mnogim našim fabrikama, na primer, tam o gde je inicijativan i pametan direktor shvatio da njegov uspeh zavisi
od zalaganja i inicijative radnika, spontano se počela razvijati

još jedna nova forma samoupravnosti naroda i učešča trudbenika u upravljanju državom. To su stalne konsultacije direk
tora — po svim pitanjima upravljanja preduzečem — s g r u 
pama najboljih radnika. Radnic: i službenici preko' takvih
spontanih saveta, uz direktora — ne narušavajuči princip lične
odgovornosti direktora — učestvuju u upravi fabrikom, iznose
svoje kritičke primedbe i stavljaju svoje konkretne predloge.
Tu nerazvijenu spontanu formu treba još bolje razviti, pretvo
riti je u stalnu formu neposredne saradnje radnika u uprav
ljanju našim preduzečima. Takve i slične forme učešča trudbenika u upravljanju državom su velik korak dalje u razvijanju
naše socijalističke demokratije i one zaista pretvaraju u praksu
princip neposrednog učešča proizvodača u upravljanju privredom, koji su postavili Marks i Engels. Kod nas je takva forma
postala mogučna zbog visoke svesti naše radničke klase i njene
tesne povezanosti s Komunističkom partijom. Tu formu naše
narodne demokratije treba razvijati ne samo u širinu, nego i
po vertikalnoj liniji, u tom smislu što če i viši organi privredne uprave privuči neposrednoj saradnji radnika-proizvodača.
S druge strane, sistem naših radnih zadruga i sreskih i
viših zadružnih saveza, takode omogučuje da na isti način i u
sve večoj meri privlačimo najbolje pretstavnike naših zadru
gara upravljanju našom socijalističkom poljoprivredom.
Ako gledamo kroz te več postignute rezultate u budučnost,
otvara se pred nama jasna perspektiva daljeg razvijanja naše
socijalističke demokratije, u kojoj če se sve više i više aparat
naše državne uprave takoreči stapati s narodnim masama i
donositi sve krupnije rezultate, budeči svakog dana sve nove,
neiskoriščene i nerazvijene sposobnosti svakog pojedinog na
šeg gradanina-trudbenika.
Pitanje učešča masa u aktivnosti narodne vlasti, konačno,
nije samo pitanje formalnog prava svakog gradanina da učestvuje u vlasti, u upravljanju državom, a nije nt samo pitanje
aktivne pomoči gradana naše zemlje narodnoj vlasti da bi ona
što bolje mogla da vrši svoje zadatke, nego je i pitanje — i čak
pre svega pitanje — vaspitanja naših generacija u duhu socijalističkih odnosa medu ljudima i iživljavanja ostataka kapita
lizma u glavama ljudi, kako bi se oni, kao što kaže Lenjin,
mogli »naviči da poštuju elementarne uslove društvenog života
bez nasilja i bez potčinjavanja«. To je tek put pravoj i istinskoj
slobodi, koju če biti u stanju da ostvari novo pokolenje,
koje če, prema Engelsu (u uvodu Marksovom »Cradanskom

ratu u Francuskoj«), izrasti »u novim, slobodnim društvenim
uslovima« i »biti u stanju da odbaci svu tu starudiju držav
nosti«.
Naša nova pokolenja mogu i moraju se vaspitavati u takvom duhu, jer je naša revolucija stvorila, odnosno stvara,
nove društvene odnose, u kojim a se mogu naše mase vaspitavati za takvu slobodu o kojoj govori Engels.
Onima koji se čude kako može jedna socijalistička zemlja
kao što je Jugoslavija da izdrži takav pritisak na nju kakav
se čini i sa Zapada i s Istoka, mi možemo reči: odgovor vam
daje naša narodna demokratija, njena širina, njene forme koje
omogučavaju svakom našem čestitom radnom čoveku da razvije
sve svoje lične sposobnosti. Zato on i brani tu demokratiju,
jer zna da mu niko na svetu ne može dati ništa bolje od onoga
što je on izvojevao u svojoj zemlji.
7.
Nadležnost pojedinih organa vlasti mi ne smatramo
stalnom, nepromenljivom. Mi vodimo kurs na stalno približavanje narodne vlasti narodnim masama. Odredivanje nadležnosti za pojedine poslove zavisi od objektivne prirode posla, a i
od subjektivne sposobnosti narodnih odbora da li mogu vladati
jednim ili drugim poslom. Baš zbog toga se mi
m oram o stalno
boriti za političko i stručno podizanje svih naših narodnih
odbora, da bi oni mogli samostalnije da rešavaju što širi
krug pitanja i obavljaju što šire poslove. Ukoliko čemo više
postizati taj cilj — utoliko če manje biti birokratizma kod
nas i utoliko če jevtiniji biti upravni aparat. Istovremeno če
nam to omogučiti da kvalitativno uzdižemo centralna rukovodstva pojedinih grana državne uprave — kako u republikama,
tako i u saveznom obimu. Ukoliko če više samostalnosti i inicijative biti odozdo — utoliko če kvalitativniji i stručniji biti
naši rukovodeči organi.
Takva linija naše državne izgradnje potpuno odgovara
onoj perspektivi k o ju su več Marks i Engels dali za razvitak
socijalističke državnosti. Prema Engelsu, autoritet države u
budučnosti, to jest —; u socijalizmu, treba da se svede na »one
granice, koje če neizbežno propisati uslovi proizvodnje«. (»Noje
cajt«, str 39, 1913— 1914 g.). Razume se, Engels nije tu uzimao
u obzir spoljno-političke momente, tj. postojanje agresivnog
imperij.alističkog sveta, koji postoji pored socijalističkog, ali
se ipak u tome jasno daje linija razvitka socijalističke države
u smislu stalnog jačanja samostalnosti onih osnovnih organi
zational jedinica države koje su najbliže narodu, daje se jasno
linija ograničavanja intervencije države kao celine na one

okvire koje određuju socijalistički produkcioni odnosi i p o 
trebe rukovodenja socijalističkom privredom.
8. Izvanrednu ujedinjavajuču snagu celokupnog mehanizma
državne vlasti pretstavlja planiranje. Princip planiranja je primenjen u čitavoj delatnosti državne vlasti — ; njenih izvršnih
i upravnih organa. Jedinstveni opštedržavni plan obuhvata sve
pojedine planove i na taj način povezuje u celinu celokupan
napor naših trudbenika u izgradnji socijalizma.
Neki učeni profesori u Sovjetskom Savezu, kao što je na
pr. Varga itd., doduše su utvrdili — crno na belom — pošto
su prethodno konstatovali da tu ne postoji socijalistički poredak, da je planiranje u zemljama narodne demokratije nemogučno. Ali kod nas svaki odrastao čovek u najzabačenijem
kutiču zemlje zna i oseča naše planiranje. Sem toga, mi bismo
te profesore, koji su poricali mogučnost planiranja u narodnodemokratskim zemljama, učtivo zamolili da nam »teoretski«
objasne kako je zapravo to mogučno — najpre izgraditi soci
jalizam, pa posle planirati! Ako nam to objasne, bičemo im
jako zahvalni, jer nama izvršenje plana čini, ponekad, grdne
muke. Ali mi smo shvatili stvar drukčije: treba početi planirati
na bazi postoječih socijalističkih elemenata i pomoču planiranja
izgraditi socijalizam. I pošto plan ispunjavamo, a i socijalističkr sektor postaje sve snažniji — biče to, ipak, dokaz da se
i u narodno-demokratskim zemljama može planirati, a da u
glavama profesora nešto nije u redu.
Eto do kakvih gluposti su u stanju da se dokoturaju ljudi
koji su inače uvereni da im je — što se marksizma-lenjinizma
tiče — more do kolena!
Medutim, mi ne samo da smo znali da je planiranje mo
gučno, nego je i neophodno čim smo stupili na put likvidacije
kapitalizma i izgradnje socijalizma. Mi znamo da bez njega
n'k a d a socijalistički sistem ne bismo mogli da stvorimo.
9. U vezi s tim je, pre svega, potrebna dobra i brza cen
tralna evidencija i kontrola, a pored nje solidan organizacionoinstruktorski aparat, sposoban da brzo interveniše i brzo p o 
maže gde god se pojave greške i slabosti. Mi smo u razvijanju
evidencije i kontrole postigli krupne rezultate, ali rukovati
s njihovim rezultatima — naša se rukovodstva još nisu naučila.
Ona još nisu shvatila da to nisu samo sporedna, pomočna
sredstva rukovodstva, nego njihovo glavno oružje. Nema
sumnje da se socijalistički sistem razvija u tom smislu što č®
se operativne funkcije sve više dekoncentrisati i sve više prelaziti na masama najbliže organe, a centralizovače se i usavr-

šavati sistem planiranja, evidencije, kontrole i organizacione
i političke instruktaže, kao glavnih sredstava opšteg rukovodstva iz centra.
10. Što važi za pojedine organe vlasti, u sušt'ni to važi i
za način rukovodenja u privredi i administraciji. Neposredni
rukovodilac treba da je operativno samostalan i da ima mogučnosti da i on sam i kadrovi koji su mu podredeni, kao i
radni kolektiv, mogu da razvijaju svestranu inicijativu. Cen
tralni aparat rukovodenja treba da ima tekuču evidenciju nad
njegovim radom i izvršavanjem plana, da ga kontroliše u njegovom radu i da interveniše, odnosno da pomaže kada evidencija i kontrola pokažu da je to potrebno — bilo u interesu
savladivanja grešaka i slabosti, bilo u interesu poboljšavanja
rada uopšte.
11. Treba učvrščivatj ličnu odgovornost, ali ne samo u
jednom pravcu. Rukovodilac treba da je lično odgovoran za
svoj rad, kako višem rukovodstvu, tako i onima u čije ime
rukovodi u odredenom preduzeču, ustanovi itd. I tu dolazi do
birokratskog iskrivljavanja principa lične odgovornosti koje
se sastoji u tome što se teži ukidanju kontrole rukovodioca
odozdo. Ako bismo mi išli tim putem, pojačavali bismo biro
kratizem i sprečavali mogučnost širokog razvijanja masovne
inicijative. To bi, ustvari, bio birokratsko-administrativni način
rukovodenja, koji bi silno ukočio razvitak socijalističke
izgradnje.
Baš zbog toga radnieki saveti, o kojima sam pre govorio,
imaju vrlo veliki značaj za dalje usavršavanje socijalističkog
metoda upravljanja privredom. Mislim da se ni tom pitanju u
drugim socijalističkim zemljama ne posvečuje dovoljno pažnje
i da se vrlo često sankcioniše baš birokratska linija u pogledu
metoda rukovodenja.
12. Istovremeno treba naglasiti da treba u takvom meha
nizmu narodne vlasti stalno učvrščivati zakonitost i unutarnju
disciplinu. Treba obezbediti bezuslovno poštovanje zakona i
svih prava koja iz njih proizlaze. Čitava naša državna uprava
počiva na zakonima. Ne može biti donesen nijedan upravni
propis koji nije zakonom utemeljen. Narodna demokratija i
široko razvijanje samouprave nemaju nikakve veze s bilo
kakvom samovoljom i s bilo kakvim kršenjem discipline —
kako u pogledu medusobnih odnosa pojedinih organa, tako i
u pogledu sprovodenja opštedržavnih plan ova ili drugih zadataka koji su postavljeni od viših organa. Zakonitost i disciplina

unutar aparata državne uprave — to su dva snažna sredstva
za učvršćenje celokupnog državnog sistema. U tom pogledu
kod nas još postoje mnoge slabosti protiv kojih se treba boriti.
13.
1| konačno, kod nas za svakog gradanina, kao i za
svaku državnu ili društvenu organizaciju postoji u svim slučajevima pravo žalbe višim organima. To demokratsko pravo je
od ogromne važnosti i treba mu posvetiti mnogo više pažnje
nego što je to dosada bilo. To se pravo cesto omalovažava i
žalbe se često na brzinu rešavaju. Medutim, iskustvo pokazuje
da su žalbe trudbenika u večini slučajeva opravdane. Pravilno
rešavanje tih žalbi, prema tome, nije važno samo zato da bi
se zadovoljio interes i pravo gradana, nego naročito zato što
se pravilnim rešavanjem takvih žalbi stalno otstrajuju greške
u državnom aparatu i poboljšava čitav njegov rad. Pravo žalbe,
prema torne, nije samo močno oružje gradanina, nego, isto
toliko, i oružje višeg rukovodstva u borbi za poboljšanje rada
aparata koji mu je podreden.
Ja sam pomenuo ovde nekoliko najvažnijih principa k o 
jima se mi rukovodimo u izgradnji našeg državnog sistema.
Razume se, u našem sistemu narodne demokratije ima još
m nogo nedostataka i slabosti. Jednim delom su te slabosti
subjektivne prirode, koje se mogu upornom borbom brzo
otstraniti, a drugim delom su one posledica relativne ograničenosti naše demokratije, koja je posledica činjenice da mi još
ne živimo u razvijenom socijalističkom društvu, nego u ogorčenoj borbi s ostacima kapitalizma, na granicama kapitalističk o g sveta, čije se agenture unutar zemjle povezuju s ostacima
domače . reakcije i s informbiroovskim frakcionašima i diverzantima. P rirodno je da se svi ti faktori moraju odraziti na
razvitku naše demokratije.
Ne treba zaboraviti da stepen demokratije u svakom postoječem klasnom društvenom sistemu zavisi naročito od snage
vladajuče klase, od njene povezanosti s masama, a ta snaga,
u krajnjoj liniji, zavisi od društveno-istoriske uloge te klase,
tj. od toga u kakvom je odnosu ta klasa prema društvenom
napretku i od toga u kojoj meri ona može, boreči se za svoje
sopstvene interese, zadovoljiti izvesne interese drugih društve
nih klasa. Boreči se protiv feudalizma ili protiv ostataka feudalizma, buržoazija je svakako išla na ruku interesima seljaštva,
pa, u izvesnom smislu, i samog proletarijata. Demokratija današnjeg kapitalističkog Zapada drži se u velikoj meri na eks
ploataciji kolonijalnih, zavisnih i zaostalih zemalja uopšte, što
omogučuje vladajučoj buržoaziji da korumpira čitave društvene

slojeve, pa i delove radničke klase. Ukoliko nedostaju ovi m o 
menti, buržoazija u sopstvenoj metropoli gubi podršku masa,
zapliče se u sve dublje političke krize i traži izlaza u gušenju
demokratije. Treba samo pogledati u kojim se zemljama kapitalističkog sveta uspela održati koliko-toliko ozbiljna buržoaska
demokratija, pa čemo videti da tu demokratiju po pravilu, plača
neki drugi narod, za koji nema nikakve buržoaske demokratije.
Drukčije je s radničkom klasom. Boreči se za likvidaciju
eksploatatorske klase, ona se istovremeno bori i za interese
ostalih trudbenika. Njen interes, interes likvidacije klasne vla
davine, poklapa se s interesom ostalih radnih masa, u prvom
redu radnog seljaštva, ne samo za odredeno vreme i u odredenim granicama, nego u suštini i trajno. A baš to je najčvršča
baza socijalističke demokratije, dosada najšire i najdublje de
mokratije koju poznaje istorija. Ali ona, naravno, ni izdaleka
nije i ne može biti savršena u svom razvitku i napretku, jer
je ona još uvek forma klasne vladavine, diktature proletari
jata, najpre u odnosu prema otporu sopstvene buržoazije i
njenih inostranih imperijalstičkih saveznika i pomagača, a
zatim protiv inostranog imperijalizma i njegovih unutarnjih
agentura. A takve su agenture, kao ozbiljnija opasnost, mogučne ne samo na bazi kapitalističkih ostataka u ekonomici,
nego i zbog dugotrajnih ostataka kapitalizma i reakcionarne
prošlosti uopšte u svesti masa i mogučnih kolebanja pojedinaca do kojih če dolaziti sve dotle dok bude postojala snažnija
grupacija zemalja koje aktivno rade na uništenju ili slabljenju
socijalizma, odnosno socijalističkog napretka. Razume se, svi
ti faktori dejstvuju u socijalističkim državama u pravcu relativnog ograničavanja demokratije.
Izgleda da su kominformovski »kritičark naše Partije,
orijentišuči se na laku pobedu, u stilu nekakvog ideološkog
munjevitog rata protiv naše Partije, prosto zaboravili na one
objektivne temelje socijalističke demokratije i osnovne izvore
njene snage, o kojima sam gore govorio. Opasno klizeči niz
oadine idealizma i brkajuči svoje želje i svoje skolastičke k o n 
strukcije s objektivnom stvarnošču, oni su se, naravno, poput
buržoazije, našli na tlu kleveta protiv naše zemlje, doživeli su
isti fijasko kakav doživljava buržoazija u borbi protiv pobedonosnog socijalizma, skotrljali su se u našoj zemlji na iste antidemokratske i kontrarevolucionarne pozicije na kojima su se
našli i ostaci unutarnje reakcije i kapitalizma.
Naša narodna demokratija nije snažna zato što mi vodimo
nekakvu propagandu za nju. Ona ne zavisi ni od mišljenja

takvih »autoriteta« kao> što je Informbiro, nego od činjenice
što se svakodnevno u praksi miliona naših radnih ljudi izgraduje stvarnost koja odgovara interesima radnih masa, stvar
nost u kojoj se poklapaju interesi radničke klase i interesi
radnog seljaštva i ostalih trudbenika naše zemlje, jednom rečju
— gradi se socijalizam i usavršava se soeijalistička demokra
tija. Smešno je i pomisliti — a da i ne govorimo o marksizmulenjinizmu, s kojim takve nakaradne skolastičke špekulacije nemaju ničeg zajedničkog — da se praznom klevetničkom propagandom mogu uveriti radni ljudi u nešto o čemu im objek
tivno stanje, svakodnevna praksa i praktički rezultati govore
sasvim drukčije. Protiv jedinstva masa može se danas boriti u
našoj zemlji samo na jedan način: borbom protiv socijalističke
izgradnje. I na tu liniju su klevetnici brzo došli. Oni se danas
povezuju s ostacima kapitalizma da bi štetili socijalističkoj
privredi, povezuju se s kulačkim elementima u borbi protiv
radnih zadruga i ujedinjuju se sa svim mogučnim domačim
reakcionarnim elementima i stranim imperijalističkim agentu
ram a u našoj zemlji, kako bi što više otežali našim trudbenicima napore za socijalističku izgradnju.
Ali — time su postigli tačno isto što več nekoliko godina
posle oslobodenja postižu kapitalističke agenture: navlače na
sebe sve veču mržnju radnih masa i sve dublje nepoverenje u
ciljeve onih koji zajedno s kapitalističkom reakcijom smetaju
našim radnim ljudima u njihovom stvaralačkom, socijalističkom radu.
V. O ulozi i snazi našin narodnih odbora
Svi pomenuti principi izgradnje socijalističke države su
sadržani u novom zakonu o narodnim odborima. Neki od njih
su razvijeni jače, drugi slabije. To je i razumljivo, jer zakon
pre svega odražava naše sadašnje stanje i naše sadašnje mogučnosti. A nama, kao što sam več pre rekao, i ne pada na
pamet da kažemo da je naša demokratija več tako savršena da
joj se nema šta prigovoriti. Naprotiv, mi smo potpuno svesni
da i pored krupnih uspeha naša demokratija pretstavlja tek
nerazvijen početak onih demokratskih odnosa koji če nastati
u našem društvenom sistemu kad bude sasvim savladana eks
ploatacija čoveka čovekom, kada budu snažnije razvijene p r o 
duktivne snage naše zemlje i kada budu uništenj svi ostaci k a 
pitalizma. Ali klice to g budučeg razvitka i tih budučih formi
več se nalaze u našem sistemu narodne demokratije i naš je

zadatak da ih — u' saglasnosti s objektivnim uslovima — dalje
razvijamo.
Ja sam pre pomenuo da su klasici marksizma-lenjinizma
gledali na odnos prema lokalnoj samoupravi k a o na jedan od
probnih kamenova demokratizma raznih buržoasko-demokratskih pokreta. Utoliko jasnije to dolazi do izražaja u uslovima
socijalističke revolucije, koja je u pravom smislu narodna revo
lucija i koja ne može da pobedi ako ne digne ljudske nižine
iz tame i zaostalosti i ako ih ne pretvori u neposrednog nosioca
vlasti. Otuda se potreba za svestranim razvijanjem lokalnih
organa narodne vlasti u socijalizmu ne samo ne smanjuje, nego
povečava. Socijalistička država nije centralistička u smislu
buržoaske države, u kojoj buržoazija drži vlast time što koncentriše u rukama centralne vlasti ’Sivu snagu države, čime suzbija uticaj narodnih masa i u lokalnom razrr.eru. Demokrat
ski centralizam socijalističke države temelji se na demokratski
izraženoj volji naroda, to jest — trudbenika koji upravljaju
celokupnom državnom mašinerijom. Zato, kako ismo videli,
demokratski centralizam sadrži i jedinstvo vlasti i podredivanje
nižih organa visim organima i samoupravnost naroda kroz
svaki pojedini organ narodne vlasti i odgovornost svakog
takvog organa onima koji su ga izabrali, odnosno onima koje
pretstavlja. Otuda visoki i sve viši stepen samoupravnosti naših
narodnih odbora ni u kom slučaju ne ruši demokratski centra
lizam, koji je neophodan da bi se postigli maksimalni rezul
tati u razvijanju produktivnih snaga, nego ga, naprotiv,
učvrščuje.
Tačno pre tri godine, tj. u maju 1946 god., naša Narodna
skupština donela je zakon o narodnim odborima. To je bio
prvi zakon o narodnim odborima donesen u socijalističkom
svetu posle Drugog svetskog rata. Kasnije ®u druge socijalisti
čke zemlje donosile svoje zakone uglavnom po primeru našeg
zakona o narodnim odborima. Nas kleveču da se izrodavamo
u buržaasku repubiiku. Medutim, baš smo mi s našim zakonom
o narodnim odborim a dali primer kojim putem treba da se
razvija narodna demokratija kao socijalistička demokratija i
nijedan od onih koji su prepisivali naš zakon o narodnim od
borima, prenoseči ga na svoju zemlju, nije prevazišao demokratizam toga zakona. Ukoliko su u pojedinim zemljama otstupali od principa toga zakona, otstupali su samo u negativnom smislu — u pravcu ograničavanja samouprave i davanja
koncesija birokrateko-centralističkim tendencijama.

Nije slučajno što je baš naša zemlja dala posle rata prvi'
takav demokratski zakon. Naš je narod prošao kroz takvu
revoluciju koja je političku svest trudbenika podigla na izvanrednu visinu. Samo je takav narod mogao tako brzo da
nade za svoju demokratsku vlast takve demokratske forme kakve su se odrazile u našem zakonu o narodnim odborima.
Ali, i pored svega toga i prvi zakon o narodnim odbo
rima imao je izvesne slabosti, zbog kojih ga je sam život u
mnogim pitanjima prevazišao. Kasniji razvitak narodnih od
bora, naročito u pogledu organizacinog sistema, dolazio je
ponekad u direktnu suprotnost s nekim propisima u postoječem zakonu o narodnim odborima.
Takav razvitak je razumljiv. Prvi zakon o narodnim odbo
rima donošen je u uslovima kada je izgradnja socijalizma u
našoj zemlji b::3 tek na početku. Socijalistički sektor je tada
obuhvatao uglavnom samo krupnu i srednju industriju, veletrgovinu, bankarstvo itd., dok je baš sektor lokalne privrede
bio uglavnom još kapitalistički. Prvi zakon o narodnim odbo
rima je zato više pažnje posvetio regulatornoj i kontrolno]
funkciji narodnih odbora i zato se organizacioni sistem prilagodio uglavnom takvim zadacima.
Medutim, posle toga je u našoj zemlji došlo do krupnih
promena u socijalno-ekonomskoj strukturi, koje su vama svima
poznate. Socijalistički s e k to r je preovladao i u lokalnoj pri
vredi i u trgovini, počeo je da uzima snažnog maha u poljoprivredi i — razumljivo — sve su te pojave morale temeljito
menjati metode i sadržinu rada narodnih odbora. Oni su sada
postali neposredni rukovodioci celokupne privredne, kulturne
i socijalne izgradnje na svom području — delimično izvršavajuči sopstvene planove, a delimično izvršavajuči savezni i repu
blikanski. Razumljivo je što su se morale početi menjati organizacione forme i što je uloga narodnih odb o ra morala sve
više i više da raste.
Neču ulaziti ni u istorijat narodnih odbora, niti ču da
iznosim brojke i druge podatke o njihovom radu i snazi, jer
bi mi to uzelo suviše mnogo vremena. Sem toga, vi izbliza
poznajete rad i uspehe naših narodnih odbora od oslobodenja
naovamo. Od prvog dana narodni odbori su bili nosioci čitave
vlasti. Kao organi vlasti nastali su več u julskim danima 1941
godine, a več u septembru 1942 godine piše drug Tito o njima:
»Ne podvlačiti više privremeni karakter vlasti NOO-a, podvlačiti NOO-e kao organe vlasti i kao klicu i osnovu buduče
narodne vlasti.«

г
1 oni su zaista postali osnova. Iz njih su u toku 1942 i 1943
godine izrasli svi ostali organ: narodne vlasti — nacionalni i
savezni. Oni su ostali i posle rata takva osnova čitavog našeg
državnog aparata i kao takvi su se još snažnije utvrdili.
Od svog postanka narodni odbori su kao organ: jedinstvene državne vlasti na svojoj teritoriji ostvarivali sve opštedržavne zadatke i provodili sve mere državnog -rukovodstva.
Bez izvanredne 'Organizatorske uloge i bez svestrane inicijative
narodnih odbora ne bismo mogli ni zamisliti ogromne uspehe
koje smo postigli u posleratnoj obnovi i socijalističkoj iz
gradnji zemlje. U svakodnevnom radu i borbi narodni odbori
su se sve više politički i idejno uzdizali, a istovremeno je sve
jače dolazila do izražaja i njihova uloga u socijalističkoj privredi.
Njihova privredna aktivnost naročite dolazi do izražaja
u strukturi njihovog budžeta. Dok je budžet narodnih odbora
u 1947 g. još imao uglavnom administrativni karakter več budžeti narodnih odbora u 1949 g. jasno izražavaju budžete socijalističkih lokalnih organa vlasti, kod kojih dolazi do izražaja
u prvom redu akumulacija iz privrede. Dok je porez na promet
od lokalne proizvodnje iznosio 1947 godine 2.595,445.000, a u
1948 godini iznosi 4.905,220.000, ili učešče u celokupnom porezu na promet 1947 godine 8,8%, a 1948 godine 9,5%, u 1949
godini predviden je porez na promet proizvoda lokalne proiz
vodnje u iznosu od 5.664,000.000. Krediti za obrtna sredstva
lokalnih privrednih preduzeča iznosih su 1947 — 3.937,821.000,
1948 godine — 7.987,579.000, a predvideni za 1949 godinu —
11.168,359.000.
Ukupan broj lokalnih industriskih preduzeča iznosio je:
drž.
drž
drž.
drž.
drž.
drž.

industrija u 1947 g.
industrija u 1948 g.
zanatstvo u 1947 g.
zanatstvo u 1948 g.
trgovina u 1947 g.
trgovina u 1949 g.

1788
2534

(bez Bosne i
Hercegovine)
746
1818
6458
15118

što iznosi 41,3% trgovačkih radnji, dok je b.roj zadružnih izno
sio u 1948 godini 17.052 ili 46%, a broj prodavnica društvenih
organizacija iznosi 3.557 ili 9,8%.
Ukupna vrednost lokalne industriske proizvodnje izraču
nata u prodajnim cenama proizvodača iznosi u 1948 godini

12.802,458.000, a planom za 1949 godinu predvideno je u p r o 
dajnim cenama proizvodača 21.911,400.000.
Privredna, aktivnost narodnih odbora takode se snažno
izražava na području gradevinarstva. Građevinska preduzeča
narodnih odbora izgraduju ne samo lokalne, nego i savezne i
republičke objekte. Taj je kapacitet građevinskih preduzeča
u 1948 godini iznosio preko 7 milijardi dinara.
Jasno je, narodni odbori kao takvi pretstavljaju veliku
masovnu školu, kroz koju prolaze i u kojoj se vaspitavaju za
zadatke socijalističke izgradnje desetine i desetine hjilada najboljih pretstavnika našeg radnog naroda.
Danas ima u FNRJ ukupno 151.313 narodnih odbornika
(bez oblasnih narodnih odbora). Od toga u 8.104 mesna na
rodna odbora ima 119.804 odbornika, od čega preko 40.000
članova Partije. Ako se tome još dodaju — ne računajuči zborove birača — stotine hiljada gradana koji učestvuju u kom i
sijama, savetima, aktivima itd. — onda se dobija jasna pretstava o ogromnoj vaspitnoj ulozi našeg sistema narodne vlasti.
Razume se, u čitavom tom radu glavni oslonac narodnih
odbora je Narodni front, koji pretstavlja zaista novu i izvanredno pogodnu formu za masovno neposredno učešče naših
trudbenika u državnoj upravi i za masovnu kontrolu nad njom.
Sve su to rečiti dokazi o torne da naša narodna vlast nije
demagoška fraza i da nije narodna samo na papiru, nego i u
stvarnosti.
Svi ti podaci, ujedno, dovoljno jasno ocrtavaju kakvu su
proširenu ulogu dobili narodni odbori u periodu opšte soci
jalističke ofanzive u našoj zemlji. Postignuti rezultati tražili su
istovremeno i promenu zakona o narodnim odborima. P o k a 
zalo se neophodnim da se što pre otstrane nedostaci u postoječem zakonu o narodnim odborima k a ko bi se ovi mogli što
svestranije razvijati.
Razume se, sem potrebe za otstranjenjem svih tih nedostataka i slabosti starog zakona o narodnim odborima, bilo
je istovremeno potrebno da se odrazi i napredak koji je postignut u doisadašnjem razvitku naše narodne demokratije.
Sve te momente odražava naš novi zakon o narodnim odboirima. Novi zakon uskladuje propise s postoječim stanjem, a
sem toga ispravlja grešku koja je bila karakteristična za prvi
zakon, naime, da su se suviše k r u to propisivali organizacioni
oblici narodnih odbora. Novi zakon daje samo opšte principe
i okvir organizacionog sistema narodnih odbora, ali u tom

okviru mogućan je dalji organizacioni razvitak. Mi svi znamo
da naši narodni odbori kao i uopšte organizacione forme
naše vlasti nisu i ne smeju da budu nikakve večite istine ili
statičke forme, nego su živi organizam koji se menja uporedo
s prom enam a u našoj društveno-ekonomskoj strukturi, s razvit
kom socijalizma, s jačanjem proizvodnih snaga društva i podizanjem društvene svesti masa.
Po tre b n o je skrenuti pažnju na nekoliko osnovnih k a ra k 
teristika ovog Opšteg zakona o narodnim odborima.
VI. Karakteristike novog zakona o narodnim odborima
Pre svega, i stari i novi zakon potcrtavaju da su narodni
odbori najviši organ državne vlasti na području svoje administrativno-teritorijalne jedinice i da su njima — sem zakonom
odredenih izuzetaka — podredeni svi organi državne uprave
na njihovom području. Novi zakon ovu formulaciju još pojačava i konkretizuje dodatkom da su narodni odbori ne samo
najviši organi narodne vlasti na svome području, nego kao
takvi jedini, to jest — da pored njih ne mogu postojati neki
drugi organi državne vlasti s kojima bi narodni odbori delili
vlast na svom području. Zakon time hoče pre svega da istakne
da je sva vlast koncentrisana u narodnim odborima i da pored
njih ne mogu da postoje, recimo, takvi organi centralne dr
žavne vlasti kao što su, na primer: načelnici, prefekti, guverneri, veliki župani itd. u drugim zemljama. Jedinstvo vlasti je
time još snažnije istaknuto.
Zakon donekle čini izuzetak dozvoljavajuči saveznim i republičkim ministarstvima da na osnovu zakona mogu za odredene upravne zadatke imati pod svojim neposrednim rukovodstvom svoje upravne organe na području narodnih odbora.
Medutim ovi izuzeci mogu se, kao što sam rekao, učiniti samo
zakonom, a sem toga odnose se samo na odredene upravne za
datke i službe koje u današnjim uslovima narodni odbori ne
mogu da vrše na zadovoljavajuči način ili gde sama priroda
stvari traži potpuno centralizovano rukovodenje. Danas imaju
takve specijalne upravne organe na području narodnih odbora
samo Uprava državne bezbednosti Ministarstva. unutrašnjih p o 
slova (dok ostale poslove resora unutrašnjih poslova vrše na
rodni odbori preko svog povereništva unutrašnjih poslova), Ministarstvo narodne odbrane, Savezni statistički ured i Socijalno
osiguranje. Več iz toga jasno izlazi da ti izuzeci niukoliko ne
zadiru u samoupravnost naroda administrativno-teritorijalne

jedinice, nego služe samo njenoj zaštiti i omogučavaju p ra 
vilno opšte rukovodenje viših organa državne vlasti.
Očigledno je, dakle, da su narodni odbori neokrnjeni jedini organi državne vlasti na području svoje administrativnoteritorijalne jedinice i da oni neposredno rukovode, odnosno
— kontrolišu u okviru zakonskih prava celokupnu državnu
upravu i njena preduzeča i ustanove na svojoj teritoriji. Kao
takvi, narodni odbori izvršavaju na svom području kako poslove lokalnog delokruga tako i poslove iz opšteg republičkog
i saveznog delokruga. Baš u tom faktu najočiglednije se izra
žava jedinstvo vlasti.
Več je i u dosadašnjem zakonu bio čvrsto postavljen prin
cip da se odnosi izmedu viših i nižih organa državne vlasti te
melje na medusobnim pravima, koja odreduje zakon, i da,
prema tome, niži organi državne vlasti, iako su višim podre^
deni, nisu prosto njihov administrativni izvršni aparat. U tom
smislu je več dosadašnji zakon težio da se nadležnost narodnih
odbora odredi kao njihovo pravo i kao njihova dužnost. Novi
zakon je u tom pogledu išao dalje, čime je još snažnije učvrstio>
narodne odbore kao nosioce pune narodne vlasti i time zadao
još jedan udarac birokratskim tendencijama.
Mi smo se protiv birokratskih tendencija uvek borili, jer
su nam naša sopstvena iskustva i iskustva u drugim socijalističkim zemljama pokazala da takve tendencije vode odva
janju upravnog aparata od pretstavničkih organa vlasti, pri
čemu bi se ovi poslednji pretvorili samo u administrativne
izvršioce viših upravnih organa, a lokalni organi državne vlasti
ustvari bi postali u takvim uslovima samo mitinzi gde bi se
držali propagandni govori. Baš iz tih razloga mi smo se uvek
borili protiv tendencija da savezni i republički upravni organi
stvaraju svoje sopstvene organe kod narodnih odbora, sem u
onim slučajevima gde to stvarno traži priroda posla. Sem toga,
mi smo išli za tim da se narodnim odborima da što tačnije
odredena nadležnost u k o jo j oni — u okviru plana i uputstava
viših organa — samostalno vrše svoje poslove, u koje im se
aparat viših organa vlasti ne može da meša sem u okviru onih
prava koje višim organima daje zakon. Bez takve garantije
samouprava naroda u lokalnom merilu postala bi prazna fraza,
a birokratizam bi potkopao svaki razvitak stvaralačke inicijative masa.
Zakon, dalje, odreduje da narodni odbori kao pretstavnički organi vlasti rukovode državnom upravom preko svoga
izvršnog odbora. Izvršni odbor ostvaruje kako odluke svoga

sopstvenog n arodnog odbora, tako i tekuče poslove iz opšteg
saveznog i republičkog delokruga — prema uputstvima vlade,
odnosno njenih ministarstava. Za čitav taj svoj rad izvršni
odbor odgovara kako svome narodnom odboru, tako i višim
organima državne vlasti. Takva dvostruka odgovornost obavezuje, s jedne strane, na jedinstveno sprovodenje opšte dr
žavne politike, a s druge strane, ona omogučuje uzajamnu
kontrolu odozdo i odozgo, to jest — kontrolu višeg rukovodstva nad radom nižeg organa, kao i kontrolu pretstavnika na
roda u narodnom odboru administrativno-teritorijalne jedinice
nad merama viših državnih organa, koje «e sprovode na njihovom području preko njihovog izvršnog i upravnog aparata.
Nema sumnje da takav sistem daje dosada najsavršeniju sintezu
potrebne centralizacije u državnom mehanizmu narodne vlasti,
kao i samouprave naroda. Svako narušavanje takve sinteze bilo
u jednom bilo u drugom pravcu — neizbežno mora da dovede
do poremečaja u razvitku socijalističke demokratije, bilo u
pravcu slabljenja centralizma, što bi dalo maha lokalnom partikularizmu i štetnoj rascepkanosti i slabljenju opšteg privrednog napora i napretka zemlje, bilo — jačanjem birokratizma,
izdvajanjem birokratskog aparata iznad naroda — u pravcu
slabljenja demokratizma i samoupravnosti naroda, što opet
vodi kočenju socijalističkog razvitka.
Naročito je važno istači da naš Zakon o narodnim odbo
rima odreduje da pojedinim granama državne uprave rukovode
poverenici izvršnog odbora, koje odreduje sam izvršni odbor
iz svoje sredine, a izuzetno je dopušteno samo za poverenika
unutrašnjih poslova da ga izvršni odbor može imenovati i od
lica koja nisu članovi narodnog odbora. Medutim, jasno je da
če takvi slučajevi biti vrlo retki. Svi poverenici su za svoj rad
odgovorni neposredno izvršnom odboru svoga narodnog
odbora, a isto tako povereniku višeg izvršnog odbora, odno
sno resornom ministru narodne republike. Poverenik rukovodi
kako izvi:-enjem poslova svoga narodnog odbora, tako i izvršenjem poslova iz nadležnosti višeg narodnog odbora, odno
sno — ministarstva. Na taj je način u našim odborima najdoslednije sproveden važan princip socijalističke demokratije —
da rukovodeči službenici budu birani i smenljivi neposredno
od naroda. Pojavljivale su se u višim organima državne vlasti
■s vremena na vreme birokratske tendencije da se povereništva
narodnih odbora pretvore prosto u izvršna odeljenja ministar
stava za pojedine administrativno-teritorijalne jedinice. Time
bi izvršni odbor ustvari prestao biti izvršni organ narodnog

odbora, a ovaj bi stvarno bio lišen svake vlasti. Mi smo te
tendencije ne samo slomili, nego smo još više izdigli ulogu
izvršnog odbora time što njegovi članovi stvarno neposredno
rukovode pojedinim granam a državne uprave i odgovaraju
kako izvršnom odboru svog narodnog odbora uopšte i preko
njega narodu administrativno-teritorijalne jedinice, tako i vi
šem organu državne uprave, čime je obezbedeno stručno rukovodstvo i stalna kontrola viših organa nad pojedinim povereništvima. Nema sumnje, to je krupna demokratska tekovina
naše revolucije i ujedno još jedna praktična potvrda pravil
nosti principa koje je u pogledu razvitka socijalističke demo
kratije utvrdio Marks u vezi, s Pariskom komunom.
Konačno, treba još listači da zakon predvida čitav niz
formi za neposredno učešče narodnih masa u radu organa na
rodnih odbora, kao što su: zborovi birača, saveti, razne kom i
sije, učešče u planskoj i kontrolnoj komisiji, u narodnoj inšpek
ciji, učešče u stručnim savetima pri pojedinim povereništvima itd.
Organizaciona.

struktura

narodnih

odbora

U pogledu organizacione strukture narodnih odbora
osnovne promene u novom zakonu jesu:
1. Osnivaju se oblasni narodni odbori u svim narodnim
republikama sem u Crnoj Gori i Autonomnoj Pokrajini Vojvo
dini i odreduju se njihove nadležnosti i njihova prava u odnosu
prema nižim narodnim odborima. Potreba za osnivanjem
oblasnih narodnih odbora pokazala se iz razloga o kojima sam
pre govorio. Dok je zadatak narodnog odbora bio pretežno
regulatorni, mi smo se mogli zadovoljiti samo s postojanjem
sreskih i mesnih narodnih odbora. Sada, medutim, kada su na
narodne odbore pali ogromni zadaci neposrednog privrednog
rukovodenja, a naročito socijalističke izgradnje na selu, p o 
stalo je nemogučno da vlade narodnih republika mogu na zado
voljavajuči način rukovoditi neposredno sreskim narodnim
odborima, a ni ovi sami ne mogu rešavati sve zadatke. Otuda
je več ranije, na inicijativu CK KPJ, donesen ukaz Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ, kojim se neposredno prišlo
pripremama za uspostavljanje oblasnih narodnih odbora.
2. U odredivanju organizacionih form; upravnog aparata
narodnog odbora, novi zakon ne ulazi u podrobnosti, ne odreduje konkretnu šemu te organizacije, kao što je to bilo u dosadašnjem zakonu, nego daje samo opšte okvire i principe.

Utvrđene su samo osnovne forme kao što su: povereništva,
uprave, odeljenja, otseci, grupe, saveti, komisije, direkcije,
s tim što če vlade narodnih republika davati uputstva za njihovu konkretnu primenu, a narodni odbori če sami svojim
statutima, u saglasnosti s višim organima, utvrdivati k o n 
kretnu organizaciju svog upravnog aparata. Dosadašnja isku
stva pokazala su nam da je nepravilno davati zakonom neke
utvrdene organizacione šeme, ne samo zbog toga što postoje
ogromne razlike izmedu pojedinih srezova i oblast; koje traže
i različitu primenu organizacionih formi, nego i zato jer se
s daljim uspesima u izgradnji socijaiizma mora i u suštini da
menja organizaciona struktura aparata narodnog odbora.
3. Mesto ranijih odeljenja u izvršnom odboru stvaraju se
povereništva na čelu s poverenikom, članom izvršnog odbora,
to jest — biranim pretstavnikom naroda. Osnivanjem povereništava još je više uzdignuto i učvrščeno rukovodstvo poje 
dinih grana lokalne državne uprave i učvrščen princip — p o 
stavljen još u toku Oslobodilačkog rata i utvrden u dosadašnjem zakonu — da pojedinim granama lokalne državne uprave
rukovode od naroda izabrani pretstavnici. Time je još jače naglašen demokratizam našeg sistema narodne vlasti.
4. Značajna izmena u novom zakonu je uključenje resora
unutrašnjih poslova pod rukovodstvo narodnog odbora. Nema
sumnjie da je to još jedan ozbiljan korak dalje u produbljavanju demokratizma u sistemu narodne vlasti. Ono je došlo
kao rezultat političkog učvrščenja narodnih odbora kao
organa države radnog naroda.
Status poverenika unutrašnjih poslova je utoliko različit
od statusa ostalih poverenika koje odreduje izvršni odobr, što
poverenik za unutrašnje poslove mora biti imenovan od strane
izvršnog odbora u saglasnosti s ministrom unutrašnjih poslova.
Takav izuzetak od pravila potreban je zbog što večeg jedinstva te službe, koja nikada nije samo lokalnog karaktera i
koja sem toga traži stručno sposobne poverenike. Al; povere
nik unutrašnjih poslova odgovara kako ministru unutrašnjih
poslova, tako i svom izvršnom odboru.
5. Unutar pojedinih povereništava zakon predvida mogučnost stvaranja sektora, uprava, odeljenja, biroia, grupa, di
rekcija itd. Na taj način jače se naglašava osamostaljenje p o 
jedinih grana lokalne državne uprave unutar aparata na
rodnog odbora, a u isto vreme omogučava se bolje vertikalno
povezivanje povereništava s povereništvom višeg narodnog
odbora i ministarstvom.

6.
Novi predlog zakona dopusta formiranje povereništava,
gde se za to ukaže potreba, i kod mesnih i gradskih narodnih
odbora u sastavu sreza. Dosadašnje jednako postavljanje o rg a 
nizational formi za sve mesne narodne odbore ne odgovara
stvarnoj raznolikosti, koja postoji u pogledu zadataka i uloge
pojedinih mesnih i gradskih narodnih odbora u našoj zemlji.
Privredna

delatnost

narodnih

odbora

Predlog novog zakona odražava — u poredenju sa starim
zakonom — sve važniju i snažniju ulogu narodnih odbora u
socijalnoj, privrednoj i kulturnoj izgradnji njegovog područja.
U zakonu se kaže da narodni odbori rukov ode privrednom,
socijalnom i kulturnom izgradnjom svoga područja. To znači
da su oni zaduženi maksimalnim razvijanjem produktivnih
snaga na svome području i planskim podizanjem socijalnog i
kulturnog standarda svojih gradana. Prema tome, naši narodni
odbor: nemaju samo neke ograničene zadatke na području k o 
munalnih poslova, staranja o narodnom zdravlju, itd., kao što
to imaju lokalni samoupravni organi u državama buržoaske
demokratije, nego su nosioci pune vlasti i rukovodioci celo
kupne društvene izgradnje na svom području — bilo u okviru
svog sopstvenog lokalnog delokruga, samostalno postavljajuči
i izvršavajuči postavljene zadatke, bilo u okviru poslova opšteg
delokruga, izvršavajuči opšte zadatke, prema uputstvima i di
rektivama viših organa vlasti. I u jednom i. u drugom slučaju
narodni odbori su neposredni rukovodioci rada celokupnog
upravnog aparata na svom području, sem onih izuzetaka koje
zakon izričito odreduje.
S obzirom na to, narodni odbori imaju svoj budžet i svoj
plan, koji je sastavni deo opštedržavnog plana, pa je time
obezbedeno kako jedinstvo naše privrede, tako i samostalna
privredna inicijativa pojedinih narodnih odbora.
Imajuć: u vidu ogroman porast privredne aktivnosti na
rodnih odbora, o kojoj sam pre govorio, predlog zakona
uneoi je — u odnosu na stari zakon — izvesne izmene koje
su odraz stvarnog jačanja lokalne privrede, daljeg učvrščivanja
ekonomske baze narodnih odbora, a time i jačanja lokalne na
rodne samouprave. To su uglavnom sledeče izmene:
1.
propisi o ekonomskoj osnovi narodnih odbora izdvojeni «u u zakonu u posebni odeljak, da bi se time jače istakla
njihova važnost u izgradnji narodne vlasti;
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2. učvrščeno je prvenstveno pravo upravljanja mesnih f
gradskih narodnih odbora zemljištem i zgradama;
3. osim prava na budžet, utvrdeno je pravo raspolaganja
dažbinama, kao i raspolaganja — u okviru opštih zakonskih
propisa — s dobiti privrednih preduzeča kojima upravljaju narodni odbori;
4.
utvrdeno je pravo da narodni odbori mogu iz svo
sredstava osnivati svoja privredna preduzeča svih grana i da
im ta preduzeča mogu biti izuzeta samo ukazom prezidijuma
narodne skupštine narodne republike, odnosno, za mesne narodne odbore, po odluci oblasnog narodnog odbora;
5. kod odredivanja nadležnosti narodnih odbora k o n k ret
nije su odredena prava narodnih odbora koja obezbeduju svestrani razvitak njihove privredne inicijative, kao što su: raspolaganje prihodima iz opštenarodne imovine kojom upravljaju,
rasporedivanje osnovnih sredstava njihovih preduzeča, regulisanje lokalne privredne aktivnosti itd. Ta im se prava mogu
menjati samo zakonom.
Iako su, uglavnom, ta prava sadržana i u starom zakonu,
ona su u novom zakonu konkretno razradena i obezbeduju narodnom odboru stalno jačanje njegove ekonomske baze.
U organizacionom pogledu na sektoru privrede zakon ne
ulazi u podrobnosti, nego prepusta narodnim odborima i na
rodnim republikama da utvrđuju konkretne organizacione
forme.
Opšte uzevši, novi Predlog opšteg zakona o narodnim od
borima odražava postignute rezultate lokalne privrede i otvara
perspektivu njegovog daljeg razvitka.
O d r e d i v a n j e

n a d l e ž n o s t i

Od naročite je važnosti što se novim zakonom tačnije
odreduju nadležnosti narodnih odbora. Samoupravnost lokal
nih organa bila bi svedena ni na šta, ako bi bilo prepušteno
samo višim upravnim organima da odreduju njihovu nadležnost. Naši narodni odbori su još za vreme rata, kada za nadležnost nije bilo nikakvih podrobnijih propisa, samostalno
izvršavali svoje zadatke i pokazali su da su sposobni: da mogu
— uz stalnu pomoč viših organa — samostalno izvršavati p o 
stavljene zadatke. Jmajuči pred sobom takva iskustva mi smo
več u starom zakonu o narodnim odborima išli za tim da se
što tačnije odrede nadležnosti narodnih odbora, u okviru kojih
oni mogu samostalno da izvršavaju svoje zadatke — naravno,
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pod opštim rukovodstvom i kontrolom viših organa. Več je
stari zakon postavio princip da odredene nadležnosti pretstav
lja ju pravo i dužnost narodnih odbora za vršenje odredenih
poslova i da se prema tome ta nadležnost može utvrdivat; i
menjati samo zakonom. Taj princip je zadržan i u novom
zakonu, ali u oblicima do kojih smo došli na osnov u naših,
dosadašnjih iskustava.
Novi predlog zakona je u odredivanju nadležnosti pošao
od sledečih principa:
1. Poslovi narodnog odbora mogu se podeliti na poslove
opšteg delokruga i poslove lokalnog delokruga. Poslovi opšteg
delokruga su oni koji, iako se vrše u lokalnim razmerama,
imaju opšti značaj, .jer obezbeduju opšte funkcionisanje d r 
žavne uprave ili izvršenje opštedržavnog privrednog plana.
Takvi poslovi su, na primer: vodenje matičnih knjiga, pomoču
kojih se obezbeduje n'z opštedržavnih zadataka (regrutacija,
politika populacije itd.) ili poislovi unapredenja poljoprivrede
koji pretstavljaju jedan od osnovnih uslova za opštedržavnu
politiku ishrane stanovništva itd. U tim poslovima, sasvim
prirodno, podredenost narodnih odbora višim organima na
rodne vlasti i državne uprave dolazi mnogo više do izražaja.
Te poslove oni vrše na osnovu naredenja i podrobno razradenih uputstava viših organa, ma da i u tim poslovima oni imaju
mogučnost razvijanja široke inicijative. U odredivanje tih po
slova novi zakon ne ulazi, nego ih ustanovljuju propisi viših
državnih organa, koji regulišu vršenje pomenutih opštih
zadataka.
S druge strane, zakon teži da što bliže odredi poslove lo
kalnog delokruga koji imaju prvenstveni značaj za lokalnu privredu, socijalnu u kulturnu izgradnju. U tim poslovima zakon
daje največu samostalnost narodnim odborima i oni nisu zavisni od neposrednih odluka i uputstava pojedinih ministarstava. Demokratski centralizam je i u ovim pitanjima obezbeden načelnim višim rukovodstvom, opštedržavnim planom i
kontrolom.
2. Polazeči od takve raspodele poslova, predlog zakona
išao je za tim da se za svaki stepen narodnih odbora što tačnije odrede poslovi lokalnog delokruga kako bi se učvrstila
samostalnost svakog pojedinog narodnog odbora. Samo zako
nom se mogu menjati ili odredivati novi poslovi lokalnog de
lokruga. Na taj su način odnosi izmedu pojedinih državnih
organa postavljeni m nogo odredenije, što nesumnjivo znači

doprinos jačanju našeg državnog aparata, borbi protiv biro
kratizma i razvijanju veče inicijative odozdo.
3. Novi zakon je i tačnije definisao kakva prava i dužnosti imaju narodni odbori u poslovima koji su im stavljeni, u
nadležnost. U zakonu se kaže da narodni odbori imaju prava
i dužnosti »donositi opšteobavezne propise (odluke), donositi
naredbe, uputstva i rešenja, organizovati preduzeča i ustanove,
preduzimati upravno-organizacione i operativne mere, osiguravati materijalna i finansiska sredstva u privrednom planu i
budžetu, obezbedujuči pri torne pravilnu primenu zakona«
(član 26).
To su izvanredno široka prava lokalnih organa narodne
vlasti i ona su zaista pravi izraz demokratizma i istinske na
rodne samouprave.
4. U skladu s gore pomenutim principom, zakon odreduje
da u poslovima lokalnog delokruga, koji su u osnovi odredeni
ovim zakonom, narodni odbori mogu da donose propise i da
preduzimaju mere po svojoj inicijativi, ne čekajuči da se najpre
donesu savezni i republički opšti propisi. Ta če odredba još
više razviti inicijativu, naročito kod viših narodnih odbora, da
što aktivnije ureduju lokalne odnose i razvijaju sve lokalne
izvore za privredno, socijalno i kulturno podizanje svog p o 
dručja. Jasno je, time nije oduzeto ni saveznim ni republičkim
organima pravo da zakonom — u cilju odredivanja pravca
razvitka lokalne delatnosti — regulišu bilo koju delatnost iz
lokalne nadležnosti.
5. Zakon je — uglavnom na istim principima kao i dosadašnji zakon — formulisao nadležnost viših narodnih odbora
u odnosu na niže, ali je mnoge principe jasnije postavio.
S druge strane, zakon je načelno postavio koja prava i dužno
sti imaju viši narodni, odbori i republički organi prema na
rodnim odborima. Oni »vrše opšte rukovodstvo nad radom nižih
narodnih odbora, donose opšte propise za jedinstveno ostvarivanje njihovih delatnosti, daju uputstva i smernice za ostvarivanje njihovih zadataka, ukazuju im organizacionu i stručnu
pomoč i pom oč u rasporedivanju i uzdizanju kadrova, vrše
nadzor nad zakonitošču njihovog rada i pomažu im da razvi
jaju svoju inicijativu i da u punoj meri ostvaruju svoja prava
utvrdena zakonom« (član 41).
Sem toga, predlog zakona jasno ustanovljava odgovornost
po takozvanoj vertikalnoj liniji, nižih organa državne uprave
višim organima. Zakon, dalje — držeči se principa dosadašnjeg

zakona — formuliše prava viših organa da ukidaju, odnosno
— obustavljaju akte nižih organa.
Odredbe o nadležnosti, koje daje ovaj zakonski predlog,
snažan su doprinos izgradnji lokalnih organa naše socijali
stičke države.
Tome treba dodati da lokalni delokrug formulisan i ovim
zakonom, nikako nije nepromenljiva kategorija. Nema nikakve
sumnje da če se taj takozvani lokalni del/okrug stalno proširivati i da če razvitak kasnije uopšte iči u pravcu nestajanja
razlika izmedu opšteg i lokalnog delokruga. Do tih promena
če, s jedne strane, dovesti razvitak produkcionih «naga u našoj
zemlji, a s druge strane, porast stručnog kvaliteta naših na
rodnih odbora. Nema nikakve sumnje, naši narodni odbori
mogu da imaju takve široke nadležnosti baš zbog toga što su
se za takve zadatke osposobili u toku rata, a naročito posle
rata. A ti su nam rezultati dokazali da se sa sve večim osposobljavanjem naših narodnih odbora može njima predavati pod
■samostalno rukovodstvo sve širi k rug poslova.
Podelom poslova — na poslove opšteg i lokalnog delo
kruga, mi nismo zapali u staru buržoasku teoriju o samouprav
nim i prenesenim poslovima.
Nasuprot torne, u čitavom sistemu narodne vlasti jasno dolazi do izražaja princip da su narodni odbori jedinstveni organi
državne vlasti, da u njima nema dve prirode: prirode samou
pravnih i prirode državnih organa, jer su oni organi državne
vlasti, izgradeni na principu samoupravnosti, a sistem državne
vlasti u uslovima naše narodne demokratije i nije drugo nego
sistem ujedinjavanja samoupravnih organa u jedinstvenu državnu vlast.
VII. Dalji zadacj na učvršćenju narodnih odbora
Razume se, pitanje daljeg razvitka i učvrščenja narodnih
odbora nije samo stvar ovoga zakona. Naprotiv, da bi ovaj
zakon m ogao biti do kraja sproveden — ne samo po slovu
nego i po duhu — potrebno če biti da naši rukovodeči državni
organi, a pre svega organizacije Komunističke partije i Na
rodnog fronta, dadu što veču organizacionu i političku pomoč
u borbi za učvrščenje narodnih odbora. Ja ču se ovde, u vezi
s tim, ograničiti na nekoliko najaktuelnijib zadataka.
1.
Pre svega je nephodno potrebno da se u što kračem vre
menu učvrste oblasni narodni odbori, jer su oni danas osnovna

poluga za dalju izgradnju aparata naših narodnih odbora i
našeg državnog aparata uopšte.
Bez postojanja i učvrčenja oblasnih narodnih odbora, mi
ne možemo ni da zamislimo dalju dekoncentraciju operativnih
poslova, neophodnu kako zbog boljeg i bržeg funkcionisanja
čitavog našeg državnog aparata i vaspitavanja naših kadrova
za samostalno rešavanje poslova, tako i zbog poboljšanja rada
republičkih i saveznih rutoovodečih organa.
Po tp u n o je suvišan i neopravdan strah koji se pokazuje
u nekim ministarstvima da če se, premeštajem jednog dela k a 
drova iz ministarstva u oblasne narodne odbore i predavanjem
niza poslova iz dosadašnje nadležnosti ministarstva na oblasne
narodne odbore, oslabiti republičkj rukovodeči organi. Naprotiv, baš če ih to osloboditi suvišnih poslova i omogučiti im da
posvete više pažnje pitanju usavršavanja metoda rukovodenja.
2. Potrebno je učinitj kraj večitim novim podelama administrativno-teritorijalnih jedinica. Potpuno je jasno da su česte
promene bile u početku neizbežne, jer mi nismo mogli odmah
da nademo najpravilnije rešenje u svim slučajevima. Ali ne treba
zaboraviti da svaka promena unosi nered u rad izvršnog i administrativnog aparata i ©težava njegovo stručno osposobljavanje. Vreme je sada, kada smo ipak stekli dovoljno iskustva,
da se izvršena podela učvrsti, a da se eventualne nove promene
'izvrše samo u slučaju zaista utemeljene potrebe i posle zrele
analize konkretnih uslova.
3. Treba odlučno iči putem stabilizacije aparata narodnih
odbora, uglavnom na osnovu šeme reorganizacije koju je
prošle godine izdala Savezna vlada. Ta šema nije obavezni
recept za svaki narodni odbor, iona daje samo opšte okvire, a
konkretnu organizaciju treba donositi prema uslovima svakog
narodnog odbora. A kada govorim o o konkretnim uslovima,
mi ne mislimo samo na razliku izmedu poljoprivrednih i industriskih rejona, bogate ravnice ili brdovitog kraja itd., nego i
na subjektivne uslove: na kadrove s kojima se raspolaže, na
kulturni stepen rejona, na stepen pismenosti, opšti stručni i politički nivo rukovodečih ljudi itd. Zatim, treba voditi računa
da je danas i u postavljenim okvirnim šemama potrebno izvr
šiti izvesne korekture, u koje ja neču na ovom mestu ulaziti,
jer nisu načelnog, nego tehničko-organizacionog značaja.
U tom cilju je potrebno da se pristupi ozbiljnoj razradi statuta
narodnih iodbora, uz istovremeno odredivanje sistematizacije
službeničkih mesta u njihovom aparatu. Oblasn: narodni odtiori
-i komiteti za izgradnju narodne vlasti treba da saraduju kod
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izrade statuta svakog pojedinog narodnog odbora, da pomognu
narodnom odboru da se snalazi u svojim zadacima i da učvrsti
i najpravilnije organizuje svoj aparat. Samo po sebi je razu
mljivo da mi danas još ne možemo popuniti sva potrebna mesta
u aparatu narodnih odbora, a najčešče još nema ni potrebe za
tim, ali če i samo tačno odredivanje pojedinih dužnosti, pa
makar jedan čovek kroz duže ili krače vreme vršio više dužno
sti, mnogo doprineti učvrščenju aparata naših narodnih od
bora. U tom smislu rad na donošenju statuta narodnih odbora
biče od velikog značaja za dalju izgradnju naše narodne vlasti.
4. Povezivati treba mnogo čvršče nego dosada pojedine
upravne sektore po vertikalnoj liniji, ne samo u smislu potčinjavanja nižih organa višim organima i ispunjavanja direktiva
viših organa, nego i u smislu davanja veče pomoči viših >organa
n :žim. Kod nas se prilično učvrstilo mišljenje u aparatu nekih
naših ministarstava, da ministarstvo ima odgovornost prema
povereništvu za istu granu u narodnim odborima samo u tom
smislu što ono mora preko povereništva sprovesti sve potrebne
opštedržavne mere. Medutim, takvo shvatanje je pogrešno.
Naši rukovodeči kadrovi treba da, shvate da su istovremeno
odgovorni i za organizaciono funkcionisanje, za kadrovski
sastav, za stručnu sposobnosti aparata povereništva narodnog
odbora u istoj grani. Zato ministarstva treba da daju tim povereništv:ma stalnu organizacionu i instruktorsku pomoč i da
Vode iscrpnu evidenciju o radu tih povereništava. Mi čemo
itime obezbediti stalno i brzo ospo&obljavanje narodnih odbora
za rešavanje rastučih zadataka i za njihovo stalno stručno
uzdizanje.
5. Hoču još posebno da se zadržim na pitanju stručnog
vaspitanja naših kadrova po narodnim odborima. Mi smo o
tome i'Scrpno govorili na V kongresu, ali ne može se reči da
smo dovoljno učinili u tom pravcu. Nije dovoljno da se samo
ushičavamo izbornošču i smenljivošču narodnih odbora i ruko
vodečih službenika. Ništa nečemo doprineti bržoj izgradnji
socijalizma i bržem porastu životnog standarda naših narodnih
masa, ako čemo najpre slobodno birati, pa zatim opet opozivati rukovodeče ljude po narodnim odborima, i to iz prostog
razloga jer oni, iako bi i hteli, nisu sposobni da dobro vrše za
datke koji se pred njih postavljaju. Mi bismo bili sitnoburžoaski frazeri i demagozi kad bismo narodu govorili da1 če biti
sve dobro čim on može da izabere koga kod hoče za rukovodenje poslovima. Radi se o tome da rukovodeči ljudi budu
izabrani, ali da oni istovremeno budu i sposobni da izvrše za-
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datke zbog kojih su bili izabrani. Zato mora svako naše republičko, pa i savezno ministarstvo, voditi specijalno brigu o
istručnom uzdizanju kadrova po narodnim odborima, pomoču
takvih sredstava kao što su: kursevi, seminari, dopisne škole,
š to konkretnija stručna uputstva po svim tekućim pitanjima,
neposredna pomoč preko instruktora, povremeni seminari za
'konkretne zadatke koji stoje pred našim kadrovima, izdavanje
odgovarajuče literature za stručno uzdizanje itd. Sem toga,
itreba aparat narodnih odbora sve više popunjavati školovanim
'i stručnim kadrovima, koji če moči da daju stalnu svakodnevnu
(stručnu podršku rukovodiocima narodnih odbora i njihovih
grana uprave.
Da bi pomoč viših organa bila stalna i što bolja, neophodno
je da se u ministarstvima i kod oblasnih narodnih odbora
stvori, odnosno što bolje organizuje, poseban organizacionoinstruktorski aparat (odeljenja, otseci ili grupe), sa instruktorima koji če odlaziti u narodne odbore i biti u stanju da im
konkretno pomognu. Još jedanput podvlačim — bez takvog
intenzivnog rada ni najbolji i najdemokratskiji zakon o izbor
nosti ii smenljivosti službenika neče značitj ništa, to jest —
demokratizam če ostati na papiru, a birokratizam če gazdovati.
6.
U vezi s 'tim hteo bih da naglasim jednu naročito štetnu
pojavu, a to je — upravo vratolomna brzina u smenjivanju rukovodečih kadrova u našim narodnim odborima. Ti se kadrovi
tako brzo menjaju da pojedinci nemaju vremena ni dobro da
se osvrnu, akamoli da stručno udu u posao koji im je poveren i —več se dižu i premeštavaju, često puta na sasvim
drugi posao. Ja, naravno, nemam iluzija da mi, u današnjim
uslovima o grom nog nedostatka kadrova, možemo prosto prek o n o č ukinuti takvu pojavu, ali mi nju ipak možemo znatno
ograničiti. Naši rukovodioci treba da shvate da kadrovi ne padaju gotovi s neba i da smo mi mnogo izgubili kada jednog
čoveka premeštamo s posla na kome je več stekao izvesna
iskustva i znanje, na sasvim drugi posao, gde če morati opet
od početka da stiče iskustva. Mi m oram o iči, da tako kažem,
za izvesnim specijalizovanjem naših kadrova, to jest — da bez
naročite potrebe našim kadrovima ne menjamo onu granu
uprave ili onu specijalnost u kojoj se oni več snalaze. Isto tako
moramo se uporno boriti za kontinuitet u radu svake pojedine
grane uprave u narodnom odboru, k ako se ne bi dešavalo da
svaki novi poverenik započinje takoreči od početka.
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7. Treba se boriti protiv pojava nezakonitosti i samovolje
u našim narodnim odborima. Tih pojava još ima. Naša je za
konitost narodna, ona je revolucionarna zakonitost, zakonitost
koja brani interese trudbenika naše zemlje. I ma ko kršio tu
zakonitost i ma prema kome — ou nanosi štetu narodnoj vlaJsti i trudbenicima naše zemlje. Pridržavanje zakonitosti nije
.samo pitanje formalnosti, nego pitanje čvrstine državnog pravnog porekta, poverenja masa u državne organe, u državne
pravne propise, stvaranja čvrstih društvenih navika koje pre
laze ljudima u svest i u krv, čime se smanjuje potreba državne
intervencije, smanjuje se potreba za povečanjem prinudnog
državnog aparata itd. Prema torne, bezuslovno pridržavanje
zakonitost: treba da bude pravilo ne samo za svakog gradanina
ove zemlje, nego i za sve organe državne vlasti — od najviših
do najnižih.
Razume se, samovolja nije uvek samo rezultat svesne na
mere, nego još češče neznanja i nesposobnosti. Medutim, mi
više ne možemo trpeti u našim narodnim odborima takvo
neznanje. Odgovorni rukovodioci i službenici narodnih odbora
bezuslovno su dužni da poznaju sve one zakonske propise koji
se tiču njihove delatno«ti. Za njih nepoznavanje zakona ne
može biti nikakva olakšavajuča okolnost kada čine greške.
Zato treba ne samo organizovati borbu za zakonitost, ne samo
budno paziti i kontrolisati zakonitost postupaka aparata na
rodnog odbora i njegovih pojedinih funkcionera, nego treba i
voditi borbu za poznavanje te zakonitosti, za podizanje pravnog
znanja kod kadrova narodnih odbora. Pravna nauka kod nas
nije više samo za advokate, sudije i tužioce. Graditelji socija
iizma, a pogotovu narodni odbornici, moraju poznavati pravne
propise svoje socijalističke zemlje, propise u čijem okviru rade.
8. Tesno povezano s tim pitanjem je i pitanje nedovoljne
borbe protiv aljkavosti, protiv ostataka javašluka u upravnom
aparatu narodnih odbora. Ne treba zaboravitj da je stari jugoslovenski upravni aparat bio velikim delom poznat po svom
javašluku i ne treba misliti da su ostaci tih navika potpuno
iščezli iz našeg aparata. Naprotiv, ta aljkavost se pokazuje kako
u funkcionisanju aparata, u izvršavanju zadataka, tako i u
neurednosti spoljnih formi, u nedisciplini, netačnosti službenika, nedovoljnoj ličnoj odgovornosti itd. Takode su s time
vezane pojave birokratskog, bezdušnog, surovog odnosa prema
gradanima, pomanjkanje borbe za kulturno uzdizanje rukovodečih službenika i samog aparata narodnih odbora, za kulturni
izgled zgrada i prostorija narodnih odbora itd. Svemu tome

treba objaviti žestok rat. Tome če pitanju morati naročito p o 
svetiti pažnju oblasni narodni odobri.
9. Posebno hoču da istaknem da je aktivnost u pogledu
privlačenja masa u rad narodnih odbora — iako su postignuti
veliki rezultati —■ ipak još uvek nedovoljna, a naše partiske
organizacije i naš Narodni front ponekada zaboravljaju da je
\o jedan od glavnih njihovih zadataka. Treba se neprestano,
uporno i na svim stepenima organa naše narodne vlasti, boriti
da se ispune sadržinom sve postoječe forme učešča naroda u
upravljanju državom, kao što su: zborovi birača, saveti gr.adana, aktivi, narodna inšpekcija, radnički saveti itd., a pre svega
sami odbori Narodnog fronta koji s-u, sami po sebi, najbolja
f o rm a saradnje trudbenika s organima narodne vlasti.
10. Naročito treba potcrtati štetnost —- kod nekih izvršnih
odbora — tendencije koju mi još uvek nismo uspeli da slomimo, naime — da preuzmu na sebe sve funkcije narodnog
odbora, a da skupštinu narodnog odbora pretvore samo u povremenu sednicu gde se vode opšti razgovori. Skupština n a 
rodnog odbora treba da bude što aktivnija u razradi svih pi
tanja povezanih s tekučim zadacima — bilo iz lokalnog bilo
iz opšteg delokruga.
11. Treba se stalno boriti protiv uskog lokalnog partikularizma, protiv otsustva discipline prema višim organima u
okviru njihovih prava, protiv uskogrudog lokalnog gledanja
na opštedržavne zadatke itd. Sve te greške i slabosti nanose
cesto ozbiljnu štetu zajedničkoj stvari.
12. Konačno, hoču još jedanput da naglasim da se moramo
najodlučnije boriti protiv birokratsko'-centralističkog odnosa
viših organa premia nižima. Treba prestati s nezakonitim oduzimanjem kompetencija nižim organima, neosnovanim oduzimanjem njihovih ustanova i preduzeča i sličnim pojavama,
koje se obično sakrivaju iza neopravdanog nepoverenja u spo
sobnost nižih organa narodne vlasti. Ako viši organi smatraju
da niži organi nisu sposobni da izvrše zadatke iz svoje nadležnosti, onda tim nižim organima treba pomoči da bi se osposobili za vršenje tih zadataka, a ne zamahivati rukom nad
njima. To nije pitanje formalnosti, nego se radi, da opet p o 
novim, o tome da je uspešan razvitak socijalizma mogučan samo
pod uslovom sve večeg budenja stvaralačke inicijative odozdo.
Pore d toga, naši rukovodeči organi treba da se odviknu od
jednostranog donošenja odluka i rešenja koje če morati da
sprevode niži organi, a da se pre toga, po pravilu, barem ne

konsultuju s onima koji če te odluke morati da provode. Od
ovih nižih organa oni če dobiti korisne primedbe i predloge,
koji če im omogučiti da njihove -odluke budu pravilnije, konkretnje i da bolje odgovaraju stvarnim, objektivnim uslovima.
Mislim da su činjenice koje sam izneo pokazale ne samo
da je novi zakon o narodnim odborima potreban, nego da to
pretstavlja krupan uspeh na putu razvitka naše narodne demo
kratije. Kao takav, naš novi zakon o narodnim odborima, i
pored toga što je možda neke stvari površno obradio, p ret
stavlja ozbiljan doprinos' teoriji i praksi izgradnje socijalističke
demokratije. Mi možemo tim zakonom samo da se ponosimo,
jer takvih demokratskih akata danas nema mnogo u svetu. Neprijatelji i klevetnici mogu da se bacaju blatom na našu zemlju,
ali ovaj zakon i drugi slični uspesi na našem socijalističkom
putu, svedoče da naša zemlja, pod rukovodstvom Komunističke
partije i s drugom Titom ma čelu, prednjači u daljem smelom
razvijanju socijalističke demokratije kao istinske narodne de
mokratije. (Buran i dugotrajan aplauz. Ovacije potpretsedniku
Kardelju traju nekoliko minuta.)
Pretsedavajuči: Prekidam o rad s tim da diskusiju nasta
vimo danas u 16 časova.
(Sednica je prekinuta u 13,15 a nastavljena u 16,30 časova).
PretsedavajfUČS1: Nastavljamo r.ad. Kao prvi prijavljeni g o 
vornik ima reč narodni poslanik Ninko Petrovič.
Ninko Petrovič (NR Srbija): Drugovi i drugarice, dosadašnje iskustvo primene Opšteg zakona o narodnim odborima
dalo nam je obilan materijal da ga kroz sadašnje izmene i
dopune još bolje prilagodimo našoj stvarnosti, stvarnosti na
višem razvojnom stepenu koji je naša zemlja dostigla na putu
dosadašnje socijalističke izgradnje. Ovo iskustvo če nam isto
tako pomoči da osobenosti uslova pojedinih mesta i gradova
budu uzete u obzir i pravilno rešene. Zbog toga, ja bih o
ovome predlogu govorio sa gledišta posebnih razvojnih uslova
Beograda kao velikog grada.
Posleratnom izgradnjom Beograda u privredni, politički,
kulturni i administrativni centar naše nove domovine postav
ljam su sve veči i po svome karakteru novi zadaci, svojstveni
životu velikoga grada. Snažan porast Beograda sve oštrije je
postavljao nove probleme. Za organizovanje izgradnje u svim
oblastima njegovog života, za savladivanje rastučih problema
grada, trebalo je organizacione oblike operative i rukovodenja

prilagoditi novim uslovima. Opšti zakon o narodnim odborima
dao je jkvire i principe na kojima ih je trebalo postaviti.
Ezgradnj: Beograda Partija, Vlada, a naročito drug Tito
posvečivali su uvek največu brigu i pomoč. Bez njihovog svakodnevnog staranja izgradnja našeg glavnog grada ne bi se
mogla ni zamisliti.
Izvršni odbor Narodnog odbora grada Beograda iz g o 
dine u godinu stajao je pred zadacima sve večim pO' obimu, a
sve složenijim i raznovrsnijim pio svojoj suštini. Ako bacimo
jedan k rata k pogled na ovogodišnje zadatke, možemo videti
problematiku našega grada.
Mi u ovoj godini treba da izvršimo za oko 4 milijarde dinara gradevinskih radova — svojih investicija. Pored toga,
naša gradevinska operativa treba da izvrši i dobar deo saveznih
i republičkih radova. Izvršenje ovako obimnih gradevinskih
radova pretpostavlja aparat i organizaciju gradevinske službe
koja če moči ne samo da obuhvati ceo 'obim predvidenih ra
dova nego da se svakodnevno borj za savladivanje kompleksa
problema vezanih za to, kao što su: obezbedenje radne snage
(inženjera, tehničara i nekvalifikovane radne snage), zatim milionskih količina gradevinskog materijala, transport, mehanizaciju itd.
Za organizovanje i rukovodenje ovom granom svojih p o 
slova, Narodni odbor grada Beograda osnovao je Povereništvo gradevina, dalje, posebno Povereništvo za gradevinski
materijal, Upravu za stanbenu izgradnju pri Povereništvu za
stanove, posebne službe za generalni plan, za projektovanje,
za gradevinski nadzor itd.
Za rešenje problema snabdevanja grada, mi smo dalje
organizovali trgovinsku distributivnu mrežu u gradu od neko1 ko hiljada prodavnica: prehranbenih, tekstilnih, kožnih itd.
Pored ovoga, naša nabavna i otkupna mreža je organizovana u preko 20 srezova. U posebnu organizaciju Pančevačkog
rita, kao snabdevačkog centra, investirali smo ove godine
preko 800 miliona dinara.
Za rukovodenje granom snabdevanja Beograda Narodni
odbor je osnovao Povereništvo za trgovinu i snabdevanje, P o 
vereništvo za poljoprivredu, Povereništvo za ugostiteljstvo sa
upravama, direkcijama i preduzečima kao njihovim 'organima.
Lokalna privreda našega grada razvijala se vrlo brzim i
snažnim tempom, što je odgovaralo opštem tempu razvoja
zemlje i posebnim uslovima razvoja našeg glavnog grada.
Gradska prehranbena industrija več danas ima čitavu mrežu

raznovrsnih objekata: gradske pekare, klanice, mlinsku industriju, fabrike za preradu voča, povrča, testa, pića itd. U oblasti
gradevinskog materijala mi smo, i po kapacitetu i p o vrstama,
sopstvenu proizvodnju znatno uzdigli, ma da ona još ni izdaleka ne može da zadovolji rastuče potrebe izgradnje Beograda.
Fabrika betonskih montažnih elemenata pretstavlja prvu fabriku
ove vrste kod nas. Dalje, ciglane, majdani kamenih kocki, kamenolomi, krečane, šljunkare itd. zauzimaju veliki udeo u snabdevanju izgradnje grada gradevinskim materijalom. Fabrika
tramvaja koja se osniva ove godine i, dalje, tekstilne, metalne,
drvne i druge fabrike i radionice takode su u znaku stalnog
porasta.
Proizvodno zanatstvo čini nerazdvojni deo gradevinskih
ladova, a uslužne zanatske radnje su najuže vezane za svakodnevni život i potrebe naših trudbenika. Zbog toga su se i
oblici rukovodenja i nadzora nad njim menjali i razvijali upo
redo sa razvojem izgradnje i njenih potreba. Mi danas imamo
zanatsko-gradevinska preduzeča u okviru gradevinske službe
pod rukovodstvom Povereništva za gradevine, dalje, druga zanatska preduzeča pod rukovodstvom Povereništva za industriju i zanatstvo, i, najzad, uslužno zanatstvo pod rukovod
stvom rejonskih izvršnih odbora.
Uspon Beograda u posleratnim godinama, izražen kroz
brojke njegovog budžeta, izgledao bi ovako:
Od 256 miliona u 1945 godini sopstveni prihodi i rashodi
su se iz godine u godinu penjali do 788 miliona u 1949 godini,
ne računajuči investicije koje se posebno troše i pokrivaju p o 
sebnim prihodima.
Još Stu značajnije brojke porasta prihoda iz privrede, k o 
jima je u 1946 godini pokrivano jedva 11% rashoda, dok u
ovoj godini oni pokrivaju 50% rashoda.
Za urbanistički razvoj Beograda od velikog je značaja
izgradnja Novog Beograda. Novi Beograd spaja Beograd i
Zemun u jedinstvenu celinu, a pored toga grad se postavlja
na svoje dve velike reke sa svima preimučstvima koje mu
pruža ovakav izvanredan položaj.
Komunalni život našeg grada razvijao se ne samo u saglasnosti sa bnojnim porastom Stanovnika i p r v r e d e nego i u
znaku sve izrazitije problematike velikog grada.
Na primer: tempo porasta broja S t a n o v n i k a išao je brže
nego naša stanbena izgradnja, zbog čega se stanbeni prostor
po jednom S t a n o v n i k u smanjivao od 11 m2 u 1946 godini n a
10,3 u 1947, a 9,8 u 1948. Brigom i pomoči Partije, Vlade i

druga Tita ove godine se pris-tupa izgradnji oko 9.000 stanova,,
što pretstavlja skoro dvostruko veči stanbeni p ro sto r nego
što je izgradeno u sve četiri pret'hodne godine. Time se zau
stavlja proces pogoršavanja stanbenih uslova i ulazi u fazu
poboljšavanja.
Gradski saobračaj se razvijao pod izvanredno teškim uslo
vima posle rata. Morali smo posle oslobodenja početi sa jedva
5% predratnih vozila sposobnih za saobračaj. Mi smo ovde u
pnoteklim godinama postigli značajne rezultate, dostigavši u
1948 godini, uglavnom, predratni broj i kapacitet vozila. Me
dutim, potrebe su brže rasle. Gradski saobračaj prevozi dnevno
blizu 400.000 putnika, što daleko prevazilazi predratni broj
prevezenih putnika.
Ova godina unosi znatne promene u poboljšanju g r adskog
saobračaja. Nabavkom i izgradnjom oko 150 novih vozila u
ovoj godini, kapacitet saobračaja se povečava za oko 100%
prema prošloj godini. Veliki deo vozila planiranih za ovu godinu več je pušten u saobračaj.
Razrivene ulice posle oslobodenja takode su pretstavljale
krupan problem. Posle raščiščavanja ulica neposredno po oslobodenju, mi smo več u 1946 godini pristupili opravkama i re
konstrukciji. Kaldrmisane ulične površine danas> iznose
4,539.000 m2 prema 3,708.000 u 1939.Nekaldrmisane ulične p o 
vršine su u 1948 godini svedene na 13% prema 26,9% u 1939
godini. Terazije, ulica Maršala Tita, Miloševa, Dušanova i druge
pružaju sliku naših rezultata u ovoj oblasti.
Količine vode koje naša mreža daje gradu povečane su
na 141 litar dnevno po jednom Stanovniku prema 128 u 1939
godini, uz poboljšanje kvaliteta stalnim povečanjem procenta
bunarske vode prema savskoj. Izgradili smo nekoliko krupnih
objekata — rezervoar od 28,5 miliona litara vode, produženje
glavnog kolektora i dr.
Zelene površine u gradu (parkovi, travnj.aci, šume) pove
čane su u prošloj godini na 754 ha prema 637 u 1939 godini.
U oblasti prosvete i kulture naš grad je učimo znatan napredak. Izgradnjom 3 nove školske zgrade povečan je broj
učeničkih mesta u osnovnim školama i gimnazijama na 24.000.
Medutim, imajuči u vidu povečanje učenika od preko 56.000v
dolazi po 'oko 2,30 učenika na svako učeničko mesto. P ore d
preko 20.000 redovnih studenata i 56.000 učenika u gimnazi
jama i osnovnim školama, po našim ostalim stručnim školama
i kursevima uči danas veliki broj naših gradana. Preko 100.000

naših građana posećuje razne škole i kurseve, što znači svaki
četvrti gradanin našega grada.
Gradsko pozorište, Letnja pozornica u Topčideru, Pozorište sa lutkama, dva doma kulture, dve muzičke škole, novi
bioskopi i druge ustanove znatno su uzdigle kulturni život
našeg grada.
Ako imamo u vidu samo ove sektore rada N arodnog o d 
bora Beograda, mi več možemo stvoriti sliku kakav je privredni i administrativni aparat, i po obimu i po raznovrsnosti,
trebalo stvoriti i obezbediti rukovodenje njime.
Naš Narodni odbor je neprekidno i osobitu pažnju posvećivao ostvarenju jedne od osnovnih tekovina Oslobodilačke
borbe i Narodne revolucije — što tešnjem povezivanju i saradnji narodne vlasti i narodnih masa, što širem uvlačenju masa
u upravljanje svojom državom. Nema oblasti društvenog ži
vota u našem gradu u koj*oj trudbenici ne učestvuju u radu
narodne vlasti. Oblici njihovog učešča su sve raznovrsniji.
Ja bih pomenuo samo neke cifre.
U toku 1948 godine kod nas je u 88 saveta saradivalo
preko 1.500 gradana u svima oblastima delatnosti Izvršnog
odbora. Po liniji snabdevanja saradivalo je preko 2.700 uličnih
poverenika. Od početka ove godine osnovali smo 7.645 kučnih
saveta stanara sa 29.600 članova. U toku prošle godine održali
smo preko 800 zborova birača, na kojima je učestvovalo preko
89.000 birača. Broj palih pitanja, predloga i sugestija na ovim
zborovima iznosi 10.500. Ovim 'oblicima saradnje treba dodati
jo š i roditeljske savete po školama, odbore dačkih letovališta
i odbore dačkih kuhinja i, najzad, narodnu inspekciju koju
ovih dana sprovodimo. Kroz sve ove oblike preko 35.000 trudbenika Beograda učestvuju kao stalni aktivni saradnici narodne
vlasti a povremeno učestvuje preko 150.000.
Predlozima, pitanjima, zahtevima i sugestijama birača
odiše život našeg grada. Na primer, birači 60 izborne jedinice
predlažu da se hleb prodaje po mlekarama, da se ulice čiste
samo noču, pitaju zašto nije dobijeno sledovanje masti za taj
mesec na vreme itd. Birači Marinkove Bare traže otvaranje no
vih prodavnica, traže česmu, dalje, da se neka neosvetljena ulica
osvetli. Na drugom zboru birača se ističe: da se povrče na
pijače ne iznosi rano, da su prostorije jedne faörike neracio
nalno iskoriščene, da red u jednoj menzi ne valja, da je nepra
vilno rešen jedan stanbeni slučaj. Na jednom zboru birači se
interesuju šta če Pančevački Rit konkretno dati gradanima,
dalje, da im se pomogne da dobrovoljnom snagom oprave

svoju
pitaju
kraju.
plana

ulicu, da se ređ na njihovoj pijači poboljša, isto tako
kakva je perspektiva poboljšanja saobračaja u njihovom
U jedmoj jedinici diskutovano je pitanje neizvršenja
jedinice, funkcionisanje vlasti u rejonu itd.

Na ovaj način trudbenici Beograda sve više ulaze u p r o 
bleme svoga grada, učestvuju u njihovom rešavanju. Kroz sve
ovo naša država postaje sve više istinski narodna država, a
naši trudbenici sve čvršče uzimaju svoju državu u svoje ruke.
Intenzivan unutrašnji život našega grada uslovljavao je
sve veču brigu narodne vlasti za njegovo uredenje u najraznovrsnijim oblastima unutrašnjeg života, sve dublje zahvatanje
i rešavanje pojedinih lokahnih problema grada. U tom pravcu
Narodni odbor Beograda je doneo niz propisa. Da navedemo
neke od njih: Odluku o zaštiti komunalnih objekata (parkova,
drvoreda, vodovoda, kanalizacije, električnog uredaja itd),
Odluku !o uredenju gradskog saobračaja, Odluku o kučnim
nastojnicima, Odluku o kučnom redu u stanbenim zgradama,
Odluku o zabrani demontiranja i otudenja sanitarnih i drugih
uredaja u stanbenim i poslovnim zgradama, Odluku o autotaksima i fijakerima, Odluku o osnivanju Agencije za promet
pokretnim stvarima, Odluku o osnivanju kučnih saveta st-anara, Odluku o zaštiti mira gradana, Odluku o redu u javnim
kupatilima, Odluku o odredivanju zakupnine iza nameštene
sobe itd.
Svim ovim merama Narodni odbor Beograda, odgovarajuči
potrebama razvijenog unutrašnjeg života grada, zahvatao je
postepeno sve njegove oblasti i probleme, izgradujuči čitavo
lokalno zakonodavstvo kojim se oni ureduju. Mi pripremamo
■ovih dana sredenu zbirku lokalnih propisa koja če biti
žtampana.
Drugovi1 narodni poslanici, u ovim uslovima se , razvijala
narodna vlast u Beogradu, prilagodavajuči uvek svoje organizacione oblike i način rukovodenja novim uslovima, a u okviru
i na bazi načela koja su postavljena u Opštem zakonu o na
rodnim odborima.
Dosadašnji zakon o narodnim odborima davao nam je ne
samo osnovne smernice za organizovanje i jačanje narodne
vlasti i njeno povezivanje sa narodnim masama nego nam je
i pomagao i ukazivao put da se snademo u obilju najraznovrsnijih svakodnevnih problema našeg grada. Dosadašnji zakon,
kao pravni instrumenat u dosadašnjoj etapi našeg razvoja,
odigrao je u punoj meri onu ulogu koja mu je bila odredena.
14
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Medutim, razvoj naše zemlje je posle njegovog donošenja
postepeno i prirodno prerastao mnoge odredbe ovog zakona.
Ovo naročito važi za Beograd s obzirom na njegovu veču osobenost ka o velikog grada i njegov brži tempo razvoja. Da pomenem samo neke primere.
Na primer, u članu 60, tačka 6, ovog zakona stavljeno je u
isključivu nadležnost izvršnog odbora kao celine rešavanje
svih službeničkih pitanja. U praksi je to za Izvršni odbor Na
rodnog odbora grada Beograda sa desetinu hiljada službenika
značilo da njegove sednice budu zagušene sa p o nekoliko sto
tina rešenja o postavljenju, premeštanju, unapredenju, otpuštanju službenika.
Ili drugi primer: član 56 ustanovljava pretsednika, jednog
potpretsednika i jednog sekretara Izvršnog odbora. To je
odgovaralo uslovima kada je ovaj zakon donet, kada naš
Izvršni odbor nije imao ni privredu niti svoj aparat razvijen
do današnjih razmera. Medutim, to je docnija praksa prevazišla i ova odredba je postala smetnja Izvršnom odboru u promenjenim uslovima. Za rukovodenje velikim aparatom i privredom Beograda, pored 20 poverenika koji rukovode poje
dinim granam a poslova, potrebno je veče i jače telo za neprekidno, svakodnevno koordiniranje i objedinjavanje ceiokupnog rada Izvršnog odbora. Pokazala se potreba šireg centralnog rukovodstva nego što je dozvoljavao zakon. Bilo je još
sličnih propisa koje je praksa prerasla, naročito u oblasti pri
vrede koja je daleko izašla iz okvira onoga vremena kada je
zakon donet.
Zbog svega ovoga smo mi u Beogradu sa prirodnim interesovanjem očekivali predlog zakona o izmenama i dopunama
ovog zakona, koji če dovesti u sklad one odredbe koje su za
starele, koje ne odgovaraju našoj stvarnosti.
Predlog o izmenama i dopunama ovog zakona o kome
danas diskutujemo, daje dovoljnu širinu za naše uslove i odgovara našim potrebama.
Mislim da pre svega treba ukazati i pozdraviti jedan 'od
osnovnih zadataka koji je ovaj predlog sebi postavio, to jest,
da da još šire okvire njegovog prilagodavanja lokalnim osobenostima pojedinih krajeva i gradova.
Veča samoupravnost data ovim predlogom lokalnim vla^tima 'omogučiče im da, u okviru ovog zakona, organizuiu
život svojih jedinica onako kako to najbolje odgovara njiho
vim posebnim uslovima.

Ne dodirujući mnogo značajnih 'odredaba ovog predloga,
kao, na primer, one o uspostavljanju oblasti, o novoj podeli
nadležnosti, one koje ispravljaju prerasle 'odredbe dosadašnjeg
zakona itd., ja bih se ovde u k ratk o osvrnuo samo na neke od
njih, koje imaju poseban značaj za dalji razvoj narodne vlasti,
privrede i administrativno-upravnog aparata kod nas u
Beogradu.
Uspostavljanje povereništava, namesto dosadašnjih ode
ljenja i otseka, za pojedine grane poslova pretstavlja značajan
napredak. Dok je po sadašnjem zakonu (član 59) izvršni odbor
kao celina, kolektivno, rukovodio svima granama rada, ovim
predlogom se (čl. 83 i 84) daje poverenicima više samostalnosti, veča inicijativa u rukovodenju poslovima svoga povereni
štva, dok se izvršnom odboru kao celini obezbeduje odlučivanje
o osnovnim pitanjima, davanje opštih smernica i opšte r uko
vodstvo radom povereništava. Ovo odgovara današnjem stepenu uspona naše privrede i razvoja narodne vlasti.
Propisi ovog predloga o učešču naroda u vršenju vlasti i
ra,du narodnih odbora pretstavljaju takode značajan napredak.
Ovim propisima prava birača dolaze do večeg izražaja, a odgo
vornost narodnih odbora i narodnih odbornika prema biračima
šira i veča. Propisi o savetima gradana i komisijama pri izvr
šnim odborima i povezivanje sa masovnim narodnim organi
zacijama nama če p-omoči da dosadašnji rad postavimo na još
širu i pravilniju osnovu. Mislim da su ovde važne odredbe o
dužnostima narodnog odbora da pred zborove birača iznosi
na raspravljanje svoju celokupnu delatnost, da o zaključcima
zbora birača raspravlja i izveštava birače o preduzetim merama
po njima. Sve če nam ovo pomoči da diskusija na zborovima
birača bude sažeta u zaključke o kojima narodni odbor mora
da raspravlja, odlučuje, a da birači dobijaju izveštaje i obaveštenja o svemu što zaključcima postave narodnom odboru.
Za nas u Beogradu je značajna novina ovog predloga
ulazak dosadašnjeg Odeljenja unutrašnjih poslova pri Izvr
šnom odboru u sastav Izvršnog odbora, kao njegovog pove
reništva, sa poverenikom na čelu, koji je odgovoran Ministru
unutrašnjih poslova za opšte zadatke, a Izvršnom odboru za
lokalne zadatke primljene od njega.
Sa razvojem unutrašnjeg života našeg grada, kao što sam
več rekao, pred nas se postavljaju zadaci uredenja sve večeg
broja pitanja propisiima opšteg značaja. To za Narodnu miliciju znači i veče zadatke koje od nasi prima i za čije sprovodenje nama odgovara, pored zadataka koje dobija od Ministra

unutrašnjih poslova i za koje odgovara njemu. Ovaj nam p r e 
dlog obezbeduje potrebnu pomoč i saradnju Narodne milicije u našim zadacima.
Novo je u ovom predlogu i to što se glavni gradovi repu
blika izdvajaju iz oblasti, a njihovim narodnim odborima daju
kompetencije oblasnih 'odbora.
Mislim da je ovo od osobitog značaja za razvoj glavnih
gradova koji, izrastajuči u republičke centre, dobijaju gradsku
problematiku koja se ne bi mogla uokviriti u organizacione
form e oblasti. Ove izmene nama u Beogradu daju još šire m o
gučnosti za razvoj rejonskih narodnih odbora. Naši rejonski
'odbori učinili su znatan napredak, naročito od 1948 godine,
s obzirom da su rejonski odbori dobili svoj samostalni budžet
tek 1947 godine. Otada oni počinju zahvatati sve šire i dublje
svoje lokalne zadatke u oblasti privrednoj, zdravstveno-higijenskoj, kulturnoj itd. Njihov aparat je zbog toga u ovoj g o 
dini znatno proširen i ojačan, da bi odgovorio ovim zadacima.
Najzad, mislim da treba ukazati na odredbe ovog predloga
kojima je pitanje naselja produbljeno i razradeno. Ono što
je u ovom pitanju za nas u Beogradu od osobitog značaja, to
je što ovaj predlog ostavlja široke okvire da se gradskim
statutom uredi odnos rejonskih narodnih odbora prema gradskom narodnom odboru i naselja prema gradskom i rejonskim
odborima. Ovo je važno zbog toga što mi imamo naselja gradskog karaktera (Rakovica, Krnjača), dalje imamo naselja seoskog karak tera (Žarkovo, Ovča, Borča), zatim naselja mešovitog karaktera (Železnik), i najzad, nova naselja (u Pančevačkom Ritu), koja izgradujemo i koja imaju svojih osobenosti. Neka <od ovih naselja vezujemo za dosadašnje rejonske
odbore, dok za naselja u Pančevačkom Ritu form iram o poseban IX rejonski narodni odbor, za koji su ona vezana, a neka,
s obzirom na njihov značaj, povezujemo direktno sa gradskim
odborom (Železnik).
Širim okvirima koje nam ovaj zakon pruža nama .se u
Beogradu daje mogučnost da preko rejonskih odbora i 'odbora
naselja još dublje i čvršče povežemo narodnu vlast i narodne
mase, da našu privredu dalje razvijemo, prenoseči dobar deo
nadležnosti na ove odbore. Na drugoj, pak, strani izrazito
opštegradski problemi zadržani su za gradski narodni odbor.
Na taj če način grad očuvati svoju celinu, a obezbediti dalji
i dublji razvoj kroz niže odbore.
S obzirom na sve ovo, mislim da predložene izmene i dopune Opšteg zakona o narodnim odborima pravilno odraža-

vaju današnji stepen naše socijalističke izgradnje i da če kao
pravni instrumenat dati još veči potsticaj na našem putu u
socijalizam.
Drugovi. i drugarice narodni poslanici, put naše socijali
stičke izgradnje obeležen je ne samo rečima koje neprijatelji
mogu izvrtati nego je obeležen delima koja stoje i ostaju.
Jzgradeni blokovi stanbenih višespratnica u Profesorskoj
koloniji, na Severnom bulevaru, kod Topovskih šupa i. po svim
delovima Beograda, stoje kao svedoci naših dosadašnjih rezul
tata. Stoje naše nove fabrike u Železniku sa stanbenom kolon'jom, Fabrika betonskih elemenata na Dunavu, fabrike u Ze
munu, Rakovici, kao i sve druge fabrike u našem gradu i širom
cele zemlje. One bodu oči onima koji neče da ih vide kad g o 
vore o našoj izgradnji socijalizma.
Novi Beograd izrasta, novih 9.000 stanova u Beogradu
se grade, 9 milijardi ovogodišnjih investicija u socijalističku
izgradnju Beograda se ugraduju. To su dela naše socijalističke
izgradnje koja se ne mogu izbrisati ni poreči. Informbiroovci
mogu pred svim ovim zatvoriti oči, ali ova dela stoje, vide se
izdaleka, videče ih jednog dana trudbenici svih zemalja, videče
ih, najzad, i sami oni koji ih danas neče da vide.
Seoski kulaci, koji opsedaju narodne vlasti i narodne p o 
slanike, žaleči se na svoju zlu kulačku sudbinu, mogli bi reči
informbiroovcima da li im je svakog dana bolje i lakše ili im
postaje tešnje.
Partija i drug Tito proveli su naše narode kroz sve teškoče
neravne i teške Oislobodilačke borbe i doveli ih do pune pobede.
Oni če nas dovesti i do pune pobede u izgradnju socijalizma,
na koji put su nas izveli i kojim čvrsto idemo. (Aplauz).
Pretsediavajuči: Ima reč drug Živko Zižič.
Živko žižič (NR Črna Gora): Brzi tempo socijalističke
izgradnje naše narodne države neprekidno postavlja pred
organe državne vlasti i državne uprave sve nove i složenije
zadatke. Njihovo dosadašnje unutrašnje ustrojstvo i organizacione forme pokazuju se danas suviše uske i krute za nove
zadatke i ovakav tempo socijalističkog preobražaja zemlje.
Predložene izmjene Opšteg zakona o narodnim odborima otklanjaju tu pojavu i obezbjeduju mogučnost daljeg razvoja upravnog aparata narodnih odbora.
Nastali i izrasli u Narodnooslobodilačkom ratu i Narodnoj
revoluciji, na ruševinama stare države i stare vlasti, narodni
odbori kao organi nove, istinski narodne i revolucionarne

vlasti, imajući iza sebe bogato četvorogodišnje iskustvo, razvili
su se u poratnom periodu i postali u pravom smislu organizatori i rukovodioci državnih poslova na svome području.
Prom jene u karakteru vlasti zemlje izazvale su u skladu sa
ovim promjenam a i prom jene u strukturi i karakteru njene
ekonomike. Tim promjenama zadati su odlučujuči udarci
eksploatatorskim odnosima i naša je zemlja čvrsto stupila i
zakoračila na put socijalističke izgradnje.
Razbijanjem kapitalističkih elemenata u gradu, lišavanjem
ovih ekonomske podloge kao izvora njihove moči i političkog
uticaja, stvoren je odlučujuči socijalistički sektor u našoj privredi koji je poslužio kao sigurna baza za dalju ofanzivu socijalističkih elemenata u privredi zemlje, posebno za socijalističku rekonstrukciju našeg sela. Sve ove promjene, izvršene u
toku poslednje dvije godine, značile su istovremeno i proširenje djelokruga rada narodnih odbora, nastajanje za njih
novih zadataka na putu 'socijalističkog preobražaja zemlje, koje
oni naravno nijesu imali u vrijeme donošenja Opšteg zakona o
narodnim odborima iz 1946 godine, a što je učinilo da narodni
odbori postanu organizatori i rukovodioci privrede, aktivni
činioci u izvršenju zadataka Petogodišnjeg plana, ne samo u
okviru lokalne privrede nego plana u cjelini. Za veličanstvene
uspjehe u našoj socijalističkoj 'izgradnji, a naročito na najtežem području naše privrede — na socijalističkoj rekonstrukciji
sela, na stvaranju, pod rukovodstvom naše Partije, nužnih političkih i organizacionih uslova za razvijanje ofanzive socijalističkih elemenata na širokom frontu u pravcu našeg sela —
u znatnoj mjeri pripada zasluga narodnim odborima. Bez p o 
moči narodnih odbora ne bi se moglo ni zamisliti' uspješno
izvršenje niza zadataka saveznog i republičkog značaja. P i
tanje progresivnog razreza i napi,ate poreza, pitanje mobiliza
cije radne snage za ogromne radove koji se izvode širom cijele
zemlje, briga oko smještaja i ishrane radnika, pravilnog i
uspješnog sprovodenja mjera svih vrsta otkupa, briga oko
snabdijevanja stanovništva, stalna briga i pomoč državnom i
zadružnom sektoru privrede, čuvanje i zaštita socijalističke
imovine, sva su ova pitanja, uz mnoga druga, i njihovo p r a k 
tično uspješno rešavanje, vezivala za sebe velik; dio aktivnosti
narodnih odbora i njihovog izvršnog dijela.
Ogromni uspjesi na frontu socijalističke izgradnje naše
zemlje, značajan doprinos koji su na tome f rontu svojim radom
dali naši narodni odbori najjasnije ilustruju i potvrduju njihov
narodni karakter, karakter, u svom ogromnom dijelu klasno

.čistih, revolucionarnih organa sposobnih i spremnih da i dalje,
u prelaznom periodu od kapitalizma ka socijalizmu, ponesu i
uspješno riješe sve zadatke koje naša stvarnost pred njih bude
/postavljala do definitivne pobjede socijalističkih elemenata
našeg privrednog i društveno-političkog života nad kapitali
st ičkim elementima, do pobjede socijalizma. Svaka nova privredno-politička mjera, svaki ko rak dalje u kretanju revolucije
naprijed, pretstavlja istovremeno najsigurnije sredstvo za dalje
jačanje i političko učvrščenje organa državne vlasti, za čiščenje
njihovih redova od narodu tudih, špekulants*kih i kapitalistički
nastrojenih elemenata, koji su uspjeli da se uvuku u naše n a 
rodne odbore. Mjere naše Partije i Vlade su takve da se na
liniji borbe za njihovo pravilno i dosljedno sprovodenje, uz
istalnu budnost i svakodnevnu kontrolu oslobodenog naroda,
izgone na čistac svi ovi elementi i suzbija njihova štetočinska
djelatnost. Time se stvaraju svi uslovi za stalno jačanje uloge
narodnih odbora u našoj privredi, za uspješnije rešavanje svih
zadataka koje naš privredno-politički razvoj nameče i postavlja
pred narodne odbore i njihov upravni aparat.
Dosada izvršena reorganizacija upravnog aparata narodnih
odbora učinila je znatan napredak i u otklanjanju izvjesnih
slabosti koje su se ocrtavale u njihovom radu, ali ih nije, r a 
zumljivo, posve suzbila. Biče potrebno uložiti ozbiljne napore
da se postoječe slabosti u njihovom radu otklone i da im se
olakša izvršenje brojnih zadataka s kojima se svakodnevno
*susreču u svome radu. Postoje i danas narodni odbori koji se
u svome radu nijesu još toliko uzdigli da bi mogli postavljati
zadatke izvršnim odborima i sprovoditi kontrolu njihovog rada.
Nedovoljna aktivnost plenuma izvjesnih narodnih odbora ogleda
se u nedovoljnoj brizi i nastojanju da se odbornici zadužuju
stalnim radom u odredenim pitanjima, da se redovno sastaju,
da daju predloge i da pomažu izvršnom dijelu narodnog odbora
pri praktičnom sprovodenju pojedinih mjera i zadataka. Zbog
nedovoljnog ocjenjivanja uloge zborova birača, kao jedne od
najznačajnijih formi učešča masa u upravljanju državom i v r 
šenju kontrole nad radom narodnih odbora i njihovih organa,
zapaža se kod izvjesnih mjesnih narodnih odbora i danas tendencija rjedeg njihovog sazivanja, iako zakon izrično propisuje
da se zborovi biraßa saizivaju prema potrebi, a najmanje jedanput u dva mjeseca. Isto tako nijesu rijetki slučajevi, na koje
nailazimo, da pojedini povjerenici ne drže u svojim rukama
či'tavo povjereništvo, da nijesu u potrebnoj mjeri dovoljno
obaviješteni o razvoju poslova u svome djelokrugu rada, češče

žive u svome radu od usmenih direktiva, ne starajuči se u
nužnoj mjeri da redovno i blagovremeno prate i upoznaju pri
vredne propise, prije svega iz one privredne grane koja im
je povjerena i kojom su zaduženi.
Novi Opšti zakon o narodnim odborima još više ojačava
demokratizam narodne vlasti, dajuči nove oblike učešča na
rodnih masa u vršenju državnih poslova, razvijajuči maksi
malno njihovu stvaralačku inicijativu, učvrščuje samoupravnost
narodnih odbora kao isključ:vih rukovodilaca cjelokupne lo
kalne privrede u socijalističkoj državi. Time če ovaj zakon
znatno doprinijeti učvrščenju organa narodne vlasti, daljem
razvitku upravnog aparata narodnih odbora i jačanju njihove
uloge u privrednom i političkom životu naše socijalističke
države.
Zato ču glasati za ovaj zakonski predlog.
Pretsedavajuči: Ima reč narodni poslanik Franjo Špiljak.
Franjo Špiljak (Izborni srez Pregrada, NK Hrvatska): Drugovi i drugarice narodni poslanici, danas pred nama stoji Prijedlog zakona o izmjenama, i dopunama Opčeg zakona o na
rodnim odborima. Ova dopuna zakona o narodnim odborima
neophodna je, jer se djelokrug rada u narodnim odborima vrlo
mnogo proširio u periodu od narodnog oslobodenja do danas.
On se proširio na sve grane privredne djelatnosti. Vjerujemo
da su narodni odbori imali teškoča u svome radu i da če se i
dalje boriti, sa teškočama. Ali če narodni odbori lakše savladavati teškoče kada bude njihov djelokrug rada odreden ovim
zakonom. Ovaj zakon daje im smjernlce rada i zaštičuje ih u
radu. Znademo kakove su teškoče imali narodnooslobodilački
odbori za vrijeme rata, osobito oni na neoslobodenom terito
riju gdje je neprijateljska vojska stalno vrebala za njima, pratila svaku stopu njihovog rada i mnog: članovi narodnih od
bora stradali su u tom radu za narodno oslobodenje, položili
su svoje živote. Njihova mjesta popunili su novi članovi narodnooslobodilačkih odbora koji su nastavil: put njihovog rada
sve do konačnog oslobodenja naše domovine, jer su znali da
im je jedini put u Na-rodnooslobodilačkoj borbi i da nas jedino
Narodnooslobodilačka borba pod vočstvom Komunističke p a r
tije i druga Tita može spasti vječitog ropstva stranom imperijalizmu i domačim siledžijama.
Nakon oslobodenja narodni odbori su časno izvršavali
svoje zadatke u izgradnji stradale i popaljene domovine. Ima
mnogo narodnih odbora koji su dali sve od sebe da izvrše

svoju dužnost prema narodu i domovini, ali ima u njima i
takovih ljudi koji su se uvukli u narodne odbore da koriste
isvoj položaj za svoje lične svrhe, da zaštite svoje interese, da
zaštite interese bogatih i špekulantskih elemenata i na taj način
zakoče razvitak socijaiizma u našoj zemlji. Uslijed ovakovih
članova narodnih odbora strada uvijek siromašni sloj ljudi, jer
teret koji su trebalo da snose bogatiji, kod takovog rada prebačen je bio na siromašne i srednje seljaštvo, kako kod plana
otkupa tako isto i kod razreza poreza. Taj rad htjeli su na
staviti i tsada kod odmjere poreza za 1948 godinu, koja se
vršila po1 novim uredbama Savezne i republičkih vlada, po kojima se porez po višoj stopi prebacuje na; one špekulantske
'elemente koji nisu htjeli svoje poljoprivredne produkte prodavati po vezanoj cijeni, kako bi naša narodna vlast lakše i
bolje osigurala potrebnu prehranu radnih ljudi u našoj zemlji.
I tu su ponegdje pojedini članovi narodnog odbora htjeli
izigrati ove propise i zaštititi špekulantske elemente, a glavni
teret prebaciti na poštene ljude koji izvršavaju sve zadatke
prema svome narodu. Budnošču organa naše narodne vlasti a
i budnošču organizacije Narodne fronte oni nisu imali uspjeha.
Uredba o> odmjeri poreza, po kojoj se trebalo da odrazi vezana
trgovina, točno je pogadala špekulantske elemente. Oni su svi
brzo skočili na rešeto te uredbe, ona ih je točno prorešetala
•da konačno ispadnu čisti bez velike brige kuda če s novcima
koje su zgrnuli na nedostojan način.
S druge strane, bilo je i takovih članova u mjesnim na
rodnim odborima koji nisu htjeli dolaziti na sjednice mjesnih
narodnih odbora. Takovi su činili štete radu mjesnih narodnih
odbora. Na njima leži odgovornost ako su se učinile greške,
osobito za onaj dio sela i zaselaka otkuda su ti pojedinci koji
nisu htjeli prisustvovati sjednicama mjesnih narodnih odbora,
jer ostalim članovima odbora nije bilo poznato stanje u njihovom zaseoku. Naravno da nerad takvih ljudi narod sa neza
dovoljstvom prati i da ih sigurno više neče birati za članove
narodnih odbora. Ja mislim da če baš ovaj zakon u budučnoßti onemogučiti nepravilan rad članova narodnih odbora, jer
za svoj rad odgovaraju i polažu račun svojim biračima. Dalje,
odbornici su za svoj službeni rad odgovorni svom narodnom
odboru, te za povredu svoje dužnosti odgovaraju disciplinski
š to dosada nije bilo. To če m nogo pridonijeti disciplini kod
naših narodnih odbora. Ona je i te kako potrebna i sav naš
n arod ovu če zakonsku odredbu radosno pozdraviti. Narod več
danas vodi veliku brigu kakov: če ljudi uči kod sadašnjih

izbora u mjesne narodne odbore. Kandidatske liste pretresaju
se u svakom selu po nekoliko puta i još če se pretresati prije
izbora, jer se narod uvjerio da mu je mjesni narodni odbor
prva vlast od koje zavisi da 1: če se svi doneseni zakoni u
svemu pravilno primenjivati. Od odbora zavisi da li če naše
selo biti napredno ili zaostalo. Narodni odbori su oni organi
koji treba prvi da rade na rekonstrukciji naše dosada zaostale
poljoprivrede, da se poboljša život našim radnim ljudima
na selu.
Pročitavši i proučivši načrt ovog zakonskog prijedloga,
osobito nakon obrazloženja potpretsednika druga Kardelja ja
sam se ■uvjerio da če novi Opšti zakon o narodnim odborima
omogučiti pravilniji rad svih narodnih odbora a osobito mjesnih narodnih odbora koji su najbliži narodu. Osobito pozdrav
ljam onaj dio koji predvida disciplinsku odgovornost za one
odbornike koji griješe u svojoj službenoj dužnosti, jer smatram
da svaki onaj koji griješ: na štetu naroda, osobito oni koji
svijesno griješe, ‘t reba da odgovaraju za to.
Ja sam se uvjerio da ovaj zakon zauzima vidno mjesto
medu svim ostalim našim zakonima. Prema tome, smatram da
je zakon potreban i pravilan, te iz tih razloga izjavljujem da
ću za njega glasati.
Pretsedavajuči: Reč ima narodni poslanik Ivan Novak.
Ivan Novak (NR Slovenija): Drugovi narodni poslanici,
narodne odbore, kao revolucionarne organe vlasti radnoga na
roda, radničke su mase Jugoslavije ostvarivale j izgradivale
več u toku Narodnooslobodilačkog rata. Specifičnost naše re
volucije tražila je i naročite oblike organa narodne vlasti.
U Sloveniji su, na primer, terenski odbori Osvobodilne fronte,
koji su se osnivali več u aprilu 1941 godine, preuzeli vlast na
'oslobodenoj teritoriji i obavljali k a o privremeni organi na
rodne vlasti sve funkcije, osim onih koje su pripadale vojsci.
To znači da su se kod nas odbori Osvobodilne fronte, več u
prvoj godini narodnog ustanka, pretvarali u istinsku narodnu
vlast, koja je i po sadržini i po zadacima u potpunoj suprotnosti sa starim organima vlasti (na primer opštinama). Trečim
zasedanjem AVNOJ-a završen je proces izgradnje sistema na
rodne vlasti u onom smislu kako se ona razvijala u toku rata.
Izbori za narodnooslobodilačke odbore, koji su obavljeni u
čitavoj Jugoslaviji, završeni su u Sloveniji do kraja 1945 g o 
dine. Novoizabrani narodnooslobodilački odbori izmenili su
odmah nakon oslobodenja naziv, pretvorili se u narodne od-

bore i počeli izvršivati zadatke koji su se pred
njima postav
ljali u vezi sa obnovom zemlje.
Ustavom je konačno potvrden sistem narodnih odbora kao
lokalnih organa državne vlasti i data je pravna osnova principima na kojima su se narodni odbori izgrađivali več u toku
same Narodnooslobodilačke borbe. Opšti zakon o narodnim
•odborima konkretizovao je i u detaljima obradio osnovne
postavke Ustava i dao perspektivu za dalj: razvitak ustavnih
principa u vezi sa organizacijom i delatnošču narodnih odbora.
(J suprotnosti sa starim opštinama koje su pretstavljale deo
nekadašnjeg aparata iskoriščavanja i koje su se bavile samo
administrativnim poslovima, novi zakon osigurao je narodnim
odborima materijalnu bazu k a o osnovicu njihove samouprav
nosti. Naročito su bile naglašene privredne komisije narodnih
odbora.
U toku svog dosadašnjeg razvitka narodni su se odbori
učvrstil; kao lokalni organi državne vlasti na svom području.
Kao dokaz za to da su se stvarno učvrstili i da je svakim danom njihova uloga kao nosilaca socijalističke izgradnje sve
više rasla, služe najbolje rezultati njihovog dosadašnjeg rada,
jačanje socijalističkog 'sektora u lokalnoj privredi i njihov sve
veči udeo u opštoj socijalističkoj izgradnji.
Izneču nekoliko podataka o položaju lokalne privrede Na
rodne Republike Slovenije.
Budžeti narodnih odbora im,ali su u početku potpuno admi
nistrativni karakter. Sa prelazom na plansku privredu, narodni
su se odbori morali bezuslovno orijentisati na neposredno vo
denje privredne delatnosti na svom području. Pored 'svih nedo.stataka koji su se javljali u rukovodenju preduzečima, n a ro 
čito zbog toga što se nije imalo iskustva, lokalna se privreda
ipak stalno povečavala. Broj industriskih preduzeča i njihova
proizvodnja sve više raste. Tako se proizvodnja lokalne indu
strije u NR Sloveniji podigla od 1,200 miliona u 1946 godini na
2,081 milion u 1948 godini i postigla 80% Petogodišnjeg plana.
Narodni su odbori u 1948 godini ostvarili jak oslonac za dalji
/azvitak lokalne industrije i ispunjavanje njezinog glavnog
cilja: dopunjavanje republičke i savezne industrije. Izvršena
nacionalizacija u aprilu i preuzimanje lokalnih industriskih p r e 
duzeča od strane narodnih odbora omogučilo jfc upoznavanje
i prihvačanje sviju kapaciteta i 'sprovodenje planske privrede.
Tom nacionalizacijom i izvršenim premeštanjem, ustalili su
se lokalni proizvodni kapaciteti. U to doba u NR Sloveniji bilo
je 216 lokalnih državnih preduzeča. Narodni odbori operativno

su vodili i izvršavali ovaj rad i time upoznali kapacitet i mogučnost lokalne proizvodnje. Tako su bili ostvareni osnovni
uslovi za dalji normalni rad. U 1948 godini zadužena su pla
nom 434 preduzeča i to pored 216 državnih preduzeča lokalne
industrije još i 11 preduzeča invalidskih, ISO državnih zanatli.skih preduzeča i 81 zadruga i privatno zanatstvo. Proizvodnja
ovih preduzeča u srazmeri sa godinom 1947 znatno se podigla,
■pa su 434 preduzeča ostvarila 1948 godine više vrednosti nego
900 preduzeča u 1947 godini.
Za lokalnu industriju Narodne Republike Slovenije zna
čajna je njezina neravnomerna struktura, što je pre svega naslede stare kapitalističke Jugoslavije. Uglavnom preovladuje
tekstilna struka, ma da se oseča nestašica predionica. Osetljivo
je i pom anjkanje hemiskih, precizno-mehaničkih pogona i p o 
gona za izradu artikala za potrebe domačinstava i raznovrsne
galanterije. Nadalje, predaprilski su preduzimači uvodili zbog
postignuča svojih profita i izrabljivanja jevtinije radne snage
več zastarele istrošene mašine, tako da je organski sastav k a 
pitala lokalne industrije bio na vrlo ni'skom stepenu. Ovo se
stanje nije poboljšalo ni preuzimanjem nekih republičkih po
gona, koji su delimično baš iz to g vidika davani na iskoriščavanje lokalnom sektoru.
Ma da nemarno potpuno tačnog pregleda potrošnje siro
vina, možemo ipak utvrditj da se lokalna industrija mnogo
zalagala za uštedu materijala, a da je, s druge strane, lokalni
sektor zbog oskudice sirovina bio upučen na krajnju štednju.
Pitanje iskoriščavanja lokalnih sirovina pojedini narodni
odbori još ne rešavaju dovoljno efika'sno, ali smo, s druge
strane, baš u 1948 godini i u toku ove godine na tom području
zabeležili značajne pokušaje, kao, na primer, nalazišta uglja
(Ptuj, Lendava, Poljčane, Ljutomer, Novo Mesto), kreda (Tol
min), ilovača za ciglu, keramiku i peči (Tolmin, Idrija, Gorica,
Jesenice, Krško, Kamnik, Lendava, Ljutomer), kreč i industrija
kamena (Sežana, Gorica, Idrija, Kranj, Krško, Maribor, Polj
čane, Trbovlje), razni kamen i rudna nalazišta (Mozirje, Dra
vograd), metalni, drvni i tekstilni otpaci (Ljubljana, Maribor,
Jesenice, Mozirje, Krško, Murska Sobota, Celje, Tolmin),
mnogi manji i veči primeri prerade namirnica, mleka, voča i sl.
■Tako, na primer, u Tolminu izraduju metalne delöve za nameštaj od metalnih otpadaka, u Murskoj Soboti galanteriske p r o 
izvode od drvnih otpadaka, u Šoštanju dečju konfekciju od
tekstilnih otpadaka, u Kobaridu i Mengešu keramičke proiz
vode, u Šoštanju dugmad, u Mariboru pletarske proizvode iz

šiblja itd. Prvi pokušaji za proizvodnju novih artikala, kao na
primer, naliv-pera (GNO Ljubljana, GNO Maribor), obložnih
pločica (Kamnik), šestara (Kranj) itd. dovešče u 1949 godini
več do seriske proizvodnje. Tako se postepeno stvara nova in
dustrija na bazi iskoriščavanja lokalnih sirovinskih izvora i otpadaka, koja če moči u mnogo čemu da dopunjava sve ostale
grane industrije.
Borba za poboljšanje kvaliteta proizvoda vrši se na širokom frontu lokalnih proizvoda. Napori u tom pravcu urodili
su lepim uspesima, naročito u kvalitetu trikotažnih proizvoda
i konfekcije rublja. Nedostaci postoje još u tome što još nije
sprov.edena 'Sistematska kontrola u samim preduzečima. Još ima
primera da kvantitet ide na račun kvaliteta, a naročito na
račun sniženja proizvodnih troškova, koje pojedina preduzeča
pokušavaju da postignu pogrešnim prilaženjem stvari. Dobri
i novi proizvodi lokalne industrije u našoj Republici izlagani
su u 1948 godini na samostalnim izložbama u Mariboru, Celju
i Gorici.
Uspe'si narodnih odbora na polju podizanja društvenog
standarda mogu se videti naročito u povečanju kapaciteta
dečjih obdaništa, jasala, omladinskih domova, domova za iznemogle, raznih menzi, službi snabdevanja, magazina, restor.acija, kupatila, domova kulture itd. Naročito se povečao broj
ekonomija (pod upravom narodnih odbora bilo je krajem 1948
godine 60 ekonomija), koje uprkos velikim teškočama, u prvom
.redu kod nabavke inventara, stoke i alata, stvaraju uslove za
uobar razvitak u 1949 godini.
U početku narodni odbori nisu imali, oisim sasvim retkih
izuzetaka, lokalna gradevinska preduzeča u svojim rukama i
misu njima rukovodili. Tek 1948 godine, kada su u sreskim
povereništvima obrazovane uprave za gradenje i kada je usvo
jeno načelo da lokalna gradevinska preduzeča preduzimaju i
iizvode pre svega lokalne gradevinske radove, lokalna se g r a 
devinska delatnost razgranala. U planskoj 1948 godini broj
objekata lokalnih gradnji podigao se od ukupno 339 u 1947
godini na 798 u 1948 godini, što znači za 135%. Gradevinske
(investicije povečale su se u poredenju sa 1947 godinom za
90%. U 1947 godini pojedini radnik za jedan sat1 izgradio je
vrednost od 56,49 dinara, a u 1948 godini — vrednost od 75
dinara. Produktivnost je, prema tome, znatno porasla, iako su
u lokalnim gradevinskim preduzečima tražene iste norme kao
u republičkim. Krajem 1948 godine broj svih sreskih i g r a d 
skih građevinsk'h preduzeča u NR Sloveniji iznosio je 34.

Ovo je nekoliko podataka i problema sa područja lokalne
privrede sa kojom se bave narodni odbori u Sloveniji. Rad i
uspesi na torne polju i potreban razvitak u pravcu stalnog
učvrščivanja lokalnog privredivanja, novi zadaci koji stoje na
tome području pred narodnim odborima, izmene u društvenoj,
političkoj i kulturnoj izgradnji naše zemlje, — sve to traži
nova uputstva i nove organizacione oblike narodnih odbora.
Sa novim zakonskim načrtom sve je to u potpunosti zagarantovano.
Izjavljujem da ču glasati za predloženi zakonski predlog.
Pretsedavajiuč'i: Ima reč narodni poslanik Života Đermanovič.
Života Đermanović (Izborni srez valjevsko-podgorski, grad
Valjevo, NR Srbija): Drugov: i drugarice, narodni odbori stvoreni za vreme Narodnooslobodilač' 'g rata i Narodne revolu
cije, jedna su od osnovnih tekovin -adnog naroda u borbi za
svoju bolju budučnost; oni su se o_ ?vog postanka neprestano
izgradivali, razvijali i učvrščivali, uporedo sa razvijanjem
društveno-političke i kulturne izgradnje naše zemlje.
U novim uslovima planske izgradnje socijalizma u našoj
izemlji, postavljanjem Petogodišnjeg plana razvitka privrede,
narodni odbori, kao lokalni organi državne vlasti, dobijaju sve
veče zadatke po obimu, sve složenije i raznovrsnije po suštini.
P o re d učešča u izvršenju opštih državnih zadataka, na
r o d n i odbori preuzeli su na sebe, naročito posle nacionalizacije
svih industriskih, transportnih, kreditnih i trgovačkih preduzeča, rukovodstvo i organizaciju celokupne lokalne privrede i
tako postali odgovorni rukovodioci privredne, socijalne i kul
turne izgradnje na svom području.
Time su narodni odbori primili na sebe rukovodenje
izgradnjom socijalizma na svom području.
Za izgradnju socijalizma životno su zainteresovane radne
mase naše zemlje, jer to znači njihovu konačnu pobedu nad
eksploatatorskim elementima, slobodu i nezavisnost zemlje,
ipodizanje životnog standarda i dalju uspešnu borbu za puno
blagostanje.radnog čoveka.
Iz te činjenice proističe i ustavno načelo sprovedeno i kroz
Jzakon o narodnim odborima — da su narodni odbori obavezni da se u izvršavanju opštih i lokalnih zadataka oslanjaju
na inicijativu i učešče narodnih masa i na organizacije radnog
naroda.

Zbog toga je državna vlast socijalističke države duboko
demokratska.
Zbog tog a su, u vezi sa novim zadacima narodnih odbora,
■od predloženih izmena i dopuna u Opštem zakonu o narodnim
■odborima najvažnije one koje se odno'se na jačanje demokra
tiz m a narodne vlasti učvrščujuči samoupravnost narodnih
lodbora i dajuči nove forme učešča narodnih masa u vršenju
vlasti i u radu narodnih odbora.
To če još više doprineti učvrščenju i izgradnji narodnih
odbora kao 'oruda radnog naroda u borbi za izgradnju soci
jaiizma i još više ih osposobiti da za ostvarenje socijaiizma u
.našoj zemlji ujedine najšire mase radnog naroda.
Samoupravnost narodnih odbora učvrščuje se time što s.e na
o'snovu predloženih izmena i dopuna u Opštem zakonu o na
rodnim odborima odredeno postavlja isključiva nadležnost
narodnih odbora za vršenje poslova iz lokalnog delokruga, a
istovremeno zakon utvrduje i koje sve poslove narodni odbor
ima da vrši u isključivoj svojoj nadležnosti, propisujuči ujedno
da se nadležnost narodnih odbora u poslovima lokalnog detokruga može utvrdivati i menjati tsamo zakonom.
Dalje, narodni odbori imaju pravo i dužnost da za izvršenje poslova iz svoje nadležnosti donose opšte obavezne p r o 
pise (odluke), naredbe, uputstva i rešenja; da organizuju p re 
duzeča i ustanove; da preduzimaju upravne, organizacione i
operativne mere i da osiguravaju materijalna j fin'ansiska sred
stva u privrednom planu i budžetu (član 26), a sve ovo po
•svojoj sopstvenoj inicijativi.
Narodni odbori nadležni su da vrše i poslove opšteg de
lokruga (saveznog i republičkog), ali ovu nadležnost odreduju
viši državni organi koji su ovlaščeni da regulišu delatnost
opšteg delokruga. U pogledu ovih poslova narodni odbori
m ogu samo donositi propise na osnovu i u okviru ovlaščenja
koja su im dali viši organi.
Propisima o medusobnim pravima i dužnostima narodnih
odbora i medusobnim pravima i dužnostima narodnih odbora
i viših organa državne vlasti i državne uprave narodne repu
blike, sprovodenjem principa demokratskog centralizma, obezbedeno je jedinstvo vlasti i rukovodstva i jedinstveno ostvarivanje zadataka izgradnje socijaiizma u našoj zemlji.
Zato što izgradnja socijaiizma počiva na masama radnog
naroda, zato što su narodni odbori najpogodniji da te mase
ujedine i neposredno njima rukovode u borbi za izgradnju
socializma, i zato što su najšire mase radnog naroda nepo

sredno zainteresovane za izgradnju socijalizma, a uz to voljne
i sposobne da sopstvenim snagam a izgrade socijalizam u svojoj
zemlji — baš zato je samoupravnost narodnih odbora u našoj
državi realna i nužno njeno dalje učvršćenje.
Narodni odbori imaju isto tako solidnu ekonomsku
osnovu za izvršenje svojih zadataka. Oni imaju pravo uprav
ljanja, koriščenja i raspolaganja opštenarodnom imovinom lo
kalnog značaj'a, da izraduju i donose sami svoj privredni plan
i budžet, a imaju pravo da za svoje potrebe odreduju lokalne
dažbine i da njima raspolažu.
Imajuči u svojim rukama organizovanje i rukovodenje celokupnom lokalnom privredom, narodni odbori su u m oguč
nosti da ovu svoju ekonomsku osnovu vanredno pojačaju i
razviju, jer u našoj zemlji, bogatoj rudama i drugim blagom,
gde postoje uslovi za razvijanje teške industrije i druge krupne
privrede saveznog i republičkog značaja, postoje isto tako i
neograničene mogučnosti za razvitak lokalne privrede. Dosadašnje iskustvo koje su narodni odbori več stekli u organizo'vanju i rukovodenju lokalnom privredom i reorganizacija na
rodnih odbora koja je več uglavnom sprovedena na principima
utvrdenim ovim zakonom, kao i tesna povezanost narodnih
odbora sa radnim masama, omogučiče narodnim odborima da
ove mogučnosti iskoriste.
Več sada, prema nepotpunim podacima, u NR Srbiji na
rodni odbori rukovode sa 1608 industriskih, komunalnih i za
natskih lokalnih preduzeča od kojih je 947 preduzeča industri
jske lokalne proizvodnje. Pored toga, postoji znatan broj trgovačkih preduzeča, turističko-ugostiteljskih preduzeča, poljoprivrednih dobara (ekonomija), rasadnika itd., koje su organizovali i kojima rukovode narodni odbori. Prema stanju na
dan 1 septembra 1948 godine, u odnosu na stanje na dan 31
decembra 1947 godine, preduzeča narodnih odbora iskoristila
su za 983,090.000 dinara više kredita za obrtna sredstva, što
nesumnjivo ukazuje na snažan razvoj lokalne privrede, jer je
ovo povečanje u skladu sa porastom broja preduzeča.
Administrativno-teritorijalna podela na oblasti i osnivanje
oblasnih narodnih odbora, s obzirom na zadatke koje imaju
po novom Opštem zakonu o narodnim odborima, i na njihovu
rukovodeču ulogu u radu sreskih i gradskih narodnih odbora,
nesumnjivo da če m nogo doprineti da novi zadaci narodnih
odbora u vezi sa izgradnjom socijalizma budu još uspešnije
izvršivani.

Jsto tako, ustanovljavanje povereništava namesto dosadašnjih otseka i utvrdivanje viših organizacionih formi upravnog aparata narodnih odbora, na kojima je principima več
izvršena reorganizacija upravnog aparata narodnih odbora,
znači dalje jačanje demokratizma narodnih odbora i njihovo
osposobljavanje za izvršenje svojih zadataka.
Nov Opšti zakon o narodnim odborima dače još više p o 
leta radnom narodu da razvije svoje snage u borbi za izgradnju
socijalizma u svojoj zemlji, jer daje i nove forme učešča na
rodnih masa u državnoj vlasti i upravi.
U to nas može uveriti dosadašnji razvoj narodnih odbora
kao organa vlasti radnog naroda.
Posm atrano kroz lokalne organe državne vlasti u NR Sr
biji, narod vrši svoju vlast' preko 2.775 pretstavmčkih tela kroz
koja 50.522 narodna odbornika izražava i sprovodi volju
radnog naroda.
Namesto« sreskih načelnika, postavljenih odozgo od šačice
eksploatatorske klike, i pretsednika opština, korteša te iste
klike, koji vrše vlast nad narodom sprovodeči volju i interese
eksploatatora, kako je to bilo u kapitalističkoj Jugoslaviji,
danas 50.522 narodna pretstavnika, izabrana od naroda na slobodnim izborima i tajnim glasanjem, a koji su dobili 93%
datih glasova, vrši svoje funkcije u interesu naroda, izgradujuči socijalizam u svojoj zemlji.
To je u večini radnj narod, ili bez ikakve imovine ili sa
malo imovine (35.652 su radnici i seljaci sa imovinom do 5 hek
tara), koji u staroj Jugoslaviji nisu dolazili u obzir da udu ni
u organe takozvane samoupravne vlasti, jer su to oni koji su
za vladajuču buržoaziju bili — i ne bez razloga — nepouzdan
elemenat, a koji danas u novoj Jugoslaviji pouzdano izgraduju
socijalizam.
Dalje nam podaci pokazuju da od ukupnog broja o dbor
nika ima 12.823 žene, 'a 6.260 odbornika rodeni su 1924 godine
i docnije, dakle, do 25 godina starosti.
Dok u staroj Jugoslaviji žene uopšte nisu imale političkih
prava, čak su se upodobljavale maloletnicima, tako da udata
žena ni svojom imovinom nije mogla raspolagaiti bez odobrenja svoga muža, dotle žena u novoj Jugoslaviji ne samo
da je izjednačena u svim pravima sa muškarcima, več aktivno
učestvuje u državnoj vlasti i u izgradnji socijalizma u svojoj
zemlji.
Buržoazij'a se bojala takode i omladine, bojala se njene či
stoče, borbenost i elana. Buržoazija čeka da omladina preraste,
15
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da joj otežaju krila, ukoliko joj ne bi bila polomljena ili potkresana, pa da tek onda dobije pristup u vlast. U novoj J u g o 
slaviji omladina prednjači, jer narod u nju ima poverenje baš
zbog njene čistote, borbenosti i elana, zato mi i vidimo danas
veoma mlade ljude u organim a državne vlasti i uprave. Opšta
je pojava da mladič koji dode iz Armije uživa naročiti ugled
i poverenje naroda i da narod najraidije želi da ljudi koji su
prošli kroz Armiju vode državne i narodne poslove.
Ove brojke pokazuju duboku i doslednu demokratičnost
naše državne vlasti, k a o i t o da je Opšti zakon o narodnim
odborima samo ozakonjenje naše žive stvarnosti, raspoloženja
i interesa naroda.
Biti izabran za narodnog odbornika u socijalističkoj dr
žavi ne znači samo počast i poverenje birača več t o u isto
vreme znači i dužnost za odbornika da se uporno i nepokolebljivo zalaže za ostvarenje interesa radnog naroda, da savesno
izvršava poverene mu zadatke, jer su odbornici odgovorni za
svoj rad- i dužni su polagati račun svojim biračima, a za svoj
službeni rad odgovorni su i svom narodnom odboru. Dosledno
tome odbornik može biti i opozvan od svojih birača ako su
birači nezadovljni njegovim radom.
Predlog zakona unosi i jednu novinu u pogledu odgo
vornosti odbornika, naime da odbornici za povredu svoje
službene dužnosti odgovaraju i disciplinski.
Nova je odredba i dužnost narodnog odbora da iznese
na razpravljanje na zboru birača celokupnu svoju delatnost ili
pojedina pitanja, čime se upotpunjuje princip sproveden kroz
zakon o učešču naroda u vršenju vlasti i u radu narodnih
odbora kroz zborove birača, savete i komisije gractana i obaveze narodnih odbora da se u izvršavanju opštih i lokalnih z.adataka oslanjaju na inicijativu i učešče narodnih masa i na
organizacije radnog naroda.
Od donošenja Zakona o opozivu narodnih predstavnika
u NR Srbiji do danas, što znači u periodu od 18 meseci, birači
su koristili pravo opoziva u 13 slučajeva i opozvali 10 odbor
nika u mesnim i jednog odbornika u gradskom narodnom
odboru. Dako ovaj broj nije veliki, 'ipak je važno to da je
narod pristupio koriščenju ovog svog prava.
Bilo je i nekoliko slučajeva smenjivanja odbornika zbog
neurednog vršenja dužnosti.
Ustanovljenje disciplinske odgovornosti odbornika za po
vredu službene dužnosti i utvrdivanje nadležnosti disciplinske
komisije narodnog odbora za raspravljanje ovih povreda du-

žnosti, kao i određivanje disciplinskih mera: opomene, pismenog ukora, smenjivanje odbornika odnosno člana izvršnog
odbora sa dužnosti koje su mu poverene — značiče učvrščivanje radne discipline narodnih odbornika i produbljavanje
svesti o njihovoj ličnoj odgovornosti za izvršenje poverenih
zadataka, ali isto tako i da svaka povreda službene dužnosti
narodnog odbornika mora biti ispitana i raspravljena od na
ročito za to odredenog organa, cime se narodni odbornik
zaštičuje od proizvoljipog postupanja.
Kako prava i dužnosti, tako i odgovornosti odbornika u
punom su skladu sa velikim zadacima koje narodni odbor
izvršuje kao lokalni organ državne vlasti.
Najzad, kad je u pitanju izgradnja socijalizma, briga je
svakog višeg narodnog odbora, svake republike i Federativne
Narodne Republike Jugoslavije, briga je celog naroda da ni
najzabačenije selo ne zaostane u svom socijalističkom preobražaju, a ta briga povlači sa sobom dužnost svakog od njih
da zaostalim selima, gradovima, srezovima, a to važi i za
oblasti i, narodne republike, pom ognu u izgradnji socijalizma,
da se i njihovi budžeti uravnoteže, jer nije mala zaostalost
čak ni pojedinih celih krajeva koju smo nasledili od stare
kapitalistične Jugoslavije. Kod nas nije slučaj, kao kod nekih
naših „prijatelja” iz Sovjetskog Saveza i narodnih dem okra
tija!, koji navodno m nogo brinu za našu socijalističku iz
gradnju, a čine sve što mogu da tu izgradnju ometaju i pošto
poto da je spreče ako mogu, ili, kako to naš narod kaže, da
„podupiru kuču s gornje strane”.
Medutim, blagodareči pravovremenom usmeravanju ra
zvitka pojedinih grana privrede u vezi sa socijalističkom
izgradnjom naše zemlje koju vrše Partija i Vlada, blagodareči
izgradnji, učvrščenju razvitka narodne vlasti, kao i poverenju
koje naš radni narod ima u svoje rukovodstvo i u svoje sopstvene snage i sopstvene mogučnosti, u našoj zemlji uspešno
se izgraduje socijalizam na svima sektorim a i naša se zemlja
blagodareči tome izvlači iz nasledene zaostalosti, kao što se
:zvukla iz eksploatatorskih kandža imperijalista. (Aplauz).
Pretsedavajuči: Reč ima narodni poslanik Josip Mesič.
Josip Mesič (Izborni srez Orahovica, NR Hrvatska): Drugovi narodni poslanici, htio bih se osvrnuti na predloženi P r o 
jekt zakona o narodnim odborim a i to na onaj dio koji govori
o organizaciji oblasnih narodnih odbora. Poznato je svima
nama da su nedavno u svim našim republikama, osim Crne
Gore, obrazovane oblasti i u vezi s tim ustanovljeni oblasni

narodni odbori. Predloženi projekt, u skladu s tim, odreduje
zadatke i funkcije oblasnih narodnih odbora, čega u dosadašnjem zakonu nije bilo, jer smo tada im ali okruge i okružne
narodne odbore. Nema sumnje da če ovaj organ odigrati značajnu ulogu u učvrščivanju i jačanju narodne vlasti na terenu,
jer če moči neposrednije pružati pomoč nižim organima na
rodne vlasti i vršiti kontrolu nad njihovim radom. Nema dvojbe
da to pretstavlja važan napredak u sistemu organa naše na
rodne vlasti, jer je praksa več dosada pokazala da je djelovanje sekretarijata odredene oblasti pružilo znatnu pomoč
nižim organim a vlasti na svom području.
Novoobrazovani oblasni narodni odbori zasada <su privremeni, jer još nisu birani neposredno od samog naroda, nego
su delegirani od sreskih i gradskih narodnih odbora. Ali u
kratkom roku mi čemo dobiti stalne oblasne narodne odbore,
a to znači oblasne narodne odbore koje če narod birati nepo
sredno k a o i sve druge narodne odbore. Prema tome, narodni
odbori kao o'snovica narodne vlasti ojačavaju i osposobljavaju
se za dalji uspješni rad za izgradnju socijalizma u našoj zemlji.
Pošto če se njegovim donošenjem još više ubrzati iz
gradnja naše socijalističke domovine, izjavljujem da ču glasati za predloženi zakon.
Pretsedavaijuči: Reč ima narodni poslanik Kosan Pavlovič.
Kasan Pavlovič (NR Srbija): Drugovi i drugarice narodni
poslanici, s obzirom na kratkoču vremena za diskutovanje o
Predlogu zakona o izmenama i dopunama Opšteg zakona o
narodnim odborima;, govoriču kratk o o tri aktuelna pitanja.
Prvo, o zakoniskom predlogu o narodnim odborima. On je
brižljivo proučen i sastavljen na osnovu dosadašnje prakse na
izvršenju zadataka državnog plana od strane narodnih odbora.
Ti zadaci nisu bili nimalo laki, več naprotiv složeni i komplikovani, pa ipak su ih narodne mesne vlasti uspešno savladale
i odgovorile u potpunosti svojim dužnostima, odgovorile nadama i očekivanjima više državne vlasti i time položile ispit
zrelosti u savladivanju sviju teškoča na koje su u svome radu
nailazile.
Baš zato što su se organi mesnih narodnih odbora do
sada pokazali sposobni, ovaij je zakonski predlog proširen i
dopunjen tako da če oni u svome radu otsada imati potpuno
odrešene ruke, ne samo u izvršenju naredaba viših organa
vlasti nego i u vodenju samostalne svoje mesne ekonomike,
poilažuči račun o svom radu svojim biračima, kojil imaju puno

pravo kontrole rada svoga izvršnog mesnog narodnog odbora
i pravo opozivanja sa dužnosti onih odbornika koji ne vrše
od birača postavljene zadatke.
Ta široka demokratičnost učešča masa u vlasti i kontroli
rada svojih izvršnih mesnih narodnih odbora i njihovo pravo
na opozivanje sa dužnosti pojedinih članova jeste i bila, je p o 
treba za dopunu i proširenje nadležnosti mesnih narodnih
odbora, koju danas u ovom visokom domu pretresiamo i ozakonjujemo, dajuči time vidno priznanje radu naših narodnih
odbora te se nadamo da če narodni odbori u proširenoj svojo'j
nadležnoisti i odgovoriti u potpunosti svojim dužnostima. Glasaču sa največim zadovoljstvom za zakonski predlog o narod
nim odborima. (Aplauz).
Drugo,-reči ču neku reč o punom ulasku sela u socijali
zam. Da bi se selo masovno, a na dobrovoljnoj bazi kroz za
drugarstvo, što pre ušlo u socijalizam, pored govora, objašnjenja i pisanja, potrebno je da naši ljudi na položajima
i uopšte na raznim dužnostima, svojim primerom, svojim stupanjem u zadruge i u seljačke radne zadruge dadu potstrek.
i ostalim ljudima na selu da i oni masovnije stupaju u zadruge
i da tako svi zajedno izgraduju pun socijalizam na selu. Lični
primeri na delu više vrede od svih govora i pismene p r o 
pagande.
Naš učitelj, veliki maršal Tito rekao je istoriski značajne
reči da komunisti treba da budu u prvim redovima i gde je
najteže da bi se teškoče savladale i postigao pun uspeh.
Tim značajnim rečima ja dodajem: ne samo komunisti! nego
i najbolji frontovci treba da budu na mestima gde je potrebno
savladivati največe teškoče u radu, jer Centralni komltet sa
Titom na čelu, narod, Partija i Fro n t jedno su te isto. To čini
nerazdvojnu i nedeljivu jedinstvenu celinu naroda nove J u 
goslavije.
Na opštoj narodnoj njivi, na opštem narodnom poslu
imamo složno, uporno .i istrajno raditi s parolom: »Svi za
jednoga, jedan za sve.« O takvu našu odlučnost, jedinstvo,
muškost i istrajnost u radu na punoj socijalizaciji naše lepe
zemlje razbiče se sva propaganda neistina i napada na našu
zemlju, prebrodičemo sve teškoče i doči do srečne budučnosti,
boljeg života naših naroda, pa ma se [ ustrostručila p ro p a 
ganda neistina o našoj zemlji, ma s koje strane ona dolazila.
Istina če pobediti. Ona je na našoj strani, to svaki naš čovek
zna kad uporedi klevete i napade sa našom stvarnošču.

Ja mislim, drugovi poslanici, da ovim završim, jer je o
tome dosta govoreno. Ova propaganda koja se o našoj zemlji
širi samo nanosi štetu m edunarodnom radničkom pokretu, a
ustvari ono što kritičari hoče da kod nas bude, to neče postiči
i razbiče se sve o jedinstvo naših naroda, (Aplauz).
Pretsedavajuči: Reč ima narodni poslanik Nikola Minčev.
Nikola Minčev (Izborni srez kavadarsko-negotinski, NR
Makedonija): Drugovi i drugarice narodni poslanici, predloženi
načrt novog Opšteg zakona o narodnim odborima, sa svima'
izmenama i dopunama koje je Savezna vlada predložila, jes e
jednat potreba koju naša današnja stvarnost, današnji stepen
razvitka narodne vlasti nalaže, kako bi narodni odbori kao
najviši organi državne vlasti, najviša i jedina vlast u administraitivno'-teriitorijalnim jedinicama, u okviru prava i dužnosti
koja su im utvrdena Ustavom
zakonima, mogli odgovoriti
zadacima sadašnjeg perioda široke ofanzive u socijalističkoj
izgradnji naše zemlje.
Osnovni principi na kojim a se zasnivaju narodni odbori,
kako je več u diskusiji istaknuto, ovim se zakonom ne menjaju. Ti isu principi bi M utvrdeni, na osnovu marksističkolenjinističke nauke, od strane našeg CK KPJ i druga Tita, još
u toku Oslobodilačkog rata, tako da je naša zemlja pobedonosno izlazeči iz rata imala več revolucionarne organe narodne
vlasti, narodnooslobodilačke odbore, kao močno oružje u rukama radnog naroda za ostvarenje svoje vlasti. Nasuprot tome,
druge zemlje narodne demokratije, odakle danas ima tako
m nogo grlatih »kritičara« naše Partije, i dan danas imaju
stare, birokratske organe vlasti ili su neki sa zakašnjenjem od
nekoliko godina posle nas i manje ili više po ugledu na naše
narodne odbore, počeli sa postepenim izgradivanjem takvih
organa narodne vlasti koji če omogučiti radnom narodu da
ostvari svoju vlaist. Tako u NR Bugarskoj, i posle nekoliko
godina vlasti Otečestvenoga fronta, i dalje su ostali stari
omrznuti organi nenarodne vlasti sreskih načelnika i opštinskih kmetova, postavljam odozgo, i tek su ovih dana izvršeni
prvi izbori za narodne savete.
Bogato iskustvo iz rada naših narodnih odbora, a pre
svega prom ene koje su se izvršile u poslednjim dvema godinama u društveno-političkoj i kulturnoj izgradnji naše zemlje,
omogučili su, a i zahtevali, izvesne promene u zadacimai, nadležnostima i organizaciji narodnih odbora. Tom cilju, u
prvom redu, služe izmene i dopune koje se predlažu novim
Opštim zakonom o narodnim odborima.

Razvoj narodnooslobodilaekih odbora u Makedoniji išao
je, kao i u drugim zemljama) Jugoslavije, uporedo sa razvojem
N a r o dno osi o b o d iila čke borbe.
Karakteristično je da je i o pitanju organizovanja, zada
taka pa i samog imena narodnooslobodilačkih odbora naša
partiska organizacija morala voditi odlučnu i upornu borbu
protiv zločinačke, šovinističke i velikobugarske politike raznih
»delegata« i »savetnika« BRP(k). Naime, njihovim uticajem, u
jednom periodu Narodnooslobodilačke borbe, umesto opštejugoslovenskog naziva »narodnooslobodilački odbori«, pokušano
je da se nametne naziv »narodni komiteti,«. Taj naziv krio je
u sebi velikobugarski šovinistički stav bugarskih rukovodilaca
po makedonskom nacionalnom pitanju. Time se htelo, — izbacivanjem reči »oslobodilački« — da prikaže da makedonski
narod nema potrebe da vodi oslobodilačku borbu, jer su ga
ustvari, tobože, bugarski fašistički okupatori nacionalno »oslobodili«, to jest, to je značilo sprovodenje politike fašističkih
okupatora u Makedoniji od strane rukovodstva BRP(k). A zamenjivanje reči »odbor« sa »komitet« krilo je u sebi »teorije«
Bojana Balgarjanova i drugih rukovodilaca BRP(k) — da. u
Makedoniji nema uslova i ne treba voditi opštenarodnu oružanu borbu, več se zadržati samo na ma.le komitske grupe po
ugledu na nekadašnje komitske čete (i otuda komiteti) i na
več poznate »tavanske divizije«, to jest, kriti se po tavanima.
Protiv ovakvih zločinačkih i neprijateljskih stavova i delatnosti
naša se partiska organizacija borila odlučno i uz veliku pomoč
CK KPJ uspela je da i po ovom pitanju sprovede jedrno- pravilan marksističko-lenjinistički stav našeg CK KPJ.
Ako su bugarski rukovodioci onda morali otstupiti i nisu
uspeli u toj neprijateljskoj delatnosti, to ne znači da su se
zauvek odrekli tih svojih antimarksističko-lenjini'stičkih stavova
po makedonskom nacionalnom pitanju. Zloglasna rezolucija
inform biroa dala im je široko polje za njihove šovinističke
st.avove i buržoaski nacionalizam. Posle rezolucije Informbiroa
usledila je rezolucija XVI plenuma BRP(k), pa zatim referat
Dimitrova na V kongresu BRP(k) ka o i niz govora .i članaka
raznih bugarskih rukovodilaca i piskarala, u kojima se na sva
zvona i u svim nijansama iznose velikobugarski stavovi po
makedonskom nacionalnom pitamju. Tu su poznate stvari: o
nepostojanju makedonske nacije, o »srbiziranom i veštačkom«
makedonskom jeziku, izbačeni su iz nastave u Pirinskoj Ma
kedoniji i ona dva časa nedeljno makedonskog jezika koja su
predavana u školama, o tobožnjem gonjenju svega »što je bu-

garsko« u NR Makedoniji i o na&ilnom menjanju imena od
»ov« na »ski« itd. itd., jednom rečju goli i raspojaisani šovinizam i buržoaski nacionalizam. Takvi se rezultati jedino i
mogu očekivati kao plod jedne takve besprincipijelne neprijateljske 'i kontrarevolucionarne kampanje koju su poveli rukovodiooi SSSR-a, ai drugi iz zemalja narodnih demokratija i
nekih kom partija jedva su dočekali da bi svoje stare, kao i
svoje današnje, revizionističke i izdajničke grehe opravdali i
zamaskirali pod plaštom rezoluoije Informbiroa. Kato što je i
njihove ranije kontrarevolucionarne i šovinističke stavove istoriska stvarnost i praksa pobila i osudila, prikazujuči ih najubedljivje kaoi štetočinske i nepravilne, tako če i sada pobedonosna izgradnja socijalizma u našoj zemlji, kao ■[ naša borba
za pobedu istine koju vodi naša herojska P artija na čelu sa
drugom Titom, doprineti, da na kraju svi pošteni ljudi i van
naše zemlje uvide svu štetočinsku i kontrarevolucionarnu suštinu ove klevetničke hajke protiv naše zemlje i da dode do
opšte osude ove hajke od strane m edunarodnog radničkog
pokreta.
U proteklom periodu narodni odbori u našoj Republici
postigli su krupne rezultate u ekonomskoj i kulturno-prosvetnoj izgradnji. Narodni odbori, a naročito gradski i sreski, u
izvršavanju mnogobrojnih i raznovrsnih zadataka Petogodišnjeg plana nai svom terenu, još više su se osposobili i. organizaciono učvrstili kao organi narodne vlasti i državne uprave,
još više su se osposobili i izrasli u privredne rukovodioce 'i
nosioce socijalističke izgradnje na svom terenu. Naši narodni
odbori pokazuju sve bolj« umešnost i sve bolji metod rukovodenja u rešavamju i sprovodenju opštedržavnih zadataka,
kao što su setva, kontrahiranje, otkupi, ubiranje poreza itd.,
tako da su sa potpunim uspehom izvršili -i nadmašili postav
ljene zadatke i time postali aktivni činioci u izvršenju Petogodišnjeg plaina ne samo u oblasti lokalne privrede nego i plana
u celini. Isto tako naši narodni odbori postigli su vidne rezul
tate u razvijanju lokalne socijalističke privrede, u proširivanju
ekonomskih izvora i jačanju proizvodnih snaga na svom terenu.
Dok su u 1946 godini, prilikom donošenja zakona o na
rodnim odborimai, lokalna preduzeča bila retkost, danas nema
gradskog i sreskog na rodnog odborai koji nema p o nekoliko,
i to raznovrsnih proizvodnih i drugih preduzeča. Ukupna vred
nost proizvodnje u lokalnim preduzečima porasla je u 1948
godini na 263% u odnosu na 1947 godinu. Značajni uspesi postignuti su, uglavnom, velikim delom dobrovoljnim radom

radnih masa, u komunalnoj izgradnji i razvijanju komunalnog
gazdinstva. Več danas jedan deo gradova i sela uspeo je da
reši pitanje snabdevanja vodom, koje se ranije povlaeilo decenijama; počela se isai uredivanjem naših gradova i sela; stvara
se i proširuje gradsko zelenilo i parkovi^ pošumljavaju se goleti. U našim gradovima vodi se sve više, iako još nedovoljno,
borba za čistoču i higijenske uslove. Osobito značajni i krupni
uspesi postignuti su u oblasti socijalističkog preobražajai poljoprivrede. U pojedinim srezovima naše Republike socijali
stički sektor u poljoprivredi postao je apsolutno dominantan,
a u celoj Republic: procenat zemlje koja je obuhvačena u so
cijalističkom sektoru dostiže do 50%. Svi gradski i sreski na
rodni odbori imaju svoje ekonomije i poljoprivredna dobra,
tako da 36 gradskih i sreskih narodnih odbora imaju ukupno 74
ekonom ije i poljoprivredna dobra. Več danas te ekonomije
igraju značajnu ulogu u snabdevanju stanovništva, a merama
ko je su preduzete one če se u ovoj godini još više osposobiti
ji njihova če uloga postati još značajnija.
Krupni uspesi postignuti su i u drugim oblastima delatnosti
narodnih odbora, kao što je na opštoj kulturnoj izgradnji i
podizanju prosvete, socijalnom osiguranju, na podizainju na
rodnog zdravlja, a naročito u borbi protiv malarije.
Treba podvuči da su u radu naših narodnih odbora mnogo
doprineli, pored drugoga, jasne perspektive i1 zadaci izneti u
referatima i zaključoima V kongresa KPJ, koji su razradivani
na sednicama. svih naših narodnih odbora. To je dosta doprinelo savladivanju uskog prakticizma i unošenju više perspek
tivnosti u izvršivanju zadataka.
No nije se u svim odborima uspelo da se pravilno organizuje rad na koriščenju lokalnih izvora u cilju povečanja p r o 
izvodnih snaga i za stvaranje novih mogučnosti za bolje snabdevanje radnog stanovništva. U radu naših narodnih odbora
i ma .još dosta nedostataka i slabosti. U pojedinim narodnim
odborima rad se odvija uglavnom u izvršivanju i sprovodenju
<zadataka postavljenih od viših organa državne uprave i vlasti.
(I dalje, ne samo što nije dovoljno razvijena lokalna privreda,
iako za to ima ogromnih uslova, več u nekim narodnim odbo
rima nije istaknut ni sam dopunski k a ra k te r lokalne privrede.
Ne koristi se i ne primenjuje se u praksi u dovoljnoj meri
odgovornost odbornika pred biračima, i na rodnog odbora, kao
celine, za celokupan njihov rad, kao što se još nedovoljno koriste svi oblici neposrednog učešča narodnih masa u lokalnoj
upravi.

Za uspešan rad naši narodni odbori treba da blagodare u
prvom redu svom pravilnom socijalnom sastavu. Izbori za na
rodne odbore održani u 1947 godini doprineli su u velikoj
meri poboljšanju socijalnog sastava narodnih odbora. Oni .su
omogučili da se iz narodnih odbora, izbace razni neprijatelj
ski i štetočinski elementi kao i njihovi pomagači, razni kolebljivoi' i oportunisti. Time su narodni odbori postali još istinskiji pretstavnici radnog naroda grada i sela. Tako, od ukupnog broj.a odbornika svih narodnih odbora 65% su .radnici,
službenici i siromašni seljaci, nešto p rek o 32% srednji seljaci
i zanatlije, a samo nešto preko 1 % svih odbornika siu iz re
dova bogatih seljaka. No to ne znači da se i na ovim izborima
n :su uvuklj pojedini reakcionarni elementi, neprijatelji radnog
naroda, koji su u najrazličitijim oblicima hteli da potkopavaju
snagu narodne vlasti i ometaju izgradnju socijalizma Taj se
njihov štetočinski rad naročito čspoljavao prilikom sprovodenja raznih ekonomskih mera naše Vlade, i to naročito na
selu. Iako su tor bili izolovani slučajevi, radne mase, rukovodene našom Partijom, borile su se za čistotu naših narodnih
odbora, smenjujuči. i čisteči reakcionarne i saboterske ele
mente iz njih. Tako, od izbora u martu 1947 godine pa do
marta ove godine, iz narodnih odbora opozvano je 266 o dbor
nika od kojih 213 samo odbornika mesnih narodnih odbora.
Izbori koji se sada održavaju za mesne narodne odbore ,nesumnjivo če doprineti da se u odbore izaberu i naijbolji p r e t 
stavnici radnog naroda i da se otstrane i očiste razni prikriveni neprijatelji.
U našim narodnim odborima i!z redova radnika i radnih
seljaka izrastao je veliki broj divnih rukovodilaca i organizatora narodne privrede ■: drugih sektora. Pri torne, njim a je
ukazivana. pomoč u radu uzdizanjem njihovog političkog,
s^ručnog i kulturnog nivoa. Svi pretsednici, odnosno, sekretari mesnih narodnih odbora prošli su kroz specijalne kurseve,
sekretari i pretsednici sreskih i gradskih narodnih odbora su
isto tako bili na jednomesečnom kursu, održavani su isto
tako i kursevi i seminari za. poverenike pojedinih sektora, tako
da su svi kursevi i seminari dosta doprineli za poboljšanje
rada naših odbora. No to je još nedovoljno. Naročito će biti
potrebno d a pružimo veču pomoč preko kurseva i češčih seminara novoizarbanim mesnim narodnim odborima.
Novi zakonsk: predlog znači dalje učvrščenje dem okra
tizma narodne vlasti time što predvida nove, šire forme
učešča narodnih masa u upravi. To če nesumnjivo doprineti'

razvijanju još veće inicijative odozdo. On daje i široke mogučnosti za dalje razvijanje organizacije, nadležnosti i zada
taka narodnih odbora u skladu sa brzim razvitkom socija.lističke izgradnje, i time postaje modno sredstvo^ za dalji uspešan rad naših narodnih odbora i izgradnju socijaiizma u našoj
zemlji. Izjavljujem da ču glasati za ovaj zakon. (Aplauz).
Pretsedavajući: Гта reč narodni poslanik Branko Paden.
Branko Paden (Izborni srez Zagreb II, NR Hrvatska): D ru
govi i drugarice, od donošenja Opšteg zakona o narodnim
•odborima od 125 maja 1946 godine pa do danas stečena isu ve
lika iskustva u radu i u upravljanju narodnih odbora na svim
sektorima rada, naročito na privrednom. Brzi razvoj socija
lističke privrede, i uopšte izgradnje socijaiizma kod nas, neminovno je uticao na prom jene rukovodenja i upravljanja na
rodnih odbora, u tom pravcu.
U zakon o narodnim odborima iz 1946 godine, sasvim
prirodno, nisu mogle biti unesene odredbe i postavke koje bi
obuhvatile ceo tok razvoja koji je izvršen do damas. Iz stečenih iskustava u radu narodnih odbora u toku ovog perioda
proizišla je kao neophodna. potreba da se izmeni i dopuni
zakon o narodnim odborima iz 1946 g., jer je obim i' djelok rug poslova narodnih odbora prerastao mnoge organizacione
forme to g zakona, prerastao je odredbe koje su sužavale inicijativu i dalje razvijanje organizacionih formi narodnih odbora
za brzo i pravilno sprovodenje u život novih poslova i
zadataka.
Predložene dopune i izmjene Opšteg zakona o narodnim
odborim a omogučuju punu inicijativu u radu narodnih odbora
■i uvadanje takvih organizacionih formi koje če im omog,učiti
da lakše rukovode i upravljaju svim granam a djelatnosti na
svom teritoriju.
Koliko se razvilo i izmijenilo poslovanje i upravljanje n a 
rodnih 'odbora, naročito u privrednim pitanjima, vidi se iz
budžeta narodnih odbora. Budžeti narodnih odbora 1946 sastojali su se uglavnom iz fiskalnih prihoda, dok prihoda od
lokalne privrede, može se reči, il.i uopšte nije bilo ili ih je
bilo vrlo malo.
Nacionalizacijom industriskih, trgovačkih, ugostiteljskih
i transportnih preduzeča, nairodni odbori su preuzeli organi
zaciju i upravljanje svim preduzečima lokalnog značaja, proširili ih i razvili, osnovali raznovrsna nova preduzeča i time
znatno proširili svoju ekonomsku osnovicu, tako da se danas

veći dio budžeta narodnih odbora pokriva iz prihoda lokalne
privrede.
Razume se da su brzi razvoj lokalne privrede, preuzimanje
potpune brige o opskrbi gradanstva, zadaci upravljanja nad
preuzetim zgradama i zemljištima te upravljanja svim ostalim
poslovima koji su se razvili, zahtevali da se u radu narodnih
odbora uvedu nove organizacione forme i uspostave i nove
organizacione jedinice. Tako mi več danas imamo' u narodnim
odborima planske komisije, planske grupe, privredno-koordinaciona odeljenja, dispečersku službu, uprave, direkcije, grupe,
uprave preduzeča, komisije i niz drugih organizacionih promena. Sve ove nove forme, ka o i one koje če se stvarati u
toku daljeg rada, neophodne su za pravilno i 'operativno rukovodenje celokupnom lokalnom privredom i životom na terito
riji narodnih odbora. U tome i jeste velika prednost dopunjen og novog zakona, što njegovi opšti i osnovni principi to
omogučavaju i dalje razvijaju.
U članu 17 Prijedloga opšteg zakona o narodnim odborima
kaže se: »Narodni odbori imaju pravo upravljanja opštenarodnom imovinom lokalnog značaja i mogu je koristiti i raspolagati njome pod uslovima i u granicama koji su predvideni
zakonom«. I, dalje, o nadležnosti narodnih odbora stoji:
»Narodni odbor odreduje namenu opš-tedržavne imovine kojom
upravlja, raspolaže prihodima i proizvodima državnih predu
zeča i ustanova kojima upravlja; rasporeduje osnovna i obrtna
sredstva svojih preduzeča itd.«
Iz ovih odredaba, kao i iz ostalih, vidi se da se ide za
tim da se još više poveča samoupravnost narodnih odbora, a
da im se putem daljeg jačanja privrede lokalnog značaja osigura ekonomska, osnova te samoupravnosti.
Jasno je da iz ovoga proizilazi i veča odgovornost na
rodnih odbora. Biče potrebno da narodni odbori prouče i razrade ovaj zakon, da u svome radu primene onakve organizacione forme kakve u svakom konkretnom slučaju najbolje
odgovaraju, a principijelne i načelne 'odredbe i form e ovog
zakona to omogučuju.
Ovaj zakon postavlja pred narodne odbore da se nauče
dobro rukovoditi i upravljati narodnom imovinom, da se
nauče savladivati sve složenije zadatke koji se pred njih postavljaju, da mobiliziraju i omoguče još veče učešče narodnih
masa u rješavanju svih problema i zadataka narodne vlasti,
te da vode politiku dobrog gospodara nad narodnom imovi-

nom. Na taj če način osigurati provođenje u život principa
ovog zakona i opravdati povjerenje koje im je dao narod.
Ovaj zakon, kao i sve on© što je prethodilo njegovom
donošenju, to jest likvidiranje buržoazije i brzi razvitak soci
jalističke privrede, još su jedan dokaz i odgovor svim našim
klevetnicima i kritičarima da mi u našoj zemlji pod mudrim
rukovodstvom naše Partije, CK i druga Tita izgradujemo so
cijalizam, a da je ono što oni govore laž i licemerstvo, koje
naši narodi odbacuju s prezirom.
Pretsedaivajuči: Ima reč narodni poslanik Milorad Vujičič.
Mfflorad Vujičič (Izborni srez mladenovački, NR Srbija):
Drugovi narodni poslanici, posle izlaganja druga Kardelja i
ostalih govornika ja ne bih imao da kažem ništa novo. Hteo
bih samo da se osvrnem na treči član predloga koji najjasnije
govori, koji najjasnije naglašava onu suštinsku razliku koja
postoji izmedu naših narodnih odbora, kao istinski dem okrat
skih organa narodne vlasti, i starih opština, koje su bile biro
kratske ustanove okrutne upravne vlasti i koje su, ustvari, slu
žile za tlačenje i ugnjetavanje radnog naroda. Naši narodni
odbori su stvarni organi samoupravljanja naroda, jer oni r u 
kovode privrednim, socijalnim i kulturnim životom i izgradnjom na svome području. Po takvom svom karakteru, p o sadržini i obimu svojih nadležnosti narodni odbori uopšte se ne
mogu ni porediti sa bivšim opštinama.
I
pored velikih uspeha koje su narodni odbori ostvarili
dosada, postoji u njima, kako to kaže drug Kardelj, levo i
desno skretanje. Oni koji skreču udesno — nisu se oslobodili
starih nav-ika, a oni koji skreču ulevo — hteli bi da. izgradnja
socijaiizma ide m nogo brže. Tako i jedni i drugi, svesno ili
nesvesno, iskrivljuju liniju naše Partije, naročito u pitanjima
rekonstrukcije sela. Ali, ja mislim, formiranjem oblasti mnoge
negativne pojave u radu nižih narodnih odbora brzo če se
otkloniti zbog toga što če oblasni narodni odbori ima-ti neposredniji uticaj na mesne, gradske i sreske narodne odbore, nego
što su to dosada imali viši narodni odbori.
Isto tako značajno je naglasiti da če novi zakon j,oš više
razviti inicijativu i učešče najširih slojeva radnog naroda u
vlasti, jer član 6 predvida da su narodni odbori obavezni da
se u izvršavanju opštih i lokalnih zadataka oslanjaju ne samo
na inicijativu i učešče masa več i na organizacije radnog na
roda. Naši nazovi kritičari trebalo bi da dodu i da vide koliko
je naša narodna vlast zaista vlast naroda, zaista njegova.

Ne manje je značajna za pravi i istinski demokratski k a 
rakter naše vlasti odredba o odgovornosti narodnih odbornika
biračima i o pravu opozivanja. To je, zaista, garancija da če
oni koje je narod birao, kojima je poverio vlast, ostati na
vlasti samo dotle dok uživaju poverenje birača. Zar može biti
demokratskije vlasti od one koja je zasnovana na takvim načelima? Takva narodna vlast jeste največa tekovina naše Nairodne revolucije.
Uzdižuči, učvrščujuči i dalje razvijajuči našu narodnu
vlast, mi čemo jedino moči da, pod rukovodstvom KPJ na čelu
sa drugom Titom, našim narodima obezbedimo bolji i srečni ji
život.
Izjavljujem da ču glasati za ovaj zakonski predlog.
(Aplauz).
Pretsedavajući: Prijavljenih govornika više nema i zbog
toga zaključujem diskusiju o ovome zakonskom predlogu.
Glasače se posebno u svakom veču.
Prelazimo na drugu tačku našeg dnevnog reda: pretres
Predloga odluke o potvrdi ukaza Prezidijuma Narodne skupštine
FNRJ donesenih u vremenu izmedu IV vanrednog i VII redovnog zasedanja. Molim druga sekretara da pročita akt P r e 
zidijuma.
Sekretar Mihailo Grbič (čita):
PREZIiDIJOM NARODNE SKUPŠTINE
F E D E R A T IV N E N A R O D N E RE PU BL IK E J U G O S L A V I J E

S.iBr. 536/49
04 maja 1949 gladin«
Beograd

NARODNOJ SKUPŠTINE FNRJ

Beograd
U vremenu između IV vanrednog i VII redovnog zasedanja
Narodne skupštine FNRJ, Prezidijum Narodne skupštine Fede
rativne Narodne Republike Jugoslavije doneo je:
1) Ukaz o 'obrazovanju oblasti kao administrativno-teritorijalnih jedinica i privremenih narodnih odbora oblasti na
teritoriji NR Srbije, NR Hrvatske, NR Slovenije, NR M akedo
nije i NR Bosne i Hercegovine — U. Br. 299 od 24 m arta 1949
godine;
2) Ukaz o obrazovanju Ministarstva državnih nabavki
Vlade FNRJ — U. Br. 376 od 7 aprila 1949 godine;

3)
Ukaz o postavljanju ministara Vlade FNRJ — U Br. 337
od 7 aprila 1949 godine.
Saglasno čl. 74 Ustava FNRJ Prezidijum Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije dostavlja Na
rodnoj skupštini pomenute ukaze na odobrenje.
Prezidijum Narodne skupštine
Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Sekretar
M. Pemniičič, s. r.

Pretsednik

dr I. Ribair, s.

Pretsedavajuči: Želi H Skupština da se pročitaju ukazi ili
da g k s a m o o svima u celini? (Prima se da se glasa u celini).
Ko glasa za potvrdu ovih ukaza, neka digne ruku. (Svi dižu
ruku). Ko je protiv? (Niko). Objavljujem da su potvrdeni ukazi
Prezidijuma doneseni izmedu IV vanrednog i VII redovnog za
sedanja Narodne skupštine FNRJ. (Ukaze videti kao prilog na
kraju knjige).
Treča tačka dnevnog reda je: izbor drugog zamenika Javnog tužioca FNRJ. Molim -druga sekretara da pročita predlog
Prezidijum Narodne skupštine FNRJ.
Sekretar (čita):
PREZIDIJUM N A R O D N E SKUPŠTINE
FED E R A T I V N E N A R O D N E REPU BLI KE J U G O S L A V I J E

S. Br. 530/49
27 m aja 1949 godine
B e o g rad

NARODNOJ SKUPŠTINI FNRJ
Beograd
Prezidijum Narodne skupštine Federativne Narodne Repu
blike Jugoslavije predlaže Narodnoj skupštini FNRJ da na
osnovu čl. 125 Ustava FNRJ izabere za d rugog zamenika Javnog tužioca FNRJ Vivodu Marjana, starijeg pomočnika Javnog tužioca FNRJ.
Drug Vivoda potiče iz radničke porodice. Školovao se u
Ljubljani gde je u januaru 1936 godine završio pravni fakultet.
Od 1936 do 1939 godine bio je advokatski pripravnik. Od juna
1939 do avgusta 1942 godine bio je sudski pripravnik .11
Okružnom sudu u Novom Mestu. Godine 1928 pristupio je
naprednom omladinskom pokretu.

U Narodnooslobodilačkom po k retu je od 1941 godine kao
sekretar Okružnog odbo>ra Osvobodilne fronte, zatim sekretar
Gradskog odbora Osvobodilne fronte u Novom Mesitu, odakle
je m arta 1942 godine konfiniran u Severnu Btaliju gde je za
držan do kapitulacije Italije, kada je istupio u NOV i bio sudija Vojnog suda Ribničkog područja, šef Sudskog otseka pri
Štabu VII korpusa, javni tužilac pri Višem vojno m sudu VII
korpusa, zamenik načelnika Otseka za sudstvo pri Pretsedništvu SNOS-a, viši savetnik Povereništva pravosuda NKOJ-a, a
od marta 1945 godine do sada stariji pomočnik Javnog tužioca
DFJ i FNRJ.
Prezidijum Narodne skupštine
Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Sek re t a r

P re t sedn ik

M. Peruničič, is. r.

dr I. Ribar, s. r.

Pretsedavajuči: ,čuli ste predlog Prezidijuma Narodne
skupštine. Pitam Skupštinu da li želi da se diskutuje o ovorne
predlogu? (Povici: Primarno! Da: se glasa!) Ko glasa za p re 
dlog da se Vivoda M arjan postavi za drugog zamenika Javnog
tužioca FNRJ, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ko je protiv?
(Niko). Objavljujem da je drug Vivoda M arjan izabran za
drugog zamenika Javnog tužioca' FNRJ.
Četvrta tačka dnevnog reda je: razrešenje sudije Vrhovnog
suda P etra Raičkoviča. Molim druga sekretara da pročita
pismo Prez|dijuma.
Sekretar (čita):
PREZIiDiMUM NARODNE SKUPŠTINE
F E D E R A T I V N E N A R O D N E RE PU BL IK E J U G O S L A V I J E

S.
Br. 518/49
27 m aja T949 godine
B eog rad

NARODNOJ SKUPŠTINI FNRJ

Beograd
Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Na
rodne Republike Jugoslavije U. Br. 198 od 15 feb.ruara 1949
godine postavljen je Raičkovič Petar, sudija Vrhovnog suda
FNRJ, za izvanrednog poslanika i opunomočenog ministra
FNRJ u Teheranu.

Izveštavajuć; o prednjem, Prezidijum Narodne skupštine
Federativne Narodne Republike Jugoslavije predlaže Narodnoj
skupštini FNRJ da na osnovu čl. 121 Ustava FNRJ razreši
Raičkovič Petra dosadašnje dužnosti sudije Vrhovnog &uda
Federativne Narodne Republike Jugoslavije.
Prezidijum Narodne skupštine
Federativne Narodne Republike Jugoslavije
S e k re ta r

'M. Peruničič, s. r.

P re tse d n ik

dr I. Ribar, s. r.

Pretsedavajuči: Ko glasa za razrešenje Petra Raičkoviča
dužnosti sudije Vrhovnog suda, neka digne ruku. (Svi dižu
ruku). Ko je protiv? (Niko). Objavljujem da je P e ta r Raičko
vič razrešen svoje dosadašnje dužnosti.
Time je dnevni red zajedničke sednice iscrpen. Molim
Skupštinu da dopusti da pretsedavajuči i sekretar mogu sami
da potpišu zapisnik današnje sednice, pošto se zasedanje neče
zaključiti na zajedničkoj sednici. Dozvoljava li Skupština da
zapisnik današnje zajedničke sednice potpišu pretsedavajuči i
sekretar? (Dozvoljava).
Onda! ovu zajedničku sednicu zaključujem.
(Sednica je zaključena u 18,05 čaisova).
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(28 м>а\ја 1949)
Почетак у 18,25 часова.
Претседавао претседник Јосип Видш р.
Претседник: Отварам четврту редовну седницу VII редовног заседања Beha народа Народне скупштине ФНРЈ.
Записник данашње седнице водиће секретар Већа Михаило
Грбић. Молим друга 'Секретара да орочита запионик шрошле
седнице.
Секретар Михаило Грбић чита записник треће редовне
седнице од 27 маја 1949 године.
Претседник: Чули сте записник про-шле седнице. Има ли
примедаба на записник? (Нема). Пошто примедаба HeMia, записник се оверава.
Извештавам Веће да je Савезно веће усвојило текстове
Предлопа закона о изменама и допунама Закона о државној
арбитражи, Предлога закона о изменама и дстунама Закона
о оверавашу рукописа, потписа и 'преписа; Предлога закона о
изменама Закона о уређењу народних судова; Предлопа закона о В'ојно-1п оморским заставама Федератив«е Народне
Рбпублике Југославије; Предлога одлуке о лрипајањ у територији Народне Рвпублике Босне и Хердеговине подручја
села Крушева и села Вучева; и Предлога општег закона о
занатству, који су истоветни са текстовима које je усвојило
Веће народа.
Исто тако саапштевам Већу народа да сам баш сада
добио извештај да je Савезно веће усвојило Предлог основног закона о земљорадничким задругама са амандманом
др Јосипа Хрнчевића, он.ако како je усвојен у Већу народа,

те су тако изгласани текстови и овог з-аконског предлога
истоветни.
Овим je Народна скупштина Федеративне Народне Републике Југославије коначно усвојила све ове законе и они
ће, у смислу члана 75 нашег пословника, бити упућени Президијуму Народне скупштине Федеративне Народне Републике Југославије ради лроглашења и објављивања.
Прелазимо на дневни ред: гласање о Предлогу закона
о измен.а1ма и допунама Општег зако«а о народним одборима. Пошто je дискусија о овом предлогу завршена на заједничкој седници, стављам овај замоиоки предлог на гласан>е. Ко глаоз за, нека дигне руку. (Сви посланици дижу
руку). Hmi2i ли «o против? (Нема). Објављујем да je Предлог
закона о изменама и допунама Општег закона о ш род н и м
одборима изгласан у Већу народа. Пошто' сам баш сада
добио извештај да je Савезно веће изгласало истоветан
текст овог закона, објављујем да je Олшти зако« о народним
одборима коначно усвојен у Народној окупштини и да ће
бити упућен Президијуму Народне скупштине ФНРЈ ради
проглашења и објављивања.
Пошто je дневни ред исцрпен, закључујем ову седницу
и VII редовно заседање и молим Веће да ме овласти да са
секретаром могу оверити записник ове седнице. Одобрава
ли Веће народа овај мој предлог? (Одобрава).
(Седница je закључена у 18,40 часова).

SAVEZNO

VEĆE

Cetvrta sednica
(28 maja 1949)
Poeetak u 18,25 časova.
Pretsedavaio pretsednik Vladimir Simič.
Pretsednlik: Otvaram četvrtu sednicu VII redovnog zase
danja Saveznog veča Narodne skupštine FNRJ.
Zapisnik če voditi sekretar Veča drug Momčilo Markovič.
Izvolite čuti zapisnik treče sednice.
Sekretar Momčilo Markovič čita zapisnik treče sednice.
Pretsednik: Imai lii prim edaba na pročitani zapiisnik?
(Nema). Pošto prim edaba nema, zapisnik se overava.
Narodni poslanik Cvetko Uzunovski molio je 4 dana
otsustva zbog hitnih službenih poslova. Predlažem Veču da
mu odobri ovo otsustvo. Da li Veče odobrava? (Odobrava').
Objavljujem da je narodnom poslaniku Cvetku Uzunovskom
odobreno traženo otsustvo.
Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda: glasanje o P r e 
dlogu zakona o izmenam» i dopunama Opšteg zakona o na
rodnim odborima. Pošto nema predloga, u smislu poslovnika,
za čitanje teksta zakona, niti ima predloga za glasanje u pojedinostima, to če se, saobraz.no poslovniku, glasati dizanjem
ruke. Ko je za Predlog zakona o izmenama i dopunama Opšteg
zakona o narodnim odborima, molim neka digne ruku. (Svi,
osim jednog, dižu ruku). Uma li k o g a protiv? (Jedan poslanik
diže ruku). Objavljujem da' je Predlog zakona o izmenama i
dopunama Opšteg zakona o narodnim odborima u Saveznom
veču Narodne skupštine FNRJ prihvačen sa jednim glasom
protiv. (Smeh).
Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda: izbor jednog
potpretsednika Saveznog veča.

1
Da li neko od poslanika ima kakav predlog? Ima reč na
rodni poslanik Isa Jovanovič.
Isa Jovanovič (Izborni srez vršački, NK Srbija): Predlažem
za potpretsednika Saveznog veča Narodne skupštine, na mesto
dosadašnjeg potpretsednika Osmana Karabegoviča, narodnog
poslanika druga Pašagu Mandžiča. (Aplauz).
Pretsednik: Culi ste predlog narodnog poslanika Ise J o 
vanoviča. Ima li ko kakav drugi predlog? (Nema). Ko je za
predlog n arodnog poslanika Jse Jovanoviča da potpretsednik
Saveznog veča bude narodni poslanik Pašaga Mandžič, neka
digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li koga protiv? (Nema).
*Objavljujem da je za potpretsednika Saveznog veča jednoglasno izabran narodni poslanik Pašaga Mandžič.
Izveštavam Veče da je Veče naroda podnelo tekstove
P re d lo g a opšteg zakona o zanatstvu i Predloga zakona o izme
nama i dopunama Opšteg zakona o narodnim odborima. Tekstovi ovih zakonskih predloga koje je izglasalo Veče naroda
istovetni su sa tekstovima koji su izglasani u Saveznom veču.
Prema tome, Narodna skupština FNRJ konačno je usvojila i
ova dva zakona koji če biti upučeni Prezidijumu Narodne
skupštine FNRJ radi proglašenja i objavljivamja.
Ovim je sednica završena. Molim Veče za ovlaščenje da
sa sekretarom Saveznog veča potpišem zapisnik današnje
sednice. Da li Veče odobrava? (Odobrava).
Prema tome, zaključujem ovu današnju sednicu a isto
vremeno i VII redovno zasedanje Narodne skupštine FNRJ.
(Aplauz).
(Sednica je zaključena u 18,35 časova).
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П PЕ Д Л О Г
i ОСНОВНОГ 3AK0HA O ЗЕМЉОРАДНИЧКИМ

ЗАДРУГАМА
I. — OCHOBHA НАЧЕЛА
1) Опште одредбе
Члан 1
Земљорадничке задруге оу економске организације у
које се радно сељаштво удружује ради унапређења пољопривредне производње, подизања свог животног стандарда
и изградње социјализма на селу.
Оснивачи земљорадничких задруга могу бити само радни
сељаци.
Држава посвећује нарочиту пажњу земљорадничком задругаретву и пружа му помоћ и олакшице.
Члан 2
Земљорадничке задр-уге могу бити опште земљорадничке
задруге и сељачке радне задруге. Изузетно могу постојати
и земљорадничке задруге других облика у складу са строписима овог закона.
Земљорадничке задруге могу се бавити свим гранама
пољопривредне делатности (ратарство, еточарство, виноградарство, воћарство, повртарство и др.), набавно-продајним
пословима као и допунским привредним гранама (рибарство,
ловство и сл.).
Земљорадничке задруге се мог>у бавити, првенствено
ради подмирења својих потреба, и локалном заиатско-индустриском делатношћу и у ту сврху оснивати индустриске и
занатске радионице, употребљавајући сопствену радну снагу.

Земљорадничком задругом управљају задругари преко
скупштине и других својих органа које сами бирају и разрешавају.
Највиши орган задруге јесте скупштина задруге.
Члан 4
Земљорадничке задруге имају своја задружна правила
која саме доносе, сагласно прописима овог закона, другим
прописима и одредбама угледних правила.
Угледна задружна правила за сваки облик задруге доноси Министар пољопривреде ФНРЈ на предлог Главног задружног савеза ФНРЈ.
Члан 5
Земљорадничке задруге могу се удруживати у задружне
• савезе.
Члан 6
Земљорадничке задруге и савези земљорадничких задруга имају својство правног лица.
2) Материјална основа задруга
Члан 7
Као материјална основа за остваривање своје делатности задрузи служе средства за лроизводњу, која могу бити,
задружна својина, државна својина дата на коришћење задрузи, својина задругара у-несена у задругу у циљу заједничког коришћења.
Члан 8
Производи и остали приходи које задруга оствари коришћењем државне имовине или имовине чланова задруге
која je унесена iy задругу јесу задружна својина.
Ови приходи употребљавају се за јачање задружне
својине iy цил.у лроширења лроизводње, за остваривање
осталих задатака задруге, за плаћање рада задругара и
подмиривање других обавеза задруге.

Земља у задружној својини не може лрећи у приватн\'
својину ни по коме основу. Сваки правни посао којим би се
отуђивала земља у задружној својини сматра се као непостојећи.
Земљу у задружној својини задруга не може дати другоме на коришћење, уколико законом није друкчије предвиђено.
Задруга може својину на задружној земљи пренети на
државу или на другу задружну организацију, као и вршити
замену за другу земљу.
Задруга располаже осталом задружном имовином у rpaницама прописа које доноси Влада ФНРЈ.
Члан 10
Задружна имовина ужива исту заштиту као и општенародна имовина.
Члан 11
Пољопривредна земљишта у државној својини могу се
земљорадничким задругама давати на бесплатио коришћење
за неограничено или ограничено време.
Државно земљиште додељује задругам,а орган који има
право управљања, а земљиште којим управља срески или
месни народни одбор додељује срески народни одбор уз сагласност обласног народног одбора, као и уз претходно саслушање месног народног одбора, ако се додељује земљиште којим управља месни народни одбор.
Државно земљиште додељује се на основу уговора.
Државно земљиште које јој je дато на кјоришћење задруга може дати другоме на коришћење само са претходним
одобрењем државног орга«а, који јој je земљиште доделио.
Државно земљиште дато на коришћење задрузи не може
јој се одузети осим у изузетним случајевима предвиђеним
законом.
Члан 12
Средства за производњу у државној својини може државни орган који има право управљања уговором давати
земљорадничким задругама на «оришћење, уз накнаду или
без накнаде. Уговором се одређује начин и услови коришћења.

Задруга je дужна да штити, чува и развија општенародну имовину која јој je дата « а коришћење.
Члан 14
Узајамна права и обавезе задругара и задруге у погледу
имовине задругара унете у задрупу утврђују се прописима
државних органа и правилима задруге.
Члан 15
Земљорадничка задруга je дужна да искоришћује или
да на други «ачин располаже имовином својих задругара
унетом у задругу у екладу са обликом и задацима задруге
и у оквиру задружних правила.
3) Привредни план задруге
Члан 16
Земљорадничке задруге врше своју делатност на основу
свог привредног плана.
Привредни план земљорадничке задруте обухвата како
привредне делатности задруге, тако и привредне делатности
које задругари врше за задругу «а својим личним газдинствима, осим на окућници.
Члан 17
Привредни шлан земљорадничке задруге je саставни део
привредног плана среског савеза земљорадничких задруга и
преко' њега се укључује у државни привредни план.
Свој привредни план срески савез земљорадничких задруга доноси на оонову планских задатака добивених од
среског »ародног одбора. План среског савеза земљорадничких задруга улази у срески план као његов саставни део.
Привредни планови задруга и задружних савеза доносе
се и утврђују сагласно прописима .планирања.
Члан 18
Привредни план зе!Мљорадничке задруге потврђује срески савез земљорадничких задруга.
Потврђивању -плана земљорадничке задруге присуствује
претседник задруге.

Претседник земљорадничке задруге има право да присуствује и седници извршног одбора среског народног
одбора када се у оквиру плана среског савеза земљорадничких задруга расправља о лотврђивању привредног плана његове задруге.
4) Задруга и задругари
Члан 19
Сви чланови земљорадничке задруге јесу равноправни.
Чла'н 20
Земљорадничка задруга за остваривање својих делатности употребљава, по правилу, само радну снагу својих
задругара.
Члан 21
За свој рад у задрузи задругари добијају накнаду
према правилима и сагласно прописима овог закона.
Члан 22
Задругари су дужни да предају задрузи имовину ко ју
уносе у задругу у стању и гоод условима одређеним правилима задруге.
Чланови сељачких радних задруга при ступању у задругу задрж авају у личној својини окућиицу и друга средства за рад лотребна за вођење њиховог личног газдинства.
При ступању у задругу они задржавају у личној својини предмете потрошње и личне употребе.
Члан 23
Задруга je дужна да чува и штити имовину задругара
унесену у задругу.
II. — ОРГ АНИЗАЦИЈА
1) Оснивање
Члан 24
Предлог за оснивање земљорадничке задруге може
учинити по прописима народне републике одређени број
радних сељака (оснивачи).

Оснивачи су дужни да саставе нацрт правила задруге,
да га потпишу и поднесу на одобрење извршном одбору
обласног народног одбора на чијем се подручју налази седиште задруге.
Правила задруге се неће одобрити ако нису у складу са
законом или ако постоје чињенице које указују да се задруга
не оснива ради задатака који су земљорадничким задругама
одређени овим законом.
Извршни одбор обласног народног одбора одобрава и
измене и допуне које у лравила унесе скупштина задруге.
Против решења којим се не одобравају правила задруге
оснивачи имају лраво жалбе министру пољооривреде народне републике у року од 30 дана.
Члан 25
Кад буде одобрен нацрт правила задруге оснивачи сазивају оснивачку скупштину.
Оснивачка скупштина утврђује правила земљорадничке
задруге и бира органе задруге.
Управни одбор задруге дужан je да одмах по одржаној
оснивачкој скупштини поднесе правила на регистрацију
извршном одбору среског односно градског народног
одбора на чијем ће се подручју налазити седиште задруге.
Извршни одбор одбиће регистрацију ако правила и поступак за оснивање задруге нису еагласни закону упућујући
осниваче да их сагласе закону.
Против решења којим се одбија регистрација управни
одбор земљорадничке задруге има ираво жалбе извршном
одбору ©бласног-народног одбора.
Члан 26
Земљорадничка задруга je основана даном уписа у задружни регистар.
2) Чланство
Члан 27
Чланови земљорадничке задруге (задругари) могу бити
радни сељаци оба лола који су навршили 16 година живота.
Изузетно члан земљорадничке задруге може бити лице иопод
16 година живота ако има земљу или друга средства за производњу. Таква лица могу ступити у задругу уз одобрење
органа старатељства.

Право одлучивања, право бирања и право да буду бирани у органе задруге имају само чланови који су навршили
16 година живота.
Чланови земљорадничке задруге могу бити и лица која
нису земљорадници ако имају стручну опрему која je потребна задрузи и раде само за задругу.
Богати сељаци могу бити примљени у задругу само изузетно ако својим држањем према народној држави и задрузи
д ају јемство да ће поштовати правила задруге и испуњавати
своје обавезе према задрузи.
Лица која су осуђена на губитак грађаноких права не
могу бити оснивачи задруге нити могу бити бирана у органе
задруге док им та казна траје.
Члан 28
Задругари земљорадничких задруга одговарају и дисциплински за повреду задружних правила, радне дисциплине
и осталих дужности које имају као задругари.
Ближе прописе о дисциплинској одговорности задругара земљорадничких задруга доноси скупштина задруге на
основу прописа Владе ФНРЈ.
Члан 29
Чланство у земљорадничкој задрузи престаје иступањем, сталним и-сељењем са подручја задруге и искључењезл.
Престанком чланства престају сва чланска права у
задрузи.
Члан 30
Из земљорадничке задруге сваки члан може иступити v
време и на начин пролисан правилима задруге.
Члан сељачке радне задруге не може иступити из задруге пре истека три године од етупања у задругу.
О
иступању из сељачке радне задруге члан задруге
дужан je писмено обавестити задругу три месеца пре истека
три године 'ОД његовог ступања у задругу. Члаиство престаје истеком календарске године у којој je трогодишњи рок.
После три године од ступања у сељачку радну задругу
може се из ње иступити по истеку сваке даље три године,
ако се задруга писмено обавести о иступању три месеца пре
истека сваке треће године. И у овом случају чланство пре-

стаје истеком календарске године iy којој истиче трогодишњи рок.
Задругари могу у свако доба иступити из сељачке радне
задруге у циљу запослења у државним привредним предузећима и устаиовама. У том случају њихова земља осгаје у
задрузи под истим условима као и земља осталих задругара.
Члан 31
Члан земљорадничке задруге може бити искључен из
задруге ако ради против њених интереса или иначе тешко
повреди правила задруге.
Члан 32
Одлуку о пријему или искључењу из опште земљорадничке задруге доноси управни одбор задруге већином гласова. Против ове одлуке може се -поднети жалба скупштини
задруге у року од 15 дана. Одлука управног одбора о пријему и искључењу -подлежи одобрењу скупштине и ако
жалба није поднета. До одлуке скупштине важи одлука
управног одбора о пријему, односно о искључењу.
Одлуку о лријему или искључењу из сељачке радне задруге доноси скупштина задруге већином гласова.
Против одлуке скупштине о пријему може се жалити
сваки задругар, а против одлуке о искључењу само искључени. Жалба се лодноси среском савезу земљорадничких задруга у року од 15 дана, Ако срески савез земљорадничких
задруга нађе да je одлука скупштине неправилна сазваће ее
■нова скупштина на којој треба да je присутно најмање две
трећине чланова с лравом гласа. Одлука скупштине се доноси већином гласова присутних чланова. Ова одлука скупштине je коначна.
Члан 33
Правилима задруге може се установити дужност плаћања улога приликом ступања у задругу.
3) Органи
Члан 34
Органи земљорадничке задруге су: скупштина, управни
одбор и контролни одбор.

Скупштину земљорадничке задруге сачињавају сви чланови задруге, који имају право одлучивања.
Опште земљорадничке задруге са више од 1000 чланова
могу у својим правилима одредити да скупштину задруге
сачињавају делегати које бирају на својим скуповима чланови задруге.
Члан 36
Скупштина «ао највиши 'Орган задруге доноси одлуке
по евим општим и значајнијим питањима задруге. Она нарочито врши ове послове:
— доноси и мења правила и пословник задруге;
— бира, разрешава и смењује претседника и остале чланове управног одбора и контролног одбора;
— претреса годишње извештаје управног одбора и контролног одбора;
—- утврђује план и годишњи рачун задруге;
— доноси одлуку о расподели годишњег дохотка задруге;
— даје упутствз управном одбору за рад задруге;
— одлучује о престанку, подели, спајању, припајању
задруге и издвајању из задруге;
— одређује укупни износ зајма који задруга може
узети;
—• доноси одлуке о ревизиским извештајима;
— одлучује о предлозима и жалбама задругара.
Скупштина се сазива и ради према пословнику задруге. '
Члан 37
Годишња скупштина одржава се сваке године до 1 фебруара и њу сазива управни одбор. Ако je управни одбор
не сазове до овог рока сазваће je контролни одбор најдаље
до 8 фебруара. Ако je до овог последњег рока не сазове ни
контролни одбор сазваће je сами чланови задруге до 15
фебруара.
Поред годишње скупштине, скупштина се сазива и кад
год то захтева потреба задруге, а нарочито пре почетка
важнијих пољопривредних радова. Ове скупштине сазива
претседник управног одбора n o својој иницијативи или по
одлуци управног одбора или контролног одбора, или на
захтев једне трећине чланова задруге.

Сваки члан задруге односно делегат учествује на скупштини лично и има право на један глас.
Скупштина пуноважно решава ако je на њој присутно
више од половине чланова задруге, односно изабраних
делегата.
Ако на скупштини није присутна полојвина чланова
задруге, скупштина се одлаже за један дан, када пуноважно
решава са оним бројем чланова задруге који je присутан
на скулштини.
Када се решава о измени и допуни правила задруге,
престанку, подели, спајању, припајању задруге, о издвајању
из задруге, потребно je присуство најмање две трећине чланова задруге.
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних
чланова задруге.
Члан 39
Радом годишње скупштине руководи радно претседништво које скупштина бира из своје средине. У радно претседништво улази претседавајући, три члана и записничар.
Осталим скупштинама руководи претседник задруге.
Записник скупштине потписује претседавајући и записничар.
Члан 40
Управни одбор руководи целокупним пословањем задруге.
Управни одбор може, у оквиру правила задруге, одређене послове поверити појединим својим члановима.
Управни одбор задруге сачињава претседкик и 5— 10
чланова задруге.
Претседник управног одбора je претседник задруге. Он
je непосредни руководилац послова задруге. Претседник
претставља, заступа и пот-писује задругу у име управног
одбора.
Задруга може имати потпретседника.
Члан 41
Управни одбор се састаје најмање једанпут у 15 дана.
Он решава на својим седницама већином гласова.
Закључци управног одбора су обавезни за све задругаре.
За свој рад управни одбор одговара скупштини задруге.

Претседник и чланови управног одбора који су стално
запослени радом у управи задруге примају плату за свој рад
сагласно одлуци скупштине.
Члан 43
Контролни одбор прати целокулно пословање задруге,
контролише рад управног одбора и службеника задруге. Он
je дужан да контролише извршење плана, да прегледа roдишњи рачун задруге и да о томе поднесе извештај
скупштини.
Контролни одбор сачињава три до шест чланова задруге.
Чланови контролног одбора бирај.у између себе .претседника.
Чланови управног одбора задруге не могу бити и чланови колтролног одбора.
Члан 44
За успешније развијање и непосредно управљање појединим гранама задружне делатности улравни одбор може
образовати потребан број задружних комисија. Радом задружне комисије руководи један члан управног одбора.
Земљорадничке задруге могу образовати савете који ће
задрузи давати мишљења и лредлоге по питањима унапређења рада у задрузи.
Члан 45
Појединим индустриско-занатским и другим радионицама и установама задруге непосредно руководе поједини
чланови задруге.
Стручне и административне послове, по правилу, обављ ају задругари које одреди управни одбор. Изузетно, за
вршење ових послова задруга може имати -службенике.
Руководиоце појединих радионица, установа и послова
поставља управни одбор задруге. Они одговарају за свој
рад управном одбору.
Ближе одредбе о оснивању и раду задружних радионица
и установа, као и о службеницима задруге донеће Влада
ФНРЈ.

4) Престанак, спајање и подела задруге
Члан 46
Земљорадничка задруга лреетаје д а постоји кад то
одлучи скупштина.
Извршни одбор обласног народног одбора на чијем се
подручју «алази седиште задруге може донети решење о
престанку задруге, ако задруга ради лротивно циљевима задруге «ли служи за лрикривање капиталистичко-ишекулантских делатности. Против овог решења може се поднети
жалба министру пољопривреде народне ршублике.
Члан 47
У случају престанка земљорадничке задруге <по претходном члану спровешће се њена ликвидација.
Ближе прописе о ликвидацији донеће Министар пољопривреде ФНРЈ.
Члан 48
Две или више задруга могу одлучити да се споје у
једну задругу.
Одлуку о опајању доносе скупштвне задруга које се
спајају. Одлука о опајању подноси се на потврду државном
органу који je потврдио правила задруге.
Пошто надлежни државни орган потврди одлуке скупштина о спајању, управни одбори задруга које се опајају
сазив'ају заједничку скупштину задругара тих задруга која
доноси правила нове задруге и бира њене органе.
Потврда правила нове задруге и њена регистрација
врши се по прсшисима овог закона.
Права и обавезе спојених задруга, укључујући и њихове
планске и друге обавезе према држави, прелазе на нову
задрупу.
Члан 49
Задруга може одлучити на скупштини да се подели у
две или више задруга.
Права и обавезе задруге која престаје услед поделе,
укључујући и њене планске и друге обавезе према држави,
прелазе на задруге на које се дели, орема расподели коју
врши скупштина задруге. Одлука скупштине о подели задруге подноси се на потврду државном органу који je потврдио њена правила.

Пошто надлежни државни орган потврди одлуку о подели задруге, задругари који оснивају нове задруге сазивају скупштине ових задруга, које доно-се њихова правила
и бирају органе задруга. Потврда правила нових задруга и
њихова регистрација врши се по прописима овог закона.
Члан 50
О
припајању задруге другој задрузи одлучује скупштина задруге која се припаја и скупштина задруге којој
се та задруга припаја. Одлуке скупштина о припајању лодносе се на потврду државном органу који je потврдио прав«ла тих з а д р у г а .'
Права и обавезе задруге која иреетаје услед припајања
укључујући и њене планске и друге обавезе стрема држави,
прелазе на задругу ко јо ј je та задруга пршшјена.
Под истим условима може скупштина дозволити одређеном броју задругара да се издвоје из задруге у циљу њиховог припајања другој задрузи.
III. — ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
1) Делатност и подручја
Члан 51
У општу земљорадничку задругу удружују се радни сељаци једног села ради повезивања и унапређења пољопривредне производње и других привредних делатности својих
личних газдинстава, организовања заједничке производње
на задружним економијама, заједничке размене својих производа и снабдевања индустриском робом, а у диљу подизања свог материјалног и културног живота и потискивања
капиталистичко-шпекулантских елемената на селу.
Општа земљорадничка задруга ради на стручном, културно-просветном и идејнополитичком уздизању задругара
и организује њихову здравствену заштиту.
Члан 52
Општа земљорадничка задруга може се бавити:
—• набавно-лродајним лословима;
—
организовањем и унапређењем пољопривредне производње својих задругара;

>

— организовањем и вођењем задружних економија;
—• организовањем и вођењем машинских, припусних и
семенских станица, расадника, живинарника, пчеларника,
ергела, фарми и сл.;
— прерађивачком делатношћу;
— организовањем наводњавања и одводњавања за потребе задг^ге и задругара;
— рибарским пословима;
— индустриско-занатским -пословима за потребе задруrapa (млинови, кречане, циглане и сл.);
— пословима штедње;
— кредитним пословима.
Члан 53
Општа земљорадничка задруга оснива се и делује на
подручју једног села.
Ако то прилике изискују, она се може основати и за
подручје више села, као и за лодручје месног народног
одбора. Изузетно у великим селима може се основати више
општих земљорадничких задруга.
Члан 54
Чланови опште земљорадничке задруге задрж авају у
целости своја лична газдинства. Они могу земљу и друга
средства за рад, у целости или делимично, добровол>но
унети iy задружну економију по прописима овог закона.
Члан 55
На задружне економије општих земљорадничких задруга примењују се сходно прсшиси о сељачким радним задругама првог типа.
Задружне економије се воде као посебна газдинства
унутар општих земљорадничких задруга.
Задружне ексмномије имају своја посебна >правила.
2) Имовински односи опште земљорадничке задруге и
њених чланова
Члан 56
Чланови опште земљорадничке задруге имају право да
користе, уз одређене услове установе, средства за рад и
услуге задруге.
За ово коришћење задругари плаћају задрузи одређену
накнаду у натури или у новцу.

Ради оетваривања лривредних задатака предвиђених
планом чланови опште земњорадничке задруге закључују са
задругом годишње уговоре према правилима и одлукама
скупштине.
Задруга може уговорити, у оквиру правила, коришћење
средстава за рад свој-их чланов^ за време у које их они не
користе а уз накнаду одређену правилима или одлуком
скупштине задруге.
Члан 58
Пољопривредне машине, слраве, алат, стока, семе и
остала средства за рад која набаве на кредит од опште
земљорадничке задруге, чланови задруге не могу отуђити
ни заложити нити се на овим предметима може спроводити
извршење за њихове обавезе према трећим лицима, све док
задрузи не иоплате дуговану своту.
3) Расподела дохотка и фондови
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Члан 59
!
Расподелу укупног годишњег дохотка опште земљорадничке задруге врши скупштина задруге на начин који
je прописан правилима задр.уга >у оквиру општих прописа
Владе ФНРЈ.
Члан 60
Ради јачања задружне својине у циљу развијања и проширења задружне производње о-пшта земљорадничка задруга има свој основни фонд.
Основни фонд je недељив.
Основни фонд сачињава земља и средства за рад (уређаји, зграде, машине, справе, алати, стока) који су својина
задруге, као и новчана средства одређена за капиталну изградњу. Овај фонд увећава се сваке године доприносом чију
висину одређује сваке године скупштина у оквиру плана
среског задружног савеза.
Правилима или одлуком скупштине задруге оснивају се
обртни, резервни и други фондови.
Средства појединих фондова опште земљорадничке задруге могу се трошити само на сврхе којима су ти фондови
•намењени.

IV. — СЕЉАЧКЕ РАДНЕ ЗАДРУГЕ
1) Ступан>е у сељачку радну задругу и типови сељачке радне
задруге
Члан 61
Сељачке радне задруге оснивају радни сељаци удружујући земљу и средства за рад ради колективне пољопривредне производње коју остварују заједничким радом, a no
принципу награђивања лрема личном раду у заједничкој
производњи.
Члан 62
С обзиром на основ уношења земље у задругу сељачке
радне задруге се образују као:
а) сељачке радне задруге у које као свој удео задругари уносе земљу задржавајући -право својине на њој и
зато добијају од задруге одређену закушшну (први тип);
б) сељачке радне задруге у које као свој удео задругари уносе земљу задржавајући право својине на њој и зато
добијају од задруге одређену камату према установљеној
цени земље (други тип);
в) сељачке радне задруге у које као свој удео задругари ун' 0 'се земљу задржавајући право својине на њој и
одричу се сваке закупнине или камата (трећи тип);
г) сел>ачке радне задруге у које задругари уносе земљу
предајући je у заједничку својину задруге (четврти тип).
Члан 63
Радни сељаци могу оснивати онај тип радне задруге
који сами изаберу.
Чланови задруге нижег типа могу решити на скупштики
задруге да претворе своју задругу у згдругу вишег типа.
2) Окућница
Члан 64
Свако земљорадничко домаћинство учлањено у сељачку
радну задругу има право да при ступању у задругу задржи
окућницу за вођење свог личног ггздинства.
Окућницу' сачињава:
1)
пољапривредно земљиште чија површина не може
бити већа од 1 ха земље, а у задругама у планинским краје-

вима ко j e ce претежно баве
лашњака;
2) кућа за становање;

сточарством још

и до 1 ха

3) привредне зград е потребне за лично газдинство заДругара;

4) двориште и површина под кућом за становање и под
привредним зградама.
Величину окућнице у горњим границама прописују правила задруге, одређујући уједно величину винограда и
воћњака који се могу задржати на окућници према карактеру пољопривреде.
Члановл задруге могу задржати на окућници једну
краву са подмлатком, а домаћинства са нарочито великим
бројем чланова, по одобрењу скупштине задруге, и две
краве; једну крмачу за раоплод са подмлатком и онолико
товљеника колико je потребно за прехрану породице; до
пет оваца или коза; до десет кошница; неограничен број
живине и кунића; сточну храну потребну за исхрану стоке
задржану за окућницу и ручни пољопривредни алат потребан за лично ггздин-ство.
У задругама у планинским крајевима које се баве претежно сточарством чланови задруге могу задржати на окућници већи број стоке према прописима правила задруге.
Члан 65
Задруга помаже својим члановима у унапређењу њихових личних газдинстгва дајући им на употребу средства за
обраду земље уз накнаду коју одреди скупштина задруге.

3) Економска основа и имовински односи
Члан 66
Члгнови сељачке радне задруге су дужни унети у задругу сву своју земљу изузев окућнице.
Земљу у сељачку радну задругу могу унети и нечланови
који нису земдзорадници под истим условима као и чланови задруге.
Чла« 67
Члгнови сељачке радне задруге су дужни да при ступању у задругу унесу у задругу све економске зграде, сав
инвентар, сву радну и приплодну стоку, сву сточну храну

и семе, изузев о-ног што имају право да задрже на окућници
за своје лично газдинство.
Уношењем у задругу ова имовина постаје задружна
својина.
Задруга ће својим члановима, л о усгановљеној цени,
иоплатити вредност ове имовине у року од 10 година а вредност крупних зграда са уређајима и крупне машине .у року
од 15 година.
Скупштина може одредити највећи износ који ће се
исплатити задругару за вредност унесеног инвентара, зграде
и стоку. У тим случајевима може скупштина продужити рок
исплате и преко рока о д 10 односно 15 година.
Члан 68
Укупан износ који ће се плаћати за закупнину односно
камате за унету земљу у сељачку радну задругу одређује
скупштина за сваку шословну годину, урачунавајући уједно
закупнину односно камату и за задружну земљу и земљу
коју je дала држава задрузи на искоришћавање. Овај укупан износ не може бити већи од 30% укупног дохотка задруге rio одбитку доприноса фондовима задруге.
Износ закупнине односно камата за задружну и државну
земљу улази у основни фонд задруге.
Скупшти)на може ОДлучити да се закупнина односно
камата <у проценту који je одређен одлуком скупштине, плаћа
само до одређене висине вредности земље, а преко тога у
смањеном проценту. Скупштина може одлучити да се преко
одређене вредности земљишта закупнина односно камата
уопште не плаћа.
Министар пољопривреде ФНРЈ у сагласности са Министром финансија ФНРЈ одређује највишу камату коју задруга може плаћати на унету земљу.
Члан 69
Члан сељачке радне задруге не може отуђити земљу,
коју je унео у задругу задржавајући лраво својине нити je
оптеретити «ити иначе располагати њом.
Сваки правни посао противан одредби претходног става
сматра се као непостојећи.
На земљу унету у задругу не може се спроводити
извршење.
Влада ФНРЈ регулисаће уредбом питање терета који
постоје на земљи приликом њеног уношења у задругу.

Ако у сељачку радну задругу ступи члан домаћинства
који je сувласник земље или има на земљи законско наследно право, а остали чланови домаћинства неће да ступе
у сељачку радну задругу, суд ће извршити деобу земље и
средстава за производњу између сувласника према сувласничким деловима односно између власника и будућих наследника сходно одредбама наследног .права.
Исто тако ће се поступити кад из задруге иступа једно
домаћинство, а неки чланови домаћинства изјаве вољу да
остају у задрузи.
Члан 71
Кад задругар који je задржао право својине на земљу
престане бити чланом задруге враћа му се земља унета у
задругу или друга земља исте вредности. Ако je вредност
ове земље повећана услед мелиорације и других мера сопственик je дужан надокнадити задрузи износ повећане вредности земље.
Ако из задруге четвртог типа иступи задругар задруга
му може дати земљиште на искоришћавање непходно за
одржавање његовог домаћинства.
Члан 72
Земљиште (оранице, ливаде, пашњаци, земљиште под
трајном културом), шуме, инвентар, радна и лриплодна стока
који су унесени у задругу, утврђује им се цена приликом
уношења у задругу.
Члан 73
У случају смрти задругара, који je у задругу унео земљу
задржавајући право својине, његови наследници задругари
наслеђују његова права према задрузи.
Ако наследници нису задругари, они могу ући у задругу,
уколико испуњавају и друге услове за чланство задруге.
Ако наследници не ступе у задругу земља остаје у задрузи,
а «аследници наслеђују право умрлог на камате односно
закупнину.
Ако су наследници умрлог задругара његова малолетна
деца, задруга ће преузети старање о њиховом васпитању и
школовању.

Ако задругар умре без наследника земља коју je он
унео у задругу, окућница, као и сва друга његова имовина
постају својина задруге.

4) Вођење аадружног газдинства
Члан 75
Сељачка радна задруга je обавезна да своје газдинство
води no плану, извршујући « а време и тачно задатке установљене државним плановима и обавезе задруге према
држави.
Свака сељачка радна задруга води своје газдинство и
према особеностима својих главних пољолривредних делатности, усавршавајући и повећавајући своју лроизводњу лримењујући агротехничке и зоотехничке мере и старајући се
о побољшању животних услова задругара.
5) Организација рада и радни односи
Члан 76
Послови у сељачкој радној задрузи врше се личним
радом задругара.
Задругари су дужни да према својој способности и
стручности обављају у задрузи рад који им одреди задруга.
Задруга одређује рад својим задругарима према њиховој способности, стручној спреми и 'склоностима као и другим личним својствима.
Р ад у сељачкој радној задрузи врши се по правилу у
саставу радних јединица.
Рад ће се у задрузи организовати тако да се обезбеди,
потстиче и развија лична иницијатива и предузимљивост
задругара на свим радним местима уз личну одговорност задругара за њихов рад у задрузи.
Члан 77
Зарада задругарима одмерава се према извршеним
радним данима, а обрачунава се на основу укупног дохотка
задруге по одбитку-доприноса фондовима и закупнине односно камате члановима задруге за уиету земљу.
Министар пољопривреде ФНРЈ донеће опште прописе о
одређивању радних дана дрема врсти послова у задрузи.

Зарада задругарима обрачунава се у новцу, а исплаћује
се у новцу и у натури.
Количине производа које се могу дати «а име зараде
према радним данима одређује Министар пољопривреде
ФНРЈ у сагласности са Министром трговине и снабдевања
ФНРЈ.
Члан 79
Зарада задругарима даје се крајем године. Задруга
може сагласно правилима давати задругарима у току године
предујам (аванс) према извршеним радним данима.
Члан 80
Задруга може давати посебне награде задругарима за
нарочито залагање, повећање доприноса, подизање квалитета производа и друге успехе у раду.
Члан 81
Задругари су дужни у раду лоштовати радну дисциплину
и извршавати упутства претседника и других руководилаца
задружних послова.
Скупштина задруге, на основу општих упутстава Министра пољопривреде ФНРЈ, доноои лравилник о раду и р-адној
дисциплини у задрузи.

6) Расподела дохотка и фондови
Члан 82
Укупни доходак сељачке радне задруге утврђује се тако
што се од вредности укупне годишње производње одбија
вредност материјалних трошкова задруге, у које улазе и
плате за услуге незадругара и амортизадија, затим отплате
за добивени кредит и управни трошкови.
Из тако добивеног укупног дохотка задруге подмирују
се редом фондови задруге, закупнине односно камате и зараде задругара.
Члан 83
У сељачкој радној задрузи постоје ови фондови:
1) основни фонд;
2) амортизациони фонд;

3)
4)
5)
6)

обртни фондови;
резервли фондови;
фонд социјалног обезбеђења;
фонд за културу и просвету.

Члан 84
Основни фонд састоји се из земље и средстава за рад
(уређаја, зграда, машина и стоке) који су својина задруге
и из новчаних средстава одређених за каоиталну изградњу.
Овај ф'онд увећава се сваке године доприносом од
укупног годишњег дохотка задруге. У основни фонд уноси
се сваке године проценат укулног дохотка који одређује
скупштина задруге сагласно плану среског задружног савеза
у оквиру правила задруге.
Основни фонд je недељив и служи за јачање и развијањ е задружне својине.
Члан 85
Обртни фондови јесу:
а) семенски фонд;
б) фонд сточне хране;
в) остала обртна средства.
Семенски фонд одређује се годишњом потребом задруге
у семену. Семенски фонд je недељив.
Фонд сточне хране одређује се годишњом потребом задруге у сточној храни. Фонд сточне хране je недељив.
Члан 86
Резервни фондови јесу:
а) резервни семенски фонд;
б) резервни фонд стсчне хране;
в) резервни фонд људске хране.
Резерв«и семенски фонд сачињава количина семена у
износу од 15— 20% од годишње потребе задруге у семену.
.(Резервни фонд сточне хране сачињава резерва сточне
хране у износу 10— 15% од годишње потребе задруге у
сточној храни.
Резервни фонд људске хране служи за осигурање задруге у случају неродних година и износи 10— 15% од годишње потребе житарица за исхрану чланова задруге.
Резервни фондови остварују се постепено према закључку скупштине.

Фонд социјалног обезбеђења служи за указивање помоћи
лицима која су лривремено неспособна за рад, инвалидима,
лицима која не мог.у да раде услед изнемоглости на раду и
старости, задругара чија зарада у задрузи из оправданих
разлога не обезбеђује њихово издржавање, за давање накнада породиљама за време трајања породиљског отсуства,
за подизање дечјих јасала и забавишта и за указивање
прве помоћи у случају озледа и обољења на послу, за давање помоћи за лечење задругара и за оснивање здравствених, амбулантних станица итд.
У овај фонд се уноси проценат укупног дохотка задруге
према одлуци скупштине сагласно плану среског задружног
савеза.
Члан 88
Фонд за културу и просвету служи развијању културнопросветне делатности задруге.
У овај фонд уноси се проценат укупног дохотка задруге
према одлуци скупштине сагласно плану среског задружног
савеза.
Члан 89
Средства појединих задружних фондова могу се трошитк само на сврхе којима су ти фондови намењени.
V. — УДРУЖИВАЊЕ ЗАДРУЖНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
1) Срески савези земљорадничких задруга
Члан 90
Опште земл>-орадничке задруге и сељачке радне задруге
са подручја једног среза удружују -се у срески савсз земљорадничких задруга као вишу привредну задружну организацију.
У срески савез земљорадничких задруга удружују се и
прерађивачке задруге и друге земљорадничке задруге, уколико постоје на подручју среза.
Члан 91
Као виша задружна привредна организација срески савез
лемљорадничких задруга има за задатак нарочито:

1. — а) да кроз свој привредни план обједињује задружну пољопривредну делатност у срезу;
б) да применом научних метода рада и употребом
модерних средстава за производњу унапређује пољопривредну производњу;
в) да увећањем и унапређењем имовине савеза
јача задружну својину, у циљу развијања содијалистичког
сектора у пољопривреди;
г) да ради својих потреба и потреба учлањених
задруга и задругара подиже економије, сточарске фарме,
припусне станице и семенске станице, да оснива пољопривредно-машинске станице, индустриске и занатске радиониц-е ради прераде пољопривредних производа и да подиже
друге лривредне објекте;
д) да у циљу помоћи задругама организује штедно
и кредитно пословање, и
ђ) д а врши откуп пољопривредних производа
ради заједничке лрераде и продаје.
2. — а) да ради на унапређењу задруга и на њиховом
организационом учвршћењу;
б) да контролише рад задр.угара, врши инструктажу и води евиденцију њиховог пословања;
в) да одређује задатке и смернице целокупног
поеловања задруге;
г) да помажу задругама у планирању производње
и извршења плана у осталим лословима задруге;
д) да указује задругама и радним сељацима на
преимућства колективне производње и на научне методе и
савремена средства у тој производњи:
ђ) да организује снабдевање задруга;
е) да ради на стручном уздизању задружних
кадрова; и
ж) да врши ревизију целокупног пословања задруга.
Члан 92
Као материјална основа за остваривање њихових задатака среским савезима земљорадничких задруга служи задружна имовина и општенародна имовина која им je дата
на коришћење.
Члан 93
Срески савез земљорадничких задруга утврђује свој
привредни ллан «а скупштини. План среског савеза земљорадничких задруга улази у оквкр привредног плана среза.

Планове среских савеза земљорадничких задруга потврђује срески народни одбор. Приликом утврђивања планова
присуствује претседник среског савеза земљорадничких
задруга.
Члан 94
Савези земљорадничких задруга могу у својим правилима предвидети да задружне организације дају доприносе
задружном савезу у коме су удружене у висини и на начин
који одреде правила савеза.
Члан 95
Одредбе овог закона о располагању задружном имовином и о коришћењу задружне и опште народне 'имовиие
прописане за земљорадничке задруге сходно ће се примењивати и на срески савез земљорадничких задруга.
2) Виши савези земљорадничких задруга

»

Члан 96
земљорадничких задруга са подручја
се у обласни савез земљорадничких

Срески савези
области удружују
задруга.
Сви облаони савези земљорадничких задруга са лодручја
народне републике удружују се у савез земљорадничких задруга народне републике.
Обласни €авез земљорадничких задруга и савез земљорадничких задруга народне републике раде на учвршћењу
земљорадничких задружних -организација на подручју области односно народне републике и врше општи надзор над
њиховим радом.
Обласни и републички савез земљорадничких задрута
могу по одобрењу министра пољопривреде народне решублике имати одређене сервисе за снабдевање и помоћ задругама и среским савезима земљорадничких задруга.
Члан 97
Савези земљорадничких задруга народних
учлањују се у Главни задружни савез ФНРЈ.

република

3) Оснивање и органи
Члан 98
Срески савез земљорадничких задруга, обласни савез
земљорадничких задруга и савези земљорадничких задруга
народне републике оснивају се на основу правила које доноси министар пољопривреде народне републике. Он решава и o престанку ових савеза.
Против решења донетог по претходном ставу може се
поднети жалба влади народне републике.
Члан 99
У року од месец дана по потврди њихових правила срески земљораднички задружни савези региструју се коД
извршног одбора обласног народног одбора.
Против решења којима се одбија регистрација може се
поднети жалба министру пољопривреде народне републике.
Члан 100
Органи задружних савеза су скупштина, управ«и одбор
и контролни одбор.
Члан 101
Скупштина je највиши орган савеза. Она бира и смењује
шегове -органе и одлучује о најважнијим лословима савеза.
Скупштину савеза сачињавају делегати задружних организација удружених у савез. Број делегата појединих задружних организација одређује се према броју њихових
задругара a no сразмери утврђеној правилима задружног
савеза.
Члан 102
Управни одбор je извршни орган задружног савеза који
претставља и заступа савез и руководи целокупним његовим
пословањем.
Управни одбор сачињавају претседник и чланови.
Контролни одбор je надзорни орган задружног савеза.
Број чланова управног одбора и контролног одбора
одређују -правила задружног савеза.
Члан 103
Прописи овог закона о оснивању, регистрацији и органима земљорадничких задрута сходно ће се примењивати и
на органе задружних савеза уколико није друкчије прописано.

VI. — ПОМОЋ ДРЖАВЕ ЗАДРУЖНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
И НАДЗОР НАД ЊИХОВИМ РАДОМ
Члан 104
Држава помаже земљорадничке задруге и задружне еавезе давањем земљишта и крупних лољопривредних машина
на искоришћавање, материјалом и кредитом за капиталну
изградњу, додељивањем стручних кадрова, снабдевањем
индустриским артиклима и орган-изационом и стручном п о
моћи и другим мерама и олакшицама утврђеним овим з>аконом и на основу њега донесеним прописима.
Члан 105
У циљу арондације задруга може вршити замену земљишта.
Замена земљишта ће се вршити првенствено споразумом
између задруге и еопственика. Уколико до споразума не
дође замена ће се вршити на основу прописа које ће донети
Влада ФНРЈ.
Члан 106
Када се врши експролријација у корист задружне организације накнада за експроприсану имовину може се дати
сопственицима и у државним обвезницама лрема Основном
закону о екопропријадији.
У овом случају задруга ће накнадити држави износе
које je држава обавезна да исплати по тим обвезницама ранијим сопственицима експроприсане имовине.
Члан 107
Министарство пољопривреде ФНРЈ односно министарства пољопривреде народних република у оквиру своје надлежности врше општи надзор над радом задружних opraнизација.
Извршни одбори обласних односно среских и градских
народних одбора врше, у оквиру своје надлежности непосредни надзор над радом земљорадничких задружних организација на лодручју области, среза, односно града.
Члан 108
Државни органи који врше надзор над радом задружних организација могу поништити одлуке задружних органа
које су противне закону и другим прописима и одредбама
државних привредних планова и правилима задруге.

Против решења донесеног по претходном ставу може
се поднети жалба вишем државном органу у року од петнаест дана од пријема решења.
VII. — КРИВИЧНО ПРАВНА ЗАШТИТА ЗАДРУГЕ
Члан 109
За кривична дела управљена против задруга као добровољне организације радног сељаштва, до доношења посебног дела Кривичног законика судиће се и казне изрицати по
овом закону. За остала кривична дела почињена на штету
задруга примењиваће се посгојећи прописи.
Члан 110
Ко у циљу подривања социјалистичке изградње на селу
рушењем, паљењем или на други начин разори, уништи или
оштети какву задружну зграду, постројење, направу, складиште робне залихе или било какву задружу имовину,
казниће се лишењем слободе с принудним радом и конфискацијом
имовине а у тежим случајевима
смртном казном и конфискацијом
имовине.
Члан 111
Ко као члан задруге намерно у циљу разарања задруге
омета рад задруге, подрива у њој ред или организацију
рада, или на други начин ради на уштрб задруге,
казниће се поправнихм радом или
лишењем слободе. Ако je дело
проузроковало теже последице учинилац ће се казнити лишењем слободе с првнудним радом и конфискацијом имовине.
Члан 112
Ко лропагандом, ироношењем лажних гласова или претњом омета или опречава приступање у земљорадничке
задруге,
казниће се лишењем слободе, а у
тежим случајевима лишењем слободе с принудним радом и конфискацијом имовине.

Ko принудом или претњом приморава на иступање из
задруге,
казниће се лишњеем слободе с принудним радом до пет година, а у
тежим случајевима суд може изрећи и конфискацију имовине.
Члан 114
Ко принудом или претњом приморава на ступање у задругу или на други начин грубо крши правила добровољности,
казниће се поправним радом или
лишењем слободе до годину дана.
VIII. — ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 115
Постојеће земљорадничке задружне организације дужне
су у року од осам месеци n o ступању « а снагу овог закона
саобразити своја правила његовим прописима. Одлуку о
измени правила у овом случају доноси већином гласова
скупштина задруге на којој je присутно најмање половина
чланова задруге.
Државни орган који je надлежан да решава о измени
правила донеће решење о ликвидацији задружне организације која не шоспупи по претходном ставу.
Чиста имовина која остаје после ликвидације пренеће се
ty својину задружне организације коју одреди министар пољопривреде народне републике.
Ако имовина задружне организације која се ликвидира
недостаје за подмирење њених обавеза, потраживања поверилаца измириће се по посебним .прописима.
Члан 116
Даном ступања на снагу овог закона престају важити
прописи Основног закона о задругама од 18 јула 1946 године који се односе на земљорадничке, набавно-продајне
задруге, земљорадничке произвођачке и шрерађивачке задруге и сељачке радне задруге, и на њихове савезе.
Члан 117
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објављивању
у „Службеном листу Федеративне Народне Републике Југославије” .

ОБР A3 Л О Ж Е Њ Е
ПРЕДЛОГА ОСНОВНОГ ЗАКОНА О ЗЕМЉОРАДНИЧКИМ
ЗАДРУГАМА
I
Значај задругарств.а и задружне својине био je истакнут од нашег државног и партиског рутсоводства још у
самом почетку изградње Федеративне Народне Републике
Југославије као социјалистичке држ’аве. Устав ФНРЈ истиче
у своме члаву 17: „Држава посвећује нарочиту гсажњу и
пружа помоћ и олакшице народнтм задружним организацијам а”. Држав>а1 je тсм агала развој разних облика набавнопотрошачког, прерађивачког и произвођачког задругарства
како на селу тако и у гр-аду већ и у периоду обнове наше
привреде непосредно после ослобођења земље. Ради постиц‘а,ја развоја задругарства и организационог учвршћења задружних организација Народна скупштина ФНРЈ je донела
Основни закон о задругама од 18 јула 1946 године. Овај
заксш je ломогао даљу изградњу зедруга и претстављао je
у то време довољну правну основу за проширење задружног
привредног сектора у селу и граду. Њ егов значај се огледао
нарочито и у томе што je он предвидео. могућност оснивања
дотле непознатих »адружних форми, тј. сељачких радних
задруга као виших, социјалистичких облика задругарства на
подручју пољопривреде.
Међутим, од доношења -овог закона до данас десиле с,у
се крупне промене у изградњи наше Народне републике као
социјалистичке државе. Целокупна индустрија и трговина у
нашој земљи прешла je у општенародну имовину, односно
у државни социјалистички сектор. Донет je први Петогодишњи план привредног развоја наше државе, који je у
току овог скоро трогодишњег оства,ривања поставио основу
за изградњу наше државе као налредне индустриске земље.
На основу извршене аграрне реформе и колонизације оснажио се државни пољопривредни сектор, који показује свој
утицај у лравцу унапређења пољопривредне производње и
побољш^ња. исхране становништва'.
Чврсто ослоњена на социјалистички сектор који обухвата целокупну индустрију, банкарски и кредитни систем
земље, држава je у могућности да свестрано развија систем
помоћи земљорадничким задружним органиЗ|ациј'а,ма. Наше
радно сељаштво, политички чврсто повезано са радничком

класом, показује спремност и способност да се служи разним
облицима задругарства ради унапређења пољопривреде. На
основу дубоких привредних преображаја земље и културнополитичког утицаја Партије на развијање свести трудбеника,
радно сељаштво доказује да je схватило задругарство као
важно и најбоље средство за побољшање његовог живота,
за економско, политичко и културно подизање села у свим
крајевима наше земље. Огромва већина сељ'аштва уједињена
je у општим земљорадничкрш задругама. У оквиру опште
земљорадничке задруге рађају се и раз^ијају задружне економије K'ao социјалистичка језгра, важна за припремање
нашег радног сељаштва у правцу усвајања виших форми
задругарства.
Међутим, и саме више форме зел^љорадничког задругарства, сељачке радне задруге постају све важнији центри
окупљања радног сељаштва. Процес развијања сељачких
радних задруга ишао je у почетку спорије, али он од краја
1948 год. до данас показује тенденцију сталног и брзог псраста. Док смо на крају 1947 године у целој Федеративној
Народној Републици Југославији имели 779 сељачких радних
задруга, а на крају 1948 године 1318 задруга, дотле на крају
месеца априла 1949 године тај се број попео на 3700 задруга.. Друго пленарно заседање Централног комитета Комунистичке партије Југославије, одржано 28 до 30 1 1949 год.
претстављало je важну прекретницу у правцу даљег развоја
земљорадничког задругарства, а нарочита сељачких рздних
задруга. Од тог времена до данас, упоредо са остваривзњем
основних задатака индустријализације и електрификације
наше земље, развија се на широком фронту социјалистички
преображај нашег села кроз изградњу сељачких радних задруга. Ова два процеса се узајамно допуњују и претстављ ају широки пут свестране и одлучне изградње социјализма
у нашој држави. Радне масе нашег народа у селу и граду
су прихватиле Резолуцију II Пленарног заседања Централног
комитета Комунистичке партије Југославиј-е да je социјалистички 'Преображај нашег села «еопходни оаставни део
општег социјалистичког преображаја земље. Оамо радно сељаштво, које се заједно са радничком класом борило- за ослобођење земље, за рушење угњетачке власти буржоазије и
успостављање власти радног народа, показује да je све
одлучније стекло убеђење да га радничка класа и њена авангарда, Комунистичка партиј-а Југославије воде економском и
културном напретку, омогућавајући му да се на сопственим
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искуствима у раду и животу у саставу земљорадничких задруга, а нарочито сељачких радних задруга, увери да се без
преласка са ситне робне производње »а крупно колективно
пољопривредно .газдинство не може ослободити вековне
економске заосталости и да се само на том путу може, ослободити од капиталистичких и шпекулантских елемената
н а селу.
Све ове дубоке промене у нашем селу прерасле су организационе облике задруга које je садржавао досадашњи
Оеновни закон о задругама од 18 јула 1946 године. Садржина
не само сељачке радне задруге него и опште земљорадничке
задруге нашла се у сукобу са досадашњим организационим
формама задруга. Отуда je било нужно не само да се унесу
измене и допуне у -постојећи закон о задругама него да се
донесе потпуно нови закон. Основни задатак тог ноеог закоиа састоји се у томе да правно уобличи и организационо
учврсти све разне облике земљорадничког задругарств'а у
које се удружује и у које ће се све више удруживати наше
радно сељаштво на путу унапређења «аше пољопривреде и
со-цијалистичког преображаја села.
II
Овај основни задатак испуњава Предлог основног закона о земљорадничким задругама који Влада ФНРЈ подноси
на озакоњење Народној скупштини на њеном седмом редовном заседању. Прихватајући и разрађујући добровољност и
демократизам досадашњих задружних организација, нови
з а к о н j e tig својим принципијелним поставкама суштински
нов закон о задругарству. Њ егове основне нове карактеристике су следеће:
1.
— За разлику од досадашњег закона који je регулисао задругарство у свим областима наше привредне изградње
предлог новог закона обухвата само земљорадничко задруra'pcTBO. Kao и ранији закон, предлог je поставл>ен у облику
саЕезног основног закона. To значи да ће се даље правно
регулисање и развијање нашег земљорадничког задругарства вршити каж> путем уредаба Савезне владе и других
прописа »адлежних савезних органа, тако и преко закона и
других прописа наших народних република. Предлог основног закона о земљорадничким задругама претставља значајну ;правну основу за даљи развој једне нове, посебне гране
нашег социјалистичког права.

2. — У првој глави, која je посвећена основним начелима о земљорадничким задругама, предлог закона садржи
најважније правне одредбе које нзражавају и учвршћују
материјалну основу и унутрашњу структуру задруге као посебног облик-а економске организације радног сељаштва.
Док je у ранијем закону задруга имада више облик удружења, она je у новом закону лостављена к,ао чврста економска организација. Њени оснивачи могу бити само радни сељаци. Земљорадничка задруга се може бавити свим гранама
пољопривредне делатности, а локалном занатско-индустриском делатношћу само ради >подмиривања својих потреба и
са употребом сопствене радне снаге. Задругом управљају задругари преко скупа свих чланов-а, тј. скупштине и других
својих сргана које задругари сами бирају и разрешавају.
Задруга има своја правила која сама доноси на основу прописа овог закона и одредаба угледних задружних лравила.
Као економска организација! задруга има својство правног
лица.
Значајне су одредбе које правно учвршћују задружну
својину K'ao посебну форму социјалистичке својине. Задружна
својина не може ни по ком основу постати ;приватна својина.
Задружна имовина ужива исту заштиту као и о-пштенародна
имовина. Народна држава нарочито помаже задруге давањем
општенародне имовине задрузи на бесплатно коришћење и
на неограничено и ограничено време.
Земљорадничке задруге врше своју делатност на основу
свог привредног плана. Привредни план задруге je саставни
део државног привредног плана. — Остварујући своје делатности задруга употребљава радну снагу -својих задругара.
Задругари добијају накнаду за свој рад у задрузи и не могу
учествовати у расподели дохотка у виду удела у добити.
3. — Као добровољну организацију, задругу оснивају и
у 'њу улазе радни сељаци стари 16 година по својој вољи.
Деца нису чланови зедруге, али се задруга о њима стара
уколико остану без родитељ-а у задрузи. Изузетно деца која
имају средства за производњу могу бити чланови задруге.
Задругари могу напустити задругу. Али будући да je задруга
економска организација и привредно газдинство, предлог
закона садржи одредбе којима се при иступању из задруге
обезбеђује континуитет задружних пољопривредних радова
и обавеза, као и правила« одлазак радне снаге у индустрију
(II глава).

4. — Tpeha глава je посвећена општој земљорадничкој
задрузи. Предлог закона потврђује тежњу радног сељаштва
за образовањем земљорадничке задруге у коју се задругари
једног села удружују ради унапређења пољопривредне производње, организовања задружних економија и вршења> св-аковрсних задружних делатности корисних за унапређење
личних газдинстава задругара. Омогућавајући што шире повезивање земљорадника у задруге, закон дозвољава и оне
задружне облике у којима се задругари баве и појединим
делатностима опште земљорадничке задруге. Битно je ко,д
опште земљорадничке задруге да чланови задржавају у целости своја лична газдинства. Али они могу земљу и друга
средства за рад добровољно унети у целости или делимично
у задружну економију.
5. — Четврта и централна глава предлога je посвећена
сељачкој радној задрузи. Предлог закона потврђује постојећа четири типа радне задруге, решавајући јасно све имовинске и друге односе у њима. Док код нижа два типа, задругари уносе земљу, задржавајју право својине на њој и
зато добијају од задруге одређену закупнину или камату,
дотле код трећег и четвртог типа задругари уносе земљу
задржавајући право својиие на њој ai без прим'ања закупнине
односно камате или предајући земљу у заједничку својину
задруге. Предлог закона утврђује право радног сељаштва, да
се удружује у све постојеће типове, да добровољно прелази
из нижих у више типове и да се на свом сопственом искуству
увери у корисност овог или оног о.блика радне задруге. Значајне су одредбе ове главе о окућници која омогућује задругарима вођење свог личног газдинства ради допунског снабдевања! и задовољења личних потреба задругара.
Сељачка радна задруга остварује своје делатности по
принципима напредног газдинства и на основу личног рада
задругара. Закон поставља принципе друштвене организације рада у задрузи, уз истовремено развијање система личног задужења и личне одговорности задругара. Зарада задругарима! одмерава се према извршеним радним данима a
обрачуиава се на основу укупног дохотка задруге по одбитку
доприноса фондовима и закупнине, односно камате. Зарада
се обрачунава у новцу, ai исплаћује се у новцу и натури.
6. — Предлог закона садржи значајне одредбе о фондовима задруга, нарочито сељачких радних задруга. У сељачкој
радној задрузи обавезно постоје ови фондови: основни
фонд; амортизациони фонд; обртни фонд; резервни фонд;

фонд социјалног обезбеђења и фонд за културу и просвету.
Ови фондови претстављају средства за правилни развој задружних делапгности, проширење задружне својине, обезбеђење живота задругара, за социјално старање и подизање
културног нивоа задругара.
7. — Предлог закона садржи овлашћење 3ai ф'ормирање.
виших задружних организација, као што су срески савези
земљорадничких задруга, обласни и републички савези земљорадничких задруга и Главни задружни савез ФНРЈ. Срески савез земљорадничких задруга удружује како опште земљорадничке задруге тако и сељачке радне задруге на подручју једнога среза и претставља у основи вишу задружну
привредну организацију. Срески савез земљорадничких задруга je постављен као важан центар социјалистичке реконструкције пољопривреде, који не само сједињује својим
привредним плаиом свестрану задружну пољопривредну делатност у срезу и унапређује рад учлањених задруга, него и
обезбеђује укључење задружно-пољопривредног сектора у
државни социјалистички сектор у пољопривреди и у целокупну социјалистичку изградњу земље.
8. — Предлог закона одређује место задругарсгва у социјалистичкој изградњи наше земље и тиме садржи принципе у погледу помоћи нгродне државе задружним о р г а н и з а цијама и надзора н>ад њиховим радом. У закону се истиче
сва материјална помоћ коју држава( пружа задругама: додељива!ње земљишта и крупних пољопривредних машина на
искоришћавање, давањем кредита за капиталну изградшу,
додељивањем стручних кадрова, снабдевањем индустриским
■артиклима, организационом и стручном помоћи, и другим
мерама и олакшицама које утврђује овај з.акон и други прописи. Државни надзор над задругама обезбеђује укључење
^задруга у социјалистичку изградњу и штити законитост рада
и унутрашњу демократску структуру задруге.
9. — Најзад, закон садржи најважније одредбе о кривично-правној заштити задруге. Овим одредбама: држава
штити задругу од непријатељског и штеточинског рада појединаца у задрузи и изван задруге и обезбеђује добровољност
као основни принцип задружне организације.
Предложени Основни' закон о земљорадничким задругама претставља једно ново средство народне државе у области социјалистичког преображаја нашег села. Нови закон
учвршћује разне облике задруга у које се удружује на(ше
радно сељаштво и као такав претстављ,а чврсту законску

основу за даље стварање и проширење земљорадничких за>друга, а нарочито сељачких радних задруга, које су се показале као напогоднији облици уједињења индивидуалних инте
реса радних сељака са општим интересима социјалистичке
заједнице.
Учвршћујући добровољност и друге форме задружне
демократије, Предлог овог закона je важан елеменат у примени законитости у погледу формирања злдруге које je данас
тако важно подручје изградње социјализма. Решавајући о в з ј
ооновна! питања земљорадничког задругарства у овој етапи
развоја социјаиизма у нашој земљи, ов,ај закон одговара
спремности и жељи радних сељака да пређу на пут крупне
социјалистичке пољопривредне производње. Исто тако он
садржи основе и оквире ка(ко против свих појааза заостајања,
та1ко и против сваког административног убрзавања добровољне одлуке радног сељаштва које се већ тако изразито
изјаснило и све више изјашњ ава да1 се кроз разне облике
задруге што тешње повеже са радничком класом у остварењу социјализма у нашој земљи.
У свему томе лежи велики значај доношења Основног
закона о земљорадничким задругама, првог закона народнодемократске државе који бележи и учвршћује успехе и победе наше земље на путу преобра|жаја њене пољопривреде
са ситно-сопственичких, шриватних основа на основе крупног
колективног газдинства, пружајући тиме у исто време још
шире могућности за свестра«у и закономерну изградњу социјализма у Федеративној Народној Републици Југославији.
6 маја 1949 године
Б еоград
Министар
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IZ V E Š T A J
ZAKONODAVNOG ODBORA SAVEZNOG VEČA NARODNE
SKUPŠTINE FNRJ O PREDLOGU OSNOVNOG ZAKONA O
ZEMLJORADNIČKIM ZADRUGAMA
NARODNA SKÜPSTINA FNRJ
SAVEZNO VEČE

Zakonodavni odbor
Br. 224
23 maja 1949 god.
Beograd

SAVEZNOM VEČU NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
Beograd

Zakonodavni odbor Saveznog veča Narodne skupštine FNRJ
na svojim sednicama od 18, 19, 20 ii' 23 maja 1949 godine p r e 
tresa« je Predlog osnovnog zakona o zemljonadničkiim zadru
gama, dostavljen mu od Pretsednika Saveznog veča, a koji je
na osnovu čl. 63 Ustava Vlada FNRJ uputila Narodnoj skupštini
FNRJ na rešiavanje.
I
Predlogu osnovnog zakona o zemljoradničkim zadrugama
posvetio je Zakonodavni odbor Saveznog veča četini' sednice. Za
konodavni odbor je konstatovao kako opravdanost podnošenja
predloga novog zakonia o zemljoradničkim zadrugama, tak o i
pravilnost i zrelost postavki i principa sam og zakona.
Krupne promene koje su se odigrale na svim područjima
socijalističke izgradnje u našoj zemlji prouzrokovale su proces
šiirenja zemljioradničkog zadrugarstva i prerasfcanjia nižih oblika
zadruga u više zadružne oblike. To je uöinilo da je dosadašnji
Osnovni zakon o zadrugama, koji je inače odigrtao pozitivnu
ulogu u jačanju zadrugarstva, nužno m orao pretrpeti takve k o 
renite promene koje ©pravdavaju donošenje novog zakona o
zemljoradničkim zadrugama.
Zakonodavni odbor je jednodušno utvrdio da predloženi za
kon pravno učvrščuje sve oblike zemljoradničkih zadruga čija
se mreža svakim damom sve više širi i da pri tom rešava mnoga
značajna pitanja vezana sa rekonstrukcijom našeg sela na bazi
zemljoradničkih zadruga., a posebno seljačkih radnih zadruga.
Podižuči na stepen zakona osnovne političke smernice našeg d r
žavnog rukovodstva o socijalističkom preobražaju na selu d

uopštavajući bogato iiskustvo u praksi stvaranja zemljoradničkih
zadruga u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji, predlog
ujedno pretstavlja i tehn'lčki dobro konstruisan, pregledan i jasan zakonski tekst. Ova karakteristika naših zakona od naročito g je značaja u pogledu na predloženi zakon koji če pomoči
našem radnom seljaštvu da još jasnije sagleda kako osnove i
uslove na kojim a izgraduje svoje zadruge, tako i mnoga druga
pitanja od kojih zavisii pravilno i nesmetano razvijanje dobrovoljnog udruživanjia radnog seljaštva u one forme zadružne
organizacije koje najviše odgovaraju stepenu razvoja njegove
svesti i sadašnjim uslovima.
Polazeči od ovih opštih konstatacija, Zakonodavni odbor
je pretresao u živoj diskusiji niajveči broj principa i odredaba
predloženog zakona ne nalazeči pri. tom za potrebno da unese
neke principijelne izmene. To ne znači da Odbor nije uneo niz
manjih izmena it dopuna. Tako je, izmedu ostalog, Odbor smatrao da treba u čl. 18 uneti da, pored pretsednika zadruge, koji
ima pravo prisustvovanja pri utvrdivanju plana zadruge, pravo
prešuštvovanja ima još jedan član upravnog odbora; da u čl. 312
treba obezbeditii pravo žalbe i licu koje nije primljeno u za
drugu; da je adekvatniji naziv »nadzomil odbor« negoi »kon
trolni odbor«; da broj članova zadruge u kojoj se biraju dele
gati za skupštinu treba da iznosi 500 a ne 1000 zadrugara, Osim
toga, Odbor je uneo nov član 85 u kome je raizradeno pitanje
amortizaciionog fonda, a u članu 94 je učmilo jasnim da pretsednik i jedan član upravnog odbora sreskog saveza zemljorad
ničkih zadruga prisustvuju sednici izvršnog odbora sreskog od
nosno gradskog narodnog odbora kad se utvrduje plan savezia.
Sve ostale izmene učinjene su u pravcu poboljšanja form u
lacija pojedilnih odredaba, ujednačenja terminologije i unošenja
preciznosti u pojedine predložene propise.
II
Saglasno istaknutim načelima i n a osnovu pretresa svakog
člana Predloga osnovnog zakona o zemljoradničkim zadrugama,
a po postignutoj saglasnosti Redakciione komisije o b a veča, Za
konodavni odbor je S lo b o d a n da Saveznom veču predloži sle
deče izmene i dopune u tekstu navedenog zakonskog predloga:
Svuda u zakonskom tekstu u naslovima pojedinih glava iza
rimskog b roja briše se crbilca, a u podnaslovima kod arapskih
brojeva umesto zagrade stavlja se tačka.
Član 2. U drugom stavu, u četvrtom redu, ispred reči »ribarstvo« sitaviti reč »šumarstv©«, a posle reči »ribarstvo« dodati

reč »pčelarstvo«. U trečem stavu, u trečem i četvrtom redu,
umesto reči »industriske i zanatske« staviti reči »zanatske i zanatsko-industriske«.
Član 7. Prvi stav člana 8 postaje drugi! stav člana 7. U prvom
stavu, u drugom redu, posle reči » b itk brisati zapetu, a u četvr
tom redu, posle reči »zadruzi« brisati zapetu i staviti »i«.
Član 8 menja se i glasi: »Svi prihodi zadruge upotrebljavaju se m jačanje zadružne svojine u cilju proširenja proiz
vodnje, za ostvarivanje ostalih zadataka zadruge, za podmirivanje njenih obaveza i za plačanje rada zadrugara.«
Član 9. Stav treči postaje stav drugi a stav drugi postaje
stav treči.
Član 11. U prvom stavu, u drugom redu, reči »daviti« star
viti ispred reči »zemljoradničkim«.
Član 15 menja se i glasi: »Zemljoradnička zadruga je dužna
da u skladu sa oblikom i zadacima zadruge i u okviru zadru
žnih pravila iskoriščuje imovinu svojih zadrugara unetu u zadrugu ili da na drugi način njom raspolaže.«
Član 17. U trečem stavu, na kraju, umesto reči »planiranja«
staviti reči »o planiranju«.
Član 18. Drugi stav, u drugom redu, posle reči »pretsednik«
dodati reči »i jedan član upravnog odbora«. U trečem stavu, u
prvom redu, posle reči »pretsednik« dodati! reči »i jedan član
upnaivnog odbora«, a umesto reči »ima« staviti reči »imaju«, a
reč »prisustvuje« zameniti1sa rečju »pr.isustvuju«. U trečem redu,
umesto reči »kada« staviti »kad«. U četvrtom redu umesto »nje
gove« staviti «njihove«.
Član 19. Umesto reči »jesu« staviti »su«.
Član 22. U drugom stavu, u drugom redu, brisati reč
»druga«.
Član 24. Na kraju cifru »30« ispisati.
Član 25. Treči stav, drugi red, umesto reči »pravila na registraciju« staviti »predlog za registraciju zadruge«. Četvrti
stav menja se i glasi: »Izvršni odbor odbiče registraciju ako postupak m osnivanje zadruge nije saglasan zakonu upučujuči
osnivače da ga saglase zakonu.« U petom stavu, na kraju, bri
sati tačku i dodati reči: »u roku o d 'trideset danai«.
Član 26. Umesto »je osnovana« staviti reči »smatra se osnovanom«.
Član 27. U drugom stavu, u drugom redu, brisati reč
»samo«.

član 28. U prvom stavu, u prvom redu, brisati reči »zemljoradničkih zadruga«, a u trećem redu umesto reči »koje imaju
kao z a d r u g a m staviti reči; »u zadruzdi«.
Član 30. U trečem stavu, u četvrtom redu, umesto »je« sta
viti »ističe«.
Član 32. U trečem stavu, u prvom redu, posle reči »žaliti«
dodati reči »lice koje mje primljeno i«. U prvom stavu, u četvr*om redu, i u trečem stavu, u četvrtom redu cifru »15« ispisaiti.
Član 33. Umesto reči »dužnost plačanjia« staviti reč »plaćanje«.
Član 34. U prvom redu, umesto »su« staviti »jesu«, a u drugom redu, umesto reči- »kontrolni« staviiti reč »nadzorni«.
član 35. U prvom stavu, u drugom redu, brisati zapetu.
U drugom stavu, u prvom redu mesto b roja »1000« staviti broj
»500«.
Član 36. Brisati crtice pred pojedinim redovima. Četvrfti red
menja se ii glasi': »donosi i menja pravila zadruge i poslovnik za
svoj rad;«. U šestom i u sedmom redu, umesto reči »kontrolnog«
staviti reč »nadzornog«. Deveti red menja se i' glasi: »utvrduje
privredni plan i godišnji završni račun zadruge;«. U četvrtom
redu odozdo, umesto reči »uzeiti« staviti reč »zaključiti«. U dru
gom stavu, posle reči »poslovniku« staviti tačku i brisati reč
»zadruge«.
Član 37. U prvom stavu, u trečem i petom redu, umesto
reči »kontrolni« staviti »nadzorni«. U drugom stavu, u petom
redu, umesto »kontrolnog« staviti »nadzornog«.
član 38. U trečem stavu, u trečem redu, brisati reč »za
druge«. U četvrtom stavu, u prvom redu, umesto »Kada« sta
viti »Kad«, a u drugom redu, ispred »presta>nku« dodati »o«, a
posle reči »spajanju» brisati zapetu i dodati »ili«. Na kraju
stava brisati reč »zadruge«.
Član 40. U trečem stavu, umesto »5— 10 članova zadruge«
stavitii »4 do 10 članova«. U poslednjem stavu, iza reči »imati«
dodati reči »jednog ili dva«.
Član 41. U prvom stavu, u prvom redu, mesto »se sastaje«
staviti »sastaje se« a broj »15« ispisati.
Član 43. U prvom stavu, u prvom redu, umesto reči »Kon
trolni« stavitii reč »Nadzorni«. U drugom i trečem redu, umesto
reči »kontroliše« staviti »nadzire«. U četvrtom redu, ispred reči
»račun« dodati reč »završni«. U drugom stavu, umesto »Kon
trolni« staviti »Nadzorni« i mesto reči »šest« staviti »pet«. U tre-

ćem i četvrtom stavu, umesto reči »kontrolnog« staviti reč
»nadzornog«.
Član 44. U prvom stavu, u trečem redu, brisati reč »zadru
žnih«, a u četvrtom redu reč »zadružne«.
Član 45. U prvom stavu, u prvom redu, brišu se reči »industrisko-zanatskim i drugim«. Četvrti stav menja se i glasi: »Bliže
odredbe o osnivanju i radu radionica i usitanova zadruge, kao
i o službenicima zadruge dononsi Vlada FNRJ«.
Član 46. Na kraju drugog stava bnilše se tačka i dodaju reči:
»u roku od trideset dana«.
Član 47. U drugom stavu, umesto reči »doneče« staviti »do
nosi«.
Član 48. Drugi stav, treči red, umesto reči »potvrdio p r a 
vila zadruge« stavilti reči »nadležan za potvrdu pravila zadruga«.
U trečem stavu, u trečem redu, iza reči »zadruga« staviti zapetu,
a umesto reči »koja« staviti reči »a ova«.
Član 49. Drugi stav, peti i šesti red, umesito reči »potvrdio
njena pravila« staviti reči »nadležan za potvrdu pravila za
druge«. U trečem stavu, treči i četvrti red, umesto reči », koje
donose njihova pravila i biraju organe zadruga« staviti reči
»a ove donose pravila i biraju organe svoje zadruge«.
Član 50. Na kraju prvo ga stava, umesto reči »potvrdio p r a 
vila tih zadruga« staviti reči »nadležan za potvrdu pravila zar
druge«.
U podnaslovu iznad člana 51 umesto reoi1 »područja« sta
viti »područje«.
Član 51. U prvom stavu, u drugom redu, brisati reči »jednog
sela«. U drugom sitavu, u poslednjem redu, umesto reči »i organizuje njihovu zdravstvenu zaštitu« staviti reči »i stara se o njihovoj zdravstvenoj zaštiti«.
Član 52. Brišu se crtice ispred pojedinih redova. U osmom
redu, ispred reči »farmi« dodati reč »stočnih«. Iznad reda »ri
ba rski m poslovima« umetnuiti novi red koji glasi: »poslovima
šumarske i lovne privrede;«. Četvrti i peti red odozdo1 menjaju
se i glase: »zanatsko-industriskim poslovima za potrebe zadru
g ara (mlinovi, krečane, ciglane, manje strugare li sl.);«.
Član 56. U prvom stavu, u drugom redu, reč »koriste« bez
zapete prebaeiti iza reči »uslove«.
Član 57. U drugom stavu u prvom redu, reč »ugovoriti«
staviti rispred reči »koriščenje«. U drugom redu, umesto reči
»u koje« staviti reč »kad« a u trečem redu, iza reči »koriste«
staviti zapetu.

Član 58 m enja se i glasi: »Članovi zadruge ne mogu otuditi ni založiti poljoprivredne mašine, sprave, alat, stoku, seme
i ostala sredstva za r a d koja nabave na kredit od opšte zemljonadmičke zadruge. Na ovim predmetima ne može se sprovoditi
izvršenje za obaveze zadrugara prema trečim licima1, sve dok
zadruzi ne isplate dugovanu svotu«.
Član 59. U trečem redu, umesto reči' »zadruga u« staviti
»zadruge, a u«.
Član 60. Treči stav, četvrti red, brisati reči »svake godine«.
Naslov i5 podnaslov iznad člana 61 menja se i glasi-: »IV. Seljačka radna zadruga — 1. Seljačka radna zadruga i njeni' tipovi«.
Član 61. U prvom redu, umesto reči »Seljačke radne za
druge. osnivaju« staviti reči »Seljačku radnu zadrugu obrazuju«
a u trečem redu, posle reči »proizvodnje« staviti zapetu.
Član 62. U drugom redu, umesto rečii »se obrazuju« staviti
reči »obrazuju se«. U tač. a), u drugom i trečem redu, umesto
reči »i zato dobijaju od zadruge« staviti rečii »a od zadruge dobijaju«. U tač. b), u drugom i trečem redu, umesto reči »i zato
dobijaju od zadruge« staviti- reči »a od zadruge dobijaju«.
Član 64. U drugom stavu, u tač. 1, u drugom i trečem redu,
umesto »ha« staviti »hektara«. U trečem redu, dspred reči »koje«
staviti zapetu, a isto tako i posle rečii »stočarstvom«. U četvr
tom stavu, ma dva mesta u drugom redu, umesto »sa« staviti
»s«. U četvrtom redu, umesto reči »rasplod sa« staviti »priplod s«.
član 66. U prvom stavu, umesto -reči »su dužni« staviti »dužni su«.
Član 67. U prvom stavu, u prvom redu, umesto reči »su
dužni« staviti reči »dužni su«. U drugom redu na kraju, ispred
reči »sav« dodati reči »svu drvnu masu u svojim šumama,«.
U stavu trečem, treči red, reč »krupnih« zameniti rečju »večih«
a rečii »krupne mašine« zameniti rečima »krupnih mašina«.- Stav
četiri, u prvom redu, umesto reči »može« staviti »če«, a iza reči
»koji« brisati reč »če«. U drugom redu, umesto reči »isplatitk
staviti reč »isplačuje«, a u trečem i četvrtom redu, umesto
»zgrade i stoke« staviti »zgrada i stoke«.
Član 68. Prva rečeniea prvog stava menja se i glas-ih >Ukupam iznos koji se plača na ime zakupnine odnosno kamate za
zemlju unetu u seljačku radnu zadrugu, odreduje skupština za
svaku poslovnu godinu, uračnavajuči ujedno zakupninu odnosno
kamatu i za zadružnu zemlju i za zemju koju je dodelila država

zadruzi na koriščenje.« U drugom stavu, u prvom redu umesto
reči »kamata« staviti reč »kamate«. Stav treči> menja se i glasi:
»Skupštma može >odlučiti da se zakupnina odnosno kamata, u
procentu koji je određen odlukom skupštine, plačat samo do
ukupne ustanovljene cene zemlje, a preko toga u smamjenom
procentu. Skupština može odlučiiti da se preko određene višine
ukupne ustanovljene cene zemlje zakupnina odnosno kamata
uopšte ne plača.«
Član 69. U prvom stavu, drugi red, umesto reči »uneo u
zadrugu« staviti reči »u zadrugu uneo«. U istom redu, iza reči
»svojine« stavitii zapetu, a reči »nilti je opteretiiti niti« zameniti
rečima »ni opteretiti je ni«. U trečem stavu, umesto reči' »Na
zemlju unetu« staviti reči »Na zemlji uneitoj«.
Član 70. Prvi stav menja se i glasi: »Ako u seljačku radnu
zadrugu stupii član domačinstva koji je suvlasnik zemlje ili koj/
bi u slučaju smrti sopstvenika stekao na zemlju zakonsko nasledno pravo, a ostali članovi domačinstva još ne žele da stupe
u seljačku radnu zadrugu, sud može lizvršilti deobu zemlje i dru
gih sredstava za proizvodnju izmedu suvlasnika prem a suvlasničkim delovima, odnosno izmedu vlasnika i budučeg naslednika
shodno odredbama naslednog prava, a uziimajuči u obzir inte
rese razvoja zadruge iif potrebe ostalih članova domačimstva.«
Član 71. Prvi stav menja se i glasi: »Kad zadrugar koji je
zadržao pravo svojine na zemlju prestane biti član zadruge vrača
mu se zemlja uneta u zadrugu ili' druga odgovarajuča zemljia.
Ako je ustanovljena cena zemlje povečana usled melioracije i
drugih mera, sopstvenik je dužian nadoknaditi zadruzi iznos p o 
večanja ustanovljene cene zemlje.« U drugom stavu, u drugom
redu, umesto reči »liskoriščavanje« staviti »koriščenje«.
Član 712 menja se ii glasi: »Cena zemlje (oranica, livada, pašnjaka, zemljišta pod trajnom kulturom), šume, inventar», radne
i priplodne stoke, koji su uneseni u zadrugu, ustanovljava se
prilikom unošenja u zadrugu.«
Član 73. U drugom stavu, na kraju, umesto reči »kamaite
odnosno zakupnimi« staviti »zakupnimi odnosno kamatu, uko
liko se zakupnina ‘odnosno k am ata plačala umrlom zađrugaru.«
U trečem stavu u drugom redu, posle reči »njihovom« dodati
reč »izdržavanju,«.
Član 74. U prvom redu, posle reči »naslednika« staviti zaipetu, a u drugom redu, iza rečii »okučnicai«, brisati zapetu i reč
»kao«.

Član 75. U prvom stavu, u trečem redu, posle reči »držav
nim« dodaiti reč »privrednim«. Stav drugi menja se i glasi: »SeIjačka radna zadruga je dužna da; vodi svoje gazdinstvo tako da
što recionalnije iskoriščava mogučnost i uslove za razvijanje
svojih poljoprivrednih delatnosti i da usavršava i povečava svoju
poljoprivrednu proizvodnju primenom savremene nauke i teh
nike i razvijanjem produktivnosti radai.«
Član 76. U p e to m s ta v u p rv i re d menja se i g lasi: »Rad u
zadruzi o r g a n i z u j e se Itako d a se o b e z b e d u je ,« .
Član 77. U drugom stavu, u prvom redu, umesto reči »do
neče« stavit reč »donosi«.
Član 79. U trečem redu brisati reč »(.avans)«.
Član 82. U četvrtom i petom redu, umesto reči »amortiza
cija, zaitim otplate za; dobiveni kredit i upravni troškovi.« sta
viti reči »uplate za .amortizacioni fond, zatem upravni troškoviu.
U drugom stavu, u drugom redu, posle reči »redom« dodati reč
»ostalim«.
Član 84. U drugom stavu, u trečem redu, ispred reči »procenat« staviti reč »odredeni« a posle reči »dohotka« staviti
tačku. Umesto reči »koji« staviti reč »Ovaj procenat«.
Dodaje se novi član 85 koji glasi': »Amortizacioni fond sa
stoji se iz sredstiava koja se uplačuju svake godine u odredenom
procentu od vrednosti sredstava za rad unetih u osnovni fond
zadruge. Visinu .amortizacione stope utvrduje, u okviru opštih
propisa Vlade FNRJ, skupština zadruge, a odobrava sreski
savez zemljoradničkih zadruga.
Amortizacioni fond je nedeljiv.«
Numeracija sledečih članova povečava se za jedan.
Član 87. U drugom, trečem i četvrtom stavu, izmedu cifara
umesto crtice staviti' svudia »do«.
Član 88. Prvi stav, u drugom i trečem redu, umesto »licima
koja« staviti »zadrugarimai koji«. U drugom redu, umesto »ne
sposobna« stavite »nesposobni«. U trečem redu brisati reči »na
radu«. U četvrtom redu, mesto »zadrugara« staviti »zadruga
rimai«, a u šestom redu, umesto »naknada« staviti »naknade«,
a na kraju istog reda, posle zapete, dodati »za izdržtavanje, vaspitavanje i školovanje maloletne dece umrlih zadrugara,«. U sedmom redu, umesto »dečjlh« staviti »dečijih«. U devetom redu,
posle reči »zadrugara« staviti zapetu i brisati »i«, a u desetom
redu, posle reči »zdravstvenih« brisati zapetu i staviti »ii«.
U podnaslovu iznad člana 90 umesto reči »savezi« staviti reč
»savez«.

Г
Člian 91. U drugom stavu, na kraju prvog reda, posle »i«
dodati reč «zemljoradničke«.
Član 92. Posle broja 1 i 2 brisati crticu. U tač. pod 1) a) u
prvom redu, umesto reči »objedinjuje« staviti reč »ujedinjuje«.
P od v) umesto rečii »da uvečanjem i unapredenjem« staviti reči
»da uvečavanjem i urapredivanjem«. Tač. g) menja se ш glasi:
»da za svoje potrebe i potrebe učlanjenih zadruga i zadrugara
podiže ogledna dobra, rasadnike, stočarske farme, pripusne stal
nice i semenske stenice, da osniva poljoprivredno-mašinske sta
ndee, zanatske i zanatsko-industriske radionice za preradu poljoprivrednih proizvoda i da podiže druge privredne objekte;«.
U tač. d) na kraju umesto itačke staviti tačku i zapetu. U tač. 2)
pod a), u prvom redu, umesto reči »unapredenju« staviti reč
»unapredivanju« a u drugom redu umesto reči »učvrščenju« sta
viti »učvrščivanju;«. Tač. b) menja se i glasi: »da kontroliše rad
zadruga da im preko instruktora ukazuje stručnu, organizacionu
il drugu pomoč i da vodii evidenciju o njihovom poslovanju;«.
Tač. v) menja se i glasi: »da odreduje smernice za poslovanje
zadruga;«. Tač. g) menja se i glasi: »da pomaže zadrugama u pla
niranju proizvodnje i u izvrševanju plana;«. Posle tačke d) dodaje se nova tačka e) koja glasi: »da se stara o kulturnom i
idejno-političkom uzdizanju u zadrugama^«. Tač. e) postaje tač.
ž), a u drugom redu umesto tačke i zapete staviti zapetu. Tač.
ž) postaje tač. z).
Član 94 menja se i glasi: »Sreski savez zemljoradničkih za
druga utvrduje svoj privredni plan na skupštini. Ovaj plan ulazi
u okvir pnivrednog plana sreza.
Prilikom utvrdivanja plana sreskog saveza zemljoradničkih
zadruga radi njegovog unošenja u privredni plan sreza, sednici
izvršnog odbora sreskog narodnog odbora prisustvuje pretsed
nik i jedan član upravnog odbora sreskog saveza zemljoradnič
kih zadruga.«
Član 95. U prvom redu, umesto reči »Savez1)« staviti reči
»Sreski savez«, a mesto reči »mogu« staviti reč »može«. U t r e 
čem redu, posle rečfl »udružene« staviti tačku i brisati ostatak
stava.
Član 96. Na kraju drugog reda, posle reči »imovine« i u
trečem redu, posle reči »zadruge« staviti' zapete.
Član 97. U trečem stavu, u drugom redu, umesto reči »učvrščenju« staviti reč »učvrščivanju«. U četvrtom stavu, u trečem
redu, umesto reči »servise« staviti reč »službe«.

Podnaslov iznad člana 99 menja se i glasi: »3. Osnivanje i
organi saveza zemljoradničkih zadruga«.
Član 99. U prvom stavu, u trečem i četvrtom redu, umesto
reči »koje donosi« staviti »kojai potvrduje«.
Član 100. U prvom stavu, u prvom redu, umesto reči »U
roku od« staviti reč »Najdioenije«.
Član 101. U drugom redu, umesto reči »kontrolni« staviti
reč »nadzornik.
Član 102. U drugom stavu, u drugom redu, umesto reči
»savez« staviti »savezu«, a u četvrtom redu, posle reči »zadru
gara« staviiti zapetu.
Član 103. U prvom stavu, u prvom redu, posle reči »saveza«
staviiti tačku, a umesto reči »koji« stavitii »On«. U trečem stavu
reč »Kontrolni« zameniiti rečju »Nadzorni«. U četvrtom stavu,
umesto reči »kontrolnog odbora odreduju pravila« staviti reči
»nadzornog odbora odreduje se pravilima«.
Član 104. U prvom redu, ispred reči »registra, oiiji« dodati
reči »uglednim pravilima,«. U trečem redu, umesto reč» »organe
zadružnih saveza« staviti reči »saveze zemljoradničkih zadruga«.
Član 105. U trečem redu, posle reči »kreditom« dodati reči
»a naročito«. U petom redu, posle reči »artiklima« staviti zapetu
i brisati »i«, a u poslednjem redu umesto reči »na osnovu njega
donesenim propisiima« staviti rečii »propisima donetim na osnovu
njega.«
Član 106. Prvi stav menja se i glasi: »Zadruge mogu vršiti
arondaciju zemljišta samo zamenom.« U drugom stavu, u prvom
redu umesto »če se vršitiii« staviti reči »vršiče se«. U trečem redu,
ispred reči »zamena« stavitii zapetu, a umesto reči »koje če do
neti« staviti reči »koje donosi«.
Član 107. U prvom stavu umesto »Kada« staviti »Kad«, a u
drugom redu, ispred »naknada« staviiti zapetu. U drugom stavu,
u drugom redu, posle »obveznicama!« staviti tačku i brisati ost®tak stava.
Član 108. U prvom stavu, posle »FNRJ«, i u trečem redu,
ispred reči »vrše« staviti zapete. U drugom stavu, u drugom
redu, posle reči »nadležnosti« staviiti zapetu. U četvrtom redu,
umesto reči »oblasti, sreza, odnosno grada.« staviti reči »tih
odbora«.
Član 109. U prvom stavu, u četvrtom redu, umesto reči
»zadruge« staviti reči »zadružnih organizacija«. U drugom stavu,
u prvom redu, umesto reči »donesenog« staviti reč »donetog«.

U naslovu iznad člana 110 izmedu reči »krivično pravna«
stavit: crticu.
Član 110. U prvom i drugom redu, umesto rečii »zadruga
kao dobrovoljne« staviti »zadruge k a o dobrovoljne eko
nomske«. U drugom redu, posle reči »seljaštva« brisati zapetu
i dodati reoii »sudiče se,«. U trečem redu brisati reč »sudilće
se«. U petom redu, umesto reči «zadruga« staviti reč «zadruge«.
Član 111. U četvrtom redu, umesto »zadružu« staviti »zadružnu«. U sedmom redu, iza reči »imovine« staviti zapetu.
Član 112. U prvom redu brisati reč »namerno«.
»Član 114. U trečem redu ispraviti šfcamparsku grešku, i
umesto »lišnjeem« staviti »lišenjem«.
Član 115. U četvrtom redu, posle reči »radom« staviti za
petu.
Član 116. U prvom stavu, u četvrtom redu, umesto reči »iz
meni pravila u ovom slučaju« staviti »tome«. Treči stav ovog
člana postaje druga rečenica drugog statva. U drugom stavu, u
prvom i drugom redu umesto reči »rešava o izmeni pravila do
neče« staviti» reči »potvrdi izrnenu pravila donosi«. Na početku
druge rečeniee ovoga stava, reč »preneče« zameniti rečju
»prenosi«. Stav 4 postaje stav 3. U trečem redu umesto reči
»izmiriče« staviti »izmiruju«.
Član 117. U poslednjem redu, iza reči »zadruge« staviti za
petu i brilsaitil »i«, a izia reči »radne zadruge« brisati zapetu.
Odbor je učinio još i ispravke izvesnih sitnih štamparskih
omaški i grešaka.
Podnoseči Saveznom veču ovaj svoj lizveštaj, Zakonodavni
odbor moli Veče da ga u celosti liizvoli usvojiti.
Za izvestioca određen je Rista Antunović.
Pretsednik
S e k re ta r

Zakrniodavmog' o d b w a

dr Maks Šnuderl, s. r.

Moiša Pijade. s. r.
Članovi:

Vladimir Simič, s. r., Rista Antunović, s. r., Radovan Mijušković, s. r., Života Đermanović, s. r., Sulejman Filipovič, s. r.,
dr Jerko Radmilovič, s. r., Đuro Salaj, s. r., Isa Jovanovič, s. r.,
Edhem Čarno, s. r., Lajčo Jaramazovlč, s. r., Jože Lampret, s. r.,
Tihomir Nikodijevič, s. r., dr Jakov Grgurlč, s. r., Filip
Lakuš, s. r., Mehmed Hodža, s. r., Mihailo Đurović, s. r.

I Z V E Š T A J
ZAKONODAVNOG ODBORA VEČA NARODA NARODNE
SKUPŠTINE FNRJ O PREDLOGU OSNOVNOG ZAKONA
O ZEMJORADNIČKIM ZADRUGAMA
NARODNA SKUPŠTINA FN R J
V E Ć E N ARO DA

Z akonodavni o d b o r
Br. 28
24 m a ja 1949 g o d n e
B eog rad

VEČU NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ

Beograd
Zakonodavni odbor Veča narodai Narodne skupštine FNRJ
na svojim sednicama 145, 146, 147 i 149 održanim 19, 20, 21 i
23 majia 1949 godine pretresao je Predlog osnovnog zakona o
zemljoradničkim zadrugama, dostavljen mu od Pretsednikia Veča
naroda, a koji je na osnovu čl. 63 Ustava Vlada FNRJ uputila
Narodnoj skupštini FNRJ ma rešavanje.
Saglasno Poslovniku Veča naroda, a na osnovu pretresa
Predloga osnovnog zakona o zemljoradniičkim zadrugama, Za
konodavni odbor podnosi Veču naroda ovaj izveštaj.
I
Razmatrajuči predloženi tekst vladinog Predloga osnovnog
ziakona o zemljoradničkim zadrugama kao i prethodno proučivši 'obrazloženje Ministra poljoprivrede FNRJ, Zakonodavni
odbor jednoglasno se složio, prilikom pretresa u načelu i u
pojedinostima, da su potrebe sadšanjeg stanja i budučeg razvoja
zemljoradničkih zadruga kao formiil pomoču kojih se vrši socijalistička rekonstrukcija naše poljoprivrede iziskivale donošenje
ovog zakona.
Neprestano jačanje i učvrščivanje narodne vlasti; krupni
uspesi u poliiitiekoj j socijalističkoj izgradnji zemlje; značajni
rezultati u političkom i ekonomskom ograničavanju i potiskivanju kapi tail ist i čkiih elemenata na selu; sadašnje dosta povoljno
stanje poljoprivredne mehanilzacije i pouzdame perspektive za
njenu znatnu domaču produkciju na bazi Petogodišnjeg plana i
to več početkom iduče godine; šiiroka i svestrana materijalna i
druga pomoč zemljoradničkom zadrugarstvu; jače i sve šire

učvršćivanje saveza između radničke klase i radnog iseljaštva —
sve te činjenice uslovile su sprem nost radnih seljačkih masa da
se dobrovoljno uMjučuju u razne oblike zemljoradničkog zadrugarstva kao važnog i najboljeg instrumenta za unapredenje
poljoprivrede, za ekononmsko, političko i kulturno podizanje
sela. To najibolje potvrduje činjenica bujnog narastanja seljač
kih radnih zadruga po svim narodnim republikama, u svim krajevima naše države posle Rezolueije II plenarnog zasedanja
CK KPJ.
Odbor sm atra da je značaj ovog zakona u tome što on
rešava pitanje pravnog uobličavanja i organizacionog učvrščenja svih raznih oblika zemljoradničkog zadrugarstva koji
su se kroz dosadašnju praksu formirali i razvili.
Zakonski predlog sadrži osnove i okvire kako protiv svih
pojava zaostajanja, tak o i protiv svakog admiinistativnog ubrzavanja jednog imače zakonom ernog procesa socij-aJističkog preobnažaja sela, koji je proces, na osnovici dobrovoljnog odlučiVanja radnog seljaštva, počeo da se razvija vrlo povoljno i sa
ubrzamilm tempom. Predlog je, kao i rani ji zakon, postavljen u
vidu saveznog osnovnog zakona, na osnovu čega če se dalje
pravno regulisanje i razvijanje našeg zemljoradničkog zadru
garstva vršiti, kako putem saveznih propisa, tako i putem za
kona i drugih propisa narodnih republika.
P ored ovih najosnovnijih karakteristika u zakonskom pred
logu su dosledno sprovedena načela demokratičnosti i dobrovoljnosti kao važni elementi! za uključivanje radnog seljaštva u
razne oblike zadruga, a naročito u seljačke radne zadruge, i koji
principi obezbeduju jačanje i širenje zemljoradničkih zadružnih
orgamilzacija, unutrašnju demokratsku strukturu zadruge i omogučuju pravilno prerastanje zadruga nižeg tipa — u ziadruge
viišeg tipa.'.
Iz svih gore navedenih razloga Zakonodavni odbor je posle
načelne diskusije jednoglasno usvoji© P redlog osnovnog zakona
o zemljoradničkim zadrugam a u načelu.
Izmene i dopune koje je Zakonodavnii odbor Veča naroda
izvršio sa svoje strane i u redakcionom odboru oba veča, nisu
bitno zasecale ni u principijelne postavke, ni u formalnu stranu
predloženog zakona. Izmene su se više odnosile na jasnije, preoiiznije i bolje formulisanje pojedinih pojmova, definicija i za
konskih 'odredaba, u skladu sa boljom zakonskom tehnikom,
jezičnom i stilskom izražajnošču. Jedino je veča dopuna u za
konskom predlogu učinjena utoliko što je umetnut poseban

član 85 koji razrađuje j objašnjava pitanje o amortizacilonom
fondu dl što su unete jasnije odredbe u pogledu utvrdivanja plana
zadruge odnosno sreskog zadružnog saveza.
II
Saglasno istaknutom i na osnovu pretresa svakog člana
Predloga osnovnog zakona o~ zemljoradničkim zadrugama, a
po postignutoj saglasnosti redakcionog odbora oba veća, Za
konodavni odbor je Slobodan dai Veču naroda predložil sledeče
izmene i dopune u tekstu navedenog zakonskog predloga:
(Tekst izmena i dopuna identičan je sa tekstom izmena
i dopuna u izveštaju Zakonodavnog odbora Saveznog veča, koji
je napred priložen.)
Za iizvestioca odreden je Mihailo Grbič.
Podnoseči Veču naroda ovaj svoj izveštaj, Zakonodavni
odbor predlaže Veču da ga izvolil usvojiti.
P retsed n ik
Zakaniođaynioi°; o d b o ra

S e k re ta r

Rato Dugonjič, s. r.

Ninko Petrovič, s. r.
Članovi:

Tomo Čiković, s. r., Panko Brašnarov, s. r., Srečko Žumer, s. r.,
Dragoljub Ilič, s. r., Joža Milivojevič, s. r., Ljuba Momčilovič, s. r., Mihailo Grbič, s. r., Sreten Vukosavljević, s. r., Bogdan
Oreščanin, s. r., Savo Orovič, s. r., Milan Popovič, s. r., Josip
Rus, s. r., dr Josip Hrnčevlč, s. r., Miloš Carević, s. r., Kosan
Pavlovič, s. r., Radovan Popovič, s. r.
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П P Е Д Л O Г
ОПШТЕГ ЗАКОНА О ЗАНАТСТВУ
I. — ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
У циљу раввоја и унапређења занатеке радиности
држав,а организује и п о ш ж е занатство, стара се о спремању
занатског подмлатка и одржавању и развијању стручних
знања и вештине везаних з а лично искуство и знање.
Члан 2
Занатску радиност могу д а обављају:
1) државне занатске радње,
2) занатске задруге,
3) занатске радионице друштвених и задружних организација,
4) приватни занатлије.
Члан 3
Државним гпривредшш планом држава обезбеђује развитак занатства.
Члан 4
Koje се лривредне делатности сматрају занатима одредиће Влада ФНРЈ.
II. — СТИЦАЊЕ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ И УСЛОВИ ЗА
ОБАВЉ АЊ Е ЗАНАТСКЕ РАДИНОСТИ
Чла« 5
Занатоку радиност могу обављати само лица која имију
законом одређену стручну опрему и то занатски помоћници,
занатски мајетори и државни мајстори заната.

Стручна спрема за обављање залатске радиности стиче
се учењем одређеног заната у занатској радњи или радионици односно- у стручној школи.
Члан 6
Занатске радње и радионице су, по правилу, дужне да
држе занатске ученике.
Миниетар комуналних лослова иародне релублике у
споразуму са министром рада народне републике, а у. оквиру
упутства Претседника Комитета за локалну привреду и КО'
муналне послове Владе ФНРЈ, одредиће број занатских уче>
ника које могу односно морају држати занатске радње и
радионице као и које занатске радње и радионице не морају,
а које не могу имати ученике.
Члан 7
Руководиоци односно сопственици занатских радњи и
радионица дужни су да се старају о занатском подмлатку
путем стручног васпитања занатских ученика.
Члан S
Занатски ученик стиче право на полагање стручног
испита за заиатског ломоћника пошто на учењу у занатству
лроведе три године.
Министар рада ФНРЈ у споразуму са Претседником Комитета за локалну привреду и комуиалне послове Владе
ФНРЈ прописаће за лоједине стр!уке заната време потребно
З'а учење, које може бити за појеДиие занате дуже ил'и краће
од три године.
Занатски учеиик који je свршио стручну школу која даје
квалификације занатског помоћника не полаже испит за занатоког помоћника. Koje стручне школе д ају квалификације
зш а тс ко г ломоћника одређује Министар рада ФНРЈ у сагласности са Министром за науку и културу ФНРЈ.
Члан 9
Иопит за занатског иомоћлика се полаже пред комисијом од три лица, коју образује извршни одбор облаоног народног одбора. Пролисима народне републике може се одредити да комиеије за лоједине занате образују извршни
одбори среских односно лрадских народних одбора.
По лоложеном ислиту комисија оглашава занатског ученика з'а залатског помоћника одређеног заната и о томе му
издаје сведочалство.

Ако ученик није лолож ио иопит, комисија му одређује
рок у коме може испит поновити. Овај рок не може бити
краћи од шест меседи.
Члан 10
У свему осталом за занатске ученике важе одредбе Закоиа о ученицима у привреди, уколико овим законом или
другим пролисима није друкчије одређено.
Члан 11
Занатски помоћник има својство квалификованог занатског радника. Он самостално обавља занатоке послове односно руководи одређеним пословима у занатској радњи или
радионици односно' у одељењу индустриске радионице.
Члан 12
Занатски ма-јстор je лиде које je стекло кв.алификације
да самостално руководи за.натском радњом или радионицом
односно да в!о ди занатске послове у индустриској радио«ици.
Члан 13
Занатски ломоћник може постати занатоки мајстор када
положи испит за занатског мајстора односно сврши стручну
школу која даје квалификације занатског мајстора. Koje
стручне школе дају квалификације занатског мајстора одређује Министар рада ФН-РЈ у сагласности са Министром за
науку и културу ФНРЈ.
Занатски помоћник може полагати испит за занатског
Maj'CTOpa ако je, no положеном испиту за занатског ломоћника однооно' по завршеној стручиој школи која даје квалификације занатског помоћника, био запоелен четири године
у занату.
Министар рада ФНРЈ iy сагласности са Претседником
Ком-итета за локалну лривреду и комуналне послове Владе
ФНРЈ може за извеоне занате прописати краће одеосно дуже
време упослења у својству занатског помоћника.
Члан 14
Испит за занатског мајетора се лолаже пред иопитном
комисијом коју образује извршли одбор обласног народног
одбора.
По положеном иопиту испитна комисија оглашава занатског помоћника за занатског мајстора одређеног заната и о

томе му издаје диплому. Ако занатски помоћник није положио иопит, комисија му одређује рок у коме може испит поновити. Овај рок не може бити краћи од годину дана.
Члан 15
С временом потребним за полагање испита за занатског
помоћника односно за занатског мајстора може се изједначити време >проведе;но у својству ученика у привреди односно
квалификованог радника у индустрији одговарајуће или
сродне струке, уколико je било обезбеђено стручно учење
потребно за полагање ових иопита.
Члан 16
Време проведено »а учењу у једној струци занат-а може
се оризнати при прелазу у сродну струку заната.
Положени односно признати иопит за занатског помоћника односно' занатског мајстора из једне струке заната
може се признати при прелазу у сродну струку заната.
Koje се струке заиата сматрају сродним одређује Претседник Комитета за лок.алну привреду и комуналне послове
Владе ФНРЈ.
Члан 17
Лице које je положило испит за занатског мајстора
може постати руководилац занатске радње или радионице
ако испуњава још и ове опште услове:
1) да je држављнин ФНРЈ,
2) да je пословно опособно,
3) да му судском пресудом није забрањено обављање
одређеног заната,
4) да није судском лресудом изгубило грађанска права,
изузев родитељских права.
У погледу осталих услова које треба да исоуни занатски
мајстор да би могао постати руководилац државне занатске
радње примењују се прописи Ооновног закоиа о државним
привредним предузећима.
III. — ДРЖАВНЕ ЗАНАТСКЕ Р А Д Њ Е И РАДИОНИЦЕ
1) Државне занатске радње
Члан 18
Државне занатске радње се оснивају и раде по прописима Основног закона о државним привредним предузећима,
уколико овим законом није друкчије одређено.

Државном занатском радњом непосредно руководи и
управља пословођа, кога постави административно-олеративни руководилац радње.
Пословођа мора бити занатски мајетор који иопуњава
све услове из чл. 17 овог закона.
Члан 20
Државиа занатска рад.Њ'а може вмати
Појединим р ад и ош ц ам а могу руководити
ници који су се истакли својим радом,
Одлуку о отварању радионице доноси
оперативни руководилац државне занатске

више радионица.
занатоки помоћадминистративнорадње.

2) Државне занатске радње под руководством државних
мајстора заната
Члан 21
Државни мајстор заната je заиатски мајстор који се
видно истиче великом стручношћу, иопробаним искуством у
обављању заната и високим квалитетом свога рада и коме'
држава због тога, са његовим пристанком, даје назив државног мајстора заната и поверава му на управљање државиу
•занатску радњу.
Државни мајстор заната се «е може бавити стриваггним
обављањем заната нити имати прив&тну занатску радњу.
У којим се занатима може уводити назив државног мајстора заната. одређује закон народне републике.
Члан 22
Ако приватни занатски мајстор испуњава услов за добијање назива државног мајстора заната може му се доделити
назив државног мајстора заната, уколико je спреман да добровољно преда држави своју занатску радњу.
За предату радњу добија приватни зана.тлија који постане државни мајстор заната процењену вредност која му
се иоплаћује у месечним ратама од највише 7.000.— динара.
Нарочито способним државним мајсторима заната може,
ш њихов захтев, министар комуналних послова народне републике, уз сагласност министра рада народне републике,
лризнати уместо процењене вредности радње право на пензију с тим да им се године рада проведене у занату признају

m o године стажа, ако ради најмање пет година у државној
служби.
О
условима за предају држави и исплати процењене
вредности радње склапз бивши приватни зана,тлија са државом уговор.
Члан 23
Занатски мајстор може стећи својство државног мајстора заната на основу предлога комисије, коју на тражење
занатског мајсгора образује извршни одбор среског односно
градоког «ародног одбора и чији се предлог упућује министру комуналних лослова народне републике.
Министар комуналних послова народне рапублике доноси
решење којим или усвај-а предлог комисије и у томе случају
издаје занатоком мај-стору диплому о томе да му je иризнато
својство државног мајстора заната, или предлог комисије
одбацује. Решење министра je коначно.
Члан 24
Министаретво комуналних послова народне републике
може рааписивати конкурсе за признавање својства државног
мајстора заната.
Ближе прописе о овим конкурсима донеће Претседник
Комитета за локалну лривреду и комуналне послове Владе
ФНРЈ.
Члан 25
Државни мајстор заната лично обавља занат и руководи
радом државне заиатске радње.
Државни мајстор заната има својство државног службеника и на њега се лримењују сви лрописи о државним службеницима, уколико овим законом лије друкчије одређело.
Име државног мајстора заната може бити улето у фирму
радње.
Члан 26
Државни мајстор залата закључује са извршним одбором среског однооно градског лародног одбора, на чијем
подручју има да обавља радњу, уговор којим се утврђују
услов« л о д којима државни мајстор залата добија на управљање државну занатску радњу.

Државни мајстор заната прима за свој рад сталну месечну ллату у висини одређеној уговором. Истим уговором
се одређује и проценат с ко.јим државни мајстор заната
учествује у добити коју постипне радња. Поред тога државни
мајстор заната може добити и посебне награде за постигнути успех у вођењу радње.
Члан 28
Државни мајстор заната има сва овлашћења пословође
држав«е занатске радње.
Државни мајстор заната прима поруџбине, закључује
уговоре и лотписује фирму.
За обавезе које потичу из ових уговора одговара држава имовином к о ју je дала ва управљање државном мајстору заната. Држава има право регреса лрема државном
мајстору заната, ако je до штете дошло његовом кривицом.
Члан 29
Државни мајетор заната се стара о уздизању и стручном усавршавању занатских учеиика, ломоћника и мајстора
запослених у радњи којом руководи. Нарочито je дужан да
се стара да на њих лреноси своју вештину и искуство у
обављању заната.
Члан 30
Својство државног мајстора заната губи се:
1) ако настули која од околности предвиђених у члану
74 овог закона,
2) ако државни мајстор заната својом кривицом не покаже услех у стручном уздизању лица запосленлх у радњи,
а ларочито у погледу занатских ученика,
3) ако производи однооно услуге радње његовом кривицом подбацују у квалитету.
Решење о одузимању 'својства државног мајстора заната
доноси министар комуналлих послова пародне републике на
предлог извршлог одбора среског односло градског народног одбора, који je закључио' уговор са државним мајстором заната. Државли мајстор заната може уложити жалбу
против решења министра комуиалних послова народне републике влади иародне републике.

3) Државне занатске радионице при државним надлештвима,
установама и предузећима
Члае 31 Државна иадлештва, установе и предузећа могу ради
успешнијег остваривања својих задатака оснивати:
а) занатске радионице које раде само за потребе оснивача и не послују с трећим лицима,
б) занатске радионице које послују с трећим лицима.
Занатском радионицом под а) овог члана руководи занатски мајстор, који ислуњава све услове из чл. 17 овог
закона. З а њено оснивање није потребно никакво овлашћење
и на њу се не примењују одредбе овог закона.
Овлашћење за рад занатских радионица под б) овог
члана, које оснују државна надлештва, установе и предузећа савезног и републичког значаја, даје министарство
комуналних послова народне републике, а за оснивање зана.тских радионица државних надлештава, установа и предузећа локалног значаја, овлашћење за рад даје извршни
одбор среског односно гр»адског народног одбора на чијем
се подручју радионица оснива.
Члан 32
Занатском радионицом државних надлештава, установа
и лредузећа, предвиђеном под б) члана 31 овог з а к о н а , непосредно руководи и управља пословођа кога поставља
оснивач радиониде. Овај пословођа мора бити занатски
мајстор који испуњава све услове из чл. 17 овог з а к с « а .
Члан 33
Занатске радионице при државним надлештвима, установама и -предузећима, које послују с трећим лицима, уводе
се у регистар занатских радњи код надлежног извршног
одбора среског односног градског народног одбора.
У погледу рада ових радионица сходно важе одговарајуће одредбе Ооновног закона о државним привредним
предузећима, уколико овим законом није друкчије одређено.
IV. — ЗАНАТСКЕ ЗАДРУГЕ
Члан 34
Занатски мајстори и шомоћници могу се удруживати у
занатске задруге, уколико овакво удруживање дсприноси
унапређењу занатске радиности. Занатске задруге с е могу

бавити произвођачком, прерађивачком или услужном делатношћу, као и са више ових делатности. Поред тога могу се
удруживати у занатске набавно-продајне задруге, чији чла"нови могу бити и занатске задруге.
Народне републике ће својим прописима одредити,
према врсти појединог заната, најмањи број лица потребних
за оснивање занатске задруге.
Члан 35
Делокруг занатске произвођачке односно услужне задруге je:
производња или лрерада одређених предмета односно
вршење услуга путем удруживања рада и средстава за производњу чланова задруге и лрименом напреднијих метода рада;
снабдевање средствима за производњу и другим материјалом;
продаја солствених производа;
подизање радионица, продавница, магацина и других
објеката за сопствене лотребе а ради јачања и унапређења
занатске радиности;
старање о сталном побољлгању квалитета својих производа и услуга;
стручно оспособљавање, уздизање и усавршавање занатских ученика и чланова задруге.
Члан 36
Делокруг занатске «абавло-продајне задруге je:
снабдевање чланова задруге средствитла за производњу
и другим материјалом;
продаја занатских производа својих чланова;
подизан>е продавница, магацина и других објеката за
заједничке потребе задругара у циљу јачгњ а занатске радиности;
стручно уздизање и уеавршавање занатских ученика и
чланова задруге.
Члал 37
Оснивање занатских задруга и члаиство у
добровољло.

Њ'има je

Оснивачи и чланови занатоке задруге могу бити занатски мајстори и занатски помоЈћници.
Произвођ&чке и услужне задруге мопу користити само
радну снагу својих задругара. Изузетно могу користити
рад еу онагу незадругара за адмииистративне послове. Набавно-лродајне задруге молу користити радну Љ агу незадрулара у обиму који одреде прописи народне републике.
Члан 38
Занатске задруге имају иравила која саме доиосе.
Оснивање и правила за ш тс к е задруге потврђује министар комуналних послова народне републике, који може то
пренети за извесне занате на изврш:не одборе среских односно градских народних одбора.
Комитет за локалну привреду и комуналне послове
Владе ФНРЈ прописаће на предлог Главног задружног савеза
ФНРЈ типска иравила за занатске задруге.
Члан 39
Занатске задруге су правиа лица.
Занатске задруге одговарају за своје обавезе у границама своје имовине.
Уколико имовина -занатске задруге није довољна за
измирење њених обавеза, сви чланови задруге јамче солидарно за те обавезе у границама које одређују правила
задруге.
Члан 40
Своје пословање занатске задруге врше по плану.
Занатска задруга израђује свој план на. оонову планских
задатака месног, среског односно градског одбора. План задруге се укључује у државни привредни план месног, среског односно градског народног одбора према значју задруге као његов саставни део.
Члан 41
Занатска задруга не може преносити из задружне својине машине, алат и друга средства за производњу, у својину приватних лица, нити их овима може давати на коришћење, уколико овим законом или другим прописима није
друкчије одређено.

Ha имовини занатске задруге нико не може одржајем
стећи својину и друга стварна драва.
На имовину занатске задруге не може се стављати
хипотека.
Члан 43
О-пштенародна имовина може се давати на бесплатно
коришћење занатским задругама.
Ову имовину задруга може користити према њеној намени и не може je давати другоме «а коришћење.
Ако задруга ову имовину користи противно предњем
став|у државии орган, «оји je ту имовину дао на коришћење,
може je одузети.
Члан 44
Чланови занатских задруга које се баве произвођачком,
прерађивачком и услужном делатноигћу и задруга које
обављају више оваквих делатности, уносе при стушању у
задругу средства за производњу кој® одреде правила задруге. Ти предмети постају својина задруге.
Правилима задруге предвидеће се под којим се условима у задругу уносе средства за производњу.
Правилима задруге прописаће се да члаиови задруга;
који не уносе iy задругу средства за производњу, при ступању у задругу д е ју новчани улог, који постаје својина задруге. Висину и начин уплате улога одређују правила
задруге.
Члан 45
Производи и остали приходи које задруга оствари коришћењем имовине задруге или државне имовине дате јој
на коришћење јесу задружна својина.
Ови приходи ће €е ушотребити за јачање задружне својине у циљу унапређења рада задруге, повећања и побољшања производње, за плаћање рада задругара, лодмиривање
обавеза задруге и остваривање осталих задатака задруге.
Приходи задруге се не могу делити између задругара
у виду учешћа у добити.
Занатске задруге ће део својих прихода издвајати у
основии ф о е д задруге, као и у друге фондове који ће се
предвидети правилима 3)адр>уге.

З а свој рад у задрузи чланови задруге добијају награде
у новцу према учинку и квалитету свога рада.
Задруга може давати посебно награде задругарима за
нарочито залагање, подизање квалитета производа, уштеда
у материјалу и друге уепехе у раду.
Члан 47
Чланство у занатској задрузи престаје иступањем,
искључењем и смрћу.
Сваки члан задруге може из ње исгупити на начин пропиоан правилима задруге. Правилима задруге лрописаће се
када члан задруге може из ње бити искључен.
Престанком чланства престају сва права у задрузи.
Члан 48
Занатским задругамз управљају њихов-и чланови «епссредно на скупштинама задруге и преко органа задруге које
изаберу у смислу овог закона и својих -правила.
V. — ЗАНАТСКЕ РАДИОНИЦЕ ДРУШТВЕНИХ И
ЗАДРУЖНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 49
Друштвене и задружне организације могу, ради ус-пешнијег остваривања својих циљева, оснивати:
ia<) занатске радионице које раде за потребе оснивача
и не послују с трећим лицима,
б) занатске радионице које послују с трећим лицима.
Овлашћење за рад занатских радионица друштвених и
задружних организација/ даје извршни одбор среског односно градског народног одбора на чијем се подручју радионица оснива,
Члан 50
Друштвене и задружне организације врше улогу административно-оперативног руководиоца у погледу радионица
к оје -су основале.
Члан 51
У погледу за ш тс к и х радионица друштвених и задружних
организација у свему осталом сходно се примењују одредбе
овог закона.

VI. — ПРИВАТНЕ ЗАНАТСКЕ РА ДЊ Е
Члан 52
Приватну занатскЈу радњу лично води и у њ ој обавља
занат заватеки мајстор који je радњу основао.
У приватној занатској радњи могу, по правилу, бити запослени занатски помоћници и мајстори.
Влада ФНРЈ може прописати највећи капацитет машина
које могу употребљавати приватме занатске радње.
Министар комуналних послова народне републике прописаће у оквиру општих упутстава Владе ФНРЈ који највећи
број помоћника однооно ученика могу запослити лриватне
занатлије и услове њиховог рада.
Влада ФНРЈ на предлог Претседника Комитета за локалну привреду и комуналне послове Владе ФНРЈ односно
влада народне републике, на предлог министра комуналних
послова, може донети прописе о забрани употребе туђе
радне снаге у приватним занатеким радњама одређених
струка.
Члан 53
Приватна занатска радња може се водити на основу
дозволе, коју издаје извршни одбор среског односно градоког 1народноЈ' одбора на чијем се подручју радња оенива.
Дозвола се не може лренети на друго лице.
Члан 54
Извршни одбор среског односно градског народног
одбора издаће дозволу за вођење радње ако лице које
тражи дозволу иопуњава услове прописане овим законом.
Против решења, којим се одбија издавање дозволе, може
се поднети жалба извршном одбору обласног народног
одбора у року од петнаест дана од дана пријема решења.
Народне републике могу прописати да дозволу за вођење занатоких радњи извесних струка заната даЈе извршни
одбор обласног народног одбора. Против његовог решења
може се поднети жалба министру комуналних послова народне републике у року од петнаест дана од дана пријема
решења.
Члан 55
Дозвола за вођење радње издаје се само за једну
струку заната. За обављање више сродних струка заната у

једној радњи може се издати дозвола само у случају ако
се те струке лрема њиховој природи, месним потребама и
обичајима заједно обављају.
Члан 56
Дозвола за вођење приватне занатске радње утаисује

се по службеној дужности одмах по издавању у регистар
занатских радњи, који се води код среског односно градског народног одбора.
Члан 57
Приватни занатлија има сваку промену насталу у току
рада, а која прелази оквире издате дозволе, пријавити у
року од петнаест дана надлежном среском односно градском народном одбору.
Члан 58
Приватна занатска радња води се, по правилу, на сталном пословном месту (локалу, радионици), уколико' се пропиоима народне републике за поједине врсте заната не
одреди друкчије.
Члан 59
Приватне занатске радње воде пословне књиге које
•одговарају природи њиховог пословања, а лрема прописима народне републике.
Ове радње н,а захтев надлежних државних органа дужне
су давати податке потребне за евиденцију и контролу њиховог пословања, а према лрописима које доноси Претседник
Комитета за локалну привреду и комуналне послове Владе
ФНРЈ.
Члан 60
Приватну занатску радњу може водити само лице на
које гласи дозвола.
Извршни одбор среског односно градског народног
одбора може дозволити за одређено време вођење приватне
занатске радње преко пословође, када солственик радње
није iy стању или му иије могућно да радњу лично води
због болести, војне дужности, издржавања казне или оправданог отсуства.

Пословођа мора бити занатски мајстор који испуњава
све услове за вођење занатске радње прописане у чл. 17
овог закона.
Члан 61
Приватни занатлија може, на основу одобрења извршног одбора среског односно градског народног одбора, за
одређено време привремено обуставити вођење своје радње.
Привремена обустава вођења приватне занатске радње
дозволиће се ако сопственик радње из оправданих разлога
(војне дужности, одлазак на масовне радове и сл.) не може
лично да води своју радњу, а не постоји могућност да за
време његовог отсуства радњу води пословођа.
Привремена обустава вођења радње уписује се по службеној дужности у регистар занатских радњи.
Настављање вођења радње мора се претходно пријавити
државном органу који je одобрио привремену обуставу.
Члан 62
Право на вођење призатне занатске радње престаје:
1) ио сили закона,
2) одузимањем дозволе,
3) одјавом од стране сопственика! радње, уколико то
одобри државни орган који je издао дозволу,
4) смрћу сопственика радње.
Члан 63
Право на вођење приватне занатске радње престаје по
сили закона у следећим случајевима:
1) ако сопственик радње изгуби држављанство ФНРЈ,
2) ако je осуђен на губитак грађанских права, сем родитељских права,
3) ако изгуби пословну епособност,
4) осудом сопственика радње на казну забране обавл>ања одређеног заната,
5) .ако буде осуђен на казну лишења, слободе или лишења слободе с принудним радом у трајању дужем од
две године.
Члан 64
Извршни одбор обласног народног одбора може својим
решењем одузети дозволу за вођење :приватне занатске
радње:

1) ако сопственик радње из «еоправданих разлога дуже
о д три месеца не води радњу иако му није дозвољена обустава вођења радње,
2) ако je еодственик радње у вези са вођењем своје
радње поновљено ооуђен з а кривично дело или кажњен за
прекршај због шпекулантоких или сличних дела.
Против решења о одузимању дозволе сооственик радње
може у року од петн,аест дана по пријему решења поднети
жалбу министру комуналних послова народне републике.
Члан 65
Сопственик приватне занатске радње може одјавити
своју радњу код извршног одбора народног одбора који je
издао дозволу за вођење радње.
Одјава je пуноважна када je одобри извршни одбор
иадлежног народног одбора.
Одјава радње неће се одобрити ако je штетна ло интересе привреде.
Против решења којим се не одобрава одјава сопственик
радње може поднети жалбу вишем државном органу у року
од оетнаест дана по пријему решења.
Члан 66
Сваки престанак приватне занатске радње надлежни
државни орган утврђује решењем, у коме ће бити означен
и дан престанка радње.
Приватни занатлија, који престане са вођењем радње,
дужан je вратити дозволу за вођење радње државном органу
који му je дозволу издао.
Члан 67
Удова односно малолетна деца умрлог сопственика приватне занатске радње мопу шродужити вођење радње још
годину дана по његовој смрти. По истеку тога рока престаје
важност издате дозволе.
Оваква радња може се водити само преко пословође
који мора бити занатоки мајстор који испуњава све услове
предвиђене у чл. 17 овог закона, Продужење вођења радње
пријавиће се извршном народном одбору који je издао
дозволу и оно се по службеној дужности уписује у регистар.
У оправданим случајевима државни орган, који je издао
дозволу за вођење радње, може њену важност продужити

јо ш за шест месеци. Уколико je удова неопособна за рад,
а издржава малолетну децу, може јо ј надлежни извршни
одбор продужити право вођења радње док ти услови трају.
Члан 68
Страни држављанин може водити приватну занатску
р ад њ у на основу дозволе коју издаје извршни одбор среског односно градског народног одбора уз сагласност министра комуналних послова народне републике и министра
унутрашњих послова народне републике.
У свему осталом на занатске радње страних држављана
примењују се одредбе овог закона.
Члан 69
Одредбе овог закона не односе се на обављање занатске радиности код куће наручиоца и на обављање заната као
споредног занимања уз земљорадњу, за које ће донети пролисе народне републике.
VII. — СТРУЧНЕ ЗАНАТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
l ) Среске занатске коморе
Члан 70
Све државне, задружне и приватне занатске радње,
државне радионице и радионице друштвених и задружних
организација на подручју једног среза и града учлањују се
у заједничку среску занатску комору. У великим градовима
може се образовати посебна градска занатска комора.
Надзор над радом и пословањем среске занатске коморе врши извршни одбор среског и градског народног
одбора.
Члан 71
Среска занатска комора има свој статут који доноси
скупштина коморе у оквиру типског статута којм прописује
Претседник Комитета за локалну привреду и комуналне послове Владе ФНРЈ.
Статут среске занатске коморе потврђује извршни одбор
среског у споразуму са извршним одбором градског народног одбора.

Органи среске занатске коморе јесу скупштина, управни
и надзорни одбор.
Скупштину среске занатске коморе сачињавају:
а) претставници државних занатских радњи и радионица
као и радионица друштвених и задружних организација, које
из редова њихових пословођа именује извршни одбор среског односно градског народног одбора, по претходно прибављеном мишљењу месних народних одбора;
б) претставници заиатских задруга, које између себе
одреде претседници задруга на заједничком састанку;
в) претставниди приватних занатлија које бирају приватни занатлије на изборном скупу.
Извршни одбор обласног народног одбора одредиће
број чланова скупштине среске занатске коморе и број претставника појединих врста занлтских радњи (а— в).
Члан 73
Скупштина среске занатске коморе бира из своје средине управни и надзорни одбор.
Извршни одбор среског у споразуму са извршним одбором градског народног одбора делегираће у управни одбор
среске занатске коморе једног или више претставника.
Прописи народне републике донеће ближе одредбе ©
избору, саставу и раду скупштине, управног и надзорног
одбора среске занатске коморе.
Члан 74
Задаци среске занатске коморе су нарочито:
1) да се стара © унапређењу занатства и ттостизању
бољег квалитета производа проучавањем и предлагањем савршенијих метода рада;
2) да се стара о набавци и расподели алата и материјала
за своје чланове; да оснива сервисе за снабдевање занатских
радњи;
3) да даје предлоге и мишљење о одређивању цена занатских производа и услуга;
4) да даје мишљења у погледу кредитних способности
својих чланова;
5) да контролише рад занатских радњи;

6) да даје среском народном одбору стредлог плана занатске делатности у срезу; да обједињује лланирање занатских радњи у срезу;
7) да на тражење надлежних државних органа даЈе
мишљење о потреби издавања дозвола за вођење занатских
радши;
8) да се стара о стручном уздизању занатских ученика,
помоћника и мајстора;
9) да се стара о културном и идејно-политичком уздизањ у занатлија.
2) Занатске коморе народне републике
Члан 75
На подручју народне републике ос-нива се занатска коM'Opa народне републике.
Занатску комору народне републике сачињавају претставници среских односно градских занатских комора.
Скупштина Занатске коморе народне републике доноси
сгатут о организацији и раду коморе. Статут потврђује министар комуналних послова народне републике.
Занатска комора народне републике има управни и
надзорни одбор, које бира скупштина коморе на основу
статута коморе. Министар комуналних послова «ародне републике именује у управни одбор коморе једног или више
својих претставника.
Члан 76
Задаци занатске коморе народне републике су нарочито:
1) да сарађује са државним органима на унапређењу
занатске радиности и правилном спровођењу државне политике у занатству;
2) да организационо учвршћује среске занатске коморе;
3) да стомаже снабдевање среских занатских комора и
занатских радњи средствима за производњу и другим материјалом и да у т.у сврху оскива сервисе;
4) да -помаже државним органима у изради и спровођењу ллана занатске делатности у народној републици;
-5) да претставља своје члаиове.
У циљу успешнијег извршења својих задатака, занатске
коморе народне републике могу оснивати секције за поједине грзне занатства.

VIII. — КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 77
Новчаном казном до 20.000.— динара или поправним
радом до два месеца казниће се сопственик приватне занатске радње, државни мајстор заната односно руководилац
* државне занатске радње или радионице или занатске радионице друштвених и задружних организација:
1) који бесправно води занатску радњу односно обавља
занатску радиност;
2) који обавља лослове који не спадају у струку заната
због чијег je обављања основана занатска радња;
3) који без оправданог разлога обустави рад односна
не иостави пословођу;
4) који без оправданог разлога одбије да упосли занатског ученика;
5) који без оправданог разлога израђује производе или
врши услоге лошег квалитета;
6) који нерационално троши додељени му материјал;
7) који не даје тачне податке о стању и раду радње
односно радионице коју води.
Члан 78
Лице које je поновљено кажњава-но због прекршаја из
тач. 1 члана 77 овог закона м-оже се поред предвиђене казне
казнити и одузимањем (запленом) алата, прибора и сировина
којима je бесправно обављао занатске послове.
Члан 79
Административно-казнени поступак за прекршаје предвиђене овим законом води и казне изриче извршни одбор среског односно градског народног одбора. Против решења о
казни може се изјавити жалба у року од петнаест дана од
дана пријема решења извршном одбору обласног народног
одбора.
IX. — ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 80
Лица која су до дана ступања на снагу овог закона положила испит за занатског мајстора или стекла стручну
спрему, која je no ранијим пропиеима била изједначена са

тим иопитом, као и лица која су пре ступања на снагу овог
закона најмање три године водила занатску радњ у на
основу дозволе издате >по ранијим прописима, испуњавају
услове за самостално обављање заната и вођење радње и по
прописима овог закона.
Удове односно малолетна деца умрлог сопственика при~
ватне занатске радње могу на основу дозволе издате по р 2 нијим прописилга продужити вођење радње још годину
дана по ступању на снагу овог закона. Радњу води пословођа који мора бити занатски мајстор и који испуњава све
услове предвиђене у чл. 17 овог закоиа. По истему назначе*
ног рока престаје важност издате дозволе.
У оправданим случајевима државни орган надлежан за
издавање дозволе може одобрити вођење радње још за шесг
месеци. Уколико je удова неспособна за рад, а издржава
малолетну децу, може јој право вођење р,адње бити продужено док ти услови трају.
Члан 81
Сва остала лица, која на дан ступања на снагу овог закона воде приватну занатску радњу, а не испуњавају услове
који су по ово-м закону лотребни за вођење такве радњег
дужна су да у року који ће одредити министар комуналних
послова народне републике ликвидирају своје радње уколико у одређеном року не стекне услове пропиеане овим
законом.
Министар комуналних послова народне републике може
извесне од ових зана’тлија и ослободити појединих услова.
Чла« 82
Постојећи савези занатских задруга, занатске коморе и
удружења занатлија наставиће са својим радом до оснивања
занатских комора предвиђених овим законом, а тада престају са радом.
Прописима «ародне републике одредиће се начин ликвидације њиховог пословања и имовине.
Члан 83
Народне републике донеће на основу и у оквиру начела
овог закона своје законе о занатству, а дотле ће се примењивати непосредно одредбе овог закона.

Ступањем на снагу овог закона престају важити сви
прописи који су у супротности са његовим одредбама.
Члан 85
Овај закон ступа на снагу тридесетог дана по његовом
објављивању у „Службеном листу Федеративне Народне
Републике Југославије” .

0 Б Р А З Л . 0 Ж Е Њ Е
ПРЕДЛОГА ОПШТЕГ ЗАКОНА О ЗАНАТСТВУ
Полазећи са становишта потребе очувања и даљег развијања занатства као привредне гране која и поред индустриског
напретка игра знатну улогу у подизању животног стандарда становништва, Закон о Петогодишњем плану je предвидео подизање
занатске радиности и производности рада у занатству увођењем
савремене техничке опреме. Међутим, у спровођењу ове политике
■дрема занатству настајале су тешкоће и ради тога, што још немамо законске прописе којима би била регулисана основна питања
занатства. Услед тога нижи органи наше државне управе нису
увек правилно уочавали своје задатке по питањима занатства.
Да би се дао правилан правац делатности државних органа
на унапређивању занатства и да би се обезбедио његов развитак, подносимо Народној скупштини ФНРЈ овај законски предлог.
Предлог закона полази са становишта да je занатство
нужна делатност и у социјализму. Стога je предлог закона морао
поставити перспективу развитка занатства у социјализму. Међутим предлог закона није могао поставити као задатак присилну
ликвидацију и национализацију приватних занатлија. Занатлије
су с једне стране радни људи, непосредни произвсфачи, a с
друге стране као и приватни сељаци, ситни произвођачи робе.
Стога укључивање занатлија у социјалистичку привреду мора
бити добровољно. Прелаз приватних занатлија у социјалистички
сектор чак може бити и дуљи код неких заната, него земљорадника, ако нема услова за подизање техничког нивоа њиховог
заната.
Полазећи од ових поставки предлог закона на једну страну
поставља задатак оснивања државних занатских радњи, омогућава стварање занатских задруга, допустајући и даље постојање

и осннвање приватних занатских радњи, ограничавајући у њима
капиталистичке елементе забраном употребе туђе радне снаге
изнад потреба подизања нових занатских кадрова.
Како законодавство о занатству спада у домен народних република, то je предложени закон предвиђен шо општи закон
који поставља основне смернице државне политике према занатству као целини и даје начела за правилно и једообразно решавање основних питања која се у тој области постављају пред
наше државне органе.
Даљи принцип на коме се предлог закона заснива јесхе да,
у складу са задацима постављеним општедржавним привредним
планом, држава пружа помоћ занатству у свима видовима, настојећи нарочито да се омогући његов социјалистички преображај.
У тежњи да се лицима која воде приватне занатске радње
пружи обезбеђење да могу несметано обављати свој посао и
имати јасну перспективу, предлог закона предвиђа, да право на
вођење приватне занатске радње престаје само на основу разлога
који су изричито наведени у закону. Тиме су одређени чврсти
оквири v којима се државни органи имају кретати приликом додошења својих решења о оснивању и престанку рада занатских
радњи.
Предлог закона нарочиту пажњу посвећује кадровима у занатству, као најважнијем услову да се занатство очува и унапреди. У складу са тим у предлог je унета одредба да су све занатске радње, по правилу, дужне да држе занатске ученике. Сем
тога нарочито je посвећена пажња стицању стручне спреме. Предлог закона предвиђа у занатству ученике, занатске помоћнике,
занатске мајсторе и државне мајсторе заната као степене у квалификацији занатлија. Прелаз из једне категорије у другу условљен je учењем, годинама проведеним у раду и испитима односно
код државног мајстора заната конкурсом.
Излажући одредбе које се односе на занатске радње и радионице појединих сектора занатства, предлог закона полази од
државних занатских радњи, које се оснивају по прописима Основног закона о државним привредним предузећима. Поред тога предвиђено je да се у државном сектору могу оснивати при државним надлештвима, установама и предузећима занатске радионице
које могу радити за потребе оснивача или пословати и са трећим
лицима. Државним занатским радњама и радионицама могу руководитк само занатски мајстори.
У одељку о државним занатским радњама предлог закона
предвиђа једну нову установу v занатству: државног мајстора

заната. To je занатски мајстор који се нарочито истиче великом
стручношћу и високим квалитетом свога рада и који кроз то добија назив државног мајстора заната, а држава му поверава на
управљање државну занатску радњу. Својство државног мајстора
заната добија се на основу мишљења стручне комисије и решења
министра комуналних послова народне републике. Установа државног мајстора завата, који je у ствари највиши степен квалификације занатског мајстора, треба да буде јак потстицај приватним занатским мајсторима да се добровољно укључе у више
социјалистичке форме занатства, а материјални услови предвиђени у предлогу закона за државног мајстора заната (стална месечна плата, учешће у добити радње, посебне награде) треба за
њега да буду потстрек не оамо да одржи већ и да унапреди високи
квалитет свога рада и, што je врло важно, да га пренесе на млађе
кадрове. Да би се омогућило квалитетним приватним занатлијама
да заједно са својом радњом пређу у државни привредни сектор,
закон даје нарочито повластице оним занатлијама, који као државни мајстори заната са својом радионицом пређу у државни
сектор. Њихову радњу откупљује држава, а као накнада исплаћује им се у ратам процењена вредност радње. Нарочито способним мајсторима може се уместо исплате вредности радње признати право на пензију, с тим да им се досадашње године рада у
занату признају као основ за пензију.
Као даљи облик обављања занатске делатности предлог закона предвиђа занатске задруге. Занатске задруге могу се бавити
произвођачком, прерађивачком или услужном делатношћу, а сем
тога могу постојати и набавно-продајне задруге. Све задруге
обављају своју делатност на основу својих правила, која саме
доносе. Занатске задруге карактерише добровољност удруживања
и чланства у њима, а чланови задруге могу бити како занатски
мајстори, тако и занатски помоћници. Даље што према предлогу
закона карактерише занатске задруге јесте, да у њима не може
постојати експлоатација, те се предвиђа да занатске задруге могу
користити само радну снагу својих задругара, а незадругаре
само за послове администрације. За свој рад у задрузи чланови
задруге добијају награду у новцу према учинку и квалитету свога
рада, чиме je у предлогу закона постављен социјалистички принцип диференцирања у награђивању, што свакако да претставља
основ за здрав развитак задруга. Даљим одредбама предлога подвучен je .демократизам у управљању задругом.
У складу са ставом државе да помаже развијање занатства
пре'длог закона предвиђа да се занатским задругама може давати
на бесплатно коришћење општенародна имовина. Предлог закона

предвиђа да чланови задруга (сем набавно-продајне) при ступању у задругу уносе у њу свој алат, машине и други инвентар,
који постају својина задруге. У складу са карактером занатске
задруге предлог закона предвиђа да се приходи задруге не могу
делити између задругара у виду учешћа добити. Део прихода задруга издваја се у основни фонд као и остале фондове предвиђене правилима задруге а који служе за унапређење рада задруге.
Даље предлог закона такође предвиђа да и друштвене и
задружне организадије могу оснивати занатске радионице.
У складу са улогом занатства у нашој привреди и са путевима социјалстичке реконструкције занатства предлог закона поставља и основне принципе за вођење приватних занатских радњи.
Приватну занатску радњу може водити само лице на које гласи
дозвола, а вођење радње преко пословође може бити одобрено
само у изузетним законом предвиђеним случајевима, када je занатлија спречен да радњу'лично води. Туђу радну снагу може
занатлија упосљавати било као ученике било као помоћнике у
границама које дозволе посебни прописи. Ти прописи могу и забранити запосљавање туђе радне снаге у извесним занатима.
У даљим својим одредбама предлог закона предвиђа среске
занатске коморе и занатске коморе народне републике. To су
стручне занатске организације чији je основни задатак унапређење занатства. Тај задатак оне извршују у тесној сарадњи са
државним органима, постајући на тај начин ослонац државе у решавању питања занатства. Садржина рада ових занатских организација, ближе одређена у предлогу закона, чини да нове занатске
коморе постају важна полуга за развој и унапређење занатства.
Тако у основне задатке занатских комора долази карочито старање о унапређењу занатства као и о набавци и расподели алата
и другог материјала за производњу; контрола рада занатских
радњи; давање предлога плана занатске делатности у срезу односно помагање при изради тога плана у народним републикама;
старање о стручном уздизању занатских кадрова.
Како овај закон представља значајан допринос изградњи
социјализма предлажем да га Народна скупштина ФНРЈ изнесе
на дневни ред следећег свог заседања.
Београд, 7 маја 1949 године
Претседник
Привредног савета Владе ФНРЈ
Борис Кидрич, с. р.
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Законодавни одбор
Б р. 225
24 м а ја 1949 годи не
Б еоград

САВЕЗНОМ ВЕЋУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б e oг p а д
Законодавни одобр Савезног већа Народне скупштине
ФНРЈ на својим седницама од 21, 22 и 24 маја 1949 године,
претресао je Предлог општег закона о занатству, достављен
му од П ретудника Савезног већа, а који je на основу чл. 63
Устава Влада ФНРЈ поднела Народној скупштини ФНРЈ на
решавање.
I
Законодазни одбор, разматрајући Предлог општег закона
о занатству, једнодушно je поздравио иницијативу Владе
ФНРЈ за доношење овог закона, јер он својим одредбама
регулише основна питања занатства на начин који обезбеђује
успешан развој занатске делатности и укључивање заиатства
у социјалистичку изградњу наше земље.
Разматрајући у појединостима предлог овог закона, Законодавни одбор извршио je извесне измене и допуне, од којнх
треба истаћи следеће.
У чл. 3 предлога закона додат je други став у коме се
прописује надзор над обављањем занатске радиности, који се
врши преко извршног одбора среских односно градских народних одбора.
У четвртом ставу члана 52 Законодавни одбор донео je
допуну по којој министар комуналних послова народне републике, у сагласности са 'министром рада народне републике,
прописује број помоћника и мајстора који могу запослити
приватне занатлије, док je одредбу о условима њиховог рада
брисао из предлога закона, пошто питање уређења радних

односа и услова спада по општим законским прописима у
надлежност ресора рада.
У члану 75 извршена je допуна у томе да не само министар комуналних послова већ и извршни одбори обласних народних одбора именују у управни одбор занатске коморе народне републике једног или више својих претставника, чиме се
успоставља веза између обласних народних одбора и занатске
коморе народне републике.
Исто тако новим распоредом чланова (нови чланови
48—50) и-мањим прецизирањем потребних прописа одређеније je решено питање оснивања занатских набавно-продајних
задруга у које се удружују приватне занатлије, које се могу
такође учлањивати у занатске произвођачке и услужне заДруге.

У члану 22, где се прописује оброчна исплата процењене
вредности за предату радњу државних мајстора заната, Законодавни одбор je сматрао да je довољно да месечна рата
износи 5000 динара уместо 7000 динара, јер се овде ради о
лицу које ће за потребе свог издржавања примати поред тог
износа још и одговарајућу плату државног службеника и
цруге заслужене материјалне погодности.
Коначно, у члану 22 прецизирано je право на пензију за
чланове породнце државног мајстора заната, који се приликом ступања у државну службу одрекао накнаде за предату
занатску радњу а који умре пре него што чланови његове
породице, по општим прописима, стекну право на породичну
пензију.
II

Сагласно пстакнутим начелима и на основу претреса сваког члана Предлога основног закона о занатству, a no постигнутој сагласности редакционе комисије оба већа, Законодавни одбор je слободан да Савезном већу предложи следеће измене и допуне у тексту наведеног законског предлога:
У читавом законском тексту иза римских 'бројева у наслову брише се цртица, а у поднасловима после арапских
бројева место заграде ставити тачку.
Чл. 1 мења се и гласи: ,,У циљу развијања и унапређивања занатске радиности и даљег укључивања занатства
у социјалистичку изградњу, држава организује и помаже занатство, стара се о спремању занатског подмлатка, о одржа-

вању и развијању стручног занатског знања и вештине везаних за лично искуство и спрему.“
Чл. 2. У првом реду уместо „да обављају“ ставити „обављати“. У тачки 1, после речи „радње“ брисати запету и додати „и радионице“. У тач. 4 место речи „приватни“ ставити
„приватне“.
Чл. 3. Додаје се нов други став који гласи: ,,Држава
врши надзор над обављањем занатске радиности преко извршног одбора среских, односно градских народних одбора уколико није друкчије прописано.“
Чл. 4. Место речи „одредиће“ ставити „одређује“.
Чл. 5. У првом ставу, други ред, после речи „спрему“,
и у другом ставу, трећи ред, после речи „радионица“ ставити
запету.
Чл. 6. Први став мења се и гласи: „Занатске радње
и радионице дужне су по правилу држати занатске ученике“.
У другом ставу, после речи „у оквиру“ додати „сагласних“,
место речи „упутства“ ставити „упутстава Министра рада
ФНРЈ и“, реч „Комитета“ писати малим „к“, уместо „одредиће“ ставити „одређује“, место „које“ „који“, после речи
„могу“ и после речи „радионице“ ставити запету, а после речи
„морају“ брисати запету.
Чл. 7. У другом реду, после речи „подмлатку“ ставити
запету, а у трећем реду уместо речи „путем стручног васпитањ а“ ставити „а нарочито о стручном васпитању“.
Чл. 8. У првом ставу, други ред, место „занатству“ ставити „занату“. У другом ставу, први ред, и у трећем ставу,
последњи ред, место „се“ ставити „с“. У другом ставу, трећи
ред, место „прописаће“ ставити „прописује“.
Чл. 9. У првом ставу, први ред, реч „се“ ставити иза
речи „полаже“.
Чл. 10. У првом реду бришу се речи „У свему осталом“,
а реч „ за “ писати великим словом.
Чл. 11. У другом реду, после речи „послове“ и у последњем реду, после „радионици“ ставити запету.
Чл. 12. У другом реду, после речи „радионицом“ ставити запету.
Чл. 13. У првом ставу место „када“ ставити „кад“.
У другом реду, после „мајстора“ ставити запету, а у петом
реду место „ca“ ставити „с“. У другом ставу, у трећем реду,
после речи „помоћника“ ставити запету. У трећем ставу, први

ред, место „ca“ ставити „c", а реч „Комитета“ писати „комитета".
Чл. 14. У првом реду, први став, реч „се“ ставља се иза
речи „полаже“.
Чл. 15. У другом реду, после речи „помоћника“ и „мајстора“ ставити запету.
Чл. 16. Реч „Комитета“ писати „комитета“.
Чл. 17. У другом ставу, трећи ред, после речи „радње“
додати „или радионице“.
Чл. 18. У првом реду реч „се“ ставити иза речи „оенивају“.
Чл. 21. У првом ставу, четврти ред, место „ca“ писати
„с“. У другом ставу, први ред, реч „се“ ставити иза речи
„може“.
Чл. 22. Први став, брисати реч „приватни“, а после речи
„мајетор“ додати „који води приватну занатску радњу“.
У другом ставу, други ред, после речи „вредност“ додати реч
„радње“, а у трећем реду место „7.000.—“ ставити „5.000“.
Трећп став мења се и гласи: „Државном мајстору заната
може, на његов захтев, министар комуналних послова народне републике, уз сагласност мимистра рада народне републике, ако се мајстор одрекне накнаде за предату радњу,
признати године проведене у занату у својству помоћника
и мајстора као радни стаж за одређивање пензије, ако ради
најмање 5 година у државној служби. Уколико би такав
државни мајстор заната умро пре него што je навршио
године службе потребне по постојећим прописима да његова
породица стекне право на породичну пензију, његовој породици ће се признати као основ за стицање права на породичну пензију најмањи број година потребан да се према постојећим прописима може стећи право на породичну пензију.“
Чл. 23. Први став, трећи ред, место речи „среског о д н о
сно градског“ ставити „обласног“. У другом ставу, трећи и
четврти ред, брисати речи „о томе да му je признато својство“.
Чл. 24. У првом ставу, други ред, место „признавање“
ставити „стицање“, у другом ставу, првм ред, место „донеће“
ставпти „доноси“, а у другом реду место „Комитета“ писатн
„комитета“ .
Чл. 25. У последњем ставу, после речп „радње“ брисати
гачку li додати „којом управља.“
Чл. 26 мења се и гласи: „Државни мајстор заната
закључује уговор са извршним одбором среског односно

градског народног одбора, на чијем ће подручју обављати
радњу. У уговору утврђују се услови под којима државни
мајстор заната добија на управљање државну занатску
радњу.“
Чл. 27. У трећем реду место „се одређује“ ставити
„одређује се“, а у четвртом реду место речи „коју постигне
радња“ ставити „радње“. У петом реду место „добити“ 'ставити „добијати“.
Чл. 29. У првом реду место „се стара“ ставити „стара се“.
Чл. 30. У тачки 1) место броја „74“ ставити „62“. Додаје
се нова тачка 4) која гласи: „4) ако се раскине уговор из
чл. 26 овог закона“. У другом ставу, пети ред, после речи
„може“ додати речи „у року од 30 д ана“. У шестом реду
место речи „решења министра комуналних послова народне
републике“ ставиги „тога решења“.
Изнад члана 31 поднаслов се мења и гласи: „3) Државне
занатске радионице државних надлештава, установа и предузећа“.
Чл. 31. Други став мења се и гласи: „За оснивање занатских радионица под а) овог члана није потребно посебно
овлашћење и на њих се не примењују одредбе овог закона“.
У трећем ставу чл. 31, четврти ред, брисати реч „а“. У шестом
реду место речи „локалног“ ставити „обласног“. У седмом
реду место „среског односно градског“ ставити „обласног“,
а после речи „одбора“ ставити запету и место речи „на чијем
се подручју радионица оснива“ ставити речи „а за све остале
такве радионице локалног значаја овлашћење даје извршни
одбор среског односно градског народног одбора“.
Чл. 32 мења се и гласи: „Занатским радионицама
државних надлештава, установа и предузећа, предвиђеним у
чл. 31 овог закона кепосредно руководи и управља пословођа
кога поставља административно-оперативни руководилац рариониде. Пословођа мора бити занатски мајстор који испуњава све услове из чл. 17 овог закона.“
Чл. 33. Став 1. мења се и гласи: „Занатеке радионице
државних надлештава, установа и предузећа, које послују
трећим лицима уписују се у регистар занатских радњи код
надлежног извршног одбора среског односно градског народног одбора.“
Чл. 34. Први став, трећи ред, место „се могу“ ставити
„могу се“. Трећа реченида брише се. Други став, први рЈгд,
место речи „ће“ ставити „одређују“, а реч „одредити“
брише се.

Чл. 35. Седми и осми ред брише се.
Чл. 36 постаје чл. 49. У првом реду место „занатске“
ставити „занатлијске“, а место речи „je“ ставити реч „јесте“.
У претпоследњем реду, после речи „стручно“ додати „оспособљавање“.
Чл. 37 постаје чл. 36. Последња реченица става 3
брише се.
Чл. 38 постаје чл. 37.
Чл. 39 постаје чл. 38.
Чл. 40 постаје чл. 39. Други став, други ред, после речи
„градОјког“ додати реч „народног“. У трећем реду место
речи „се укључује“ ставити „укључује се“. У четвртом реду,
после речи „одбора“ додати речи „као његов сасгавни део“,
а MđCTO „значију“ ставити „значају“. После „задруге“ ставити тачку и брисати остатак реченице.
Чл. 41 постаје чл. 40. У првом реду бришу се речи „из
задружне својине“. У другом реду, после речи „производњу“
додати речи „која су задружна својина“.
Чл. 42 постаје чл. 41. Место речи „хипотека“ ставити
„залога“.
Чл. 43 ттостаје чл. 42. У првом ставу, први ред, после речи
„давати“ ставити „уговор“. У другом ставу, први ред, место
„може користити“ ставити „користи“. У трећем ставу, други
ред, после речи „ставу“ додати запету, а после „орган“ и
„коришћење“ брисати запету.
Чл. 44 постаје чл. 43. У другом ставу, први ред, место
„предвидеће“ ставити „предвиђа“. У трећем ставу, први ред,
место „прописаће се“ ставити „прописује се“, а место „задруга“ ставити „задруге“. У трећем реду, после речи „улог“
брисати запету.
Чл. 45 постаје чл. 44. У првом ставу, први ред, брисати
реч „остали“. У другом ставу, први ред, место „ће се употребити“ ставити „употребљавају се“. У другом реду место речи
„унапређења“ и „повећања“ ставити „унапређивања“ и „повећавањ а“, а место „побољшања“ ставити „побољшавања“.
У трећем ставу, први ред, реч „се“ ставити иза речи „могу".
Четврти став мења' се и гласи: „Занатске задруге издвајају
део својих прихода у основни фонд задруге, као и у друге
фондове предвиђене правилима задруге.“
Чл. 46 постаје чл. 45. У првом ставу, први ред, место
„добијају награде“ ставити „су плаћени“. У другом ставу,

први ред, место речи „посебно“ ставити „посебне“. У другом
реду, место „уштеда“ ставити „уштеду“.
Чл. 47 постаје чл. 46. У другом ставу, други ред, место
„Правилима“ ставити „Правила“, а место „прописаће се“ ставити „прописују“. У трећем реду место „када“ ставити „кад“.
Чл. 48 постаје чл. 47. Место речи „Занатским задругама“
ставити „Закатском задругом“, а место речи „њихови“ ставити „њени“. У трећем реду брисати реч „овог“.
Додаје се нови члан 48 који гласи: „Приватне занатлије
могу се удруживати у занатлијске набавно-продајне задруге.
Чланови ових задруга могу бити и произвођачке и услужне занатске задруге.
Занатлијске набавно-продајне задруге могу користити
радну снагу незадругара у обиму који одређују прописи народне републике.“
I\ao члан 49 долази штампани члан 36 са изменама тамо
учињеним.
Додаје се нови члан 50 који гласи:
„За занатлијске набавно-продајне задруге важе сходно
одредбе овог закона о занатским задругама.“
Чл. 49 постаје чл. 51.
Чл. 50 постаје чл. 52. У првом реду место ргчи ,.врше
улогу“ ставити „јесу“. У другом реду место речи „оперативног руководиода у погледу“ ставити „оперативни руководиоци“ .
Чл. 51 постаје чл. 53. У трећем реду, после речи „закона“
брисати тачку и додати: „које се односе на занатске радионице државних надлештава,- установа и предлузећа“.
Чл. 52 постаје чл. 54. У четвртом ставу, први ред, после
речи „републике“ додати „у сагласности са министром рада
народне републике“, а даљи текст овога става гласм: „прописује у оквиру општих упутстава Владе ФНРЈ, највећи број
помоћника и мајстора који могу бити запослени у радњи приватног занаглије“.
Чл. 53 постаје чл. 55. Први став, у другом реду, после
речи „дозволе“ брисати запету. Додаје се нов став други који
гласи:
„Народне републике могу прописати да дозволу за вођење занатских радњи извесних струка заната даје извршни
одбор обласног народног одбора.“
Досадашњи став други постаје став трећи.

Чл. 54 постаје чл. 56. Први став мења се и гласи:
„Дозвола за вођење приватне занатске радње издаће се ако
лице које тражи дозволу испуњава услове прописане овим
законом.“
У другом ставу, први ред, после речи „решења“ и после
речи „дозволе“ брисати запете.
Трећи став овога члана брише се.
Чл. 55 постаје чл. 57.
Даљ а нумерација чланова помера се за два до краја
закона.
Чл. 60 постаје чл. 62. У другом ставу, трећи ред, место
речи „када“ ставити „кад“.
Чл. 61 постаје чл. 63. У првом ставу, први и други ред,
после речи „може“ и „народног одбора“ брисати запете.
Чл. 62 постаје чл. 64. У тач. 3 место речи „уколико“ ставити „ако“.
Чл. 63 постаје чл. 65. Под тачксм 4 уместо речи „осудом
сопственика радње“ ставити „ако буде осуђен“.
Чл. 64 постаје чл. 66. Тачка 1 мења се и гласи: „Ако сопственик радње коме није дозвољена обустава вођења радње
из неоправданих разлога дуже од 3 месеца не води радњу,“ .
Тачка друга мења се и гласи: „Ако сопственик радње у вези
с вођељем радње због шпекулантских или сличних дела буде
осуђен за кривично дело односно понављано кажњаван за
прекршај,“.
Чл. 65 постаје чл. 67. У другом ставу, први ред, место
„када“ ставити „кад“.
Чл. 66 постаје чл. 68. У првом ставу, други ред, после
речи „решење“ брисати запету као и у другом ставу, први
ред, после речи „занатлија“ и „радње“.
Чл. 67 постаје чл. 69. Други став мења се и гласи: „Оваква
радња може се водити само преко пословође који мора бити
занатски мајстор и испуњавати све услове предвиђене у чл. 17
овог закона. Продужење вођења радње пријављује се извршном одбору народног одбора који je издао дозволу и оно се
по службеној дужности уписује у регистар“. У трећем ставу,
први ред, гшсле речи „орган“ и у другом реду, после речи
„радње“ брисати запете.
Чл. 69 постаје чл. 71. Место речи „обављање“ ставити:
„Лица која немају своје занатске радње него обављају“, a
место речи „занатске радиности“ ставити „занатску радиност“.
Чл. 70 постаје чл. 72. У првом ставу, други ред, место
речи „државне радионице и“ ставити „државне занатске pa-

дионице и занатске“. У трећем реду, иза речи „града“ додати
речи „издвојеног из састава среза“. Друга реченица овог става
постаје трећи став овог члана и после речи „комора“ брисати
тачку и додати речи „на коју се примењују одредбе овог
закона о среској занатској комори“.
Чл. 71 постаје чл. 73. У другом ставу, други ред, после
речи „среског“ додати „народног одбора“.
Чл. 72 постаје чл. 74. Под тач. а), у првом реду, иза речи
„радионица“ ставити запету, а у другом реду брисати речи
„као li радионица друштвених и задружних организација“ .
У тач. под б), у првом реду, брисати речи „између себе“.
Додаје се нова тачка в) која гласи: „претставници занатских
радионица друштвених и задружних организација које одреде
ове организације;“. Досадашња тачка в) постаје тачка г).
У трећем ставу, први ред, место „одредиће“ ставити „одређује“, а у трећем реду, после речи „радњи“ ставити тачку,
а брисати „(а-в)“.
Чл. 73 постаје чл. 75. У другом ставу, први ред, после
речи „среског“ додати „народног одбора“. У трећем ставу,
први ред, брисати реч „Прописи“, ■реч „народне“ писати
„Народне“, а уместо „донеће“ ставити „доносе“.
Чл. 74 постаје чл. 76. У првом ставу, први ред, место „су“
ставити „јесу“. У тачки 2, други ред, место „сервисе“ ставити
„службе“. У тачки 3, место „мишљење“ ставити „мишљења“.
У тачки 6, други ред, уместо „обједињује“ ставити „уједињује“. Додаје се иова тачка 10 која гласи: „10) да претставља
своје чланове“.
Поднаслов изнад чл. 75 треба да гласи: „Занатска комора народне републике“ .
Чл. 75 постаје чл. 77.
У трећем ставу место „Занатске“ писати „занатске".
У четвртом ставу место речи „именује у управни одбор коморе“ ставити „и извршни одбори обласних народних одбора
именују у управни одбор занатске коморе народне републике“.
Чл. 76 постаје чл. 78. У првом ставу, први ред, место „су“
ставити „јесу“. У тач. 1, други ред, после „и“ додати „на“.
У тач. 2, после „среске“ додати „и градске“. У тач. 3, у последњем реду, место „сервисе“ ставити „службе“.
Чл. 77 постаје чл. 79. У првом ставу, први ред, после
„20000“ брисати тачку и цртицу, а у другом реду, после речи
„се“ ставити две тачке и брисати остатак до краја уводног
дела.
•ч

Код свих тачака, реч на почетку „који“ заменити са „ко“.
У тач. 1, после речи „односно“ додати реч „бесправно“.
У тач. 2 брисати цео други ред и ставити „за чије je обављање основана занатска радња односно радионица;“. У тач. 5
брисати речи „без оправданог разлога“.
Чл. 78 постаје ч*л. 80. У другом реду место „77“ ставити
„79“, . а у трећем реду брисати реч „запленом“. У четвртом
реду место „обављао“ ставити „обављало“.
Чл. 80 постаје чл. 82. У првом ставу, трећи ред, после
речи „спрему“ брисати запету, а у седмом реду брисати речи
„самостално обављање заната“ и додати „занатског мајстора“. У другом ставу, пети ред, после речи „мајстор и“
брисати речи „који испуњава“ и ставити „испуњавати“. Трећи
став овог члаиа постаје наставак другог става овог члана и у
другом реду, после речи „вођења“ додати „такве“.
Чл. 81 постаје чл. 83. У првом ставу, први ред, после речи
„лица“ брисати запету. У четвртом реду место речи „ће одредити“ ставити „одређује“. У петом реду место речи „уколико“
ставити „ако“, а место речи „стекне“ ставити „стекну“ .
Чл. 82 постаје чл. 84. У другом реду брише се реч „својим“. У трећем реду, после речи „законом“ ставити тачку и
брисати даљи текст овог става.
*
Чл. 84 постаје чл. 86. На крају члана брисати тачку, ставити запету и додати „као и одредбе Основног закона о задругама од 18 јула 1946 године које се односе на заиатске
задруге“.
Одбор je учинио још и исправке извесних ситних штампарских омашки и грешака.
Подносећи Савезном већу овај свој извештај, Законодавни
одбор моли Веће да га у целости изволи усвојити.
З а известиоца одређен je др Јерко Радмиловић.
■Претеедник
З а к о в о д а ћ н - о г одбора

С екретар

др Макс Шнудерл, с. р.

Моша Пијаде, с. р.
Ч ланови:

Владимир Симић, с. p., Риста Антуновић, с. p., Радован Мијушковић, с. p., Живота Ђермановић, с. p., Сулејман Фили
повић, с. p., др Јерко Радмиловић, с. p., Ђуро Салај, с. p., Иса
Јовановић, с. p., Едхем Чамо, с. p., Лајчо Јарамазовић, с. p.,
Јоже Лампрет, с. p., Тихомир Никодијевић, с. p., др Јаков Гргурић, с. p., Филкп Лакуш, с. p., Мехмед Хоџа, с. p., Михаило
Ђуровић, с. р.
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Законодавни одбор
Б р . 29
24 M'aijai 1949 годи не

Београд

ВЕЋУ НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Бeoгp ад
Законодавни одбор Већа народа Народне скупштине ФНРЈ
на своји\1 седницама 147, 148 и 150 одржаним 21, 22 и 24
маја 1949 године, претресао je Предлог општег закона о
занатству достављен.му од Претседника Већа народа, а који
je на основу чл. 63 Устава Влада ФНРЈ упутила Народној
скупштини ФНРЈ на решавање.
Сагласно Пословнику Већа народа, а на основу претреса
Предлога општег закона о занатству, Законодавни одбор подноси Већу народа овај извештај.
I

Прихватајући у начелној дискусији разлоге изнете у
писменом образложењу које je у име Владе ФНРЈ поднео
Претседник Привредног савета Владе ФНРЈ, да je унапређење
и даље развијање нашег занатства као привредне гране у
данашњим условима нужно и да занатство, и поред индустриског напретка, игра знатну улогу у подизању животног стандарда становништва, нарочито у својој прерађивачкој и услужној делатности, — Законодавни одбор поздравио je иницијативу Владе ФНРЈ за доношење једног општег закона о занатству у циљу постављања правилне перспективе развитка
занатства у социјализму. Ово утолико пре што je досадашње
отсуство законских прописа, којима би била регулисана
основна питања у многоме стварало тешкоће у погледу спровођења правилне политике према занатству, na je доводило
и до појава неправилног односа наших локалних органа у
питањима занатства.

Потпуно правилно и у складу са општим привредним
развитком и смерницама постављеним у државном привредном плану, законски пројекат полази са становишта да je занатство нужна делатност у социјализму и да као такво треба
да буде укључено у социјалистички сектор привреде добровољно и поступно. He ликвидирајући, нити национализујући
приватни сектор занатства, напротив допуштајући и даље постојање и оснивање занатских радњи и регулишући нужна
ограничавања капиталнстичких елемената у њему, и то забраном употребе туђе радне снаге, ограничењем капацитета
машина које се могу употребљавати у приватној занатској
радњи, тачним одређивањем која приватна занатска радња
може а која не може имати ученике, колики број ученика
и помоћника може имати, — законски пројекат води рачуна
о начелима потребним за правилно омогућивање социјалистичког преображаја занатства.
Одредбе о установљењу државног мајстора заната — која
се даје занатском мајстору са нарочито истакнутом вештином
и искуством и коме држава поверава на управљање државну
занатстку радњу — претставља највиши степен квалификације у занатству и треба да, уз материјално обезбеђење државног мајстора заната, служи као потстрек приватним занатлијама да се добровољно укључе у социјалистички сектор.
Пројекат који je Влада ФНРЈ предложила систематски
и конзеквентно разрађује постављене приндипе тако да Законодавни одбор, разматрајући овај пројекат и усвајајући његова основна начела и поставке, није учинио битних измена у
коначној редакцији коју предлаже Народној скупштини ФНРЈ.
Од битних допуна које je Законодавни одбор унео у циљу
да још боље подвуче основна начела која je Влада ФНРЈ већ
истакла у свом пројекту и да их учини приступачнијим треба
подвући следеће.
У чл. 3 Одбор je додао нови став други у коме je подвукао да држава врши надзор над обављањем занатске радиности и то преко извршних одбора среских односно градских
народних одбора. Затим je, допуном у чл. 22 став 3, обезбеђена породична пензија породици оног државног мајстора
заната који je предао бесплатно своју радњу држави у циљу
регулисања личне пензије, на тај начин што породичну пензију признаје и породици државног мајстора заната који умре
пре навршених пет година државне службе, колико je најмање
потребно да државни мајстор заната односно његова поро-

дица стекне права на пензију. У тим случајевима као основ
за стицање права на пензију признаје се најмањи број година
потребан да се према постојећим прописима може стећи право
на породичну пензију. У истом овом члану Законодавни
одбор -одредио je да се уместо предложених 7.000 динара
исплаћује 5.000 динара као највиша месечна рата за предату радњу приватног занатлије који постане државни мајстор заната. Ово стога што сматра да ће државни мајстор
заната примати принадлежности државног службеника и
друге материјалне погодности предвиђене овим законом.
У глави о занатским задругама учињене су допуне у погледу тачнијег опредељења права удруживања и начина на
који се задруге оснивају, па су у ту сврху додата и нова два
члана (чл. 48 и чл. 50) о праву приватних занатлија на удруживање у занатлиске набављачко-продајне задруге. У четвртом ставу члана 54 Законодавни одбор донео je допуну да
министар комуналних послова народне републике у сагласности са министром рада народне републике прописује који највећи број помоћника и мајстора могу запослити приватне занатлије, док je одредбу о „условима њиховог рад а“ брисао
из пројекта, пошто ово спада у иекључиву надлежност министра рада по општим законским прописима.
У осталим прописима пројекта учињене су само стилистичке измене у циљу разумљивије и лакше примене овог
закона.
II
Сагласно истакнутом и на основу претреса сваког члана
Предлога општег закона о занатству, a no постигнутој сагласности редакционог одбора оба већа, Законодавни одбор je
слободан да Већу народа предложи следеће измене и допуне
у тексту наведеног законског предлога:
(Текст измена и допуна идентичан je ca текстом измена
и допуна у извештају Законодгвног одбора С :ве зн :г већа,
који je налред приложен).
З а известиоца одређен je Милош Царсвић. .

Подносећи Већу народа овај свој извештај, Законодавни
одбор предлаже Већу да га изволи усвојити.
Прс-тседник

Секретар
Рато Дугоњић, с. р.

одбора
Ниико Петровић, с. р.
Замоигодг^ног

Чланови:

Томо Чиковић, с. p., Панко Брашнаров, с. p., Срећко Жумер,
с. p., Драгољуб Илић, с. p., Јоза Миливојевић, с. p., Љуба
Момчиловић, с. p., Михаило Грбић, с. p., Сретен Вукосављевић, с. p., Богдан Орешчанин, с. p., Саво Оровић, с. p., Милан
Поповић, с. p., Јосип Рус, с. p., др Јосип Хрнчевић, с. p.,
Милош Царевић, с. p., Косан Павловић, с. p., Радован
Поповић, с. р.

P R E D L O G
ZAKONA O OTKUPU PRIVATNIH APOTEKA
Član 1
Sve dozvole za vodenje javnih apoteka izdate privatnim
licima prestaju da va-že u roku od šest meseci od dana stupanja
na snagu ovog zakona.
Ministar narodnog zdravlja narodne republike može za
pojedine apoteke ovaj rok produžiti još za tri meseca.
Član 2
Sve lekove, uredaj i ostali materija! koji se nalazi u pri
vatnim apotekama otkupljuje država.
Član 3
Apoteke od privatnih lica preuzeće nadležni sresk odnosno
gradski narodni odbor.
Do preuzimanja produžiče dosadašnji vlasnici' redovan rad
apoteka.
Vlasnici apoteka ne mogu od donošenja ovog zakona do
preuzimanja otuđivati uređaj i materijal u apotekama, nit: prodavati lekove van redovnog poslovanja.
Član 4
Ministar narodnog zdravlja narodne republike doneče za
svaku apoteku rešenje kojim če odrediti dan kada privatnom
licu prestaje važiti dozvola za vodenje apoteke i kada če sreski
odnosno gradski narodni odbor otpočeti preuzimanje apoteke.
Član 5
Inventarisanje i procenu lekova, uredaja i ostalog materijala koji se otkupljuje vrši za svaku apoteku posebna komisija.
Komisiju sačinjavaju pretstavnik ministarstva narodnog
zdravlja narodne republike, pretstavnik sreskog odnosno grad-

skog narodnog odbora na čijem se području nalazi apoteka i
l ce koje taj narodni odbor odredi da preuzme daije vodenje
apoteke. Inventarisanju i proceni može prisustvovati vlasnik
apoteke odnosno lice koje on odredi,
Protiv rada i procene komisije bivši sopstvenik apoteke
može podneti žalbu ministru narodnog zdravlja narodne repu
blike u roku od 8 dana od dana prijema rešenja o proceni.
Član 6
Bivšem sopstveniku apoteke isplatiče se procenjena vred
nost apoteke u mesečnim obrocima od najviše Din. 5.000.—
mesečno.
Član 7
Svi dosadašnji sopstvenici apoteka ispod 60 godina starosti
koji su stručni farmaceuti ili farmaceutski pomočnici dužni su
da, po otkupu apoteke, stupe u državnu službu, Ovim bivšim
vlasnicima apoteke, koji stupe u državnu službu, priznače se
godine provedene na farmaceutskim poslovima kao radni staž
za sticanje prava na penziju ako se odreknu naknade za apoteku i ako provedu u državnoj službi najmanje 5 godina.
Ukoüko bi bivši vlasnik apoteke, koji je stupio u državnu
službu odrekavši se naknade za apoteku, umro pre nego što je
navršio godine službe potrebne po postoječim propisima da
njegova porodi-ca stekne pravo na porodičnu penziju, njegovoj
porodici če se priznati kao osnov za sticanje prava na p o ro 
dičnu penziju najmanji broj godina potreban da se prema po
stoječim p r o p :sima može steči pravo na porodičnu penziju.
Član 8
Skrivanje, oštečenje i otudivanje lekova i sredstava za lečenje van redovne prodaje kao i svako skrivanje, oštečenje i
otudivanje uredaja i ostalog materijala iz apoteke od dana
stupanja ovog zakona na snagu i ostala krivična dela počinjena
u vezi sa lekovima, uredajem i ostal:m materijalom iz apoteke
smatraju se krivičnim delima protiv opštedržavne imovine.
Član 9
Prekršaj propisa čl. 3, st. 2 i 3, ovog zakona kazniče se,
ukoliko ne pretstavlja krivično delo, novčanom kaznom do
50.000.—■ dinara ili kaznom popravnog rada do tri meseca.
Administrativno-kazneni postupak u prvom siepenu vodi
izvršni odbor sreskog odnosno gradskog narodnog odbora, a

rešenje u drugom stepenu donosi izvršni odbor oblasnog na
rodnog odbora.
Clan 10
Odredbe ovog zakona primenjivače se i na slučajeve otkupa
privatnih apoteka koji su započeti pre donošenja ovog zakona,
a koji još nisu okončani, na slučajeve več otkupljenih apoteka
ukoliko vlasnicima još nije isplačena naknada kao 1 na sluča
jeve kada raniji vlasnik, koji je stupio u državnu službu, vrati
državi naknadu primljenu za ustupljenu apoteku.
Odredbe člana 7 ovog zakona primeniće se i prema apotekarima, bivšim vlasnicima apoteke, koji su poklonili apoteku
državi i stupili u državnu službu.
Član 11
Bliže odredbe za izvršenje ovog zakona proplsuju Pretsed
nik Komiteta za zaštitu narodnog zdravlja Vlade FNRJ L Mini
star finansija FNRJ.
Član 12
Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u »Službenom listu Federativne Narodne Republike Jugoslavije«.

OBRAZLOŽENJE
PREDLOGA ZAKONA O OTKUPU PRIVATNIH APOTEKA
Najvećim brojem apoteka upravljaju danas državni organi.
Donošenje Zakona o otkupu privatnih apoteka izazvano je
potrebom da se u apotekarskoj -službi dosledno ostvari jedinstveni sistem i obezbede uslovi za sigurnije i bolje snabdevanje
potrošača lekovima. Predlogom zakona predvida se otkup i
svih preostalih privatnih apoteka sa svim lekovima, uredajem
i materijalom koji se u njima nalazi.
Vodeči računa o tome da je potrebno obezbediti konti
nuitet u radu otkupljenih apoteka predlog zakona utvrduje
dužnost dosadašnjih vlasnika da produže rad apoteka sve dok
ne budu preuzete od nadležnih sreskih i gradskih narodnih
odbora. Predlog zakona ujedno predvida da su stručni farmaceuti u privatnim apotekama, koji nisu navršili 60 godina ži
vota, dužnl da stupe u državnu službu.

г

Vlasnicima apoteka priznaje se naknada u višini procenjene vrednosti apoteke s tim da če im ona biti isplačena u
mesečnim öbrocima od najviše Dinara 5.000.— Onim apotekarima koji stupe u državnu službu i odreknu se naknade za
otkupljenu apoteku priznaju se sve godine ranije provedene
na farmaceutskim poslovima kao radni staž za sticanje prava
na penziju.
Pored ovoga predlog zakona predvida da če se njegove
odredbe pod istim uslovima primenjivati i na ranije izvršene
slučajeve otkupa apoteka odnosno na slučajeve kada su vlasnici poklonili apoteke državi.
18 ш •;?. 1949 g o du'n e
Beogffid
Min is t ar— P r e t s e dn ik Kami t e t a
za zaštitu n a ro d n o g zdravljia Vlade FN RJ

dr Pavle Gregorič, s. r.

I Z V E Š T A J
ZAKONODAVNOG ODBORA SAVEZNOG VEČA NARODNE
SKUPŠTINE FNRJ O PREDLOGU ZAKONA O OTKUPU
PRIVATNIH APOTEKA
NARODNA SKUPŠTINA FNRJ
SA VEZNO VEČE

Z akonodavni o dbor
Br. 235
24 ma a 1949 god.
Be o,g rad

SAVEZNOM VEČU NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
Beograd
Zakonodavni odbor Saveznog veča Narodne skupšt;ne
FNRJ na svojim sednicama od 23 i 24 maja 1949 godine, pretresao je Predlog zakona o otkupu privatnih apoteka, dostav
ljen mu od Predsednika Saveznog veča, a koji je na osnovu
čl. 63 Ustava Vlada FNRJ uputila Narodnoj skupštini na
rešavanje.
I
Razmatrajuči predloženi tekst ovog zakonskog predloga
kao i obrazloženje Pretsednika Komiteta za zašt tu na rodnog
zdravlja, Zakonodavni odbor usvojio je u celosti predloženi

Tekst, u kome su izvršene manje stilske ispravke. Imajuči u
vidu da se u svim narodnim republikama* najveći deo apoteka
nalazi u državnem rukama:, te da je neznatan broj apoteka
ostao u rukam a privatnih vlasnika, Odbor smatra da če se
ovim zakonom konačno . regulisati pitanje jednoobraznog i
najcelishodnijeg upravljanja svim apotekama u našoj zemlji.
Na ovaj če način trudbeničke ma,se, naročito u onim mestima
gde isu dosada bile privatne apoteke, biti brže, redovnije i sitjurnije snabdevene lekovima. Da ne bi došlo do- zastoja u
radu apoteka zbog prelaiska u državne ruke, ovaj zakonski
predlog u članu 7 izričito odreduje da su raniji vlasnici apo
tek a sa stručnim pomočnim osobljem obavezni da održe k o n 
tinuitet rada do preuzimanja apoteke, kao i dai su apotekari
\ apotekarski pomočnici ispod 60 godina starosti dužni da
stupe u državnu službu. P ored toga, predlog zakona omogučuje dosadašnjim vlasnicima,koji stupe u državnu službu i pri
'tome se odreknu prava na naknadu, i u državnoj službi p r o 
vedu najmanje 5 godina, pravo na penziju. Obzirom na činje
nice da je u kapitalističkom društvu postojalo pravo nasleda
vlasništva apoteka a koje pravo potiče još iz ranijih vremena,
danas imamo takvih slučajeva gde su vlasnici apoteka udovice i maloletna deca, kojima je to jedini izvor prihoda, Zbog
toga. zakon predvida plačanje otkupljenih apoteka -u redovnim
mesečnim iznosima, obezbedujuči na taj način izdržavanje
ovakvim vlasnicima.
II
Saglasno istaknutom i na osnovu pretresa svakog člana
Predloga zakona o otkupu privatnih apoteka, a po postignutoj
saglasnosti redakcionih komisija oba veča, Zakonodavni
odbor je Slobodan da Saveznom veču predloži sledeče izmene
n dopune -u tekstu navedenog zakonskog predloga:
Član 1. U prvom stavu, u drugom redu, umesto reči »u
roku od« staviti »najkasnije po isteku«.
Član 3. U drugom stavu, mesto reči »produžiče« staviti
reč »produžuju«.
Član 4. U prvom redu, umesto reči »doneče« staviti »do
nosi«. U drugom redu, umesto »če odrediti« staviti »se odre
duje«, a umesto reči »kada« staviti »kad«. Isto tako u trečem
redu, umesto »kada« staviti »kad«.
Član 5. U drugom stavu, peti red, umesto reči »može« sta
viti reči »ima pravo«. U trečem stavu, u prvom i drugom redu,

‘umesto reči »sopstvenik apoteke može« staviti reči »vlasnik
apoteke ima pravo«.
Član 6. U prvom redu, umesto reči »sopstveniku« staviti
'»vlasniku«. U drugom redu, umesto »Din. .5.000.— mesečno«
staviti »pet hiljada dinara«.
Član 7. U prvom stavu, u prvom redu, umesto reči »sopstvenici« staviti »vlasnici«. U drugom redu brisati' reč »stručni«.
U trečem redu, iza »da« i iza reči »apoteke« brisati zapete.
U četvrtom redu, posle reči »apoteke« i reči »službu« brisati
zapete. U šestom redu, posle reči »penziju« stavita zapetu.
U drugom stavu u početku, umesto reči »Ukoliko« staviti
'»Ako«. U petom redu, umesto reči »če se priznati« staviti reči
»priznaje se«. U šestom redu brisati reči »da se«. U sedmom
redu, umesto reči »može steči pravo« staviti »za, sticanje
prava«.
Član 8, U prvom i drugom redu, umesto reči »oštečenje«
staviti reči »oštečivanje«. U drugom redu, posle reči »prodaje«
staviti zapetu. U četvrtom redu, umesto reči »ovog zakona na
Pravo ii dužnost da viju vojno-pomorske zastave FNRJ
snagu« staviti reči »na snagu ovog zakona«. U poslednjem
redu umesto reči »opštedržavne« staviti reč »opštenarodne«.
Član 9. U prvom stavu, u trečem -redu, posle broja
'»50.000.— » brisati tačku i crticu. U drugom stavu
na kraju
prvog reda, posle reč; »vodi« dodati reči »i donosi
rešenje«.
‘U drugom redu, posle reči »odbora« staviti tačku i brisati
ostatak rečenice. Dodaje se nova rečenica, ko ja glasi: »Protiv
ovog rešenja žalba se podnosi višem državnom organu u roku
od petnaest dana, čije je rešenje konačno.«
Član 10. U prvom stavu, u četvrtom redu, posle reči
»naknada« staviti- zapetu.
Podnoseči Saveznom veču ovaj svoj izveštaj, Zakonodavni
odbor moli Veče da ga izvoli u celosti usvojiti.
Za izvestioca odreden je Edhem Čamo.
S e k re ta r

dr Maks Šnuderl, s. r.

P re tse d n ik
Zallcoinodavnog o d bo ra

Moša Pijade, s. r.

Č l a n o v i:
Vladimir Simič, s. r., Radovan Mijušković, s. r., Života Dermanovlič, s. r., Mihailo Durovič, s. r., Lajčo Jaramazovič, ,s. r.,
Mehmed Hodža, s. r., dr Jerko Radmilovič, s, r., Du^o Sa
laj, s. r., Tihomir Nikodijević, s. r., Jože Lampret1, s. r., Su
lejman Filipovič, s. r., Edhem Čamo, s. r., dr Jakov Grgurič, s. r., Rista Antunovič, s. r., Isa Jovanovič, s. r.

IZ V E Š T A J
ZAKONODAVNOG ODBORA VEČA NARODA NARODNE
SKUPŠTINE FNRJ O PREDLOGU ZAKONA O OTKUPU
PRIVATNIH APOTEKA
NARODNA SKUPŠTINA FN RJ
VECE

NARO DA

Z ikonodavni o d b o r
Br. 30
24 ma;,a 1949 god.
B eog rad

VEČU NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
Beograd
Zakonodavni odbor Veča naroda Narodne .skupštine FNRJ
na svojim sedn cama 149 i 150 održanim 23 i 24 maja 1949
'godine, pretresao je Predlog zakona o otkupu privatnih apo
teka, dostavljen mu od Pretsednika Veča naroda, a koji je
na osnovu čl. 63 Ustava Vlada FNRJ uputila Narodnoj skupštini FNRJ na rešavanje.
Saglasno Poslovniku Veča naroda, a na osnovu pretresa
P redloga zakona o otkupu privatnih apoteka, Zakonodavni
odbor podnosi Veču naroda ovaj izveštaj.
I
Razmatrajuči predloženi tekst ovog zakonskog predloga
kao i obrazloženje Pretsednika kom iteta za zaštitu narodnog
zdravlja, Zakonodavni odb o r ga je usvojio u celosti sa manjim
stilskim ispravkama. Imajuči u vidu da se u svim narodnim
republikama največi broj apoteka več nalazi u državnim ,rukama, te da je neznatan broj apoteka ostao u rukama pri
vatnih vlasnika — Odbor sm atra da če se ovim zakonom
konačno regulisati pitanje jednoobraznog i najcelishodnijeg
upravljanja sv:m apotekama u našoj državi. Na ovaj način če
trudbeničke mase, naročito u onim mestima gde su dosada
foile privatne apoteke, biti brže, redovnije i sigurnije snabdeVene lekovima. Da ne bi došlo do zastoja u radu apoteka zbog
prelaska u državne ruke, ovaj zakonski predlog u članu 7 izri'čito odreduje da su rani ji vlasnici apoteka sa stručnim pom oč
enim osobljem obavezni da održe kontinuitet rada do preuzimanja apoteka kao i to, da su apotekari i apotekarski pom oč
nici ispod 60 godina starosti dužni da stupe u državnu službu.
£>ored to g a isti član zakona omogučuje dosadašnjim vlasni-

cima koji stupanju u državnu službu, da u slučaju ako se
odreknu prava na naknadu i provedu u državnoj službi naj'manje pet godina, steknu sva prava državnih službenika, pa,
p rem a tome, i prava na penziju. S obzirom na činjenicu da
je u kapitalističkom društvu postojalo pravo nasleda vlasništva apoteka, a koje pravo potiče još iz ranijih vremena,, danas
imamo takvih slučajeva gde su vlasnici apoteka udovice i ma'loletna decai, kojima je to jedini izvor prihoda. Zbog toga
-zakon predvida plačanje otkupljenih apoteka u redovnim me
sečnim iznosima obezbeđujući na taj način izdržavanje ovakvim
■vlasnicima.
II
Saglasno istaknutom ; na osnovu pretresa svakog člana
■Predloga zakona o otkupu privatnih apoteka, a po postignutoj saglasnosti redakcionog odbora oba veča, Zakonodavni
odbor je Slobodan da Veču naroda predloži sledeče izmene i
'dopune u tekstu navedenog zakonskog predloga:
(Tekst izmena i dopuna identičan je sa tekstom izmena i
dopuna u izveštaju Zakonodavnog odbora Saveznog veča, koji
je napred priložen.)
Podnoseči Veču naroda ovaj izveštaj, Odbor predlaže Veču
'da ga izvoli usvojiti.
Za izvestioca Odbor je odredio Ljubu Momčiloviča.
P re tse d n ik
Zstooinodavnog od b o ra

Selkretar

Rato Dugonjič, s. r.

Ninko Petrovič, s. r.
Članovi:

Tomo čikovlič, s. r., Panko Brašnarov, s. r., Srečko Žumer, s. r.,
Dragoljub Ilič, s. r., Joža Milivojevič, s. r., Ljuba Momčilo*vič, s. r., Mihailo Grbič, s. r., Sreten Vukosavljevič, s. r., Bog
dan Oreščanin, s. r., Savo Orovič, s. r., Milan Popovič, s. r.,
■Josip Rus, s. r:, dr Josip Hrnčevič, s. r., Miloš Carevič, s. r.,
1
Kosan Pavlovič, s. r., Radovan Popovič, s. r.

P R E D L O G
ZAKONA O VOJNO-POMORSKIM ZASTAVAMA FEDERA
TIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
Član 1
Ustanovljavaju se vojno-pomorske zastave Federativne
Narodne Republike Jugoslavije,
imaju samo ratni i pomočni brodovii Jugoslovenske ratne m o r
narice i brodovi Narodne odbrane FNRJ.
Član 2
Vojno-pomorske zastave FNRJ jesu: vojno-pomorska za
stava, počasna vojno-pomorska zastava, zastava pomočnih brodova Jugoslovenske ratne mornarice i zastava brodova Na
rodne odbrane.
Član 3
Vojno-pomorska zastava FNRJ je crvene boje. Ima vodoravan položaj, a odnos njene višine prema dužini je 1 : 1,5.
Gornja unutrašnja četvrtina zastave pokrivena je jugoslovenskom državnom zastavom u vodoravnom položaju i ova
je od ostalog crvenog polja cele zastave odvojena uskim belim
rubom. Crvena petokraka zvezda u sredini državne zastave
oivičena je uskim žutim rubom, a ispod zvezde je žuti kružni
venac kao na ordenu Partizanske zvezde I stepena, u istom
odnosu prema zvezdi kao na ordenu.
Član 4
Počasna vojno-pomorska zastava FNRJ ista je kao vojnopom orska zastava, samo sa državnim grbom umesto petokrake.
zvezde. Državni grb doseže do % širine plavog odnosno crve
nog polja državne zastave. Trobojka državne zastave sačinjava
pozadinu iza pet plamenih buktinja u sredini grba.

Zastava pomoćnih brodova Jugoslovenske ratne m orna
rice ista je kao vojno-pomorska zastava samo što je crvena
p etokraka zvezda bez žutog ruba i ne prelazi srednje belo
polje državne zastave u gornjoj unutrašnjoj četvrtini.
Član 6
Zastava brodova Narodne odbrane FNRJ je crvene boje
sa državnom zastavom u obliku ravnokrakog trougla sa osnovicom na unutrašnjem rubu i vrhom u sredini crvene zastave.
Crvena zvezda je običnog oblika, smeštena u sredini belog
polja, računajuči prema sredini plavog i crvenog polja.
Državna zastava odvojena je od crvenog polja tankim
belim rubom, koji je produženje srednjeg belog polja.
Član 7
Ovlaščuje se Ministar narodne
odredbe za izvršenje ovog zakona.

odbrane da izda bliže

Član 8
Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u »Službenom listu Federativne Narodne Republike Jugoslavije«.

OBRAZLOŽENJE
PREDLOGA ZAKONA O VOJNO-POMORSKIM ZASTAVAMA
FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
Vojno-pomorske zastave koje viju ratni i pomočni brodovi Jugoslovenske ratne mornarice i brodovi Narodne
odbrane FNRJ i pitanje vijanja tih zastava nije dosad bilo
pravno regulisano. Vojno-pomorske zastave koje su dosad u
praksi vijali ovi brodovi bitno se ni!su razlikovale od državne
zastave. To je dovodilo do izvesnih nesporazuma ii zadavalo
je teškoče našim pomorskim organima u pogledu razlikovanja
pomenutih brodova i trgovačkih brodova prilikom primene
raznih postupanja u našim teritorijalnim i unutrašnjem vodama.
Več sama ova činjenica ukazuje na potrebu da se naše vojnopomorske zastave jasno odrede i da se njihovo vijanje pravno
reguliše zakonom.

Osim toga regulisanje vojno-pomorskih zastava potrebno
je i sa gledišta m edunarodnog prava. Medunarodno pravo, kao
što je poznato, utvrduje posebna pravila d postupke za brodove koji viju vojno-pomorske zastave kako na otvorenom
moru tako i u teritorijalnim vodama.
Sve ovo ukazuje na opravdanost donošenja zakona koji
odreduje vojno-pomorske zastave FNRJ i brodove koji imaju
pravo i dužnost da viju te zastave.
23 maja 1949 go d in e
B eograd
P re tse d n ik Vliade FN RJ
A t o s t a r n aro d n e od brane
M aršal Ju g o slavije

Josip Broz Tito, s. r.

IZVEŠTAJ
ZAKONODAVNOG ODBORA SAVEZNOG VEČA NARODNE
SKUPŠTINE FNRJ O PREDLOGU ZAKONA O VOJNO-POMORSKIM ZASTAVAMA FNRJ
NARODNA SKUPŠT1NA FN R J
S AVE ZN O

VEC E

Zaikonodavini' o d b o r
Br. 241
24 ma',a 1949 -o d .
B eograd

SAVEZNOM VEČU NARODNE SKUPŠTINE FNRJ

Beograd
Zakonodavni odbor Saveznog veča. Narodne .skupštine
FNRJ pretresao je na svojoj sednici od 24 maja 1949 godine,
'Predlog zakona o vojno-pomorskim zastavama Federativne
Narodne Republike Jugoslavije, dostavljen mu od Pretsednika
'Saveznog veča, a koji je na osnovu čl. 63 Ustava Vlada FNRJ
podnela N arodnoj skupštini FNRJ na rešavanje.
J
Zakonodavni odbor Saveznog veča usvojio je u potpunosti obrazloženje Pretsednika Vlade FNRJ o potrebi donošenja

Zakona o vojno-pomorskim zastavamai Federativne Narodne
^Republike Jugoslavije.
Pitanje vojno-pomorskih zastava nije dosada zakonski
rešeno već su svi brodovi ratne m ornarice vijali državne za
stave i na taj, način nisu se mogli međusobno raspoznavati i
'postojala je mogučnost nesporazuma prilikom primene p r o 
pisa u našim vodama.
Usvajanjem predloženog zakona pravilno če se rešiti pi
ta n je vojno-pom orskih zastava kako za. ratne i pomočne brodove Jugoslovenske ratne m ornarice tako i za brodove NaVodne odbrane te tako u potpunosti, otikloniti gornje teškoče.
’Ovim če se ujedno ispuniti obaveza u odnosu na meduna■
’rodno pravo koje utvrduje pravila i postupke prem a brodovima koji viju vojno-pom orske zastave.
II
Saglasno istaknutom i na osnovu pretresa svakog člana
'Predloga zakona o vojno-pomorskim zastavama Federativne
'Narodne Republike Jugoslavije, a po postignutoj saglasnosti
redakcione komisije oba veča, Zakonodavni odbor predlaže
'Saveznom veču sledeče izmene i dopune u tekstu navedenog
■zakonskog predloga:
U članu 3, drugi 'Stav, peti red, iza reči »rubom« brisati
<zapetu i reči »a ispod zvezde je žut kružni venac« i staviti
'»i leži na žutom kružnom vencu«. U šestom redu, iza reč:
‘»stepena« brisati zapetu i staviti tačku, a ostatak rečenice do
kraja brisati.
Podnoseći Saveznom veču ovaj svoj izveštaj, Zakonodavni
odbor moli Veče da ga u celosti 'izvoli usvojiti.
Za izvestioca odreden je Jože Lampret.
P retse d n ik
Z akon» d evn o,g- o d b o ra

S e k re ta r

dr Maks Šnuderl, s. r.

Moša Pijade. s. r.
Č l a n o v i:

Vladimir Simič, s. r., Radovan Mijuškovič, s. r., Života Dermanovič, s. r., Mihailo Đitfović, s. r., Lajčo Jairamazovič s. r.,
■Mehmed Hodža, š. r., dr Jerko Radmilovič, s. r., Duro Salaj, s. r.,
'Tihomir Nikodijević, s. r., Jože Lampret, s. r., Sulejman Fili
povič, s. r., Edhem Čamo, s. r., dr Jakov Grgurič, s. r., Rista
Antunovič, s. r., Isa Jovanovič, s. r.

IZV E Š T A J
ZAKONODAVNOG ODBORA VEČA NARODA NARODNE
SKUPŠTINE FNRJ O PREDLOGU ZAKONA O VOJNOPOMORSKIM ZASTAVAMA FNRJ
NARODNA SKUPŠTINA F N R J
VEČE

NA RO D A

Z akonodavni odboj
Br. 34
24 m a ',a 1949 god.
B eo g ra d

VEČU NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
Beograd
Zakonodavni odbor Veča naroda Narodne skupštine FNRJ
na svojoj 150 sednici održanoj 24 maja 1949 godine, pretresao
je Predlog zakona o vojno-pomorskim zastavama Federativne
Narodne Republike Jugoslavije, dostavljen mu od Pretsednika
Veča .naroda, a koji je na osnovu čl. 63 Ustava Vlada FNRJ
podnela N arodnoj skupštini FNRJ na rešavanje.
Saglasno Poslovniku Veča naroda, a na osnovu pretresa
ovog zakonskog predloga, Zakonodavni odbor podnosi Veču
sledeči izveštaj.
J
Zakonodavni odbor Veča naroda usvojio je u potpunostii
'obrazloženje Pretsednika Vlade FNRJ o potrebi donošenja Za
kona o vojno-pomorskim zastavama Federativne Narodne
Republike Jugoslavije.
Pitanje vojno-pomoirskih zastava nije dosada zakonski
rešeno več su svi brodovi ratne m ornarice vij ali državne za
stave i na taj način nisu se mogli medusobno raspoznavati i
postojala je mogučnost nesporazuma prilikom primene propisa u našim vodama.
Usvajanjem predloženog zakona pravilno če se rešiti piЧапје vojno-pom orskih zastava kako za ratne i pomočne brodove Jugoslovenske ratne nmrnairice tako i za brodove Na
r o d n e odbrane te tako u potpunosti otkloniti gornje teškoče.
Ovim če se ujedno ispuniti obaveza u odnosu na međunarodno pravo koje utvrduje pravila i postupke prem a brodovima koji viju vojno-pom orske zastave.

Saglasno istaknutom i na osnovu p retresa svakog člana
'Predloga zakona o vojno-pomorskim zastavama Federativne
N arodne Republike Jugoslavije, a po postignutoj saglasnosti
redakcione komisije oba v e č a , Zakonodavni odbor predlaže
Veču naroda sledeče izmene i dopune u tekstu navedenog
■zakonskog predloga:
U članu 3, drugi stav, peti red, iza reči »rubom« brisati
zapetu i reči »a ispod zvezde je žut kružni venac« i staviti
'»i leži na žutom kružnom vencu«. U šestom redu, iza reč:
■»stepena« brisati zapetu i staviti tačku, a ostatak rečenice do
'kraja brisati.
Podnoseči Veču naroda ovaj svoj izveštaj, Zakonodavni
'odbor moli Veče da ga u celosti izvoli usvojiti.
Za izvestiocai odreden je Bogdan Oreščanin.
Selkretia.r

Rato Dugonjič, s. r.

P re tse d n ik
Zaikomoidiaivmo,g odb o ra
Ninko Petrovič, s. r.

Č lan o v i:
Tomo Gikovič, s. r., Panko Brašnarov, s. r., Srečko Žumer, s. r.,
Dragoljub Ilič, s. r., Joža Milivojević, s. r., Ljuba Momčilovič, s. r., Mihailo Grbič, s. r., Sreten Vukosavljevič, s. r., Bog'dan Oreščanin, s. r., Savo Orovič, s. r., Milan Popovič, s. r.,
Josip jfu s, r. s., Miloš Carevič, s. r., Kosan Pavlovič, s. r.,
Radovan Popovič, s. r.,

P R E D L O G
ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O UREĐENJU
NARODNIH SUDOVA
Član 1
Član 21 stav 3 Zakona o uređenju narodnih sudova menja
se i glasi:
»Pretsednika, sudije i sudije-porotnike okružnog suda bira
i razrešava narodni odbor oblasti. U Narodnoj Republics Crnoj
Gori pretsednika, sudije i sudije-porotnike okružnog suda bira
i razrešava Narodna skupština Crne Gore, a u autonomnoj p o 
krajini odnosno* u autonom noj oblasti narodna skupština autonomne pokrajine odnosno narodni odbor autonomne oblasti«.
Član 2
Ukida se član 21 a).
Član 3
Član 22 stav 1 menja se i glas::
»Kad se teritorijalna nadležnost okružnog odnosno sreskog
suda ne poklapa sa teritorijalnom nadležnošču obl as nog odno
sno sreskog narodnog odbora, izbor sudija i sudija-porotnika
v r š i's e na taj način što jedan broj sudija i sudija-porotnika
bira jedan narodni odbor, a drugi broj sudija i sudija-porotnika
drugi narodni odbor. Koliki če broj sudija i sudija-porotnika
birati pojedini narodni odbor odrediče srazmerno broju stanovništva n rn istar pravosuda narodne republike, koji odreduje i
koji če narodni odbor birati pretsednika suda«.
Član 4
Član 27 menja se i glasi:
»Sreski i okružni sudovi, kao i vrhovni sud autonomne po
krajine, podnose izveštaj o svome radu pretstavničkim telima

koja su ih izabrala. U Narodnoj Republici Crnoj Gori okružni
sudovi podnose izveštaj o svom radu Prezidijumu Narodne
skupštine Crne Gore. Izveštaj se podnosi šestomesečno, ukoliko
pretstavničko telo ne zatraži da mu se izveštaj podnese i ranije.
Izveštaj se podnosi pismeno, a na zahtev se m ora i usmeno
obrazložiti.
Vrhovni sud FNRJ i vrhovni sudovii narodnih republika
podnose izveštaj o svom radu Prezidijumu Narodne skupštine
FNRJ odnosno prezidijumu narodne skupštine narodnih repu
blika kad ovi to zatraže«.
Član 5
Tačka b) člana 40 menja se i glasi:
»od gradanskih stvari naročito: imovinske sporove u kojima je jedna stranka država, državno preduzeče ili državna
ustanova i sporove o naknadi štete koju učine gradanima dr
žavni službenici nepravilnim vršenjem službe, ako vrednost
zahteva nije veča od pedeset hiljada dinara; imovinske sporove
bez obzira na vrednost, ako nijedna stranka nije država, dr
žavno preduzeče ili državna ustanova; sporove o važnosti, ništavosti i razvodu braka; sporove iz odnosa roditelja i dece bilo
bračne bilo vanbračne; sporove o odredivanju i ispravci g r a 
nita nepokretnosti; sporove o službenostima; sporove zbog
ometanja poseda; sporove iz ugovora o zakupu i najmu; spo
rove koji potiču iz radnih odnosa; po pravilu sve vanparnične
i sve izvršne stvari«.
Član 6
Tačka b) člana 49 menja se i glasi:
»od gradanskih stvari naročito: imovinsko-pravne sporove
u kojima je jedna stranka država, državno preduzeče ili državna
ustanova kao i sporove o naknadi štete koju učine gradanima
državni službenici nepravilnim vršenjem službe, ako vrednost
zahteva prelazi pedeset hiljada dinara; sporovi o rudničkim i
pomorskim stvarima; vodenje trgovinskog registra«.
Član 7
Po stupanju na snagu ovog zakona, sve sporove o važnosti,
ništavosti i razvodu braka, ukoliko nije izrečena prvostepena
presuda, okružni sudovi ustupiče nadležnim sreskim sudovima
Ako drugostepeni sud po žalbi ukine prvostepenu presudu
okružnog suda, predmet če se ustupiti nadležnom sreskom sudu.
Član 8
Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u »Službenom listu Federativne Narodne Republike Jugoslavije«.

O B R A Z L O Ž E N JE
PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O UREDENJU
NARODNIH SUDOVA
Osnivanjem oblasti kao novih administrativno-teritorijalnih
jedinica nastaje potreba da se i u pogledu organizacije našeg
sudskog sistema izvrše izvesne odgovarajuče izmene.
Predlog zakona za izmenu Zakona o uredenju narodnih
sudova ima za cilj da izvrši potrebne izmene u organiza
ciji sudstva unoseći dve bitnije izmene u postoječi' Zakon
o uredenju narodnih sudova. Te izmene tiču se izbora pretsedrnka, sudija i sudijanporotnika okružnih sudova i u vezi s time
izmene nadležnosti ovih sudova u bračnim sporovima.
Osnivanjem narodnih odbora oblasti menja se i teritorijalna nadležnost okružnih sudova tako, što če se njihova teritorijalna nadležnost p o pravilu poklapati sa teritorijalnom
nadležnošču narodnih odbora oblasti.
Pre ukidanja okružnih narodnih odbora izbor pretsednika,
sudija i sudija-porotnika okružnih sudova u okrugu ili gradu
vršili su okružni narodni odbori okruga ili grada. Ukidanjem
okružnih narodnih odbora ovu nadležnost su na osnovu čl. 21 a)
Zakona o uredenju narodnih sudova vršile okružne skupštine
delegiranih odbornika sreskih i gradskih narodnih odbora.
Osnivanjem narodnih odbora oblasti i proširenjem područja
okružnih sudova ostvarena je mogučnost da okružne sudove
biraju odgovarajuči organi državne vlasti na njihovoj terito
riji tj. oblasni narodni odbori.
Druga izmena se odnosi na ustanovljenje nadležnosti sre
skih sudova u sporovima o važnosti, ništavosti i razvodu
braka. Ova izmena je nužna s obzirom na pretstoječe smanjenje
b roja okružnih sudova. Ako bi bračni sporovi a naročito sporovi o razvodu braka, čiji je broj danas znatan, ostali u na
dležnosti okružnih sudova, time bi u velikoj meri bilo otežano
ostvarenje prava gradana u ovim sporovima. S druge strane,
smanjenjem b roja okružnih sudova ovi sudovi če se u velikoj
meri organizaciono učvrstiti, podiči če se kvalitet njihovog
rada, tak o da če oni pružiti punu garantiju zakonitosti u konačnom, drugostepenom odlučivanju u ovim sporovima.
Ostale izmene u predloženom zakonu odnose se na usaglašavanja koja su nužna usled navedenih bitnih izmena.
18 misijiai 1949 g o d in e
Beogrlad

Minister ipravoisuda
Frane Frol, s. r.

ZAKONODAVNOG ODBORA SAVEZNOG VEČA NARODNE
SKUPŠTINE FNRJ O PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA
ZAKONA O UREDENJU NARODNIH SUDOVA
NARODNA SKUPŠTINA FN R J
SA V EZ NO

VEČE

Z ako no d av n i o db o r
Br. 238
24 ma;,a 1949 god.
B e o g ra d

SAVEZNOM VEČU NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
Beograd
Zakonodavni odbor Saveznog veča Narodne skupštine
FNRJ na svojim sednicama od 23 i 24 maja 1949 godine, pretresao je Predlog zakona o izmenama Zakona o uređenju na
rodnih sudova, dostavljen mu od Pretsednika Saveznog veča,
a koji je na osnovu čl. 63 Ustava Vlada FNRJ podnela; Narodnoj skupštinii FNRJ na rešavanje.
I
Novom administrativno-teritorijalnom podelom narodnih
republika na oblasti i obrazoyanjem narodnih odbora oblasti
pokazala se p o tre b a i za proširenje p odručja teritorijalne
■nadležnostii okružnih sudova, što če ujedno imati za posle'dicu znatno smanjenje broja okružnih sudova.
U vezi s tim 'zmenama potrebno je isto tako odrediti
organa koji bi.ra i reguliše način izbora pretsednika i sudija
‘i sudija-porotnika okružnog suda.
Pošto ise nadležnost okružnih sudova proširuje na znatno
šire teritorijalno područje, u dnteresu je što bržeg, jevtinijeg
i lakšeg ostvarenja prava gradana da se za sporove o važnosti,
ništavosti i razvodu braka ustanovi nadležnost sreskih sudova,
namesto« dosadašnje nadležnosti okružnih sudova tako da če
sudovi za ovu vrstu sporova, kojih je još uvek znatan broj,
biti još bliži strankama.
Smanjenjem broja okružnih sudova ovi če se organizaciono učvrstiti i podiči če se kvalitet njihovog rada, a prilikom
reorganizacije okružnih sudova dobiče se jedan broj stručno
kvalifikovanih kadrova koji če se moči upotrebiti na drugom
mestu.

Saglasno istaknutom i na osnovu pretresa svakog člana
Predloga zakona o izmenama Zakona o uredenju narodnih su
dova, a po postignutoj saglasnosti redakcione komisije oba
veča, Zakonodavni odbor je Slobodan da Saveznom veču pre
dloži sledeče izmene i dopune u tekstu navedenog zakonskog
predloga:
Član 1 menja se i glasi: »Član (21, stav 3 Zakona o u re 
denju narodnih sudova menja se i glasi: »Pretsednika, sudije i
sudije-porotnike okružnog suda bira i razrešava narodni odbor
oblasti. U Narodnoj Republici' Crnoj Gori pretsednika, sudije
i sudje-porotnike okružnog suda bira i razrešava Narodna
'skupština NR Crne Gore, u autonom noj pokrajini narodna
■skupština autonom ne pokrajine, u autonom noj oblasti narodni
odbor autonom ne oblasti.«
U čl. 5, trečii red odozdo, reč »ometanje« zamenjuje se
sa »smetanje«.
Član 7. Poslednji red, reči »predmet če se ustupiti« zamenjuju se sa »ustupiče se predmet«.
Podnoseči Saveznom veču ovaj svoj izveštaj, Zakonodavni
odbor moli Veče da ga izvoli u svemu usvojiti.
Za izvestioca odreden je Života Đermanović.

Pretsednik
Selkretor

Zaikoraadsivnog' od b o ra

dr Maks Šnuderl, s. r.

Moša Pijade, s. r.
Članova:

Vladimir Simič, s. r., Radovan Mijuškovič, s. r., Života Dermanović, s. r., Mihailo Đurović, s. r., Lojčo Jaramazovič, s. r.,
'Mehmed Hodža, e. r., dr Jenko Radmil o vič, s. r., Duro Salaj, s. r,.
Tihomir Nikodijevič, s. r., Jože Lampret, s. r., Sulejman Fili
povič, s. r., Edhem Čamo, s. r., dr Jakov Grgurič, s. r., Rista
Antunović, s. r., Isa Jovanovič, s. r.

ZAKONODAVNOG ODBORA VEČA NARODA NARODNE
SKUPŠTINE FNRJ O PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA
ZAKONA O UREDENJU NARODNIH SUDOVA
NARODNA SKUP5TLNA FN R J
VEČE

N ARO DA

Z ak onodavni o dbor
Br. 33
24 m a .a 1949 g od.
B e o g ra d

VEĆU NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
Beograd
Zakonodavni odbor Veča naroda Narodne skupštine FNRJ
na. svojim sednicama 149 i 150 održanim 23 i 24 maja' 1949
godine, pretresao je Predlog zakona o izmenama Zakona o
uredenju narodnih sudova, dostavljen mu od Pretsednika Veča
naroda, a koji je na osnovu čl. 63 Ustava Vlada FNRJ podnela
Narodnoj skupštini FNRJ na rešavanje.
Saglasno Poslovniku Veča naroda, a na osnovu pretres®
ovog zakonskog predloga, Zakonodavni odbor p odno-sd Veču
sledeči izveštaj.

I
Novom adminisitrativno-teritorijalnom podelom narodnih
republika na oblasti i obrazovanjem narodnih odbora oblasti
pokazala se potreb» i za proširenje p odručja teritorijalne
nadležnosti okružnih sudova, što če ujedno imati za posledicu znatno smanjenje broja okružnih sudova.
U vezi s tim izmenama potrebno je isto tako odrediti
organa koji bi,ra i reguliše način izbora pretsednika i sudija
kao i sudija-porotnika okružnog suda.
Pošto se nadležnost okružnih sudova proširuje na znatno
šire teritorijalno područje, u interesu je što bržeg, jevtinijeg
i lakšeg ostvarenja prava gradana da se za sporove o važnosti,
nlstavosti i razvodu braka ustanovi nadležnost sreskih sudova,
namesto dosadašnje nadležnosti okružnih sudova tako da če
sudovi za ovu vrstu sporova, kojih je još uvek znatan broj,
biti još bliži strankama.
Smanjenjem broja okružnih sudova ovi če se organizaciono učvrstiti i podiči če ee kvalitet njihovog rada, a prilikom

reorganizacije okružnih sudova dobiče se jedan broj stručno
kvalifikovanih kadrova koji če se moči upotrebiti na drugom
mestu.
II
Saglasno istaknutom i na osnovu pretresa svakog člana
ovog zakonskog predloga, a po postignutoj saglasnosti redakcione komisije oba veča, Zakonodavni odbor predlaže
Veču naroda, sledeče izmene i dopune u tekstu navedenog zak onskog predloga:
(Tekst izmena i, dopuna identičan je sa tekstom izmena
i dopuna u izveštaju Zakonodavnog odbora Saveznog veča,
koji je napred priložen.)
Podnoseči Veču naroda ovaj svoj izveštaj, Zakonodavni
odboir moli Veče da ga u celosti izvoli usvojiti.
Za izvestioca odreden je J o ž a Milivojevič.
Pretsednik
Zafcoiniodaiv'nog odbora

Sekreter

Rato Dugonjić, s. r.

Ninko Petrovič, s. r.
Č l a n o v i:

Tomo Čiković, s. r., Panko Brašnasrov, s. r., Srečko Žumer, s. r.,
Dragoljub Ilič, s. r., Joža Milivojevtič, s. r., Ljuba Momčilović, s. r., Mihailo Grbić, s. r., Sreten Vukosavljević, s. r., Bog
dan Oreščanm s. r., Savo Orović, s. r., Milan Popovič, s. r.,
Josip Rus, s. r., dr Josip Hrnčevič, s. r., Miloš Carević, s. r.,
Kos an Pavlovič, s. r., Radovan Popovič, s. r.

P R E D L O G
ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA
Član 1
U čl. 13 iza st. 2 dodaje se novi stav 3 koji glasi:
»Overavanje isprava namenjenih za upotrebu u inostranstvu, koje izdaju savezna ministarstva, komiteti i komisije Vlade
FNRJ i ustanove koje su u nj'hovom sastavu ili pod njihovim
neposrednim rukovodstvom, i isprava koje izdaju ministarstva
narodnih republika, komiteti i komisije vlada narodnih repu
blika, vrši neposredno Ministarstvo inostranih poslova bez prethodne overe od strane sreskog suda i ministarstva pravosuda
narodne republike«.
Raniji stav 3 postaje stav 4.
Član 2
Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u »Službenom listu Federativne Narodne Republike Jugoslavije«.

OBRAZLOŽENJE
PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA
P o članu 13 Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i' pre
pisa overavanje isprava namenjenih za upotrebu u inostranstvu
vrše sreski sudovi*, zatim overu potpisa sudskog službenika i
pečata suda vrši ministarstvo pravosuda: narodne republike i,
najzad, overu vrši Ministarstvo inostranih poslova.
Ovakvo rešenje pitanja overavanja isprava namenjenih za
upotrebu u inostranstvu dovodilo je u izvesnim slučajevima do

nepotrebnog usporavanja ovog postupka, naročito kad su
isprave bile izdate od strane saveznih ministarstava i kada je
bilo p otrebno da se overa brzo izvrši. Donošenje ovog zakona
ima za cilj da se otkloni ovo usporavanje.
Otuda predloženi zakon predvida da če Ministarstvo inostranih poslova neposredno overavatii sve isprave koje izdaju
savezna ministarstva, komiteti i komisije Vlade FNRJ, kao i
ustanove koje su u njihovom sastavu ili pod njihovim nepo
srednim rukovodstvom (generalne i glavne direkcije, uprave,
instituti i sl.) i isprave koje izdaju ministarstva narodnih repu
blika kao i komiteti i komisije vlada narodnih republika. Ostale
isprave overavače i dalje p rethodno sreski sudovi i ministarstva
pravosuda narodnih republika i konačno Ministarstvo inostranih
poslova.
Opravdanje ovog otstupanja od opšteg postupka overavanja isprava leži u činjenici što se s obzirom na značaj nadleštva i ustanove koji izdaju ispravu ne pokazuje nužnim p ret
hodno overavanje od sreskog suda i ministarstva pravosuda
narodne republike. Pored toga predloženi način overavanja
znatno ubrzava postupak i; omogučuje brzo odašiljanje p otreb
nih isprava u inostranstvo.
Ш m ad-a 1949 g o d in e
Bieogrlad

MiniiB'tlair pravoisuđa

Frane Frol, s. r.

IZVEŠTAJ
ZAKONODAVNOG ODBORA SAVEZNOG VEČA NARODNE
SKUPŠTINE FNRJ O PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O OVERA VANJU POTPISA, RUKOPISA
I PREPISA
NARODNA SKUPSTINA FNRJ
SAVEZNO VECE

Zaiko-nodavini odbor
Br. 237
24 m,ai’,a 1949 god.
B eograd

SAVEZNOM VEČU NARODNE SKUPŠTINE FNRJ

Beograd
Zakonodavni odbor Saveznog veča Narodne skupštine
FNRJ, na svojim sednicama od 23 i 24 maja 1949 godine, pre-

/

tresao je Pre d lo g zakona o izmenama i dopunama Zakona o
overavanju potpisa, rukopisa i prepisa dostavljen mu od P re t
sednika Saveznog veča, a koji je na osnovu čl. 63 Ustava Vlada
FNRJ podnela Narodnoj skupštini FNRJ n a rešavanje.
Sagla'sno Poslovniku Saveznog veča, a na osnovu pretresa
ovog zakonskog predloga, Zakonodavni odbor podnosi Veču
sledeči izveštaj.
I
Zakonodavni odbor je proučio dostavljen mu predlog zakonai kao' i pismeno obrazloženje istog dato od Ministra pravosuda, pa je našao da su razlozi za predloženu izmenu odno
sno dopunu Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa,
opravdani, p o što se odnose na overavanje isprava namenjenih
za upotrebu u inostranstvu koje izdaju savezna nadleštva i
ustanove i republička nadleštva, te u ovim slučajevima Ministarstvo inostranih poslova može imati lak uvid u istinitost
isprava i vršiti overu istih i bez prethodnog overavanja od
sreskog suda i ministarstva pravosuda narodne republike. Na
ovaj način postupak overavanja isprava znatno se skračuje i
omogučuje njihova uredna upotreba.
Zakonodavni odbor nije našao da treba vršiti ma kakve
izmene i dopune u predloženom zakonu.
II
Saglasno istaknutom i na osnovu pretresa svakog člana
Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o overa
vanju potpisa, rukopisa i prepisa, a po postignutoj saglasnosti
redakcione komisije oba veča, Zakonodavni odbor je S lo bo
dan predložiti Saveznom veču da usvoji ovaj zakonski predlog
onako kako1 je predložen od Vlade FNRJ.
Za izvestioca odreden je Života Đermanović.
P re tse d n ik

Sekreter

Zakoiniotdavnog odbora

dr Maks Šnuderl, s. r.

Moša Pijade, s. r.
Čl anovi :

VladSmir Simič, s. r., Radovan Mijuškovič, s. r., Života Đerftnanović, s. r., Mihailo Đurović, s. r., Lajčo Jaramazovič, s. r.,
Mehmed Hodža, s. r., dr Jerko Radmilovič, s. r., Đuro Sa
laj, s. r., Tihomir Nikodijevič, s. r., Jože Lampret, s. r., Sulej
man Filipovič, s. r., Edhem Čamo, s. r., dr Jakov Grgurić, s. r.,
Rfeta Antunovic, s. r., Isa Jovanovič, s. r.

ZAKONODAVNOG ODBORA VEČA NARODA NARODNE
SKUPŠTINE FNRJ O PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O OVERAVANJU POTPISA,
RUKOPISA I PREPISA
NARODNA SKUPŠTLNA FNRJ
VEĆE NARODA

Zalkonoidavni odbor
Br. 32
24 imaiia 1949 god.
B e o g ra d

VEČU NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
B e o g ,r a d
Zakonodavni odbor Veča naroda Narodne skupštine FNRJ
na svojim sednicama 149 i 150 od 23 i 24 m aja 1949 godine
pretresao je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona
o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa dostavljen mu od
Pretsednika Veča naroda, a koji je n a osnovu čl. 63 Ustava
Vlada FNRJ podnela Narodnoj >skupštiini FNRJ na rešavanje
Saglasno Poslovniku Veča naroda, a na osnovu pretresa
ovog zakonskog predloga, Zakonodavni odobr podnosi Veču
sledeči izveštaj.
I
Zakonodavni o dbor je proučio dostavljen mu predlog za
kona. kao i pismeno obrazloženje istog dato od Ministra p r a 
vosuda, pa je našao da su razlozi za predloženu izmenu Odno
sno dopunu Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa,
opravdani, p o š to se odnose na overavanje isprava namenjenih
za upotrebu u inostranstvu koje izdaju savezna nadleštva i
ustanove i republička nadleštva, te u ovim islučajevima Mini
starstvo inostranih poslova može imati lak uvid u istinitost
isprava i vršiti overu istih i bez p rethodnog overavanja od
sreskog suda i ministarstva pravosuda narodne republike. Na
ovaj način postupak overavanja isprava znatno se skračuje i
omogučuje njihova uredna upotreba.
Zakonodavni odbor nije našao da treba vršiti ma kakve
izmene i dopune u predlogu zakona.

Saglasno istaknutom a na osnovu pretresa u pojedinostima Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o
overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, i po postignutoj saglasnosti redakcione komisije oba veča, Zakonodavni odbor
predlaže Veču naroda da usvoji ovaj zakonski predlog onako
kako je predložen od Vlade FNRJ.
•Za izvestioca odreden je Joža Milivojevič.
P re tse d n ik

Selkretair

Ratio Ehigonjić, s. r.

Zatoomodavnog- odbora

Ninko Petrovič, s. r.

Č lan o v i:
Tomo čikovič, s. r., Panko Brašnarov, s. r., Srečko Žumer, s. r.,
Dragoljub Ilić, s. r., Joža Milivojevič, s. r., Ljuba Momčilović, s. r., Mihailo Grbič, s. r., Sreten Vukosavljević, s. r., Bog
dan Oreščanin, s. r., Savo Orović, s. r., Milan Popovič, s. r.,
Josip Rus, s. r., dr Josip Hmčevič, s. r., Miloš Carević, s. r.,
Kosän Pavlovič, ®. r., Radovan Popovič, s. r.

P R E D L O G
ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O DRŽAVNOJ ARBITRAŽI
Član 1
Član 3 m enja se i. glasi:
»Državna arbitraža se obrazu j e pri izvršnom odboru oblasnog narodnog odbora odnosno oblasnog narodnog odbora
autonomne oblasti (oblasna državna arbitraža), pri glavnom
izvršnom odboru narodne skupštine autonomne pokrajine (po
krajinska državna arbitraža), pri vladama narodnih republika
(republikanska državna arbitraža) i pri Vladi FNRJ (Savezna
državna arbitraža).
Vrhovni organ državne arbitraže je Glavna državna arbi
traža pri Vladi FNRJ.
Vlada narodne republike može osnivati državnu arbitražu
pri izvršnom odboru sreskog odnosno gradskog narodnog
odbora (sreska odnosno gradska državna arbitraža)«.
Član 2
U članu 12 stav 1 u odeljku 2 i 3 briše se reč »autonomne«.
Na kraju člana 12 dodaje se novi stav 2 koji glasi:
»Oblasna državna arbitraža nadležna je i za sporove >z
nadležnosti sreskih odnosno gradskih državnih arbitraža uko
liko sreska odnosno gradska državna arbitraža nisu osnovane«.
Član 3
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana po objavljivanju
u »Službenom listu Federativne Narodne Republike Jugoslavije«.

OBRAZLOŽENJE
PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O DRŽAVNOJ ARBITRAŽI
Osnivanje oblasti kao novih administrativno-teritorijalnih
jedinica izazvalo je potrebu da se u pogledu uredenja i nadle
žnosti državnih arbitraža izvrše odgovarajuče izmene. U vezi
sa time potrebno je izvršiti izmenu i odnosnih odredaba Za
kona o državnoj arbitraži.
Uvodenje oblasnih državnih organa, ustanova i privrednih
preduzeča nužno zahteva osnivanje oblasnih državnih arbitraža,
koje bi bile nadležne za rešavanje sporova oblasnih organa,
ustanova i preduzeča. U protivnom rešavanje ovih sporova m o
ralo bi. biti preneto u nadležnost neke druge državne arbitraže,
što ne bi bilo u skladu sa načelom da se arbitraža ima nalaziti
pri rukovodstvu koje daje privredne zadatke.
Iskustvo iz dosadašnjeg rada državnih arbitraža pokazalo
je, da su od sreskih i gradskih državnih arbitraža najbolje ispunjavale svoje zadatke one koje su bile osnovane za više srezova
i gradova, dok su ostale sreske i gradske državne arbitraže
imale po pravilu samo mali broj predmeta,. Na osnovu stečenog
iskustva i pošto se sedišta sreskih državnih arbitraža, koje su
nadležne za više srezova i gradova, uglavnom poklapaju sa sedištima oblasti, odlučeno je da se u načelu prede na oblasne dr
žavne arbitraže, u koje če se ustvari pretvoriti danas postoječe
sreske državne arbitraže koje su nadležne za više srezova i g r a 
dova, dok če izvestan broj sreskih državnih arbitraža biti ukinut.
Kako če, medutim, ipak biti potrebno da se u izvesnim sedir
štima sreza i nekim gradovima osnuju odnosno zadrže več
osnovane sreske i gradske državne arbitraže nadležne za područje to g a sreza i grada, predlog zakona predvida da narodne
republike m ogu osnivati sreske odnosno gradske državne arbi
traže. U vezi sa izloženim predložen je novi tekst čl. 3 Zakona
o državnoj arbitraži.
Što se tiče nadležnosti oblasnih državnih arbitraža ona je
več bila ustvari predvidena u čl. 12 Zakona o državnoj arbi
traži, u kom e se govori o nadležnosti državne arbitraže auto
nomne oblasti, p a je u predlogu zakona predvideno da se radi
usaglašavanja zakonskog teksta sa osnivanjem oblasti briše r e č
»autonomna« u pomenutoj odredbi.

Predložena izmena u Zakonu o državnoj arbitraži pruža
osnovu za reorganizaciju arbitraže, k oja će omogučiti uspešnije
izvršenje njenih zadataka i prilagodavanje organizacije državne
arbitraže novoj administrativnoj podeli naših narodnih repu
blika.
le m'aijia 1949 godine
Beogrted
Pretsednik Savezme planske komisije 'i
Pretsednik Privrednog saivetai
Vllade FNRJ

Boris Kidrič, s. r.

IZVEŠTAJ
ZAKONODAVNOG ODBORA SAVEZNOG VEČA NARODNE
SKUPŠTINE FNRJ O PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ ARBITRAŽI
NARODNA SKUPSTINA FNRJ
SAVEZNO VECE

Zakonodavni odbor
Br. 336
24 m-aijia 1949 god.
Beograd

SAVEZNOM VEČU NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
Beograd
Zakonodavni odbor Saveznog veda Narodne skupštine
FNRJ na svojim sednicama o'd 23 i 24 m aja 1949 godine, pretresao je P re d lo g zakona o izmenama i dopunama Zakona o
državnoj arbitraži, dostavljen mu od Pretsednika Saveznog
veča a koji je na osnovu čl. 63 Ustava Vlada FNRJ podnela
N arodnoj skupštini FNRJ na rešavanje.
I
Zakonodavni odbor je proučio predlog zakona koji mu
je dostavljen kaoy i- pismeno obrazloženje istog dato- od Mi
nistra pravosuda, pa je našao da su razlozi za predloženu izmenu odnosno dopunu Zakona o državnoj arbitraži opravdani.
Osnivanje oblasti kao novih administrativno-teritorijalnih jedinica i obrazovanje narodnih odbora oblasti iziskuju potrebu da
se u pogledu uredenja i nadležnosti državnih arbitraža izvrše

odgovarajuče izmene. Predvideno je obrazovanje državne arbi
traže i ,pri izvršnom odboru naro d n o g odbora oblasti i utvrdena njena nadležnost, a ostavljeno je ovlašćenje vladi na
rodne republike da može osnivati državnu arbitražu pri
izvršnom odboru na rodnog odbora sreza odnosno na rodnog
odbora grada. Na ovaj način, p ored toga što se organizacija
državne arbitraže prilagodava novoj administrativnoj podeli
i obrazovanju novih organa državne vlasti
državne uprave,
u svim našim narodnim republikama sem Narodne Republike
Crne Gore, državnoj arbitraži se omogučuje uspešnije izvršenje njenih zadataka.

II
Saglasno istaknutom i na osnovu pretresa svakog člana
Predloga zakona o izmenama ; dopunama Zakona o državnoj
arbitraži', a po postignutoj saglasnosti redakcione komisije
oba veča, Zakonodavni odbor je Slobodan da Saveznom veču
predloži sledeče izmene i dopune u tekstu zakonskog predloga:
Član 1. Drugi red, reči »se obrazuje« zamenjuju se sa
»obrazuje se«. U trečem redu, iza reči »odbora« stavlja se
zapeta i reč »odnosno« briše se, a> u četvrtom redu, iza reči
»oblasti« stavlja se zapeta i dodaje: »odnosno narodnog
o dbora grad a van sastava oblasti«.
Član 2 menja se i glasi: »U članu 12 briše se reč »auto
nomne«.
Na k raju člana 12 dodaje se nov stav 2, koji glasi:
»Oblasna državna arbitraža nadležna je i za sporove iz nadležnosti sreskih odnosno gradskih državnih arbitraža ako na
području sreza odnosno grada nije osnovana sreska odnosno
gradska državna arbitraža«.
Podnoseči Saveznom veču ovaj svoj izveštaj, Zakonodavni
odbor moli Veče da ga u celosti izvoli usvojiti.
Za izvestioca odreden je Života Đermanović.
P re tse d n ik

Sekretar

Zaikonoidavnog odbora

dr Maks Šnuderl, s. r.

Moša Pijade, s. r.
Č l a n o v i:

Vladimir Simič, s. r., Radovan Mijušković, s. r., Života Đermanović, s. r., Mihailo Đurović, s. r., Lajčo Jaramazovič, s. r.,
Mehmed Hodža, s. r., dr Jerko Radmilovič, s, r., Đuro Sa
laj, s. r., Tihomir Nikodijevič, s. r., Jože Lampret1, s. r., Sulej
man Filipovič, s. r., Edhem Čamo, s. r., dr Jakov Grgurlč, s. r.,
Rista Antunović, s. r., Isa Jovanovič, s. r.

ZAKONODAVNOG ODBORA VEĆA NARODA NARODNE
SKUPŠTINE FNRJ O PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ ARBITRAŽI
NARODNA SKUPŠTiIMA FN R J
VEČE

N AR ODA

Z akonodavni odb o r
Br. 31
'24 m a ja 1949 godine
B eo g ra d

VEČU NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
Beograd
Zakonodavni odbor Veča naroda Narodne skupštine FNRJ,
na svojim sedmcama 149 i 150 održanim 23 i 124 maja 1949
godine, pretresao je Predlog zakona o izmenama i dopunama
Zakona o državnoj arbitraži, dostavljen mu od Pretsednika
Veča naroda, a koji je na osnovu čl. 63 Ustava Vlada FNRJ
uputila Narodnoj skupštini FNRJ na rešavanje.
I
Zakonodavni odbor je proučio predlog zakona koji mu
je dostavljen kao1 i pismeno obrazloženje istog dato o d Mi
nistra pravosuda, pa je našao da su razlozd za predloženu izmenu
odnosno dopunu Zakona o državnoj arbitraži opravdani. Osnivanje oblasti kao novih administrativno-teritorijalnih jedinica
i obrazovanje narodnih odbora oblasti iziskuju potrebu da se
u pogledu uredenja i nadležnosti državnih arbitraža izvrše
odgovarajuče izmene. Predvideno je obrazovanje državne arbi
traže i p ri izvršnom odboru n arodnog odbora oblasti i utvrdena njena nadležnost, a ostavljeno je ovlaščenje vladi na
rodne republike da može osnivati državnu arbitražu pri
izvršnom odboru n a ro d n o g odbora sreza odnosno' na rodnog
odbora grada. Na ovaj način, pored toga što se organizacija
državne arbitraže prilagođava novoj administrativnoj podeli
i obrazovanju noviih organa državne vlasti i državne uprave,
u svim našim narodnim republikama sem Narodne Republike
Crne Gore, državnoj arbitraži sie omogučuje uspešnije izvršenje njenih zadataka.
II
Saglasno istaknutom i na osnovu pretresa svakog člana
Predloga zakona o izmenama ;■ dopunama Zakona o državnoj

arbitraži, a po postignutoj saglasnosti redakcione komisije
oba veča, Zakonodavni odbor je Slobodan dai Veču naroda
predloži sledeče izmene i dopune u tekstu zakonskog predloga:
Član 1. Drugi red, reči »se obrazuje« zamenjuju se sa
»obrazuje se«. U trečem redu, iza reči »odbora« stavlja se
zapeta i reč »odnosino« briše se, a u četvrtom redu, iza reči
»oblasti« stavlja se zapeta i dodaje: »odnosno narodnog
odbora grada van sastava oblasti«.
Član 2 menja se i glasi: »U članu 12 briše se reč »autonomne«.
Na k raju člana 12 dodaje se nov stav 2, koji glasi:
»Oblasna državna arbitraža nadležna je i za sporove iz nadležnosti sreskib odnosno gradskih državnih arbitraža ako na
p odručju sreza odnosno grada nije osnovana sreska odnosno
gradska državna arbitraža«.
Podnoseči Veču naroda ovaj svoj izveštaj, Zakonodavni
odbor moli Veče da ga u celosti izvoli usvojiti.
Za izvestioca odreden je T om o Čikovic.
Pretsedupk
S e k re ta r

Z ak o n o d av n o g o d b o ra

Rato Dugonjič, s. r.

Ninko Petrovič, s. r.
č 1 a m o vi :

Tomo čikovič, s. r., Panko Brašnarov, s. r., Srečko Žumer, s. r.,
Dragoljub Ilič, e. r., Joža Milivojevič, s. r., Ljuba Momčilovič, s. r., Mihailo Grbič, s. r., Sreten Vukosaivljevič, s. r., Bog
dan Oreščanin, s. r., Savo Orovič, s. r., Milan Popovič, s. r.,
Josip Rus, s. r., dr Josip Hrnčevič, s. r., Miloš Carevič, s. r.,
Kosan Pavlovič, s. r., Radovan Popovič, s. r.

П Р Е Д Л О Г
ОДЛУКЕ О ПРИПАЈАЊУ ТЕРИТОРИЈИ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ПОДРУЧЈА СЕЛА
КРУШЕВА И СЕЛА ВУЧЕВА*
ВЕЋУ НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б eoгp ад
Народна скупштина Народне Републике Црне Горе до*
нела je 20 децембра 1948 г., на свом Четвртом редовном заседању, Одлуку којом Народна скупштина Народне Републике
Црне Горе лристаје да: се подручја села! Крушева и села
Вучева, к о ја су до сада припадала територији Народне Републике Црне Горе, припоје територији Народне Републике
Босне и Херцеговине. Народна скупштина IHP Црне Горе
обавестила je Президијум Народне скупштине ФНРЈ о овој
својој одлуци.
Президијум Народне скупштине ФНРЈ доставио je на
знање ову одлуку Президијуму Народне скупштине HP Босне
и Херцеговине да би о том питању донела одлуку и Народна
скупштина HP Босне и Херцеговине, пошто je, према члану
12, став 2 Устава ФНРЈ, за измену граница сваке народне
републике потребан њен пристанак.
Народна скупштина HP Босне и Херцеговине донела je
19 априла 1949 г., на свом Четвртом ванредном заседању,
Одлуку којом пристаје да се подручја села Крушева и села
Вучева припоје територији HP Босне и Херцеговине.
С обзиром на то да постоји са стране врховних органа
државне власти HP Црне Горе и HP Босне и Херцеговине
* О вакав Предлог одлуке о п рипајањ у територији H P Босне и
Херцегови-не подручја села К руш ева и Вучева П резидијум Н ародне
скупштине Ф Н РЈ доставио je и Савезном већу Н ародне скупш тине Ф Н РЈ.

обострани пристанак о поменутој измени граница између
ових двеју народних република, Президијум Народне скупштине ФНРЈ има част предложити Већу народа! Народне
скупштине Ф1НРЈ да донесе следећу одлуку:
На основу члана, 12, став 1 и члана 44, став 2, тачка 5
Устава ФНРЈ, ло којима je за разграничење између народних
република надлежна Народна скупштина ФНРЈ, и с обзиром
да je у питању измене границе између Народне Републике
Црне Горе и Народне Републике Босне и Херцеговине дат
пристанак од стране Народне скупштине HP Црне Горе
њеном Одлуком од 20 децембра 1948 године и од стране
Народне скупштине HP Босне и Херцеговине њеном Одлуком од 19 априла 1949 године,
Веће народа Народне скупштине ФНРЈ доноси
О Д Л У К У
О ПРИПАЈАЊУ ТЕРИТОРИЈИ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ПОДРУЧЈА СЕЛА КРУШЕВА
И СЕЛА ВУЧЕВА
I
Припајају се територији Народне Републике Босне н
Херцеговине подручја села Крушева и села Вучева к о ја су
до сад припадала територији Народне Републике Црне Горе.
II
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Федеративне Народне Републике Југославије”.

И
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T A J

ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ ФНРЈ О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О ПРИПАЈАЊУ ТЕРИТОРИЈИ HP БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ПОДРУЧЈА СЕЛА КРУШЕВА И ВУЧЕВА
НАРОДНА СКУПШТИНА ФНРЈ
САВЕЗНО ВЕ Ћ Е

!

Законодавни одбор
Бр. 242
24 маја 1949 године
Б еоград

САВЕЗНОМ ВЕЋУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б e ©г p а д
Законодавни одбор Савезног већа1на својој седници од
23 маја 1949 године, претресао je Предлог одлуке о
припајању територији Народне Републике Босне и Херцеговине подручја села Крушева и села Вучева која оу досада припадала територији Народне Републике Црне Горе,
а који je на -основу чл. 12, став 1, и чл. 44, став 2, тач. 5,
Устава ФНРЈ, поднео Президијум Народне скупштине ФНРЈ
Савезном већу на: решавање.
Налазећи д а je овај иредлог одлуке ino/днет у смислу
одредаба Устава ФНРЈ и у сгсгласности између народних
скупштина Народне Републике Босне и Херцеговине и Народне Републике Црне Горе, a yi пуној сагласности са Законодавним одбором Већа народа у заједничкој Редгкционој
комисији, Законодавни одбор Савезног већа урвојио je
једногласно предложену одлуку, и -предлаже Савезном већу
д а ову одлуку изволи у целости усвојити.
З а известиоца je одређен Мехмед Хоџа.
Претседник
Законодавног одбора

Секретар

др MiaKC Шнудерл, с. р.

Моша Пијаде, с. р.
Чљанови:

Владимир Симић, с. p., Радован Мијушковић, с. p., Живота
Ђермановић, с. p., Михаило Ђуровић, е. p., Лајчо Јарамазовић, с. p., Мехмед Хоџа, с. p., др Јерко Радмиловић, с. p.,
Ђуро Салај, с. p., Тихомир Никодијевић, с. p., Јоже Лампрет, с. p., Сулејман Филиповић, с. p., Едхем Чамо, с p.,
др Јаков Гргурић, с. p., Риста Антуновић, с. p., Иса Јовановић, с. р.

И З В Е Ш Т А Ј
ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ ФНРЈ О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О ПРИПАЈАЊУ
ТЕРИТОРИЈИ HP БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ПОДРУЧЈА
СЕЛА КРУШЕВА И ВУЧЕВА
НАРОДНА СКУПШТИНА Ф Н РЈ
ВЕЋЕ

НАРОДА

Закон одавни одбор
Бр. 35
24 м аја 1949 године
Б еоград

ВЕЋУ НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б eoгp ад
Законодавни одбор Beha ш р о д а на својој седници о д
24 маја 1949 године, претресао je Предлог одлуке о припајањ у .територији Народне Републике Бооне и Хердегшине
подручја сел.а Крушева и села Вучева која су досада припадала територији Народне Републике Црне Горе, а који je
на основу чл. 12, став 1, и чл. 44, став 2, тач. 5, Устава ФНРЈ,
поднео Президијум Народне окупштине ФНРЈ Већу народа
на решавање.
Налазећи да je овај предлог одлуке лоднет у смислу
одредаба Устава ФНРЈ и у сагласиости између народних
скупштина Народне Реоублике Бо 1оне и Херцеговине и Народне Републике Црне Горе, а у пуној сагласности са Законодавним одобром Савезног ,већа у заједничк,ој Редакционој
комисији, Законодавни одбор Већ.а народа усвојио je једноглаоно предложену одлуку, и предлаже Већу народа д а ову
одлуке изволи у целости усвојити.
За известиоца одређен je Саво Оровић.
Претседник
Законодавног одб о р а

Секретар

Рато Дугоњић, с. р.

Нинко Петровић, с. р.
Чланови':

Томо Чиковић, с. p., Панко Брашнаров, с. p., Срећко Жумер, с. p., Драгољуб Илић, с. p., Јоза Миливојевић, с. p.,
Љ уба Момчиловић, с. p., Михаило Грбић, с. p., Сретен Вукосављевић, с. p., Богдан Орешчаиин, с. p., Саво Оровић, с. p.,
Милан Поповић, с. p., Јосип Рус, с. p., др Јосип Хрнчевић, c. p., Милош Царевић, с. p., Косан Павловић, с. p., Радован Поповић, с. р.

VLADA
F E D E R A T IV N E N A R O D N E RE PUBL IK E J U G O S L A V I J E

IV. Br. 4400/40
24 m aja 1949
B e o g ra d

PRETSEDNIKU SAVEZNOG VEČA
NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
Beograd
U saglasnosti sa čl. '2 Zakona o ovlaščenju Vladi FNRJ
za donošenje uredaba po pitanjima iz narodne privrede, podnosim Saveznom veču na potvrdu, po priloženom spisku, uredbe
koje je na osnovu čl. 1 navedenog zakona Vlada FNRJ donela
u vremenu od 25 decembra 1948 godine do 23 maja 1949 g o 
dine i predlažem da ih Savezno veče potvrdi.
Smrt fašizmu — Sloboda narodu!
Pretse-dniilk Vliade FN RJ
iMinfistar n aro d n e o d b ra n e
M arSal Jugoisiliaviijie

Josip Broz Tito, s. r.

SPISAK

UREDABA

KOJE JE VLADA FNRJ DONELA U VREMENU OD 25 DE
CEMBRA 1948 GODINE DO ZAKLJUČNO 23 MAJA 1949
GODINE
1) Uredba o organizaciji geološke službe od 31 decembra
1948 godine (»Službeni list FNRJ« br. 114/48);
2) Uredba o osnivanju generalnih direkcija elektroprivrede
i Glavne direkcije elektroprivrede Ministarstva elektroprivede
FNRJ od 31 decembra 1948 godine (»Službeni list FNRJ«
br. 114/48);

3) Uredba o osnivanju Direkcije ugostiteljsikih preduze&š
opštedržavnog značaja od 31 decembra 1948 godine (»Službeni
list FNRJ« br. 114/48);
4) Uredba o osnivanju Direkcije ortopedskih preduzeča
opštedržavnog značaja od 31 decembra 1948 godine (»Službeni
list FNRJ« br. 114/48);
5) Uredba o izmeni Uredbe o osnivanju Generalne direk
cije brodarstva Ministarstva pomorstva FNRJ od 31 decembra
1948 godine (»Službeni' list FNRJ« br. 114/48);
6) Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o osnivanju i
organizaciji Generalne direkcije pošta, Direkcije pošta i sre
skih pošta od 31 decembra 1948 godine (»Službeni list FNRJ«
br. 114/48);
7) Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o osnivanju
.i organizaciji Generalne direkcije telefona, Direkcije telegrafa
i telefona i telegrafsko-telefonskih centrala od 31 decembra
1948 godine (»Službeni list FNRJ« br. 114/48);
8) Uredba o osnivanju generalnih direkcija uglja za Na
rodnu Republiku Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu od 31 decembra 1948 godine (»Službeni list FNRJ«
br. 114/48);
9) Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o višini dopri
nosa za socijalno osiguranje i ostalih socijalnih doprinosa
radnika, nameštendka j službenika od 31 decembra 1948 godine
(»Službeni ist FNRJ« br. 3/49);
10) Uredba o progresivnom plačanju radnika za prebacivanje radne norme od 10 januara 1949 godine (»Službeni list
FNRJ« br. 5/49);
11) Uredba o isplati premija radmcima i službenieima za
ostvarene uštede od 10 januara 1949 godine (»Službeni list
FNRJ« br. 5/49);
12) Uredba o prikupljanju i raspodeli starog gvožda od
10 januara 1949 godine ^(»Službeni list FNRJ« br. 5/49);
13) Uredba o obaveznom otkupu stoke u 1949 godini od
14 januara 1949 godine (»Službeni list FNRJ« br. 6/49);
14) Uredba o platama radnika i učenika na montažama
električnih i mašinsikih p ostrojenja od 13 januara 1949 godine
(»Službeni list FNRJ« br. 6/49);
15) Uredba o platama radnika i učenika u eksploataciji
električnih i mašinskih postrojenja od 13 januara 1949 godine
(»Službeni list FNRJ« br. 6/49);
16) Uredba o elektroenergetskoj dispečerskoj službi od 13
januara. 1949 godine (»Službeni list FNRJ« br. 6/49);

17) Uredba o organizaciji seizmološke službe od 13 januara 1949 godine (»Službeni list FNRJ« br. 6/49);
18) Uredba o osnivanju Uprave za snabdevanje vojnih
lica i glavnih direkcija preduzeča za snabdevanje vojnih lica
od 13 januara 1949 godine (»Službeni list FNRJ« br„ 6/49);
19) Uredba o elektroenergetskoj inšpekciji od 10 januara
1949 godine (»Služebni list FNRJ« br. 6/49);
120) Uredba o načinu snabdevanja nadleštava, ustanova i
preduzeča industriskim proizvodima od 20 januara 1949 g o 
dine (»Službeni list FNRJ« br. 8/49);
21) Uredba o raspodeli i prikazivanju filmova i osnivanju
bioskopskih preduzeča od 27 januara 1949 godine (»Službeni
list FNRJ« br. 10/49);
22) Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o obračuna
vanju r naplati troškova u državnim zdravstvenim ustanovama!
od 13 ja n u a ra 1949 godine (»Službeni list FNRJ« br. 10/49);
23) Uredba o osnivanju Glavne direkcije za vojno gradenje Ministarstva narodne odbrane od 1 februara 1949 godine
(»Službeni list FNRJ« br. 12/49);
24) Uredba o troškovima državnih banaka i Državnog osiguravajučeg zavoda od 26 januara 1949 godine (»Službeni list
FNRJ« br. 14/49);
25) Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o otkupu i raspodeli
životinjskih koža od 10 januara 1949 godine (»Službeni list
FNRJ« br. 14/49);
'26) Uredba o štednim ulozima od 17 februara 1949 g o 
dine (»Službeni list FNRJ« br. 16/49);
27) Uredba o izmenama Uredbe osuzbijanju i sprečavanju
stočnih zaraza od 17 februara 1949 godine (»Službeni list
FNRJ« br. 16/49);
28) Uredba o obaveznom držanju stoke i unapredenju
stočarstva na zemljoradničkim gazdinstvima od 21 februara
1949 godine (»Službeni list FNRJ« br. 17/49);
29) Uredba o izmenama Uredbe o generalnim i glavnim
direkcijama Ministarstva lake industrije FNRJ, Ministarstva
teške industrije FNRJ i Ministarstva rudarstva FNRJ od 19
februara 1949 godine (»Službeni list FNRJ« br. 17/49);
30) Uredba o likvidaciji odnosa nastalih konfiskacijom
imovine privatnih kreditnih preduzeča od 4 m arta 1949 g o 
dine (»Službeni list FNRJ« br. 19/49);
31) Uredba o likvidaciji odnosa nastalih konfiskacijom
imovine od 15 m arta 1949 godine (»Službeni lisit FNRJ«
br. 26/49);

32) Uredba o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti
radnika u državnim preduzečima, nadleštvima i ustanovama od
23 m arta 1949 godine (»Službeni list FNRJ« br. 27/49);
33) Uredba o vrstama i kategorijam a osnovnih ugost'iteljskih radnji od 4 aprila 1949 godine (»Službeni list FNRJ«
br. 28/49);
34) Uredba o zavodenju i nošenju uniformi u rudarstvu
od 4 aprila 1949 godine (»Službeni list FNRJ« br. 29/49);
35) Uredba o izmenama Uredbe o organizaciji geološke
službe od 4 aprila 1949 godine (»Službeni list FNRJ« br. 29/49);
36) Uredba o ukidanju Berze za izvoz i uvoz od 4 aprila
1949 godine (»Službeni list FNRJ« br. 29/49);
37) Uredba o otkupu žitarica u ekonomsko j 1949/50 g o 
dini od 6 aprila 1949 godine (»Službeni list FNRJ« br. 30/49);
38) Uredba o kreditiranju i snabdevanju seljačkih radnih
zadruga i zadružnih ekonomija od 6 aprila 1949 godine
(»Službeni list FNRJ« br. 30/49);
39) Uredba o odredivanju največeg iznosa do k o je g se
m ogu prodavati poljoprivredni proizvodi po vezanim cenama
od 6 aprila 1949 godine (»Službeni list1 FNRJ« br. 30/49);
40) Uredba o zaštiti trudnih žena i majki dojilja u radnom
(službeničkom) odnosu od 4 aprila 1949 godine (»Službeni list
FNRJ« br. 31/49);
41) Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o osnivanju
Instituta za pošumljavanje i melioraciju krša od 4 aprila 1949
godine (»Služebni list FNRJ« br. 31/49);
42) Uredba o otkupu vune od 9 aprila 1949 godine (»Slu
žbeni list FNRJ« br. 32/49);
43) Uredba o strukturi cena i fondu rukovodstva p re d u 
zeča za eksploataciju poštanskih, telegrafskih i telefonskih veza
od 6 aprila 1949 godine (»Službeni list FNRJ« br. 32/49);
44) Uredba o osnivanju Više škole za spoljnu trgovinu od
10 maja 1949 godine (»Službeni list FNRJ« br. 41/49);
45) Uredba o nagradama, naknadam a j povlasticama pronalazača, novatora i racionalizatora od 6 maja 1949 godine
(»Službeni list FNRJ« br. 40/49);
46) Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o odredi
vanju največeg iiznosa do kojeg se m ogu prodavati p oljopri
vredni proizvodi po vezanim cenama od 18 maja 1949;
47) Uredba o troškovim a državnih preduzeča za poslove
m edunarodne otpremničke službe od 23 m aja 1949 godine i
48) Uredba o troškovima državnih preduzeča koja se bave
poslovima izvoza i uvoza.

ViLA-DA
F E D ER A TIV N E N A R O D N E REP UBL IK E J U G O S L A V I J E

IV. Br. 44011//49
24 m aja 1949
B e o g ra d

PRETSEDNIKU VEČA NARODA
NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
Beograd
U saglasnosti sa - čl. 2 Zakona o ovlaščenju Vladi FNRJ
za donošenje uredaba po pitanjima- iz narodne privrede, podnosim Veču naroda na potvrdu, po priloženom spisku, uredbe
k oje je nai osnovu čl. 1 navedenog zakona Vlada FNRJ donela
u vremenu od 25 decembra 1948 do 12 maja 1949 godine i
predlažem da ih Veče naroda potvrdi.
Smrt fašizmu — Sloboda narodu!
P re tse d n ik Vliaide FN R J
iMinPstar n aro d n e o d b ran e
M aršal Jug o slav ije

Josip Broz Tito, s. r.
(Spi&ak uredaba identičan je sa sa spiskom štampanim uz
pismo Saveznom veču).

P R E D L O G
OPŠTEG ZAKONA O NARODNIM ODBORIMA
Opšti zakon o narodnim odborima od 25 maja 1946 godine
menja se i dopunjuje, tako da njegov prečiščeni tekst glasi:
OPŠTI ZAKON O NARODNIM ODBORIMA
U cilju daljeg.tičvrščivanja i razvoja narodnih odbora kao
organa vlasti države radnog naroda, koje su radne mase J u g o 
slavije na čelu sa radničkom klasom stvorile i izgradivale u
Narodno-oslobodilačkom ratu i Narodnoj revoluciji;
u cilju dalje izgradnje Federativne Narodne Republike J u 
goslavije ka o socijalističke države;
u cilju da se obezbedi najšire neposredno učešče narodnih
masa u vršenju vlasti i d a se time narodne mase, koje su vekovima bile isključene iz vlasti i podvrgnute eksploatatorskim
klasama, nauče da upravljaju državom;
u cilju obezbedenja načela jedinstva vlasti i samouprav
nosti na svim stepenima državne izgradnje;
u cilju osposobljavanja narodnih odbora da, u skladu s karakterom naselja i privrede na svom području, .što potpunije
rešavaju sve poslove privredne, socijalne i kulturne izgradnje
svog područja;
u cilju obezbedenja jedinstvenog ostvarivanja dem okrat
skih načela u ustrojstvu i radu lokalnih organa državne vlasti
u svim narodnim republikama Federativne Narodne Republike
Jugoslavije;
Narodna skupština FNRJ donosi

OPŠTI ZAKON O NARODNIM ODBORIMA
PRVI DEO
OSNOVNA NAČELA

A. Opšte odredbe
Član 1
Narodni odbori jesu lokalni organi državne vlasti u administrativno-teritorijalnim jedinicama: mestima, gradovima, gradskirn reonima i naseljima, srezovima i oblastima.
Narodni odbori su pretstavnički organi koje biraju stanovnici administrativno-teritorijalnih jedinica na osnovu opšteg,
jednakog i neposrednog izbornog prava putem tajnog glasanja.
Član 2
Podela narodnih republika na administrativno-teritorijalne
jedinice i određivanje područja administrativno-teritorijalnih
jedinica vrši se zakonom narodne republike.
Član 3
Narodni odbori rukovode privrednom, socijalnom i kulturnom izgradnjom svog područja.
Narodni odbori vrše sve poslove u okviru prava i dužnosti
utvrdenih zakonom i propisima viših državnih organa.
Narodni odbori imaju pravo nadzora nad privrednim preduzečima i ustanovama republičkog i opštedržavnog značaja
na svom području.
Narodni odbori imaju pravo da pretresa ju pitanja iz nad
ležnosti viših državnih organa i da im podnose svoje predloge.
Član 4
Narodni odbori vrše vlast i donose opšte propise na osnovu
i u okviru Ustava FNRJ, ustava narodne republike, zakona
FNRJ, zakona narodne republike i opštih propisa viših državnih
organa.
Poslove iz svoje nadležnosti narodni odbori vrše nepo
sredno ili preko svojih izvršnih odbora i njim a podredenih o r 
gana uprave, na osnovu zakona, propisa viših državnih organa
i svog statuta.
Član 5
Odnosi izmedu viših i nižih narodnih odbora, kao i izmedu
narodnih odbora i drugih viših organa državne vlasti i državne

uprave osnivaju se na pravima i dužnostima odredenim u Ustavu
FNRJ, ustavu narodne republike, zakonima FNRJ i zakonima na
rodnih republika.
Član 6
Narodni odbori su obavezni da se u izvršavanju opštih i
'lokalnih zadataka oslanjaju na inicijativu i učešče narodnih
masa i na organizacije radnog naroda.
Član 7
Narodni odbori imaju statut o svom delokrugu, organiza
ciji i radu.
Narodni odbori donose statut sami i podnose gai na potvrdu
višem narodnom odboru, odnosno prezidijumu narodne skup
štine narodne republike.
Član 8
Narodni odbori jesu jedini organi državne vlasti u administrativno-teritorijalnim j edinkama.
Na području narodnog odbora savezni i republički organi
državne vlasti i državne uprave ostvaruju zadatke iz svoje nadležnosti preko narodnog odbora, odnosno preko njegovog iz
vršnog odbora, a neposredno upravljaju samo odredenim usta
novama i preduzečima opštedržavnog i republičkog značaja.
Uredbom Vlade FNRJ mogu se za poslove opštesaveznih
ministarstava, za poslove savezne nadležnosti Ministarstva unu
trašnjih poslova FNRJ i za poslove službi opštesaveznog zna
čaja osnivati njihovi organi pri sreskim, gradskim, reonskim i
oblasnim narodnim odborima, neposredno podredeni tim rninistarstvima odnosno službama.
Samo zakonom mogu se pri sreskim, gradskim, reonskim i
oblasnim narodnim odborima osnivati organi koji su nepo
sredno podredeni ministarstvima vlade narodne republike.
B. Narodni odbori i njihova područja
Član 9
U mestu (selu, radniokom naselju, varošici, trgovištu i sličnom naselju) obrazuje se narodni odbor mesta.
Izuzetno za dva ili više manj ih sela (naselja) može se obrazovati jedan mesni odbor.

U građu se obrazuje narodni odbor grada.
Pojedini gradovi mogu biti izdvojeni iz sastava sreza.
Koji če grad biti u sastavu sreza a koji izvan sastava sreza
odreduje zakon republike.
Glavni gradovi narodnih republika ne ulaze u sastav oblasti.
Član 11
U velikom gradu koji se deli na reone obrazuje se za područje svakog reona narodni odbor reona.
U gradu koji na svom području ima izdvojeno gradsko n a 
selje obrazuje se narodni odbor naselja.
Član 12
U srezu se obrazuje narodni odbor sreza.
Srez obuhvata više mesta i gradova koji čine celinu prven
stveno u ekonomskom pogledu.
Član 13
U oblasti se obrazuje narodni odbor oblasti.
Oblast obuhvata više srezova i gradova koji čine celinu p r 
venstveno u ekonomskom pogledu.
član 14
Svako zemljište nalazi se na području jednog mesta ili
grada.
V. Ekonomska osnova narodnih odbora
Član 15
Narodni odbori imaju pravo upravljanja opštenarodnom
imovinom lokalnog (mesnog, gradskog, sreskog, oblasnog) zna
čaja i m ogu je posedovati, koristiti i raspolagati njom pod uslo
vima i u granicama koji su odredeni zakonom.
Član 16
Narodni odbor donosi svoj privredni plan i budžet.
Član 17
Mesni, odnosno gradski narodni odbor ima pravo uprav
ljanja zgradama i zemljištima u državnoj svojini na svom pod-

ručju. Drugi državni organi imaju pravo upravljanja zgradama
i zemljištima samo kad im je to pravo dato na osnovu posebnih
propisa.
Član 18
Narodni odbor ima pravo da, saglasno propisima zakona, za
svoje potrebe odreduje lokalne dažbine i da njima raspolaže.
Član 19
Samo prezidijum narodne skupštine narodne republike
može, na predlog vlade narodne republike, pojedina preduzeča
i ustanove gradskog i sreskog značaja odrediti za preduzeča,
odnosno ustanove oblasnog ili republičkog značaja,.
Oblasni narodni odbor može preduzeče ili ustanovu mesno g
značaja, po saslušanju mesnog narodnog odbora odnosno na
rodnog odbora grada u sastavu sreza pod čijim je upravljanjem
to preduzeče, odnosno ustanova odrediti za preduzeče odnosno
ustanovu sreskog značaja.
Član 20
Pravo upravljanja pojedinim ipreduzečem ili ustanovom,
kao i drugim predmetima opštenarodne imovine, može se preneti sa jednog na drugi narodni odbor istog stepena njihovim
sporazumom uz odobrenje neposredno višeg državnog organa.
Ako se sporazum ne može postiči, prenos sa jednog na drugi
sreski narodni odbor, ili sa isreskog na gradski narodni odbor,
ili obratno, može se izvršiti ukazom prezidijuma narodne skup
štine narodne republike, a prenos sa jednog na drugi mesni na
rodni odbor, ili sa mesnog na gradski narodni odbor grada u
sastavu srfeza, ili obratno, rešenjem oblasnog narodnog odbora.
Član 21
Ako prenošenje prava upravljanja ustanovom ili preduzečem na narodni odbor, ili dodeljivanje takvog prava izaziva
povečanje rashoda narodnog odbora, državni organ koji je izvršio prenos ili dodeljivanje ovog prava dužan je obezbediti
narodnom odboru odgovarajuča finansiska sredstva za tekuču
budžetsku godinu.
Član 22
Narodni odbori su pravna lica i za svoje obaveze odgova
raju opštenarodnom imovinom kojom upravljaju. Posebnim za-

konom če se propisati način i uslovi ove imovinske odgovor
nosti.
Narodni odbor kao pravno lice zastupa pretsednik izvršnog
odbora.
DRUGI DEO
A.

OSNOVNI ZADACI

Osnovni zadaci i prava i dužnosti narodnih odbora
Član 23
Narodni odbori na svom području i u okviru svoje nad
ležnosti ostvaruju ove osnovne zadatke:
1) razvijanje lokalne socijalističke privrede i odredivanje
pravca njenog razvoja; proširivanje ekonomskih izvora i jačanje
proizvodnih snaga; borba za što svestraniju primenu savremene
tehnike;
2) sooijaiističko privredno planiranje i plansko rukovodenje privredom; pomoč i učestvovanje u ostvarivanju saveznog
plana, republičkog plana i planova viših narodnih odbora;
3) komunalna izgradnja i razvijanje komunalnog gazdlnstva; osnivanje novih i proširivanje postoječih komunalnih p re 
duzeča i ustanova; podizanje stanbenih zgrada i drugih k o m u 
nalnih objekata;
4) podizanje i unapredenje lokalne industrije; podizanje
lokalnih rudnika i kamenoloma; razvijanje lokalnih izvora građevinskog materijala; razvijanje i usavršavanje lokalnog saobračaja;
5) jačanje izvora električne energije za lokalnu privredu
i za potrebe stanovništva;
6) zaštita lica u radnom odnosu; izgradnja stručnih radničkih kadrova; iznalaženje i uključivanje radne snage za p o 
trebe savezne, republičke i lokalne privrede; potsticanje soci
jalističkog takmičenja i udarništva i pom aganje rada na pronalascima i tehničkim usavršenjima;
7) socijalistički preobražaj poljoprivrede, proširenje i raz
vijanje državnih poljoprivrednih dobara; svestrana pomoč
zemljoradničkom zadrugarstvu;
8) podizanje i unapredenje poljoprivrede i stočarstva primenom agrotehničkih i zootehničkih mera; borba protiv bi-ljnih
i stočnih bolesti;

9) sprovođenje politike saveza radnog naroda grada i sela;
rad na privrednom i kulturnom povezivanju grada i sela; raz
vijanje svih oblika ekonomske i kulturne saradnje grada i sela;
10) podizanje i razvijanje ekonomija i drugih lokalnih iz
vora snabdevanja; podizanje i razvijanje privrednih grana
važnih .za snabdevanje stanovništva; podizanje i razvoj ribarstva; briga o snabdevanju stanovništva i obezbedenje pravilne
raspodele predmeta široke potrošnje; .izgradivanje sopstvene
trgovinske mreže i pomoč razvoju trgovinske mreže radničkonamešteničkog potrošačkog zadrugarstva;
11) briga za opšte podizanje životnog standarda stanov
ništva;
12) podizanje i razvijanje mreže ugostiteljskih preduzeča;
staranje o odmoru, razonodi i zabavi trudbenika'i obezbedenje
uslova za to; unapredenje turizma;
13) osnivanje i razvijanje državn:h zanatskih radnji i radionica; pomaganje razvoja zanatskih zadruga i pom aganje in
dividualnih zanatskih radionica radi očuvanja i razvijanja za
natstva visokog kvaliteta, radi obezbedenja zanatskih usluga
stanovništvu, i radi uključivanja zanatlija u socijalističku iz
gradnju; razvijanje mreže domače zanatske radinosti i umetničkih zanata;
14) čuvanje, podizanje i razvijanje šumarstva, pošumljavanje ogolelih površina;
15) staranje o izvršenju finansiskih obaveza preduzeča i
gradana prema državi i o racionalnom trošenju sopstvenih fi
nansiskih sredstava;
16) uredenje gradova i mesta i ulepšavanje njihovog izgleda; opšta kulturna izgradnja: osnivanje pozorišta, muzeja,
biblioteka i čitaonica, domova kulture, zadružnih domova, bioskopa i drugih kulturnih ustanova i objekata;
17) podizanje prosvete; podizanje i održavanje osnovnih
i srednjih škola za opšte i stručno obrazovanje; borba za likvi
diranje nepismenosti i za punu primenu obaveznosti školovanja;
18) obezbedenje kulturnog i pažljivog odnosa službenih
lica prema gradanima; iskorenjivanje nekulturnog, nepažljivog
nepredusretljivog ponašanja u ustanovama, preduzečima, radnjama i drugim službama; strogi nadzor nad radom i poslo
vanjem aparata;
19) saradnja sa društvenim organizacijama na izvršenju
zadataka narodnog odbora; pomoč društvenim organizacijama
u njihovom radu;

20) socijalno staranje; zaštita maloletnika; zaštita matera
i dece; staranje o ratnim vojnim i mirnodopskim invalidima;
21) pomoč ustanovama i preduzečima saveznih i republičkih
službi koje na terito riji'n a ro d n o g odbora ostvaruju svoje za
datke (pošta, železnice, pomorski .saobračaj i dr.); prikupijanje
podataka za opštu statistiku i vodenje statistike za lokalne p o 
trebe;
22) rad na podizanju narodnog zdravlja osnivanjem i raz
vijanjem mreže lokalnih zdravstvenih ustanova, naročito organizacijom zdravstvene službe u gradovima, industriskim centrima i na selu; borba protiv zaraznih bolesti u gradu i na selu;
osnivanje ustanova i preduzimanje mera za obezbeđenje higijene i sanitarnih uslova; rad na zdravstvenem prosvečivanju;
staranje o snabdevanju stanovništva lekovima .i sredstvima za
lečenje; staranje o pravilnom fizičkom vaspitanju naroda, a
naročito predvojničkom vaspitanju omladine;
23) prikupljanje podataka za opštu statistiku i vodenje
statistike za lokalne potrebe;
24) čuvanje i dalje učvrščenje bratstva i jedinstva naroda
FNRJ i sprovodenje u život Ustavom FNRJ i ustavima na
rodnih republika utvrdenlh prava svih nacionalnosti i nacional
nih manjina, borba za iskorenjivanje pojava nacionalne, rasne
i verske mržnje;
25) sprovodenje u život Ustavom utvrdenih prava gradana
obezbedivanjem slobodnog vršenja biračkih prava, prava na
udruživanje, štampu, zborove i manifestacije; primena načela o
odvajanju crkve od države; obezbedenje ravnopravnosti žena
sa muškarcima u svim oblastima društvena-političkog, državnog
i kulturnog života; čuvanje i učvrščenje zakonitosti;
26) staranje o pravilnoj primeni saveznih i republičkih za
kona i drugih propisa viših organa; staranje o pravilnom izvršavanju svih obaveza i dužnosti gradana; čuvanje unutrašnjeg
reda i mira; staranje o državnoj bezbednosti i svestrana pomoč
organima državne bezbednosti; staranje o punom ostvarenju
opšte vojne obaveze gradana i drugih vojnih obaveza i sve
strana pomoč organima Jugoslovenske armije;
27) čuvanje i razvijanje demokratizma-u izboru, radu i od
govornosti odbornika i celokupnoj delatnosti narodnog odbora;
razvijanje svih oblika neposrednog učešča narodnih masa u lokalnoj upravi; izbor .sudija narodnih sudova, obezbedenje nji
hove odgovornosti i pomoč sudovima u ostvarivanju njihovih

zadataka; borba protiv pojave birokratizma i budnost prema
štetočinskom radu; jačanje unutrašnj.e organizacije narodnog
odbora.
B, NADLEŽNOST NARODNIH ODBORA

Član 24
U cilju ostvarivanja svojih zadataka narodni odbori imaju
u svojoj nadležnosti poslove lokalnog i poslove opšteg delokruga.
Za izvršenje poslova iz svoje nadležnosti narodni odbori
imaju pravo i dužnost donositi opšteobavezne propise (odluke),
donositi naredbe, uputstva i rešenja, organizovati preduzeča ii
ustanove, preduzimati upravno-organizacione i operativne mere,
osiguravati materijalna i finansiska sredstva u privrednom planu
i budžetu obezbedujuči pri tome pravilnu primenu zakona.
Član 25
Nadležnost narodnih odbora u poslovima lokalnog delokruga utvrduje se i menja samo zakonima.
Nadležnost narodnih odbora u poslovima opšteg delokruga
odreduje se i menja opštim propisima svih viših državnih o r 
gana koji su ovlaščeni da regulišu odnosnu delatnost.
U poslovima opšteg delokruga nadležni su u prvom stepenu
sreski odnosno gradski (reonski) narodni odbori, ukoliko za
konom ili uredbom nije za pojedine poslove prepisana nadlež
nost mesnih ili oblasnih narodnih odbora.
Član 26
U poslovima lokalnog delokruga narodni odbori, saglasno
svojim pravima i dužnostima utvrdenim ustavom i zakonima,
donose propise po svojoj inicijativi.
U poslovima opšteg delokruga narodni odbori mogu dono
siti propise samo na osnovu i u okviru ovlaščenja k o ja su im
data od strane viših organa.
Član 27
Viši državni organi mogu poveriti narodnim odborima iz
vršenje pojedin.h poslova iz svoje nadležnosti.
Za izvršenje ovih poslova viši organ dužan je obezbediti
narodnom odboru potrebna sredstva.

Pored poslova utvrdenih ovim zakonom narodni odbori
imaju pravo i dužnost vršiti u okviru svoje nadležnosti i druge
sa njima povezane i slične poslove privredne, socijalne i kulturne
izgradnje svog područja ukoliko to nije protivno propisima
viših državnih organa.
M ESN I NARODNI O D B O R I I NARODNI O DBOR
GRADA U SASTAVU SREZA

Član 29
Mesni narodni odbor i narodni odbor grada u sastavu sreza
u svom lokalnom delokrugu vrši ove poslove:
I. Plan, finansije i upravljanje opštenarodnom imovinom
1) priprema, donosi i ostvaruje mesni privredni plan;
2) priprema, donosi i izvršuje mesni budžet;
3) upravlja zgradama i ostalim nepokretnostima u držav
noj svojini na svom području ukoliko nisu date na upravljanje
drugim državnim organima;
4) dodeljuje zgrade kojima upravlja na koriščenje zadru
žnim it društvenim organizacijama;
5) odreduje namenu opštenarodne imovine kojom upravlja;
6) raspolaže prihodima ,1 proizvodima ostvarenim iz opšte
narodne imovine koji su mu dodeljeni opštim propisima;
7) rasporeduje osnovna i obrtna sredstva svojih preduzeča;
8) zavodi i ubira mesni samodoprinos;
II. Lokalna privreda
1) osniva poljoprivredna, industriška, zanatska, trgovinska,
kreditna (štedionice), ugostiteljska i druga preduzeča za usluge,
i to industriska i kreditna uz odobrenje sreskog narodnog od
bora;
2) osniva poljoprivredne stanice, rasadnike, priplodne Sta
niče, stočne ambulante i sl.; upravlja mesnim šumama; preduzima mere za sprečavanje i suzbijanje biljnih bolesti i biljnih
štetočina;
3) organizuje snabdevanje stanovništva; organizuje proizvodnju za dopunsko snabdevanje poljoprivrednim proizvodima
(povrtarstvo i sl.);
4) organizuje zanatsku radinost;

5) reguliiše i obezbeduje snabdevanje mesnih preduzeča,
zadruga i gradana sirovinama i materijalom iz mesnih izvora;
6) organizuje pijače za namirnice i druge zemljoradničke
proizvode i propisuje red na njima;
7) rasporeduje radnu snagu u mesnoj privredi i organizuje
podizanje i stručno osposobljavanje radnika za mesnu privre du;
8) odreduje red koriščenja mesnih pašnjaka, utrina, mesnih
šuma, žirenja, vodopoja, močila, vadenja kamena i peska i sl.;
9) organizuje u mesnom obimu navodnjavanje i odvodnjavanje i podiže za to potrebne uredaje uz odobrenje sreskog
narodnog odbora; izvodi melioracije u mesnom obimu uz odo
brenje sreskog narodnog odbora.
III. Komunalna izgradnja i k om unalni poslovi
1) utvrduje generalni i regulacioni plan mesta uz saglasnost višeg narodnog odbora;
2) osniva komunalna preduzeča i ustanove;
3) podiže komunalne objekte i uredaje (vodovod, kanalizaciju, elektrostanicu, plinare, kupatila, uredaje lokalnog saobračaja i sl.);
4) stara se o kulturnom izgledu naselja, uredivanju ulica,
podizanju drvoreda, parkova, zelenila i sl.;
5) lizgraduje turističke objekte, izletišta i sl.;
6) reguliše koriščenje mesnih komunalnih objekata i k o 
munalnih službi i davanje naknade za to koriščenje; organizuje
mesni saobračaj;
7) izgraduje i održava mesne puteve i mostove i reguliše
njiihovu upotrebu;
8) izvodi asanacione radove u mesnom obimu;
9) reguliše i obezbeduje održavanje čistoče u naseljima;
10) reguliše način upotrebe električne energije iz mesnih
izvora za kučne potrebe; obezbeduje javno osvetljenje;
11) podiže stanbene zgrade;
12) vrši raspodelu stanova; donosi propise o redu u stanbenim zgradama; stara se o održavanju celokupnog stanbenog
fonda i vrši nadzor nad njegovim koriščenjem;
13) organizuje dimničarsku službu;
14) reguliše koriščenje mesnih izvora, bunara, cisterni,
pojila, močila i sl.;
15) upravlja grobljem.

1) podiže školske zgrade za osnovne škole i obezbeduje
uslove za rad tih škola;
2) osniva domove kulture, biblioteke, čitaonice, bioskope
i druge kulturne ustanove;
3) obezbeduje uslove za rad kulturnih udruženja i nadzire
njihovu delatnost;
4) obezbeduje obavezno pohadanje škole;
5) organizuje tečajeve za nepismene i obezbeduje njihovo
održavanje;
6) stara se o zaštiti kulturnih spomenika i prirodnih retkosti;
7) izgraduje igrališta i druge objekte za fiskulturu i sport.
V. Zaštita narodnog zdravi ja
1) osniva zdravstvene stanice, dečje jasle, savetovališta i
slične zdravstvene ustanove;
2) preduzima mere za podizanje hgijenskih uslova života
i vrši nadzor nad primenom sanitarnih i higi jenskih mera; po
diže javne higijenske objekte; radi na zdravstvenom prosveči
vanju naroda;
3) preduzima mere i organizuje borbu za sprečavanje b o 
lesti, naročito zaraznih.
VI. Socijalno staranje
1) osniva mesne ustanove socijalnog staranja;
2) obezbeduje zaštitu dece i m atera i u tu svrhu osniva
vrtiče, domove i sl.; organizuje dečja letovališta i sl.;
3) organizuje socijalnu pomoč koju obezbeduje sopstvenim sredstvima;
4) zbrinjava lica kojima je potrebna socijalna zaštita.
VII. Zaštita prava gradana i održavanje reda i mira
1) ukazuje pomoč gradanima u ostvarivanju i zaštiti nji
hovih prava;
2) stara se o održavanju javnog reda i mira;
3) rukovodi seoskom pomočnom milicijom;
4) obezbeduje koriščenje javnih mesta (trgova, ulica, prostorija i sl.) za društvene potrebe gradana;

5)
odreduje prekršaje i propisuje odredene administra
tivne kazne za povredu propisa ko je donosi u granicama svojih
zakonom utvrdenih prava.
Član 30
Statutom svakog mesnog narodnog odbora odnosno na
rodnog odbora grada u sastavu sreza utvrdiče se njegova nad
ležnost u lokalnom delokrugu saglasno odredbama ovog zakona.
SRESKI NARODNI

ODBOR

Član 31
Sreski narodni odbor u svom lokalnom delokrugu vrši ove
poslove:
I. Plan, finansije i upravljanje opštenarodnom imovinom
1) priprema, donosi i ostvaruje privredni plan sreza;
2) priprema i donosi budžet sreza i izvršuje svoj budžet;
3) upravlja zgradama i ostalim nepokretnostima u držav
noj svojini koje su mu date na upravljanje;
4) odreduje namenu opštenarodne imovine kojom upravlja;
5) raspolaže saglasno opštim propisima prihodima i p r o 
izvodima državnih preduzeča i ustanova kojima upravlja;
6) rasporeduje osnovna i obrtna sredstva svojih preduzeča;
7) odobrava razrez mesnog samodoprinosa;
8) dodeljuje opštenarodnu imovinu kojom sam upravlja na
koriščenje drugim državnim organima, zadružnim i društvenim
organizacijama i gradanima; dodeljuje gradanima opštena
rodnu imovinu kojom upravlja mesni narodni odbor uz prethodno sasiušanje mesnog odbora; poljoprivredna zemljišta k o 
jima upravlja sam ili mesni narodni odbor dodeljuje uz saglasnost oblasnog narodnog odbora.
II. Lokalna privreda
1) osniva poljoprivredna, lindustriska,' zanatska, trgovin
ska, kreditna, ugostiteljska, transportna i druga preduzeča za
usluge; odobrava osnivanje m-esnih industriskih i kreditnih p r e 
duzeča;
2) osniva poljoprivredne stanice, poljoprivredne-mašinske
stanice, rasadnike, šumska gazdinstva, silose, priplodne stanice,
stočne ambulante i sl.; organizuje i sprovodi borbu za sprečavanje i suzbijanje biljnih bolesti i biljnih štetočina;

3) propisuje cene određenih proizvoda sreske i mesne pri
vrede; vrši raspored dobiti sreskih preduzeča;
4) organizuje trgovačku mrežu u srezu i stara se da ona
bude snabdevena robom, i vrši raspodelu robe;
5) reguliše i obezbeduje snabdevanje sreskih i mesnih p re 
duzeča, zadruga i gradana sirovinama i materijalom iz lokal
nih izvora;
6) organizuje sajmove; reguliše poslovanje na pijačama i
sajmovima;
7) rasporeduje radnu snagu u sreskoj privredi i organi
zuje podizanje i stručno osposobljavanje radnika za lokalnu
privredu na području sreza;
8) osniva preduzeča i ustanove za snabdevanje zanatskih
zadruga i zanatlija materijalom i alatom;
9) donosi propise o koriščenju mesnih pašnjaka, utrina,
žirenja, vodopoja, vadenja kamena i peska i sl.;
10) organizuje navodnjavanje i odvodnjavanje u sreskom
obimu i podiže za to potrebne ureclaje uz odobrenje oblasnog
narodnog odbora; izvodi melioracije u sreskom obimu; odobrava
uredaje za navodnjavanje i -odvodnjavanje i melioracije mesnog
značaja;
11) odreduje vreme otvaranja i zatvaranja radnji.
III. Komunalna izgradnja i komunalni poslovi
1) daje saglasnost na mesne regulacione planove i donosi
generalni plan sreza;
2) osniva sreska komunalna preduzeča \ ustanove;
3) podiže vodovod, elektrostanice, plinare, uredaje lokal
nog saobračaja i druge komunalne objekte i uredaje koji služe
potrebama više mesta ili celog sreza;
4) organizuje i reguliše saobračaj u srezu;
5) obezbeduje primenu propisa o opštem uredenju naselja;
6) donosi rešenja o bližem odredivanju mesta za gradevinske objekte za društveni standard; daje saglasnost za bliže
odredivanje mesta za ostale gradevinske objekte;
7) reguliše koriščenje sreskih komunalnih objekata i k o 
munalnih službi i davanje naknade za to koriščenje;
8) izgraduje i održava sreske puteve i mostove i reguliše
njihovu upotrebu;
9) reguliše način upotrebe električne energije izsreskih
izvora za kučne potrebe;
*

10) izdaje dozvole za podizanje stanbenih zgrada izuzev
seoskih; dozvoljava podizanje mesnih javnih zgrada;
11) stara se o primeni propisa o čuvanju i održavanju
stanbenih zgrada;
12) reguliše dimničarsku službu;
13) reguliše koriščenje izvora, bunara, cisterni i sl., koji
imaju značaja za više mesta ili ceo srez;
14) izgraduje turističke objekte, izletišta i sl.
IV. Prosveta i kultura
1) osniva osnovne škole i obezbeduje uslove za rad sred
njih škola;
2) ukazuje stručnu pomoč i vrši nadzor nad radom osnov
nih i srednjih škola;
3) osniva bioskope, pozorišta, ustanove za zabavu i razonodu;
4) pomaže delatnost kulturno-prosvetnih udruženja;
5) stara se o prameni propisa o obaveznom pohadanju
osnovne škole;
6) organizuje tečajeve za nepismene i obezbeduje njihovo
održavanje;
7) organizuje zaštitu kulturnih spomenika i prirodnih
retkosti;
8) izgraduje stadione, igrališta i druge objekte za fiskulturu i sport.
V. Zaštita narodnog zdravi j a
1) osniva bolnice, poliklinike, ambulante, dispanzere i druge
zdravstvene ustanove; pomaže osnivanje dečjih jasala, savetovališta i sl.; radi na zdravstvenom prosvečivanju naroda; vrši
asanacije u sreskim razmerama;
2) preduzima mere za podizanje opšte higijene i vrši nad
zor nad primenom sanitarnih i higijenskih mera;
3) preduzima mere i organizuje borbu za sprečavanje bole
sti, naročito zaraznih; osniva sanitarno-epidemiološke ustanove;
VI. S o d j al no staranje
1) osniva sreske ustanove socijalnog staranja;
2) obezbeduje zaštitu dece i matera i pomaže osnivanje
vrtiča, domova i sl.;
3) reguliše davanje socijalne pomoči koju obezbeduje sopstvenim sredstvima;
4) zbrinjava lica kojim a je potrebna socijalna zaštita.

1) ukazuje pomoč gradanima u ostvarivanju i zaštiti nji
hovih prava;
2) propisuje mere za održavanje javnog reda i mira;
3) reguliše koriščenje javnih mesta (trgova, ulica, prosto
ri j a i sl.) za društvene potrebe gradana;
4) odreduje prekršaje i propisuje odredene administra
tivne kazne za povredu propisa koje donosi u granicama svojih
zakonom utvrdenih prava.
GRADSKI NARODNI

ODBOR

Član 32
Gradski narodni odbor grada koji se nalazi van sastava
sreza, u svom lokalnom delokrugu vrši poslove stavljene u
članu 29 ovog zakona u nadležnost mesnog narodnog odbora,
kao i poslove stavljene u članu 31 ovog zakona u nadležnost
sreskog narodnog odbora, a naročito one poslove kojima s.e
obezbeduje privredna, komunalna i kulturna izgradnja g r a 
dova, i to:
1) osnivanje industriskih i zanatskih preduzeča za zadovo
ljenje potreba gradskog stanovništva i komunalnu izgradnju;
2) osnivanje električnih centrala, izgradnja vodovoda i
kanalizacije;
3) osnivanje preduzeča i radnji za ukazivanje usluga: ugostiteljsbih preduzeča, kupatila, perionica, brijačnica, radionica
za opravke i sl.;
4) o s n i v a n j e i r a z v i j a n j e g r a d s k e t r g o v i n s k e m r e ž e , p r e 
d u z e č a i r a d n j i z a s n a b d e v a n j e S t a n o v n i k a , p i j a č a i sl.;

5) podizanje ustanova za zabavu, razonodu i odmor sta
novništva;
6) podizanje komunalnih objekata i ustanova za obezbe
denje higijenskog i kulturnog života, odmora i oporavka tru d 
benika;
7) osnivanje gradevinskih preduzeča;
8) organizovanje mreže lokalnog putničkog i teretnog sao
bračaja (tramvaja, autobusa, trolejbusa, malih brodova, čamaca,
taksija, kamiona, skela i drugih teretnih prevoznih sredstava
na suvu, moru, jezerima i rekama);
9) podizanje srednjih i specijalnih stručnih škola; osnivanje
pozorišta, opere, muzeja, umetničkih galerija, narodnih univer-

ziteta, biblioteka, čitaonka; osnivanje gradskih izdavačkih p re 
duzeča, štamparija i drugih prosvetno-kulturnih i umetničkih
ustanova;
10)
osnivanje večih opštih i specijalnih bolnica, stanica za
hitnu pomoč i drugih zdravstvenih ustanova;
Gradski narodni odbor g ra d a koji se nalazi van sastava
sreza vrši i poslove od zajedničkog interesa sa okolnim mestima
i srezovjma; uskladuje gradski privredni plan s privrednim pla
nom sreskog narodnog odbora; osniva privredna i komunalna
preduzeča i kulturne ustanove za zadovoljenje potreba i s ta 
novništva sreza.
Član 33
Zakonom narodne republike mogu se pojedini poslovi iz
nadležnosti gradskih narodnih odbora koji se nalaze van sastava
sreza dati u nadležnost gradova u sastavu sreza.
Član 34
Narodni odbori glavnih gradova narodnih republika i oblasnih sedišta mogu imati u svojoj nadležnosti, osim poslova odredenih u članu 32 ovog zakona, i druge poslove koje im stavi u
nadležnost zakon narodne republike.
Član 35
Reonski narodni odbor ima u svojoj nadležnosti poslove
stavljene u članu 29 ovog zakona u nadležnost mesnog narod
nog odbora, kao i poslove stavljene u članu 31 ovog zakona
u nadležnost sreskog narodnog odbora. Nadležnost reonskog
narodnog odbora utvrduje se statutom gradskog i reonskog
narodnog odbora.
Narodni odbor naselja ima u svojoj nadležnosti poslove
stavljene u članu 29 ovog zakona u nadležnost mesnog narod
nog odbora. Nadležnost narodnog odbora naselja se utvrduje
statutom gradskog narodnog odbora i narodnog odbora naselja.
OBLASNI NARODNI O D B O R

Član 36
Oblasni narodni odbor u svom lokalnom delokrugu vrši ove
poslove:
I. Plan, finansije i upravljanje opštenarodnom imovinom
1) priprema, donosi i ostvaruje oblasni privredni plan;
2) priprema i donosi budžet oblasti i izvršuje svoj budžet;

3) određuje namenu opštenarodne imov.'ne kojotm upravlja;
4) raspolaže prihodima i proizvodima državnih preduzeča
i ustanova kojima 'mravlja;
5) raspoređuje osnovna i obrtna sredstva svojih preduzeča;
6) donosi propise o razrezivanju i ubiranju mesnog samodoprinosa;
7) dodeljuje poljoprivredna zemljišta kojima upravlja na
koriščenje drugim državnim organima, zadružnim i društvenim
organizacijama i gradanima; daje saglasnost sreskom odnosno
gradskom odboru za dodeljivanje poljoprivrednih zemljišta na
koriščenje.
II. Lokalna privreda
1) osniva poljoprivredna, industriska, trgovinska, kreditna,
ugostiteljska, transportna i druga preduzeča za usluge;
2) osniva poljoprivredne a naročito opitne stanice, naučnoistraživačke zavode, ugledna poljoprivredna dobra, dobra za
proizvodnju sortnog semena, šumska gazdinstva, mašinskotraktorske stanice, rasadnike, silose i sl.; organizuje borbu za
sprečavanje i suzbijanje biljnih bolesti i štetočina;
3) odreduje cene proizvoda oblasne privrede; vrši raspored
dobiti oblasn.h privrednih preduzeča;
4) organizuje trgovačku mrežu u oblasti; stara se o snabdevanju robom trgovačke mreže i reguliše raspodelu; donosi
propise o lokalnom dopunskom snabdevanju;
5) reguliše i obezbeduje snabdevanje lokalnih preduzeča
sirovinama i materijalom iz lokalnih izvora;
6) donosi propise o sajmovima;
7) reguliše raspored radne snage u lokalnoj privredi i
organizuje podizanje i stručno osposobljavanje radnika za
lokalnu privredu;
8) o'sniva preduzeča i ustanove oblasnog značaja za snab
devanje zanatskih zadruga i zanatlija materijalom i alatom;
9) reguliše koriščenje lokalnih šuma;
10) reguliše navodnjavanje i odvodnjavanje u oblasnom
obimu i podiže za to potrebne uredaje; izvodi melioracije u
oblasnom obimu; odobrava podizanje uredaja za navodnjavanje
i odvodnjavanje sreskog značaja;
11) donosi propise o vremenu otvaranja i zatvaranja radnji
i reguliše način vršenja usluga u njima.

1) daje saglasnost na sreske i gradske generalne planove
i gradske regulacione planove;
2) izgraduje vodovode i električne centrale oblasnog zna
čaja; odobrava osnivanje lokalnih električnih centrala, izgradnju
vodovoda i kanalizacije;
3) osniva saobračajna preduzeča i organizuje i reguliše
saobračaj u oblasti;
4) donosi propise o opštem uredenju naselja;
5) izgraduje i održava oblasne puteve i mostove i reguliše
njihovu upotrebu;
6) donosi propise o čuvanju i održavanju svih stanbenih
zgrada i stara se o primeni tih propisa;
7) reguliše vršenje dimničarske službe;
8) izgraduje turističke objekte, izletišta i sl.;
9) reguliše upravljanje grobljima.
IV. Prosveta i kultura
1) osniva srednje škole; daje saglasnost za osnivanje osnov
nih škola;
2) ukazuje stručnu pomoč i stara se o nastavi u srednjim
školama;
3) osniva pozorišta, operu, muzeje, galerije, izdavačka pre
duzeča, štampanije i druge kulturne ustanove;
4) pomaže rad kulturnih udruženja;
5) organizuje zaštitu kulturnih spomenika i prirodnih retkosti;
6) izgraduje stadione, igrališta i druge objekte za fiskultu ru i sport.
V. Zaštita narodnog zdravlja
1) osniva veče opšte i specijalne zdravstvene ustanove
oblasnog značaja: bolnice, oporavilišta, porodilišta, prirodna lečilišta, sanatorijume, sanitarno-epidemioioške stanice i dr.;
2) reguliše osnivanje i rad dečjih jasala, savetovališta i sl.;
3) donosi propise i organizuje zdravstvenu i higijensku
zaštitu u oblasti; radi na zdravstvenom prosvečivanju naroda;
organizuje i izvodi asanacione radove oblasnog značaja;
4) preduzima mere i organizuje borbu za sprečavanje bole
sti, naročito zaraznih.

1) osniva oblasne ustanove socijalnog staranja;
2) reguliše osnivanje i rad vrtiča, domova i sl.; organizuje
dečja letovališta;
3) reguliše davanje socijalne pomoči koju obezbeduje sopstvenim sredstvima;
4) zbrinjava lica kojima je potrebna socijalna zaštita.
VII. Zaštita prava gradana i održavanje reda i mira
1) ukazuje pomoč gradanima u ostvarivanju i zaštiti nji
hovih prava;
2) propisuje mere za održavanje javnog reda i mira;
3) odreduje prekršaje i propisuje odredene administrativne
kazne za povredu propisa koje donosi u granicama svojih zako
nom utvrdenih prava.
Član 37
Oblasni narodni odbor uskladuje rad svih narodnih odbora
na području oblasti u poslovima lokalnog i opšteg delokruga;
obezbeduje primenu i ostvarenje zakona i opštih propisa i smer
nica najviših organa državne vlasti i državne uprave FNRJ i
narodne republike. U tome cilju oblasni narodni odbor donosi
opšte propise za ostvarivanje rukovodstva narodnih odbora u
svim poslovima njihove nadležnosti, ukazuje narodnim odbo
rima organizacionu i stručnu pomoč u vršenju njihovih zada
taka i poslova, vrši nadzor nad radom nižih narodnih odbora,
stara se o ravnomernom kulturnom i privrednom razvoju obla
sti kao celine.
V. MEĐUSOBNA PRAVA I DUŽNOSTI NARODNIH ODBORA
I NARODNIH ODBORA I VIŠIH ORGANA DRŽAVNE VLASTI
I DRŽAVNE UPRAVE NARODNE REPUBLIKE

Član 38
Viši narodni odbori vrše opšte rukovodstvo nad radom
nižih narodnih odbora, donose opšte propise za jedinstveno
ostvarivanje njihovih delatnosti, daju uputstva i smernice za
ostvarivanje njihovih zadataka, ukazuju im organizacionu i
stručnu pomoč i pomoč u rasporedivanju i uzdizanju kadrova,
vrše nadzor nad zakonitošću njihovog rada i pomažu im da razvijaju svoju inicijativu i da u punoj meri ostvaruju svoja zako
nom utvrdena prava.

Ista prava i dužnosti prema narodnim odborima na terito
riji narodne republike imaju u okviru svoje nadležnosti i prezidijum narodne skupštine narodne republike, vlada narodne
republike i njena ministarstva.
Član 39
Izvršni odbori narodnih odbora odgovorni su za vršenje
svih poslova državne uprave svom narodnom odboru, a podre
deni su i izvršnom odboru višeg narodnog odbora, odnosno
vladi narodne republike i njenim ministarstvima, u okviru nji
hove nadležnosti.
Član 40
Viši narodni odbori imaju pravo poništiti ili ukinuti nezako
nite ili nepravilne akte nižeg narodnog odbora.
Prezidijum narodne skupštine narodne republike ima pravo
poništiti ili ukinuti nezakonite ili nepravilne akte narodnih od
bora na teritoriji narodne republike.
Narodni odbor čiji je akt, donet u poslovima lokalnog
delokruga, poništen ili ukinut ima pravo da podnese zahtev za
ispitivanje zakonitosti akta poništenja ili ukidanja neposredno
višem narodnom odboru od onog narodnog odbora koji je akt
poništio ili ukinuo, odnosno prezidijumu narodne skupštine
narodne republike.
Izvršni odbor višeg narodnog odbora, odnosno vlada na
rodne republike ima pravo obustaviti od izvršenja nezakonite ili
nepravilne akte nižeg narodnog odbora i predložiti svom narod
nom odboru, odnosno prezidijumu narodne skupštine republike
da ih poništi ili ukine.
Član 41
Izvršni odbor višeg narodnog odbora ima pravo poništiti ili
ukinuti nezakonite ili nepravilne akte izvršnog odbora nižeg
narodnog odbora. Ako su ovi akti doneti na osnovu opšfcih p ro 
pisa (odluka) nižeg narodnog odbora, izvršni odbor višeg narod
nog odbora može ih samo obustaviti i predložiti tom nižem na
rodnom odboru da ih poništi ili ukine.
Ista prava poništavanja, ukidanja ili obustavljanja nezako
nitih ili nepravilnih akata izvršnih odbora narodnih odbora na
teritoriji narodne republike imaju, u okviru svoje nadležnosti,
i vlada narodne republike i njeni članovi.

Članovi vlade narodne republike imaju pravo da ponište
i ukinu nezakonite ili nepravilne akte odgovarajučih poverenika
izvršnih odbora narodnih odbora na području republike. Ako su
ovi akti doneti na osnovu opštih propisa (odluka) njihovog
narodnog odbora ili akata odgovarajučeg izvršnog odbora, član
vlade če nezakonite i nepravilne akte obustaviti i predložiti izvršnom odboru čiji je član poverenik da ih poništi ili ukine.
Poverenici izvršnog odbora višeg narodnog odbora imaju
pravo da obustave nezakonite ili nepravilne akte odgovarajučih
poverenika izvršnog odbora nižeg narodnog odbora i da predlože svom izvršnom odboru da ih poništi ili ukine. Ako je pove
renik izvršnog odbora nižeg narodnog odbora doneo nezakonit
ili nepravilan akt na osnovu opštih propisa svog narodnog od
bora ili akata svog izvršnog odbora, poverenik izvršnog odbora
višeg narodnog odbora ima pravo da obustavi od izvršenja te
nezakonite ili nepravilne akte i da predloži izvršnom odboru
čiji je član taj poverenik da ih poništi ili ukine.
Član 43
Organ koji obustavlja od izvršenja akt nižeg narodnog
odbora, nižeg izvršnog odbora ili poverenika, dostaviče ga bez
odlaganja nadležnom organu na rešenje. Narodni odbor, izvr
šni odbor, odnosno poverenik čiji je akt obustavljen ima pravo
da podnese svoje primedbe.
Član 44
Narodni odbor, izvršni odbor ili poverenik čiji je akt poništio ili ukinuo odgovarajuči viši organ ima pravo da stavi pri
govore u pogledu zakonitosti neposredno višem organu od onog
organa koji je poništio ili ukinuo akt, odnosno prezidijumu na
rodne skupštine narodne republike u roku od 15 dana od saopštenja rešenja o poništenju ili ukidanju. Viši organ može akt
o poništenju ili ukidanju potvrditi ili ukinuti.
Član 45
Rešenje o obustavljanju, poništenju ili ukidanju akata
narodnog odbora, izvršnog odbora ili poverenika mora biti
obrazloženo s pozivom na odgovarajuči propis zakona i na
druge na zakonu zasnovane akte.

Državni organi, ustanove i preduzeča imaju pravo podnositd nadležnom organu predlog za poništenje, ukidanje ili obustavljanje nezakonitih ili nepravilnih akata narodnih odbora,
izvršnih odbora i poverenika.
Gradani i društvene organizacije imaju pravo podnositi
nadležnim državnim organima svoje pretstavke za poništenje,
ukidanje ili obustavljanje akata narodnog odbora, 'izvršnog
odbora i poverenika.
Član '47
Viši državni organi mogu poništiti, ukinuti ili izmeniti akte
koje narodni odbori i njihovi izvršni odbori donose u adiministrativnom postupku samo u slučajevima predvidenim posebnim
propisima, odnosno prema načelima adminiistrativnog postupka.
Član 48
Prezidijum narodne skupštine narodne republike ima pravo
raspustiti svaki narodni odbor na teritoriji narodne republike,
a oblasni narodni odbor ima pravo raspustiti svaki mesni i
narodni odbor grada u sastavu sreza na području oblasti, ako
je njihov rad u očiglednoj suprotnosti sa Uistavom i zakonom.
Prezidijum narodne skupštine narodne republike ima pravo
razrešiti izvršni odbor svakog narodnog odbora na teritoriji
republike, a viši narodni odbor ima pravo razrešiti izvršni odbor
svakog narodnog odbora na svom području, ako je njihov rad
u očiglednoj suprotnosti sa Ustavom i zakonom. Odlukom o
razrešenju mora se narodni odbor čiji je izvršni odbor razrešen
sazvati na zasedanje radi izbora novog izvršnog odbora.
U slučaju raspuštanja narodnog odbora i istovremenog
razrešenja njegovog izvršnog odbora, organ koji j e raspustio
narodni odbor može postaviti do izbora novog narodnog odbora
privremeni izvršni odbor, kako iz reda članova raspuštenog
narodnog odbora tako i van njega.
U svakom slučaju raspuštanja narodnog odbora akt o raspuštanju mora sadržati i raspisivanje izbora za novi narodni
odbor, koji se ne mogu održati ranije od mesec dana i docnije
od tri meseca od dana raspuštanja narodnog odbora.
Član 49
Zapisinici sednica narodnog odbora, odluke, naredbe i uputstva narodnog odbora dostavljače se bez odlaganja neposredno
višem narodnom odboru, odnosno prezidijumu narodne skup-

štine narodne republike i vladi narodne republike, a zapisnici
sednica izvršnog odbora, kao i naredbe i uputstva izvršnog
odbora dostavljače se neposredno višem izvršnom odboru i
vladi narodne republike.
Član 50.
Sukobe nadležnosti izmedu dva narodna odbora rešava
neposredno viši narodni odbor, odnosno prezidijium narodne
skupštine narodne republike.
Sukobe nadležnosti izmedu izvršnih odbora rešava nepo
sredno viši izvršni odbor, odnosno vlada narodne republike.
Član 51
Medusobna prava i dužnosti Narodne skupštine Autonomne
pokrajine Vojvodine, odnosno Glavnog izvršnog odbora Na
rodne skupščine AP Vojvodine, kao i Oblasnog narodnog od
bora Autonomne kosovsko-metohijske oblasti, odnosno Obla
snog izvršnog odbora narodnog odbora AKMO i narodnih
odbora i njihovih izvršnih odbora na njihovom području ureduju se zakonom Narodne Republike Srbije i staitutom Auto
nomne pokrajine, odnosno Autonomne oblasti.
TREČI DEO
USTROJSTVO NARODNIH ODBORA

A. Narodni odbor
a) Izbor i sastav
Član 52
Narodne odbore mesta i gradova u sastavu sreza biraju
gradani na dve godine.
Narodne odbore oblasti, srezova, gradova, reona i naselja
biraju građani na tri godine.
Član 53
Svi građani Federativne Narodne Republike Jugoslavije
koji imaju prebivaiište na području pojedinih administrativnoteritorijalnih jedinica imaju pravo da biraju i da budu birani u
narodne odbore tih jedinica saglasno saveznom zakonu o izbornom pravu.
Birači imaju pravo da opozovu pojedine odbornike i pre
roka za koji su ih izabrali.

Izbori za sreske, gradske i oblasne narodne odbore sprovode se po izbornim jedinicama tako da se u jednoj izbornoj
jedinici, po pravilu, bira jedan odbornik.
Odbornika mogu opozvati samo birači izborne jedlinice u
ko jo j je izabran.
Odbornik je opozvan ako je za opozivanje glasala večina
birača njegove izborne jedinice.
Izbore narodnih odbora i postupak oko opozivanja odbor
nika sprovode izborne komisije, koje su u svom radu nezavisne
od mesnih upravnih organa.
Zakon narodne republike, u saglasnosti sa osnovn m načelima saveznog zakona, donosi propise o izborima narodnih od
bora, o načelima kandidovanja, o podeli na izborne jedinice i
opozivanju odbornika.
Član 55
Brojni sasitav narodnih odbora odreduje se na osnovu no r
me koju utvrduje zakon narodne republike lužimajiuči u obzir
broj stanovništva i složenost privrednih, kulturnih i drugih lo
kalnih odnosa, u sledečim granicama:
u mesni narodni odbor bira se od 11 do 45 odbornika;
' u narodni odbor grada u sastavu sreza bira se od 35 do 60
odbornika;
u sreski, gradski i reonski narodni odbor bira se od 50 do
190 odbornika;
u oblasni narodni odbor i narodni odbor grada koji nije u
sastavu oblasti bira se od 110 do 250 odbornika.
b) Nadležnost plenuma narodnog odbora
Član 56
Sve poslove koji su im dati u nadležnost narodni odbori
vrše u plenumu ili preko izvršnog odbora.
Član 57
Narodni odbor vrši isključivo u plenumu:
1) donošenje opštih propisa (odluka);,
2) donošenje statuta i potvrdivanje statuta nižih narodnih
odbora;
3) izbor i razrešenje pretsednika, sekretara i ostalih čla
nova izvršnog odbora;

4) raspuštanje nižih narodnih odbora t razrešenje njihovih
izvršnih odbora;
5) donošen je budžeta i završnog računa;
6) donošenje perspektivnog i godišnjeg privrednog plana;
7) donošenje generalnog i regulacionog plana grada, od
nosno mesta;
8) donošenje rešenja o zaključivanju zajmova;
9) donošenje rešenja o osnivanju, spajanju i prestanku
preduzeča i ustanova;
10) donošenje poslovnika narodnog odbora;
11) izbor disciplinske komisije za odbornike;
12) poništavanje i ukidanje akata nižih narodnih odbora;
13) izbor i razrešenje sudija i sudija-porotnika; izbor i raz
rešenje delegiranih odbornika za izbor sudija i sudija-porotnika;
14) ustanovljen j e mesnih dažbina;
15) ostale poslove koji siu zakonom dati u isključivu n a d 
ležnost narodnog odbora.
Član 58
O
poslovima koji su im stavljeni u nadležnost zakonom na
rodni odbor donosi opšte propise u vidu odluke.
Samo odlukama mogu se odredivati prekršaji i propisivati
administrativne 'kazne za koje su nadležni narodni odbori.
Na osnovu zakona i opštih propisa viših organa državne
vlasti i državne uprave i radi njihovog izvršenja narodni odbor
može donositi naredbe, uputstva i rešenja.
Narodni odbor može donositi naredbe, uputstva i rešenja
i radi izvršenja svojih odluka.
Odluke, naredbe, uputstva i rešenja doneta na zasedanju
narodnog odbora potpisuju pretsednik zasedanja i pretsednik
izvršnog odbora.
Odluke i naredbe narodnog odbora obavezno se objavljuju.
v) Zasedanja narodnog odbora
Član 59
Zasedanja narodnog odbora su redovna i vanredna.
Redovna zasedanja održavaju se iu rokovima odredenim
ustavom republike.
Redovna zasedanja saziva izvršni odbor. U slučaju da iz
vršni odbor ne sazove zasedanje do ist ek a ustavom ođređenog
roka, narodni odbor se može sastati u zasedanje u prvu nedelju
po isteku meseca u kome je moralo biti sazvano zasedanje.

Vanredno zasedanje saziva izvršni odbor po sopstvenoj inicijativi ili na zahtev jedne trečine odbornika, vlade narodne
republike, viših narodnih odbora i njihovih izvršnih odbora.
Vanredno zasedanje narodnog odbora može sazvati i prezi
dijum narodne skupštine narodne republike.
Član 60
Na prvom sastariku novoizabranog narodnog odbora bira se
verifikaciona komisija ko ja ispituje uverenja o izboru odbornika.
Posle verifikacije mandata odbornici polažu sledeču zakletvu:
»Zaklinjem se svojom čašču i čašču svog naroda da ču
verno služiti narodu, da ču se pridržavati ustava i zakona, da
ču čuvati i braniti demokratske tekovine Narodno-oslobodilačk o g rata i Narodne revolucije ostvarene u narodnoj vlasti i da
ču svoju dužnost vršiti savesno i odano, ulažuči sve svoje snage
u izgradnju socijalizma, za napredak svog naroda, Narodne Re
................................i zajedn.čke države, Federativne
publike
Narodne Republike Jugoslavije«.
Član 61
Narodni odbor bira za svako zasedanje pretsednika, zame
nika pretsednika i zapisničara.
Pretsednik zasedanja ostaje na dužnosti do izbora pretsed
nika narednog zasedanja, stara se o pripremi narednog zase
danja i otvara ovo zasedanje. Pretsednik zasedanja može b ti
ponovo izabran na narednom zasedanju.
Pretsednik rukovodi sednicama narodnog odbora.
Član 62
Narodni odbor donosi poslovnik za rad na zasedanju.
Poslovnikom se predvida i odgovornost odbornika za povrede reda na zasedanju.
Član 63
Sednice narodnog odbora su javne.
Narodni odbor može odlučiti da se pojedine sednice ili deIovi sednica održavaju bez prisustva javnosti.

Narodni odbor može donositi punovažne zaključke samo
ako je na sednici prisutna večina odbornika.
Narodni odbor donosi svoje zaključke večinom glasova prisutnih odbornika.
Član 65
Za proučavanje pojedinih pitanja, prtpremanje odluka i
drugih akata narodnog odbora, za vršenje anketa i za druge
važnije poslove narodni odbori mogu obrazovati iz svoje sredine
komisije.
Narodni odbori mogu imati kao stalne komisije: komisiju
za odluke, komisiju za privredni plan i finansije, mandantnoImunitetnu komisiju i komisiju za molbe i žalbe.
Narodni odbori mogu obrazovati i druge komisije za p ro u 
čavanje odredenih pitanja (komisija za komunalne poslove, privredna komisija, kulturno-prosvatna k o m sija, komisija za
narodno zdravlje i socijalno staranje i dr.), koje pomažu izvr
šnom odboru u njegovom radu.
Za vršenje anketa i za druge naročite poslove narodni od
bori mogu obrazovati anketne i druge privremene komisije.
g) Prava i dužnosti odbornika
Član 66
Odbornici imaju pravo i dužnost da prisustvuju sednicama
odbora i učestvuju u njegovom radu, da učestvuju u radu k o 
misija i da vrše sve druge dužnosti i zadatke k oje im poveri
odbor.
Član 67
Odbornici imaju pravo da za vreme zasedanja narodnog
odbora usmeno ili pismeno upučuju pitanja izvršnom odboru
ili poj edinim njegovim članovima.
Pretsednik, sekretar, odnosno upitani član izvršnog odbora
dužan je odgovoriti na postavljena p itanja pre zaključenja za
sedanja.
Član 68
Odbornici uživaju imunitetska prava na području narodnog
odbora i u njegovom sedištu. Oni ne mogu biti krivično g o 
njeni ni lišeni slobode bez prethodnog odobrenja svog narodnog

odbora, a u vremenu između zasedanja narodnog odbora, bez
prethodnog odobrenja izvršnog odbora, osim u slučaju zaticanja
u vršenju težeg krivičnog dela ili opasnosti od bekstva, kada. če
se bez odlaganja obavestiti izvršni odbor narodnog odbora kome
odbornici pripadaj«.
Narodni odbor, odnosno izvršni odbor kome je podnet zah
tev za davanje odobrenja za pokretanje krivičnog gonjenja,
m ora doneti rešenje o zahtevu u roku od osam dana od prijema
zahteva.
Član 69
Služba odbornika je počasna i po pravilu besplatna.
Narodni odbor može odobriti platu pretsedniku, sekretaru
i onim odbornicima koji su kao poverenici ili drugim dužnostima
u narodnom odboru zauzeti toliko da se ne mogu redovno baviti svojim zanimanjem.
U statutu narodnog odbora mora biti odredeno koliko če
odbornika i pod kojim uslovima primati platu za svoj rad.
Visinu plate pojedinim odbornicima odreduje narodni od
bor saglasno propisima vlade narodne republike.
Odbornici imaju pravo na naknadu troškova za vreme vr
šenja odredenih zadataka k o je im poveri odbor.
d) Odgovornost odbornika
Član 70
Odbornici su odgovorni za svoj rad i dužni su polagati
račun svojim biračima.
Odbornici su za svoj službeni rad odgovorni svom narod
nom odboru.
Za povredu svoje službene dužnosti odbornici odgovaraju
i disciplinski.
član 71
Povrede odborničke dužnosti i dužnosti člana izvršnog od
bora raspravlja disciplinska komisija narodnog odbora. Disci
plinska komisija sastoji se od pretsednika i dva člana ko je bira
narodni odbor iz reda svojih članova.
Član 72
Za povredu službene dužnosti mogu se protiv odbornika
izreči ove disciplinske mere:

a) opomena;
b) pismeni u'kor;
v) umanj.enje plate;
g) smenjivanje odbornika, odnosno člana izvršnog odbora
sa dužnosti koje su mu poverene.
Umanjenje plate iznosi najviše do 20% mesečne plate i ne
može se izreči za vreme duže od šest meseci u toku jedne godine.
Disciplinska komisija može do donošenja konačnog rešen j a
privremeno udaljiti odbornika od poverene mu dužnosti.
Član 73
Disciplinski postupak protiv odbornika pokreče se po p re 
dlogu izvršnog odbora, jedne petine odbornika, ili po predlogu
višeg izvršnog odbora, nadležnog člana vlade, oblasnog javnog
tužioca ili pretsednika komisije državne kontrole narodne re
publike.
Protiv rešenja o disciplinskim merama k oje je izrekla disci
plinska komisija može se podneti žalba narodnom odboru čija
je odhika konačna.
Član 74
Odbornik odgovara materijalno pred sudom za štetu koju
nezakonitim ili nepravilnim radom učini državi ili gradanima
pri vršenju svoje dužnosti.
Ako je odbornik naneo štetu državi povredom službene
dužnosti'disciplinska komisija narodnog odbora može rešavati
to pitanje i svojim rešenjem odrediti visinu štete, k o ju je od
bornik dužan da naknadi državi. Protiv rešenja o naknadi štete
može ,se podneti žalba narodnom odboru. Protiv odluke n a 
rodnog odbora odbornik ima pravo podiči tužbu kod nadležnog
okružnog suda.
Član 75
Za krivično delo koje učini u službenoj dužnosti odbornik
odgovara krivično.
d) Prestanak mandata
Član 76
Odborniku prestaje mandat usled gubitka biračkog prava,
opozivanja od strane birača, prem eštanja prebivališta van područja (sedišta) narodnog odbora, uvaženja ostavke od strane na-

rodnog odbora, i sudske osude za krivično delo izvršeno iz kori
stoljubij a na kaznu- lišenja slobode ili popravnog rada duže od
šest meseci.
B- Izvršni odbor
Član 77
Izvršni odbor je izvršni i upravni organ narodnog odbora
koji narodni odbor bira iz reda svojih članova.
Izvršni odbor odgovara za svoj rad i polaže . račun svom
narodnom odboru, koji može razrešiti ceo izvršni odbor ili p o 
jedine njegove članove.
Član 78
Izvršni odbor sačinjavaju pretsednik, sekretar i najm anje
tri člana. Izvršni odbori večih gradova i oblasti m ogu imati
jednog ili više potpretsednika i dva sekretara.
Broj članova izvršnog odbora odreduje se statutom na
rodnog odbora prem a propisima zakona narodne republike, uzimajuči u obzir brojni sastav narodnog odbora, kao i obim i
složenost njegovih poslova,
Pretsedn.k i sekretar staraju se o ostvarenju privrednog
plana, pripremaju zasedanja narodnog odbora, pripremaju sed
nice izvršnog odbora i uskladuju rad povereništava i ostalih
organa narodnog odbora.
Pretsednik rukovodi sednicama izvršnog odbora.
Član 79
Izvršni odbor donosi zaključke na sednicama več nom gla
sova svojih članova.
Sednice saziva pretsednik u rokovima koji su odredeni p o 
slovnikom ili prema potrebi, kao i na zahtev svakog člana.
Zapisnik sednica izvršnog odbora vodi sekretar. Zapisnik
potpisuju pretsednik i sekretar.
Član 80
Izvršni odbor izvršuje i primenjuje odluke, naredbe, uputstva i rešenja svog narodnog odbora, kao i zakone, propise i
druge akte viših organa državne vlasti i državne uprave i donosi
naredbe, uputstva i rešenja za njihovo izvršenje.
Naredbe, uputstva i rešenja izvršnog odbora potpisuju p ret
sednik i sekretar izvršnog odbora.
Naredbe izvršnog odbora obavezno se objavljuju.

Izvršni odbor vrši poslove državne uprave iz nadležnosti
narodnog odbora osim onih poslova koje vrši sam narodni
odbor.
Izvršni odbor pretresa sva osnovna pitanja lokalne uprave,
odreduje smernice za sve grane njene delatnosti, vrši opšte
rukovodstvo nad radom povereništava, komisija i drugih organa
upravnog aparata narodnog odbora i uskladuje njihovu delatnost.
Član 82
Izvršni odbor vrši sam i ne može preneti na druge organe
sledeče poslove:
1) donošenje naredaba;
2) utvrdivanje predloga plana;
3) utvrdivanje predloga budžeta i završnog računa;
4) utvrdivanje predloga odluka, naredaba, uputstava i re
šenja narodnog odbora;
5) poništavanje i ukidanje naredaba, uputstava i rešenja
nižih izvršnih odbora;
6) obustavljanje akata nižih narodnih odbora;
7) predlaganje osnivanja, spajanja i prestanka preduzeča
i ustanova narodnog odbora;
8) raspisivanje izbora za svoj i niže narodne odbore;
9) sazivanje zasedanja narodnog odbora;
10) donošenje svog poslovnika;
11) odlučivanje o unutrašnjoj organizaciji i radu povereni
štava i drugih organa narodnog odbora;
12) postavljanje rukovodilaca preduzeča i ustanova;
13) poslove koji su dati u isključivu nadležnost izvršnom
odboru zakonom, opštim propisima viših državnih organa, sta
tutom ili drugim propisima narodnog odbora.
Izvršni odbor može sam preuzeti i neposredno rešavati sva
pitanja iz nadležnosti pojedinih povereništava i drugih svojih
organa.
Svaki član izvršnog odbora ima pravo tražiti da se iznese
pred izvršni odbor na rešenje bilo koji predmet iz nadležnosti
pojedinih povereništava i drugih organa.

U slučaju raspuštanja narodnog odbora usled isteka n je 
govog izbornog perioda, izvršni odbor raspuštenog odbora
ostaje na dužnosti sve do izbora novog izvršnog odbora kome
predaje dužnost po pravilima o primopredaji.
V. Upravni aparat narodnih odbora
Član 84
Za upravljanje poslovima pojedinih grana državne uprave
u sreskim, gradskim, reonskim i oblasnim narodnim odborima
postoje povereništva, planska komisija i kontrolna komisija-.
Za obavljanje poslova uskladivanja rada povereništava i
komisija, za pripremanje sednica izvršnog odbora, za vodenje
opšte evidencije o radu povereništava, kao i za vršenje drugih
opštih poslova postoji u tim odborima sekretarijat.
Član 85
Povereništva se osnivaju za sledeče grane uprave:
poljoprivredu i šumarstvo, industrij u, državne nabavke, k o 
munalne poslove, trgovinu i snabdevanje, finansije, unutrašnje
poslove, rad, prosvetu i kulturu, narodno zdravlje, socijalno
staranje, lokalni saobračaj.
Pojedina povereništva saglasno lokalnim uslovima mogu se
spajati i deliti. Propise o spajanju i deobi postoječih povere
ništava, kao i o osnivanju novih povereništava donosi uredbom
vlada narodne republike.
Član 86
Broj i naziv povereništava u pojedinim sreskim, gradskim,
reonskim i oblasnim narodnim odborima, kao i njihova unutrašnja organizacija utvrduje se statutom narodnog odbora uz
prethodnu saglasnost vlade narodne republike.
č lan 87
U narodnim odborima gradova koji su u sastavu sreza i u
narodnim odborima razvijenijih mesta i gradskih naselja mogu
se obrazovati povereništva za jednu ili više grana uprave.
Koja povereništva mogu imati ovakvi narodni odbori utvr
duje uredbom vlada narodne republike.
Broj i naziv povereništava kod pojedinih od ovih narodnih
odbora, kao i njihova unutrašnja organizacija utvrduje se sta
tutom uz prethodnu saglasnost oblasnog narodnog odbora.

Na čelu svakog povereništva stoji član izvršnog odbora ka o
poverenik za tu granu uprave. Poverenika imenuje izvršni odbor,
a poverenika unutrašnjih poslova imenuje izvršni odbor u sa
glasnosti s ministrom unutrašnjih poslova vlade narodne re
publike.
Izuzetno, narodni odbor mož.e imenovati, u saglasnosti s mi
nistrom unutrašnjih poslova narodne republike, za poverenika
unutrašnjih poslova i lice k o je nije član narodnog odbora.
Izvršni odbor može rešiti da, izuzetno, jedan poverenik rukovodi sa dva povereništva.
Član 89
Planska komisija je organ narodnog odbora za pripremu
i izradu privrednog plana i evidenciju o njegovom izvršavanju.
Planska komisija ima pretsednika i potreban broj članova.
Pretsednika imenuje izvršni odbor iz reda svojih članova, a
ostale članove iz reda članova narodnog odbora, pretstavnika
zadružnih i drugih društvenih organizacija, kao i iz reda istaknutih stručnjaka.
Pretsednik rukovodi svim poslovima planske komisije.
Organizaciju i rad planske komisije i njene odnose prema
višim planskim organima propisuje posebni zakon.
Član 90
Kontrolna komisija je organ narodnog odbora preko k oga
narodni odbor sprovodi kontrolu nad poslovanjem i radom o r
gana državne uprave, ustanova i preduzeča narodnog odbora,
kao i nad drugim ustanovama, preduzečima i organizacijama
na području narodnog odbora nad kojima država vrši kontrolu
na osnovu zakona, osim saveznih i republičkih organa, ustanova
i preduzeča.
Kontrolna komisija nalazi se pod opštim rukovodstvom k o 
misije državne kontrole narodne republike.
Kontrolna komisija ima pretsednika i potreban broj čla
nova. Pretsednika imenuje izvršni odbor iz reda svojih članova,
a ostale članove imenuje, u soglasnosti s pretsednikom komisije
državne kontrole narodne republike, iz reda 'lica ko ja mu predlože društvene organizacije ili iz reda drugih lica.

Pretsednik rukovodi svim poslovima kontrolne komisije,
daje uputstva za rad organa narodne inšpekcije, i stara se o
pravilnom izvršenju i sprovodenju postavljenih zadataka.
Organizaciju rada i ovlaščenja kontrolne komisije i njen
odnos prema višim kontrolnim organima i komisiji državne k o n 
trole narodne republike propisuje posebni zakon.
Član 91
Za obavljanje pojedinih poslova povereništava, komisija i
sekretarijata mogu se obrazovati uprave, direkcije, ustanove,
preduzeča, odeljenja, otseci, referati, grupe, službe i druge organizacione jedinice prema propisima vlade narodne republike.
Član 92
U sastavu sreskog i gradskog izvršnog odbora obrazuje se
služba za pravnu pomoč sa zadatkom da gradanima pruža p o 
trebna obaveštenja i objašnjenja o zakonima i drugim propi
sima i da im daje savete i mišljenja po pitanjima zaštite njihovih
prava, kao i po drugim pravnim pitanjima.
%
Član 93
Rukovodni i stručni službenici u svakom povereništvu sačinjavaju kolegijum povereništva, koji se saziva radi raspravIjanja o zadacima povereništva, o operativnom planu i drugim
merama za izvršen j e zadataka povereništva.
Član 94
U manjim mesnim narodnim odborima pojedinim granama
državne uprave neposredno rukovodi pretsednik, odnosno se
kretar prema rasporedu k o ji odreduje izvršni odbor. Za obav
ljanje poslova jedne ili više grana državne uprave m ogu se
obrazovati otseci kao pomočni aparat pretsednika, odnosno sekretara. Ostali članovi izvršnog odbora, prem a rešenju izvršnog
odbora, staraju se za izvršenje .odredenih zadataka, rukovode
preduzetim radovima i obavljaju i druge poslove ko je im poveri
izvršni odbor.
Član 95
Dva ili više narodnih odbora m ogu uz saglasnost višeg na
rodnog odbora, osnivati zajednička preduzeča i ustanove.
Rukovodioca ovih preduzeča i ustanova postavljaju spora
zumno izvršni odbori tih narodnih odbora.

Narodni -odbor ima svoje službenike kao administrativne i
stručne saradnike u izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti.
Postavljanje i druge skižbeničke odnose državnih službe
nika u narodnim odborima reguliše posebni zakon republike.
Službenike u povereništvu unutrašnjih poslova sreskih, g r a d 
skih, reonskih i oblasnih narodnih odbora postavlja izvršni od
bor narodnog odbora na predlog ministra unutrašnjih poslova
narodne republike ili u saglasnosti s njim.
G. Učešče naroda u vršenju vlasti i radu narodnih odbora
a) Zborov! birača
Član 97
Zborovi birača sazivaju se u cilju razmatranja pitanja koja
se odnose na život mesta, grada, reona ili naselja i na rad nji
hovog narodnog odbora,
Na zborovima birača mogu se raspravljati i pitanja iz na
dležnosti viših državnih organa.
Član 98
Zborovi birača u selima i manjim mestima održavaju se na
jednom mestu, a u večim mestima, gradovima i reonima održa
vaju se za jednu ili više izbornih jedinica.
Zborove birača saziva prema potrebi, a najm anje jedanput
u dva meseca, izvršni odbor narodnog odbora. Zbor birača održače se i kad to zatraži jedna petina birača u mestu, odnosno u
odgovarajučoj izbornoj jedinici u ko jo j se održava zbor birača,
predlažuči narodnom odboru dnevni red.
Zborom rukovodi pretsedništvo ko je bira zbor birača.
Član 99
Narodni odbor mesta, grada, reona i naselja dužan je da
sam ili na zahtev birača iznese na raspravljanje na zboru birača
celokupnu svoju delatnost ili pojedina pitanja.
Na zboru birača odbornici polažu račun o svom radu.
Član 100
Pravo učešča u radu zbora birača imaju svi birači mesta,
odnosno jedinice u kojoj se drži zbor birača.
Na zboru birača vodi se zapisnik.

Narodni odbor mesta, grada, reona i naselja dužan je da
na svojoj sednici raspravlja o zaključcima zbora birača. U slu
čaju da narodni odbor sm atra da se zaključci zbora birača od
nose na pitanja iz nadležnosti viših organa upučuje ih višem
narodnom odboru, odnosno prezidijumu narodne skupštine
narodne republike. Ako smatra da su zaključci zbora birača ne
zakoniti ili nepravilni, obavestiče o tome viši narodni odbor, koji
če o tom e doneti rešenje i obavestiiti niži narodni odbor.
Član 102
O
svim preduzetim merama u vezi .sa zaključcima zbora
birača narodni odbor podnosi izveštaj na narednom zboru
birača.
b) Saveti i komisije građana
Član 103
U cilju uspešnog izvršavanja lokalnih i opštih zadataka i
uključenja gradana u lokalnu upravu obrazuju se pri izvršnim
odborima saveti gradana. U ove savete delegiraju svoje pretstavnike masovne narodne organizacije, ustanove i preduzeča
koja se nalaze na području narodnog odbora. Članovi ovih saveta mogu biti i pojedini gradani koje imenuje izvršni odbor.
Savet gradana priprema i predlaže izvršnom odboru i nadležnom povereniku donošenje rešenja i preduzimanje mera i
učestvuje u izvršavanju određenih zadataka i poslova.
Na čelu svakog saveta g radana stoji poverenik odgovarajuče grane uprave ili drugo lice koje odredi izvršni odbor.
Član 104
Izvršni odbori mogu obrazovati komisije gradana, kojima
■se poverava izvođenje pojedinih poslova na području privrede,
kulture i komunalne izgradnje.
Članove komisije imenuje izvršni odbor iz reda odbornika
i gradana.
Za izvršen je ovih zadataka komisije gradana mogu obra
zovati grupe gradana po ustanovama, preduzečima i sl.

*

ČETVRTI DEO
NAZIV, SEDIŠTE I PEČAT NARODNOG ODBORA

Član 105
Svaki narodni odbor ima svoj službeni naziv.
Naziv mesnog narodnog odbora glasi: »Mesni narodni od
bo r — (ime mesta)«. Ako u ime mesta ulaze imena dva sela, u
naziv narodnog odbora ulaze oba imena, a ispod naziva ispisuje
se i ime sedišta odbora.
Naziv narodnog odbora grada, sreza i oblasti glasi: »Na
rodni odbor grada, sreza, odnosno oblasti« (ime grada, sreza,
odnosno oblasti). Naziv sreskog i oblasnog narodnog odbora sadrži i ime sedišta narodnog odbora.
Naziv narodnog odbora gradskog reona glasi: »Narodni od
b o r (redni broj ili naziv reona i ime grada kome reon pripada)«.
Naziv narodnog odbora naselja glasi: »Narodni odbor naselja
(ime naselja i ime grada kome naselje pripada)«.
Naziv narodnog odbora mora biti na jezicima pojedinih
narodnih republika. Ako u administrativno-teritorijalnoj jedinici žive u znatnom broju stanovnici koji pripadaju neko j nacionalnoj manjini, naziv odbora sadržače i njegov naziv na j e 
ziku te nacionalne manjine.
Član 106
Na zgradi narodnog odbora nalazi se natpis koji mora sadržati naziv narodnog odbora, ime narodne republike i grb n a 
rodne republike.
Svaki narodni odbor ima svoj pečat koji sadrži naziv na
rodnog odbora i ime i grb narodne republike.
PETI DEO
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 107
Do donošenja zakona narodnih republika o narodnim odbo
rima propisi ovog zakona neposredno če se primenjivati na celoj
teritoriji Federativne Narodne Republike Jugoslavije.
Član 108
Do donošenja propisa o administrativnom postupku narodni
odbori primenjivače u administrativnom postupku sledeča
načela:

1) Za vodenje administrativnog postupka u prvom stepenu
nadležan je sreski odnosno gradski (reonski) narodni odbor,
ukoliko nije propisima nadležnih organa izrično odredena prvostepena nadležnost drugih narodnih odbora ili viših državnih
organa.
2) Administrativni postupak vodi nadležni poverenik ili
drugi nadležni član izvršnog odbora, a odredeni službenik samo
po posebnom ovlaščenju izvršnog odbora.
3) U administrativnom postupku stranke m o ra ju biti saslušane a njihove izjave i zahtevi k ratk o uneti u zapisnik, ukoliko
zakon za posebne slučajeve ne odredi drukčije. Samo u slučaju
kad se uredno pozvane stranke ne odazovu pozivu postupak
se može sprovesti u njihovom otsustvu.
4) O svakom zahtevu stranke mora se doneti rešenje koje
sadrži propise na osnovu kojih se ono donosi i obrazloženje,
naročito u slučaju kad se zahtevu stranke ne udovoljava. Re
šenje mora sadržati i upučivanje na pravo žalbe.
5) Rešenja u administrativnom postupku donosi nadležni
poverenik ili drugi nadležni član izvršnog odbora, ukoliko z a 
konom ili uredbom, odnosno ukoliko u poslovima lokalnog de^
lokruga odlukom narodnog odbora nije izrično predvideno da
rešenje donosi izvršni odbor ili drugi organ.
Kod mesnih narodnih odbora koji nemaju povereništva re 
šenja u administrativnom postupku donose zajednički pretsednik
i sekretar, ukoliko zakonom ili uredbom nije drukčije propisano.
6) Prot'v rešenja donetih u administrativnom postupku
stranka ima pravo žalbe.
Žalba se ulaže, ukoliko zakonom ili uredbom nije drukčije
odredeno, u roku od osam dana od dana prijema rešenja.
Rešenje po žalbi mora biti doneto, ukoliko nije drukčije
odredeno, najdocnije u roku od trideset dana.
7) Po žalbi protiv rešenja izvršnog odbora rešava u drugom
stepenu izvršni odbor višeg narodnog odbora, odnosno nadležni
ministar vlade narodne republike.
8) P o žalbi protiv rešenja poverenika narodnog odbora re
šava u drugom stepenu odgovarajuči poverenik izvršnog odbpia višeg narodnog odbora, odnosno nadležno ministarstvo
(komisija, komitet) narodne republike. U slučaju kad je rešenje
poverenika doneto na osnovu propisa izdatih od strane samog
narodnog odbora, po žalbi rešava u drugom stepenu izvršni od
bor istog narodnog odbora, a kod mesnih narodnih odbora koji

nemaju povereništava po žalbi protiv rešenja pretsednika od
nosno sekretara rešava u drugom stepenu mesni narodni odbor.
Zakonom i uredbom može se predvideti da po žalbi protiv
rešenja poverenika u poslovima lokalnog delokruga na rodnog
odbora rešava u drugom stepenu njegov izvršni odbor.
9) Žalba odlaže izvršenje rešenja ukoliko zakonom ili ured
bom nije drukčije potpisano.
Rešenje drugostepenog organa po žalbi je konačno.
10) Izvršna rešenja u adm'nistrativnom ipostupku izvršuje,
po pravilu, onaj organ koji je doneo rešenje u prvom stepenu,
ukoliko nije drukčije propisano.
Član 109
Vlada narodne republike propisuje uputstvom unutrašnju
administraciju i poslovanje narodnih odbora i njihovih organa
i ustanova.
Vlada FNRJ može izdati opšta načela za ova uputstva.
Clan 110
Danom .stupanja na snagu ovog zakona prestaju važiti svi
propisi koji su u suprotnosti s njegovim odredbama.
Clan 111
Ovaj zakon stupa na snagu 15 dana po objavljivanju u
»Siužbenom listu Federativne Narodne Republike Jugoslavije«.

D O P U N E
PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA OPŠTEG
ZAKONA O NARODNIM ODBORIMA KOJE CINE SASTAVNI
DEO OVOG ZAKONSKOG PREDLOGA
Član
Član
Član
Član

3. — Stav 2 postaje stav 3, a stav 3 stav 2.
U stavu 2, iza reči »narodni odbori imaju« umeče
se medu zapetama »saglasno propisima zakona«.
15. — U trečem redu briše se reč »posedovati« i zapeta
iza te reči.
22. — U etavu 1, posle reči »narodni odbori su pravna
lica« stavlja se tačka i dalji tekst se briše.
23. — U tač. 9, posle reči »rad na privrednom i kulturnom povezivanju grad a i sela« briše se dalji tekst.

Član

U tač. 10, četvrti i peti red, umesto reči »briga
0 snabdevanju stanovništva i obezbedenje p r a 
vilne raspodele predm eta široke potrošnje« treba
staviti: »briga o snabdevanju stanovništva, o pravilnoj raspodeli i pravilnom razvoju robnog p r o 
meta«. Na k raju iste tačke dodaju se reči: »učestvovanje u opštedržavnom otku,pu i organizovanje sopstvenog otkupnog aparata«.
Tač. 16 treba da glasi: »uredenje gradova i mesta
1 ulepšavanje njihovog izgleda;«.
Posle tačke 16 umeče se nova tačka 17 koja glasi:
»opšta kulturna izgradnja: osnivanje pozorišta,
muzeja, biblioteka, čitaon ca, domova kulture,
bioskopa i drugih kulturnih ustanova i objekata;«.
Numeracija daljih tačaka povečava se za
jedan.
U tač. 22 brisu se pri kraju reči »prikupljanje
podataka za opštu statistiku i vodenje statistike
za lokalne potrebe«.
U tač. 24 dodaje se posle tačke i zapete »vo
denje podataka o gradanskim stanjima«.
U tač. 28 brišu se reči »izbor sudija n a ro d 
nih sudova, obezbedenje njihove odgovornosti i
pomoč sudovima u ostvarivanju njihovih zada
taka«, a na kraju mesto tačke stavlja se tačka
i zapeta.
Dodaje se nova tačka 29 koja glasi: »izbor
sudija i sudija-porotnika narodnih sudova, obez
bedenje njihove odgovornosti i pom oč sudovima
u ostvarivanju njihovih zadataka«.
29. —- U odeljku I, tač. 8, mesto reči »zavodi« staviti
»raspisuje na osnovu odluke zbora birača«.
U odeljku II, tač. 1, brisati reči »industrijska i«.
U tač. 3 brisati reč »dopunsko«. Iza tačke 4 do
daje se nova tačka, 5 koja glaei: »ukoliko propi
sima viših organa nije drukčije propisano, odre
duje cene proizvodima privrede u mestu;«. Nume
racija daljih tačaka povečava se za jedan.
U odeljku 11E tačka 10 menja se i glasi: »uko
liko propisima viših organa nije drukčije odredeno, r e g u liš e . upotrebu električne energije za
mesne potrebe; obezbeduje javno osvetljenje;«.

U tač. 12 na početku mesto reči »vrš: raspodelu
stanova« staviti »reguliše raspodelu stanova«.
Tač. 15 treba da glasi: »upraylja grobljima«.
U odeljku lil, u tač, 1, u poslednjem redu brišu se
reči »industriskih i«. Tačka 3 treba da glasi:
»propisuje cene odredenih proizvoda sreske p r i 
vrede«. Dodaje se nova tačka 4 koja glasi: »Vrši
raspored dobiti sreskih preduzeča;«. Numeracija
daljih tačaka povečava se za jedan.
Tačka 5 treba da glasi: »organizuje tr*govinsku mrežu j stara se da ona bude snabdevena
robom;«.
U odeljku IV, u tač. 1, posle reči »osniva
osnovne škole« umeču se reči »uz saglasnost
oblasnog narodnog odbora«.
Član

36. -

U odeljku II, u tač. 3, ispred reči »odreduje« umeče
se »ukoliko propisima viših organa nije drukčije
odredeno«. U tač. 4, u prvom redu, mesto reči
»trgovačku« staviti »trgovinsku«, a u drugom
redu mesto »trgovačke« staviti »trgovinske«.

Član

39. -

U prvom redu, posle reči »odbora« dodati, »pored
toga što su«, a iza reči »odgovorni« brisati »su«.
U drugom redu, 'ispred reči »podredeni« brisati
svezu »a«.

Član

40. -

Stav 3 briše se.

Član 41 i 42 — Stav prvi člana 42 positaje stav treči člana 41,
a sadašnji stav 2 člana 42 briše se.
Numeracija daljih članova od 42 do 91 smanjuje se za jedan.
Član

50. -

Član

73. -

Član

75. -

U pretposlednjem redu ispred reči »zakonom«
staviti »Ustavom i«.
U stavu 2, treči red, brisati reči »to pitanje«.
U četvrtom redu, posle reči »narodnog odbora«
stavlja se zapeta, a dalji tekst treba da glasi:
»Sudske osude za krivično delo izvršena iz koristoljublja, kao i usled osude na kaznu popravnog
rada ili lišenja slobode duže od šest meseci, ili
na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom«.

Član 95 postaje član 91, a numeracija daljih
članova od 94 smanjuje se za jedan.
Član 100. — U drugom redu iza reči »svojoj« dodaje se reč
»narednoj«.
Član 104. — U stavu 5, prvi j drugi red, mesto reči »na jezicima pojed :nih narodnih republika« staviti »na
jeziku pojedine narodne republike«.

DRUGE DOPUNE VLADE FNRJ
PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA OPŠTEG
ZAKONA O NARODNIM ODBORIMA KOJE ČINE SASTAVNI
DEO OVOG ZAKONSKOG PREDLOGA
Član 7
Drugi stav menja se i glasi:
»Narodni odbori donose statut sami i podnose ga na
potvrdu oblasnom narodnom odboru. Statut oblasnog na
rodnog odbora potvrduje prezidijum narodne skupštine na
rodne republike.«
Član 71
Dodaje se nov drugi stav koji glas::
»Povrede dužnosti poverenika unutrašnjih poslova može
raspravljati i disciplinski sud ministarstva unutrašnjih poslova,«
Član 86
Briše se ceo član.
Briše se stav tri.

Član 87
*
Član 89

Br*še se poslednji stav.
Član 90
Briše se poslednji stav.
Član 96
Briše se stav tri.

Posle člana 96 dodaje se novi član 96a koji glasi:
»Rešenje o službeničkim odnosima za službenike u povereništvu unutrašnjih poslova donosi izvršni odbor narodnog'
odbora na predlog ministra unutrašnjih poslova narodne re
publike ili u saglasnosti s njim a u okviru sistematizacije koju
propisuje ministar unutrašnjih poslova narodne republike.
Lični rashodi za službenike povereništva unutrašnjdh p o 
slova, kao i m ate ria ln i rashodi tog povereništva idu na teret
republičkog budžeta u okviru predračuna ministarstva un u tra 
šnjih poslova narodne republike.«
Član 106
Na kraju stava drugog dodaje se nova rečenica koja
glasi: »Pečat mesnog narodnog odbora mora sadržati i naziv
sreza na čijem se području mesni narodni odbor nalazi.«

OBRAZLOŽENJE
PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA OPŠTEG
ZAKONA O NARODNIM ODBORIMA
Podnoseči Narodnoj skupštini FNRJ Predlog zakona o
izmenama i dopunama Opšteg zakona o narodnim odborima
potrebno je najpre naglasiti da ovaj predlog zakona ne menja
osnovne principijelne postavke Opšteg zakona o narodnim
odborima od 25 maja 1946, jer narodni odbori kao revolucio
narni organi vlasti radnog naroda, koje su radne mase J u g o 
slavije na čelu sa radničkom klasom stvorile i izgradile za
vreme narodno oslobodilačke borbe bili su i ostaju osnovica
našeg državnog uredenja.
Iako se od donošenja Opšteg zakona o narodnim odbo
rima osnovni principi narodnih odbora kao organa državne
vlasti nisu promenili, ipak duboke promene koje su se izvršile
u poslednje dve godine u društveno-političkoj i kulturnoj
izgradnji naše zemlje zahtevaju izvesne promene u zadacima,
nadležnosti i organizaciji narodnih odbora. U tom je razdoblju
izvršena nacionalizacija svih industriskih, transportnih, kredit
nih i trgovačkih preduzeča. Na selu je započela ofenziva za
socijalistički preobražaj poljoprivrede. — Sve "'ve promene

odnosile su se i na zadatke narodnih odbora na kojima leži u
z m t n o j meri izgradnja socijaiizma u mestima, gradovima, srezovima i oblastima. Najvažniji od tih novih zadataka narodnih
odbora u vezi. sa izgradnjom socijaiizma jesu:
1. Narodni odbori su primili na upravljanje niz lokalnih
privrednih preduzeča koji su prije bili u rukama buržoazije.
Oni su u pravom smislu postali rukovodioci i. organizatori pri
vrede što još nisu bili u prvoj polovini 1946 godine.
2. N a r o d n i . odbori sve više preuzimaju neposrednu brigu
oko snabdevanja stanovništva, brigu za .podizanje komunalnih
ustanova i objekata. Oni su se razvili kao organi koji se nepo
sredno brinu za izgradnju naselja i potrebe stanovništva.
3. Narodni odbori su i neposredno odgovorni i za izvršavanje niza opštih državnih zadataka. Bez njihovog učešča ni
savezni ni republički organi i njihova preduzeča i ustanove ne
mogu izvršavati niz svojih zadataka kao što su izmedu ostalog
uključivanje nove radne snage u privredu, izgradnja stanova,
snabdevanje radnika, otkup poljoprivrednih proizvoda, staranje
o zdravstveno] zaštiti itd. Narodni odbori su aktivni činioci
izvršenja Petogodišnjeg plana, ne samo u okviru lokalne pri
vrede, nego plana u celini.
Ovi. novi zadaci narodnih odbora neizbežno su uticali na
promene o organizacionim formama postavljenim u dosadašnjem zakonu. Te su se forme pokazale uske i suviše krute za
nove zadatke i brzi tem po izgradnje socijaiizma u našoj zemlji.
To nameče potrebu da se u zakonu samo naznače osnovni p r in 
cipi organizacije :i ostavi mogućno'st daljeg razvoja upravnog
aparata narodnih odbora.
Nov zakonski predlog znatno ojačava i demokratizam na
rodne vlasti učvrščujuči samoupravnost narodnih odbora i dajuči nove forme učešča narodnih masa u upravi. To dolazi n a 
ročito do izražaja u odredivanju ekonomske baze narodnih
odbora, u odredenom i čvrstom postavljanju nadležnosti lokal
nog delokruga, u jačanju položaja članova izvršnog odbora kao
rukovodilaca pojedinih grana državne uprave u uključivanju
povereništva unutrašnjih poslova u narodni odbor itd. To če
doprineti da se inicijatriva narodnih odbora u njihovim lokalnim
poslovima i učešče masa u upravi još punije razvija i da se
vpreči svako samovoljno nezakonito uplitanje višeg upravnog
aparata u poslove lokalnog delokruga stavljene u nadležnost
narodnih odbora.

Polazeöi od ovih promena Predlog zakona o izmenama i
dopunama Opšteg zakona o narodnim odborima sadrži ove
bitne karakteristike:
1. Prvj deo o osnovnim načelima sistematizovan je u t r i
odeljka: »Opšte odredbe«, »Narodni odbori i njihova područja«
t »Ekonomska osnova narodnih odbora«. U »Opštim odred
bama« su s obzirom na dalji razvoj narodnih odbora odredenije
formulisane osnovne karakteristike narodnih odbora kao lokal
nih organa državne vlasti socijalističke države. —- U odeljku
»Narodni odbori i njiihova područja« utvrdena je podela na
rodnih republika, osim Crne Gore, na oblasti. — U dosadašnjem.
zakonu su bili predvideni mesni, gradski, sreski j okružni na
rodni odbori, a oblasni odbori samo kao izuzetak. Medutim su
još u 1947 godini ukinuti republičkim zakonima okružni n a 
rodni odbori kao suvišna i nedovoljno jaka karika između герчbličkih organa ii sreskih i gradskih narodnih odbora. Več se
tada mislilo na stvaranje oblasnih narodnih odbora, ali za to
još nisu bili 'Sazreli svi uslovi. Novi zadaci narodnih odbora u
vezi sa izgradnjom socijalizma zahtevali su neodložno formi
ranje oblasnih narodnih odbora kao onih lokalnih državnih
organa, koji če moči neposredno da rukovode radom sreskih
i gradskih narodnih odbora i omoguče opšte rukovodstvo i
nadzor republičkih o rgana nad radom narodnih odbora.
U predlogu zakona je proširen i pojam narodnog odbora
grada. Po sadašnjem zakonu smatrali su se narodnim odborima
gradova «am-o oni narodni odbori koji su bili van sastava
sreza. Po novom predlogu gradovima se smatraju ona naselja
koje s obzirom na njihovu strukturu proglasi takovima zakon
republike.
2. U 'Odeljku: »Ekonomska osnova narodnih odbora« došla
je do dzražaja činj&iica da narodni odbori u socij ali st i čk o j
državi rukovode celokupnom lokalnom privredom koja p ret
stavlja ekonomsku osnovu 'samoupravnosti narodnih odbora.
Radi toga je u predlogu zakona učvrščeno pravo upravljanja
narodnih odbora opštenarodnom imovinom lokalnog značaja.
3. Deo o osnovnim zadacima saobražen je novim zadacima
narodnih odbora u izgradnji socijalizma.
4. Najznačajnija izmena je izvršena u glavi o nadležnosti
narodnih odbora u cilju da se što više učvrsti samoupravnost
narodnih odbora.
Kod odredivanja nadležnosti polazi' se od principa da na
rodni odbor vrši poslove lokalnog delokruga i poslove opšteg

delokruga. Poslove lokalnog delokruga postavlja uglavnom ovaj
zakon, postavice ih i zakoni narodnih republika, a mogu ih.
ustanovljavati i drugi zakoni, ali samo zakoni. Ti se poslovi
tn o g u izuzimiati iz nadležnosti narodnih odbora samo zakonom.
Poslove iz opšteg delokruga vrši narodni odbor na osnovu p r o 
pisa organa koji su nadležni da regulišu te poslove. Radi toga
ovaj zakon nije ni odredivao poslove opšteg delokruga. Predlog
zakona nabraja nadležnosti pojedinih stepena narodnih odbora,
nastoječi da u tom bude što konkretniji kako bi omogučio, da
se primenom propisa o nadležnosti narodnih odbora, što više
razvije inicijativa lokalnih organa narodne vlasti i omoguči
masama da neposredno upravljaju poslovima kojima se reguliše
njihov život.
U dosadašnjem zakonu nisu razlikovane nadležnosti opšteg'
; lokalnog delokruga, pa su stoga i odredbe o nadležnosti n a 
rodnih odbora (iako su odigrale ulogu u sredivanju narodnih
odbora), bile izmenjene nizom propisa i nisu mogle biti u praksiprimenjene.
5. Da bi ovako izmenjeni principi nadležnosti, što više došli
do izražaja u odnosima izmedu viših i nižih organa državne
vlasti i da se pored principa samoupravnosti naglasi, i princip
demokratskog centralizma, prenesena je glava o tim odnosima
odmah iza nadležnosti i izmenjena u skladu sa novim postav
kama nadležnosti. Na početku glave unesen je nov član (38)
koji odreduje u čemu se, u osnovi, sastoji odnos viših i nižih
narodnih odbora.
6. U trečem delu u glavi o narodnom odboru izvršene su
uglavnom izmene u formulacijama. Pojačana je disciplinska
odgovornost narodnih odbornika naročito članova izvršnog
odbora. Uvedena je dis'iplinska komisija i odredene disci
plinske kazne.
7. Kao posebna glava unesena je glava o upravnom aparatu
narodnih odbora. U toj glavi se uglavnom potvrduje i dalje
razvijaju principi reorganizacije upravnog aparata narodnih
odbora koji su ustanovljeni Opštim uputstvom Vlade FNRJ od
16 oktobra 1948 godine.
Kao osnovni organi u upravnom aparatu narodnih odbora
umesto dosadašnjih otseka postavljena su povereništva. Povere
ništva ne samo da daju mogučnost raznolikih organizacionih
formi u jednoj grani državne uprave, nego i jača demokratizam narodnih odbora. Povereriištvima rukovode izabrani pretstavnici naroda — poverenici, a ne odozgo postavljeni službe-

niči. Poverenici rukovode poslovima odredene grane državne
uprave neposredno, a službenici u aparatu narodnog odbora
rade po njegovim direktivama i odgovaraju njemu za svoj rad.
To jača narodni odbor kao organ državne vlasti kao i nepo
srednu kontrolu masa nad radom n a r o d n h odbora. — Kroz
organizacionu formu povereništva se učvrščuje i neposredna
vertikalna veza ministarstava sa upravnim aparatom narodnih
■odbora. Na taj če način ministarstva moči da pom ognu u jačanju aparata narodnih odbora, a samima če se dati mogučnost
da se reše niza neposrednih o p e r a t i v n i poslova, i da ojačaju
svoju rukovodeču i nadzornu funkciju. — Unutar povereništva
predvidene su raznolike organizacione forme kao uprave, di
rekcije, sektori, itd. Prvi put su dane osnovne postavke u o r g a 
nizaciji planske i kontrolne komisije. —
8. U aparat narodnog odbora po ovom predlogu zakona
ulazi i povereništvo unutrašnjih poslova to znači korak dalje
u produbljavanju demokratizma u sistemu naše narodne vlasti
i još više učvrščuje ustavni princip da samo izuzetno pored
narodnih odbora mogu postojati organi neposredno vezani za
republičko ministarstvo. — Ova izmena ujedno svedoči o učvrščenju narodnih odbora kao organa vlasti radnog naroda.
Narodni odbori danas mogu u punom smislu da preuzmu na
sebe odgovornost za red i mi.r u svojim područjima i aktivno
saraduju sa organima državne bezbednosti.
9. U glavi o učešču masa u vršenju vlasti i radu narodnih
odbora su i prošireni novi oblici učešča masa u radu uprave.
10. Umesto dela o pravilima za admrnistrativan rad, koji
i ne spada po svojoj prirodi u ovaj zakon, jer sadržava prin
cipe administrativnog postupka, uneseni su u prelazna naredenja osnovni principi ovog postupka, koji če važiti do dono
šenja zakona o administrativnom postupku.
11.
Iz zakona je izostavljen niz odredaba dosadašnjeg
zakona koje ne odgovaraju osnovi zakona kao opštem zakonu.
To če biti potic a j narodnim republikama da odmah počnu priprem ati svoje zakone, kako bi upotpunili odredbe ovog zakona
i saobrazili ih potrebama svoje narodne republike.
Na koncu moramo još naglasiti da su predložene izmene
rezultat naučnog proučavanja problematike narodnih odbora
kao lokalnih organa socijalističke države u prelaznom periodu
od kapitalizma ka socijalizmu i teoretskog uopštavanja bogato g iskustva koje smo stekli iz razvoja i delatnosti naših na
rodnih odbora do danas.

Kako će ovaj zakon doprinijeti daljem učvršćenju naše
socijalističke države, predlažem da ga Narodna skupština FNRJ
stavi na dnevni red narednog zasedanja.
4 maija 1949 godine

Beogrtad
P re ts e d n ik Vtode FN RJ
M in istar n a ro d n e o d bran e
M aršal Ju g o slav ije

Josip Broz Tito, s. r.

IZVEŠTAJ
ZAKONODAVNOG ODBORA SAVEZNOG VEČA NARODNE
SKUPŠTINE FNRJ O PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA I
DOPUNAMA OPŠTEG ZAKONA O NARODNIM ODBORIMA
NARODNA SKUPŠTINA F N R J
SAVEZNO VEČE

Z akonodavni o dbor
Br. 223
21 m aja 1949 godine
B eo g rad

SAVEZNOM VEČU NARODNE SKUPŠTINE FNRJ

Beogr ad
Zakonodavni odbor Saveznog veča Narodne skupštiine
FNRJ, na svojim sedmcama od 14, 16, 17, 18 i 21 maja 1949
godine, pretresao je Predlog zakona o izmenama i dopunama
Opšteg zakona o narodnim odborima, dostavljen mu od P r e t
sednika Saveznog veča, a koji je na osnovu čl. 63 Ustava Vlada
FNRJ podnela Narodnoj skupštini FNRJ na rešavanje.
I
Zakonodavni odbor primio je u načelnoj diskusiji Predlog
zakona o izmenama i dopunama Opšteg zakona o narodnim
odborima jednoglasno, a M 0 1 je tak o jednoglasno uneo u pred
log zakona izmene ,i dopune u punoj saglasnosti sa Zakonođavnim odborom Veča naroda. S obzirom na veči broj izmena
i dopuna koje je učimo Zakonodavni odbor, a i s obzirom na
to da štampani tekst zakonskog predloga ne sardži naknadne

izmene i dopune koje je učinila sama Vlada u svom predlogu
pošto je tekst predloga več bio otštam pan -i razaslat narodnim
poslanicima, Zakonodavni odbor sm atrao je da treba štampati prečiščen tekst zakonskog predloga kakav je usvojen u
Zakonodavnom odboru.
Zakonodavni odbor složio se s tim što je u uvodu pred
loga izostala karakteristika nanodnih odbora koja je postojala
u uvodu dosadašnjeg zakona, kao »osnovnih organa državne
vlasti«, pošto takvo obeležje, u duhu čl. 6 Ustava, pripada na
rodnim odborima shvačenim kao sistem odbora počev od me
snih narodnih odbora do Narodne skupštine FNRJ.
U definiciji narodnih odbora odredba Ustava o tom e da
narod preko njih vrši svioju vlast, a koja se nalazi i u dosadašnjem zakonu, izostala je iz sadašnjeg predloga iz istih razloga
koji su gore izneti za obeležje narodnih odbora kao osnovnih
organa državne vlasti, a pored toga smdisao te odredbe izražen
je u odredbi da su narodni odbori pretstavnički organi vlasti.
Posle duže diskusije u načelu i u pojedinostima, i u spo
razumu sa Potpretsednikom Vlade, drugam Kardeljom, Zako
nodavni o d b o r zaključio je da je potrebno u čl. 8 (novom članu
10) utvrditi da su narodni odbori najvišii organi vlasti u granicama svoje samoupravne nadležnosti, utoliko pre što je t o svojstvo u ovom zakonskom predlogu još punije i razvijenije došlo
do izražaja nego u starom zakonu. Formulacija te odredbe u
ovom predlogu preciznija je i pravilnija od odgovarajuče for
mulacije sta ro g zakona.
U vezi s tim i misao iz istog člana o narodnim odborima
kao jedinim organima državne vlasti u administrativno-teritorijalnim jedinicama dobila je novu formulaciju koja na znatno
reljefniji način izražava jedan o d osnovnih principa naše na
rodne demokratije: »Pored narodnih odbora kao pretstavničkih
organa« vlasti ne m ogu u administrativmo-teritorijalnim jedi
nicama postojati drugi lorgani državne vlasti« (čl. 10, st. 2).
Osim toga Zakonodavni odbor je sm atrao da u opšte
odredbe zakona treba da uđe dl princip o odgovornost*) i opozivanju odbornika i u tom smislu predložio je unošenje novog
člana (čl. 7).
Što se tiče posebnog dela, Zakonodavni odbor je članove
23, 29, 31 i 36 u pogledu nadležnosti narodnih odbora dopimiio
i pojedine tačke drukčije rasporedio, tako da je njihov raspo
red sad logični ji i pravilniji. U tekst je uneo nove odredbe u
pogledu onih teritorija na kojim a nema oblasnih narodnih od
bora. Zakonodavni odbor staviö je narodnim odborim a u nad-

ležnosti i bnigu za stručnu i ideološko-poMltičku izgradnju i
uzdizanje upravnog aparata. Dalje je tuneo pr op is da mogu
biti biirani u oblasne odbore i gradani koji u oblasti nemaju
svoje prebivalište. Kao sasvim novu odredbu Zakonodavni od
b o r je takode propisao rok za donošenje rešenja u administrativnom postupku i to u načelu r a k od trideset dana.
Zakonodavni odbor diskutovao je i o torne da li u iovaj
predlog treba uneti i odredbu o postojanju poslovnika za zbo'rove birača, kao i da li treba uneti i odredbe o nadležnosti
*zbora birača. Odbor je to pitanje lostavio nerešeno, smatrajuči
da bi se to moglo rešiti i republičkim zakonima, ma da bi ovaj
zakonski predlog evakako bio potpuniji ako bi sadržavao
osnovne odredbe o načinu rada i o nadležnosti zbora birača.
II
Saglasno listaknutim načelima i na osnovu pretresa svakog
člana Predloga zakona o izmenama i dopunama Opšteg zakona
0 narodnim odborima, a po postignutoj saglasnosti redakcione
komisije oba veča, Zakonodavni odbor je Slobodan dai Sa
veznom veču predloži sle deče iz m ene i d opune u tekstu naved e n o g zakonskog predloga:
Svuda u tekstu gde se citira broj člana zakonskog p re 
dloga misli se na brojeve u otštampanom tekstu.
Uvod. Pretposlednji red, mesto »svim« staviti »svima«. Na
kraju, mesto tačke i zapete, staviti zapetu.
Član 1. Drugi stav, 1 red, mesto »su« staviti »jesu«. Treči
red, iza reči »prava« staviti zapetu.
Član 3. Menja se i glasi: »Narodni odbori rukovode privrednom, soeijalnom i kulturnom izgradnjom svog područja.
Narodni odbori, pored prava koja kao lokalni organi dr
žavne vlasti imaju i prema pnivrednim preduzečima i ustano
vama republičkog i opštedržavnog značaja na svom području,
vrše saglasno propisima zakona i nadzor nad stanjem tih p re 
duzeča i ustanova.
Narodni odbori imaju pravo da pretresaju pitanja iz na
dležnosti viših državnih organa i da im podnose svoje predloge.«
Član 4. Menja se i glasi: »Narodni odbori vrše poslove iz
svoje nadležnosti neposredno ili preko svojih izvršnih odbora
1 njima podrederaih o rgana uprave.«
Dodaje se nov član 5, koji glasti: »Narodni odbori vrše
vlast i donose opšte propise u okviru prava i dužnosti, utvrde-

nih Ustavom FNRJ, ustavom narodne republike, zakonim a
FNRJ, zakonima narodne republike i opštim propisima viših
državnih organa.
Izvršni odboni i ostali organi narodnih odbora vrše p o 
slove iz svoje nadležnosti na osnovu ustava, zakona, propisa
viših državnih organa, statuta i drugih propisa narodnog
odbora.«
Član 5 postaje član 9. Na kraju člana mesto »narodnih re
publika« staviti »narodne republike«.
Član 6. Prvi red, mesto »su obavezni« staviti »obavezni su«.
Dodaje se nov član 7 koji glasi: »Narodni odbori i odbor
nici odgovaraju za svoj rad biračima.
Birači mogu opozvati svakog odbornika.«
Član 7 postaje član 8.
Član 8 postaje član 10, menja se i glasi: »Narodni odbori
jesu najviši organi državne vlasti u administrativno-teritorijalnim jedinicama u okviru prava i dužnosti koja su im utvrdena
ustavom i zakonima i rukovode svim organima državne uprave
na svom području. Savezni i republički organi državne vlasti
i državne uprave ostvaruju zadatke iz svoje nadležnosti preko
narodnih odbora, odnosno preko njihovih izvršnih odbora, a
neposredno upravljaju samo odredenim ustanovama i preduzečima opštedržavnog i republičkog značaja.
Pored narodnih odbora kao pretstavničkih organa vlasti
ne mogu u administrativno-teritorijalnim jedinicama postojati
drugi organi državne vlasti.
Samo uredbom Vlade FNRJ mogu se za poslove opštesaveznih miinistarstava, za poslove opštesavezne nadležnosti Mi
nistarstva unutrašnjih poslova FNRJ i za poslove službi opštesaveznog značaja osnivati njihovi organi pri sreskim, grad'skim, reonskim i oblasnim narodnim odborima, neposredno
podredeni tim ministarstvima, odnosno službama, a samo za
konom mogu se pri ovim narodnim odborima osnivati organi
republičkih ministarstava, neposredno podredeni tim ministarstvima.«
Počev od člana 9 do zaključno člana 37 numeracija se p o 
večava za dva.
Član 10. Treči stav, mesto reči »izvan« staviti »izdvojen iz«.
Član 19. Drugi stav, drugi red, iza reči »odbora« staviti
zapetu. Četvrti red, mesto »odnosno ustanova« staviiti »ili usta
nova« i dodati zapetu, a na kraju reda mesto »odnosno« s ta 
viti »ili«.

DRUGI DEO
OSNOVNI ZADACI I PRAVA I DUŽNOSTI NARODNIH ODBORA

A. Osnovni zadati
Član 23. Tač. 8 na kraju brisati tačku i zapetu i dodati:
»i štetočina;«. Tač. 9 postaje tač. 30. Tač. 10 postaje tač. 9.
Peti red, mesto reči »izgradivanje« staviti »organizovanje j
razvijanje«. Tač. 11 postaje tač. 10. Tač. 12 postaje tač. 11.
Tač. 13 postaje tač. 12. Tač. 14 postaje tač. 13, menja se i glasi:,
»čuvanje i podizanje šuma, razvijanje šumarstva i lovstva, pošumljavanje ogolelih površina;«. Tač. 15 postaje tač. 14. Drugi
red, iza reči »državi« staviti tačku i zapetu, a mesto reči »i«
staviti »staranje«. Tač. 16 postaje tač. 15 i glasi: »uredenje
'gradova ii mesta i ulepšavanje njihovog izgleda;«. Tač. 17 p o
amandmanu Vlade postaje tač. 16. Štampane tačke 17 do
23 ostaju sa istom numeracijom. Tač. 18, drugi red, na kraju,
posle reči »nepažljivog« dodaje se »:«. Tač. 19, prvi red, mesto
reči »izvršenju« staviti »izvršavanju«. Tač. 24 postaje tač. 31.
Prvi red, mesto »učvrščenje« staviti »učvrščivanje«. Na kraju
brisati tačku d zapetu i dodati »i netrpeljivosti;«. Tač. 25 po
staje tač. 24. Prvi red, »Ustavom« pisati malim slovom »u«~
Peti red, brisati reč »državnog« i dodati »privrednog«. Šesti
red brisati »čuvanje i učvrščenje zakonitosti«. Tač. 26 postaje
tač. 27, menja se d glasi: »čuvanje i učvrščivanje zakonitosti;
staranje o pravilnoj primeni saveznih i republičkih zakona
i drugih propisa viših organa; staranje o pravilnom izvrša
vanju isvih obaveza i dužnosti gradana;«. Dodaje se nova tač. 28
koja glasi: »čuvanje unutrašnjeg reda d mira; staranje o dr
žavnoj bezbednosti i svestrana pomoč organima državne bez
bednosti; staranje o punom ostvarenju opšte vojne ooaveze
gradana i drugih vojnih obaveza .i poslova narodne odbrane;
svestrana pomoč organima Jugoslovenske armije;«. Tač. 27
postaje tač. 25, menja se i glasi: »čuvanje i razvijanje demo
kratizma u izboru, radu i odgovornosti odbornika i cel*okupnoj
delatnosti na rodnog odbora; razvijanje svih oblika neposrednog
učešča narodnih masa u lokalno j upravi;«. Tač. 29 po amand
manu Vlade postaje tač. 26. Dodaje se nova tač. 29 koja glasi r
»jačanje unutrašnje organizacije na rodnog odbora; svestrana
izgradnja, stnučno i ideološko-politieko podizanje svog uprav
nog aparata; borba protiv pojava birokratizma d budnost prema
štetočinskom radu.«
Član 24 .Naslov ispred ovoga člana glasi:

B. Nadležnost
Drugi stav, poslednji red, iza »budžetu« istaviti zapetu.
Član 27. Prvii stav, prvi red, iza »mogu« dodati »izuzetno,
u naročito opravdanom slučaju,«.
Član 28. Treči red, mesto »sa njima« staviti »sa tim poslo
vima«. Četvrti red, iza »područja« dodati zapetu.
U naslovu iznad čl. 29 mesto »ODBORI« staviti »ODBOR«.
Član 29. Pod I numeracija tačaka ise menja tako da tač. 4
posta je 7. Tač. 5 postaje 8. Tač. 6 postaje 4. Tač. 7 postaje 5 i
tač. 8 postaje 6.
Tač. 3. Drugi red, iza »području« staviti zapetu. Tač. 8
m enja se d glasi: »raspisuje na osnovu zaključka zbora birača i
odobrenja sreskog na rodnog odbora i ubire mesni samodoiprinos;«.
U odeljku pod II. Tač. 1, drugi red, iza »usluge« staviti
tačku i zapetu. Treči red, brisati »i to« i iza »kreditna« dodati
»preduzeča«. Tač. 2 menja se i glasi: »osniva poljoprivredne
stanice, rasadnike, priplodne stanice, stočne ambulante i sl.;«.
Dodaje se nova tač. 3 koja glasi: »upravlja mesnim šumama i
lovištima i izvodi pošumljavanje u mesnom obimu;«. Dodaje
se nova tač. 4 koja glasi: »preduzima mere za sprečavanje i
suzbdjanje biljnih i stočnih bolesti; organizuje mere protiv
poljskih i drugih štetočina i preduzima mere za njihovo suzbijanje v uništavanje; organizuje mere protiv štetne zveradi;«.
Tac. 3 postaje tač. 5. Tač. 4 postaje 'tač. 6. Tač. 5 amandmana
Vlade postaje tač. 7, menja se i glasi: »odreduje cene proizvo
dima privrede u mestu, ukoliko propisima viših organa nije
drukčije propisano;«. Tač. 5 postaje tač. 8. Tač. 6 postaje tač.
’9. Tač. 7 postaje tač. 10. Tač. 8 postaje tač. 11, menja se i glasi:
»odreduje red koriščenja mesnih pašnjaka, utrina, mesnih šuma,
žiropade, vodopoja, močila, vadenja kamena, peska i sl., odre
duje naknadu za njihovo koriščenje; reguliše dspašu na imanjima pojedinaca;«. Tač. 9 postaje tač. 12. menja se i glasi:
»organizuje u mesnom obimu navodnjavanje i odvodnjavanje,
a uredaje potrebne za to podiže uz odobrenje sreskog n a ro d 
nog odbora; izvodi melioracije u mesnom obimu uz odobrenje
sreskog narodnog odbora;«. Dodaje se nova tač. 13 koja glasi:
»reguliše čuvanje polja, vinograda i vočnjaka i obezbeduje pravilnu primenu propisanih mera.«
U odeljku pod III. Tač. 4 postaje tač. 5. Tač. 5 postaje
tač. 6. Tač. 6 postaje tač. 4. Drugi red, mesto »davanje« sta
viti »propisuje«. Tač. 7. Na kraju dodaje se: »reguliše pitanje

sezonskih prolaza; utvrduje dužnost održavanja pojedin h puteva i mostova od istrane odredenih Stanovnika sela na osnovu
■zaključka zbora birača;«. Tač. 9 mesto »naseljima« staviti
»mestu«;«. Tač. 10 menja se i glasi: »reguliše upotrebu elek
trične energije za mesne potrebe, ukoliko propisima viših
organa nije drukčije odredeno; obezbeduje javno osvetljenje;«.
Tač. 11. Na kraju dodaje se: »daje odobrenje za podizanje
seoskih stanbenih zgrada saglasno sa regulaoionim planom
sela;«. Tač. 13 menja se ii glasi: »organizuje mere protiv p o 
žara, poplave i drugih elementarnih nepogoda; organizuje
dimničarsku službu;«.
U odeljku pod IV. Tač. 3 posle reči »udruženja« staviti
tačku i zapetu, a ostali tekst se briše. Dodaje se nova tač. 5
koja glasi: »stara se o pohadanju predvojničke obuke;«. Tač. 5
postaje tač. 6. Tač. 6 postaje tač. 7. Tač. 7 postaje tač. 8.
U odeljku pod V. U tač. 1 brisati reči »dečije jasle«.
U odeljku pod VI. U tač. 2 posle reči »osniva« dodati »de
čije jasle,«. Tač. 3 postaje tač. 4 menja se i glasi: »reguliše
davanje socijalne pomoči koju obezbeduje sopstvenim sredstvima;«. Tač. 4 postaje tač. 3.
U odeljku pod VII. U tač. 5 na kraju reči »zakonom utvrdenih prava« pisati »prava utvrdenih zakonom«.
Član 30. Prvi red, iza reči »odbora« staviti zapetu, drugi
red, iza »sreza« staviti zapetu i brisati reč »utvrdiče« i staviti
»utvrduje«.
Član 31. U odeljku pod J tač. 5, -mesto »raspolaže saglasno
opštim propisima« staviti »saglasno opštim propisima raspo
laže«. U tač. 8, peti red, iza reči »mesnog« staviti »narodnog«.
Šesti red, posle reči »ili« staviti »kojima upravlja«.
U -odeljku pod II. Tač. 2 menja se i glasi: »osniva poljopnivredne stanice, poljoprivredne mašinske stanice, rasadnike,
silose, priplodne stanice, stočne ambulante i sl.;«. Dodaje se
nova tač. 3 koja glasi-: »osniva šumska gazdinstva, sreska lovišta, upravlja šumama sreskog značaja; organizuje pošumljavanje u srezu;«. Dodaje se nova tač. 4 k-oja glasi: »organizuje
i sprovodi mere za sprečavanje i suzbijanje biljnih ii -stočnih
bolesti; organizuje i sprovodi mere za suzbijanje i umštavanje
poljskih i drugih štetočina, orgaw zuje mere protiv štetne zveradi na području sreza;«. Tač. 3 postaje tač. 5, menja se i glasi:
»propiisuje cene odredenih proi-zvoda sreske privrede;«. Tač. 4
amandmana Vlade postaje tač. 6. Tač. 4 postaje tač. 7, menja
se i glasi: »organizuje trgovinsku mrežu i stara se da trgovin
ske radnje budu snabdevene robom;«. Tač. 5 postaje tač. 8.

Tač. 6 postaje tač. 9. Tač. 7 postaje tač. 10. Tač. 8 postaje
•tač. 11. Tač. 9 postaje tač. 12, menja se i glasi: »donosi propise
0 koriščenju zajedničkih mesnih pašnjaka, utrina, žiropade,
vodopoja, kamenoloma, peska i sl.;«. Tač. 10 postaje tač. 13.
Tač. 11 postaje tač. 14.
U odeljku pod III. Tač. 3, p r v i red, mesto »vodovod« sta
viti »vodovode«. Tač. 7, drugi red, mesto »davanje« staviti
»propisuje«, mesto »naknade« staviti »naknadu«. Tač. 8, Prvi
red, mesto »izgraduje« istaviti »gradi«. Tač. 10, prvi red, iza
»izdaje« dodati »gradevinske«. Tač. 12 menja se i glasi: ».regu
liše mere protiv elementarnih nepogoda; reguliše dimničarsku
službu;«. Tač. 13, prvi red, iza »koriščenje« dodaje se »i 'Odr
žavanje«.
U odeljku pod IV. Tač. 3 mesto »bioskope, p oz orišita« sta 
viti »pozorišta, bioskope,«. Dodaje se nova tač. 6 koja glasi:
»obezbeduje obavezno pohadanje predvojničke obuke;« Tač. 6
'postaje tač. 7. Tač. 7 postaje tač. 8. Tač. 8 postaje tač. 9. Poisle
reči »fiskulturu« dodati zapetu, brisati svezu »i«, a iza reči
»šport« brisati tačku ii. dodati »i sl.«
U odeljku pod V. Tač. 1, drugi red, posle reči »ustanove«
brisati tačku i zapetu i staviti zapetu, a brisati reči »pomaže
osnivanje dečijih jasala,«. U tač. 3 na kraju mesto tačke i>zapete
staviti tačku.
U odeljku pod VI. Tač. 2 menja se i glasi: »obezbeduje za
štitu dece i matera, utvrduje plan mreže ii pomaže osnivanje
dečijih jasala, vrtiča, domova i sl.;«.
U odeljku pod VII. Tač. 4 na kraju umesto »zakonom utvrdenih prava« staviti »prava utvrđenih zakonom.«
Član 32. Prvi stav menja se i glasi: »Gradski narodni odbor
grada koji se nalazi van sastava sreza vrši u svom lokalnom
delokrugu poslove koji su članom 31 ovog zakona stavljeni u
nadležnost mesnog narodnog odbora, kao i poslove stavljene
u članu 33 ovog zakona u nadležnost sreskog narodnog odbora,
a naročito one poslove kojima se obezbeduje privredna, kom u
nalna i kulturna izgradnja grada, i to:«. U tač. 3 posle reči
»usluga« brisati dve tačke, a staviti početak zagrade. Na kraju
posle rečce »sl.« staviti završetak zagrade. U tač. 9, drugi ired,
■mesto »opere« staviti »opera«. Na kraju tač. 10, mesto tačke
1 zapete staviti tačku. U pretposlednjem redu, poslednjeg stava,
posle reči »potreba« brisati »i«, a iza reči »stanovništva« dodati
'»grada i«.
Član 33 menja ise i glasi: »Zakonom narodne republike
mogu se pojedini poslovi iz nadležnosti narodnog odbora grada

koji se nalazi van sastava sreza dati u nadležnost narodnog
odbora grada u sastavu sreza.«
Član 34. Drugi red, iza »nadležnosti« briše se zapeta. Treči
red cifru »32« zameniti sa »34«, a posle reči »zakona« brisati
zapetu.
Dodaje se nov drugi stav, koji glasi: »Narodni odbori
glavnih gradova narodnih republika, koji su izdvojeni iz sa
stava oblasti, imaju u svojoj nadležnostii i one poslova koji su
ovim zakonom i drugim propisima: stavljeni u nadležnost oblasnom narodnom odboru.«
Član 35 menja se i glasi: »Reonski narodni odbor može
imati u svojoj nadležnosti poslove, kojii su članom 31 ovog
zakona stavljeni u nadležnost mesnog narodnog odbora, kao
i poslove koji su članom 33 ovog zakona stavljeni u nadležnost
sreskog na rodnog odbora. Nadležnost reonskog narodnog
odbora utvrduje se statutom gradskog i reonskog narodnog
odbora.
Narodni odbor naselja može imati u svojoj nadležnosti
poslove, koji su članom 31 ovog zakona stavljeni u nadležnost
mesnog narodnog odbora. Nadležnost narodnog odbora naselja
utvrduje se statutom gradskog narodnog odbora 'i narodnog
odbora naselja.«
Član 36. U odeljku pod il. Tač. 7, četvrti red, iza »gradskom« dodati »narodnom«.
U odeljku pod II. Tač. 2, treči red, iza »gazdinstva,« dodati
»oblasna lovišta,«. Četvrti red, mesto »borbu« staviti »mere«.
Peti red iza »biljnih« dodati »i' stočmih«. Tač. 3 menja se i glasi:
»odreduje cene proizvoda oblasne privrede, ukoliko propisima
viših organa nije drukčije odredeno; vrši raspored dobiti obla
snih priivrednih preduzeča;«. Tač. 4, treči red, briše se »dopunskom«.
U odeljku pod III. Tač. 5, prvi red, mesto »izgraduje« sta
viti »gradi«. Tač. 7 menja se i glasa: »donosi propise o merama
protiv elementarnih nepogoda; reguliše dimničarsku službuj«.
Tač. 9 menja se i glasi »donosi propise o upravljanju gro•bljima.«.
U odeljku pod IV. Tač. 1. Posle reči »srednje« dodati »i
stručne«. Tač. 2. Ispred reči »srednjim« staviti »osnovnim,« a
iza reči »srednjim« dodati »i stručnim«. Tač. 6. Posle reči
»fiskulturu« brisati »i« i staviti zapetu, a riža »šport« brisati
tačku ii dodati »i sl.«.
U odeljku pod V. Tač. 2 briše se. Tač. 3 postaje tač. 2,
menja se i glasi: »donosi propise a zdr->vs"veno.j i higijenskoj

zaštiti u oblasti i organizuje ovu zaštitu; radi na zdravstvenom
prosveći'vanju naroda; organizuje d izvodi asanacione radove
oblasnog značaja;«. Tač. 4 postaje tač. 3.
U odeljku pod VI. U tač. 2 posle reči »rad« dodati »dečijih jasala,«.
U odeljku pod VII. Na kraju tač. 3 mesto »zakonom utvrdenih prava« staviti »prava utvrdenih zakonom«.
Čl. 37. Skračeniou »FNRJ« [spisati. U pe ta m redu, posle
»republike« brisati tačku d dodati »i stara se o ravnomernom
kulturnom i privrednom razvoju oblasti kao celine.« U 9 redu,
posle reči »odbora« staviti tačku, a ostatak teksta br-isati.
Dodaje se novi član 40 koji glasi: »U narodnoj republici
u kojoj nema oblasti prava i dužnosti utvrdene ovim zakonom
za oblasni .narodni odbor, vrši prezidijum narodne skupštine
narodne republike odnosno vlada republike i njeni organi, sa
glasno propisima narodne republike.
U Autonomnoj pokrajini Vojvodini i Autonomnoj Kosovsko-metohiskoj oblasti prava i dužnosti utvrdene ovim zako
nom za oblasni narodni odbor vrši Narodna skupština APV
odnosno Oblasni narodni odbor AKMO i njihovi organi, sa
glasno propisima narodne republike i statut ima ovih autonomliih jedinica.«.
Natpis iznad člana 38, menja se i glasd:
V. Međusobna prava i dužnosti narodnih odbora. Medusobna
prava i dužnosti narodnih odbora i viših organa državne vlasti
i državne uprave narodne republike
Član 38 postaje član 41. U prvom stavu, na kraju, ireči
»zakonom utvrdena prava« pisati »prava utvrdena zakonom«.
Član 39 postaje član 42. Prvi red, reč »odgovorni« briše se.
Drugi red, iza »uprave« dodati »odgovorni«.
Član 40 postaje član 43. Prvi stav, prvi Ted, mesto »odbori
imaju« staviti »odbor ima«.
Član 41 postaje član 44. Kao treči stav ovoga člana dolazi
prvd stav člana 42 sa ovim izmenama: U drugom redu mesto
»i« staviti »ili«. U šestom redu, iza reči »nezakonite« brisati
»i« i staviti »ili«.
Naslov člana 42 briše se.
Dalja numeraoija počev od člana 43 do zaključno čiana 53
povečava se za dva.
Član 44. Peti red, iza reči »republike« staviti zapetu, a
cifru »15« ispisati. Na kraju mesto tačke staviti zapetu i dodati
»odnosno poništiti.«

Član 45 menja se d glasi: »Rešenje o obu-stavljanju poniŠtenju ili ukidanju akata narodnog odbora, izvršnog odbora
ili poverenika mora sadržavati obrazloženje i pozivanje na
odgovarajuči p r opis zakona ili na druge propise zasnovane na
zakonu.«
Član 46. Prvi stav briše se.
Član 48. U prvom stavu, treči red, posle reči »mesni« d o 
dati »narodni odbor«, a u petom redu, reč »Ustavom« pisati
malim slovom »u«, a izmedu »ustavom« i »zakonom« staviti
»ili«. Isto tako i u petom redu drugog stava. Treči stav menja
se i glasi: »U slučaju raspuštanja narodnog odbora organ koji
je raspustio narodni odbor postaviče do izbora novog narod
nog odbora- privremeni izvršni odbor, bilo iz reda članova
raspuštenog narodnog odbora bilo i iz reda drugih gradana.«
U četvrtom stavu, treči red, posle reči »dana« mesto »i« s ta 
viti »ni«.
Član 49. Drugi i šesti red, mesto »dostavljače« staviti »dostavljaju«. Četvrti red, iza reči »vladi narodne republike« sta
viti tačku, brisati »a« i »zapisnici« pisati velikim Slovom »Z«.
U pretposled-njem redu, mesto »i« staviti »odnosno«.
Član 51. Pretposlednji red »statutom« pisati velikim početnim slovom. Poslednji red, iza reči »pokrajine« brisati zapetu
i dodati »Vojvodine«, a iza reči »Autonomne« dodati »Kosovsko-metohiiske«.
Čla-n 52. Drugi stav, iza reči »gradova« brisati zapetu i
dodati »van sastava sreza,«.
Član 53. Prvi stav, četvrti -red, brisati reč »saveznom« i
dodati rečenicu, na kraju stava, k oja glasi- »U oblasne narodne
odbore -mogu biti birani i gradani narodne republike koji
nemajiu prebivalište u oblasti.«
Prvi stav člana 54 postaje drugi stav člana 53.
Drugi stav člana 53 postaje treči stav člana 53. U prvom
redu briše se reč »i«.
Drugi i treči stav člana 54 spajaju se u jedan stav i postaju
stav 4 člana 53. Četvrti stav člana 54 postaje peti stav člana 53,
menja se i glasi: »Izbore narodnih odbora i postupak oko
o-pozivanja odbornika i izbora novog odbornika sprovode iz
borne komisije, koje su u svom radu nezavisne od organa
državne uprave.« Poslednji stav člana 54 postaje šesti stav člana
53. U prvom redu, briše se reč: »osnovnim«. U trečem redu
briše se reč »o načelima«, reč »ka-ndidovanja« pisati »kandidovanju,«, mesto »o podeli« staviti »podeli« a posle reči »je
dinice« staviti zapetu i reči »suspendovanju i«.
Naslov člana 54 briše se.

Dalja numeracija počev od člana 55 do zaključno člana 85
povečava se za jedan.
Član 55, pretp-oslednji red mesto »nije u« staviti »je izvan«.
U poslednjem redu mesto »sastavu« pisati »sastava«.
Član 56 menja se i glasi: »Narodni odbori vrše poslove
iz svoje nadležnosti u plenumu ili preko izvršnog odboira.«
Član 57. Tač. 1 postaje tač. 2. Tač. 2 postaje tač. 1. Posle
reči »donošenje« dodati »svog«. U tač. 5 brisati: »Izbor i razrešenje delegiranih odbornika za izbor sudija i sudija-porotnika;«. Tač. 5 postaje tač. 6. Posle sveže »i« dodati »odobra
vanje«. Tač. 6 postaje tač. 7. Tač. 7 postae tač. 8. Posle reči
»donošenje« dodati »odnosno odobravanje«. Tač. 8 postaje tač.
9. Tač. 9 postaje tač. 10. Tač. 10 postaje tač. 12. Tač. 11 p o 
staje tač. 13. Tač. 1(2 postaje tač. 14. Posle reči »ukidanje« do
dati »nezakonitih ili nepravilnih«. Tač. 13 postaje tač. 5. Tač. 14
postaje tač. 11. Tač. 15 postaje tač. 16. Dodaje se nova tač.
15, koja glasi: »poništavanje i ukidanje nezakonitih ili nepra
vilnih akata svog izvršnog odbora;«.
Član 58. U prvom stavu, prvi red, umesto »im« staviti »mu«.
Drugi stav menja se i glasi: »Samo odlukama mogu narodni
odbori odredivati prekršaje i propisdvati administrativne kazne
za koje su nadležni.«
Član 59. Treči stav, treči red, mesto reči »se može« s ta 
viti »može se sam«. Četvrti red, posle reči »je« staviti »zase
danje«, posle »sazvano« staviti tačku i brisati reč »zasedanje«.
Član 60. Prvi stav, drugi red, iza »ispituje« dodati »pra
vilnost izbora i«. U tekstu zakletve reč »ustava« pisati velikim
slovom.
Član 62. Prvi red, prvi' stav, mesto »na zasedanju« staviti
»na svojim zasedanjima«.
Član 65. Prvi stav, treči red, mesto »obratovati i z s v o j e
sredine« staviti » i z s v o j e sredine obrazovati«. Treči stav, če
tvrti red, mesto reči »pomažu« s t a v i t i » s a r a d u j u sa«, a mesto
reči » i z v r š n o m odboru u n j e g o v o m radu« staviti » i z v r š n i m od
borom n a o s t v a r i v a n j ' U n j e g o v i h z a d a t a k a « .
Član 66. U drugom redu, ispred reči »odbora« staviti »na
rodnog«. U četvrtom redu, ispred reči »odbor« staviti »na
rodni«.
Član 69. Drugi stav, prvi red, posle reči »pretsedniku«
brisati zapetu i staviti »i«, a iza reči »sekretaru« dodati »iz
vršnog odbora«.
Član 71. Na kraju drugog stava brisati tačku i dodati
»narodne republike.«

Član 72. Tač. v) i drugi stav brišu se. Mesto tač. g) staviti
tač. v).
Član 73. Prvi stav, drugi red, reči »ili po predlogu« brišu se.
Član 74. U drugom stavu brisati reči: »irešavati to pitanje
i svojim rešenjem odrediti visinu« i staviti »u disciplinskom
postupku doneti rešenje o naknadi«. Drugi stav, drugi red, iza
reči »dužnosti« staviti zapetu.
Član 76. Drugi red, mesto »premeštanja« staviti »pro
mene«. Četvrti red, iza reči »odbora« umesto tačke staviti za
petu, a dalji tekst ovoga člana glasi: »sudske osude za krivično
delo izvršeno iz koristoljubij a, kao i uisled osude zbog drugog
krivičnog dela na kaznu popravnog rada ili lišenja slobode
duže od šest meseci, ili na kaznu lišenja slobode s prinudnim
radom.«
Član 82. Tač. 8. Iza reči »svoj« brisati »i« i dodati: »na
rodni odbor : za«. Tač. 13, prvi red, posle »su« brisati »dati«
i dodati »mu stavljeni«. Na kraju prvog reda, brisati »izvršnom
odboru«. U poslednjem stavu, poslednji red, posle reči »pove
reništava« staviti tačku i dalji tekst briše se.
Član 83 menja se i glasi: »Izvršni odbor ostaje na dužnost:
ti po isteku izbornog perioda na rodnog odbora sve do izbora
novog izvršnog od b o ra kome predaje dužnost po pravilima
o primopredaji.«
Čl. 84. U drugom stavu, prvi red, mesto »obavljanje p o 
slova« staviti »poslove«. U poslednjem redu, mesto »tim« sta 
viti »navedenim«.
Štampana numeracija od člana 87 do zaključno člana 91
ostaje nepromenjena.
Čl. 88. Poslednji stav, mesto reči »rešiti da, izuzetno,« sta
viti »izuzetno rešiti da«.
Član 91. Posle reči »obrazovati« dodati »sektori,«, a u po
slednjem redu posle »jedinice« staviti zapetu.
Član 92 postaje član 93.
Član 93 postaje član 94, menja se i glasi: »Poverenik saziva
povremeno radni sastanak rukovodnih i stručnih službenika
svog povereništva radi raspravljanja o zadacima povereništva,
o planu rada i drugim merama za izvršenje zadataka povere
ništva.«
Član 94 postaje član 95. U <trečem redu, posle »sekretar«
staviti zapetu. U pretposlednjem redu, posle »obavljaju« bri
sati »i«.

član 95 postaje član 92. U drugom redu, stav prvi, posle
reči »odbora» brisati zapetu.
Član 96 ostaje sa istom numeracijom. Drugi stav menja
se i glasi: »Postavljanje državnih službenika i druge službeničke odnose u narodnim odborima reguliše posebni zakon re
publike.«
Član 96a iz amandmana Vlade postaje član 97. Prvi
stav, četvrti red, posle reči »njim« staviti zapetu. Drugi stav
menja se i glasi: »Lični i materijalni rashodi povereništva unu
trašnjih poslova obezbeduju se predračunom ministarstva unu
trašnjih poslova narodne republike.«
Član 97 postaje član 98. Naslov iznad ovog člana glasi:
»G. Učešče naroda u vršenju vlasti i u radu narodnih od
bora«. U stavu prvom, ovoga člana, prvi red, mesto »u cilju«
staviti »radi«.
Član 98 postaje član 99. Prvi stav menja se i glas^'; »U selima i manjim mestima zbor birača održava se za celo selo od
nosno mesto, a u večim mestima, gradovima i reonima zbor
birača održava se za jednu ili više izbornih jedinica.«
U d r u g o m (Stavu, č e tv r ti re d , reči »u k o jo j se o d rž a v a z b o r
b ira č a ,« b r is u se.
Član 99 postaje član 100.
Član 100 postaje 101.
Član 101 postaje član 102. U drugom
redu, prvog stava,
posle reči »raspravlja« dodati »i odlučuje«, a posle reči »bi
rača« brisati tačku i dodati »na osnovu izveštaja koji mu podnosi izvršni odbor.« U sedmiom redu, reči »o tome« i u osmom
redu reč »niži« brisati. Dodaje se nov drugi stav, koji glasi:
»Narodni odbor podnosi .na narednom zboru birača izveštaj
o svojim zaključcima i preduzetim merama.«
Član 102 se briše.
Dalja numeracija od člana 103 dio kraja ostaje nepromenjena.
Član 103. Prvi stav, drugi ired, mesto »uključenja« staviti
»neposrednog učešča«, a mesto »lokalnu upravu« staviti »lokalnoj upravi«.
Član 105. Treči stav, drugi red, znak navoda brisati i sta
viti ga posle zagrade u trečem redu. U poslednjem stavu, iza
reči »manjini, naziv« dodati »narodnog«, a reč »njegov«
brisati.

Član 106. Druga rečenica, drugog stava, menja se i glasi:
»Natpis i pečat mesnog narodnog odbora i narodnog odbora
grada u sastavu sreza sadrži i ime sreza na čijem se području
mesni narodni odbor nalazi.«
Član 108, tačka 4 m enja se i glasi: »O svakom zahtevu
stranke mora se doneti rešenje. Rešenje doneto u administrativ-nom postupku sadrži propis na osnovu koga je doneto, a
po potrebi i obrazloženje. Rešenje mora biti obrazloženo kad
se zahtevu stranke ne udovoljava. Rešenje mora sadržati i upućivanje na pravo žalbe.« Tač. 5, treči red, reč »ukoliko« briše
se. U četvrtom redu, iza reči »odbora« istavlja se zapeta. Dodaje
se nova tačka 6, koja glasi: »Rok za donošenje rešenja u admi
nistrativnom postupku iznosi trideset dana, ukoliko nije druk
čije propisano.« Sledeče tačke povečavaju se za jedan. U de'vetoj tačci, reč »potpisano« zameniti sa »propisano«.
Član 109. Prvi stav menja se i glasi: »Vlada narodne repu
blike donosi propise o administraciji i unutrašnjem poslovanju
narodnih odbora i njihovih organa i ustanova.« U drugom
stavu, mesto reči »ova uputstva« staviti »ove propise«.
Član 111. Umesto cifre »15« staviti »petnaestog«.
Odbor je učinio još i ispravke azvesnih sitnih štamparskih
omaški i grešaka.
Za izvestioca je odreden Moša Pijade.
Podnoseči Saveznom veču ovaj svoj izveštaj, Zakonodavni
odbor moli Veče da ga u celosti izvoli usvojiti.
P retsed n ik
Zatooniodavnoig: o d b o ra

S e k re ta r

Moša Pijade. s. r.

dr Maks Šnuderl, s. r.
Članovi:

Vladimir Simič, s. r., Mihailo Đurović, s. r., Mehmed Hodža,
s. r., Filip Lakuš, s. r., dr Jakov Grgurič, s. r., Tihomir Nikodijevič, s. r., Jože Lampret, s. r., Lajčo Jaramazovič, s. r., Edhem
'Čamo s. r., Isa Jovanovič, s. r., Dura Salaj, s. r., Rista Antu'nović, s. r., dr. Jerko Radmilović, s. r., Sulejman Filipovič, s. /r.,
Života Đermanović, s. r. i Radovan Mijuškovič, s. r.

ZAKONODAVNOG ODBORA VEČA NARODA NARODNE
SKUPŠTINE FNRJ O PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA
I DOPUNAMA OPŠTEG ZAKONA O NARODNIM
ODBORIMA
NARODNA SKUPŠTINA FN R J
V EČ E N ARO D A

Z akonodavni o d b o r
Br. 27
24 m a ja 1949
B eograd

VEČU NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
B e o g r a d
Zakonodavni odbor Veča naroda Narodne skupštine FNRJ
na svojim sednicama 141, 142, 143, 144 i 147 održanim 14, 16,
17, 18 i 21 maja 1949 godine, pretresajo je Predlog zakona o
izmenama i dopunama Opšteg zakona o narodnim odborima
dostavljen mu od Pretsednika Veča naroda, a kojii je na osnovu
čl. 63 Ustava Vlada FNRJ uputila Narodnoj skupštini FNRJ na
rešavanje.
Saglasno Poslovniku Veča naroda, a na osnovu pretresa
Predloga zakona o izmenama i dopunama Opšteg zakona o
narodnim odborima, Zakonodavni odbor podnosi Veču naroda
ovaj izveštaj.
I
U načelnoj diskusiji Zakonodavni odbor Veča naroda pozdravio je ovaj zakonski predlog, jer on ne samo što ne menja
nego još viiše učvrščuje i dalje razraduje principijelne postavke
Opšteg zakona 'o narodnim odborima od 25 maja 1946 godine.
Načelna diskusija u Zakonodavnom odboru istakla je one
rezultate koji su u toku poslednje tri godine, tj. od donošenja
Opšteg zakona o narodnim odborima do danas, postignuti u
oblasti obnove -i socijalističke pizgradnje u našoj zemlji, a koji
su doveli do potrebe da se Opšti zakon o narodnim odborima
izmeni i dopuni, kako je to predložila Savezna vlada ovim za
konskim predlogom. Tu u prvom redu dolazi u obzir proširenje zadataka narodnih odbora na području lokalne privrede
i komunalne izgradnje i staranja oko snabdevanja stanovni
štva, zatim proširenje njihovih zadataka na području socijalne
i kulturne izgradnje u lokalnom obimu. U isto vreme mnogo

su se povečali zadaci narodnih odbora i po liniji opšteg delo
kruga, kao što su poslovi oko setve, otkupa poljoprivrednih
proizvoda, aktivizacije radne snage za rad u industriji, razvi
janje zemljoradničkog zadrugarstva, itd. Ovo proširenje zada
taka narodnih odbora, kako po liniji lokalnog tako d po 'liniji
opšteg delokruga, uslovilo je izvesne promene u organizaciji
narodnih odbora. Te promene sastoje se, uglavnom, u osni
vanju oblasnih narodnih odbora : odredivanju njihovih zada
taka i delokruga, a .isto tako i u unutrašnjoj organizaciji
mesnih, sreskih i gradskih (rejonskih) narodnih odbora. P r o 
širenje zadataka narodnih odbora zahteva još šire i aktivnije
učešče radnih masa u radu narodnih odbora i njihovih upravnih
organa. Polazeči od toga zakonski predlog znatno ojačava dem okratizam narodne vlasti učvrščujuči samoupravnost narod
nih odbora i ustanovijujuči nove forme učešča radn h masa
u državnoj upravi, kako se to kaže u obrazloženju ovog zakonskog predloga.
Usvajajuči u celosti razloge koje je iznela Savezna vlada
u obrazloženju zakonskog predloga o dzmenama i dopunama
Opšteg zakona o narodnim ‘odborima, Zakonodavni odbor Veča
naroda jednodušno je prihvatio ovaj zakonski predlog u na
čelu i u pojedinostima.
U diskusiji u pojedinostima Zakonodavni o d b o r naročitu
pažnju posvetio je onim propdsima zakonskog predloga, k o 
jima se utvrduje ekonomska osnovica narodnih odbora i razraduju njihovi zadaci i nadležnost .na području lokalne pri
vrede. Tako je u diskusiji o čl. 15 koji govori o pravu uprav
ljanja narodnih odbora opštenarodnom imovinom -lokalnog
značaja bilo objašnjeno, da se pravo upravljanja sast'oji u k o 
riščenju i raspolaganju opštenarodnom imovinom lokalnog
značaja, naravno u granicama koje su odredene zakonom, pa,
prem a tome, da je to pravo upravljanja materijalno-pravnog
a ne administrativnog karaktera.
U diskusiji po onim propisima zakonskog predloga koji
razraduju zadatke i poslove narodnih odbora iz lokalnog delo
kruga, Zakonodavni o d b o r nastojao je da te propise nadopuni
kako bi što bolje obuhvatili razna pitanja k oja se pojavljuju
u radu narodnih odbora. Isto tako, Zakonodavni odbor nasto
jao je da te propise učini što jasni jim. Tako je u čl. 23 zakon
skog predloga, pored pravilnijeg rasporeda pojedinih tačaka,
unesena nadopuna, da su narodni odbori dužni brinuti .se i za
dal ju izgradnju svog upravnog aparata i za stručno i ideološkopolitičko uzdizanje svojih službenika. U čl. 29 zakonskog pred

loga, koji govori o nadležnosti mesnog narodnog odbora i na
rodnog odbora grada u sastavu sreza, Zakonodavni odbor uneo
je nekoliko nadopuna, kojima se ureduju odnosi na selu, kao
što su propisi o pošumljavanju lokalnih terena, o regulisanju
ispaše na posedima pojedinaca, o čuvanju polja, vinograda i
vočnjaka, o sezonskim prolazima na poljima, livadama, i sl.,
0 održavanju pojedinih seoskih puteva i mostova, o davanju
odobrenja za podizanje seoskih stanbenih zgrada, itd. U čl. 34,
koji govori o nadležnosti narodnih odbora glavnih gradova
narodnih republika, Zakonodavni odbor piredložio je propis
po kome narodni odbori glavnih gradova koj.i su izdvojeni iz
sastava oblasti imaju u svojoj nadležnosti i one poslove koji
su ovim zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost
oblasnom narodnom odboru. Time je tačnije obuhvačena ■
’
odredena nadležnost narodnih odbora glavnih gradova.
Značajnije dopune i izmene propisa o medusobnim p r a 
vima i dužnostima narodnih odbora i narodnih odbora i viših
organa državne vlasti i državne uprave narodne republike, p o 
tekle su od Savezne vlade p a ih je Zakonodavni odbor usvoj o
kao osnovane. To isto važi i u pogledu nadopuna i izmena
propisa o ustrojstvu narodnih odbora. Od izmena, koje je u
ove propise uneo Zakonodavni odbor, valja napomenuti izmenu
propisa čl. 54 koja se sastoji u preciziranju da su izborne k o 
misije koje rukovode izborima i opozivanjem narodnih odbor
nika nezavisne u svom radu od svih organa državne uprave,
zatim nadopunu propisa čl. 57 zakonskog predloga, prema kojoj u isključivu nadležnost plenuma narodnog odbora spada i
pravo da poništi i ukine nezakonite ili -nepravdlne akte svog
izvršnog odbora, čime je ponovo podvučena odgovornost iz
vršnog odbora za svoj rad pred narodnim odborom kao ce
linom. U propis čl. 101 zakonskog predloga Zakonodavni odbor
uneo je odredbu, da je narodni odbor mesta, rejona ii naselja
dužan da na osnovu izveštaja lizvršnog o d b o r a ne samo rasprav1 ja nego i odlučuje o zaključcima zbora birača, što pretstavlja
jednu od garancija, da če narodni odbor voditi još više ra
čuna o opravdanim zahtevima i potrebama birača. Zakonski
predlog propisuje da je narodni odbor dužan da na narednom
zboru birača podnese izveštaj šta je odlučio i kaKve je mere
preduzeo u vezi zaključaka zbora birača.
Zakonodavni odbor Veča naroda naročitu pažnju posvetio
je razmatranju propiisa čl. 108 zakonskog predloga o načelima
administrativnog postupka. Propisi ovog člana potvrduju postoječu praksu u postupku lokalnih upravnih organa da je za

vođenje adminis’t rativnog postupka u prvom stepenu, po p r a 
vilu, nadležan sreski, gradski (rejonski) narodni odbor, da u
administrativnom postupku stranka ima pravo podnositi svoje
zahteve (molfee, predloge itd.), da u tom postupku stranka
'mora biti saslušana, da je narodni odbor o zahtevu stranke
dužan doneti obrazloženo rešenje, da stranka protiv rešenja
nižeg upravnog organa ima pravo žalbe višem državnom o r
ganu, itd. Isto tako Odbor je usvojio i nadopunu propisa
ovog člana po kojoj rok za donošenje rešenja u administratiivnom postupku iznosi 30 dana, ukoliko drukčije nije p ropi
sano. Ovi propisi pretstavljaju važne procesualne garancije za
ostvarivanje prava i interesa gradana, oni če u isto vreme doprineti poboljšanju rada i ekspeditivnosti narodnih odbora,
odnosno njihovih upravnih organa.
II
Saglasno istaknutom i na osnovu pretresa svakog člana
Predloga o izmenama i dopunama Opšteg zakona o narodnim
odborima, a po postignutoj saglasnosti redakcionog odbora
•oba veča, Zakonodavni odbor je Slobodan da Veču naroda
predloži sledeče izmene i dopune u tekstu navedenog zakonskog
predloga:
(Tekst izmena i dopuna identičan je sa tekstom izmena i
dopuna u izveštaju Zakonodavnog odbora Saveznog veča, koji
je napred priložen.)
Iti
U cilju olakšanja pretresa Predloga zakona o izmenama
i dopunama Opšteg zakona o narodnim odborima u Veču, Za
konodavni odbor izradio je prečiščen tekst ovog zakonskog
predloga unoseči izmene i dopune koje je učinio'.
Za izvestioca odreden je dr Josip Hrnčevič.
Podnoseči Veču naroda ovaj svoj izveštaj, Zakonodavni
odbor predlaže Veču da ga 'izvoli usvojiti1.
Pretsednik
S e k re ta r

Zaikoiniodavnoig- -odbora

Rato Dugonjič, s. r.

Ninko Petrovič, s. r.
Članovi:

Tomo čikovič, s. r., Panko Brašnarov, s. r., Srečko Žumer, s. r.,
Dragoljub Ilič, s. r., Joža Milivojevič, s. r. Ljuba Momčilovič, s. r., Mih&ilo Grbič, s. r., Sreten Vukosavljevič, s. r., Bogdan
Oreščanin, s. r., Savo Orovič, s. r., Milan Popovič, s. r., Josip
Rus, s. r., dr Josip Hrnčevič, s. r., Miloš Carevič, s. r., Kosan
Pavlovič, s. r., Radovan Popovič, s. r.

Na osnovu člana 74 tačka 6 Ustava FNRJ i u saglasnost!
sa članom 107 Ustava FNRJ, a na predlog Vlade FNRJ, P r e 
zidijum Narodne skupštine FNRJ izdaje
U K A Z
0 OBRAZOVANJU OBLASTI KAO ADMINISTRATIVNO-TERITORIJALNIH JEDINICA I PRIVREMENIH NARODNIH ODBORA
OBLASTI NA TERITORIJI NR SRBIJE, NR HRVATSKE, NR
SLOVENIJE, NR MAKEDONIJE I NR BOSNE I HERCEGOVINE
Funkcije i zadaci postoječih lokalnih organa državne vlasti
1 uprave — mesnih, gradskih i sreskih narodnih odbora —
uvečali su se i razgranali u uslovima izgradnje socijalizma u
tako znatnoj meri, da su vlade i pojedina ministarstva na
rodnih republika, u vezi sa radom narodnih odbora, preopterečeni operativnim zadacima, što otežava i slabi njihovo rukovodenje i kontrolu nad radom narodnih odbora. P o r e d toga,
učvrščenje lokalnih organa narodne vlasti i znažan napredak u
kvalitetu njihovog rada omogučuju i traže da se niz poslova
iz dosadašnje repiubličke nadležnosti prenese u nadležnost lo
kalnih organa narodne vlasti, uz istovremeno kvalitativno j a 
čanje rukovodstva republičkih organa narodne vlasti. S druge
strane, pojedini poslov; iz dosadanje nadležnosti sreskih n a 
rodnih odbora proširili su se u takvoj meri da su prerasli m o 
gučnosti sreskih narodnih odbora i da bi morali biti usretsredeni kod viših organa narodne vlasti.
Pravilno rešenje ovih pitanja — a u cilju da se proširi
obim i da se podigne kvalitet rada narodnih odbora, da se
razvije njihova samoinicijativna delatnost u izgradnji socijalizma, i da se u još večoj meri razvije učešče radnih masa u
radu organa narodne vlasti i njihova inicijativa i kontrola, a
s druge strane, da se usavršavaju metodi rukovodenja lokal
nim organima vlaisti i uprave od strane saveznih i republičkih
državnih organa j da se obezbedi njihova kontrola nad radom

narodnih odbora i nad pravilnim sprovodenjem zakona, uredaba i drugih propisa i smernica viših državnih organa u na
rodnim odborima, — zahteva da se u svim narodnim republi
kama, osim u Crnoj Gori, ustanove adminiistrativno-teritorjalne jedinice koje ujedinjavaju više srezova d da se u tim jedinicama obrazuju narodni odbori kao najviši lokalni organi dr
žavne vlasti i uprave.
Zbog to g a Prezidijum Narodne skupštine Federativne Na
rodne Republike Jugoslavije odlučuje:
1) Nai teritoriji NR Srbije, NR Hrvatske, NR Slovenije,
NR Makedonije i NR Bosne i Hercegovine ustanovljavaju se
obla'sti kao administrativno-teritorijalne jedinice. U NR Srbiji
autonomne jedinice neče se deliti na oblasti.
Broj oblasti i njihova područja odreduje zakon narodne
republike.
2) Na teritoriji svake oblasti obrazuje se narodni odbor
oblasti.
3) Izbori narodnih odbora oblasti na osnovu zakona m o
raju se izvršiti najdalje u roku od jedne godine od dana obrazovanja oblasti.
4) Do konstituisanja redovno izabranih narodnih odbora
oblasti obrazovače 'se privremeni narodni odbori oblasti od 70
do 120 odbornika. Ove privremene odbore izabrače sreski i
gradski narodni odbori sa područja oblasti, iz redova svojih
članova ili drugih gradana koji imaju biračko pravo.
Zakonom narodne republike odrediče se vreme i način
izbora odbornika za privremeni narodni odbor oblasti.
Privremeni narodni o d b o r oblasti izabrače saglasno za
konskim propisima izvršni odbor kao 'svoj izvršni i upravni
organ.
5) Vlada FNRJ doneče opšta uputstva radi sprovodenja
ovog ukaza, u kojima če propisati načela o organizaciji uprav
nog aparata oblasnih narodnih odbora. Vlade narodnih repu
blika obrazovače svoje posebne organe sa zadatkom da pripreme obrazovanje oblasnih narodnih odbora na svojoj teri
toriji.
U. Br. 299
24 mairta 1940 godine
B eo g ra d

Prezidijum Narodne skupštine
Fedenativne Narodne Republlike Jugoslavije
S e k re ta r

M. Peruničič, s. r.

P re tse d n ik

dr I. Ribar, s. r.

Na osnovu čl. 74 tač. 15 Ustava FNRJ, a na predlog P r e t
sednika Vlade FNRJ, Prezidijum Narodne skupštine Federa
tivne Narodne Republike Jugoslavije izdaje
U K A Z
O OBRAZOVANJU MINISTARSTVA DRŽAVNIH NABAVKI
VLADE FNRJ
S
obzirom na razgranatost poslova državnih nabavki i
otkupa i na njihov značaj za obezbedenje snabdevanja sta 
novništva, kao i s obzirom na porast državne i zadružne trg o vačke mreže i obim poslova oko snabdevanja 'stanovništva u
g ra d u i selu, Prezidijum Narodne skupštine FNRJ odlučuje:
1) da se iz Ministarstva trgovine i snabdevanja Vlade
FNRJ izdvoje poslovi državnih nabavki i otkupa i da se za
rukovodenje ovim poslovima o-brazuje Ministarstvo državnih
nabavki Vlade FNRJ;
2) Ministarsitvo državnih nabavki Vlade FNRJ jesite savezno-republičko ministarstvo;
3) Vlada FNRJ izvršiče ovaj ukaz.
4) ovaj икаг stupa na snagu danom objavljivanja u »Službenom listu Federativne Narodne Republike Jugoslavije«.
U. Br. 376
7 laipriJiai 1949 godine
B eo g rad

Prezidijum Narodne skupštine
Federativne Narodne Republike Jugoslavije
S e k re ta r

Za P retsed n ik a

M. Peruničič, s. r.

M. Pijade, s. r.

Na osnovu čl. 74 tač. 13 Ustava FNRJ, a u vezi Ukaza
Prezidijuma Narodne 'skupštine FNRJ od 7 aprila 1949 godine
o obrazovanju Ministarstva državnih nabavki Vlade FNRJ, a
na predlog Pretsednika Vlade FNRJ, Prezidijum Narodne
skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije donosi
U K A Z
O POSTAVLJANJU MINISTARA VLADE FNRJ
Postavljaju se:
za Ministra državnih nabavki Vlade FNRJ Jakov Blaževič,
dosadašnji Ministar trgovine d snabdevanja Vlade FNRJ, koji
se razrešava ove dužnosti;
za Ministra trgovine i snabdevanja Vlade FNRJ Osman
Karabegovič, narodni poslanik Saveznog veča Narodne skup
štine FNRJ.
U. Br. 377
7 aprila 1949 godine
B eo g rad

PiTezidijum Narlodne skupštine
Federativne Narodne Republike Jugoslavije
S e k re ta r

M. Peruničič, s. r.

Za Pret&ednika

M. Pijade, s. r.

САВЕЗНО ВЕЋЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
ПРЕТСЕДНИШТВО САВЕЗНОГ ВЕЋА

Претседник

Владимир Св. Симић
Потпрегседници:

Фрањо Гажи

Пашага Манџић
Секретари:

Момчило Марковић

Вида Томшич

Стеван Јовичић

СТАЛНИ ОДБОРИ САВЕЗНОГ ВЕЋА
ЗАКОНОДАВНИ О Д БО Р
изабран на I редовном састанку
I ванредног заседањ а 2-II-1946 и
допуњ ен на VII редовном састанку 1 редовног заседањ а 23 маја 1946,
на V редовном састанку IV редо вн о г засед ањ а 28-XI-1947 и на II редовном састанку IV ванредног заседањ а 30-XII-1948 године

Моша Пијаде, претседник
Владимир Симић, потпретседиик
др Макс Шнудерл, секретар
Чланови:

Милош Минић
Радован Мијушковић
Живота Ђермаиовић
Михаило Ђуровић
Ла^чо Јарамазовић
Мехмед Хоџа
др Јерко Радмиловић
Иван Гранђа
Риста Актуновић

Ђуро Салај
Тихомир Никодијевић
Филип Лакуш
Матевж Хаце
Јоже Лампрет
Сулејман Филиповић
Едхем Чамо
др Јаков Гргурић
Mapa Нацева

Заменици:

Душан Мугош
Божидарка-Кика
Дамњановић
Владо Малески

Иса Јовановић
Немања Марковић
Нимани Џавид
Бошко Шиљеговић

изабран на I редовном састанку I ванредног засед ањ а и допуњ ен на
V редовном састанку IV редовног засед ањ а од 28-XI-1947, на V седници
V редовног заседањ а од 28 априла 1948 и н а II седници IV ванредног
засед ањ а од 30 децембра 1948 године

Јован Веселинов, претседник
Филип Лакуш, потпретседник
Живота Ђермановић, секретар
Чланови:

Добросав Томашевић
Петар Мундрић
Горољуб Поповић
Груја Новаковић
Душан Чалић
Томо Војковић

Албин Випотник
Јоже Јуранчич
Мустафа Виловић
Петар Војновић
Васил Ђорговски
Мирко Крџић

Заменици:

Тома Гранфил
Живко Ерчић
Вујица Гајиновић
Ванчо Бурзевски
Андрија Бубањ
О Д Б О Р ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ

r'

Ђуро Пуцар, потпретседник
Борис Зихерл, секретар
Чланови:

Петар Стамболић
Србол»уб Јосиповић
др Владимир Бакарић
др Златан Сремец
Миха Маринко
Душан Бркић
Лазар Колишевски
Јосип Шестан
Блажо Јовановић
Угљеша Даниловић
Љубодраг Ђурић
Цветко Узуновски
Милош Рашовић
Заменици:

Миливоје Радоваковић
Станка ВеселиновМунћан

Звонко Бркић
Осман Карабеговић
Страхил Гигов

О Д БО Р ЗА М ОЛБЕ И Ж А ЛБЕ
изабран на I редовном састает.ку I ванредног заседањ а и допуњ ен на
V редавном састанку IV редовног заседањ а 28-XI-1947 и на V седници
V редовног засед ањ а од 28 априла 1948 године

Миле Перуничић, претседник
др Метод Микуж, потпретседник
Борис Станковски, секретар

Александар Жижа
Мартин Сучић
др

Велибор Љујић
Перо Ђукановић

Заменици:

Иштван Лерик

Мато Јакшић
Богољуб Стојановић

АДМИНИСТРАТИВНИ О ДБО Р
изабран на I редовном саетанку I ванредног заседањ а и допуњ ен на
V редовном састанку IV редовног засед ањ а 28-XI-1947 године и на
V седници V редовног засед ањ а о д 28 априла 1948 године

Драгослав Марковић, претседник
Тома Кутурец, потпретседник
Александар Шевић, секретар
Чланови:

Адам Остовић
Фердо Година

Хамдија Ћемерлић
Панто Малишић
t.

Заменици:

Љубинка Милосављевић
Богдан Црнобрња
Јоже Борштнар
МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКИ О ДБОР
изабран на I 'редовном састанку I ванредног заседањ а 2-II-1946 године
и на V редовном састанку IV редсвн ог заседањ а 28-XI-1947 године

Јован Веселинов, претседник
Перо Комадина, потпретседник
Вида Томшич, секретар
Чланови:

Ратко Петровић
Владо Шегрт

Богоја Фотев
Вељко Зековић
Заменици:

Душан Грк
i

Драго Гиздић
Милорад Вујичић

НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ САВЕЗНОГ ВЕЋА
Аголи Неџат
Алексоски Борис
Андрић Ратомир
Антић Милоје
Антолић Фрањо
Антуновић Риста
Арсов Љ у б ч о
Аугустинов Мата
Бабић Антун-Туна
Бакарић др Владимир
Бакрач Јозо
Банак Јосип
Баричевић Перо
Белинић Марко
Беловуковић Милан
Бенчић Драго
Бериша Рифат
Бећирић др Тодор
Бисић М. Милорад
Бл аж ев ић Јаков
Богданов Д у ш а н
Богдаков Ђура
Божовић Никола
Боројевић Јован
Борштнар Јоже
Бошковић Ђорђе
Брецељ др Маријан
Бркић Душан
Бркић Звонко
Б р њ а ш е в и ћ Влајко
Броз Јосип Тито
Б у б а њ Андрија
Буљан Вице
Бурзевски Ванчо
Бурић Хасан
Бутозан др Васо
Василев Гјорги
Васиљевић Живан

Вејновић Светозар
Величковић Вучко
Веселинов Јован
Веселинов-Мунћан
Станка
Видовић Никола
Виловић Мустафа
Випотник Албин
Влатковић Н е м а њ а
Влахов Димитар
Војковић Томо
Војновић Петар
Врбанац Јосип
Вркљан Анте
Вујичић Милорад
Вујковац Михаило
Вукадиновић Ђуро
Вукашиновић Иван
В у к м а н о в и ћ СветозарТемпо
Вулин Сава
Вучковић Сретен
Гажи Фрањо
Гајиновић Вујица
Гајић Гојко
Гаџић Радосав
Г а ш п а р Јан
Гигов Страхил
Гиздић Драго
Глухић Омер
Година Фердо
Госпић Светолик
Гранђа Иван
Гранфил Тома
Грбић Чедо
Гргурић др Јаков
Гретић Ивица
Грк Душан
Грубић Чеда

Грујић Радован
Дамњановић Божидарка-Кика
Даниловић Угљеша
Девеџић Душан
Диминић др Душ а н
Д о р о ш к и др Јован
Драгин Радивој
Драушник Јурица
Ђермановић Живота
Ђ о р ђ е в и ћ Стојан
Ђорговски Васил
Ђукановић Перо
Ђукић Пане
Ђурђевић Чеда
Ђурић Љубодраг
Ђ у р о в и ћ ЈТазар
Ђуровић Михаило
Ерчић Живко
Ж и г и ћ Раде
Ж и ж а др Александар
Жујовић Сретен
Зековић Вељко
Зечевић Влада
Зечевић Славко
Зечевић Стево
Зихерл Борис
Златић Дина
Златић др Саво

Иванов Андреј
Иванчевић Никола
Ивековић др Младен
И в и ћ Стјепан

Јакшић Мато
Јакшић Никола
Јанковић Љ у б о
Јанић Владо
Јарамазовић Лајчо
Јеленц А л е ш
Ј е р е м и ћ Boja
Јовановић Блажо
Јовановић Ђ у р а
Јовановић Иса
Јовановић Р ад о ш
Јовановић Спасоје
Јовановић Станимир
Јовичевић Павле
Јовичић Стеван
Јојкић Ђ у р и ц а
Јоксимовић М о м и р
Јосиповић Србољуб
Јоцић Живојин
Јуранчич Јоже
Карабеговић Осман
Карајовић др Драгомир
Кардељ Едвард
Карнер др Иво
К е ц м а н о в и ћ д р Војислав
Кидрич Борис
Кимовец Франце
Клаузбергер Петар
Кнез Јурица
Ковачевић Вељко
Ковачевић Митар
Ковачевић У р о ш
Ковачић Иван
Колишевски Лазар
Комадина Петар
Комненић Симо
Корен Јаков
Косановић Сава
Косовац Младен
Костић Велимир

К о х а р о в и ћ sp А л е к с а н сандар
Коцбек Јоже
Кочевар Франц,
Крајгер Борис
Крајзер Јанко
Крањец Мишко
Крзнар Ђур о
Криезиу Хасан
Крстевски Киро
Крстић Бош к о
Крстић Светозар
Крстуловић Вицко
Крце Павао
Крџић Мирко
Кузмановић др Славко
Кузмановски Боге
Курт Хуснија
Кутурец Тома
Куфрин Милка
Кухар Ловро
Лакатош Иштван
Лакуш Филип
Лалић Ђуро
Лампрет Јоже
Л е к о в и ћ Bojo
Лерик Иштван
Лескошек Франц
Леши Акиф Мустафа
Лукић Костадин
Лулић Грго
Љујић Велибор
Љ у ј и ћ Bojo
Мајхен Владо
Малески Владо
Малишић Панто
М а н д и ћ Глигорије
Манџић Пашага
Маринко Миха

Марковић Драгослав
Марковић М и л о ш
Марковић Момчило
Марковић Немања
Маркотић Мато
Марчинковић Јозо
Масарото Ђусто
Мастиловић Новак
Матић Радомир
Мачек Иван-Матија
Ме с и ћ Јосип
Међо Томо
Мелвингер Ива
Мијатовић Цвијетин
Мијушковић Радован
М и к у ж др Метод
Милојевић Милоје
М и л о с а в љ е в и ћ Л> убинка
Миљковић Мито
Минић Милка
Минић Милош
Минчев Никола
Михајловски Кирил
Московљевић др
Милош
Мразовић Карло
Мрковић Новица
Мркоци Марко
Мугош Душан
Мујагић Хасан
Мундрић Петар
Нађ Коста
Наумовски Круме
Н а ц е в а Mapa
Нефат Фрањо
Нешић Светомир
Н е ш к о в и ћ др Благоје
Никодијевић Тихомир
Николић Живојин
Нимани Џавид

Новаков Душан
Новаковић Груја
Новосел др Ш и м е
Омановић Хамдија
Опачић Станко
Остовић Адам
Павковић Миливоје
Павловић Михаило
Павловић Павле
Пађен Бранко
Пајковић Ђ о к о
Пахић Лука
Пашалић Едхем
Пенезић Слободан
Перковић Миле
Перуничић Миле
Петровић Д у ш а н
Петровић Ратко
Петровић СлавољубЂера
Петрушев Кирил
Пијаде М о ш а
Плавшић Лазар
Побрић Едхем
Полич др Зоран
Половић Марко
Попов Жива
Поповић Горољуб
Поповић Јован
Поповић Коча
Поповић Љубомир
Поповић Милентије
Почуча Миле
Првчић Стјепан
Прибић Милан
Прибићевић др Раде
Приможич Јоже
Пуцар Ђуро-Стари
Радмиловић др Јерко

Радовановић Миливоје
Радовановић Милија
Р а д у л о в и ћ Taca
Рамљак др Анте
Ранковић Александар
Рапаић Ћ и р о
Рац Винце
Рашовић М илош
Регент И в а н
Релић Петар
Реџић Енвер
Рибар др Иван
Рибич Иван
Рибникар Владислав
Рикановић Илија
Ритиг др Светозар
Савић Брано
Салаи Јожеф
Салај Ђ у р о
Самарџија Стево
Светек Франце
Секел» Ј о ж е ф
Симеуновић Јанко
Симеунчевић Гавро
Симић Владимир
Синановић Хамдија
Смајовић Василије
Сремец др Златан
Стамболић Петар
Стамбулиски Асен
Станковски Борис
Стефановић Миливоје
Стефановић Светислав
Стојадиновић Михаило
Стојановић Бо г о љ у б
Суботин Иван
Сутловић Рикард
Сучић Мартин
Тодоровић Мијалко
Тодоровић Симо

Толо Нико
Томашевић Добросав
Томшич Вида
Трајковић Александар
Трифуновић Светислав
Турковић Иван- Шкецо
млађи
ТуцМан Јосип
Ћемерлић др Хамдија
Ћурувија Тоде
Узуновски Цветко
Фајфар Тоне
Ференчак Иван
Ференчина Томо
Филаковић Имро 4
Филиповић Сулејман
Ф о т е в Богоја
Фрнтић Елизабета
Хасанагић Хилмија
Хаце Матевж
Хаџи Мустафа Хасан
Шукри
Хаџић Бошко
Хебранг Андрија
Х о љ е в а ц Већеслав
Хотић Месуд
Хоџа Мехмед
Хоџа Фадил
Хоџић Мујо
Х р и б а р Јанез
Хукић Мехмедалија
Хумо Авдо
Цветић Боса
Цветнић Милија
Цетинић Марин
Црнобрња Богдан
Црногорчевић Јово

Чакић Бошко
Чалић Д у шан
Чамо Едхем
Чаушевић-Чауш Иван
Ченгић Ферид
Чешњај Томо
Чобански Спасоје
Чолак Петар
Чубриловић др Васо

Џојић Анто
Ш а к и ћ Јован
Ш а р а ц др Заим
Ш а р а ц Спасоје
Шатев Павел
Шаћири Исмет
Ш е в и ћ Александар
Шегрт Владо

Ш естан Јосип
Шиљеговић Бошко
Ш к а р е Станко
Шнудерл др Макс
Шпиљак Фрањо
Шпиљак Мика
Шпрљ а н Гуште
Ш т у р м Антон
Шутић Анте

Претседник

Јосип Видмар
Потпретседници:

Крсто Попивода

Косан Павловић
Секретари:

др Бранко Чубриловић

Јоза Миливојевић Михаило Грбић

СТАЛНИ ОДБОРИ ВЕЋА НАРОДА
ЗАКОНОДАВНИ О ДБО Р

Нинко Петровић, претседник
Томо Чиковић, потпретседник
Рато Дугоњић, секретар
Чланови:

Панко Брашнаров
Срећко Жумер
Драгољуб Илић
Јоза Миливојевић
Љуба Момчиловић
Богдан Орешчанин
Саво Оровић
Сретен Вукосављевић
др Бранко Чубриловић

Милан Поповић
Јосип Рус
др Синиша Станковић
Тоне Хафнер
Мустафа Хоџа
др Јосип Хрнчевић
Милош Царевић
Љиљана Чаловска
Михаило Грбић

Заменици:

Ладислав Амброжич
Спасоје Ђаковић
Антун Аугустинчић
Наум Наумовски
Косан Павловић
Митра Митровић
Радован Поповић

Иван Гошњак, потпретседник
Раде Хамовић, секретар
Радомир Тодоровић
Митра Митровић
Алекса Томић
Александар Стојановић
др Војин Царић
Али Шукрија

Чланови:
Анка Берус
Иван Турковић
Јосип Јерас
Бено Котник
Хасан Бркић
Вееелинка Малинска

Заменици:
Крсто Филиповић
Радован Поповић
Богде Јадрешин

Тоне Долиншек
Кирил Миљовски
Пуниша Перовић

АДМИНИСТРАТИВНИ О ДБОР

Милан Смиљанић, претседник
Шефкет Маглајлић, потпретседник
Крсто Попивода, секретар
Ч ла н о в и :.
Љуба Момчиловић
Фрањо Борић

Ладислав Амброжич
Гјорги Гаврилски

Заменици:
др Рудолф Обрачунч
Нико Јуринчић
Муча Кериме
МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКИ О ДБОР

Алекса Томић, претседник
Саво Оровић, потпретседник
Јован Јегдић, секретар
Ч ла н о в и :.
Душан Ркман
Тоне Шуштершич
Саили Драгутин

Анто Бабић
Никола Мартиновски
Заменици:
Иван Новак
Ћурчић Живојин

Марко Вујачић, претседник
Пепица Кардељ, потпретседник
др Милорад Влајковић, секретар
Чланови:

Пал Шоти
Мате Кршул

Зора Николић
Абдураим Мустафа

Заменици:
др Павел Луначек
Љиљана Чаловска
Скендер Куленовић
О Д БО Р ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ

Иван Гошњак, претседник
Сретен Вукосављевић, потпретседник
др Алеш Беблер, секретар
Чланови:
Спасенија Бабовић
Анка Берус
Франце Бевк
Радован Зоговић
Нико Јуринчић
Петар Комненић
Љ убо БаЈбић
Павле Илић

др Димитар Несторов
Богдан Орешчанин
Крсто Попивода
Хасан Ребац
Алекса Томић
Лидија Шентјурц
Заменици:
Наум Нумовски
Пал Шоти
Али Шукрија

Абдураим Мустафа
Агуши Куртеш
А м б р о ж и ч Ладислав
Андрејев Бане
Апостолски Михаило
Аугустинчић Антун
Ацева Вера
Бабић Анто
Бабић Љ у б о
Бабовић Спасенија
Бајалски Ристо
Бакић Митар
Барбарић Божо
Беблер др А л е ш
Бевк Франце
Берус Анка
Благојевић др О б р е н
Бојновић Ђурађ
Борић Фрањо
Братић др Д у ш а н
Брашнаров Панко
Бркић Хасан
Бурсаћ Милан
Варга Иштван
Васиљевић Душан
Видмар Јосип
Видмар Тоне
Вицковић Михаило
Влајковић др Мил о р а д
Вујасиновић Тодор
Вујачић М а р к о
Вукосављевић Сретен
Гаврилски д р Гјорги
Галијашевић Бећир
Гарчевић Гојко
Г а ш Ал> уш
Голубовић Маринко

Гојковић Војислав
Гошњак Иван
Грбић Михаило
Грегорић др Павле
Димитријевић Спасоје
Добрашиновић Милоје
Долиншек Тоне
Д у г о њ и ћ Рато
Ђ а к о в и ћ Спасоје
Ђилас Милован
Ђуричин Миливој
Еветовић др Матија
Жижић Живко
Ж у м е р Срећко
Жупанчич Отон
Затрић Саит
Зоговић Радован
Ивовић Душан
И л и ћ С. Д р а г о љ у б
Илић Павле
Имамовић Фадил
Јадрешин Богде
Јаковљевић др Стеван
Јегдић Јован
Јерас Јосип
Јуринчић Нико
Кавчич Стане
Капетановић Хајро
Кардељ Пепица
Кериме Муча
Кнезић Анка
Комненић Петар

Котник Бено
Коцбек Едвард
Кризман др Хинко
Крајачић Иван
Кршул Мате
Куленовић Скендер
Л а у т а ш Трајан
Лиси Сали
Лубеј Франце
Луначек др Павел
Маглајлић Ш е ф к е т
Малинска Веселинка
Манојловић Радмила
Марковски Венко
Мартиновски Никола
М ару ш и ч др Драго
Масларић Божидар
Маснић Петар
Миливојевић Јоза
Миљовски Кирил
Митровић Божо
Митровић Митра
Мићуновић Вељко
М л а к а р Алојзиј
Мојсов Лазар
МоМчиловић Љ у б а
М у г о ш а Андрија
Мухтари Осман

Нађ Гаврило
Назор Владимир
Наумовски Наум
Ненезић Радојица
Несторов др Димитар
Николић Зора
Новак Иван
Н о ш п а л Тоде

Обрачунч др Рудолф
Олах Шандор
Орешчанин Богдан
Оровић Саво
Павић Нико
Павловић Косан
Папић Радован
Пејновић Ката
Перовић Пуниша
Петровић Мато
Петровић Никола
Петровић Нинко
Плепелић Стјепан
Пешев Никола Панчев
Поглајен Ф р а н ц
Попивода Крсто
Поповић Душан
П о п о в и ћ С. М и л а н
Поповић др М и л о ш
Поповић Радован
Радовић Вуко
Радосављевић Добривоје
Рајковић Јоца
Ребац Хасан

Реџа Зекерија
Ркман Душан
Рус Јосип
Савић Кирило
Саили Драгутин
Салацан дон Анте
Сејфула Кемал
Смиљанић Милан
Смодлака др Јосип
Спиров др Борис
Станковић др Синиша
Стојановић Александар
Сулејмани Хивзи
Сулејмановски Н а ф и
Сучић Флоријан
Тадић Живота
Темелковски Борко
Тодоровић Радомир
ТоМић Алекса
Томичић М и љан
Турковић Иван
Ћетковић Јован
Ћ и ш и ћ Хусеин
Ћурчић Живојин

Филиповић Крсто
Фрол Фране
Хамовић Раде
Хафнер Тоне
Херљевић Фрањо
Хоџа Мустафа
Хоџић Џеко
Хрнчевић др Јосип
Цајнкар др Станко
Царевић М и л о ш
Царић др Војин
Целески Лазар
Чаловска Љ и љ а н а
Чиковић Томо
Чолаковић Родољуб
Чубриловић др Бранко
Џанкић Хасан
Шентјурц Лидија
Шећерагић Мурад
Шоти Пал
Шукрија Али
Ш у ш т е р ш и ч Тоне

ПРЕЗИДИЈУМ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Претседник
др Иван Рибар

Моша Пијаде
Филип Лакуш

Потпретседници:
Јосип Рус
Димитар Влахов
Ђуро Пуцар
Марко Вујачић
Секретар
Миле Перуничић
Чланови:

Јосип Броз Тито, Бане Андрејев, др Владимир Бакарић,
Душан Бркић, Јосип Видмар, Милован Ђилас, Едбард Кардељ, Иван Гошњак, Петар Стамболић, др Синиша Станковић,
Влада Зечевић, др Стеван Јаковл>евић, Блажо Јовановић,
Нинко Петровић, Борис Кидрич, Сава Косановић, Лазар
Колишевски, др Благоје Нешковић, Александар Ранковић,
др Златан Сремец, Добросав Томашевић, Фран^ Фрол,
др Саво Златић, Авдо Хумо, Родољуб Чолаковић, Владо
Шегрт, Иван Регент, Алекса Томић

В рховни командант Југослошенске армије
Маршал Југославије
Јосип Броз Тито

В Л А Д A
ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Претседник Владе ФНРЈ и Министар народне одбране
Маршал Југославије Јосип Броз Тито;
Потпретседник Владе ФНРЈ и Министар иностраних
послова Едвард Кардељ;
Потпретседник Владе ФНРЈ и Министар унутрашњих
послова Александар Ранковић;
Потпрстседник Владе ФНРЈ и Претседник Савезне комисије државне контроле др Благоје Нешковић;
Министар Савезне владе Милован Ђилас;
Министар Савезне владе Станоје Св. Симић;
Минжтар Савезне владе Сава Косановић;
Прегседник Планске комисије Борис Кидрич;
Министар финансија Добривоје Радосављевић;
Министар спољне трговине инж. Милентије ‘П оповић;
Министар тешке индустрије Франц Лескошек;
Минњстар лаке индустрије Јосип Цази;
Министар рударства Светозар Вукмановић;
Министа\р електропривреде инж. Никола Петровић;
Министар пољ опривреде инж. Мијалко Тодоровић;
Министар шумарства др Васо Чубриловић;
Министар — Претседник Комитета за водопривреду
Бане Андрејев;
Минисгар државних набавки Јаков Блажевић;
Министар трговине и снабдевања Осман Карабеговић;
Министар железница Тодор Вујасиновић;
Министар поморства Вицко Крстуловић;
Министар саобраћаја Божидар Масларић;
Министар пошта др Заим Шарац;
Министар грађевина Влада Зечевић;
Министар рада Љубчо Арсов;
Министар правосуђа Фране Фрол;
Министар — Претседник Комитета за народно здравље
др Павле Грегорић;
Министар за питања науке и културе Родољуб Чолаковић;
Министар за новоослобођене крајеве Већеслав Хољевац.

ВРХОВНИ СУД ФНРЈ
Претседник
Витомир Петровић

Чланови:
Милован Крџић, Петар Пирузе, Никола Станковић, Александар Тодоровић, др Маријан Деренчин и др Иван Гргић

ЈАВНО ТУЖИОШТВО ФНРЈ
Јавни тужилац ФНРЈ
др Јосип Хрнчевић

Садржај
П Р В А С Е Д Н И Ц А В Е Ћ А Н А Р О Д А — 25 MAJA 1949
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Ф Н Р Ј о с а з и в а њ у Н а р о д н е с к у т ш т в н е Ф Н Р Ј у VII р е д о в н о
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о д б о р с к и м и з ® е ш т а ј и м а — — — ------- — --------------- —---------3 — С а о п ш т е ш е о т о м е д а je В л а д а Ф Н Р Ј п о д н е л а н а
п о т в р д у у р е д б е д о н е с е н е у в р е м е н у о д 25 д е ц е м б р а 1948 д о
23 м а ј а 1949 г о д и н е — ---------------------------------------------------------4 — С а о п ш т е њ е о т о м е д а je П р е з и д и ј у м д о с г а в и о
н а о д о б . р е љ е у к а з е д о н е с е н е и з м е ђ у IV в а н р е д н о - г и VII
р е д о в н о г з а ) с е д а њ а Н а р о д н е с к у п ш т и н е Ф Н Р Ј --------------------5 — О г с у с т в а н а р о д н и х ш с л а н и к а — — ----------------
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3
4
4
4
4
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о д б о р с к и м и з в е ш г а ј и м а — — — — — ---------------- -----------3 — С а о н ш т е њ е о т о м е д а je В л а д а Ф Н Р Ј п о д е е л а
н а п о т в р д у у р е д б е д о н е с е и е у в р е м е и у о д 25 д е ц е м б р а 1948
д о 23 м а ј а 1949 г о д и н е — --------— — ------------------------------4 •— С а о п ш т е њ е о т о м е д а je П р е з и д и ј у м д о с т а в и о
н а ' о д о б р е њ е у к а з е д о н е с е н е и з м е ђ у IV в а и р е д н о г и VII
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и усвајање Предлопа оановиог закона о
з а д р у г а м а --- ------------ — ------------------ ------------ 12—54

Говорници: известилац М и х а и л о

Г р б и ћ — ---------------- 12,
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д р Ј о с и п Х р н ч е в и ћ — ---------------- --------------М и н и с т а р п р а в о с у ђ а Ф р а н е Ф р о л ------------С р е т е н В у к о с а в љ е в и ћ — — ------- ------------- В е р а А ц е в а •— — — — — --------------------Ј о в а н Ћ е т к о в и ћ — — ---------------- -------------А л о ј з и ј М л а к а р — — — ---------- --------------T om o Ч и к о в и ћ — — —• — ------------------------ -----------
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Г о в о р н и ц и : и з в е с т и л а ц Ј о з а М и д и в о ј е в и ћ ---------------- 5 — Претрес
и у с в а ј а њ е ‘П р е д л о г а з а к о в а о » з м е н а м а
и допуиама Закона

0'

55
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п р и в а т и и х а п о т е к а ----------------- — --------------.— ----------- --------- Г о в о р н и ц и : ' » з в е с т и л а ц д р М а м с Ш н у д е р л — — ---------
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3 — С а о и ш т е њ е д а ј.е П р е д л о г о с н о в н о г з а к а н а о
з е м љ о р а д н и ч к и м з а д р у г а м а в.раћен С а в е з н о м в е ћ у н а п о и о в н о
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84
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107
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108
108
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108
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108
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занатству — — — — — — — — -------------------- ----------109— 120
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110
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116
116
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118
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220
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1
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Дневни
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Сретен

Грбић Михаило

12— 19, 30, 238—241, 243

Ђермановић Живота

107— 108, 222—227

Ђорговски Васил

116— 118

Жижић Живко

213—216

Јовановић И са

246

Кардељ Едвард

124—204

Кидрич Борис

84—99, 116

Лампрет Јоже

106

Марковић Момчило

59, 105, 245

Месић Јосип

227—228

Миливојевић Јоза

55—56, 83

Минчев Никола

230—235

ЈМ ла к а р

Алојзиј

46—49

Момчиловић Љ у б а

54

Никодијевић Тихомир

76—78

Новак Иван

218—222

Орешчанин Богдан

55

Оровић Саво

101—103

Павловић Косан

228—230

Пађен Бранко

235—237

Петровић Нинко

204—213

i

Пијаде М о ш а

124

Половић Марко

67—72

Радмиловић др Јерко

110—115

Рибар др Иван

78

Симић Владимир

7—10, 59, 63—64, 67, 72, 76, 78, 80—81,
105— 110, 115, 116, 118, 120—121, 245—246

Тодоровић Мијалко

19—'27, 64

Томашевић Добросав

64—67

Ћетковић Јован

40—46

Фрол Фране

30

Хоџа Мехмед

108

Х р и б а р Јанез

72—76

Хрнчевић др Јосип

28—30, 124

Царевић М и л о ш

84

Чиковић Томо

49—54, 56—57

Чубриловић Бранко

11

Шнудерл др Макс

81

Шпиљак Мика

118—119

Шпиљак Фрањо

216—218

Ш у ш т е р ш и ч Тоне

99—101
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