
Д е с е т а  с е д н и ц а
(29 децембра 1945)

Почетак у 16, 10 часова.

Претседавао претседник Моша Пијаде.

Претседник: Отварам седницу. Молим секретара да из- 
врши прозивку посланика.

Секретар д-р Макс Шнудерл прозива послаиике.
Претседник: Изволите саслушати -запионик последње 

седнице.
Секретар чита записвик девете седнице од 21 децембра 

1945 године.
Претседник: Има! ли ко какву примедбу ва записник?
Д-р Милош Московљевић: У члаиу 67 чини ми се да je 

ломакло да се промени реч „поверавају“ са „поверава“.
Секретар: To нисмо 'исправили.
Претседник: То> није исправка, јер није иоправљено у 

затшснику. Зато  није крив секретар.
Пошто примедаба нема, записник се прима. ГТрелазимо 

На дневни ред: Наставак претреса пројекта Устава. (За овим 
je  Одбор једногласно усвојио члан 73 без ивмена).

Секретар чита чл. 74.
ПретседниК; Има ли ко какав предлог?
Кирил Петрушев: У тачки 12 и 13, где се каже: „између 

два  заседаља Народне скупштине ФНРЈ...“ треба да  се до- 
дају  речи „и за време док je Скупигтина распуштена“.

Претседник: Онда треба да идемо тачку по тачку.
Реч има д-р Милош Московљевић.
Д-р Мило'ш Московљевић: Ja бих уопште говорио о 

целом овом члану. Речево- je ра)није, у чл. 49, да, je Народна 
скупштина ФНРЈ врховни орган државне власти ФНРЈ. Да- 
ље, у чл. 50 речено je да je Народна скупштина ФНРЈ но- 
силац народног и1 државног суверенитета! и врши сва она 
права која припадају Федеративној Народној Републици Ју- 
гославији умолико Уставом нису дата! у надлежност Прет-



седништву Народне скупштине ФНРЈ или Савезној влади. 
Према томе сувереиост je овде подељена, или суверена пра- 
ва су подељена на два тела!, на саму Народну скупштину и 
на Претседништво Народне скупштине. Али-кад се каже у 
чл. 49 да je Народна скупштина ФНРЈ врховни орган др- 
жавие власти, а у чл. 50 да je носилац народног и  државног 
сувереиитета, онда треба неком стилизацијом показати да 
je  Народна скупштина изнад Претседништва, а не да они 
упоредо1 врше послове, ка;о да су поделили сувер!ене посло- 
ве :па једне врши Народна скупштина, а- друге Претседви- 
штво На1родне скупштине. Зар не би могло да се каже: 
Претседништво! Нар10дне скушнтине ФНРЈ v име Народне 
скупштине; врши те послове. To треба да се истакне, јер je 
ина!че у колизији са чињеницом да je она једини носилац 
народног и државиог суверенитета. Када се каже „носилац“, 
то значи извршнлац онога у чему се огледа суверенигет. Ja 
бих хтео да се то истакне јер многи послови које v другим 
земља!ма врше монарси сада, су прешли на Народну скуп- 
штину, али она једаи део тих послова сувереиости преноси 
на Претседништо. (Претседник: Устав преноси). Али нека 
Устав каже да се то гтреноси.

Претседник: Устав и каже. Ja мксли.ч да нема1 никакве 
колизије. Чланови 49 и 50 јасно говоре, нар10чито1 чл. 50, 
који каже: „Народна скупштина ФНРЈ носилац je народног 
и државног сувереиитета! и врши сва она -права; која припа- 
дају Федеративиој Народној Републици Југославији уколи- 
ко Уставом нису дата у иадлежност Претоедништву Народ- 
не скупштине ФНРЈ или Савезној влади“. И сада смо дошли 
овде до Претседништва Скупштине а каоније ћемо видети 
шта Устав даје у надлежност Савезној влади.

Претседништво врши само оне послове које je иа њега 
пренео Устав. Скупштина чини оно што јој припада. Ja ми- 
слим да| нема; потребе да се каже да послове врши „у име 
Скупштине“. To je орган Скупштине и Скупштина га може 
сменити кад хоће. То' је један извршни орган. Чак д-р Кр- 
бек n p a iB H O  теоријски' поставља ствар да б и  било погрешно 
сматрати Претседништво ка!о неког колегијалног претсед- 
ника и да у њему види само улогу извршног органа Скуп- 
штиве. Ja  мислим да je ово сасвим у реду. Народна, скуп- 
штииа бира Претседништво Скупштине, које врши' те и те 
послове. (Један глас: To се подразумева' само -по себи).

Сава Косановић: Ja сам хтео иапоменути да je испуште- 
но како се поверава састав Владе. Треба у  Устајву прсдвиде- 
ти како се бира. претседник — мандатор Владе.

Д-р Драгољуб Јовановић: Ja: бих питао какво je разгра- 
ничење компетенција ужег и ширег Претседништва.



Претседвик: Мислим да није потребно' да се то и Уега- 
вом предвиди. To се може предвидети Пословником. Доду- 
ше, понеко питање може бити спорно, али иако би се noja- 
вио какав cnoip, м« можемо лако 'изићи пред Скупштину. 
На!лаз,им да »е треба у Уставу издвајати уже Претседништво 
од пленума, јер би уже Претседништво тиме добило кеки 
посебни карактер, који не треба да има. Тиме би отскакадо 
од самога пленума, a то не би требало да буде. Из самога 
се смисла већ зна шта je. Рецимо предају акредитива при- 
миће претседник, а не ни пленум ни цело заседање и зато 
мислим да ово није потребно.

Д-р Драгољуб Јоваиовић: Ja знам да смо у -пленуму ре- 
шавали о подели амнестије и помиловања.

Претседник: To je стварно било у за!кону који je пред- 
виђао да их даје цело Претседништво. Али кад je једаипут 
запело, а требало je брзо евршити посао јер су другови 
хтели да дуго студирају ствар, било je предложено да то 
ра!ди само уже Претседништво, а и1 ja сам био противан то- 
ме, али смо стварно морали примити. Исто je тако и српско 
Претседништво морало решити ову ствар јер изнети' пред 
пленум од преко 50 чланова гомилу пресуда' које je треба- 
ло читати, значтс само онемогућити посао.

Д-р Драгољуб Јовановић: А -шта je ca односом Владе 
и Претседништва? Ово питам зато ш то у  нашем Претсед- 
ништву има много чланова Владе.

Претседник: Нема миого. Може бити једна трећина и 
ман>е од трећине. Ми смо водили рачуна о томе дз буде 
једна трећина, па и једна четвртина.

Д-р Драгољуб Јовановић: Дакле, мислило се и на то.
Претседник: Па дабоме. Може се догодити такав случај 

да Претседништво хоће да поништи неку Владину уредбу 
и зато o-HO', мора битпи у  већини према Влади. Има ли још 
ко о томе члану у целини да говори? (Нема).

Тачка! прва треба да гласи: „1) сазива' заседања, уме- 
сто „заседање“ — Народне скупштине Ф НРЈ“. Примате ли 
ову тачку? (Прима се).

(Затим чита тачку четврту члаиа 74).
Владимир Симић: У овој тачки као и оној за! њом, по- 

што су у оргаиској вези, говори се о оцеми уставности и 
тумачешу закона. Стилизација тач. 4 je таква да ое не може 
закључити да ли се оцена уставности закона врши само за 
федералне законе или и за савезне законе. Ако би се извео 
закључа« да се оцена уставности вриги и за једне и за  друге, 
ja бих ту имао да! приговорим из простог разлога што je 
Народна скупштина врховии орган државне власти и што се 
оцењивање њене законодавне функције не би могло да no-



вери органу који происшче из ње, и њој одговара. Међу- 
тим, у  федеративном je систему оцена уставности несумши- 
во нужна ствар, јер се не сме догодити да федерални зако- 
ни повреде уставни поредак. У тачки 5 се каже да! Прет- 
седништво „даје обавезна тумачења савезних закона...“ али 
то je већ нешто друго. To би се као телу, Претседништву 
Народне скупштине, могло повериги, али мислим да се под 
оценом уставности ие би ово могло да подразумева. To би 
свакако тре)бало да се тачно одреди. Ту се тоставља \т- 
тање: вдјк. то  закон који долази овде у >пита1ње, јер je 
логично да се прво по'мисли иа федералне законе — а не 
савезне законе, и пошто je Народна скупштина тело из 
кога проистиче Претседииштво и које je врховки орга:н 
државне власти, то< њену функцију законодавства тешко 
може ограничити које друго тело.

Д-р Јован Ђорђевић: Стилизација тачке 4 чл. 74 одго- 
вара једној потреби, у првом реду једне федеративне државе, 
јер ту најчешће може доћи до сукоба савезних и републи- 
каиских закона, утлав.ном по питању поделе надлежности. 
Ово je потребно д а  се разуме с једае стра!не ради обележ- 
ја једииства у спровођењу одлука у саглности са Уставом 
и с друге стране, да се путем законодавних аката! не би про- 
ширила! надлежиост која je гарантована Уставом. И овде, 
по овом праву које je добило Претседништво Народне скуп- 
штине у првом реду се мисли на тај сукоб између савезних 
и републиканских закона у  погледу на поделу надлежности. 
(Владимир Симић  :То пише). -He пише. To су ги најкритич- 
нији случајеви који се појављују у федерација!ма, и врло; je 
важно да један оргаи регулише, к о  ће примењивати у прак- 
си извесне законе и уредбе које су регулисале на разне на- 
чине једну исту мапгерију. Тај сукоб закона треба да буде 
регулисан да би правни систем функциоииса!о правилно. 
Обично се у традициоиалним федерацијама овај сукоб ре- 
публиканских и савезних закона предаје једном телу. У 
Америци — врховном суду, а у другим земљама били су 
организовани специјални судови за: уставност закона. Ми 
омо, проучавајући то питање дошли до закључка, с обзи- 
ром на принципе нашег државиог уређења и на искуства 
«оја! су имали у другиад федерацијама где су били велики 
спорови који су уздрмали целокупну политику, јер je вр- 
ховни суд САД оповргао напредно законодавство, и сма- 
трали омо да je најлогичније и у складу са принципима H a 

mer државног уређења' и да je најдемократскије да орган 
који ће то да  регулише буде онај орган који je врховни 
орган државне власти у Југославији, a то je Народна скуп- 
шткна. A с обзиром на то да je Народна скупштина вел.ико



тело, које се ређе састаје, то би у пракси било немогуће 
да брзо интервенише. Отуда се дош ло до схватања да се 
сукоб закона са! Уставом иреиесе на други врховни орган 
државне власти, на Претседништво које ииа!че ради под кон- 
тролом Народне скупштине, али дз  то тумачење буде при- 
времемо у извесиом смислу и да je потребн^ накнадна ратифи- 
кација' Народвс скупштине. Теориски смо обезбедили да 
орган који доноси за!коне, a то je врховла државна власт 
у Југославији, коначно одлучује у питању сукоба Устава 
са законом'. По нашој стилизацији, поред сукоба Устава 
са закоиом, може доћи и тумачење неуставности “сарезних 
закона, који су у противности са' извссним другим одред- 
бама! Устава а не само они закони који се односе «а -ком- 
петенцију која je одређена чла1мом! 44. Две вр'сте контроле 
устаћности закона Дате су Претседништву. Мислим да ће 
народве републике уствари оцењивања сагласности и репу- 
бликанских устава са законима дати својим претседништви- 
ма и да! ће се јасно видети да се то не односи на ово пи- 
тање за које се плаши: друг Симић, да, су то вакони феде- 
ралиих јединица. (Владимир Симић: За федералне једини- 
це je оправдано). Најчеш!ћи je сукоб поделе надлежности.

Претседник: Има1 реч друг Милош Московљевић.
Д-р Милош Московљевић: Ja сам у  вези с тим хтео 

да пбкренем ттитање уставности појединих народних репу- 
блика, јер се иигде не говори о томе к о  je надлежан да одо- 
брава те уста!ве, и да ввди да  ли су у  сагласности са Уста- 
вом Југославије. У члану 44, где се говори о надлежности 
Федеративне Народне Републике, не говори се о томе. У 
другој та|чки тога чла,н,а говори се о примању нових ре- 
публика!, а «ема ништа о томе да она1 ттотврђује уставе по- 
јединих релублика.. (Д-р Јован Ђорђевић: У тач. 1 члава 44 
каже се: „... осигурање саглашости устава република са 
Уставом ФНРЈ“. TaiMo се вели да врши измену и допуне 
Уста1ва ФНРЈ, старање о његовом извршењу и осигурање 
сагласности устава република са Уставом ФНРЈ). Јесте, из- 
вињава!м се. (Д-р Јован Ђорђевић: Народна скупштииа je 
носилац народног сувереиитета).

Претседник: Има! реч друг Владим1ир Симић.
Владимир Симић: Са овим објашњењем не бих могао 

да ое СЛ10ЖИМ. Друг Ђорђевић говори о несаглаености из- 
међу савезних закоиа и федералтгог закона. О томе у овој 
стилизацији нема, речи него о сагласности закона са Уста- 
вом. To je једно. Друло, кад  се ради о савезлим законима 
и кад њих доноси једла Скупштина, која има и уставотворну 
власт, пошто смо већ прихватили једа!н пропис по коме 
Скупштина може ие само да учини измене и1 допугае у Уста-



ву него и да! га промеви, онда то не може да буде. Ja оста- 
јем при томе да je нелогично и неоправдаћо да се било 
коме телу, а нарочито телу које проистиче из тога органа 
врховне државне власти, које, као што рекох, и'ма и уставо- 
твор’ну власт, повери оцена уставности закоиа. Јер најзад, 
завдн према овоме Уставу, ако не би био у пуној сагла- 
сности са̂  Уставом, он je закои, јер je то донела Скупштина 
која имг право да чини измене и допуне у самом Уставу. 
И кад се ради о колизији између Устава и закона федерал- 
них јединица, онда je то 'сасвим огтравдано и зато са'м пи- 
iao: којих закона? Ако се ради о федералним законшиа и 
о томе да се федер,а’лни'м законима не прекорачи круг и 
гжвир у коме треба да се крећу, с обзирсш на уставни по- 
редак који je устагаовљен, онда треба да постоји гело, које 
he да оцени сагласност федералних заКона са земаљским 
Уставом и уставом који влада у федералним јединицама. 
А кад се ради о колизији савезних за!кона, не колизији 
него сагласности и несагласности са Уставом, по моме ми- 
шљењу, с обзиром на функције Народне скупштине, на 
атрибуције моје има, јер je она Уставотворна скупштина 
перманенггно, не само сада него сталио по жел>и уставо- 
'1ворца, како je то редитовано, онда оцена о сагласности 
или несагласности њиховој са Уставом не би могла бити по- 
верена Претседништву Народне скупштине. Може бити да 
би шшцијативу могли признати Претседништву Народне 
скупштине за ту оцену ако би се каква несагласност при- 
метила, па да у виду предлога то образложи Скупштини, 
да Скупштина оцени да ли je тим за'коном повредила устав- 
ни поредак и да о«да Скупштина одлучи да ли ће тај закон 
да остане на снази, што знаЧи да изврши измену и допуну 
Устава, или  неће да ту измену врши, што значи да  одустаје 
од промене која je у  једном моменту учињена. Чини мк 
се, да je то логика! ствари. Нема никакве опасности, као што 
je поменути пример Сједињених Америчких Држава, да би 
овде, с обзиром на нашу организацију власти која je једии- 
ствена народна власт, могло икад да се догоди ioho ш т о  се 
догодило гамо. Јер, она je увек ту, она je та  која доиоси 
законе и измене и дстуне истих и која, евентуално, мења 
Устав. Према томе, нема тога фактора, не постоји власт 
Која може да спречи Народну скушлтину да  у прогресив- 
HioiM раду доноси1 онакве законе какве она сматра да су 
нужн1и народу. Према томе, треба! тачно одредити да т  се 
оцењује уставност закона федералних јед ш и ц а  и сагла- 
сност ивмеђу савезних закона и закона федера!лних је- 
диница.

Претседник: Мени се чини да друг Ђорђевић није од-



говорио на питање. Ј з  стварно мислим да Претседништво 
не може да> оцењује да ли je закСин који je донела Народна 
скупшт-ина ФНРЈ у сагласности са Уставом. Јер, то чини 
Претседништво старијим од Скупштиме, а оно je ипак само 
један њен орган, и зато бих <ггоста1вио питање шта> ће бити 
у оно време кад Скупштина није на окупу. Ако нико није 
приметио сукоб док je Скупштина била на окупу, да би 
дао иницијативу за испитивање сагласности, хоће ли Прет- 
седништво то право да има само између заседања Скуп- 
штине, онда кад Скупштина није на1 окупу, те да Скупшти- 
на накнадно одобри одлуку Претседништва, или би било 
боље да тај посао пребацимо на једио сасвим друго тело, 
рецимо на1 Законодавни одбор Скупштине. Законодавни од- 
бор je један од оних одбора који су стални. Ти одбори 
се могу састајати и кад Скупштина није на окупу. Да ли би 
било могуће да з а  тумачења! која  предвиђају тачке 4 и 5 
овластимо Законодавни одбор? (Михаило Ђуровић: Ако већ 
пребацимо ка Законодавии одбор, зашто онда не бисмо пре- 
бацили на Претседништво?). Зато што би ово тумачење мо- 
гли давати или Законодавни одбор или Скупштииа, или 
Претседништво са накнадним одобрењем Скупштине.

Д-р Јован Ђорђевић: Ja можда нисам' био довољно ја- 
сан, али се не бих сложио са другом Претседником да би 
то право могао да има Заководаћни одбор Скупштине. Јер 
ако хоћете, ко ји  je одбор у крајњој анализи јачи и репре- 
зентативнији и rio свом саставу и по својим функција'ма од 
Претседништва? Ако ми већ хоћемо да дамо то право не- 
ком одбору, оида je најлогичније да г а дамо Претседни- 
штву. Ми видимо да Претседвиштво врши одређене функ- 
ције и да! претставља једа« стални одбор. Несумњиво je 
тачно и логично то, подвлачим, да Скупштина буде та која 
ће оцењивати сагласност својих закона са Уставом. Али, 

« овде je потпуио логично да1 се извесне привремеие законо- 
давме функције признају Претседништву. Mih смо у нашем 
Уставу извршили јасну поделу правних аката која лрипа- 
дају Скупштиви и Претседништву, али смо и!пак услед по- 
требе сталиог континуитета у стварању законодавства дали 
Пpетседништву једну врсту улоге прквременог законодав- 
ца, јер у крајњој лимији и тумачење закона претставља 
стварање нових закона. Ми можемо да пренесемо право 
тумачења закона на Претседииштво, иако то пра'во припа- 
да Скупштиии' јер их она доноси, и ми тиме не одузимамо 
право Скупштини да се о томе тумачењу коначно изјасни. 
To je једна мера која je изазвана самим техничким потре- 
бада функциоиисања апарата која са. друге стране ипак из- 
гледа најлогичнија. Логично je, ако се већ пише нови Устав,



да орган који тумачи буде Претседииштво а Да у исто вре- 
iMe иостоји могућност да Скупштина каже своју реч о томе. 
Претседништво доноси тумачење које важи док Скупшти- 
на о њему ее  каже своје мишљење.

Владимир Симић: Онда бар да се каже на којс се за- 
коне мисли, да се то јасво види.

Д-р Макс Шнудерл: Ja се слажем са другом Симићем, 
јер сам и ja дош ао до истих резултата кад сам се питао шта 
значи реч „тумачење“. Ако та реч значи саадо једну декла- 
рацију, то јест да Претседништво утврђује да  та ј и тај за- 
кон није у сагласности са Уставом, онда то није много. Али 
онда у тој декларацији, у том тумачењу мора бар бити 
речвио да ли се закон систира или суопендира, — и онда 
се питам како то Претседништво може да учини. Слажем 
се са другом Симићем, али мислим да1 ова реч „тумачење“ 
премало значи. Ми ту реч морамо да замеиимо другом 
речи која he бити сасвим ја!сна. Онај орган који je чувар 
наше уставности1 мора имати и право да неуставеи део 
наше закоиитости преиначц ,и да решење. Који то орган 
може да! буде? По мом мишљењу то може да буде само 
Нар(оДна с1куп!штин!а и нико други.

Претседник: Жели ли још ко реч? (Нико се не јавља). 
Ja бих предложио да се мало јаавије каже на које се за- 
коне мисли и да се, рецимо, каже: „О сагласности за-кона 
народних република и савезних закоиа са Уставом ФНРЈ..." 
Али остаје сада овај проблем који сте отворили тражењем 
сми-сла речи „тумачење“. Кад Претседништво нађе да је- 
дан закон, или неки његов члан, вије у  сагласности, онда то  
некога обавезује.

Д-р Макс Шнудерл: Ако кажете да није у сагласности, 
онда je то. само утврђивање.

Претсвдник: Мене буни та ваша иитерпретација. Јер, 
кад једно тело нађе да једа!н закои није у  сагласности с а # 
Уставом, онда> тај закон нико више не може да примењује.

Владимир Симић: Да га уклони, да донесе једну одлу- 
ку; нека се то каже.

Д-р Макс Шнудерл: Али, то Претседништво не може 
да уради.

Сава КОсановић: Могло би да се каже: „Даје обавезна 
тумачења и обуставља’ извршење закоиа који «ису у са- 
гласности: са Уставом“.

Претседник: Оида- би ова тачка гласила: „даје оба:-
везна тумачења о сагласности закона народних република 
и савезних закона са Уставом ФНРЈ и обуставља изврше- 
ње за'кона за  које нађе да нису у сагласности са савезним 
Уставом, уз накнадну потврду Народне скупштине ФНРЈ“.



Светозар Вукмановић—Темпо: Народна скупштина не 
може донијети иеуставан закон, а ако га донесе, она може 
и да га мијења.

Претседник: Ак-о je Народна скупштина аа окупу, Прет- 
седвиштво ће у овом случају изнети ствар пред Скупштину 
да она то реши, а ако Скупштина! није на окупу, Претседни- 
штво ће решити то питање и тражити накнадно одобрење 
Народне скупштине. Зато je и стављено овде: „уз накнад- 
ну потврду Народне скупштине“.

Милош Минић: По овој стилизацији, била Скупштина 
на окупу или не, Претседнмштво о томе решава. Зато треба 
да видимо да ли Скупштина! може остати при закону који 
je противуставан, или вретходно мора ттроменити Устав.

Претседник: Нема изнад Народне скупштине судија
кој1и| ће р1ешити спор између ње и  Претседништва, Hlero 
она сама има! то да реши. Ако je баш потребно да промени 
један паратраф Устава да би тај закои важио, она ће rd  
променити.

Коча Поповић: Ja налазим да ова реч „накиадно“ није 
дов»ол>на да би објасиила да се ради о времену када Скуп- 
штииа не заседава; јер може се претпоставити да Скупштина 
и заседава, па да Претоеднштво да своје тумачење о сагла- 
сности једрог закона са Уста!вом, и да ттосле тога тражи 
намнадну потврду. Изгледа ми да ово није јасно стили- 
зовано.

Претседаик: И када je Окупштина на> окупу, ja мислим 
да! Претседништво треба да сврши тај посао.

Коча Поповић: Ако je тако, онда значи да ова форму- 
лација важи у оба случаја, и онда не видимо специфичност 
рада' Претседништва када Скупштива није на окупу. Оно 
у сваком случају мора тражити намнадно одобрење, била 
Скупштина на окупу или не. Међутим, ми му признајемо 
ово право1 тумачења са!мо онда када Скупштина није на 
окупу. Зиачи да ми нисмо унели у овај члан Устава оне 
особеносги које дају то право Претседништву у једном на- 
рочитом случају.

Милош Минић: Хоће ли Претседништво имати то пра- 
во само овда кад Скупштима не заседава, или и онда кад 
она заседава? По овој формулацији то je предвиђено за 
оба случаја.

Д-р Јован Ђорђевић: Тако je. To je један специјалан 
апарат за овакве случајеве, и те ствари морају ићи преко 
њега. Ако je Скуштина ту, одмах ће се тражити њена по- 
тврда,, а ако она пије на окупу, тражиће се накнадно по- 
тврда Скупштине.



Светозар Вукмановић-Темпо: Ja бих допустио да се
унесе у Устав право тумачења о еагласмости федералмих 
закона са Уставом; или да се унесе у Устав могућност да 
Народна скупштина погријеши, то je немогуће. Тога нема 
ни у совјетском Уставу. Закони пролазе кроз Законодавни 
одбор и кроз Скупштину, и зато би било незгодно да се у 
Уставу предвиђа могућност да су погријешили и Законо- 
давни одбор и Скупштина.

Д-р Јован Ђорђевић: На овај иачин je гарантовано да 
ће се респектовати уставне одредбе о подели надлежностн 
државне власти. Ми имамо у  Уставу једну врло важну од- 
редбу: да у случају сукоба између савезних закона и зако- 
на република важе савезни закоии. Сад се може догодити 
да  скупштина једне народне републике, преко свога прет- 
седништва', побија уставност савезног закона, и да тврди 
да je савез уствари прекорачио своју иадлежност. Кад оне 
не би имале то npaiBO, значило би да  им се одузима ’оно 
што je материјална база самосталне акције народних репу- 
блика и могућност извесне контроле у погледу рада савеза. 
Ако народна скупштина- на.ђе да je no њеном мишљењу са- 
везна Скупштина погазила Устав, онда се даје могућност да 
Претседништво својим тумачењем може привремено да 
каже који je закон уставан, и да уствари само- суспендује 
и одложи извршење тога закона привремено до одлуке На- 
родне скушштине ФНРЈ.

Милош Минић: To ће имати практичног дејства ако 
Скупштина случајно погреши; иначе, ако Скупштина хоће, 
оиа ће спровести тај закои

Д-р Јован Ђорђевић: Да се ие би стварали сукоби из- 
међу за:ко«а и да се закони не врше, потребно je да један 
орган каЖе који je закон у  важности. (Милош Минић: To 
ствара, претпоставку да се Скупштина може случајно огре- 
шити о У-став). Код нас ће се то врло ретко дешавати. Га- 
раитија тога што смо ми рекли да су народие републике 
суверене, и да оне врше самостално своја суверена права — 
налази по-тврду у овоме, и то je заиста потребно. Треба да 
постоји ј>еда1н орган који ће да каже своју реч о сагла- 
сности савезног закона и закона ретгублика.

Претседник: Али, што се тиче саглаоности федералних 
закома са федералним уставом, то je само право њихове 
скугтштине и никога више.

Д-р Јован Ђорђевић: Има овде једна ствар која изгле- 
да сумњива. Ми би Претседништву могли дати право да 
тумачи несагласности закона са Уставом у случају сукоба 
закона са; Уставом. To стварио еије потребно и можда би



било сувишко. To има само у Америци. Овде би требало 
да! оставимо случај који нас интересује, a то je сукоб изме- 
ђу савезних и републиканских закона.

Претседник: Онда би могли рећи да  даје обавезна ту- 
мачеша о сагласности, о сукобу савезних закона и федерал- 
них закона.

Светозар Вукмановић-Темпо: He могу они бити неса- 
гласни.

Милош Мииић: Мо<гу савезни закони бити несагласни 
Са законима народних република.

Д-р Милош Московљевић: Уствари се решава о сукобу, 
а ие о сагласности.

Д-р Јован Ђорђевић: To je уствари оцењивање устав- 
ности у случају сукоба између савезиих закона и закона 
народних република.

Милош Минић: Оцењивање уставности код нас нема 
о и а Ј  зиамјај Kiaio у земл>ама где устав може мењати само 
уставотворна скупштина. Према томе, ако би  ваша Народ- 
на скупштина ФНРЈ донела закон који није сагласан са 
Уставом, она прећутно мења Устав.

Д-р Макс Шнудерл: Ако ra je примила са квалифико- 
вамом Be|hiHHOM.

Милош Минић: Тако je. Друг Шнудерл има право, јер 
ако закон треба да измени Устав, онда треба да тај закон 
буде донет квалификованом већином. Друг Ш1нудерл ука- 
зује на то да може да се де'си да  једаи закон не буде са- 
гласан а да1 буде изгласан квалификовагаом већином. Зато 
ми морамо да оставимо један пропис који ће поставити 
питање несаглности закона са Уставом.

Д-р Јован Ђорђевић: Ми смо имали то у виду кад je 
то  стилизов!аио. To je био сукоб та два закона, однос|но 
гарантија да ће чл. 44 бити извршен. Ми овим параграфом 
дајемо могућност да иародна република може да! н-ападне 
за  уставно-ст закон који je привремено јачи од ње и  да може 
у том случају Претседништво да каже да савезии, за-кон иије 
у сагласности и да га привремено обустави.

Милош Минић: To мора да се реши, јер за промену 
Устава потребна je већина: целокупног броја посланика...

Светозар Вукмановић-Темпо: А ко тамо сједи? Зако- 
нодавни одбор кеће донијети промјену Устава. Тражиће ква- 
лификовану већину.

Милош Мииић: Ja! мислим да то није апстра«тна, већ 
могућа Hi ^онкретна ствар!.

ПреТседник: Долазим на идеју да би чл. 4 требало да 
гласи: „Доиоси обавезна решења у случа!ју сукоба закона 
са Уставом савезие републике“.



Владимир Симић: Ово што je истакао друт Ђорђевић, 
то je в-ажна ствар у циљу заштите федералног права, да 
се не каже: ево, савезни закои je одузео права из чл. 44., 
па зато то 1Може да остане. Оцена уставвости треба' да се 
односи «а сукоб између федералних и савезних закона у 
вези са Уставом, да  се не би окрњила права призната чла- 
ном 44.

Претседник: He звам да ли се ствар може поставити 
тако да могу бити два случаја: д а  закон једне вародне ре- 
публике није у  сагласности са Уставом, и треба то пита 
ње решити, и други случај да нека република нађе д а  неки 
савезни закон није у сагласности са Уставом, да je прешао 
границе »  д а  крњи суверена права.

Д-р Јован Ђорђевић: To са!мо у случају сукоба.
Претседиик: Ако иије тако, овда се ради о томе да ова 

тач. 4 треба да говори о оиој последњој речевици вз  чл. 44 
та(ч. 1 где се говори о осигурању сагласности устзва репу- 
блика са Уставом ФНРЈ,

Д-р Јован Ђорђевић: Овде су у -питању закони, а талто 
су у питању уста1ви....

Претседник: А ко ће да решава сагласност устава ре- 
публика са савезвим Устађом? Сама Скупштина?

Д-р Јован Ђорђевић: Ми смо дали Претседништву.
Претседник: Лепо, онда оставимо само Претседништво 

да решава у случа'ју сукоба закоиа са савезвим Уставом и, 
готово, иађимо само формуладију. Према свему овоме ова 
тачка 4 имНла би да гласи овако:

„Даје обавезна тумачења v случајевима сукоба између 
закона народвих република и савезних закона у  вези с Уста- 
вом ФНР.Ј и обуставља примену закоиа који je у сукобу са 
савезним Уставом уз накнадну потврду Народне скупшти- 
не ФНРЈ“.

Поста!вљам питање, да ли етримате ову тачку 4 како 
сам je сад ' П р о ч и т а о ?

Д-р Драгољуб Јовановић: Ja се бојим да овде не
испадне двосмислевост и ве дође до сукоба између са!- 
везних закона и закоиа републике и Устава?

Владимир Симић: Остало je при томе да се цени устав- 
ност закона и једних и других, и савезних и федералних. 
Према изјави д-р Ђорђевића овде je главно заштити право 
федералвих једивица.

Светозар Вукмановић-Темпо: У таме погледу ja ми- 
слим да! je овдје довољна тачка пета, у којој je  речено: 
,.даје обавезва тумачења савезвих закона“. Тако стоји и у 
Уставу CiOCiP.

Сава Косановић: Можда би боље било стилизовати тако



да се после речи: „закона народних република“ каже: „од- 
носно савезних зацсона“.

Претседник: He, сукоб je баш између савезних закона 
и федералних закона у вези са Уставом. Ми испитујемо д а  
ли федерални закон који je дошао у сукоб са савезним: 
заковом одговара Уставу или не, н  тај се сукоб решава са  
становишта Устава. На основу савезног Устава решавамо. 
сукоб између федералног закона: и савезног закона, и Ka
meno кр jei у ‘П раву.

Д-р Драгољуб Јовановић: А шта ће бити ако нема са- 
везног закона нег0> само федера'лни закон и Устав?

Светозар Вукмановић-Темпо: Moje je мишљење и ja 
гласам 3aj то да се о,ва тачка! 4 укине и да остане салго 
тачка 5.

Д-р Макс Шнудерл: Случај сукоба између републикав- 
ског закона и нашег савезног Устара овде није обухваћен..

Д-р Драгољуб Јовановић: Можда би добро било д а  
избацимо ову реч „између“ и „у вези“ па да ставимо' „или“.

Милош Минић: Хоћемо ли оцењивати уставност са-
веаних’ закоиа!?

Д-р Јован Ђорђевић: Нећемо.
Претседник: Ja мислим да смо се ми споразумели д а  

овај члан говори само о решавању сукоба између републи- 
канских закона и Устава ФНРЈ. To треба казати. Можемо 
све ово да кажемо у једној реченици која ,би гласила ова- 
ко: „решава сукоб између закона народних република и 
Устава ФНРЈ уз какнадно одобрење Народне скупшти- 
Hie ФНРЈ“.

Према томе можемо ли примити овакву стилизацију? 
(Милош Минић: Могу ли ja да кажем нешто?) Можете.

Милош Минић: To може да гласи да: закони народних 
република иису у са!гласности са Уставом.

Претседкик: He. Овде се каже: „решава сукоб изм?еђу 
закона «ародних република и  Устава ФНРЈ уз накмадно . 
одобрење Народне скупштине ФНРЈ“. (Коча Поповић:  
Односно мења| Устав).

У случају сукоба старији je савезни закон. Али неко 
треба да констатује да постоји сукоб и да каже, пошто je  
старији сарезни закон, да он важк, а д а  ова1ј не важи. Ja 
мислим да je ипак све јасно.

Д-р Јован Ђорђевић: Није јасно. Ова! формулација
није најзгоднија.

Претседник: Молим. Ja дајем онда одмор, а за време 
одмора изволите се споразумети и предложити како да ову 
стилизацију извршимо.



Коча Поповић: Ja, мислим да би могле тачка- 4 и тачка 5 
д а  се споје и да гла1се овако: „даје обавезна тумачења са- 
везног Устава и савезних закона“.

Д-р Јова» Ђорђевић: He може.
Милош Минић: Ми смо пошли од  тога да може ттосто- 

јати сукоб ш м еђу закона и Устава. Није било ја!сво речено 
да, ли савезвих закона« и закона вародвих република. Од- 
уегали ам'о од  тога да се оцењују савезни закони. Према 
таме постоје још закоии иародних република и овде може 
бити ro'BOpa- само о томе. Друг Претседник предлаже да 
формулишемо где могу ти закони доћи у сукоб са Уставом.

Ово може имати смисла са1мо ако хоћемо да се кон- 
статује да je Претседништво Народке скупштине тело које 
има да утврди да не важи закон народне републике.

Коча Поповић: За1што морамо то уносити у Устав?
Претседиик: To спада њему у надлежност. Ово не ре- 

шава неки среск-и суд већ Претседништво Народне скуп- 
штине.

Д-р Јован Ђорђевић: Ова формулација коју je предло- 
жио друг Претседник даће оцеиу законитости закона на- 
родиих република у вези са Уста'вом а да решавају саме 
републике у својој надлежности — вије згодна.

Савезни1 интерес je само то да1 се обезбеди република- 
Mai да неће путем савезног закона да се измени Устав где 
су вародне републике заинтересоване, a то je подела над- 
лежвости.

Милош Минић: Другим речима, хоћете републике да 
обезбедите н-а та1ј начив што би се самим Уставом могла да 
огра(ниче њихова права, а не савезвим закокима.

Претседник: Све формулације говоре као да се ради 
о заштићаваљу савезвог Устава. Оида 'Изволите да вешто 
у  том смислу и предложите у коме говорите.

Д-р Јован Ђорђевић: За1то што je савез заштићен оп- 
што'м иормом: да су закони савеза јачи.

Претседник: Ja долазим до уверења да тачка 4 вије 
лотребна, aiKo висмо у стању да јој да,мо смисао.

Милош Минић: И ja  се слажем да у том случају вије 
вотребва.

Претседник: Ja ипак мислим да у тој форми ми реша- 
ва,мо сукоб између закона ре-публика! и савезног Устава...

Владимир Симић: Може да се деси случај да по једној 
извесној материји вема савезвих закона, а има1 федерал- 
них закона.

Претседник: Ви ћете имати пуно закова у вародним 
републикама' којима неће бити одговарајући заков у савезу.



Може да буде случај да тај зако«, или који члан тога  за- 
кона, буде у сукобу са савезним Уставом.

Милош Мииић: Онда! he бити у сукобу и са уставом 
републике, јер  устав народне републике мора да буде са- 
гла,са« са Уставом ФНРЈ. Зато ja мислим да смо дошли до 
тога да! ову формулацију треба испустити.

ПреТседниК; И ja  сам истог мишљења,
Сулејман Филиповић: Другов«, ja се слажем са пред- 

логом да би авај став требало збиља изба1цити, и то с об- 
зиром на члан 50. Модим вас да  ra  прочитате. Ако дође 
до сукоба може се ствар подвргнути под ова)ј члан. О си^ 
тога, иматег још једну ствар. Народна скупштина се са- 
стаје обавезно двапута годишње. Преада) томе, ако постоји 
сукоб између закова народних република са савезним уста- 
вом, увијек има могућности да се цијела ствар изнесе пред 
Народну скупштину која даје тумачења.

Претседник: He даје:
Владимир Симић: Ради се о телу које ће то да уста- 

нови. У федералним јединицама постоје федерални судови 
хоји he цеиити ту уставност закона. Ja сам поставио пи- 
тање и остајем при томе да се може установити оцењива- 
ње уставности закона федералних република. Приговор по- 
стоји да1 тај закон мора одговараии у потпуности овом 
Уставу, јер материја закона није увек иста. На пример. 
једаа материја постоји у савезним закоиима, а у републи- 
канским те материје нема и обрнуто.

Милош Минић: He може доћи у  сукоб са Уставом
ФНРЈ, а да, не буде у сукобу са уставам народних ретту- 
блика. у  t o m  случају закон би био' у  сукобу са оба устава1.

Владимир Симић: Мора неко да, има иницијативу.
Д-р Јован Ђорђевић: Постоји могућност да  савез нема 

неки закон, а да републике имају. Федералне јединице узи- 
мају оно што je у њиховој надлежности.

Претседник: Ja не разумем, друже Ђорђевићу, зашто ви 
ову последњу формула1цију не сматрате задовољавајућом: 
„Оцењује сагласност закона република са Уставом ФНРЈ уз 
накнадно одобрење Народве скупштиве ФНРЈ“. Прима ли 
се? (Прима се). Оглашујем да je овако формулисана тачка 
четврта примљена.

(За овим je Одбор усвојио тачке пету и шесту чл. 74 
без иамена).

Претседник: (Чита тачку 7) „Врши право помиловања 
према прописима закоиа“. (један глас: Треба ставити „амне- 
стије и помиловања“).

По закону о давању амнестије и помиловања, који смо 
имали досада, право давања амнестије и по.миловања при-



лада Претседништву. Али je Претседништво тада и законе 
доносило, и некада су се звале одлуке, а касније закони. 
Али ви имате да> неко из ainca пише молбу да се амнестира. 
Долазе и појединачве молбе осуђених лица, за помиловање. 
Ми смо' имали случајеве где смо појединачно решавали и 
ло  молбама а1миестираних. (Д-р Јован Ђорђевић: Амнестија 
уствари то je давање групног негирања казне са свим по- 
следицама. To значи негирање закона. Онда je логично да 
онај који je донео тај закоиа,, до-несе и закон за амнестију 
—  Милош Минић: Са свим последицама. — Д-р Јован Ђор- 
ђевић: Као да није по-стојао. — Милош Минић: To je або- 
лиција). Свака амнестија садржи аболицију. Кад кажемо да 
je један кривац амнестиран, нестају све последице. (Д-р Јо- 
ван Ђорђевић: Досије му се уништава). Има, обав^зу једи- 
но да «адокнади штету неком приватном лицу. Остаје та!ко 
као да није био никада осуђен и нема, никаквих последица 
ранијих казни. To може да1 буде дато не само групи него 
и поједивцу, на његову молбу. Мислим да право давајња 
а,м«естије треба и даље да остане Претседништву. Онда се 
оно не мора зваТи законом. Управо, досада то нису били 
закони него укази. Претседништво издаје указ о амнестији 
и ов може бити олшти и појединачни. Дакле, треба да, ето- 
ји „врши лраво амнестије и помиловања према' прописима 
заКона“.

Д-р Макс Шнудерл: Узмимо иојединачни случај, који 
je  у  поступку. Тај случај може да се сврши аЈболицијом, a 
амнестија долази после пресуде. Морамо ставити и „або- 
лиције“. (Д-р Јоваи Ђорђевић: To су тпколске категоријг.
Амнестија ужључује аболицију).

ПретседниК: Дакле, прима ли се та1чка седма са фор- 
мулацијом: „врши лраво амвестије и  помиловања према 
прописима закона“. (Прима! се).

Сава Косановић: А шта je ca поверавањем састава
Владе? Како с тим стоји; да ли Скупштива бира? To није 
лредвиђено а требало би да буде. (Један глас: Скулштина 
бира). Онда треба предвидети rope да1 Народна скулштина 
бира Претседништво Народне скупштине и (мандаторе за са- 
став Владе,

ПретседниК: To би требало да) уђе у чла(н 44. (Један 
глас: To имамо али то иије довољио. Није казаио ништа).

Сава Косановић: Казанс je само за! министре а не за 
Претседвиштво.

Претседник; Међу оне 24 тачке тога нема, ai то мора 
да буде. Ту би требало да! се каже да- „одређује мандато- 
ра за| састав Савезне владе и потврђује састав Владе“.



Михаило Ђуровић: Можемо у чл. 77, у другој алимеји 
да! кажемо да Сарезну владу именује и, разрешава Народна 
скупштина — оба дома.

Претседник: Па да, то имамо у чл. 77.
Сава Косановић: Али како се постазља претседник

Владе?
Милош Минић: Па то je ствар процедуре.
Претседник: Добро, добро. О томе ћемо код чл. 77 да 

решавамо.
Сава Косановић: Али то онда значи да Претседништво 

поверава, а не Народна скупштина!.
ПретседниК: Идемо сад на тачку 8, која гласи: „доде- 

љује одликовања и почасиа звања Федеративне Народне 
Републике Југославије на предлог претседиика Савезне 
владе“, а оно: „и министра народае одбране“ може да 
отпадае.

Сава Косановић: To зиачи да само претседвик Владе 
предлаже а да други мииистри немају то право. (Гла-
сови: Па то je једно исто. — Није то исто).

Претседник: Очигледно je да треба! исправити разне 
грешке, уколико их je било, nal да се предвиди нешто и за 
одликовања по цивилној линији и зато  je најбоље онда да 
се каже: „на предлог претседника Савезие вла1де или поје- 
диних министара“.

Светозар Вукмановић-Темпо: Ja не бих то уносио.
Претседник: Заш то да ми искључимо да министар не 

може предложити толике удајрнике, рецимо на саобраћај- 
ним радовима. Могло би да се каже: „на предлог претсед- 
иика Савезве владе и министара Савезне владе“.

Д-р Јован Ђорђевић: Овда би најбоље било да се ста- 
ви „на предлог Савезне владе“.

Претседник: Али онда то мора вршити цела Влада.
Милош Минић: Онда je најбоље да остане ка«о стоји 

овде.
Сава Косановић: Треба нарочито нагласити да то може 

бити на «редлог свих министа1ра. Уосталом, може се пред- 
ложити али се не мора дати:. 'Поетоји Закон о одликовањи- 
ма, који предвиђа, да министри могу предлагати одлико- 
вање, па чак и нижи војни команданти у рату.

Претседник: Онда нека буде овако: „на предлог прет- 
седника и министара Савезне владе“.

Светозар Вукмановић-Темпо: Ja) нијесам за  то. Да ли 
треба да буде овде „и“ или „или“. Једно или друго?

Претседник: Онда нека остане овако: „... на предлог 
претседника или министара Савезне вла'де“. Примате ли



овакву редакцију? (Прима, се). Има ли кога против? (Троји- 
ца се јаћљају). Тројица су против.

Д-р Јован Ђорђевић: Ja бих само напоменуо да није 
исти случај cai цивилиим и са војтаим одликовањима. Што 
се тиче цивилних одликовања предлози иду и од Савезне 
владе и; од федералних јединица, и зато војна одликовања 
треба да имају нарочити положај. Зато министар народне 
одбране има нарочити положај. Ja мислим да ш  би могли 
да га изједначимо са оста1лим министрима.

Претседник: Je ли ои међу министрима' Савезие владе?
Д-р Јован Ђорђевић: Јесте, али лииија по којој се дају 

цивилна одликовања није иста: као војна. (Сава Косановић: 
To ће бити поштовано у Влади. Ако претседник Владе 
предложи војна одликовања, она ће се добити. Ако миии- 
стар војни предложи војна одликовања, она; ће се доби- 
ти. Нико иије компетентнији од војног министра да даје 
војна, одликовања).

Претседник: Ми смо већ дали, уколико згаам, одлико- 
вање „Орден рада!“ на предлог Привредног. савета и дали 
смо тако исто на предлог Министра саобраћаја. (Д-р Златан 
Сремец: И Министра народног здравља). Не знам да! ли je 
било на предлог Министра народног здравља или на пред- 
лог Прегседника Владе, али за ова два случаја се сећам да 
су били на предлог Привредног савета и Министра саобра- 
ћаја- (Сава Косановић: У Закону о орденима предвиђеио je 
да 1предла!жу министри, а војна одликовања да могу за вре- 
ме рата бити пренета и на «иже командаите). У рату да. 
Може командант дивизије предлагати (Сава Косановић: 
Такав je текст закона. — Михаило Ђуровић: Зашто je баш 
потребно да то уђе у Устав? Закон ће то регулисати). He 
треба да радимо сами без предлога Владе (Андрија Хебранг- 
у совјетском Уставу предвиђено je да Претседништво даје 
одликова1ња. Може и ово да остане).

Има! реч друг Минић.
Милош Минић: Сваки ће министар давати предлог пре- 

ко претседника Владе. Боље би било да остане: „На! пред- 
лог претседника Владе“. А да ли he уручити један или дру- 
ги, то je споредно'. (Сава Косановић: Комллицирају се ства- 
ри за нижа мања одликова!ња. — Коча Поповић: Боље je да 
остане на предлог претседника Савезне владе. To je уства- 
р и  к о л с к т и е н о  дело Владе). Нећемо ништа изгубити1 ако не 
говоримо о предлогу министара. (Д-р Јован Ђорђевић: Мо- 
жемо рећи „на основу савезног закона“. — Сава Косановић: 
Нека то предвиди закон ка'о што je уствари законом и пред- 
виђено).

Претседник: Д а кажемо: „према прописима савезног



закона“, а о:но даље: „на предлог претседника Савезне вла- 
де и 'министра народне одбране“ брише -се.

Према! томе тачка 8 гласила би: „додељује одликова- 
ња и почасиа звања Федеративне Народне Републике Југо- 
славије према лрописима савезног закона“.

Примате ли овако измењену тачку 8? (Прима се). Објав- 
л.ујем да je тачка 8 примљена. Прелазимо н» тачку 9. •

Секретар чита: „ратификује међународне уговоре“.
Претседник: Има реч друг Милош Рашовић.
Милош РашОвић: Овдје се поставља питање: да ли 

Претсједништво може да ратификује међународне уговоре 
а да ови нијесу прошли кроз Скупштину. У том случају 
Пр ет c j е дништв о би иiмaлo једну законодавиу власт против- 
но члану 51 а у  свим другим случајевима je нема!, а овдје, 
и то у најважнијој материји je  има. Ja мислим да  би овдје 
требало ставити „изгласане“, ка!о што je rope у тач. 6 став- 
љено: „проглашује изгласане законе“, да се дакле каже: 
„9) ратификује изгласаие међунфодне уговоре“. Овако ми 
кзгледа да се Претсједништву у законодавној материји даје 
сувише велико1 лраво које у  другим случајевима. нема. Ов- 
дје се не би могло при.мити да накнадно изнесе то пред 
Скупштину, јер пошто се ратификација прими, она je оба- 
везна.

Претседник: У члану 44 стоји: „склалање међународних 
уговора“. (Андрија Хебранг: У чију комлетендију спада?) 
У надлежност ФНРЈ, а сада ми то пребацујемо са овим на 
П р е т с е д н и ш т в О ' .  Ј е р  шта су међународви уговори него уго- 
вори о ратификацији. Сада je питање, има ли таквих уго- 
вора који се могу р а т и ф и ц и р а т и  ука1зом а ие законом и 
да се не мора д о н е т и  закои о ратификацији? (Милош Ра- 
шовић: Нема, пошто je сваки међународни уговор за сва> 
ку земљу закон). Ja сам рачумао с тим за извесне мање зна- 
чајне ствари, у којој ће се форми ра1тификовати, али ка- 
жемо да мора, бити законска форма.

Има реч друт Андрија Хебранг.
Андрија Хебранг: Ми мораимо донијети одлуку о томе 

да ли ћемо поста1ти члалови међународне банке која би се 
створила ло оним одлукама у Бретон Вудсу и та одлука 
мора бити готова до 3 или 4 јаиуара, а Скупштина није на 
окупу. Ми смо већ уплаггили овој дио новца. Оии који по- 
слије тога рока буду лримљегаи, биће прлмљени лод увје- 
тима које ће им диктирати. Овако улавимо ка1о оснивачи, 
(Владимир Симић: Ми немамо још устав). To знам. Зато ово 
и наводим као пример. Ако ми овдје вежемо да1 све то 
мора проћи кроз Скулштину да постане закон, ми ћемо



себи за 6 мјесеци, гдје су у питању ситне ствари, везати 
рук-е и1 иећемо моћи д а  радимо.

Претседник: Ja сам мислио да! трговачгси уговори и та- 
кве ствари не иду Скупштини гаа ратификацију, а ако се 
постави питање, може да  се изнесе, али ми ћемо пред 
Скупштину изиосити крупније ствари. Према томе можемо 
променити форум и уместо закона рећ-и ратификадија.

Д-р Јован Ђорђевић: To je један законодавни акт. Има 
рааних форми, као што je указ, а ово je најбоље решење 
јер je Скупштиии обезбеђено' да, врши ратификацију свих 
оних закоиа којима ће се мењати законодавство односно 
кад су у нитању крупне про!мене.

Милош Рашовић: Ми предвиђамо у нацрту Устава да 
су међународни уговори у компетенцији Скупштине и сва- 
ка конвеиција мора да прође кроз ту форму.

Претседник: У чла1ну 44 се каже да ФНРЈ врши сва пра- 
ва која су јој дата у надлежност Уставом. Затим се каже 
која права долазе у надлежност ФНРЈ, па се на1воде и ме- 
ђународми уговори, а затим се у члану 50 овлашћује На- 
родна скупштина Да врши сва она права која припадају 
ФНРЈ, уколико Уставом нису дата v надлежност Претсед- 
ништву. И ми с:ада дајемо то у надлежност Претседништву, 
а сваки страни дипло1мата1 моћи ће да види у Уставу да 
Претседништво има права да врши ратификацију.

Милош Рашовић: Овда je овле Претседништву дата 
за1конодавна власт?

Претседник: Није му дата законодавна власт, него пра- 
во да раггификује, јер трговачки уговор je трговачки уго- 
вор, а ратификација! може д а  буде извршена и у форми 
указа о ратификациј|и, ако то Устав одреди.

Михаило’ Ђуровић: Како то уређује међународно
лраво?

Светозар Вукмановић-Темпо: У Совјетском Уставу то 
право припада Президијуму.

Коча Поповић: Код н,ас не постоји извесно тело које 
би могло' да то ради. Одредба члама 44 предвиђа шта спа- 
да! у надлежност Републике, а затим се у члану 50 каже 
да Народна скупштина ФНРЈ врши сва права која :припа- 
дају Републици. Али, ja мислим да та одредба: ни у  ком слу- 
ча1ју није повређена, да не постоји никакав сукоб ако тело 
које врши ратификацију код :нас буде Претседништво. Јед- 
«о са другим HHjie у сукобу, јер се ради са-мо о разгра- 
ничењу.

Претседник: Па то je исто и у Совјетском Савезу.
Коча Поповић: (Чита пропис совјетског Уста1ва) Ту се 

конкретизује који су то лични оргаки, јер се каже: „ . . . .  у



лицу својих личних органа“. И Претседништво je један од 
тих оргагаа.

Претседник: Да, у Совјетском Сарезу састане се ГТре- 
зидијум и врши ратификацију и  остало.

Д-р Јован Ђорђевић: Али, Президијум може да сазове 
и Врховни совјет. А овде je. предвиђено да! може и Скуп- 
штина да врши извесне промене, а у хитним случајевима 
дата, je могућност перманентно заседавајућем органу да 
може да ра1т;и:фикује, јер има извесних међународних ака- 
та који нису закони и за које je потребно да их само Прет- 
седништво потврди. Ако je то један акт дубљег значаја 
који задире у закоиодавство или политику, онда! ће се ако 
има могућности увек сазвати Скупштина. А то  je све овим 
обезбеђено и ja мислим да при овоме останемо.

Андрија Хебранг: А пракса нека! ријеши шта ће се из- 
нијети пред Скуиштину, а шта остати Претседништву.

Претседник: Прима ли се тачка 9? (Прима се). Прела- 
зимо на тачку 10. Ja  бих лредложио да то  мало скратимо, 
ка,о што су урадили у Скупштини народа, па да кажемо: 
„[поставља и опозииа на предлог Савезие вла!де дипломат- 
ске претставнике у страним државама“.

Сава Косановић: He би ли требало обухватити и гене- 
ралне конзуле? Има земаља где je генералии коизул наш 
претставник, као што je то случај гаа пример у Аустралији.

Д-р Јован Ђорђевић: Ово може да; се односи и на мале 
чиновнике.

ПретседниК; Да останемо при ономе, а да се касније 
споразумемо cal другим одбором, да бисмо видели зашто 
су они тако урадили. А сада да  пређемо на тачку 11. (Чита 
тач. 11 чл. 74).

Д-р Јован Ђорђевић: Ja бих tv  предложио једну допу- 
ну. Да се на крају ове тачке додају речи: „код њега акре- 
дитованих“, да би се знало Да1 je Претседништво тај op
ran код кога се акредитује.

Претс0дник: Ja мислим да се то већ подразумева, ка)д 
при.ма акредитивна писма.

Д-р Јован Ђорђевић: Потребно je да се из дипломат 
ских разлога и то предвиди. A то прецизно предвиђа и со- 
вјетски Устав.

Д-р Милош Московљевић: Јесу ли они акредитоваии 
код Претседништва? Онда то значи да je оно носилац су- 
Еерености.

Д-р Јован Ђорђевић: Па, јесте, у име Скупштине.
Претседник: Онда, на крају тачке 11 додаје се „код ње- 

ra' акредитованих“.



Коча Поповић: Ту допуну би боље било ставити после 
речи „писма“.

Претседник; Заиста, то je боље и јасније. Примате ли 
тачку 11 с том изменом? (Прима се). Прелазимо на тачку 
12. (Чита та)чку 12).

Д-р Милош Московљевић: ОваЈ одредба je врло крупна, 
када се тиче рата и мира. Ja мислим да je t o  право Народ- 
не скупштине, w то  се и овде види. Ово би требало јасно 
стилизовати, и зато предлажем да! се тач. 12 стилизује тако 
да Претседништво о томе решава само онда, ако. je немогу- 
he да се Народаа скупштина одмах састане.

Андрија Хебранг: Ja мислим да су то тако крупни мо- 
мемтји да ту ништа не треба огранича1вати. Ту имате два 
случаја: прво, оружани напад на Југославију и друго, из- 
вршење наших међународких обавеза!. Ако нас неко напад- 
не, ми ћемо' се бранити иакО' Скупштина још није до«ела 
одлуку. Исто тадо у  случају извршења наших међународ- 
к.их обавеза, ми морамо одмах ступити1 у  акцију.

Претседник: Ja мислим да je много [Правилније посту- 
пио Уставотворни одбор Скупштине народа, који je избри- 
сао речи: „у времену између два заседа,ња Народне екуп- 
штине ФНРЈ, и то “, јер се овде рајди о случају напада на 
нашу државу и о случају извршења међународиих обаве- 
за. Зато предлажем да се из тач. 12 чл. 74 изоставе речи: 
„у времену између два заседа^ња Народне скупштине ФНРЈ, 
и, то“.

Прима ли се тач. 12 са ово-м измеиом? (Прима се). 
Објављујем да je тачка 12 примљена.

Предлажем да тач. 13 чл. 74 гла1си: „поставља и разре- 
шава, на предлог претседника Савезне владе поједине чла- 
нове Савезгае владе у времену између два заседаља Народ- 
Hie скупштине ФНРЈ“.

Прима ли се тач. 13? (Прима се). Објављујем да je тач- 
ка 13 примљена.

Предлажем да та!ч. 14 гласи: „одређује заменике члано- 
вима Владе на предлог претседника Савезне владе“.

Прима ли се тач. 14? (Прима се). Објављујем да je тач- 
ка) 14 примљена,. (Чита тачку 15).

Сава КОсановић: Ако je  комитет саставље« од члавова 
Владе, зашто je онда потребно да! то буде одобрено од 
ГТретседништва? А ако' je потребно формирати комитет из- 
ван чланова Владе, овда je потребно одобрење.

Д-р Јован Ђорђевић: Мислило се иа комитете чији 
претседници имају ранг министра.

Претседник: Уставотворни одбор Скупштине народа из- 
менио je цео тај параграф. Тамо су стали на1 становиште



д а  у Савезној влади остану лретседници Комисије за при- 
вредни план и Контролне комисије, а претседници оних 
других комисија да не буду чланови Владе, тако да отла1- 
да ју  уопште комитети. Према томе, комитети за просвету, 
народно здравље и за социјалну заштиту били би комите- 
ти при Претседништву Владе, а њихови претседиици не би 
били чланова Владе. Зашто je таЈмо заузет тај ста!в који je 
прихватио и друг Кардељ, ja  не знам. Они су у тач. 15 Ka
sa ли овако: „на предлог претседника Савезне владе, уста- 
новљава нова, спаја и укида постојећа министарства и ко- 
митете у вр'емену између два заседан.а Народне скупшти- 
не, уз накнадну потврду Народне скупштине“.

Д-р Јован Ђорђевић: Према овим изменама, са којима 
се сложио и друг Кардељ хтело се да ортаризација Владе 
буде што еластичнија, а да не буде тако< строго ;поставл>ена 
у  самом Уставу. Та измена иде у два1 пра1вца. Она наша од- 
редба која je лредвиђала да се -путем закона уста.новљава1Ју 
н'ова и укидају стара министаретва!, то je сада бачено на 
Претседништво; а комихети који су замишљени при Прет- 
седииштву Владе, или -при Влади, постављаће се путем 
уредбе, јер њихови претседници1 неће бити чланови Владе, 
■него ће извесни чланови Владе, поред својих ресора, руко- 
водити и тим комитетима.

Претседник: Ако код овог чла;на! прихватиЈмо формула- 
4 цију ко ју  су огаи дали, сгада смо тиме трихватили све; 'јер 

они су изменили чл. 80 тако да гласи: „Савезна влада мо- 
же за огашта руководства у другим грана!ма, а државие 
управе, нарочито за послове просвете и народног здравља, 
који не улазе у састав миниетарстава', осиивати комитете 
при Претседнишгву Владе“. To сада треба иримити или не.

■Милош Минић: Ja мислим да треба, усвојити то што cv 
они усвојили.

Претседник: Код члаиа 81 отпада! „претседник комите- 
та “ итд., а чл. 89 се мења и гласи: Савезна влада може за 
о,пште руководство у појединмм гранама! државне управе, 
нарочито просвете, на|родног здравља, социјалног старања 
итд. које не улазе v састав лшнистарстава оснивати коми- 
тете при Претседништву Владе. To се може мало поправити.

Сава Косановић: Кад je брисан онај пара!граф онда «е 
треба ни то.

Претседник: Кад смо ми то уносили у  овај лројекат, 
мислило се да| није иотребно да у Савезној влади буде и 
министар иросвете и министар правде, али се сматрало да 
ради ауторитета прет-седвика тих комитета!; за. високе шко- 
ле, за социјалну заштиту, за здравље, ради ауторитета њи- 
хових директива (јер они имају опште руководство) и њи-



xoiBor лакшег спровођења у народним републикама, да они 
буду члаиови Владе. Сад се стало на становиште, та.кво je 
мишљење у оно.м Олбору, да  они не треба да буду чланови 
Владе, него да  буду комитети код Претседништва Владе.

Милош Минић: Кад се каже да су ти комитет.и при 
Претседаиштву Владе, онда оеи не губе много од ауто- 
ритета>

Претседник: Мора да се предвиди ко сачињава! Савезну 
владу и ми смо казали: „Савезну владу сачињавају: прег- 
седник, потиретседник, министри...“

Андрија Хебранг: Али ako имамо олшту одредбу огада 
морамо рећи да Савезну владу са;чињавају м'инист1ри и прет- 
седници комисија, које ће од њих имати претседника мини- 
стра, а које неће, то' je практичмо питање.

Претседник: Претседник Савезне плаиске комисије и 
претседник Савезне контролне комисије морају да уђу и да 
буду означени.

Андрија Хебранг: Зашто д а се за' остале не каже?
Претседник: И они су то оставили, а о-стало су избри- 

сали. После се каже д а  Савезна влада може за опште ру- 
ководство имати и овакве комитете.

Милош Минић: To- je сасвим разумљиво и треба и ми 
да то уевојимо.

Претседвик: Ради се о чл. 74 тач. 15 која! би у духу те 
измене гласила: „ва предлог третседника. Савезне владе # 
устаиовљава нова, опаја. и укида! пастојећа министарства и 
ксшисије v времену између заседа|ња Народне скупштине 
ФНРЈ, у з  накнадву потврду Скупштине“.

Коча Поповић: У вези са овим могло би се 1ПОСт'а!вити 
пита-ње заштО' у  чл, 13 нема „уз иакнадну потврду Скупшти- 
не“, кад се и ту говори oi праву између два заседања. Ту се 
каже да1 поставља и разрешава ма предлог лретседнмка Са- 
везне владе поједине савезве министре, а не каже се „уз 
накнадну потврду“.

Претседни«: Може да! поставља поједине министре.
Светозар ВукманОвић-Темпо: Д а ли поједине министре 

може да поставља Претседништво или Скупштииа?
Коча Поповић: Ако то врши Претседништво, да ли оно 

то може и оида када Скупштина заседа?
Претседник: He, окда мора Скупшти-ма.
Коча Поповић: Нема ра1злога да Претседништво не бу- 

де иадлежно и кад Скупштина заседа. Ако се сматра да je 
довољно Претседништво кад Скупштина не заседа, оида je 
довољво* и у једном и у другом случају, тј. и1 кад Скупшти- 
на заседа. Или; треба брисати „између два заседања!“...



Владимир Симић: Може да поста.ви .министре већ по- 
ст oј ећ их министар став а.

Андрија Хебранг: Друг Коча Поповић се враћа на чл. 13.
Претседник: Према томе морали бисмо и код тачке 13 

додати „уз  накнадну потврду Скупштине“.
Андрија Хебранг: Ja мислим да) би се могле изоставити 

ове ријечи „између два заседања Народне скушптине“.
Претседкик: Ми смо утврдили да Скупштииа поставља 

Владу, и сада, може само Претседништво између два засе- 
дања постављати и разрешавати поједиис. мииистре; не 
може да мења читаву Вла1ду, али може постављати поје- 
дине министре, у случају да! неко умре, или да дође до не- 
ког сукоба.

Молим' вас, да ли се слажете с тим да се и на крају 
тзчке 13 додају речи: „уз накнадну потврду Скупштине“ ? 
(Прима се). Објављујем да je тај додатак примљен.

Изволите чути даље. Тачка 14 већ je усвојена. Питам 
Одбор да ли прима тачку 15 у редакцији како сам je ма,- 
лоча!с нрочитао? (Прима се). Објављујем да je тачка 15 
прВмљена.

Сенретар чита тачку 16.
Д-р Јован Ђорђевић: Ja мислим да je овде довољно 

рећи ,;п о д  управом' Савезне владе“ а ове остале речи изо- 
ставити.

Претседник: Према т’оме бриса!ле би се речи „непосред- 
вом “ и речи „министраства односио комитета“ и остало би 
само „под управом Савезне владе“.

Прима ли се та)чка 16 са овим изменама? (Прима се). 
Објављујем да je примљена.

Секретар чита тачку 17.
Претседник: Овде с.е говори о референдуму, mi да ja 

не зна.м шта. ће н а м  референдум и за какве ће нам случајеве 
требати. Уосталом не подносим. никакав предлог и немам 
ништа противу тога.

Д-р Јован Ђорђевић: Може се појавити потреба за> из- 
вееним круггним одлукама и због тога треба. оставити и ту 
могућност.

Претседник: Добро, приматс ли тачку 17 како je пред- 
ложе;на? (Прима се). 0'бјављујем да: je прпмл,ена.

Секретар чита) чл. 75.
Д-р Драгољуб Јовановић: Овде се ништа не говори о 

роковима.
Андрија Хебраиг: Поклапа се са роковима! четворого- 

дишњег трајања скупштине.



Д-р Јован Ђорђевић: Јесте, из остадих чланова види се 
да се поклапа! са роковима Скупштине.

Претседник: Прима ли се чл. 75 какав je у предлогу? 
(Прима се). Објављујем да je члан 75 примљен.

(За овим je Одбор уовојио члан 76 без измена).
Претседник: Дајем 10 мииута одмора.

(После одмора)

Претседник: Настављамо рад. Молим вас да пре проду- 
жења дискусије решимо1 о томе како ћемо наставити свој 
рад. Ja предлажем да радимо сутра иако je недеља, јер 1 
јаруара, на  Нову годину, нећемо радити. Остало HaiM je 
мало времена', а много параграфа. (Гласови: Али да радимо 
пре подне). Ja. мислим да, je згодиије да радим'о -пре подне, 
да почнемо у 10 сати, nai -ћемо ваљда нешто урадити до 
2 <сата, a no подне да будемо слободни. (Гласови: Да почне- 
мо раније. Да почнемо v 9 сати пре подне). Можемо. Овда 
сутрашњу седницу 0држа1ће.м0' -пре подпе с тим да почвемо 
у 9 сати.

Настављамо дискусију у појединостима. Прелазимо на
главу VIII — Органи савезне држа!вне управе. Позивам се-
кретара да ч.ита члан ;по члан.

Секретар чита: Глава VIII — Орга,ни савеане држав'Не 
управе, члан 77.

Претседник: Примате ли члан 77?
Сава Косановић: Хоћемо. ли да, кал<емо да! Народна 

скупштина именује претседника? Хоћемо ли у овоме члану 
у другој алинеји да  додамо реч „претседника!“?

Претседник: Да видимо како 'ћемо да убацимо реч
„маидаггора“.

Андрија Хебранг: Могла би да дође једиа одредба из- 
међу /сјадашње прве и друге алинеје.

Д-р Драгољуб Јовановић: Могло би да се каже овако: 
„мандатора з.а 'Претседника Владе одређује“, да се на по- 
четку ставе ове речи, а да онда оста!ну речи: „Савезну вла- 
ду именује и разрешава Народна скупштина ФНРЈ на за- 
једиичкој седници оба1 дома“.

Влада Зечевић: Ми омо већ у пракси имали то пита' 
ње. Друг Тито je прошли. пут поднео оставку Владе скуп- 
штини, Скупштина je није уважила и дала! му je -поново 
шоверење,.

Сава Косановић: To je случај комплетае Владе. To није 
претседник Владе. To није именова|Ње Владе. Ja мислим да 
бисмо то могли да1 ставимо.



Претседник: Али имамо не само праксу него и Послов- 
ник по коме Скупштина одређује мандатора, al мандатор 
подноси листу Владе на одобрење Скупштини.

Милош Минић: Мислим да не треба да се читава ова 
лроцедура! регулише Уставом. Овде je јасно да Савезну 
владу именује и разрешава Народна скупштина, а процеду- 
-ру и о  којој се то врши можемо да оставимо Пословнику.

Сава Крсановић: To je ва1жна ствар. Требало би’ Да 'се 
овде регулише.

Андрија Хебраиг: Црадса! je већ решила.
Претседник: Заправо ова формулација ие одгова!ра

'гачно процедури. He именује Скупштина! Владу, него Скуп- 
штина именује само мандатора, а мандатор саставља Владу 
и доноси састав Владе на одобрење.

Михаило Ђуровић: Али онда je Скупштина именује.
Претседник; Јесте да именује, али ипак ииа  једна 

««jaiHcai.
Д-р Јован Ђорђевић: Ja бих био против ове допуне и 

не бих се сложио са «редлогом да <се унесе поступак о са- 
ставу Владе у Устав, јер то није материја) за устав. Ако би- 
смо унели ту мацерију иопала би нека комби.иација изме- 
ђу нашег система и парламентарног система који истиче 
претседника и регулише оргаеизадију (врховне држађне 
власти. Мислим да je потпуно исправно решење да се ово 
регулише у оквиру Пословника., јер je то ствар која се оди- 
грава у оквиру овлашћења које има! Скупштина.

Да нб биI било и з в е т е  сумше ja бих 'предложио да се 
она реч у другој алимеји „именује“ замени и да се стави 
реч „бира1“. i

Сава Косановић: Комплицирате ствари.
Д-р Јован Ђорђевић: Ништа се «е комплицира. Ми под- 

влачимо принц.ип изборности Владе, а цео поступак остав- 
ља1мо да се одигра у оквиру Скупшти-не, a то je у  оквиру 
Пословника. To je једна принцкпијелиа ствар. To није 
уставна материја. Чак ни парламентарни режими нису уне- 
ли у своје уставе то осим што je то унето у уста)в«ма које 
су правили извесни професори. Иначе, сви парла|ментарни 
устави иису уносили те одредбе у устав.

Сава Косановић: To ништа не би слабило та1ј принцип. 
Систем изборности je предвиђен код нас од избора у селу 
до избора ва  врху државе. Ово ништа не би слабило тај 
принцип.

Д-р Јован Ђорђевић: Ми смо овде, у Уста1ву, унели 
принципе. А ова je ствар која. се предлаже процедура:, то 
je ствар Пословника. Пословиик je исто тако закон. Треба 
ипак оставити извесну еластичност.



Сава Косановић: Прстседник има известан положај. Ja 
с а м  м и с . т и о  д а  с е  с а м о  нешто лредвиди. Ништа се овим не 
слаби. Напротив, разјашњава се.

Д-р Јован Ђорђевић: Овде je најважније како поста!је 
Влада, а какав je однос Владе према Скупштини и све дру- 
го биће регулисано закоиом.

Милош Минић: Ja не видим озбиљне разлоге да се та 
процедура уноси у Устав. I Јроцедура може да се унесе у 
Пословник. Пословник je, као што знамо, закон. Зато м и -  

слим ако би се усвојио предлог г. Косановића ниигга се не 
би добило, нарочито у овом1 члару, јер то не одговара ни 
првом ни другом, ни трећем ста1ву. у  овоме члану су иачела 
која регулишу однос Владе према Скупшгини, како настаје, 
како постаје, а не процедура.

ПретседниК: Ова формулација своди ствар на суштину, 
a то je да je Скупштина та која именује, јер ипак све ми- 
нистре, на крају крајева, именује Скупштина, а после тога 
долазе претседник и  секретар да  иотпишу указ.

Сава Косановић: Изгледа као да Скупштина именује 
Владу по каидидатским листама.

Милош Минић: А не. Онда би се ставило да именује са 
кандидатске листе. He може се извући таКав закључак. Ja 
се не слажем с тим. Можемо да кажемо: именује свој из- 
вршни орган.

Претседвик: Прима ли се члан 77? -(Прима се). Објав- 
љује'м да ј;е ч(лаи 77 примљен.

СекреТар чита члаи 78.
Претседник: Ja, ми)слим да се оиа реч “нарочито“ може 

да брише, и да остане „на основу законског овлашћења“.
Д-р Милош Московл>евић: Ja мислим да има неки сми- 

сао што je речено „нарочито“. Хтело се да! се каже да за 
сваку такву уредбу треба да постоји специјално овлашће- 
ње, а не -олште. Овде се можда мисли и а  то да се за сваки 
случај има нарочито овлашћење.

Д-р Јован Ђорђевић: Могу да буду генерална овла|- 
шћен>а.

Милош Мииић: To „нарочито“ не улази у  састав имена. 
Може да иопадне.

Претседник: Влада може да има једно генерално овла- 
шћење да доноси уредбе са законском снагом, као што 
je Привремено народно ' П р е т с т а в н и ш т в о  1920 године на по- 
следњој седници овластило владу да1 доноси уредбе са за- 
конском снагом. Ja бих то избрисао. To може да изостане, 
(Д-р Јован Ђорђевић: Може слободно да изостане). Ja ми- 
слим да би1 требало рећи: „она се стара и проверава“. To-



ми je јасније. (Милош Минцћ: Ja мислим да je овај изра» 
„стара“ довољно широк да обухвати и контролу).

Претседник: Јесте ли за то да се реч „нарочито“ бри- 
ше? (Гласови: Може).

Д-р Јован Ђорђевић: To проверавање претставља је- 
дну а!ктивну функцију која обавезује. To je нешто јаче од  
израза „стараЈње“.

Претседник; Ja мислим д а  можемо рећи „она се стара 
о тачном извршењу савезних закона и контролише њихово 
тачно извршење.

Д-р Милош Московљевић: Пре тога je каваио да она 
доноси обавезиа упутства ра1ди извршења савезних закона.. 
To значи да нижи органи извршују те законе и према> томе- 
Не '1'реб(а да^се говори о томе да се ста!ра.

Претседник: Тако je. Пре.ма томе, овај чл. 78 би гла- 
сио — ггрва алинеја: „Савезна влада ради на основу Устава и 
савезних закона“. Друга алииеја!: „Савезна влада домоси
уредбе за| примену закона и уредбе на основу законског 
овлашћења!, обавезна упуства ради извршења савезеих за- 
кона и контролише њихово извршење“. Трећа алинејаг 
,;Уредбе, упутства и решења Савезне владе потписује прет- 
седник Владе и надлежни министар“.

Примате ли тако стилизовани чл. 78? (Прима се). 06- 
јавивујам да -je чл. 78 примљен.

Секретар чита чл. 79.
Претседник: Ja мислим да апелујемо на д-р Москов- 

љевића, што с тиче гра1матике. (Сулејман Филиповић: У чл.. 
79 стоји: „Уредбе, упуства и решења“, дакле без „т“). Тре- 
ба да  сто)ј(и: „Уредбе, упутства и решења Савезне владе 
обавезна на читавој територији Федерађгивне Народне Ре- 
публике Јутославије“.

Примате ли чл. 79? (Примв! се). Објављујем да je чл. 79' 
примљен.

Секретар чита чл. 80.
Претседник: Ja се овде слажем са предлогом који су 

учинили у  оном другом' Одбору, 'По коме су гарви став знагг- 
но скратили и он гласи: „Савезна влада усмерава и ускла- 
ђује рад својих министарстава:, комисија и комитета“. При- 
мате ли да и ми скратимо? (Прима се).

У другом делу где се каже „решава о законским пред- 
лозима Владе и поједш их мииистара!“, трба „решава о за- 
конским предлозима појединих министара!“ тако да речи 
„Владе и “ могу да се бришу. (Влада Зечевић: Зашто се 
брише „Владе и “? — Андрија Хебранг: Сваки je министар- 
ски предлог који усвоји Скупштина! уједно и предлог Вла- 
де). Боље да бришемо „појединих минмстара“, а „Владе“



да оставимо. (Д-р Јован Ђорђевић: Овде je битна ствар да 
се координира рад мииистара. — Сава Косановић: Место
„министара“ треба ставити „чланова Владе“). Овде се ради 
о томе да  Влада решава о законским предлозима поједи- 
них министара. (Сулејман Филиповић: „поједиких чла1вова 
Владе“ уместо „мивистара“. — Михаило Ђуровић: Законо- 
.давну ииицијативу имају и народни посланици). Кад један 
члан Владе изради заковски пројекат он je дужан да га 
поднесе Влади: да се о њему продискутује. (Андрија Хе- 
бранг: Њ ега не обавезује то ако пропадне у Влади да ra 
поднесе Скупштини као послаиик). Овде се не ради о од- 
носу Скупштине према тим -предлозима!, него се ради о 
томе да Савезна влада решава о закоиским предлозима 
појединих министара. To значи да je сваки министар ду- 
жар да изнесе на седницу Владе законских пројекат: Да- 
-кле, треба да оставе „реша1ва о заковским предлозим:а по- 
јединих чланова Владе“. Примате л,и чл. 80 са изменама? 
(Прима се). Објављујем да je чл. 80 примљен.

Изволите чути чл. 81.
Секретар чита! чл. 81.
Претседник: Пошто смо се малопре сложили са укида- 

њем претседника комитета као члавова Владе, овда треба 
логички да1 иоправимо ка!о што смо ,и; тамо исвравили. 
(Д-р Милош Московљевић: Ja се висам сложио. — Андрија  
Хебранг: Нисмо примили. — Сава Косанов.чћ:- Нисмо гласа- 
ли о томе). Примвди, сте тачку 15. Да, ова ве садржи то.

Реч има Авте Рамљак.
Д-р Анте Рамљак: Одбор Скупштиве народа пошао je 

добрим путем када je ове вазиве претсједника. комитета и 
комисија укииуо. Ja, сма!трам да вема разлога д а  -се један 
члан Владе н,азива претсједником камисије или претсједни- 
ком комитета, а други д-ai се назива министром. To ствара 
само пометњу ,и иа1роду неће бити јасно шта je то претсјед- 
кик комисије и претсједвик комитета, па претсједвик Ми- 
нистарског савјета и мвнистар. Треба да буде једвоставио 
и да се. каже: имамо мивистра,, b m sImo претсједника Мини- 
старског савјета.

Сама комвсија и комитет зва1чи нешто привремеко и 
ови се могу осншагги у свако'м, мивистарству кад мввистар 
нађе за сходно. На примјер, комисија 3ai ову или ону ствар 
може се устаиовити мивистровом одлуком. Ja мислим да се 
мјесто претсједника. комитета или Плавске комисије итд. 
може казати мивистар плана. Под претсједнвком Владе 
стоје сви министри, јер Претсједништво Владе садржи у 
себи појам' свих министарстава, па овда и сва та мини- 
•стајрства треба| да буду под вретсједвиком Владе и да се



ови комитети претворе у министарства која би имала да ce' 
поистовјетују са мииистарствима федералних јединица јер 
свако министарство< федерашне једин-ице има код себе по- 
слове који су идентични са иословима у са!везном мини- 
старству. И тако поједино министарство може мјесто 300 
чиновника имати 3 чиновника. Тако рецимо у ресору ми* 
нистарства унутрашњих послова може сеоски одборник вр- 
шити и  послове министарства народног здравља. Ово уста- 
новља1вање нове терминологије не одговара стварности к 
неће бит.и пристулачпо народу и иарод неће моћи да раеу- 
мије toi ново организовање. Ето, зато сам' ja против тих 
на1зива „комисија и комитета“ и налавим да je боље да 
се каже само „министарство“ да би се избјегла пометња.

Д-р Милош Московљевић: Jai се слажем са другом
Рамљаком у погледу терминологије. У овом Уставу има 
много термииа који нису у складу са њиховим значењем1 и 
досадашњом употребом, а који уносе збрку у cxBaxafbHMa. 
To je једно. Друго, нала!зим да не треба испустити из чла- 
на 81 комитетс за високу школу и науку, за заштиту на- 
родаог здравља и за социјално старање. Ja наћротив ми- 
слим: и) држим да! овај комитет треба д а  буде не само за5 
виооку шкјолу него за просвету уопште. И а)ко се xofele о 
просвети једне народне републике да води старање треба 
да постоји једно заједничко руководство које ће водити 
просветну Јполитику за све наше школе исто тако као што 
се мора. водити и једна привредна! нолитика. Јер наш народ 
je страдао баш због тога што није била усвојена и утврђе- 
на| једна! општа просветна политика која би водила ра1чуна 
о свим нашим крајевима и радила на томе да се и они 
кра!јеви који  су просветно' и културно заостали подигну. 
Није довољно предати у надлежност појединих република 
t o  старање, њих треба и помоћи јер неће бити можда до- 
вољно кадра да они достилну ниво на коме се налази на- 
род једне друге народне републике. Да изнесем једно упо- 
ређење са нашим основним школама. У доба радикализма 
проглашен jei принцип опште обавезне основне наставе. Ме- 
ђутим, она je остала! на папиру и  ми дана,с у Србији имамо 
51% неписмених. А заш то? Зато што су школе биле остав- 
љене на вољу појединих села. Сматрало се да je то на- 
родна ствар и да «а!род треба да се брине о њима, али тај 
народ није хтео да издржава све школе. Ja се бојим да и 
сада може бити и то не вољно, него вевољно. случајева да 
се просвета! неће моћи развијати како треба. Зато je и по- 
требно да буде једно опште руководство које би се труди- 
ло да нашај земља у културном погледу што пре надокнади 
оно што je изгубила. Јер ту може у првом реду вредити'



утакмица међу народним републикама, али би требапо и са- 
везна власт да настоји да утакмица буде што ефикаснија’. 
Нису у аштању само високе ижоле које треба, да уредимо по 
једном општем плану. He може бити у Загребу универзи- 
тетска! настава, друкчија Hiero што je  у Београду. He м'оже 
бити друкчији «и наставни план итд. Може универзитет 
бити друкчији по избору својих наставиика, по квалитету 
њ иховога радај, али настава мора! бити организована како 
у једиом, тако и у другом, трећем, четвртом и петом уии- 
верзитету. Није довољно одвојити само високе школе. Це- 
локуппа просвета je један организам и школе се на1дове- 
зу ју  и проистичу једна из друге. Доса)д се о томе није во- 
дило рачуна него су се развијали универзитети за -себе, не 
водећи рачука о потреби ра(звијања нижих школа. Ja се на- 
дам да  ihe т о  све бити и друкчије и боље, а боље ће бити 
свакако ако се не остави свакој федералној јединици да 
ради како хоће без једке директиве 3ai рад у школама. 
Узмимо овакав случај: онај ко буде предлагао оквирни 
таросветни закон, па; било то министар просвете или прет- 
седник ко|михета за просвету, он1 мора' да! гледа да (нам'и:н 
школовања буде подједнак у свим јединицама, а не да: у 
једној једииици рецимо једно школовање буде шест го- 
дина, а у другој осам година!. Стога ja  налазим да je по- 
греигно да се просветно-културно развијање остави поје- 
диним републикама. Исто вам je тако и у области народно- 
га здравља.. И у народном здрављу прилике стоје ло-ше и 
ту  морамо ми доћи у помоћ да се те лоше прилике по- 
праве. Ту има такође миого да се ради. Исто тако потребно 
je да се мииистар или претседник ковдитета, не знам како 
he се он уопште зва!ти, о томе стара. Исти je случај и к^д 
социјалног старања и за њега треба да по-стоји комитет 
или микистар, ако би министарство' вршило све те посло- 
ве, кој« ће о томе да се стара. Ако би министар вршио 
■све те послове, онда би по мом мишљењу требадо да тај 
комитет отпадне.

Ето, толико carvi сматра1о за  потребно да кажем у ко- 
рист овакве стилизације, каква je била овде, с том разли- 
ком да би требало за.иста променити све речи „комисија" 
и „комитет“, кз разлога! које je друг Рамљак изнео.

Претседник: Има реч друг Златан Сремец.
Д~р Златан Сремец: Другови, разлози који су руково- 

дили ове наше другове да ове комисије и комитете пре- 
баце у Претсједништво Владе и да! њихови претсједвици, 
"или како ће се звати, не буду чланови Владе него при Прет- 
сједништву, разумљиви су и мислим да су руковођени иа- 
шим досадашњим искуством. Ja ћу поменути примјер који



ми je иајближи — народно здравље. Без сумње да; се у Фе- 
деративној Народној Републици Југославији мора водити 
јединствена здравствена политика. Али, досадациње иску- 
ство) иам je показало да je савезно Министарство народног 
здравља, које сам ja водио, захватило много материје, која 
de facto мора да остане народни,м републикама. И стала« 
j e  приговор Министра народног здравља Србије, Министра 
народвог здравља Хрватске и Министра! народног здравља 
Словеније, (углавном су ова тројица, нас објективно крити- 
ковала и говорила) да смо ми апсорбирали многе послове 
који спадају у њихову компетенцију. И баш зато држим, 
иако се води јеДна јединствена. политика, да) je довољно 
да постоји једна комисија или комитет у ГТретсједништву 
Владе а да не постоји Министарство народног здравља.

Претседник; Има реч друг Сава; Косаиовић.
Сава Косановић: Ja бих имао једну малу примедбу.

Сложио’ бих се са овим излагадњем што je  рекао друг Мо- 
сковљевић. Што се тиче здравља!, има! интернационалних 
организација које су нас помагале у старој Југославији и 
ко ће сада у питању здра&ственом репрезентирати Југо- 
славију. (Претседник: Претседништво Владе). Код нас je  ве- 
лика разлика између здравственог стања Црне Горе, M a ke - 
доније и Босне. Tai разлика нас je  гонила да предвидимо 
оквирне 3aiKo«e.

Претседник: И ja  бих нешто peixao. He ради се овде 
о п-и:тању термина, да ли je нешто' комитет или министар- 
ство итд., tiа да ке тражимо нов назив него да  их назове- 
мо министрима. Ти наеиви повлаче и друкчију ор-ган-иза- 
цију. Једна je ствар мин«старство а друга једаи комитет, 
чији би претседник био члан Владе, и трећа, један коми- 
тет који je пр« Претседништву. И за ту друкчију органи- 
зацију огромно je мање чиновништва и послова!. И мени je 
било тешко да1 се сложим с тим да 'претседвици ова три ко- 
митета, како су били предвиђени у овоме надрту, не буду 
чланов,и Владе. Mojei je м ш љ е њ е  било да je потребно ради 
ауторитета претседника Комитетанародног здравља, социјал- 
не заштите и просвете д а га  та;ко назовемо, боље него прет- 
седник Комитета за високе школе и иауку, јасам  мислиО' да 
ради њиховог ауторитета и ради ауторитета. њвхових упут- 
става и директива они1 имају ранг чланова! Владе. Али можда 
неће имагги ништа мање ауторитета као претседници коми- 
тета при Претеедништву Владе, пошто ће онда донекле њи- 
хова упутства 'ићи као упутства Претседништва владе, тако 
да ће бити покривени ауторитетоад читаве Владе a «е само 
једног претседника, свака њикова одлука имаће чпуни аутори- 
тет. Настоји се да то мало тело буде са што мање чииов«и-



штва и што мање посла. Ту je донекле и питање уштеде. Дру- 
го, очигледно je да! ми имамо тамо- гаранцију да донесемо 
основиа начела, зна!чи оквирие законе. Дајемо основиа на- 
чела за  организацију и здравствене службе и лросвете п  
социјалне заштите и даље од тога не треба и не можемо 
ићи.. Ja на' пр. мислим да  се може у Загребу Медицински 
факултет оргаиизовати, ако хоћете, и no програму и на- 
ставиом плану прилично друкчије од Медицинског факул- 
le ra  у Београду. Они he имагги нешто основно једнако, али^ 
богам-и, у разним стварима не. Ja мислим д а  би једаи могао 
да каже да' ће се за 5 година свршавати факултет а други 
за 6. Могу имати разне ствари и :не мора да се поклапа да 
то буде апсолутно идентично. Пракса ће показати који je 
метод бољи, па he један преузети каоније од другога (Сава 
Косановић: Квалификације из једне јединице да вреде и v 
другој јединици). Извесни основни принципи за  организа- 
цију морају бити једнаки, и то ће бити обезбеђево оквир* 
ним законом, али друго што не мора бити, имаће могућно 
сти да се слободно и еластично ради. (Сава Косановић: He
be ниједаи факултет узети numerus clausus да заггвори <при- 
ступ студентама за  своју јединицу). JaicHO je. (Сава Косано- 
вић: Може еа  пример Загребачки универзитет иаправити 
numerus clausus и неће примати из друге јединице). М оже 
оквнрни закон да реши ,и затО' см;о и предвидели.

Ja, мислим да* можемо прихватити то да1 се успоставе ти- 
комитети.

Има реч друг Владимир Симић.
Владимир Симић: На пример, на Београдском! универ* 

зитету ивдити лојединвх ђака који су полагали >пред неким 
комисијама! за лспитивање у току окупације, поништени су 
са разлога да те комисије нису биле квалификоване да из- 
врше испитивање, док je на Загребачком универзитету за- 
вршило школе 5 генерација! и није ништа било. (Сава Коса- 
новић: Има студената који су свршили v Италији за време 
рата и признате су им квалификације). -И ro  каО' стипекди' 
сти из Хрватске. Такве ствари не би смеле да се дешава- 
ју (Сава Косановић: To мора бити јединствено а сада није 
једно исто. —- Андрија Хебранг: Ако се признаје у Хрват- 
ској треба и у Србији признати. — Милош Минић: Зато je 
Комитет да одређује начела- —■ Сава Косановић: Прави се 
разлика,. која незгодно делује).

Претседиик: А има један numerus clausus одоздо. Ha 
наш Медицински факултет мислим да! треба да дође око' 6001 
студената из Македоније. (Андрија ХебраНг: Укупно 600, ä 
на Медицински: свега 83). Они траже да сви буду примљеии 
у Београду и изјављују да не би хтели да1 пола буде овде,



а пола) y Загребу и да ће ако не буду сви у Београду1 ићи 
натраг.

Д-р Анте Рамљак: Ja видим да  ви нијесте схватили у 
чему je бит онога што сам ja изјавио. Ja не видим у чему 
ће организација комитета бити јевтинија од организације 
министарстваЈ, јер и комитет, однооко комисија, може имати 
исти број чиновника, па према томе и исте издатке као и 
министарство. А један комитет или комисија не може имати 
енај ауторитет, па чак w ако су 'при Претсједништву Владе, 
Kao што га може имати једно' министарство; да не улазим 
у компетенц.ију, јер могу имати исту компетемцију. To ти- 
јело може да даје са(мо извјесне иаучне директиве, а Да не 
рјешава никаква конкретна акта, али би ипак могло да се 
зове министарство. (Претседчик: Заш то да се зове кад :ни- 
је?). Па мислим кад се у једној републици може звати ми- 
нистарство, може и у Сав&зкој влади да nocTojw као мини- 
старство. Ресор нгродне одбра,не, иа примјер, има своју ком- 
петенцију. Министар народне просвјете нема то... (Милош  
Минић: Различита je организација). А није ни министар na
ma који наређује а да! не гтита ни «ачелника или стручњаке, 
па може да има и три комисије а не једну, али ће он ко- 
мисију одредити да испита извјестал случај. Зато бих ja 
био мишљења, да се v овом члану стави да су члаиови Саве- 
зне владе претсједник Савеане владе и поједини ресорни 
министри, с тим да једнаЈ особа може водити највише два 
ресорна министарства.

Д-р Милош Московљевић: Ja бих само поставио пита- 
ње зашто се гарида!је већа важност пољопривреди w шумар- 
ству, или рецимо правосуђу, него просвети и народном 
здрављу? Јер, та се министарства предвиђају. Ja мислим да 
су на истом рангу и просвета и народно: здра1вље и ако има 
разлога да буду предвиђена ова као савезна, зашто не би 
била предвиђена] и министарства просвете и народног здрав- 
ља. Кад има послова за правосуђе, лољопривреду и шумао- 
ство који су и савезни и републикански, онда мислим да 
исто тако има послова! који су и савезни и  републикански 
и у обла,сти ттросвете и културе и у области народног здрав- 
ља. Зашто се оии деградирају?

Д-р Јован Ђорђевић: Ja бих хтео да нагласим да> ово 
питање о организацији ваше Савезне владе није ни најма- 
н>е једно терминолшко питан>е, него једно суштаствено пи- 
тање. И ако се пажљвво испита оно што je битно у овом 
другом делу Устава, a то je подела надлежности, онда ћемо 
видети да ми у тој подели1 надлежности имамо извеских 
послова у којима савез има целокупну и законодавну и из- 
вршну власт, има; опет других послова по којима савез има



само један део надлежности и најзад по трећим пословима 
савез je задржао само извесну надлежност координирања 
и докошења општих принципа, сдања извесних упутстава, 
ради усавршавања службе и усклађ.ива1ња и гоједначивања.

Комитети нису само' неко друго име за министарства,, 
него и вме за једну оргакизацију чија je уставна база са- 
свим друга него што je уставиа база мивистарстава. Они 
нису одређене гране управе, као што су мивистарства, и ми 
овом организацијом наше Савезне владе, градирајући на 
ко.мисије, министарства и комитете, потврђујемо организа- 
ционо oko  што смо казали у општим прописима о  подели 
надлежности. To je једна гарантија начела! једивства власти 
и цео Устав je заснован на, томе. Једино je питање: Да1 ли 
ће комитети бити у саставу Владе, или ће бити при Прет- 
седништву Владе. To би питање требало решити. Али, заса- 
да je најбоље решење да буде при Претседништву Владе. 
А од људи који буду руководили зависиће и углед њихових 
упутстава Kojai буду доносили. Оии he се старати да припре- 
ме општа качела за законодавство и руководство у области 
просвете и здравл>а. А у области просвете и здравља нај- 
боље се и огледа аутономија која je дата федералним ре- 
публика1ма. Јер, у просвети оигурно да> федералне јединице 
имауу већу компетенцију него у правосуђу, «арочито у пе- 
риоду кад изграђујемо правосуђе путем јединствене прак- 
се, кад организујемо екокомско јединство које je неопход- 
но потребно.

Онда, ми и*мамо Врховни суд који има велику улогу. 
Ниједна( установа нема тако доминантну улогу као urro je 
има Врховни суд у пословима његове надлежности.

Претседник; Према томе, ј а предлажем да ми усвојимо 
да се члан 81 сведе ва ово: „Савезну владу сачињава!ју:
претседник, потлретседници, министри, претседник Савезне 
планске комисије и претседиик Савезне контродне комиси- 
је “. А оио дал>е до краја првог става! имало би да отпадне. 
Мислим да je врло јасно због чега претседници тих двеју 
комисија треба да буду чланови Савезне владе, с обзиром 
Ha огромну важност њ ихових послова. Чак би ти претсед- 
ници могли да дођу испред министара, јер je њихова функ- 
ција врлоЈ важна.

Милош Минић: Боље je да остане у овом првом ставу 
овакав ред као што je овде у нацрту Устава, због самог 
ранга.

Претседник: Није овде у питању раиг, него подвлачење 
важиости н>нхов1И'х послова.

Михаило Ђуровић: Зар не би било боље да; се у члан



81 вренесе.друга аливеја члана 83 која гласи: „Савезва вла- 
д а  може имати и министре без ресора“.

Влада Зечевић: Нема потребе нарочито наглашавати 
мивистре без ресора, кад се овде говори уопште о  мини- 
стрима.

Милош Минић: Други став члана 83 треба да остане у 
том члаву, јер je он у оргавској вези са првим ставом тога 
члана.

Претседник: Ja мислим да то баш легго спада овде v 
члан 81, јер се овде каже ко сачвњава Савезву владу, а за- 
тим би се казало да могу бити и министрв без pecopa. To 
je  сасвим оргавски и лево. (Сава Косановић: Овда би било 
боље да члав 87 востане члав 83). Тамо то> мајње свада. Та- 
м о  се говори о савезвим мивистарствима и о савезно-репу- 
бликавским миввстарствима. А кад  се говори о томе ко cai- 
чињава Владу, и кад се каже да, у њој могу бити и министри 
•без ресора, онда то баш спада! у члав 81.

Влада Зечевић: Меви вије јасво зашто бисмо овде ка- 
лемилв нешто што постоји. Ако то треба да буде у члану 
83, нека тамо и остаи-е, а ово да  оставе у члану 81, као што 
je  предложено. Министар je министар, па био ов са порт- 
фељом или без портфеља.

Претседник: Ja сам се трудио, као вретседвик овог Од- 
бора, да на,ш рад ускладимо што више са радом оног дру- 
гог Одбора. Они су члав 83 брисали nai су други став члава 
83, о миввстрима без ресора, вребацили у члав 81 као 
другу адавеју тога члава. А од првог става члава 83 навра- 
вили су 'први став чла!ва 85 који гласи: „Члавови Савезне 
владе се ' налазе ва челу одређених грава државве управе, 
које улазе у вадлежвост ФНРЈ“. А онда, као други став 
члава 85 долази његов садашњи лрви став који гласи: „Ми- 
нистри, комисије и комитети Савезне владе издају правил- 
ввке ...“ итд. To je добро спојено и мислим да то можемо 
и ми прихватити, а други став члава 81, који говори о по- 
лагању заклетве, ови су вретворили у посебав члаВ 82. A 
садашњи члан 82 постаје члав 83, док садашњи члан 83 
испада.

Д-р Анте Рамљак: Мивистри који немају кикаква посла. 
визавију се мвввстрима без ресора, а тамо гдје се говори
о претсједвицвма комитета речево je да им се ве може дагги 
вазив министра, јер им je вреуска компетевдија.

Претседник: Кад се каЈже министар без ресора, то je ми- 
вистар без мвввстарства, а када кажете на пр. министар на- 
родног здравља, то je министар cal мввистарством, и њему 
треба и пом'Оћник, и вачелвици, и други службевици.



Дакле, примате ли да члан 81 гласи овако; „Савезну 
владу сачин>ава1ју: претседник, потпретседници, министри. 
претседник Савезне планске комисије и претседник Савезне 
контролне комисије“.

„Савезна влада може имати и министре без ресора“ ? 
(Прима се). Објављујем да! je члан 81 примљен.

Досадашњи други став члана! 81, постаје сада чла;н 82.
(За оввм je Одбор усвојио нове члаиове 82 и 83 с тим 

да се досадаш;њи члан 83 брише).
Секретар чита члан 84.
Д-р Милош Московљевић: Значи да чланови Савезне 

владе одговарај.у само држави.
Претседник: Напред je предвиђено, за!што he и ту? Ту 

се ради о министарској одговормости, и каже се: „Члазнови 
Савезне владе су кривично одговории за повреде Устава и 
закона при вршењу службене дужности“. Прима ли се чл. 
84? (Прима се). Објављујем да je члар 84 примље«.

Секретар чита члан 85.
Претседник; Молим, ту код овог члана треба да уба- 

цимо као прву алинеју следеће: „Министарства Савеане вла- 
де руководе гранама државне управе које улазе у надле- 
жност ФНР.Ј“. После тога досадашња прва алинеја постаје. 
друга, друга алинеја постаје трећа, а трећа се брише, зато 
што смо то ликвидирали мајлопре.

Друга а!линеја треба да гласи у почетку: „Министри к  
комисије Савезне владе издају правилнике ...“, значи да смо 
'изоставили реч „комитети“.

Примате ли овако измењен чла« 85? (Лрима се). Објав- 
л>ујем да je чл. 85 примљен.

Секретар чита чл. 86.
Претседник: Члан 86 требало би брисати, јер je то ре- 

чено. Примате ли да бришемо члан 86? (Прима се).
Према томе члан 87 постаје сада члан 86.
Секретар чита чл. 86.
Претседник: Има ли ко што да примети?
Месуд Хотић: Ja бих предложио да> се calMO промијени 

ред којим су наведена министарства, тј. да прво буде Ми- 
нистарство народне одбра1не.

Претседник: To je ста1ри утврђени обичај, прво дође 
Министарство опољних послова, па онда остала; министар- 
ства.

Д-р Анте Рамљак: Овдје je опет «ека нејасна термино- 
логија. Jal држим да то народу неће б(ити јасно. Нијесам на- 
шао никакво ново ријешење на основу кога би се то уре- 
дило, али држим, по мом мишљењу, а ради јединства на- 
родне власти, да би сва, министрства требало да врше сво-



je  послове преко републиканских министарстава. Зашто на 
пример не би могао онај директор жељезница такођер да! 
се зове министар жељезница за Босну и Херцеговину?...

ПретседниК; Области појединих дирекција не поклапа- 
ју  'се са федералним једииицама!.

D-r Ante Ramljak: Baš zbog toga  ja ta  i predlažem, radi 
jedinstvenosti narodne vlasti, radi jedinstva ekonomije. Ako 
če svako ministarstvo i sve grane uprave i dalje dijeliti dr- 
žavu onako kako  njima momentalno konvenira, onda čemo 
imati 15 raznih podjela. Može se nači način da se to uredi. 
Ja sam to studirao i napisao o  tome študiju od 19 stranica i
žaoi mi je što sam to  izgubio. Može se nači kompromis da
cijela zemljia bude jedinstveno podijeljena. Onda če se i vlaist
i ekonomija moči mnogo brže i lakše obaviti. Ovako, kada 
svako postavlja svoju podjelu, nastaje suvišna birokratija.

Ja upoizoravam baš ovom prilikom da se svaki čas pom i
ti ju komiteti, pa kao če se zvati činovnici komitetal; čas se 
ypominju republikanski činovnici, čas savezni činovnici i čas 
činovnici kom iteta itd. Ni ja kao pravnik ne bih sve to mo- 
gao! upamtiti akamoli čovjek sa osnovnom školom. Ja idem 
u narod pa vidim kako se to shvata. Narod ne može sve ovo 

da  čita. Lako je napisati Ustav, ali treba znati štaf hoče na
rod. Na ovaj način mi rasparčavamo i razbijamo jedinstvo 
terminologije i jedinstvo ekonomije.

Ja mislim da bi se na ovoj stvari trebalo više zadržati i 
da centralna vlada sve te poslove treba da vrši preko repu
blikanskih ministarstava. (Jedan glas: I poslove narodne od

brane). Da, i narodne odbrane. Ako je to narodna vojska,
^ašto ne bi i narod u tome učestvovao, zašto narod ne bi imao 
uvida kod mobilizacije vojske, jer narod je stvorioi ovu voj- 
sku, a nijesu je stvorili sa<mi generali. I onda, zašto, na prim- 
jer  ne bi Vlado Šegrt bio ministar odbrane za cijelu Bosnu i 

'Hercegovinu, kao najviša vojna ličnost?
Isto tako za! Ministarstvo vanjskih poslova;. Recimo, p o 

javi se izvjestan sukob sa izvjesnom državom. Za taj sukob 
interesuje se cio n?,rod, a ne samo činovnici koji vode spolj- 
nu politiku. Stoga treba i cio narod da kod toga učestvuje. 
Zašto na pr. u jednome selu ne bi bio jedan odbornik koji bi 
imao resor ministarstva vanjskih poslova i sve što se dešava 
ti vanjskoj politici on bi pratio i propagirao tu vanjsku po
litiku; na pr. naš savez sa, SSSR, on bi u torn pravcu vodio 
propagandu, a ne da uvijek traže neke nove aktiviste za svaki 
pojedini slučaj itd. Mi danas, ka/o što znate, u malim selima 
imamo pretsjednika i sekretara odbora, ma da je princip da 
tres  faciunt collegium, mi znamo, a imao sam prilike da to po- 
smatram  u narodnooslobodilačkoj borbi, da sekretar odbora



ako je valjan, vrši poslove cijeloga odbora, a ako ne vrijedi,, 
on ne vrši ništai; sekretar je sve i svja. Zato treba od vrha do 
dna da budemo za jedinstvo podjele vlasti. Nijesam za to da 
u svakome selu imamo uvijek posebnog odbornika za svako 
ministarstvo kao za ministarstvo vanjskih poslova, niti kakav 
veliki aparat za te stvari, nego na pr. jedan odbornik može 
imati dva resora i za ministarstvo narodne odbrane i za mi
nistarstvo vanjskih poslova i slično. (Jedan glas: Pa koliko 
bi onda trebalo ministarstava?) Ja vam kažem kako bi tre- 
balo da bude po selima, a vi ste daleko od narodnooslobodi- 
lačkih odbora pa' ne razumijete. Seoski odbori su besplatni, 
oni amaterski vrše svoju službu, samio članovi užih odbora 
dobijaju izvjesnu naknadu. A ovi širi odbornici, što sam spo- 
menuo to bi bili najbolji aktivisti, oni bi znali da; je njihova 
dužnost da kao organi spoljne politike u selu vrše taj posao, 
a pored toga i neki drugi resor.

Zbog svega ovoga ja mislim da o tome jedinstvenom nai- 
čelu organizacije treba da razmislimo. To nije mala stvar, tu 
se radi o milijardama; uzmite olovku i računajte. Drugo je 
šablonski rješavati jednu stvar, a drugo, izvoditi je u narodu. 
Zbog toga jedinstva treba u torne pravcu i raditf.

Претседник: Ja немам права да вас прекидам, али апе- 
лујем на вас да будете што кра!ћи.

Д-р Анте Рамљак: Ето, ja сам вам изиио шта значи кад 
нема јединства у власт». Уосталом, све ово није ствар за 
расправљање у једноме одбору, него има| шири значај. Зато 
апелујем на вас да! размислите о једииству подјеле земље 
на све ресоре, па ћете се увјерити колику ћете постићи 
уштеду.

Претседник: Ja мислим да je друг Рамљак дао пример 
савршеног неразумевања! орга'низац.ије Hamie државе, како 
je то овим Уставом пројектовано. Организацију какву он 
предлаже ниједна држава на свету не би могла! усвојити. 
Како je он пројектовао ту организацију са ресорима мини- 
старства војске и министарства; спољних послова до послед- 
њега села итд. прелази гра«ице мојих способпости да ра- 
зумем такво једно државно уређење. Он није разумео зашто 
je caoöpaihaj само под савезним министарством, зашто же- 
лезнице не могу да се деле иа дирекције по федералним 
јединидама, него иду за извесним линијама, чворовима итд, 
Због тога je природно да област једне железиичке дирек- 
дије не мора да се поклаша са државном једииицом, и то 
je баш у интересу јединственог руководства тога саобраћа- 
ја, у интересу организације самога посла.

Шта се хоће у овом параграфу ? Овде се неће «аписати 
иа пр. на једиоме печату: Савезно ресорно министарство,



или Савезно министарство, него ће писати: Министарство 
финансија ФНРЈ, а у  загради Мивистарство финансија На- 
родне Републике Хрватске. Овде се само у овоме Уставу 
карактер-ише да су одређена министарства савезна, а дру- 
га су савезно-републиканска». To значи да савезно министар- 
ство постоји caiMo код Савезне владе, а  не постоји код по- 
јединих република, а ово су друго мивистаретва1 која по- 
стоје ту и тамо. И ако то са, десет-петнаест речи објасните 
у  селу или на .улици, свако ће разумети и нема никакве 
забуне.

Д-р Анте Рамљак: To ja све знам, само ви мене не ра- 
зумијете, а ja вас разумијем.

Претседник: Ja бих само предложио да се у савезна ми- 
нистарства дода још једно министарство, a то je Министар- 
ство поморства. Мислим да би оно морало да се унесе као 
савезно министарство. (Један глас: Имамо caoöpaihaj). He, 
не. To1 je сувише важно. Ja предлажем да се Министарство 
поморства унесе као савезно министарство. Да ли се то 
усваја, то ћемо решити. Може се ставити у члаи 86 одмах 
иза Министарства саобраћаја.

Има реч друг Милош Московљевић.
Д-р Милош Московл>евић: Ja се не бих сложио са овом 

поделом Савезне владе. У овоме члану везана су у једно 
министарство Министарство пољотаривреде са Министар- 
ством шумарства. He знам који су разлози да пољопривре- 
да и шумарство иду заједно. Раиије, у Србији, постојало je 
Мииистарство привреде. Оно je обухватало сва привредна 
министарства којих данас има неколико. У старој Југосла- 
вији прављене су разне комбинације. Постојало je на пр. 
Министарство шума и руда иако шуме и руде немају ки- 
шта заједничко. Сад одједанпут шумарство иде са пољо- 
привредом! Какве има везе између шумарства и пољопри- 
вреде? Једина je веза што шуме имају велики утицај на 
пољопривреду. Али исто тако шуме имају утицаја и на ин- 
дустрију. Шумарство ,цма везе са Министарством грађев«;- 
на које не може да ради без шума. Могло би се, дакле, са 
исто толико права рећи: Мимистарство грађевина и шума. 
А међутим овде видимо за1себно Министарство саобраћаја, 
а засебно Министарство пошта; поште су саобраћајна сред- 
ства као што су телеграфи и телефони. Природније би било 
да буде једно Министарство caoöpaihajа где би биле и по- 
ште и телеграфи и телефони. Али, на осиову чега да буде 
шумарство заједво са пољопривредом? Шумарство je то- 
лико важно и за индустрмју, и за гр'а!ђевине, и за пољопри- 
вреду и за' народно здравље да  се њему мора посветити осо- 
бита пажња. Оно мора имати један врло компликован ana-



рат д а  би задовољило потребе које шуме треба да  подмире 
у иашој земљи.

Ja  сматрам да шумарство треба да буде одвојено као 
посебно мииистарство.

Претседник: Има реч министар шумарства Сулејман- Фи- 
липовић.

Сулејман Филиповић: Другови, ja говорим у своје име. 
Слажем се са другом министром Московљевићем и то из 
ових разлога. Шумарство са пољопривредом заиста нема 
великих додирних тачака, изузев што и једно и друго pa'- 
сте на зем1л>и. Једино су им заједнички пашњаци. У нашој 
земљи шумарство игра врло важну привредну улогу. Оно 
заузима око 8,200.000 хектара површине. У нашој привреди 
заузима око 21% извоза а у саобраћају 28 % ка1пацитета. 
Осим тога шумарство се развија само по себи у једном 
другом прарцу него што се развија: пољопривреда. Пољо- 
привреда даје плодове у року од једне године, па и  у кра- 
ћем времену, а шумарство послије неколико децекија, па и 
једаог вијека. Да ли ће шумарство остати са1мо за се или ће 
бити у заједници са иеким другим министарством, зависи 
од општег привредног плана и баш због Torai општег пла- 
на мислим да би било згодвије да шумарство остане као 
лоеебно мииистарство, нарочито у слу.чају ако шумска .инду- 
ctpnjai остане под Министарством шумарства, тј. ако се 
буде развијало у вертикалном смислу.

У пракси ми дана,с имамо v нашој земљи проведену 
темељиту децентрализацију и то тако да су највећи п:о с л о  
ви пренесвни на вародие републике и савезно Министарство 
шумарства'. Оио ради стварно на координацији послова и из- 
ради оквирних прописа и закона. Показало се да се најбоље 
може коордикирати рад шумареке ивдустрије преко Миви- 
старства шумарства.

Ja сам већ у моме Мвнистарству давно спровео, можда 
први међу свима, принцип народне власти, подијелио сам je 
к ж о  смо ми то замишљали у току борбе.

Али у  пракси смо имали. случај да je једна! народна ре- 
публика урадила нешто другојаче од осталкх. Задржала je 
шумску индустрију v Миниетарству индустрије и тврдоглаво 
се тога држа'ла и поред свих упутстава, из савезног Мини- 
старства!. Ми због тога трпимо велике штете, јер je немо- 
гуће спровести онај општи план.

Зато ja  мислим, ако ће шумарска индустрија. остати у 
Министарству шумарства, да би требало Мини-старство .шу- 
марства да остане као посебно министарство, да не буде 
везано са Министарством пољопривреде.

Претседник: Има реч Влада Зечевић.



Влада Зечевић: Ja бих само говорио у вези са говори- 
ма другова министара шума Савезне и републиканске вла- 
де. Иитересанггао je да1 и  један и други заступају једно гле- 
диште, а чини ми се, колико сам ja могао да оамотрим, ca- 
свим супротно оној пракси која се показала даиас. Јер v 
федералним републикама и пољопривреда и гаумарство у 
огромној мери оптервћују ова два министарства, na je по- 
требно да буду везана у једно министарство. Ради матери- 
јалних разлога а и ради самог пословања то може да се 
обухвати у једном министарству. Ja сам за то да остане ова- 
ко као што je предложено.

Претседник: Шта з:начи ово: „Министарегва Савезне
владе су сав^зна или савезно-републиканска“. To значи: са- 
везна су она министарства која^ постоје искључиво код Са- 
везне владе, а не постоје код народиих република. Према 
томе значи: кад смо створили Мииистарство финансија у 
савезној републиди, оно постоји и код Савезне владеи по- 
стоји код сваке народне републике. Значи да има у финан- 
сијама послова које свака република врши самостално и 
има! послова који су заједнички и који се врше преко саве- 
3HOir Ми«истарства финаноија. А на  пример у Хрватској, Ср- 
бији и Црној Гори нема министаретва иностраиих дела, на- 
родне одбране, спољне трговине, саобраћаја, ломорства, по- 
шта. (Влада Зечевић: Али има министарстава којих нема у 
Савезној влади).

ГТримате ли чл. 86 са додатксш „Министарство помор- 
ства“ ? Ja сам га метнуо иза Мииистарства саобраћаја. To je 
ргније био члан 87. (Прима се). Објављујем да je члан 86 
примљен.

Секретар чита чл. 87.
Претседник: Код овога члана 87, који постаје од члаиа 

88, предлаже се да се у другом реду првога става реч „:не- 
лосредио“ брише и пребаци у први ред на другој страни 
иза реч;и „управе“ тако- да гласи: „Савезна министарства
руководе по правилу преко сопствених оргаиа одређеиом 
граном државне управе непосредно на читавој територији 
Федеративме Иародне Републике Југославије“.

Друго, да -први и други став остану као чл. 87, а трећи 
став да, се претвори у чл. 88 и да гласи: „Савезно-републи- 
канска мииистарства руководе одређеним гранама...“ и он 
да даље, а бришу се речи „обављају послове из одређене 
обла^сти“.

Дајкле, реч „непосредно“ из друге реченице првога ета- 
ва! треба избацити и иребацити у трећи ред иза речи „упра- 
ве“, тако да стоји „преко сопствених органа одређеном 
граном државне управе непосредно на читавој територији



Федеративне Народне Републике Југославије“. Први и дру- 
ги став сачињавају члан 87, а трећи став претвара се у чл. 
88 који гласи: „Савезна републиканска министарства руко- 
воде одређеном граном државие управе посредно преко од- 
говарајућих министарстава у народним републикама, а не- 
посредно могу управљати само одређеним пословима, :пре- 
дузећима и установама општедржавног значаја. (Д-р Ми- 
лош Московљевић: Ja1 бих предложио да  последња реченица 
гласи овако: „а непосредно могу управљати: само послови- 
ма, 'предузећима и установајма олштег државног значаја, 
који се одређују законима). Ми смо то већ раније рекли. 
To кије потребно. Претседништво, као скуп претставника 
свих, сигурио ће т а1 литања решавати. *

Слажете ли се са ови,м иредложеним изменама? (Гла- 
сови: Слажемо се). Објављујем да je члаи 88 примљен.

Члан 89 у смислу свих измена треба да  гласи овако: 
„Сађезна влада може за опште руководство у појединим 
грарама државне управе, нарочито просвете, иародиог 
здравља, социјалног старања итд. оснивати комитете лри 
Претседништву Владе.

Унутрашња je ствар сваке владе како he да, подели по- 
сао. Свака влада има право да' прари ратни кабинет, при- 
вредни савет итд. To je посао њене унутрашње потребе да 
створи овакву или онакву поделу међу својим министрима, 
и нема1 никаквог разлога да то буде забележено у Уставу. 
Свака влада може да направи ратни кабинет или ратни са- 
вет, а да никога не пита1 и никакав закон није 'потребан за 
то. (Влада Зечевић: Зајшто je била потребна сада оваква 
стилизација?) Ми смо рекли напред да Савезла влада може 
имати комитете и то сада треба да кажемо. (Владимир Си- 
мић: Ja мислим да треба да се каже „постоје“). Може тако: 
„При Претседништву Савезне владе постоје комитети: лро- 
свете, народног здравља и социјалног старања, а слични се 
комитети могу оснивати и у другим гранама...“ (Владимир 
Симић: Сада би требало да кажете као у почетку: „а за оп- 
ште руководство...“) Изволите ви стилизовати.

Д-р Јован Ђорђевић: Ово и овако казано није уставиа 
материја и не доноси ништа ново. Овде треба рећи: „При 
Савезној влади“ а не „При Претседништву“.

Претседник: Онда je најбоље да редакција буде оваква: 
„При! Савезној влади постоје комитети: лросветни, народног 
здравља и социјаллног старања ради општег руководства у 
тим, гранама држазне управе.

Овакви комитети могу се оснивати и' за друге гране др- 
жав;не управе“.



Лрима ли се оваква редамција овога| члана!? (Прима се).. 
Објављујем да je члан 89 примљец.

Прелазимо ка IX главу. (Једаи глас: Немојмо више да  
радимо, већ смо заморени. Џ,а, почнемо сутра у 9 сати п,а 
можемо радити и после лодне, од 4 до 8, ако je потребно. 
За данас je доста, већ je прошло 9 сати).

Онда да завршимо.
Данашњу седницу закључујем, а другу заказујем за су- 

тра у 9 сати.
(Седница je закључена у 21,25 часова).



Ј е д а н а е с т а  с е д н и ц а
(30 децембра 1945)

Почетак у 9,15 часова.
Претседарао претседник Моцца Пијаде.
Претседник: Отварам седницу. Молим саслушајте про- 

зивку.
Секретар д-р Макс Шнудерл прозива посламике.
Претседник: Молим вас саслушајте записник прошле 

•седвице.
Секретар чит» записник десете седнице од 29 децембра 

1945 године.
Претседник: Има ли примедаба на записник? (Нема). Ja 

имам једну примедбу: да се код члаеа 81 дода, као посебан 
став: „Савезна влада може имати и министре без ресор.а“.

Примате ли записник са овом изменом? (Прима се).
Прелазимо на IX главу — Највиши органи државне вла- 

■сти' народних република. На реду je члан 90.
(За овим je Одбор усвојио чланове 90 и 91 без измеш).
Секретар чита члан 92.
Д-р Милош Московљевић: Ja. иисам могао нигде наћи 

ко доиоси устав и како се доноси устав лојединих репу- 
блика.

Претседник: To he њихови устави да кажу.
Д-р Милош Московљевић: Али то би требало да овај 

Устав пропише.
Претседник: Ми смо прописали да свака република мо- 

ра имати свој устав и да народна скупштииа врши сувере- 
на прара републике итд. To je њен посао.

Д-р Милош Московљевић: Али мора бити иегде каза- 
но ко доноси тај устав. 'Као што je казано за заједнич- 
ки савезни: Устав, то треба да се каже и за  уставе поједи- 
них република.

Сава Косановић: Речено je у чл. 11 да свака народна 
република има свој устав који доноси сајмостално.



Претседник: To je њихова ствар. Они he сазвати скуп- 
штину која ће у прво време бити уставотворна' и која ће 
то донети. To се зна.

Сава Косановић: Ja мислим да овде има много детаља 
који нису потребви, тако да ти детаљи треба да отпадну. 
Тога имамо у чл. 92 и 93, а можда и у чл. 94, јер и то су 
детаљи колико he бити потпретседника и секретара. Скуп- 
штина доноси суверемо устав и није потребно да и пропи- 
сује колико he бити, рецимо, секретара.

Претседник: Ми овде ,и не треба и не можемо да доно- 
симо детаље, а ово су у најкраћим потезима главии дета- 
л>и који се тичу народних република. Свакако да треба да 
буде извесне сличиости између устава лоједииих народних 
република са савезним Уставом. Заједнички Устав може да' 
каже да законодавну власт у републици врши искључиво 
иародна скупштина републике, д а  врши све послове који се 
не преносе ту и ту, да бира претседништво и да именује 
•владу.

Сава Косановић: To je у општим линијама установљено.
Претседник: Треба овде да  се види разлика између прет- 

седништва, које руководи седницама и лретседништва на- 
родне републике.

Сава Косановић: To je шема ФНРЈ.
Претседник: Иста, само се преноси.
Нема «ишта сувише. Прима ли се члан 92? (Прима се). 

Објављујем да je чл. 92 примљен.
(За овим je Одбор усвојио члацове 93 и 94 без измена)..
Секретар чита члан 95.
Владин повереник  д-р Јован Ђорђевић: Чла« 93, као 

што je рекао друг Претседник, изгледа! да' je ствар детал»а, 
али иије ту потребно подвући разл1ику између претседни- 
штва и претседника. Установа претседништва тамо не по- 
стоји, и ту je ради једнообразности прављена разлика. На 
први поглед изгледа ствар детаља.

ПретседниК; Која установа претседништва не постоји?
Д-р Јован Ђорђевић: Устаиова као претседништво.

Претседништво као орган.
Претседник: Молим вас, ja. мислим да ту не треба ништа 

мењати. To je најнужније што треба да се рекне. Нити je 
недовољно, нити je сувишно. Члан 95 говори да народна 
скупштина републике именује владу републике.

Има реч д-р Јован Ђорђевић.
Д-р Јован Ђорђевић: Логичније je да ово прецизно уђе 

у члан 96. Код главе VIII која говори о Савезној влади у



другом ставу члана 77 примили смо да Савезну владу име- 
'нује и разрешава Народна скупштина' ФНРЈ на заједничкој 
седници оба дома. Аналогво томе требало би примити и 
овде. Према томе члав 95 би отпао и постао други став чла- 
на 96 и гласио:

„Владу републике именује и разрешава Народна скуп- 
штина“. Тако je јуче и у Скупштиии народа усвојено.

Претседник: Није, остало je као што je у предлогу. Код 
савезне омо Скупштине тако урадили. Поднесите конкретан 
предлог.

Д-р Јован Ђорђевић: Члан 95 брише се а као други став 
члана 96 уноси се: „Владу републике именује и разрешава 
Народна скупштина републике“.

Претседник: Примате ли предлог да. се члад 95 брише, 
а да се његова садржина овако формулисана унесе као 
други став члана 96? (Прима се). Објављујем да je предлог 
примљен.

Прелазимо на X главу — Органи државне управе народт 
них република.

Секретар чита члан 96.
Претседник: Има реч друг Дшмитар Влахов.
Димитар Влахов: Да ли члан 93 остаје или се ad hoc 

■бира цретседништво — претседник, потпретседиици и се- 
кретари?

Претседник: Кад се скупштина састаие, бира себи прет- 
седника, потпретседнике и секретаре. (Сава Косановић: 
Друже Претседвиче, «ије никакво право биран>е. Свака скуп- 
штина ко ја  се састане бира лретседника). Камво право? 
(Сава Косановић: Да пренесе ствар на народну републику 
,да изабере претседника и: секретара и то  није иикакво пра- 
во и .непотребан je  овај параграф. Ако улазимо у такве де- 
таље, требало би казати шта je мисија претседништва). Мо- 
ли'м ва,с, друже Косановићу, ако то изосталимо и оставимо 
члан 94, ви' ћете онда имати да народна скупштина републике 
бира 'претседаиштво народне скупштине републике, које се 
■састоји од претседника, потпретседника и тачка. И не з:на- 
мо да; ли oho  руководи седиицама или je  то претседништво 
републике. Оно je  претседништво које руководи седницама, 
а ово je  претседииштво које (претставља) суверенитет.

Има реч друг Московљевић.
Д-р Милош Московљевић: Чланови 93 и 94 говоре о 

претседништву и не свиђају ми се. Они говоре о претеедни- 
цима, али се не каже 'претседништво. Претседник, потпрет- 
седници и секретар чине претседништво. 3al различите тш- 
слове и!ма,те одједанпут исти Аазив. Није ту аналогија са



Уставотворном скупштином или Савезном, јер овде нема 
претседника Скупштине који руководи седницама, постоје 
претседници домова. Овде немате домова него једну скул- 
штину и онда се каж е: претседник Народне екупштине На- 
родне Републике Македоније, а имате претседника народне 
скупштине рсиубликс као врховну власт. (Д-р Јован Ђорђе- 
вић: Ово су часвици за руковођење седницама. — (Д-р Дра- 
гољуб Јовановић: Функционери). А ово je установа. (Д-р 
Драгољуб Јовановић: Претседништво или чланови ? — Д-Р 
Макс Шнудерл: Претседништво народне скупштине je и јед- 
но и друго .— Д -р Драгољуб Јовановић: Није). He рукоеоди 
седницом него je управна власт, одржава ред. (Д-р Јован 
Ђорђевић: To je интерна ствар). Зваће се претседник народ- 
не скупштине. (Димитар Влахов: А кад нема седница?).
Претседник je административии врховни орган скупштине 
кад се тиче послова скупштине.

Претседиик: Има. реч друг Влада Зечевић.
Влада Зечевић: Мени: изгледа да другови пославици кад 

говоре о овом Уставу, чини ми се бар тако, заборављају јед- 
ну ствар да je то нов Устав и да ми чинимо о-громан пре- 
лаз у  уставима који су били у Југославији и да je баш! 
зато потребно, јер се ради о суверенитету једне државе, ре- 
публике, изложити основне ствари ва! основу којих ће на- 
родна скупштина републике израдити себи устав. Зато све 
што je речево о скупштини републике не може бити пре- 
несено и комбиноваио са другим члановима, а нарочито 
члан 95, који каже да народна! скупштина републике име- 
нује владу републике. Мвогима je то јаш о, али маси није 
јасно и .потребно je да ово уђе, да се 'покаже суверенитет 
републике с  једве стране, a с друге стране Да! се извесне 
ствари тачно разделе. Ниједан детаљ није сувишаи иего je 
нужио и потребно да! остане како je речено.

Претседник: Нико није за то  да се то брише већ само да 
се то пренесе ка,о друга алинеја члаг^ 96, аналогно ономе 
како смо поступили код  савезне Скупштине и Савезне владе 
и то нисмо рекли код савезне Скупштине него кад смо го- 
ворили о Савезној влади. Сада je настало питање тога на- 
зива. Свакако je претседиик народне скупштине републике 
кој.и руководи њеним седницама), претседник те скупштине, 
а и онај други je, претседник народне скупштине републике. 
Можемо ral назвати претседник претседништва, а можда би 
боље било да узмемо реч „Президијум“.

Д-р Милош Московљевић: To би заиста било боље, јер 
би значило нешто ново.

Владимир Симић: Узети или реч „Президијум“, или 
„Претседништво ФНРЈ“.



Михаило Ђуровић: Онда имате претседника републике.
Д-р Милош Московљевић: Реч „Президијум“ била би за- 

иста нешто ново и добро, али ,да видимо да. ли би могли 
наћи иеку другу реч која исто з»ачи.

Претседник: Љ уди су навикли иа! израз народна скуп- 
штина и у претседкику скупштине виде човека који треба да 
претседава седницама скупштине, а не виде у њему шефа 
државе.

Владимир Симић: Та терминолошка незгода важи исто 
тако и  за савезну државу, као и за поједине републике.

Претседник: Овај израз ,,'Народна скупштина“ претстав- 
ља један општи назив кад се ради о републикама, а како ће 
се конкретно звати у појединим републикама то ћемо виде- 
ти. У Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини зваће се На- 
родна скупштиш, у Македонији Собрање.

Д-р Макс Шнудерл: У Словенији такође Народна скуп- 
штина..

Претседник: Ja бих збиља прихватио реч „Президијум“, 
јер некако треба да се разликују та два тела.

Владимир Симић: Онда би заиста имали тамно одређе- 
но — на једиој страни Президијум, а на другој странипрет- 
седник Скупштине. За републикс исто то.

Претседник: Мало je ново, али je ипак и као »ово ра- 
зумљиво; одваја нешто.

Владимир Симић: Јер оно што карактерише једну власт
— то су њене функције.

Претседник; Кад се каЖе претседник Президијума, за- 
истз| иекако боље звучи него кад се каже претседиик Прет- 
седништва. Дакле, je ли опште расположење и да ли се при- 
хвата предлог да; се место речи „Претседништво“ савезне 
Републике и народних република употреби реч „Президи- 
јум“, да би било разлике између онога претседништва које 
претседава: домовима и скупштинама? (Гласови: Прима се).

Д-р Анте РамљаЛ Ja нијесам добро чуо друга Москов- 
љевића и дио разговор. Поставио бих питање само да ли 
je претседник који се помиње у чл. 94 идентичан са прет- 
седником који се помиње у чл. 93?

ПретседниК; О томе смо баш говорили. Није идентичан.
Д-р Драгољуб Јовановић: Значи, гаи у републикама' није 

то једно исто лице?
Претседиик: Није, и ja мислим да je добро што смо ово 

прихваггили, да je овако стварно јасно.
Д-р Драгољуб Јовановић: Ако претседник који претсе- 

дава скупштинским седзицама и о коме говори чл. 93 вије 
исто лице са претседником о коме говори чл. 94, ако je и 
ту као у  савезној Скупштини, онда би ми морали да се вра-



тимо натраг и да речју „Президијум“ заменимо реч „Прет- 
седништво“ и кад се говори о савезној држави.

Претседник: Разуме се.
Д-р Анте Рамљак: Ви стварате неки нови српски језик 

у Београду.
Претседник: Дакле молим, у чл. 92 иоправљамо и место 

речи „Претседништва“ пишемо „Президијума“. Онда, у чл. 
94 кажемо да' народгаа скупштина бира президијум. (Чита 
чл. 94 и реч „Претседништво“ замењује речју „Президијум“). 
Али, ту треба још нешто да се каже о карактеру тога пре- 
зидијума.

Милош Минић: Треба додати још и ово: „Који врши 
послове који му се уставом кародне републике одреде“. Ту 
je описана структура, али нису описане и функције. За;то 
и ово треба да се дода.

Претседник: Онда би било добро другу реченицу из чл. 
92 пребацити у чл. 91, а чл. 92 да остаие са 'Oihom првом 
реченицом: „Законодавну власт у републици врши искљу- 
чиво Народна скупштина републике“.

Примате ли да се у чл. 91 иза речи „републике“ стави: 
„V име народа“, и да се чл. 91 дода друга реченица из чл. 
92 ка'о други став чл. 91, тако Да1 чл. 91 гласи:

„Народна скупштина рвпублике, у име народа, врши су- 
верена права републике на основу Устава републике у са" 
гласности са Уставом ФНРЈ. Она вршк све послове из над- 
лежности републике уколико Уставом републике нису пре- 
нети у надлежност Президијума Народне скушнтине репу- 
блике или Владе републике“.

А чл. 92 да гласи: „Заководавну власт у републици вр- 
ши искључиво Народна скупштина рвпублике“. (.Прима се).

У чл. 94 место „Претседништво“ ставља се „Президи- 
јум “. А чл. 96 ћемо преба1цити у чл. 96.

Код Претседништва ФНРЈ ми нисмо описивали1 његов 
значај, карактер итд., али смо набројали његову надлеж- 
ност. Код народних република то се «е иабраја1, јер ће то 
да набраја. њихов устав; али, потребно je дати неку карак- 
теристику. Ту формулацију треба' сада наћи. Могло би се 
рећи: „Президијум народне републике вриги она права која 
припадају народној републици...“

Д-р Јован Ђорђевић: To je већ речено у ставу другом 
ч'л. 91, и то би било понављање. Ja бих метиуо: „оне по- 
слове“. Ииаче, ова формулација! не каже ништа више него 
што je речено у ставу другом чл. 91.

Милош Минић: Могло би се рећи: „Претседништво
врши оне послове који су му уставом народне републике 
одређени“.



Д-р Драгољуб Јовановић: Ja бих ставио „оне послове 
народне скупштине републике“ и тиме довео у везу са 
чл. 92i

Претседник: У Уетавотворном одбору Скупштине на- 
рода оставили су чл. 94 какав јесте и рекли: „чији број и 
надлежност одређује устав републике“.

Д-р Драгољуб Јовановић: Може и то. „Чији“ се односи 
на члавове президијума и зато je то незгодно.

Милош Минић: Могли би ставити „надлежноет прези- 
дијума одређује устав републике“.

Претседник: Ми можемо испред „чији“ да ставимо так- 
ку, n a  да кажемо „број члаеова президијума...“

Сава Косановић: Зашто je потребно рећи „број чла- 
нова“?

Претседник: Зна1чи да кажемо -само „надлежност прези- 
дијума народне скупштине републике одређује устав ре- 
публике“.

Д-р Драгољуб Јовановић: Ззш то je потребио рећи да 
они одређују претседника, потпретседника итд.? Мислим да 
то треба оставити уставу појединих република.

Милош Минић: Онда1 би мс^ло да буде разнолико.
ПретседниК; Значи да то не треба: да буде чл. 95, него 

друга алинеја у чл. 94.
Д-р Драгољуб Јовановић: Ja бих га оставио. Он ништа 

не смета.
Претседрик: Ништа! ве смета, само ће имати незгоду 

при пренумер.ирању. Дакле, да оставимо чл. 95 какав je био 
и где je био.

Славко Кузмановић; He би ли требало иза речи „име- 
нује“ додати „и разрешава влаДу ревублике“ ?

Влада Зечевић: Овде смо хтели да избегнемо, одиосно 
да прецизирамо и ставили смо „Президијум“. Ja међутим 
стојим на гледишту да претседник претседвиштва иародне 
скупштине може- и треба у републици да претседава Скуп- 
штини. Тамо нема два претседништва и нема два дома, и не 
би требало правити разлику између претседништва и пре- 
зидијума.

Сава Косановић: To нвје иста личност.
Влада Зечевић: Треба да буде иста личност у републи- 

ци. Претседник претседништва народне скупштине и прет- 
седник скупштине треба да! буде један.

Претседник: He, то би била- једна битна промена на 
штету народних република, на штету њиховог суверенитета.



Влада Зечевић: Ако се тражи надлежност претседни- 
штва!, она je изражена у 74 члану Устава из којег могу ло- 
гично произићи извесни чланови који ће ‘прећи аутоматски 
на президијум републике и мислим да није потребио да се 
то набраја.

Претседаик: Ми не набрајамо већ само кажемо да ће 
бити одређена уставом републике.

Д-р Драгољуб Јовановић: Зар нећемо да ускладимо
нази®?

Претседник; To ћемо накнадно, да се не би задржава- 
ли. Прима ли се oiBaj члан? (Прима се). Прелазимо на гла- 
ву X.

Секретар чита чл. 96.
Претседник: Прима ли се члан 96 са изменом речи 

„Претседништву“ у реч „Президијуму“ ? (.Прима се).
Секретар чита члан 97.
Милош Минић: Ja бих речи „je потчињена“ заменио 

речима „ради »а основу Устава ФНРЈ“. Таква формулација 
je употребљена и за  Савезну владу.

Претседник: Може тако. Дакле, уместо „je потчињена!“ 
ставићемо „ради на1 основу Устава ФНРЈ“. Ми смо код Са- 
везне владе усвојили законска овлашћења, загго би морали 
и овде.

Милош Минић: Овде je још оштрије речено изразом 
„изричитог“.

Претседник: Ja мислим, као што смо и тамо брисали, 
да и овде бришемо реч „изричитог“. (Гласови: Тако je).

Сулејман Филиповић: Ja  мислим као што смо тамо ста- 
вили, да и овдје треба да ставимо да влада контролише њи- 
хово, извршење.

Д-р Милош Московл>евић: Када1 се каже да се влада 
стара о тачном извршењу закона, то значи и контролисање.

Д-р Јован Ђорђевић: Није то исто, друго je контрола 
која- проверава извршење извесних ака^а итд.

Милош Минић: Овде у последњој алинеји ja бих реч 
„тачном“ заменио речју „правилночм“.

Претседник: Према овоме морамо чл. 97 да прекројимо 
у  оном смислу како смо и тамо з.а! Савезну владу учинили.

Д-р Драгољуб Јовановић: Погледајте пре тога одмах за 
овим1 чл. 98.

Претседник; To није исто, у чл. 98 имамо исту ствар 
што и у чл. 85. И ту je реч о министрима.

Према томе ми би морали други став чл. 97 да1 преуде- 
симо као што смо учивили код чл. 78 и тај би етав имао да 
гласи овако:



„Влада рапублике доноси уредбе за примену савезних 
закона, закона републике и уредбе на основу законског 
овлашћења, обавезна упутства ради извршења савезних за- 
кона, закона републике и коитролише њихово извршење“.

А први став овога чл. 97 гла1сио би као што смо се спо- 
разумели: „Влада републике ради иа основу Устава ФНР-Ј. 
Устава републике, савезмих закона и за;кона републике“.

Милош Минић: Молим вас да ли1 ће влада републике 
давати обавезна упутс7ва ради извршења савезних закона 
или he то чинити Савезна влада? Ja мислим да би влада ре- 
публике морала давати упутства само ради извршења зако- 
на републике.

Претседник: Тако je, и према томе мораћемо брисати 
ону реч „савезних закоиа“ и оставити само „закона репу- 
блике“.

Д-р Драгол>уб Јовановић: А шта je ca уредбама и оба- 
везним упутствим-а Савезне владе?

Милош Минић: To нам н,едоста!је у првом ставу. Каже 
се да рада на основу савезних закона и закона републике, 
а не каже се и на основу уредајба и упутста1ва Савезне владе.

Претседник: Овде се каже да влада републике ради на 
основу Устава ФНРЈ, устава! републике и савезких закона, 
не каже се да о:на ради само на основу Устава и закона, 
него и на основу упутстава Савезне владе. Дакле, став пр- 
ви чи. 97 гласи овако: „Влада републике ради на основу 
Устава ФНРЈ, Устава републике, савезних закона, замова 
реиублике и ва основу уредаба и упутстава Савезне владе“. 
Тако то треба да гласи.

Д-р Драгољуб Јовановић: Требало би да се каже „оба- 
везних упутстава“.

Претседнин: He треба да се каже „обавезних“. По про- 
јекту je било да она доноеи уредбе и обавезиа упутства за 
примену савезвих закона и закона рвпублике.

Д-р Јован Ђорђевић: Тако je.
Претседник: Да ли тако треба да буде да влада репу- 

блике доноси за ниже своје органе упутства у којима ће 
прописати како да примењују савезне замоие?

Владимир Симић: Онда би могла да наступи неједнака 
примена савезних закона.

Д-р Јован Ђорђевић: Републикански министри разрађи- 
ваће зж онске  одредбе.

Претседник: Молим вас, пазите на ово: ми смо рекли да 
влада републике ради на основу Устава ФНРЈ, Устава репу- 
блике, савезиих закона, закона републике и на основу уре- 
даба! ;и упутстава Савезне владе. Тако смо ми1 рекли v тек-



сту. A orna ће својим иижим органима израдити детаљва 
упутства.

Владимир Симић: Да вам кажем oibo. М и  см о  у прошлој 
Југославији имаши једа!н једини закон који je признавао 
децентрализацију. To je био заков о адвокатима. На осно- 
ву тога закова о адвокатим а. свака комора требала je да 
донесе правилвике и уредбе за његово извршење. Од седам 
имали омо три В ј р с т е  извршења на осмову истога. закона. Ми 
смо имали, дакле, три схватања за извршење закона.

Претседни«: Да1 ли je то сметало?
Владимир Симић: Није сметало.
Претседник: Па да. Имате извесне ствари где су тако 

различити услови као на пр. у Црној Гори, у  Словенији, о 
понекој ствари да се мора! оставити могућности дд! они то 
реше.

Владимир Симић: На пример бигао je наређено пенаио- 
но осигурање. На целој територији Црне Горе било Је све- 
га око 30 адвоката. Било je .искључено да они то изведу. 
Они су се прикључили другим коморама.

Милош Минић: Ja! xoihy да поставим једно питање на 
које треба друг професор да нам одговори. Овде смо ми 
рекли за уредбе да: их доноси Влада на основу овлашћења 
ради извршен.а савезног закона1. Међутим те уредбе су у 
суштини ствари -зако«, оне регулишу лиаггерију Kojai није за- 
коиом регулисана. Ј-а не знам да ли' те уредбе могу бити 
доношене ради извршења савезних закова када! оне регули- 
шу материју коју савезни закои није регулисао. Ове прет- 
стављају закон. Некако се овим одредбама окучавају уред- 
бе које ће се доносити на основу овлашћења. А ми можемо 
често пута доћи у ситуацију да Скупштина овласти Владу да 
довоси уредбе са* закоиском снагом. Ми смо ов-амо скучили 
значај таквих уредаба. Оне се скоро- не разликују од редов- 
них уредаба које je ,дужна да доноси Савезна влада.

Владимир Симић: Имате две врсте уредаба.
Претседник: У чл. 78 каже се да! Савезна влада доноси 

уредбе за при.мелгу закова и уредбе на основу иарочитог 
законског oi^iaiuheiba. To су олвојене ствари. У истом том 
пара/графу каже се да1 Савезва влада доноси обавезва упут- 
ciBa ради извршења са)везиих 3'акова и да контролише њи- 
хаво  извршење. Kao што видите, две врсте уредаба jaicHo су 
одвојене и то једве за  примену закона а друге са заков- 
ском аиагом.

Д-р Јован Ђорђевић: Друг Мивић у прииципу им,а пра- 
во, 'CaiMio та! формулација ве изазива ту сум њ у . Уредба са: за- 
К0НСКОМ ш агом  не извршује закон, него ствара вови закон. 
Ова формулација не изазива сумњу.



Претседник; Дакле, онда; значи, да можемо да лримимо 
чл. 97 онако како смо га изменили? (Гласови: Да чујемо де- 
финиггивиу стииизацију).

Дефш даш веа стилизација чл. 97 гласи овако:
„Влада! републике ради на основу Устава ФНРЈ, УстаВа 

републике, савезних закона, закона републике и на основу * 
уредаба и упутстава Савезне владе.

Влада! републике доноси уредбе за  примену савезиих 
закона, закона републике, уредаба и упутстава Савезне вла- 
де; доноси уредбе на основу законског овлашћења) као и 
обавезна! упутства ради извршења савезних закоиа и зако- 
ва републике и' конггролише њихово извршење“.

Прима ли се овако прочитани чл. 97? (Прима се). Објав- 
Лз!ује:м да je чл. 97 примљен,

Секретар чита члан 98.
Сулејман Филиповић: Може се овдје казати' „чланови 

Владе“, умјесто „министри“. (Гласови: He, боље министри).
Милош Минић: Да ли ће претседник контролне коми- 

сије при влади републике бити члан влаДе републике?
Претседкик: Jai мислим да ми ово оставимо тамо.
Милош Минмћ: М ожда би било добро да усвојимр оно 

што предлаже друг Филиповић, баш зато што може то да 
се деси. Колико je мени познато, претседник когатролие ко- 
мисије, као и претседник планске комисије, треба да буду 
члаиови владе. Зато’ би било боље уснојити ову формула- 
цију ко ја  дозвољава да се уставом републике то реши. Ако 
бисмо у OBOIM члаву оба става почели са речима „Чла1нови 
владе републике“... онда бисмо решили целу ствар.

Д-р Јован Ђорђе,вић: Hai тај начин ми искључујемо по- 
jatM миаистар. Ja 1м;ислим да би се то могло реШити једним 
новим чланом у коме би се казало1 ко саиињава владу ре- 
публике.

Претседник: Ja не знам како ће то  питање бити реше- 
но. Ми CMio овде одвојили и рекли смо која су министарствај 
савезна a Koijia cy савeзно-penубликaнскa, а за претседнике 
т.их двеју комисија hhcmiO' рекли иишта одређеио, тј., да ли 
су са1везни или савезно-реттубликански. Да оставимо ово 
отворено.

Милош Минић: Можда 'се претпоставља) да ће то бити 
једна пеитрализована установа, да нема двоструку потчиње- 
вост, већ само једну.

Претседник: Може да се ка1же да се влада састоји од 
министара и чланова владе.

Значи остајемо код првобитне стилизације. Прима ли се 
члан 98 без измеиа?

Милош Минић: Значи ипак ocxalje тако.



Претседник: Ова стилизација неће везати руке, јер из 
ње не произилази да неће бити других чланова владе који 
нису мкнистри. Ja миелим, према Томе, да- можемо прими- 
ти ова!ј члав.

ГТрима л-и се члан 98? (Прима се). Објављујвм да j e  чл.
98 мримљен.

Секретар чита чл. 99.
Сава Косановић: Je ли потребна овде ова диференци- 

јација? Jal мислим да она није потребва, јер његов поло- 
жај није друкчији, ако се на њега пренесу неки послови 
савезних министарстава!. Њ егов се ранг у оквиру републике 
не мен>а.

Претседник: Република може да има неко министарство 
какво нема Савезна влада.

Сава Косановић: To je разумљиво, али он ипак остаје 
министар републике и зато мислим да еије потребка ова 
диференциј ациј а.

Д-р Јован Ђорђевић: He ради се овде о рангу министа- 
ра, него о сцруктури министаретава. Овде би примедба! била 
оираидава кад би било речи о мивистрима. Међутим, овде 
се ојдређује структура и право поједивих министарстава. 
Им!а две в|рсте мивистарстава: једва која су везав!а са од- 
говарајућим савезним мивистарство!м у Савезвој влади и 
друга министарства која постоје само у републици, према 
томе имају самосталну »ајддежност.

Претседник; у  Савезвој влаД,и нема министарства ва- 
родвог |3дравл>а, просвете, социјалве политике; TOi су репу- 
бликанска минисгарства. (Сава Косановић: Ови ће се тамо 
по иазиву разликовати. — Д-р Јован Ђорђевић: Ово je чисто 
однос гарема горе). Ово je само кратак вазив да се каже 
да има мивистарстава која одговарају мивистарствима Са- 
везие владе и миниетарстава којих аема у Савезној влади. 
(Д-р Анте Рамљак: To je исги термин за два појма). Нису 
то два различита појма, него један појам. Ту су само два 
мивистарства, al 'Исти појам. У Савезној влади постоји Ми- 
вистарство финавсија, а постоји и у влади Хрватске и Цр- 
не Горе. Мивистарства фиваисија својим карактером су cai- 
везва републикамска министаретва, било у  Београду код 
Савезве владе, било1 у Београду код српске Владе, или у За- 
гребу код хрватске Владе. Hi сама реч значи да  га има и та- 
мо и овде.

Прима ли се чл. 99? (Прииа се). Објављујем да- je чл.
99 примљев. Прелазимо на чл. 100.

Секретар чита чл. 100.
Претседник: Ja  бих саопштио како су у другом Одбору



тај члан прерадили. Они су га овако прерадили: „Савезно- 
републикаиска миедистарства у народнивд републикама руко- 
воде самостално одређеном граном државне управе и обав- 
љају поред послова ив своје надлежности и послове саве- 
зно-републиканских министарстава Савезне владе на( основу 
њихових правилника, упугстава и решења одговарајућих за 
те послове, како Влади народне ре-публике, тако и одгова- 
рајућим савезним републиканским министарствима Савезне 
владе“. (Д-р Милош Московљевић: Ja предлажем да се реч 
„обавл>ају“ замени са „врше“). Може и „врше“. Да! прочи- 
там још једанпут: „Савезно-републиканска .министарства v 
народвим републикама руководе са!мостално> одређеном гра- 
ном државне управе и врше поред послова из своје надле- 
жност'и и послове савезнорепубликанских мииистарстава 
Савезне владе иа! оонову њихових правилника, упутстава и 
решења одговарајућих за те послове како Влади народне 
републике, тако и одговарајућим министарствима Са1везне 
владе“. (Д-р Златан Срешец: Ту имате два пута „одговарају- 
ћи “ са два омисла).

Претседник: Мени се чини да1 ово није ништа боље. 
Учинило ми! се да je нешто боље, али иије тако. Ми има- 
мо члан 128 који каже:

„У пословима) из савезне надлежности Савезна влада 
може обуставити све акте Владе републике, а савезни ми- 
нистри све акте министара републике, ако нису у сагласно- 
сти са савезним Уставом, савезним законима и законима! 
републике и  уредбом Савезне владе одлосно правилником 
савезног министра и уредбом Владе републике“.

Овде се ради о пословима! из саввзне надлежности и ja 
не 3«aiM д а  се то не схвати да та савезна надлежност зн,а- 
чи само оно што припада савезиим мииистарствима. Тиме 
je онда и цело питање ликвидирано.

Д-р Јован Ђорђевић: Ja молим да останемо по старом 
си-стему.

Претседник: Боље je да останемо по старом систе- 
му, само да место речи „обављају“ ставимо реч „врше“. 
Примате ли чла« 100 са’ овом изменом? (Прима се). 
Објављујем д а  je члан 100 примљен са изменом да се уме- 
сто речи ,/обављају“ ста!ви реч „врше“. Све остало остаје 
како je штампано.

Секретар чита члан 101.
Сава Косановић: Ja ие знам да ли су овде потребна! оба 

става.
Д-р Јован Ђорђевић: Ja мислим да б« овде требало 

унети још један члан иоји б« ква'ли(фиковао републикаиско 
министарство па да  се отприлике каже да републикамско



министарство руководи самостално појединим грана1ма др- 
жа!вне управе.

Претседник: Свакако ту треба унети једно ограничење 
омвирности, па да то унесемо као један иов члан.

Kao вов члан додаје се члан 101 који гласи:
„Рапублика!нска министарсгва народнс републике ру- 

ководе сауцосталмо одређеном граном државне управе из 
надлежности народне републике“.

Има реч д-р Милош Московљевић.
Д-р Милош Московљевић: Ja бих изоставио ове речи 

„народних република“, јер нема других република. Тамо су 
савезна министарства и савезно-реиубликаиска, а овде су 
републиканска и саВезно-републикаиска. Боље je да се не 
гомилају речи, јер и тамо омо казали савезно-републикан- 
ска.

Претседник: Онда се брише: „народних република“.
Прима ли се да чла!н 101 гласи овако: „Републиканска! ми- 
нистарства руководе самостално одређеном граном држав- 
ш  управе из «адлежности народне републике“? (Прима се). 
Објављујем да je чл. 101 при.мљен.

Онда! члан 101 постаје члан 102.
Секретар чита чл. 102.
Претседник: Има реч друг Косановић.
Сава Косановић: Зашто je речено „Уставом“, кад се за- 

»оном може мењати?
Претседник: У Скупштини народа су предложили ова- 

ко: „Претседништво Народне скупштине републике може 
оснивати нова, спајати и укидати постојећа министарства v 
саглаш ости са Устаћом ФНРЈ, Уставом републике и саве- 
зним законима“. Има реч друг Ђорђевић.

Д-р Јован Ђорђевић: Ми смо дали Претседништву да 
укида стара и установљава! нова звања. Одлука Претседни- 
штва ФНРЈ мораће да везује њих да морају да раде саглл- 
сно одлуци президијума народне републике.

П ретседни К : Зна-чи треба да кажемо: у сагласности са. 
(Д-р Јован Ђорђевић: Можемо рећи: У сагласности са са- 
везним законима и одлукама 'Президијума на^одне репу- 
блике). Онда би требало да кажем!о: „у сагласности са Уста- 
вом ФНРЈ, Уставом републике, савезним законима и одлу- 
кама Президијума Народне скупштине ФНРЈ“. (Д-р Јоваи 
Ђорђевић: Тај акт пренет je на' Президијум). Примате ли да 
члаи 102 гласи овако:

„Министарства републике оснивају се Уставом репубди- 
ке у сагласности са Уставом ФНРЈ“. Дакле, први став оста- 
је, а други да се промени и да гласи:



„Президијум Народне скупштине републике може осии- 
вати нова, спајати и укида!ти постојећа министарства у са- 
гласности cai Уставом ФНРЈ, Уставом републике, савезним 
законима и одлукама Президијума На'ро|дне екупштмне 
ФНРЈ“. (Прима се). Објављујем да je чл. 102 примљен.

ПретседниК; Прелазимо «a XI главу.
Секретар чита наслов XI главе и члаи 102 који постаје 

члан 103.
Претседник: Има ли ио какву примедбу?
Д-р Милош Московљевић: Ја  бих предложио да се не- 

што доиуни у заглављу. Овде се говори не само о органи- 
ма државне власти, него и о органима државне управе. До- 
сада je све то било< одвојено па мислим да би требало до- 
дат» у наслову о>ве главе после речи „власти“ речи „и 
улраве“.

Претседник: Може.
Д-р Милош Московл»евић: To ће исто бити после код 

територијаиних јединица.
(За! ови1М je Одбор усвојио члан 104 који je постао од 

члана 103).
Секретар чита стари члан 104 који je постао члан 105.
Претседник: Постоји предлог да се овај члан: подели на 

два члана-, тако да један говори о аутономним покрајинама, 
а други о аутономним областима. Прва два става била би 
један члан, а друга’ два, други члан. Прима ли се то? (При- 
ма се). Значи, последња два става постају нов члан 106. 
Има ли каквих предлога?

Сава Косановић: Може ли да остане код аутономних 
покрајина четири а код аутономних области три године? 
Да ли je та разлика намерно учињена?

Претседник: Учињено je тако због тога што се ради о 
мањој територији!, на којој избори могу чешће да се врше. 
Али мислим да je боље да и једно и друго време буде три 
године.

Д-р Милош Московљевић: Ja бих предложио да се у 
чла«у 105 и 106 место речи „за време“ ставе речи „на време“.

Милаш Минић: Довољно je три године.
Д-р Јован Ђорђевић: Заиста, много je четири године.
Претседник: Онда, молим вас да се одреди време, и дг 

будеј три1, иши четири године. Ja мислим да би било доста 
три године.

јСава Косановић: Д а не би било боље четири годиве? 
Јер, ако гледамо иа територију, на пр. Војводине и Црне 
Горе.

Д-р Јован Ђорђевић: Није ту у  питању само територи- 
ја, него и лрава.



Сава Косановић: Било би боље да буде једнолично, три 
или четири године.

Претседник: Ja бих смашио на трта године и за  покра- 
јине и за области. Прима ли се то? (Прима се). Онда, по- 
правимо у првом ставу члаеа 105 од четири на три године. 
Прелавимо на главу XII.

Михаило Ђуровић: Ja бих предложио једну стилску 
иоправку. Ми-слим да би речи „ва! време“ требало брисати и 
ставити caiMO „иа три године“.

Д-р Милош Московљевић: Може се ставити и тако.
Д-р Јован Ђорђевић: Кад се каже „иа време“, онда та  

означава' период.
Претседни«; Ja мислим да можемо останити „на време“. 

А сада идемо даље. Члан 105 постаје члан 107. Наслов се 
мање и гласи: „Глава XII — Органи државне власти у ад- 
министративно територијалним једииицама“.

Секретар чита стари члан 105, који постаје члан 107.
МилОш Минић: У првом ставу овога члана. испуштени 

су одбори градских рејона.
Сава Косановић: Мислим да je заграда горе непотребна.
Милош Минић: У трећем ставу помињу се градски ре- 

јови, па ммслим да би их требало поменути и у ставу 
првом.

Д-р Јован Ђорђевић: Требало би, заиста.
Претседник: Онда ћемо рећи „... градовима, градским 

рејонима, срезовима...“
Влада Зечевић: У Београду се показала потреба, с об- 

зиром на то што су рејони велики, да се створе и насеља. 
Насеља у  Београду имају просечно 6— 12.000 становника. 
Значи да морамо споменути овде и насеља. Кад помињемо 
месне одборе у местима са. 5—600 становника, онда морамо 
поменути и насеља са 6— 12.000 становника. To he бити слу- 
чај у  Београду, Загребу и Љубљани.

ПретседниК; To би се могло убацити тамо под загра- 
дом, у  првом ставу чл. 107. Питање je: хоћемо ли ми у Бео- 
граду бирати вародне одборе различито или истога дана и 
за град, и за рејоне и за насеља.

Влада Зечевић: Ми смо ироучавали ка«о стоји са Бео- 
градом. У почетку су створена насеља као помоћни органи 
рејонске власти, без печата и без ичега. Али, животом и ра- 
дом показало се да та насеља по обиму њихових послова и по 
свему треба да се уврсте у месне одборе. Или je т'о власт, 
или иије власг. Има насеља која броје 6— 12.000 становни- 
ка. Ако рејон сматрамо за  срез, овда w насеља улазе у ме- 
сни одбор. Пракса je показала да je то нео!пходно потребно.



Претседник: To смо већ разумели и не треба образла- 
.гати. Реч je сада о трајању мавдата.

Д-р Јован Ђорђевић: He може се праћити таква анало- 
THija између тих одбора и месних одбора. Насеља нису v 
npaiBOiM смислу народни одбори места. Нема смисла да- се то 
уноси у Устав.

Влада Зечевић: Ради се на томе да  се створи засебан 
закон за Београд, а аналогно томе за Загреб и Љубљану. 
Ми сада констатујемо сам-о у Уставу једну ствар која се у 
пракси показала као потребна, а посебним законом ће се 
регулисати сви потребни детаљи у погледу бирања и оста- 
лог. Тамо he бити регулисана цела структура.

Милош Минић: Питање je д а  ли су насеља органи вла- 
•сти, иии су то савети.

Претседник: Закон je казао да je Београд у рангу oicpy- 
ra и да се дели на рејоне у  рангу орезова, а насеља могу 
бити у  рангу мегашг одбора, Њ ихова компетенција ће се 
одредити законом, To све закон може да регулише, а не 
мора се то уносити у Устав.

Д-р Јован Ђорђевић: Централизам je у граду много 
потребнији Heiro на терену1. 'Нема никаквих незгода; да oeo 
буде уређено овако, или, мало друкчије, али то ће се регу- 
лисати законом:. Зато не треба овде уноеити насеља.

Претседник: Онда да остане први став чл. 107 овако: 
„Оргаии државне власти у .мести (сели-ма, мањим градови- 
ма), градовима, градским рејонима, срезовима', окрузима и 
областима јесу народви одбори“.

Ми имамо iK o c o b o  и  Метохију као аутономну област. 
Где имамо још облак:ти?

Влада Зечевић: Далмација je била подељена на округе, 
али у пракси се показало да je згодније да буду обласни од- 
бори, и изгледа да ће се тамо поново вратити обласни од- 
бори. У Истри постоје обласџи одбори.

Претседник: Ja мислим да ми можемо оставити облас.т 
као адм-инистрат'ивну јединицу, јер друге једииице не до- 
лазе у обзир. Само Хрватска може до-ћи у обзир да и;ма 
области, а можда' и Словенија са Приморјем.

Милош Минић: Ja мислим да би у чл. 107 после речи 
„окрузима“ требало додати речи: „великим градовима“, јер 
ми имамо у земљи три до- четир« града чија ће се етрукту- 
ра разликовати од структуре других градова.

Д-р Милош Московљевић: Ja хоћу још једном да се за- 
држим на називу „народни одбори“. Ja сматрам да би то 
требало изменити, иако смо о томе једанпут разговарали. 
Ради једнообразности, требало би да се претставничко1 тело, 
као највиши орган државне власти, у дотичној територи-



јалној јединици свуда зове народна скупштииа. Народне 
скуашгтине из своје средине бирају одборе, јер одбори то и; 
значе, тј. људе који су из ширег тела одабрани. Ти су од- 
бори онда извршни органи. Овако ће бити изв-ршни народ- 
ии одбор народног одбора.

Претседник: Неће се тако- звати.
Д-р Милош Московљевић: Зову се: извршни одбор на- 

родног одбора.
Д-р Милош МоскОвл>евић: Имате у Војводин.и Народну 

скупштину. Видите да Скупштина бира овоје извршне од- 
боре. To би требало да' буде и у срезовима итд. Јер, овако 
одбори држе своје скупштинс...

МилОш Минић: To су седвице.
Д-р Милош Московљевић: Да, то су седнице, a «е скуп- 

штине. Немојте бркати пој;мове. To je један велики број 
људи које je народ изабрао и они из своје средине одре- 
ђују извршни одбор.

Претседник: Ми смо ту дискусију водили.
Д-р Милош Московљевић: Среска скупштина, окружна 

скупштина и ма које удружење састаје се :на скупштину која 
je врховно тело.

Претседник: Ми смо о томе водили опет дискусију и. 
ja сам рекао све што сам о томе знао. Сматрам и сада да 
то треба тако да остане. Дошли смо до области и кисмо 
могли даље. Морали смо да издвојимо званично тело.

Д-р Јован Ђорђевић: Из овога се вид» да ми нисмо ко- 
пирали ништа, него да je то израз извесних традиција. На- 
родни одбор je највећа иародна тековина.

Претседник: Ако узмете новине из унутрашњости Ср- 
бије, или ма које друге јединице, ви ћете видети често из- 
вештаје са’ тих скупштина и сви, без икамвог дотовора ка- 
жу „скупштина окружног народног одбора састала се...“. 
Тако пише. He кажу да се састала среска скупштина' или 
окруж!на скупштина него: састала се скупштина! окружног 
или среског народног одбора.

Д-р Милош Московљевић: To показује да треба да се 
зове „скупштина“ само то тело.

Претседник; Заш то ми да кажемо другачије, кад je то 
природно настало?

Д-р Милош Московл»евић: Из са!ме генезе те речи, скуп- 
штина je била тело. Интересантно je читати старе новине, 
тамо се ие каже у скупштииу, него на скупштину.

Д-р Јован Ђорђевић: Ми се сад враћамо на историски 
појам те речи. ЗаТо  ̂ што je зиачила скуп грађана, м« je сад 
узимамо у историском значењу.



Претседник: Ja мислим да  не дира-мо оно што се при- 
'родно развило.

Димитар Влахов: To je традиција...
Д-р Милош Московљевић: To иије логично спроведено 

скроз. Ja! бих разумео да je то свуда тако, да се зове на- 
родии одбор и парламенат, јер он je одабран, као што je 
■Совјет, јер то  je на свом месту. А овде се каже само код 
најнижих територијалних органа.

Д-р Јован Ђорђевић: To je израз стварности, израз тра- 
.диција,-израз форми које су биле усвојене кроз борбу.

Д-р Милош Московљевић: Друго je било v борби, a 
друго je сада.

Д-р јован Ђорђевић: И после борбе...
Д-р Милош Московљевић: Кад почне да- функционише 

како треба, онда се треба вратиги иа о«о што je раније 
било.

Д-р Јован Ђорђевић: Ми се налааимо пред питањем да 
•ли 'ћемо- жртвовати један од пој.мова који' има демократски, 
нагтредан значај.

Д-р Анте РамљаК: Држим да друг Милош има> право. 
-Ja се слажем са тим.

Претседник: Да пређемо на чл. 106, који постаје чл. 108.
МилОш М^ни)ћ: Да ли je усвојен мој предлоц да се 

■иепред речи „градовима“ дода „градским рејонима“ ?
Претседник: Усвојили смо.
Милош Минић: А у другом ставу?
Претседник: He бих ja ставио да се у градским рејони- 

ма бирају одбори на три године...
Д-р Анте Рамљак: Ja бих испустио рок бирања, па бих 

,дао да то закон одреди. Зашто да Устав одређује рок. Ja 
се сла!жем са другом Московљевиће1М. Она његова терми- 
иологија je боља.

Претседник; Овде je ствар принцилијелиа. Што je мање 
тело, чешћи избори. Сасвим je правилан однос народа пре- 
ма власти да он у своме селу бира сваке године, а да. у  сре- 
зу и: округу итд. бира власт на три године.

Д-р Анте Рамљка: To ja  разумем.
Претседник: To може и Устав да  каже, а не треба да 

каже и за градске рејоне, зато јер градски рејони и град- 
■ска насеља бирају ксто као и град и у један исти дан сва 
тела која постоје у граду, било малом или великом. Зато не 
треба да се унесе у други став, да се не веже законодавац 
да се у рејону бира за  мањи рок него v граду.

Милош Минић: Слажем се с тим. Мислим да би треба- 
ло да градови дођу иза срезова и градских рејона.



Д-р Јован Ђорђевић: To je оправдано.
У Одбору Скупштине народа већ je усвојена измена у 

иаслову где je речено: „органи државне власти у местима 
и административно-територијалним јединицама“. Стога ми- 
слим да и у овоме ставу треба нагласити реч „местима“.

Милош Минић: Ја  мислим да треба да остане овај 
наслов.

Претседник: Тако je, јер овде се говори о администра- 
тивно-територијалним јединицама, а место je исто тако те- 
риторијалиа једииица.

Д-р Јован Ђорђевић: Ja сматрам да je овај израз „одр- 
жавају своје редовне скупштине према -прописима Устава 
народних република“ незгодан, јер то би значило да je лра- 
вилник за  скупштине Устав. Значи да се у1 неку руку дегра- 
дира Устав.

Претседник: He видим! разлога зашто ие би то остало 
Дс одржавају своје скупштине према прописима устава, a 
доцније ће се прописати д а  се скупштине одржавају тада и 
тада. (Сулејман Филиповић: Зашто баш то уноситиу Устав?). 
Па мора стајати у уставу републике да се на пр. обласие 
скушитине састају два пута, или рецимо, среске четири пута 
годишње итд., — то се мора Уставом прописати. Према 
томе ja  мислим да то остане.

Д-р Јоваи Ђорђевић: Могло би то да се двосмислено 
тумачи.

Претседник: Уосталом, ако иисистирате, можемо рећи 
и овако: „одржавају своје редовне скупттине према од- 
редбама устава и  закона народних република“, — па ће не- 
што бити од тога у уставу, а нешто у закону.

Д-р Јован Ђорђевић: Moje je мишљење ипак да ове 
речи „лрема прописима Устава“ треба да изостану и да из- 
бегнемо ту стилизацију.

Претседник: Према овоме се Уставом обавезују народ- 
не републике да законом пропишу детаље о  одржавању ре- 
довних скупштина.

Влада Зечевић: Из Устава проистичу сви остали зако- 
ки!, па и овај и нека се република позове иа закон.

Претседник: Ми смо и казали: „према закону народних 
република“, значи по њиховом закону.

Д-р Јован Ђорђевић: He види се јасно надлежност, ов- 
де je уствари питање рокова.

Претседник: Надлежност ће се одредити савезним ок- 
вириим законом. Према' томе можемо да кажемо овако: 
„Народчи одбори срезова, градова, градских рејона, округа 
и области одржавају своје редовне скупштине у роковима 
које пропише Устав народне републике“.



Милош Минић: Потребно je исто тако да се и у  друго- 
ме ставу унесу градски рејони, јер срезови и градови бира- 
ју  одборе на три године. Према томе ту треба узети и град- 
ске рејоне.

Претседник: Moje je мишљење да у другом ставу чл. 
107 не треба да дође „градских рејоиа“. Мој предлог бази- 
ра се на томе што сам мислио д а  и трећи став говори о не- 
ком дужем року. Међутим, видим да се и Београд налази 
у другом ставу. Онда значи да' ту може да се стави „град- 
ских рејона“. (М илош Минић: Ja! сам видео1 да сте то пре- 
видели). Јесте. Према томе и у  другом и у трећем ставу чл. 
107 убадујемо речи „градских рејона“ и то после речи „сре- 
зова“. (Један глас: И у Новом Саду постоји насеље).

МилОш Минић: Ту je питање терминологије. Оно 1амо, 
у Новом Саду није рејон. Оно je 'насеље.

Д-р Јован Ђорђевић: To je зато што1 немамо у погледу 
рејона типичне појаве.

Милош Минић: Имамо у Београду.
Претседник: Има1мо у Београду, али имамо и у Загре-бу.
Милош Минић: A то што постоји у Новом Саду, то je 

иопарцелисани град на насеља.
Д-р Славко Кузмановић: Градски одбор у Новом Саду 

je у рангу среског одбора.
Претседник: Према томе чл. 105 који сада постаје чл. 

107 имао би да гласи дефинитивно овако:
„Органи државне власти у местима (селима, мањим 

градовима), срезовима, градским реонима, градовима, окру- 
зима и областима јесу народни одбори.

Народне одборе у местима бирају грађави за време 
од две године, а народне одборе срезова, градских реона, 
градова, округа и области бшрају грађааи на три године.

Народни одбори срезова, градских реона, градова, 
округа и области одржавају своје редовне скупштине према 
прописима устава народних ре.ггублика“.

Прима ли се овај члан? (Влада Зечевић: Молим вас за 
реч). Има реч Влада Зечевић.

Влада Зечевић: Ја' тражим реч по питању градских на- 
сел>а. Основна снага народне власти лежи баш у томе што 
смо ми народну власт примакли! иајближе народу. На пр. у 
Београду власт je толико развучена по рејонима и отуда 
проистичу свакодневне грешке. Зато je потребно нагласити 
насеља. Хтело се не хтело, насеља ће постати органи на- 
родне власти. Зато  \мислим да у овај' члан треба да( уђ!у! И 
градска насеља. (Д-р Милош Московљевић: Молим за реч).

Претседник: Има реч друг Мшвдш Московљевић:
Д-р Милош Московл>евић: Ja помажем овај предлог



друга Зечевића. Јер, када су данас и засеоци, где има можда 
свега 200—300 људи, добили право да имају своје одборе 
да сами управљају и имају своје органе власти, зашто ви 
нећете да дате то право у  Београду насељвма, која можда 
имају по 10— 15.000 људи?

Претседник: Ето, шта je направио Зечевић! Направили 
сте то да друг Московљевић мисли да смо ми против H a 

c e  л>а!
Д-р Милош Московљевић: He мислим ja то.
Влада Зечевић: Ja миелим да друг Московљевић није 

добро репродуковао моју м.исао. Запазили смо како у Бео- 
граду стоји ствар са насел>има. Београдски градски одбор 
у већини je за то. Свгкодневна je пракса показала да на- 
сеља треба претварати у власти, јер што je власт ближа 
аароду, мање je грешака'.

Владимир Симић: Да кажемо да ће се у  великим гра- 
довима одредити надлежност.

Д-р Милош Московљевић: Ja још нисам завршио. Го- 
ворим из практичних разлога, а практичви разлози диктују 
да насел>а; буду у рангу места. To je много потребније у ва- 
рошима, где je ж«вот компликованији, односи замршенији 
и где се и-ма много више посла са властима1, na je 'потребии- 
је да та власт буде ближа вароду него' што je у једвом за- 
сеоку, које чак често пута не може ни да издржава своју 
власт.

Ви ћете видети да ihe ускоро одједанпут сасвим у су- 
ripoTHOM правцу почети да се развијају ствари, створиће се 
расположење да се сакупљају опет у £>ehe јединице. Испо- 
четка je било разједињаван>е, а сада ће -почети рад на 
сакуољању.

• Д-р Јован Ђорђевић: А ви хоћете да разбијате.
Д-р Милош Московљевић: Никакво разбијање. Ово je 

сувише цеетрализовано.
Влада Зечевић: У Уставу треба предвидети могућности.
Д-р МилОш Московљевић: Треба да се каже: „Насеља 

у великим градови-ма“.
Претседник: Зар не би могло да се каже на неки други 

начин, да се дода један нови став овоме члану 107 који би 
гласио овако:

„Основна административна територијална јединица на- 
родне власти јесте народни одбор села-, -мањег града и на- 
сеља у великим градовима“. Можемо ли овако да кажемо?

Влада Зечевић: Можемо.
Претседник: Онда кажемо шта je она основна ће- 

лија. Чак мислим да треба опоменути ту основву јединицу.



Д-р Јован Ђорђевић: Ми овде говоримо о оргаиима 
власти.

Претседник: И овде говоримо о органима власти,
само кажемо шта je основна јединица.

Д-р Јован Ђорђевић: Ја  мислим да без великог губит- 
ка т.реба да кажемо: „у насељима“. To могу да буду и' град- 
n^aj и  сеоска насеља.

Влада Зечевић: Ja хоћу да равликујем иасеља у селжма 
и насеља у градовима. Слажем! се са предлогом друга Прет- 
седника да се то спомене. Ако треба — да: се створи, ако не 
треба —  да' се не створи, али да се да могућност у Уставу.

Милош Минић: Ja сам малопре рекао моје мишљење о 
томе. Ta je ства'р један eKoneipHiMeHaT који се врши у Бео- 
граду. Тај експеримент join није довољна основа да се за- 
кључи да je нужно створити насеља. Ми v многим стварима 
ексnериментишемо у организацији на!ше народне власти и 
то je, такође, позитавна страна аашег рада. У пракси се по- 
казало д а  насеља хоће да буду органи народ«е власти, да 
се практично претварају у органе власти. Друго je питање 
да ли je добро да остане тако. Дешавало се да су насеља 
решавала нека питања која je могао да реши једино рејон, 
или чак само изврши одбор. Могло би се то поменути v 
Уставу, али ипак сматрам, да то није потребно. Оставимо 
то питање док се не рашчисти само од себе. Рејон je заиста 
велики mo броју становника, али се разликује од среза по 
томе ш то je стаиовништво збијено.

ПретседниК: Зато je иајбоље да се каже: „Организација 
народне вла'сти у великим градовима рагулише се посебним 
законима“.

Милош Минић: To нека буде као друга реченица прво- 
га става.

Претседвдк: Биће један закон који ће говорити о ор- 
ганизацији народне власти, почев од села па до града, а по- 
себно на пример закон о народним одборима града Бео- 
града и закон о  вародној власти града Загреба.

Сава Косановић: За то није потребно нарочито овла- 
шћен>е у Уставу. To се може и без тога прописа учинити. 
Додуше, не смета1 ништа, али није потребно.

Милош Минић: Уређење власти у Београду можда ће 
ттретстављати посебну главу тог закона.

Сулејман Филиповић: Требало би ствари оставити мало 
елактичиије. . .

Д-р Јован Ђорђевић: Ми не можемо питање великих 
градова да регулишемо општим законом; то je показало 
наше досадашње искуство. Морамо то да издвојимо, и ми



ту чињеницу подвлачимо овде. Ова речеиица показује да 
постоји саецијална структура.

Претседник: И то да буде други став у чл. 107. Питање 
великик градова остављамо да буде решено накнадно. Ja 
предлажем да то буде други став чл. 107 и да се уместо 
„регулише се“ стави „може се регулисати1“.

Милош Минић: Ja: бих то ставио као другу реченицу 
ттрвога става.

Претседник: He 'би имало смисла. Боље да буде други, 
иови1 став. Прима ли се чл. 107? (Прима се). Објављујем да 
je чл. 107 примљен.

Секретар чита чл. 108.
Д-р Јован Ђорђевић: Треба да стоји: „доносе свој

*буџет“.
Претседник: Онда да стоји: „утврђују свој буџет“.
Д-р МилОш Москрвљевић: Да ли бисмо 'боље казали 

„потчињени органи државне управе“ ?
Д-р Јован Ђорђевић: Органи државне управе то су из- 

вршни одбори. To je шири појам.
Претседник: И извршни одбор je потчињен народном 

одбору као  што je потчињен и онај милиционар, ветери- 
нар, путар, чувар шума итд.

Да ли се слажете са изменом да реченица: „обезбеђују 
заш титу јавног поретка и чувагње закона и права грађана; 
утврђују свој буџет“, гласи: „о1безбеђују заштиту јавног по- 
ретка и иопуњавање закона и чување права грађана; утвр- 
ђују свој буџет“ ? (Прима се). -

Објављујем да je члан 108 примљен, (Д-р Јован Ђорђе- 
вић: To je корисио. — Сава Косановић: Хоћете ли говорити 
о  здравственој акцији?) Ja не бих рекао, ту се ради о при- 
ередној и културној изградњи. Под културну изградњу спа- 
да и здравље, а све задатке не можете наређати. (Један глас: 
У првом реду можда би требало ставити „подређених ор- 
гана“ уместо „потчињених органа“. — Д-р Јован Ђорђе- 
вић: Друго je потчињених а друго подређених. Подређене 
власти су нижи народни одбори, а: ово су потчињене уста- 
нове које су исто на њеној територији. — Д-р Милош Мо- 
сковљевић: Ja бих ставио у  другом ставу место „одлуке“ — 
„наредбе“. — Д-р Јован Ђорђевић: To су ти месни закони 
који се зову одлуке).

Окружни одбор на скупштини донесе одлуку и напише 
читав један правилник о њему. (Д-Р Милош Московљевић: 
Да ли je довољно' 'казати „Одлуке“ ?) Довољно je. To je oin- 
шти пропис. (Сава Косановић: Одлука je у једном конкрет- 
ном случају. — Д-р Јован Ђорђевић: To je решење. — Ми- 
лош  МиНић: Одлука о стварању суда: о заштити националне



части у Србији). To je друго. Одлука значи један локални 
закон. (Сава Косановић: У Хрватској се друкчије каже). Ви 
у Хрватској' можете употребити реч која се тамо упо- 
требљава.

Изволите чути члан 109.
Секретар чита члан 109.
Сава Косановић: Зашто не би ставили место „општих и 

месних“ „својмх“?.
Претседник: Све су те власти месне, градске, среске,

окружне и обласне — локалне власти и ови су ти буџети ло- 
калног значења. Ви ћете имати општедржавни буџет, који 
се састоји и:з савевног буџета, буџета република и локалног 
буџета, а локални буџет ће обухватити све што иде од по- 
следњег села до округа и области.

Д-р Милош Московљевић: Ово у члану 109 je врло лепо 
казано, али. то не може да улази у Устав као један оба- 
везни пропис, јер ово je тако неодређено казано. To се 
само по себи разуме, а Устав и закони: прописују иа који 
се на1чи« манифестује иародна иницијатива у свима п<о- 
словима.

Претседник: Није овде реч о томе да je то нека жеља 
да се ослањају »а народне организације. To he бити за- 
конски обавезно. Стајаће у закону да ће народни одбор у 
селу бити' обавезан да држи чешће зборове грађана где ће 
изиосити буџет, о н>ему дискутовати и вршити, може бити, 
разрев noipeaa и  друге послове. Али поред тога може за- 
кон одборма да пропише обавезу да увлаче народне масе v 
иввесне послове, рецимо, у здравствену службу. Села имају 
неколико стотина или' хиљада саановника и један одборник 
може узети на се у подели рада бригу и одговорност за 
здравствану службу и он треба да створи и једно тело, ре- 
цимо, здравствену секцију, или савет у селу, који ће о томе 
водити рачуна. Али ту секцију треба да сачињавају сељаци, 
не може ту службу у секцији да врши један одборник, већ 
треба да се села обавежу да дају своје људе у здравствену 
секцију, да дају своје људе у просветну секцију и у ову или 
ону секцију, тако да то буде обавезно да се људи увлаче v  
извесне послове, и овај члан само омогућује да се та оба- 
веза унесе у закон.

Д-р Мило'ш Московљевић: Ja се бојим да то «е остане 
само лепа жеља.

Претседник: Ми смо то већ имали.
Д-р Милош Московљевић: To све треба да се регулише 

и Уставом и разиим законима и то не треба да остане не- 
нормирано, пошто све то зависи од схватања народа, од



организације и од власти ако су на своме месту. Мора се 
водити рачуна о расположењу народа.

Д-р Васо Чубриловић: Ja мислим да je ово један од 
најважнијих чланова Устава, ово ослањање на иницијати- 
ву и широко учешће народних маса у власти. To je нај- 
већа помоћ, коју Устав пружа грађанима у ограничењу вла- 
сти. Ево у чему je ствар. У Србији од 1804 године па све до 
слома старе Југославије трајала je борба 140 година око 
општинских аутономија. Била je вечна борба између наро- 
,да и 1ПОЛИЦИСКИХ власти које je изградила монархија. Овај 
Устав мења из темеља тај однос власти ттрема народу и даје 
широку основу и могућност народној власти да изграђује 
свој апарат у свим правцима рада ослањајући се на народне 
масе. Узмите сзмо случај код пољопривреде. Питање пољо- 
привредних ко-мисија, питање подизања стоке, питање борбе 
против сточних болести, питање борбе против биљних бо- 
лести, питање извођења плана сетве, одређује сама кародна 
власт. Али, ми имамо ту још и једну другу ствар. Узмите 
на пример ово: регулисање пошаше и сејање. у  нас на селу 
био je обичај да сеоски збор решава како треба засејати, 
како треба решити питање потрица »тд. To je све решава- 
но на селу,док иије дошла полиц.иска држава', која je гу 
народну имицијативу угушила и која није изградила свој 
апарат за ове послове изузев подизања касарни. Све то 
може да буде изграђено код народне власти на основу ово ■ 
га члана. Овај члан овакав какав je добар je, али може 
бити да би се могла учинити некаква допуна којом би 
поближе нешто могло бити изражено у закону.

Милош Минић: Ово што ћу сад да кажем иадовезује 
се у прилог говора друга Чубриловића. Основни принцип 
je  да народне ма-се учествују у народној власти, Један начин 
je Uit o  оне бирају претставнике, ä други je у томе што ,не- 
посредно учествују у вршењу државних послова. Овде je 
забележена једна карактеристична црта наше народне вла- 
сти >w oacBHiM о.правдано je друг Чубриловић назвао1 овај 
члан једиим од темељиих чланова нашега Устава, који тре- 
ба свакако да остане. По овоме члану наше вла;сти су дужне, 
и то je нарочито и изрично казано, да се ослањају на на- 
родне масе и организације раднога народа у вршењу др- 
жа!вних послова.

Владимир Симић: Као општа директива и декларација 
да, али са овим објашњењима не, јер су грађани делегирали 
за обављање државиих послова на одређено време своје 
претставнике и грађани и;мају права да опозову поједине 
,изабра1не оргаие и пре истека њихових мандата. Као једна 
декларација и  општа директива ово je добро, али конкрет-



но, како je то објаснио друг Чубриловић, власти би биЈлеј 
спутане у извршиван>у задатака, које морају у кратком року 
да врше на опште задовољство грађана, јер he их иначе 
грађани опозвати.

Д-р Јован Ђорђевић: Ja се слажем са другом Чубрилсн- 
вићем и Минићем v основном суштинском значају. Ту треба 
caiMO jam  додати да ово није само декларација и дирек- 
тива!, него je то уставна допуна основног принципа наше на- 
родне државе, а то je »ародна власт, јер народна власт 
ке само да je претставничка него je и мобилисање народа 
за. стално потпома-гање органа и за одржавање посредне везе 
са влашћу. Ви сте напоменули овде извесне задатке, али 
има и других задатака и тако се онда проширује база на- 
родне власти на тоталитет народа. Ово je једна конструк- 
тивна уставна одредба, која потврђује карактер народне 
власти која није изражена само у претстављању органа негс 
и у сталној мобилизацији народних маса. С друге страие, ја 
мислим да: ова одредба и са правие тачке гледишта има 
ррло велики значај. Друг Претседник je рекао да je ово 
једна обавеза за законодавца који доноси опште прописе 
да нађе могућности и средства да ангажује иаше народне 
масе у извесним облицима послова. Није само то ова допуна 
народне власти. Она, наравно, нема карактер прецизне и по- 
зитивне норме, али сама природа ове ствари не може да се 
уобличи. Али то je не само једва директива него уставна 
HOptMa која намеће низ права и дужности онима који изво- 
де народну власт.

Претседник: Има реч друг Симић.
Владимир Симић: Ja иисам мислио да  дискутујем о ово. 

одредби и примам je како гласи и схвата!м je онако какс 
je у завршној речи последњом реченицом објаснио господин 
Ђорђевић, али могу да ка)жем да онда нисмо логични и вра- 
ћамо се на начелну дискусију кад сам говорио о законо- 
давној иницијативи и референдуму. To су пуни изрази не- 
посредне демократије. И кад човек хоће да ангажује народ 
да сам собом влада, да га васпитава у т°м правцу, онда 
му и та! права признаје. Ово остаје као декларација која 
може конструктивно кроз низ година у васпитању да деј- 
ствује, али тај процес не би требало да спутава органе који 
су изабрани у кратким роковима’ за пословање, да врше 
ту власт у општу корист. To je тај смисао и остаје тај сми- 
сао. Узалуд друго објашњење! Гласам за овај члан као 
такав.

Претседник: Ja не видим из чега закључује друг Си- 
MHih да ту има спутавања одбора, кад  je управо смисао тогг 
члана обрнут. (Владимир Симић: To je тежња). Овде се на-



лаже и ставља обавева вародном одбору да у извођењу 
разних државних послова обавезно снажи и развија иници- 
јативу самог народа, да увлачи л^уде који иису чланови иза- 
браног претставничког тела, који нису чииовници, који нису 
управни органи, него су просто грађани свога места, да их 
приводи вршењу државвих послова. Тиме ће ти грађани 
томе одбору само помоћи, ако се на Tip., ради о здрављу, 
као шгго сам поменуо, па! одборник одговара з а  здравље rpa- 
ђана и он треба како најбоље уме да оргавизира здравстве- 
ну службу. Ако има лекара, лекар може бити претседник 
здравствене комисије. Десет до петнаест младих људи, ста- 
ријих људи и жена, ући he у ту здравствену секцију, који 
нису чиновници № нвће 'Примати' плату, али he добровол>но 
да помажу одбор и да се брину за здравље и да уводе до- 
бру хигијену обилазећи куће итд. И тако he бити и у разним 
другим пословима:, просветном и другом. Имамо одборе 
разних вослова: за ивградњу моста и шта Ти ja зна!м. Ту 
he управо народ благотворно и делотворно помагати на- 
родну власт и сарађиваће директно са народном власти на 
извееним посл-овима. Није то само једна декларација него 
и једна обавеза за народну власт код извршивања свих за- 
датака и према томе да буди иницијативу народа; и да узи- 
ма ту  nq(Moh од народа. To je једно средство, како друг 
Ђорђевић каже, да се осигурамо да се одбори не одвоје 
од народа, да се »е бирократизирају него да непрекидно 
раде у дослуху са народом. Ja мислим да je ово довољно.

Има! реч друг д-р Драгољуб Јовановић.
Д-р Драгол>уб Јовановић: Ja подупирем' овај члан и

хоћу да га оонажим тиме што смо ми у програму Народ- 
но:г фронта ставили један члан који говори паралелно са 
овим чланом. To што члан 109 Устава ставља у  задатак вла- 
стима ми омо у  програму Фронта; ставили у задатак народ- 
ним оргавизацијама и народу. Ja сматрам као једву од вај- 
већих снага нашег новог поретка то што ангажује у изво- 
ђењу јавних послова већи број људи него што je икада 
иједав режим досад чинио, и то не само код вас него и v 
другим земљама. Ja сматрам одиста да ову одредбу треба 
схватити не само као декларацију и добру жељу него као 
на'лог властима. Паралелно томе дошао je и налог самим 
организацијама у програму Народног фронта Југославије.

Претседник: Има реч друг Московљевић.
Д-р Милош Московљевић: Да кажем1 нешто кратко. Да 

би ова одредба заиста имала корисно дејство v демократ- 
ском смислу, а да се не би, може бити, скревуло на вешто 
недемократско, ja бих предложио да се додају овде речи: 
„добровољно учешће народних маса“. Јер видите како се



овде каже: „Народни одбори су дужни да се у извођењу 
општих и месних задаггака ослањају на иницијативу и ши- 
роко учешће народних маса и на организације радног наро- 
д а “. To значи дужни су да се ослањају' на широко учешће 
народних маса, ä то значи кулук. To je широко учешће на- 
родних маса. Наравно, овде се мислило на добровољно уче- 
шће, а да не би било недобровољно учешће, ja бих рекао 
„ка добровол>но учешће широких народних маса“. Кулукје 
потребна ствар у данашн>е време, кад немамо средстава али 
то треба да се регулише законом а Да не би било мимо за- 
коиа, да се метне „добровољно учешће“.

Претседник: Има реч друг Чубриловић.
Д-р Васо Чубриловић: Ja се не бих сложио с тим. Код ме 

не у Ми-нистарству раде се основна «ачела о организацији ло- 
љопривредне службе на селу, која ће се заснивати на ово- 
аде члану. (Д-р Милош Московљевић: Je ли добровол>но?) 
Негде ће бити! добровољно, а негде he бити дужност и оба- 
веза. Ако се неко прими д а иде да сврши курс за  3 месеца 
или пола године за n азача против заразких болести, онда 
није добровољио; ако се ерими на курс за пола године да 
проучи основне појаве биљних заразних болести, опет ће 
бити 'почасно; ако се прими да ради на пољопривредној се- 
тви и држава утроши и муке и> труда да  га спреми да може 
све то урадити, иако неће бити плаћен, опст неће бити до- 
бровољно. Има ствари које fee се радити добровољно. Тре- 
бало je израдити -пролетос статистику сетве у Војводини и 
позвали смо оргаиизације Народног фронта и омладинске 
организације у помоћ и то je било добровол>но. Тражили 
смо да организације помогну државну обавештајну службу 
како се креће сетва. Ту je 80% било добровољно, а негде 
није добровољно. Грађани имају обавезе према држави.

Претседник: Ja мислим да није потребно даље диску- 
товати. Нема опаоности да. je кулук или нешто слично са- 
држаио у овој формулацији. (Д-р Драгољуб Јовановић: 
Има реч „иницијатива“). Ослањаће се на иницијативу и ши- 
роко учешће народних маса. Ту се говори о обавезама од- 
бора да  се на то ослања, а не говори се о обвезама народа 
да учеетвује. Нема то везе са кул-уком ни у ком случају.

Прима ли се члан 109? (Прима се!) Објављујем да je 
чл. 109 примљен. Прелазимо на члан 110.

Секретар чита члан 110.
Милода Минић: Ja бих предложио да се у овој рече- 

ници мало измени стилизација, па уместо да с.е каже „које 
бира скупштина народног одбора“, да стоји „кој-е бира на- 
родни одбор на својој скупштини“. To je потребно баш 
због постојеће збрке између термина „скупштина“ и „на-



родни одбор“. Постоји схватање да! народни одбор сачиња- 
вају два органа: скупштина, и извршни одбор, јер постоји 
народни одбор који одржава своје скупштине, а постоји 
и извршни одбор. Те збрке има нарочито код нас у  Србији 
и мисли се да! je скупштина нешто шире од одбора. Међу- 
тим, ми имамо народни одбор и његов извршни одбор. Ja 
бих предложио да се каже: бира: народни одбор на сво-
јој С К у П Ш Т И Н И ' “ .

Претседник: И кад се народни одбор састане на својој 
скупштини1, онда се одржа!ва скушитина народног одбора.

Д-р Јован Ђорђевић: Требало би рећи да народни од- 
бори бирају своје извршне одборе «а својим скупштинама. 
Иначе би ова одредба била у  несагласности са ставом 4 
члана 107.

Претседник: Овде се каже да су изврнши и наредбо- 
давни органи народног оДбора извршни одбори које бира 
скупштина народног одбора свуда осим' у мањим селима у 
којима нема народних одбора. Ja! мислим да ту нема су- 
протности.

Д-р JOiB,aH Ђорђевић: Има, јер овде кажемо „осим у 
мањим селима“.

Претседник: Зато што у члану 109, старом, кажемо да 
су у ма!њ:цм селима извршни органи претссдпик и секретар.

Милош Минић: To би могло да се избаци, јер je rope 
тачно речено ко има скушитину.

Д-р Јован Ђорђевић: А сам члан требало би еочети:
„Народни одбори на својим скупштинама...“

Влада Зечевић: Овде из-гледа! да тшје јасно да у мести- 
ма, у селима постоји традиција, која се у пракси показала 
као корисна, да народ на редовним састанцима пуноважно 
решава сва питања која се тичу и одговорности према ви- 
шим властима и проблема унута!р села.

Д-р Јован Ђорђевић: To je збор.
Милош Минић: To ће закон назвати збором и решиће 

то питање.
Влада Зечевић: Народ то зове састанак и иа! тим са- 

станцима решава све.
Претседвик: Овде се хтело ре^и да народни одбори, 

ocHiiM одбора у мањим селима’, имају свој извршни одбор. 
Можемо да одвојимо сада ово бирање и да кажемо да ма- 
ња села имају извршии орган, али немају одбср. Могли би- 
смо рећи: „Извршни и наредбодавни органи нароДних од- 
бора, осим у мањим селима, јесу извршни одбори“. За- 
тим: „Извршнс одборе бира месни одбор, или виши одбор 
на својој скупштини“.

Милош Минић: М е с н и  одбор нема скупштине. Мени се



чини да друг Претседник има право. Само не треба казати 
„у мањим селима“, него „у местима“.

Претседник: Извршни одбор маже да има и село ако 
je веће. А ако je село мало и може да бира свега пет људи 
у одбор, онда ту не може да се бира извршни одбор, него 
су извршни орган претседник и  секретар.

Д-р Милош МОсковљевић: Незгодно je да буду само 
двојица, јер како ће се решити једно питање у коме се они 
не сложе.

Претседник: Ако се не еложе, сазваће ону петорицу који 
су чланови одбора, па ће се сложити.

Д-р Акте Рамљак: Могло би доћи до тога да једно веће 
место, рецимо Србобран, изабере само два одборника.

Претседник: He може да дође до тога да Србобран cä 
својих, рецимо, 15.000 становника изабере два одборника, 
јер he закон одредити према броју становника! колико једно 
место може да и;ма одборника. И ja не знам како долазите 
на ту идеју.

Д-р Анте Рамљак: Па како у Сједињеним Државама 
бирају једног претседника?

Претседник: Јесу ли тих 15.000 људи решили да исме- 
јавају сами себе? Ja мислим да je немогућа ствар правити 
такве претпоставке као што чини друг Рамљак, да једно ме- 
сто од 15.000 становника бира два одборника. Ja признајем 
да сам неспособан за дискусију са другом Рамљаком, и од- 
ричем се даљег задовољства у том погледу.

В лада Зечевић: Ми имамо у планинским крајевима мала 
раштркана села која имају 20—30 кућа на једном великом 
простору са свега 150—200 становника. Таква мала раштрка- 
на села морају бирати извршни орган. Зато се овде и пред- 
виђа да и та мала планииска тако раштркана села »мају 
своју власт.

Претседник: Ми смо у току народноослободилачке бор- 
бе предвидели за та мала села, за те засеоке, да: немају од- 
бор, већ само повереника, и он je био везан са најближим 
одбором. Он je био тамо нека власт, али je ишао на седни- 
це најближег народног одбора. To je село' тако мало да не 
може дати из своје средине једно тело од 5—7 одборника. 
Зато се и сада за та; мала села прави изузетак. Таква мала 
села не могу имати извршни одбор, али село које није су- 
више мало може имати извршни одбор, јер оно може имати 
и 9 и 12 одборника, и може од њих изабрати њих петоро 
да буду извршни одбор и да им подели посао.

Могло би се рећи овако: „Извршни и наредбодавни ор- 
гани народних одбора, осим у мањим селима, јесу извршни 
одбори. Извршни одбор сачињавају претседник, потпрег-



седник, секретар и чланови“. Дакле, да се бришу речи: „које 
бира скупштина народног одбора“.

Д-р Драгол>уб Јовановић: Морамо рећи: „које бира
скупштина народног одбора“, јер ако то не кажемо, они 
би могли бити и постављени.

Претседник: To he се рећи у закону.
Друг Ђорђевић предлаже ову редакдију: „Народни од- 

бори бирају све извршне и наредбодавне оргаие. Извршни и 
наредбодавни органи јесу извршни одбори“. Ja мислим да' не 
би могло тако да се каже. Извршни и наредбодавни орган 
у  мањим селима није извршни одбор. (Д-р Јован Ђорђевић: 
Ово je апште правило које има изузетак).

Могло би се овако рећи: „Извршни и наредбодавни ор- 
ган« народних одбора јесу извршии одбори. Извршни одбор 
у селу и мањем граду бира народни одбор из своје средине. 
Извршни' одбор града, среза, округа и области бира одго- 
варајуће претставничко тело.

Милош Минић: Ми имамо велика села и велике варошн- 
це. Имамо Азању у Ббоградском округу која има 12.000 ста- 
новника. Она нема само чланове Извршног одбора, него има 
и 20—30 чланова пред којима Извршни одбор полаже ра- 
чун. To није скупштина. To1 je један форум између скупшти- 
не и извршног одбора, створен je само зато да, би се пред 
њиме полагали рачуни. У мањем селу може се полагати ра- 
чун пред бирачима. Имамо Младеновац, Лазаревац итд. који 
имају већ:и број становника, и не може извршни одбор пред 
свима њима полагати рачун.

Претседник: Свако место које се не дели на рејоне има 
calMo народни одбор, а та\ј н!ародни одбор има свој ^мзвр-1 

шни одбор. Једно место које се не дели на рејоне нема 
скупштину. Оно има пленум и извршни одбор. Велики град 
мора! да има скупштину. И рејон мора да и.ма скупштину. 
Насеље у Београду неће имати скупштину, али he рејон 
имати.

Милош Минић: To je шаролика ситуација. Имамо град 
који je у рангу среског одбора, а има мање становника него 
на пр. Азања. Узмимо конкретно- Ча1чак.

Претседник: To je друга ствар. Град који има срез,
треба да има екупштину, а град који нема рејона не може 
да  има скупштину.

Милош Минић: Али, има збор грађана.
Претседник: Београд je имао збор грађана. To вије уки- 

нуто...
Сава Косановић: Каква je ту техника?
Претседник: Постојала je та институција и гаије укину-



та. To je било још тада када je Београд имао 70.000 станов- 
ника, а било je и пре рата.

Сава Косановић: Онда жене нису имале права гласа и 
било je пуно мање бирача.

Д-р Драгољуб Јовановић: Онда нам морате рећи шта je 
скупштина'. Ja сам разумео да je то пленум народног одбо- 
pa, а такав пленум може имати сваки одбор. Ja то тако ра- 
зуме:м. Већа места имају одборе од 20, 30 или 50 лица, и кад 
се скупе сви онда je то скупштина. Тако смо досада го- 
ворили.

Претседник: Скупштине су предвиђене за срезове, гра- 
дове, градске рејоне, округе и области.

Д-р Милош Московљевић: Али, каже се: одбор држи 
своју окупштину. Уствари то су седнице. Седнице у пле- 
нуму.

Владимир Симић: У ком ће то бити облику то ће ре- 
шити закон.

Претседник: Имамо горе мање градове. Ни мањи гра- 
дови «е могу имати скупштину.

Милош Минић: Ни велика села не могу да имају скуп- 
штину.

Претседник: У Банату и Бачкој имамо села са 20.000 
становника.

Д-р Славко Кузмановић: Стари Бечеј je село а има пре- 
ко 20.000 стаиовника.

Д-р Јован Ћорђевић: У Војводини су сва села велика.
Владимир Симић: Таквих случајева има и у Србији, ре- 

цимо Лапово.
Претседник: Ja мислим да не грешимо кад каЖемо да 

извршне одборе у селу и мањим градовима бирају народни 
одбори из своје средине, а кзвршне одборе града, градског 
рејона, среза, округа и области бира одговарајући извршни 
одбор на својој скупштини.

Д-р Васо Чубриловић: За!што се ова ствар :не би регу- 
лисала законом? Ми треба да поставимо само основна 
начела.

Претседник: To je оно основно што хо1ћемо да дамо.
Милош Минић: Ja се слажем са формулацијом која je 

сада дата. To одговара правом стању ствари. Узмимо за 
‘Пример Мла'денова:ц и друге вароши у Србији које немају 
ранг среског одбора. Имали смо Краљево, где je до недав- 
но био исти случај док га није српска влада прогласила гра- 
дом. Није имао скупштину, већ већи број чланова народ- 
ног одбора,, пред којим je полагао рачуне. Тај тип одбора 
ми ћемо имати код mac, тип између сеоског одбора и 360- 
pa бирача пред којима ће пола1гати рачуна...



Претседник: Може да постоји и збор грађаиа:.
Милош Минић: He кажем да не може. To he закон да 

регулише. Али кажем да и такво* место може имати взвр- 
шии одбор. На такво место, ако je мало село, био би чпри- 
мењен чл. 109, који каже да извршви орган сачињавају 
претседник и секретар. Али ако су села' велика или варо- 
шице, одбори су чак и у структури мало другачији. Фор- 
мулација коју je дао друг Претседвик потпуно задовоља- 
аа стварно стање и може се усвојити.

Претседник: Онда би с тим били готови.
Милош Минић: Ja сам био мишљења да се реч скуп- 

штина избаци и да се зове седница, али je то ушло у масе 
тако да се то не може учинити. Ми то можемо избацити у 
Уставу, али га кеће избацити масе.

Претседник: To би био грех.
Милош Минић: Mhi t o  можемо избацити из Устава, али 

то би остало само празно слово на папиру, јер je то већ 
ушло у праксу.

Претседник: Да ли да унесемо у Устав институцију 
„збор грађана“.

Милош Минић: Имамо збор бирача.
Претседник; To je и у граду и селу и онда je сасвим 

ja cH iO .

Милош Минић: Мислим да можемо да изгласамо.
Претседник: Прима ли се чл. 110 који би гласио: „Извр- 

шни и наредбодавни органи народних одбора, осим у ма- 
њим селима, јесу извршни одбори. Извршни одбор сачиња- 
вају претседник, потпретседник, секретар и чланови.

Извршне одборе у селима и мањим градовима бирају 
народни одбори из своје средине. Извршне одборе градских 
реова, града, среза, округа и области, бирају одговарајући 
народви одбори ва својим скупштивама“ ?

М илот Минић: Да ли се може рећи „у већим селима 
и мањим градовима“ ?

Д-р Јован Ђорђевић: У чл. 109 биће о томе реч>и.
Милош Минић: Добро, слажем се с тим.
Претседник: Ja бих овде додао још реч „одговарају- 

ћи“ »ародни одбори.
Према томе цео би чл. 110 гласио овако: „Извршни и 

варедбодавви органи вародвих одбора, осим у мањим се- 
лима, јееу извршви одбори. Извршне одборе у селима и 
мањим градовима бирају народни одбори из своје среди- 
не. Извршве одборе градских рејона, градова, срезова, 
округа и области бирају одговарајући вародви одбори ва 
својим скупштинама. Извршни одбор сачињавају претсед- 
ник, потпреТседник, секретар и чланови“.



Прима ли се овај члан 110? (Прима се). Објављујемда 
je  чл. 110 примљен.

(3ai овим je Одбор усвојио чланове 111, 112 и 113 који 
-су постали од чланова 109, 110 и 111).

Секретар чита чл. 112 који тгостаје чл. 114.
Д-р Милош Московљевић: Овде при крају место „оде- 

лењу“ треба ставити „одељењу“.
Претседник: Прима ли се чл. 114 с овом малом језич- 

ном изменом?
Д-р Драгољуб Јовановић: Ja бих предложио да: се у 

•овоме члану уместо речи „за руковођење појединих грана“ 
стави „за вођење појединих грана“. To ништа не смета, a 
ja! мислим да je боље речено.

Претседник; Ja мислим да баш треба да остане овако, 
само место генитива „појединих грана“ да ставимо абла- 
тив „појединим гранама“.

Д-р Драгољуб Јовановић: Пошто одмах у истој рече- 
вици имамо реч „под руководством“ онда je боље да ста- 
ви.мо „вођење“.

Претседник: Добро, ставићемо „за вођење појединих 
грана“.

Примате ли чл. 114 са овим малим изменама? (Прима 
се). Објављујем да je чл. 114 примљен.

Данашњу седницу закључујем, а наредну заказујем за 
сутра, понедељак, у  16 часо-ва после подне.

(Седница je закључена у 13.15 часова).

о



Д в а н а е с т а  с е д н и ц а
(31 децембра 1945)

Почетак у 16,20 часова.

Претседавао претседник Моша Пијаде.

Претседник: Отварам седницу Уставотворног одбора. 
Молим да чујете прозивку.

Секретар д-р Макс Шнудерл прозива чланове Уставо- 
творног одбора.

Претседник: Молим да саслушате записник прошле сед- 
нице.

Секретар чита залисник једанаесте седнице Уставотвор- 
н-ог одбора од 30 децембра 1945 године.

Претседник: Чули сте записник. Има, ли ко какву при- 
медбу? (Милош Минић: Ja бих имао примедбу код члана 
110. Чини ми се да нису прочитане ове речи: „које бира 
скушитина народног одбора“). Јесте, то je прочитано. (Ми-  
лош Минић: Извините нисам чуо). У члану 106 речено je у 
четвртом реду „за;“, а треба да буде „на“. На два места 
имамо тај случај. Место израза „за“ у првом ставу члана 
105 треба ставити „на“. У иовом члану 106 у првом ставу 
пише: „за време три године“ а треба: „на време три го- 
дине...“

Друго, у члану 107 нисам чуо да je место: „шрема про- 
писима“ речено „у роковима које прописује Устав народ- 
не републике“. To je изостало.

Прима ли се записник с тим исправкама? (Прима се).
Прелазимо на дневни ред: претрес XIII главе —- Су- 

дови и  јавно тужиоштво.
Има реч друг Ђорђевић.
Владин повереник  д-р Јован Ђорђевић: Глава која сада 

долази обухвата једну врло важну материју у организаци- 
ји наше нове државе. У питању je орга«изација судства, 
организација једне веома важне установе у ти'пу наше фе- 
дерације, установе која je иозната’ ттод именом Јавно тужи-



аштво. Ова глава састављена je  углавном на основу прак- 
се) K lo ja  је( већ утврђена! код нас и на основу зг!хтева> K o j t f  

се постављају органима правосуђа у једној уставној и прав- 
Kioj држави.

Поред органа државне власти и органа државне управе 
као трећи орган који допуњује јединство наше народне 
власти јесте орган правосуђа, односно цела организација 
правосуђа код иас. Једна од битних карактеристика право- 
суђа, према овоме нацрту Устава, јесте то да je правосуђе 
једна установа од законског карактера, врши функције пра- 
восуђа и' примењује закон. И у трећем стубу организације 
на:ше државе, у правосуђу, остварен je основни принцип 
уређења наше државе, a то je приицип јединства власти. 1

Наше- народно' судство, које je организовано кроз ову 
главу, заснива се на свим принципима демократског и ци- 
вилизованог судства модерног друштва. Оно се задовоља- 
ва само најопштијом организацијом прописа, који имају 

•уставии карактер, а целокуину материју у њеном даљем 
разрађивању оставља законима. Ja мислим да ми овде оста- 
немо код оних најбитнијих принципа који дају скелет на- 
шем судству, а да све остало оставимо законима.

Судство у овој глави с једне стране има ту велику но- 
вину што има као сваки државни орган у нашој новој др- 
жави народни карактер. Њ ега су изабрали народни прет- 
ставнички' органи и оно, што je врло важно, обухвата, у сво- 
јим већима не само судије у традиционалном смислу — 
професионалне лравнике и професионалне судије — н-его и 
народ, односно поротнике, који у смислу тога укључења по- 
јачавају карактер нашег судства. У овој глави je предло- 
жено да један израз који je доста популаран у нашем наро- 
ду, који претпоставља учешће народа у суђењу, израз по- 
ротника, поново повратимо и уведемо са измењеном ка- 
рактеристиком «ашег судства.

Друга карактеристика нашег судства јесте да je оно- 
Једно ефикасно судство које обезбеђује примену права и 
примену закона на један брзо одређен и  јасаи начин, без 
формализма и о«их традиционалних и компликованих по- 
ступака који су карактерисали старо судство.

Што се тиче јавног тужиоштва’, то je једна установа 
која je још увек у процесу организовања, у  процесу разви- 
јања, код вас. Оно je одиграло једну важну улогу у једин' 
ственој борби и спровођењу нашег правног поретка и оно 
и даље остаје један важан фактор у обезбеђењу уставне и 
правие државе — нове Југославије. У овом делу Устава 
јавно тужиоштво je само цитираво у својим битним ка- 
рактеристикама, а даље разрађивање остављено je да н а



основу искуства и развоја ове установе буде спроведено 
кроз законе. У сваком случају, и код судства и код јавног 
тужиоштва' дате су доста прецизно и одређено тенденције 
развоја, дати су оквири који су укључени у целокупну 
уставну организацију нове Југославије.

Ja бих доциије у дискусији има,о извесне примедбе у 
етогледу новије формулације и мало другачијег распореда 
чланова и то ћу оставити кад буде дискусија у поједино- 
сти!ма.

Претседник: Жели ли ко начедно да говори о о-в-ој гла- 
ви. (iHe јавља се нико). Онда да пређемо на читање поједи- 
них члавова.

Секретар чита члан 113, који je постао члан 115.
Претседник: Жели ли ко да говори о овоме члану? (Јав- 

ља се за реч Светозар Вукмановић-Темпо).
Светозар Вукмановић-Темпо: Ja мислим да би у првом 

ставу овога члана, на крају, требало избацити речи „војни 
судови“. Сматрам да би, с обзиром на, специјални карактер 
војних судова и с обзиром на потребу чувања војне тајне, 
организацију војних судова требало издвојити испод вр- 
ховног суда тако да они добију карактер посебних судова, 
што уствари и јесу. Организација и надлежност војних су- 
дова треба да дође под општу формулацију другог става 
овога члана, у  коме се каже да се законом могу оснивати 
посебни судови за одређене врсте спорова. Под ту формула- 
цију дошли би и војни судови. Због тога мислим да би 
специјално у пртЈОм. ставу овога чланд требало брисати за- 
вршне речи „и војни судови“, док би остала, два става 
остала непромењена. На’ тој линији ja бих предложио и из- 
мену члаиа 120 нацрта, ако буде усвојен овај мој предлог.

Претседник: У чему би се састојала измена члана 120 
нацрта?

Светозар Вукмановић-Темпо: у  томе што би се у пр-
BOiM ставу брисале речи „у грађаноким, кривичним и војним 
предметима“. Место речи „судски орган“ могли би ставити 
„орган правосуђа“. У другом ставу истога члана; требало би 
брисати речи „између грађанских и војиих судова“. Јер ако 
бисмо ставили у кадлежност врховном суду да шрати рад 
војних судова, ми бисмо дали могућност да у  унутрашњу 
организацију Еојске, која je тајна, могу завиривати и ци- 
вилна’ лица. Без обзира на то што су у питању и највиши 
судови, ja и;м то не бих дозволио. To je моје мишљење.

Претседник: Жели ли још: ко да говори?
Д-р Славко Кузмановић: Ja бих се сложио са предлогом 

друга Вукмановића. Само бих додао да, би у  другом ставу 
чл. 113, однооно садашњег чл. 115, требало рећи не „законом



се :Могу оснивати...“, него „савезним законима...“ Јер, зако- 
нодавство je јединствено, а из овога излази да би се судо- 
ви могли осгаивати и на основу закона република. Ако се 
прецизно каже „савезним законом“, онда се то тачно ра- 
зуме.

Уз то, ja бих 'предложио да се трећи став овога члана 
издвоји као посебни члан, или1 да по:стане први став следе- 
her члана.

Претседник: Жели ли још ко реч? (Јавља се за  реч Вла- 
димир Симић).

Владимир Симић: Друг генерал je покренуо једно пита- 
ње које je толико старо колико и борба «арода за демо- 
кратску власт. А његов je предлог прот-иван тој борби наро- 
да  за демократску власт. He ради1 се овде о тајнама унутра- 
шње војне организације, нити пред војним судовима по 
кривично,м војном закону та унутрашња војна организација 
долази до видела. У тексту овога Устава каже се да су 
расправе пред судовима по правилу јавне, што значи да не 
морају бити јавне, ,И кад се Врховни суд ФНРЈ појављује 
v једном од својих одељења као надлежан ради врховног 
судског надзора у поступању војиих судова, није оправда- 
но да се у томе види мешање цивилне у војну власт, него 
се ту може да види уједначавање и стварање једне праксе, 
поред грађанских, и код војних судова, која ће пракса v 
обједињеном тумачењу Врховног суда гарантовати оно што 
je битио у сваком судству, a то je — правилна примена за- 
кона. »

Ако би се усвојило оно што je овде речено у -погледу 
војних -судова и њихова организација' оставила само зако- 
ну, онда би' то чудно изгледало јер се у самом тексту Уста- 
ва, — у коме се говори о Југословенској армији, што je 
сасвим на свом месту, где се говори о организацији свих 
власти у држави, што je такође на свом месту, — не би 
«ишта говорило о организацији војних судова који као 
такви и постоје и функционишу и веома су значајанфактор.

Према томе, ja, налазим да je нацрт Устава овај про- 
блем решио правилно, да ira je решио демократски, као што 
je уопште карактер овог нацрта Устава демократски, и да 
га je решио на један начин којим je прихваћено оно што je 
у прошлости било врло значајно и важно, борба: да се обје- 
дињавање јудикатуре у чиирем смислу обави баш на тај на- 
чин што ће врховни суд у земљи, који иначе мора. да пру- 
жи пуну гф ан ти ју  сваком и свима за правилну примену за- 
кона, у једном од својих одељења — где ће судити о кри- 
вичним, грађанским и осталим стварима — имати врховну 
«адлежност и за »војне кривичне предмете.



Уосталом, закон који je Привремена народна скупшти- 
на донела о војним судо-вима, говорећи баш о надлежно- 
сти тих судова за суђење генералима и адмиралима, када je 
за њих установио једностепено судство, јер њима суди про- 
ширено веће у првом и последњем степену, проширио je 
тиме дотле ограничену могућност њихове одбране на тај 
наиин, што би и они могли путем жалбе на Врховни суд 
подвргнути евентуалној ревизији судску одлуку. У жељи да 
се и за те највише чинове у војсци пружи гарантија у по- 
гледу суђења, то веће je проширено на лет судија, место 
три. Али то гае би била довољна гарантија. И када се до- 
носи Устав, који треба да важи за један дужи период вре- 
мена, ми треба да се задржимо на овој редакцији нацрта 
Устава, која je тај проблем сасвим демократски решила, 
потпуно сигурни да тиме не омогућавамо неко неупутно 
мешање грађанске власти у послове војие власти, утолико 
ripe што се овде не ради о орга-низацији војне службе као 
такве, него о кривичним делима која се догоде у вршењу 
службе, у смислу војио-кривичног закона' Зато бих био 
мишљења, да редавдија чл. 115 и осталих чланова који го- 
(воре о суловима остане онако како je то «ацрт 1Устава 
предаидео.

Д-р Јован Ђорђевић: Ja бих се сложио са тим да код 
нас у  Југославији има једно судство које je опште и које 
суди сви-ма гра!ђанима уоташте за све типичне случајеве кри- 
вичних дела. Али поред тога, сшштег судства, грађанског 
судства, лостоје и посебни судови «оји суде посебне споро- 
ве, који суде посебним категоријама грађана. To1 je једна 
тенденција! која се остварује у свима модерним државама. 
И у Совјетском Савезу, и у  Америци, и у Енглеској и оста- 
лим модерним државама шостоје судови за транспортно 
право, за речно гграво, за радно право. И према концепцији 
коју смо ми имали, и војни судови су такође судови који 
суде извесне специјалне спорове и извесној специјалној ка- 
тегорији грађана. Код војних судова постој« извесиа спе- 
цифичност која карактерише то судство, и Устав треба да 
се задовољи тиме да регулише оно глобално судство, оп- 
ште судство, а да се посебно судство регулише посебним 
законима. И у том смислу ja бих се сложио са предлогом 
друга Вукмаиовића, да се ове речи „и војви судови“ изо- 
ставе из првог става чл. 115, и да се то разуме тако да 
ће се ашсебним зако«ом регулисати питање војних судова, 
у смислу става 2 чл. 115, где се говори о оснивању посеб- 
них судова за одређене врсте спорова. Што се тиче војног 
судства, ;поред потребе за нарочитим познавањем спорова 
који су у питању, долазе и извесни обзири народне одбра-



не. Ja мислим да, код тих судова, иако се не износе, тајне 
у  правом смислу те речи, ипак долазе у обзир извесна ор- 
гавиза1циона питања, која би, с обзиром на моменте у ко- 
јима живимо у процесу изграђивања наше државе, могла 
да се решавају једним мало опецијалнијим поступком и на 
други на;чин него што се то изводи нред обичним судови- 
ма. И са те тачке гледишта, ja бих дао могућност за ства- 
рање посебног судства и био бих за  то да се чл. 115 гене- 
рално и уапште формулише како je то предложио друг 
Вукмановић, а да оставимо пракси и посебном законодав- 
ству да регулише детаље и да реши питање о постојању 
највишег војног суда. Ми имамо више поморске судове, 
више транспортне судове, више радне судове, који су из- 
двојени из редовног општег судства. Тиме вије ни најмаље 
погажен принцин поштовања закоеа и демократска начела. 
Има извесних специфичности у карактеру тих спорова и у 
карактеру категорија грађана који су у питању, које траже 
извесне нарочите форме у суђењу и поступку.

Милош Рашовић: Изгледа ми да би настала празнина 
ако овде не бисмо поменули војне судове. Војви судови су 
редовни сталии судови који суде извесне кривице v војсци. 
He би се они могли подвести под други став чл. 115, iep се 
ту мислило на посебне судове за одређену врсту спорова, a 
војни судови су редовни судови, о којима се говори у ста- 
ву 1 чл. 115. Тиме што су овде предвиђеви и вој:ни судо- 
ви ,не доводи се у питање никаква војна тајна. Ту се само 
помињу војни судови који су стални редовни судови и који 
стално постоје.

Милош Минић: Слажем се са мишљењем друга Темпа 
и друга Ђорђеви-ћа. Војни судови се не могу сматрати као 
оташти редовни судови. To je посебна грана нашег правосу- 
ђа, и ако бисмо дискутовали где ћемо да, их поменемо, ja 
не бих био за то да се они помену заједно са осталим на- 
родним судовима, јер су они посебна грана нашег судства. 
Посебна je кривична материја о којој ови суде и кривична 
дела о којвма се суди пред војвим судовима. И када друг 
Темпо каже да се пред војним судовима често откривају 
војве тајне, то  je потпуно тачво. Када официри згреше, ка- 
да учине једно кривично дело у војсци, они су се тиме 
огрешили о Армију, јер су учинили нешто против Армије, 
против војске, и на расправи пред војним судовима износе 
се ствари које претстављају војничку тајну: бројно ста:ње 
јединица итд. итд.

Истина je да има обичних кривичних дела која учине 
војна лица, као што je проневера у интендантури или се 
деси да војвик учини убиство, али претежан део кривичних



дела je такав да претставља посебну кривицу какву не може 
имати цивилно ли>це, јер није на војној дужности. Због тога 
мислим да се 'по теорији могу сматрати као посебни судо- 
ви. Друго je питање да ли ћемо их поменути, мислим да; би 
могли, али у ставу где се говори о посебним судовима. 
Могли би рећи да се савезним законом могу оснивати Boj
an  и други посебни судови, али о том немам праву фор- 
мулацију. Ето, ja  бих тако предложио.

Светозар Вукмановић-Темпо; Ја бих  се вратио на ово 
питање да ли je овај мој предлог демократски или није 
демократски. Мени, се чини, другови, да највећи закон де^ 
мократије треба да буде што јача одбрана ове земље. Оно 
што би ишло на штету томе, то није демократски: нити je 
патриотски. Ако ми ставимо војне судове под врховни над- 
зор Врховног суда, као што je предвиђено, да ли се разот- 
кривају војие тајне? И те како се разоткривају. Војне судо- 
ве треба поставити тако да се истовремено може обезбеди- 
ти потпун^ тајност војне организације и војвог судства. Ja 
мислим да ће то ићи и  у  корист јачања демократије и у 
корист јачања одбранбене ;моћи наше земл>е.

Ja бих се еложио са овом формулацијом да други став 
чл. 115 гласи: „Савезни закон ће регулисати оснивање вој- 
них и других лосебних судова“.

Владимир Симић: А чл. 120 да испадне у сваком слу- 
чају?

Светозар Вукмановић-Темпо: У сваком случају да ис- 
падне. Није му ни место тамо.

Д-р Неџат Аголи: По овом члану ja бих имао једну при-’ 
медбу. Према стилизацији чл. 113 односно сад члана 115, 
аутономне обЛасти нем:ају врховни суд, Међутим, наши су- 
дови нису као стари, бивши судови. Они су народни судо- 
ви. Као такви они воде рачуна о специфичности појединих 
земаља', па би зато и области, нарочито оне које су наци- 
онално шаролике као Космет, по моме мишљењу требало 
да, имају врховн« суд.

Претседник: Дозволите да и ja нешто кажем. -Као 
претседвик Законодавиог одбора Привремене народне скуп- 
штине и пре него што су закони о народном суду и војним 
судовима дошли пред Законодавни одбор, сарађива'о сам на 
изради њиховог пројекта:. Вођене су исте дискусије које се 
сад овде покрећу. Ja нисам за то да се овај члав мења и 
мислим да образложење које je дао друг Темпо то /не 
оправдава. Ми раније нисмо хтели да употребимо израз 
„специјални судов»“. Нисмо хтели због тога што би се под 
„специјалии судови“, како се код нас разуме тај израз, ми-



слило на какве изнимне, изузетне судове, преке судове, и 
зато тај израз нисмо хтели употребити. Под овим: да се за- 
коном могу оснивати посебни судови за одређену врсту 
спорова, ми смо врло јасно у диокусији изнели само на. такве 
судове као што су судови добрих људи, разни примиритељ- 
ни судови. Под такву рубрику војни судови не могу никако 
да дођју.

Што се тиче совјетског Устава он не помиње војне су- 
дове изричито . Зашто? Зато  што су војни судови у СССР 
специјални судови, а код  н»их тај, израз „специјалви суд“ 
нема смисао преког суда,. У Совјетском Са;везу има три вр- 
сте специјалних судова: војни судови, судови за транспорт 
и судови за речиу пловидбу. Међутим, кад се ради о Вр- 
ховном суду CGCP, он има пет већа: кривично веће, гра- 
ђанско веће, војно веће, веће за, транспортне «ривице и веће 
за речну пловидбу. Према томе, иако совјетски Устав и 
кривични закон одвајају војне судове од осталих као спе- 
цијалне судове, ипак су и ти1 сви судови уједињени у врху 
под Врховним судом. Свака je та грана судства претстав- 
љена једним посебним већем у  Врховном суду. Кад смо ми 
израђивали овај Закон о војним судовима и Закон о иарод- 
ним судовима и ми смо онда, иа:ко нисмо хтели због схва- 
тања израза „специјални суд“ код нас, војне судове схва- 
тили као редовне судове, само који раде у војсци, ми смо 
ипак узели јединство нашег правосуђа у  Врховном суду 
и предвидели војно веће у Врховном суду. У Закону о вој- 
ним судовима предвиђено je да ће судије имевовати Прет- 
седништво Скупштине, а несумњиво je да je Народна скуп- 
штина најјача гаранција да ће у војие судове долазити 
људи који ће томе захтеву ттотпуно одговарати.

Да се не би откривала сама формација' војске тиме 
што би војни судови потпадали под компетенцију Врхов- 
нога суда, могу се наћи други излази. Дотични суд може 
да има какав други назив, а ие тто означењу дивизије, на 
пр.: суд бр. тај и тај, без означења места где се он налази. 
На тај начин организација и формација војске могу бити 
обезбеђеви. Али, по моме мишљењу, не може се терати у 
заштићавању тих тајни, које се могу осигурати и на други 
начин, толико далеко да се уопште не види постојање суда, 
који ипак доноси своје пресуде к доноси често пута од 
врло капиталне важиости. Људи који пред те судове излазе 
имају право одбране, имају право жалбе, ти судови могу 
у извесним случајевима д,а суде и другим грађанима итд. 
и све се те ствари не Могу сакрити. Ради се само иа томе 
да се нађе један начин да се на њихове пресуде може жа- 
лити вишим инстанцијама и да виши судови могу потвр-



дити или не потврдити те пресуде али, да тајна за коју je 
потребно да буде сачувана, да буде сачувана.

Ja налазим дд се под овај други став, како je он зами- 
шљен, војни судови не могу подвести, у најмању руку мо- 
рао би се наћи неки други излаз али у сваком случају да 
се избегне тај вазив специјалнМх судова. Међутим, ja не 
видим разлога кад ми кажемо да  су органи правосуђа у 
Ф НРЈ: Врховви суд, врховни судови итд., зашто :не бисмо 
казали и војни судови. Ови су органи правосуђа као и гра- 
ђан-ски судови и «ема никакве потребе да они улазе пошто 
им ту није место у посебне судове који1 се ;могу оснивати 
за' одређене врсте спорове.

У совјетском Уставу каже се: „Правосуђе у GCCP врше 
Врховни суд, врховни судови република, аутономних обла- 
сти, и специјални судови који се стварају решењем Врхов- 
но-г Совјета. Под специјалним судовима подразумевају се 
војни, речви, транспортни и други за које Врховни Совјет 
нађе за  потребно да их треба основати.... Врховни суд je
највиши орга[н правосуђа....  његова je дужност да води
надзор над свима органима судства!“. Као што видимо, тамо 
иостоје и специјални судови, па и војни, а иваче ми знамо 
да у  Врховноме суду има пет већа, међу којима и војно, 
транспортно и др.

Према томе j a  сматрам да  према предложеном члану 
нема опаености да би се могле откривати извесне војне T a j 
ne. Уосталом ако се ради о каквој државној или војној 
тајии, онда се јавност искључује и ради се на тајној сед- 
ници. Имали смо тај случај и ка'д je било суђење Кесеро- 
вићу и другима, када су биле на реду извесне тајне ствари 
у вези са нашим савезницима, суд je радио иза затворе- 
них врата.

Према томе ja не видим д а  нешто овде треба мењати 
и кад смо већ доносили Закон о војним судовима, када 
смо водили овако исто дискусију, остали смо при томе, nai 
зато налазим да и овај члан треба да остане као што je 
предложен.

Додајем само на примедбу друга Ђорђевића да ja не 
знам да ;ми имамо неке транспортне и друге судове према 
овоме члану.

Д-р Јован Ђорђевић: Ja бих најшре учинио ковкретан 
предлог, и сматрам да je он колико логичан толико и оправ- 
дав, да последјње речи из чл. 113 „и војви судови“ 
испадну, јер по овој стилизацији изгледало би да су војни 
судови укљученв у целокупву оргавизацију нашега суд- 
ства, тако да би изгледало да за чисто грађанске ствари 
постоје и војви судови. Према томе предложио бих да ово



остане овако као што je предвиђено, осим две последње 
речи, с тим да се реч „народни“ избрише, пошто су сви 
судови вародни и да. се још дода: „Савезним законом могу 
се оснивати посебн« судови и судови за одређене врсте 
спорова“. На тај би начин постојала могућност и за војне 
судове, јер иначе по предлогу што га je учивио друг Темпо 
у погледу Врховног војног суда као највишег органа постоја- 
ла''би опасност за јединство судства. Доцније ћемо видети да 
ли ће то судство имати посебну линију или ће бити укљу- 
чено у врховно судство. Ja сматрам да не треба уиосити 
у Устав ствари које нису потпуно јасне и одређене, кего да 
се остави могућиост да се евентуално доцније озакони 
једно или друго. Главно je да постоји једна општа клаузу- 
ла о томе ко врши надзор над целокуп.чим судством. Ми- 
слим да би се тиме задовољила и једна и друга теза. У 
сваком случају, сматрам да: ове речи: „и војни судови“ апсо- 
лутно не могу да остану, јер би се тиме постизала 
једна сасвим друкчија тенденција и то би био као један 
прилепак који не значи нвшта. Неоспорно je да ће војни 
судови бити основави посебни.м законом, a  no овој 
стилизацији изгледало би као да ће они бити основани 
заједничким законом.

Претседник: Има реч друг Сулејман Филиповић.
Сулејман ФилиПовић: Другови. ja бик се сложио са 

мишљењем друга Темпа. Наша Армија je млада, у повоју, 
такорећи у мирнодопском повоју, иако je стварана у рату. 
Баш због тога што je релативно млада, она треба да буде 
врло опрезна и да још доста времена изграђује своје за- 
себно војно судство, јер војска живи својим посебним вој- 
ничким животом. Кривична дела која се учине против вој- 
ске тешка' су и она се морају мјерити посебним мјерилом. 
Ja мислим да je гледиште друга Темва врло оправдано.

Ja  бих још једно питање овде покренуо. Наши судови 
су начелно изборни, међутим у војсци, ja мислим да би тре- 
бало да' се отступи1 од принцвпа изборности. Јер ту суде 
тројица судија по предлогу Министра народне одбране.

Претседник: Али се бирају као и друге судије.
Сулејман Филиповић: «Како ћемо у  Скупштини бирати 

судије? Хоћемо ли у Скупштини бирати дивизиски суд? To 
je немогуће. (Д-р Јоваи Ђорђевић: Скупштина je само фор- 
мално примала предлог). Ja бих поводом тога предложио 
да се у чл. 115, у првој алинеји, избришу последње три 
ријечи: „и војни судови“, а да се иза тога одмах дода' је- 
да:н нови пасус, који би от;прилике гласио овако: „За војно- 
кривична дјела оснивају се посебни војви судови“.

Д-р Јован Ђорђевић: Тиме није обухваћено све.



Сулејман Филиповић: Ви можете наћи бољу стилиза- 
цију.

Претседиик: Молим, да ли бих смео за ово што наво- 
ди друг Ђорђевић да предложим да би се написало отпри- 
лике овако: „Оргаии правосуђа’ у Народној Републици Ју- 
гославији јесу:

а) Врховни суд ФНРЈ, Врховни судови република и ау- 
тономних покрајина, народни, окружни и срески судови; и

б) војни судови“.
To и јесте смисао што су у овоме 115 члану војни су- 

дови стављени накрај, чак иза среских судова, иако војни 
суд  може да буде и армиски. Овако, као ,што ja сада пред- 
лаже^м у ова два става, тиме су о«и издвојени. Дакле, ови 
судови могу се ставити у  два става, тако да први став обу- 
хвати ове судове, а' други став да обухвати војни суд. Тиме 
je сачуван њихов посебни карактер.

Друго je питање које се тиче чл. 120. Ту се гсоставља 
питање ко ће да реши сукоб надлежности када дође до 
таквог случаја између грађанских и војних судова. Мора се 
имати гледиште ко ће бити надлежан да то реши. Сада je 
питање да ли другови који су предложили ове измене у 
логледу војник судова остају код  тога; да се укине војно 
веће у Врховном суду и да се створи, рецимо, посебни вр- 
ховни војни суд.

Светозар Вукмановић-Темпо: Да, и врховни војни ту- 
жилац Југословенске армије. Нормално je у војсци да ни 
врховиог војног тужиоца :ни судије не поставља нико осим 
врховног команданта'. А врховног команданта бира Скуп- 
штина. И ако га она бира, зиачи да има ловерење у њега. 
Када он поставља врховног војног тужиоца и судије, то 
з;на!чи да, то одобрава Скупштина. (Милош Минић: Ja се 
потпуно слажем).

Претседник: Има реч друг Владимир Симић.
Владимир Симић: Много je важније питање које je по- 

кренуто у вези чл. 120, него ли на коме ће месту да се по- 
мену војни судови. 0:ни могу да се помену, како je то друг 
Пијаде предложио, и на тај гаачин што би се у  лрвом ставу, 
лод а), изређали грађанскл судови, а у другом ставу, под б), 
рекло1 да постоје и војни судови. To би; се могло и на још 
једа« начин да реши евентуално код XV главе где ice ‘го- 
вори о Југословенској армији. Ту би могао да се стави 
један пасус да постоје и војни судови. Али1 код овога пи- 
тања предлагачи су много категоричнији јер сматрају да 
се војно судство као такво има лотлуно да издвоји и не 
само у погледу контрадикторности суђења пред колегију- 
мом 'војног суда него и јавни тужилац да се потлуно и!з-



двоји и да се установи посебна процедура. (Светозар Вук- 
мановић-Темпо: За јавног тужиоца ja имам посебне разло- 
ге). За јавног тужиоца je много лакше него за материју о  
којој говори чл. 120. Ja: нисам мислио да критикујем било- 
чију демократичност када сам казао да je ово питање ста- 
ро колико и борба народа за демократију. To се историска 
може да1 утврди и ja одустајем од навођења примера да 
нарочито то овде утврдим. Али je позиата ствар да смо у 
нашој земљи имали1 и један други систем, позната je ствар- 
да je то био предмет, поред осталога', јако великих напора 
да се дође до јединственог правосуђа.

Скрећем само пажњу грађанима и друговима народним 
посланицима Уставотворног одбора да пред војним судови- 
ма, према члановима које je установио Закон о војним су- 
довима, у случају када грађани изврше неко кривично- 
дело у заједници са војним лицем, и они одговарају пред 
војним судом, противно тези која je увек постојала да у  
таквим случајевима сви одговарају пред грађанским судо- 
вима. (Сулејман Филиповић: (Није тако). Јесте, апсолутно 
je тако! И када je то већ тако, и када! грађани одговарају 
пред тим судом, т о 'ј е  ред да се у врховну судску надлеж- 
но-ст, којој се мора да призна унапред пуна објективност, 
стави и решавање о војно-кривичним предметима као и о  
сукобима надлежности између грађанских и војних судова. 
Ми зна;мо да постоје кривична дела капада против државе: 
као целине, а не само против једне њене организације и 
установе као што je војска, па се у тим делима установљава 
надлежност грађанских судова за дела која, су извршила 
грађанска лица. Али кад су ти судови у својој врховној- 
надлежности способки да бране државну целокупност, 
1ериторијални интегритет и њено потојање, онда могу да 
бране и (поједиие њене институције. Ту je несумњиво дошао 
до' изражаја такав један кривично-правни напад који тежи: 
и жели да поништи не само једну од установа него и целу 
државну зграду. У том случају врховни и остали судови 
предвиђеии су као органи који треба да пруже заштиту 
томе врховном правном добру као што je држава. Пракса 
je један1 од изванредно важних чинилаца v правосуђу. Та се 
пракса, :може да спроведе. На тај начин може да се догоди 
издвајање из опште народне заједнице и стварање нечега 
што личи ва кастински суд. To не мора да буде, али може 
да се деси.

Када су предлагачи овога нацрта Устава овако ствари 
поставили' и решили, ja сам уверен да' су они имали на 
уму све ове моменте и да су у патриотској тежњи да створе 
установе у нашем уставном и правном поретку, које ће



пружити пуну заштиту, о томе добро размислили. Према 
томе тај њихов предлог обухвата решење ових проблема 
Једино бих лрихватио предлог претседника друга Пијаде 
или да се ови судови издвоје, или да се ти судови помену 
код чл. 115, а1 да чл. 120 остане исти.

Д-р Анте Рамљак: Интенција друга Темпа je сасвим 
добра и похвална,али са овом стилизацијом коју он пред- 
лаже, мислим да би се постигла сасвим друга сврха. He 
може се постићи оно што о» предлаже просто тиме да се 
изоставе ријечи „и војни судови“, јер горе стоји „органи* 
правосуђа у ФНРЈ јесу...“ па се набраја, а сада’ ми одједаи- 
пут да изоставимо војне судове. Значило би онда да војни 
судови нису органи шравосуђа, него нешто сасвим друго, a 
ми баш хоћемо да истакнемо да су и војни судови ор- 
гани правосуђа. Држим да je овај члан сасвим добро сти- 
лизован да би се могла постићи и сврха којој тежи друг 
Темпо. Мислим да je још  боље онако како je друг Пијаде 
предложио, тј. да се мод а) наброје цивилни судови, а под
б) војни судови. Тиме би било постигнуто и оно што хоће 
друг Темпо, а не видим да сетиме осра'ничује Закон о војним 
судовима. Ja држим да би се са неким посебним издваја- 
њем војних судова испод надлежности о т т т е г  судства на- 
шкодило и оиим принципима који преовлађују у цијелом 
нашем Утаву, тј. јединству народне власти, и војне и ци- 
вилне.

Претседник: Има реч друг Ђорђевлћ.
Д-р Јован Ђорђевић: Ja бих хтео да врло кратко ка- 

жем нешто начелно о демократизму и издвајању војних су- 
дова од грађанских и о значају тога.

Услед чега je у историји било покушаја да се вој:ни 
судови ставе под грађанске судове? Ми смо имали извесних 
злоупотреба које су се дешавале у војним судовима, јер 
су они били заисти кастински судови у једној кастинској; 
сталешкој држави, где je извршна власт, углавном окупље- 
на око монархије, покушала преко војиих судова да до- 
носи извесне арбитрарне пресуде које су често биле скан- 
далозне. Довољно je потсетити »а оно што се дешавало у 
Драјфусовој афери. Али, то je била једна појава која се 
десила онда када je народ покушао да узме војие судове 
да би спречили да да: војни судови раде против народа. 
Међутим код нас према овом нацрту Устава, мислим да не 
би било правилно ни научно да се ово питање теориски по- 
стави на исти терен на коме се поставља у грађанским де- 
мократијама у којима je то било сасвим исправно. Ja пот- 
пуно делим у том погледу мишљење друга Симића. Код 
нас мислим да се питање поставља друкчије. Није ло-



требио да се бранимо од једне народне војске, него напро- 
тив, баш ради одбране отаџбине и учвршћивања наше на- 
родне државе, потребно je, да омогућимо да се по изве- 
сним поступцима који нису сасвим редовви омогући суђе- 
ње војним лицима. Ради гарантовања објективности тога 
лоступка, ми морамо да им дамо извесне посебне линије 
нове оргаиизације.

To je што се тиче историске поставке овога пвтања. 
Међутим ja  се нисам потпуно сложио са предлогом друга 
Пијаде зато што ми овде имамо нешто о посебним судови- 
ма за лоједине одређене врсте спорова. Ja бих предложио 
да ови редовни народни судови остану у првом ставу, а у 
другом ставу да буду судови за одређене врсте апорова. На 
тај начин смо обухватили судове за разне врсте спорова. 
разне примирителне судове, итд., а нисмо искључили и Boj
ne судове.

Претседник: Али смо искључили федералне јединице да 
доносе закон о примирителним судовима.

Д-р Јован Ђорђевић: Онда’ можемо за савезни закон да 
резервишемо посебне судове.

Сулејман Филиповић: А зашто да избјегавамо војне 
судове.

Д-р Јован Ђорђевић: Можемо код другога става да 
кажемо да се савезним законом оснивају војни судови.

Милош Минић: Пажљиво сам читао главу о судовима 
и кад човек прочита пажљиво читаву главу, види да су 
подносиоци пројекта' били недоследни. Они су поменули 
војне судове као органе лравосуђа. За друге судове пред- 
виђето je'. к о  их бира, а за војне судове не. Из овога се 
може извући само један закључак: да су подносиоци овога 
пројекта сматрали војне судове као посебне судове. У чла- 
ну 119набројано je како се бира Врховни суд ФНРЈ, врхов- 
ни суд републике, судови аутономних области, па чак и 
срески судови и на крају je речено како ће се прописати 
начин избора свих судова. Ако су лодносиоци пројекта хте- 
ли да буду доследни, онда je требало предвидети и бирање 
војиих судова, ако и они нису сматрали да су војни судови 
лосебни судови. Ja мислим да све то треба сада да испра- 
вимо и да поставимо ствари на своје место онако како то 
траже потребе наше народне демократије. He могу сада 
одмах да се упуштам1 у формулисање онога, што треба да 
буде речено у Уставу о војним судовима а могу да кажем 
само то да су војни судови посебни судовл у  иашем право- 
суђу и да их на посебном м-есту и у посебној формулацији 
треба у Уставу означити. Даље, дискусија се води о члану 
120, који очигледно хоће да обједини надзор над читавим



правосуђем у Врховном суду ФНРЈ. Иста та тенденција je  
изражена у Закону о војним судовима стварањем војног 
већа у Врховном суду. Тада се 'поставља овакво питање: Ми: 
имамо кратку праксу и она треба да нам послужи да оце- 
иимо да ли та и таква организација Врховног суда одгова- 
ра потребама наше државе? Нећу да понављам' речи што je 
друг Сулејман Филиповић рекао о томе, како нашу Армију 
треба учвршћивати. Ми за решење тог проблема имамо при- 
мер Совјетског Савеза и Црвене армије. Али у овом слу- 
чају ми морамо воДити1 рачуна о стварности. Совјетски Са- 
вез има већ 28 годииа своју Армију, а ми тек врло кратко 
време. Они су усавршили и оспособили своју војску, а ми 
то још нисмо постигли. Те животне потребе наше народне 
демократије треба при овоме да' нас руководе, а те су 
потребе да имамо једну јаку армију, која ће бити затво- 
рена са свих страна за непријатеље наше државе, и што се- 
тиче руководства и што се тиче њенога рада. Могу и виши 
официри да одговарају за војне тајие, али у таквим случа- 
јевима ми у Уставу морамо имати обезбеђења да структу- 
ра нашег читавог правосудног апарата буде таква да не 
шкоди јачању наше Армије, a то je обезбеђење онога за; 
што се свака држава труди да се обезбеди, да нико не зна 
како се њена армија разви1ја. Даље, за разлику од устава 
бивше Југославије и од устава многих земаља на свету, H a 

mer врховног команданта бира суверена Народна скупшти- 
на ФНРЈ. И као што друг Темпо каже, ако je Народна скуп- 
штина дала поверење врховном команданту да руководи' 
војском и1 да оперише са њом у рату, онда може поверити 
томе команданту и да иоставља војне судове и организује 
правосуђе у војсци, јер je оно ограничено на кривична дела 
која врше војна лица. Ми имамо изузетака да цивилна 
лица могу доћи пред војне судове кад врше кривична дела 
за која je надлежан војни суд заједно са војним лицима. Са- 
свим je логично и природно да таква лица морају одгова- 
рати пред војним судовима због тога што je свака таква 
ствар уперена против наше Армије и народне одбране, што 
je уперена противу читаве државе и противу постојања др- 
жаве. Лица која раде на томе да ослабе Армију и народну 
одбрану, раде противу читаве наше државе. Могло би се 
казати да смо ту недоследни јер има цивилвнх лица која. 
врше кривична дела која су уперена против постојања др- 
жаве, па им суде грађански судови. To су лица која врше 
кривична дела противу народа и државе. Међутим, цивилна 
лица кад изврше таква кривична дела уперена противу на- 
рода и државе одговараће за та дела пред војним судовима 
само кад су повезана са војним лицима или су та дела упе-



рена на слабљење народне одбране. Због свега тога долазим 
до гледишта друга Темпа да je таква потреба наше демо- 
кратије и да тако треба, и да се схвати.

Претседиик: Ja нисам на тој бази говорио, на тој бази 
не можемо дискутовати и зато би.х молио другове који же- 
ле и предлаже измене да то формулишу и писмено предају. 
Мени изгледа сасвим разумљиво да буду, кад говоримо о 
органима правосуђа, поменути и војни судови. Да ли he 
они бити поменути под именом „војни судов-и“ или „посеб- 
«и судови“ мени je свеједно. Ми само нисмо хтели да их 
оквалификујемо као „специјалне судове“ услед схватања 
код  нас, да се не схвате као неки преки судови1. Што се 
тиче члана 120, није потребно да и у Уставу буде речи о 
та три већа. To се може изоставити. И кад буде на днев- 
ном реду Закон о војним судовима и о његовом прилаго- 
ђаван>у Уставу — пошто ће сви закони имаги понешто, то 
ће морати да  се прилагоди Уставу — или ако буде, може 
бити, нов пројекат, ми ћемо тада водити дискусију да ли 
да задржимо то јединство у врху нашег судства оснивањем 
војног већа у Врховном суду, или ће бити посебни врховни 
суд у војсци. Није нужде да сам Устав садржи поделу на 
та три ввћа. Мислим да ми можемо тако да примамо а није 
ни друг Минић мислио, да не гледамо на ггример Совјетског 
Савеза. Уколико то одговара нашим условима и приликама, 
ми би радо примили. Они су схватили војне судове као спе- 
цијалне. Ми можемо да то примимо и ми схваћамо да су 
■они заиста иосебна врста судова, и јесу једна посебна врста 
судова. Мислим да je довољно у једном посебном нацрту 
истаћи, а можемо то учинити на начин који je предложио 
друг Филиповић, али у СССР сачувано je то јединство у 
врху- судства, и ja сматрам да je то и за нас исто тако згод- 
но као и за њих, и да' одговара и нашој установи. (Д-Р 
Јован Ђорђевић: To je оргавизација места. — Милош Ми- 
нић: Ja мислим да усвојимо то ваше гледиште). Можемо 
да кажемо и овако:

„Органи правосуђа у Федеративној Народној Републи- 
ци Југославији јесу: а) Врховни суд ФНРЈ, врховни судови 
република и аутономних покрајииа, народни окружни и 
■срески судови и војни судови;

б) Посебки судови за одређене врсте спорова који се 
оснивају решењем Народне скупштине ФНРЈ или савезним 
законом“, и онда оно треће:

в) Законом се могу оснивати посебни судови за одре- 
ђене врсте спс-рова. ( Милош Минић: To може остати непро- 
мењено). Може остати непромењено. (М илош Мииић: И ja 
се слажем е тим. —  Сулејман Филиповић: Ипак би боље



-било да се о војним судовима говори у  новом другом ста- 
ву. — М илош Минић: To je лредложио друг Претседник). 
Мпак су и они органи правосуђа. (Д-р Јован Ђорђевић: 
И ово су). Ми, кажемо под б) Посебни судови за одређене 
врсте спорова који се осеивају законом република. (Д-Р 
Јован Ђорђевић: Једни савезним законом а други зако- 
ном републике). Мешају се са оним другим судовима који 
могу бити најмање локални судчићи и не само са њима него 
и са читавим 'правосуђем. Онда би овај члан гласио: „Орга- 
ви правосуђа у Федеративној 'Народној Републици Југосла- 
вији јесу: Врховни суд ФНРЈ, врховни судови република и 
аутономних покрајина, народни; окружни и срески судови“. 
Брисали смо оно „и војии судови“. (Д-р Јован Ђорђевић: 
Брисали смо и „народни“ пошто су врховни судови народ- 
ни). Окружни и срески судови, ниједан сам за себе нема 
атрибут народни но сви тај атрибут имају. (Милош Ми- 
нић: Ми смо били недоследни у закону. — Владимир Симић: 
Ми смо о томе говорили и решили да тако остаие. — Милош  
Минић: Можемо сада да исправимо). Они су сви народни, 
као што je све народно. Под народним судом требало би 
разумети један суд који народ бира. Дакле, најмањи суд 
кој,и- народ бира /непосредно гласајући као кад бира посла- 
вика. Код Совјетског Савеза лостоји такав мали локални 
суд са одређевим пословима и еамо се то код њих зове на- 
родни. Срески суд се не зове народви, јер њега, не бирају 
непосредно бирачи куглицама на бирачком месту. Или ћемо 
се држати онога што смо установили1, или ћемо нешто про- 
менити, то je друга ствар. (Коча Поповић: Нема разлога да 
се остави реч „народни“). Мислим да je боље да 
оставимо јер je то ушло у  навику, да се каже народ- 
ки окружни и народни срески суд, а за врховви не мо- 
жемо казати народни врховни суд. Ja бих оставио „народни 
окружни и срески судови“. (Д-р Јован Ђорђевић: Оспорава 
се карактер народних судова врховним судовима). Разви- 
так je ишао супротним правцем; имали смо локалне судове 
код  кародких ојдбора који су могли: бити народни и бити 
бирани директно па смо их укинули. Данас je најнижи суд 
срески суд и  њега je оттет незгодно бирати непосредно. 
Према томе ми »е би имали уопште народних судова. Ако 
у наслову кажемо народпи судови и јавно тужиоштво, онда 
радимо аналогно' ономе што смо радили у Закону. (Д-р Јо- 
ван Ђорђевић: Предлажем да народни судови буду једиа 
глава а јавио тужиоштво друга). Дакле молим, да пређемо 
на фомулисање. „Органи правосуђа у Федеративној Народ- 
ној Републици Југославији јесу: а) Врховни суд ФНРЈ, вр- 
ховни судови република и аутономних покрајина, окружни



и срески судови“. Горе у наслову казаћемо: „Народни судо- 
ви’. (Д-р Јован Ђорђевић: Ja мислим да ставимо народне су- 
дове посебно, а у  посебну главу јавно тужиоштво). Оида не 
треба ову главу делити на а) судови и б) јавно тужиоштво, 
него ћемо XIII главу назвати „Народни судови“, ,,а)“ се бри- 
ше, а код јавног тужиоштва брише će ,,б)“ и ставља се 
XIV глава.

Дакле, члан 115 гласио би: „Органи правосуђа у Феде* 
ративној Народној Републици Југославији јесу:

а) Врховни суд ФНРЈ, врховни судови република и ау- 
тономних покрајина, народни окружни и среск» судови;

б) посебни судови, који се оснивају савезним законом;
в) судови који се за посебне врсте спорова могу осни- 

вати законам“.
Сава Косановић: Зашто да под 6) не кажемо „војни су- 

дови“?
Светозар Вукмановић-Темпо: Можемо под б) да каже- 

мо „војни судови“... Ево једне формулације под б) „ор- 
ганизација и надлежност војних судова одређује се саве- 
зним законом“.

Претседник: To није потребно, јер се зна да се органи- 
зација војске уређује савезиим законом“.

Д-р Јован Ђорђевић: Довољно je ставити само „војни. 
судови“.

Претседник: Ja са;м био! предложио да под б) буде ре- 
чено „војни судови“, па, сте сви били против. Значи, б) „вој- 
ни судови који се осиивају законом“. Реч „савезним“ није 
потребна. Прелазимо на тачку в).

Владимир Симић: Било би добро да то буде засебни 
став.

Светозар Вукамновић-Темпо: j a мислим да би у тачки 
б) требало рећи да се устројство војних судова уређује по- 
себним закоиом.

ПретседниК: To није потребио, јер се то разуме само 
по себи.

Молим вас, последња редакција која се предлаже:
„Члан 115 —  Органи правосуђа у Федеративној Народ- 

ној Републици Југославији јесу:
■ а) Врховни суд ФНРЈ, врховни судови република и ау- 

тономиих покрајина, окружни и срески судови;
б) војни судови.
Законом се могу оснивати посебни судови за одређене 

врсте спорова.
Судови1 изричу лравду у име народа!“.
Сава Косановић: Овај последњи став могао би бити 

узет као посебни члан.



Претседник: У вези са овим чланом било je питање 
које je 'потегао друг Неџат Аголи да аутономна област не- 
ма посебаи врховни суд. Законом- о народним судовима не 
само што није био предвиђен за Косово са Метохијом вр 
ховни суд, него није био предвиђен ,ни обласни суд, него 
само окружни суд. Колико ми1 je познато, сада се тамо ради 
на томе да се формирају три округа. Досада je Косовско- 
метохијска област имала 15 срезова, а »ије имала форми- 
ране округе. Тек ће сада| да се тамо формирају три окру- 
га. Али, другови, ми тамо имамо такву оскудицу кадрова 
за народну власт, а нарочито огромну оскудицу кадрова 
шиптарске народности, да ће то бити један дужи процес 
у коме смо ми сви остали дужни да помошемо у изграђи- 
вању »ационалних кадрова, а нарочито .шиптарских, који 
чише две тећине ста-новништва. У 15 срезова треба 15 сре- 
ских судова, а у три онруга, три окружна суда. Дати им чак 
са'мо обласни суд, акамоли врховни суд, била би ствар 
написана на папиру, али савршено немогућа да се оствари. 
Другови, принци;пијелно ми не можемо ништа да имамо 
против тога, али на оном ступњу развитка, на сном стулњу 
писмености и  изграђености кадрова била би једна игра да 
ми запишемо иешто што савршено ниомо у стању да оства- 
римо. Ja не знам како ће се тамо успети ,да се саставе три 
окружна суда, него ће се можда организовати један окру- 
жни суд са ком'петенцијом за цело Косово. И сада дода- 
вати још нешто одозго — то не иде. Када буду изграђени 
кадрови, и када буде тамо 15 среских судова и три окру- 
жна, онда ћемо лако променити и параграф Устава и па- 
раграфе Закона о судовима, и казаће се: сада je могуће 
створити и тамо обласни суд или врховни суд. Ми «емамо 
обласних судова уопште. Нећемо их имати ни у Далмаци- 
ји, која ће има,ти области. Али, кад дође време да Косово 
и Метохија имају врховни суд, они ће ra и имати. To су 
једи«и обзири који су нас руководили да тако поступимо. 
Ja мислим да ће се друг тиме задовољити.

Д-р Мило'ш Мо€ковље*вић: Чл. 113 говори о томе ка- 
квих све судова има. Последњи став тога члана каже: „Су- 
дови изричу правду у име народа“. Међутим1 први став чл. 
114 и чл. 115 говоре о истој ствари — како се суди. Зато 
ja предлажем да се последњи став чл. 113, први став чл. 114 
и чл. 115 споје у један члан, који би гласио:

„Судови изричу лравду у име народа'. Они суде по за- 
кону, и у изрицању правде су независни“.

Миха Маринко: Пошто се у цијелој овој глави ништа 
не говори о војним судовима, ja мислим да би послије тач.
б) чл. 115 требало да' се каже да се организација војних



судова одређује посебни-м законом. Свакако да нема разло- 
ra  заш то бисмо ми бјежали од тога да и у Уставу назначи- 
мо нешто у војним судовима.

Претседник: Ja сам раније једнако тражио да остану 
војни судови у Уставу, а сада бих предложио са пуно ра- 
злога да се не помињу војни судови, него да се под б) ка- 
же: „Посебни судови који се оснивају савезним закоиом“. 
Ако кажемо: „војни судови“, онда треба да говоримо и о 
њиховој организацији, и о сукобу надлежности између 
војних и грађанских судова, и о већима војних судова. A 
ако хоћемо све то да избегнемо, оида je најцелисходније 
да кажемо под а) постоје ти и ти судови, а под б) посто- 
је посебни судови који се оснивају законом. (Миха Марин- 
ко: Војни судови. се :не могу поставити на исту основу као 
и мали шеријатски судови). Ми ћемо у тач. б) казати: „Су- 
дови који се за посебне врсте опорова могу оснивати за- 
коном“.

Коча Поповић: To ћемо само ми који смо учествовали 
у дискусији моћи правити разлику између једних и дру- 
гих судова.

Д-р Јован Ђорђевић: Ja предложем да први став овога 
члана гласи како je отштампан до „срески судови“. Други 
став да гласи: „Савезни закон одређује уређење и иадле- 
жност војних судова“.

Милош Минић: Али поставља се питање како се бира.
Д-р Јован Ђорђевић: Под „уређењем“ се све разуме.
Претседник: Извините, под „уређењем судова“ не може 

да' дође ко бира. To ие спада.
Владимир Симић: Да ставимо „оргапизација“.
Д-р Јован Ђорђевић: Организација и надлежност.
Сава Косановић: Т е к о  може.
Милош Минић: To би већ могло, али опет „организа- 

ција“ више говори о структури самих судова а не ко ће 
и како ће их бирати.

Претседник: Добијеш1 задатак да организујеш један 
војни суд или војно судство код нас. Како ћеш га органи- 
зовати ако га ниси изабрао?

Милош Минић: He приговарам.
Милош Московљевић: Може „устројство“.
Претседник; To може.
Д-р Јован Ђорђевић: О првом ставу смо се сложили a 

други став би гласио: „Савезним законом се одређује
устројство и надлежност вој-них судова“.

Владимир Симић: Тре(ћи став би остао како јесте?
Д-р Јован Ђорђевић: Трећи став остаје.



Милош Минић: Тиме je решен читав спор и попуњена 
празнина.

Претседник: Дакле, први став би остао као што je 
штампа« без „и војни судови“. Други став би гласио: „Са- 
везним законом одређује се устројство и надлежност вој- 
них судова“. Трећи став остаје као што je штампав, а че- 
тврти се избацује из овог члана па ћемо му наћи друго ме- 
сто. Прочитаћу поново нову редакцију:

„Оргави правосуђа у Федеративној Народвој Републи- 
ци Југославији јесу: Врховви суд ФНР.Ј, врховни судови 
република и аутономвих покрајина, окружви и срески су- 
дови. .i

Савезвим закопом одређује се устројство и вадлежносг 
војних судова.

Законом се могу оснивати посебни судови за одређене 
врсте спорова“.

Има то своју бољку, јер се и сви други оргави одре- 
ђују савезним заковом. Две болести има ту: да ови испа- 
дају као да нису оргави правосуђа и као да се други ве 
одређују савезним законом.

Сава Косановић: Зашто не би оставили ,,-војни суд“ у 
првом ставу?

Милош Минић: Ja мислим да тиме решавамо питање да 
овај шоследњи став пребацимо даље да судови изричу прав- 
ду v име народа, a rope да оставимо само који су оргави 
правосуђа.

Владимир Симић: Тако je и репгено.
МилОш Минић: Онда je питање решено. He можемо ми 

стварати круте 'прописе, него еластвчне.
Сулејман Филиповић: Мислим^ да може да о-стане v 

горњем пасусу „војви судови“, али да уђе ова ваша нова 
стилизација. Онда имаге све.

Светозар Вукмановић-Темпо: Чл. 113 говори о органи- 
ма правосуђа. Први став говори о оргавима правосуђа: 
BpxoBHOiM суду ФНРЈ, врховним судовима република итд. 
Други став би требало да говори о војвихм судовима, а тре- 
ћи став о судовима који могу да се оснују.

МилОш Минић: Кажете д а  то нису оргави правосуђа, a 
да ли су то ови који се оснивају законом?

Д-р Драгољуб Јовановић: Ови могу да постану.
Д-р Јован Ђорђевић: Ово су посебви органи правосу- 

ђа. To je битво, а да’ су посебни органи правосуђа то :по- 
казује ова стилизација.

Сава Косановић: Овда то мора бити посебан став.
Д-р Јован Ђорђевић: Једино може да' се каже „посеб- 

нихм савезним законом“.



Сулејман Филиповић: Нема никакве лотребе за то.
Сава Косановић: Онда je бољи онај предлог са а) и б).
Коча Поповић: Да би се избегла ова забуна ja бкх 

предложио да се у чл. 113, односно сада 115, испред речи 
„оргаии“ стави реч „редовни“. (Гласови: Па зар војни су- 
дови нису редовни?). Природно, и  пре.ма саставу суда и 
њеовој структур«, и шрема лицима која! одговарају пред њим
— грађани у униформи — итд. не може се војни суд из- 
једначити са редовиим судом, већ je посебног квалитета. 
На овај начин отпала би .примедба да војии судови нису 
органи правосуђа; они јесу органи правосуђа али нису ре- 
довни. д

Д-р Милош Московљевић: Како да нису редовни. Они 
су редовни војни судови, ванредни су судови ратни судо- 
ви, преки суд,01ви итд.

Претседник; Ja лозивам друга Ђорђевића као заступ- 
ника Министра за Конституанту да формулише свој лред- 
лог за дефинитивну редакцију овога члана.

Д-р Јован Ђорђевић: Д а ие бих дуже образлагао, став- 
љам конкретан предлог да чл. 113, односно сада 115, гласи 
овако:

„Органи правосуђа у Федеративној Народној Републи- 
ци Југославији јесу: Врховни суд ФНРЈ, врховни судови 
република и аутономних покрајииа, окружни срески судови.

Савезним законом одређује се устројство и надлежност 
војних судова.

Законом се могу оонивати посебни судови за  одређене 
врсте спорова“.

Претседник: Стављам ва гласа!ње. Прима ли се предлог 
како га je сад формулисао друг Ђорђевић? (Прима се). 
Има ли ко против?

Владимир Симић: Ja  гласа!м против.
Д-р Анте Рамљак: Молим да се прочита и решава о 

моме предлогу.
Претседник: Ja не могу да стављам 'на решење ваш 

предлог пошто je усвојен предлог заступника Владе. Могу 
једино да констатујем да сте и ви против. (Д-р Анте Рам- 
љак: И  ja гласам против).

Сава Косановић: И ja  гласа!м проТив.
Претседник: Према томе објављујем да  je предлог д-р 

Ђорђевића усвојен са три гласа против.
Изволите чути даље.
Секретар чита чл. 114 који постаје чл. 116.
Д-р Милош Московљевић: Ja предлажем да се трећи 

став чл. 113 ,и први став овога члана' споје са чл. 115 па да 
тај чл. 114 односно сада 116 гласи: „Судови изричу прав-



ду у име народа. Они суде по закону и у изрицању правде 
су независни“.

Владимир Симић: Ja бих оставио да чл. 117 „судови 
суде по заксну“ остане као засебан члаи, а овај став ра- 
нијег члана: „судови изричу лравду у име народа“ дође 
овде као први сгав. Јер друга je ствар, у чије се име суди, 
какве je врсте суђење, да су одвојени од управе и да се 
одлука једнога суда може изменити само од надлежног ви- 
шег суда, а сасвим je друга ствар само суђење, Овај члан 
je само у  име кога се суди и како се суди.

Претседник: И ja имам предлог и мислим да ћете га 
примити, да овај чл. 116, који говори о независности судо- 
ва, треба да остане без икаквог додатка. Ту не треба ништ;1 

убацивати. Члану иза њега, где се говори да судови суде 
л о  зако;ну, можемо да додамо на првом месту да изричу 
правду у име народа, а можемо да то ста!вимо и као засе- 
бан члан.

Д-р Јован Ђорђевић: Ja предлажем да прва реченица 
чл. 116 гласи1: „Судови су у изрицању казни независни и 
суде само по закону“, јер се независност судова састоји 
баш у томе што су судови подвргнути само закону и на 
тај начин се даје основна карактеристика те независности. 
А онај став, у чије име изричу правду, то je одвојена ствар.

Претседник: Ja мислим да можемо усвојити ово како 
предлаже друг Ђорђевић, а без оне речи „само“ а оиу кон- 
статацију да судови изричу правду у име народа, да ста- 
ђ и м о  као засебан члан 117.

Примате ли да чл. 117 гласи овако: „Судови изричу 
правду у име народа“ ? (Прима се). Објављујем да je чл. 
117 примљен.

Примате ли да досадашњи 114 члан постаде 116 са до- 
пуном на крају прве алинеје: „и суде по закоиу“? (При- 
ма1 се).

Досадашњи чл. 115 брише се. Досадашњи чл. 116 по- 
■стаје чл. 118.

Секретар чита чл. 119, досадашњи члан 117.
Претседник: Ja бих у овоме члану поставио оитање 

терминологије. Овде се каже: „сталних судија“. To није 
згодно.

Милош Мииић: Да, ово „сталних“ треба да испадне.
Претседник: Требало би да остане „судија и судија-

поротника“.
Милош Мииић: Ми не можемо да задржимо израз „при- 

судитељ“.
Претседник: Треба да се каже „судија поротника“, али



да се брише реч „сталних“. Може да се стави између речи 
„судија“ и речи „поротника“ цртица.

Сем тога ja бих предложио да се трећи став чл. 119 бо- 
ље формулише.

Д-р Јован Ђорђевић: Ja бих предложио да' се брише.
Претседник: Ако би се оставио овај трећи став у чл. 119 

онда би требало да се каже да je за кривична дела за која 
се изриче казна преко десет година, или тежа казва, над- 
лежа-н окружни или виши суд, У сваком случају, стилиза- 
ција трећег става чл. 119 требало би да се измени.

Милош Минић: He може у пракси ово* лако да се реши. 
Имате и случајеве обичне шиекулације, а имате и друге 
случајеве где се изричу различите -казне. Имате случајеве 
да се за шпекулацију предвиђа велика казна.

Пртседник: Да, али срески суд који добије једну шпе- 
кулантску кривицу или кривицу по Закону о заштити »а- 
родних добара па ако види да: je кривица тако тешке при- 
роде да може да, повуче смртну казну, он ће да je упути 
окружном суду.

Милош Минић: Али он то може да види тек после за- 
вршеног претреса.

Претседник: У реду. Он he je онда и послати. Али може 
да види већ и из саме истраге. Ja мислим да je добро да 
оставе.

Милош Минић: Намера je добра, само формулацијз 
није добра.

Д-р Јован Ђорђевић: To није уставна материјај, и може 
да се брише.

Претседник: Према томе, примате ли да се трећи став 
чл. 119 брише? (Прима се). Објављујем да je чл. 119 при- 
мљен.

Секретар чита чл. 120, досадашњи чл. 118.
Претседник: Жели ли ко реч? (Д-р Славко Кузмановић: 

Молим за, реч). Има реч друг Славко Кузмановић.
Д-р Славко Кузмановић: У овоме члану говори се само

о гра!ђанима који не знају језик. Међутим, v Закону о ре- 
довним судовима речено je да je сваком лицу дозвољено 
да пред судом говори својим матерњим језиком. Да, ли се, 
можда, у овоме члану мислило на скучавање тога права?

Д-р Васо Чубриловић: На пример у Космету да ли ће 
бити шиптарски језик?

Д-р Славко Кузмановић: Ja мислим да je сваком лицу 
дозвољено да пред судом говори матерњим језиком.

Владимир Симић: To пише.
Д-р Славко Кузамвовић: He, не пише. Пише овако:



„Грађани који не знају тај језик могу се служити својим 
маТерњим језиком“.

Претседник: Ja мислим да je ова формулација добра 
јер ће она омогућити сваком федералном закону да одре- 
ди за себе, према својим условима, који су то језици, пред- 
виђеии овде речима: „на језику републике“, макар да je то 
у једнини речено. У Космету ће се вероватно одредити 
шитггарски. (Један глас: To се одавде не види).

Д-р Јован Ђорђевић: Може да се одреди један или два 
језика.

ПретседниК: Одредиће се посебним закоиом или уред- 
бом. Ми можемо узети у обзир главне националне групе.

Ако имате неку бол>у формулацију, ви je дајте.
Д-р Славко Кузмановић: Овде се каже: „тим грађани- 

ма“, то јест оним који не знају државни језик. Ко ће про- 
суђивати да ли неко зна језик? Јер кад се човек брани — 
то  je сасвим иешто друго него кад обично говори. Много 
je згодније да се каже да je свакоме л»цу дозвољено да го- 
вори на матерњем језику.

Д-р Јован Ђорђевић: Циљ je да се обезбеди да право- 
суђе буде на језику свих наших народа и свих наших ма- 
њина. To je само конкретна потврда онога права које смо 
им дали овим Уставом.

Претседник: Видите, Србија као једна народна репу- 
блика Heihe имати обавезе да све своје законе објављује на 
свима језицима народних мањина које постоје на њеној 
територији. Али зато ће аутономна покрајина Војводина 
бити обавезиа да публикује те законе и на мађарском и на 
словачком језику, а евентуално и :на румунском итд, А ау- 
тономна област Космет биће обавезна да објављује законе 
и на шиптарском језику, па ће језици и на суду бити такви 
какве захтевају услови те покрајине или области.

Д-р Неџат Аголи: Овај je члан кондиционалаи. Ja се сла- 
жем са другом Кузмановићем, јер се стварно поставља пи- 
тање: ко ће да оцени да ли неко зна језик или не. Осим 
тога, овај je члан мало у сукобу са чланом 13, у коме се го- 
вори о слободи употребе свога језика.

Претседник: Ja бих волео да видим како ће изгледати 
тај Врховни суд кад му стаиу долазити читава акта на ма- 
ђарском, шиптарском, румунско*м и на свима могућим је- 
зицима.

Владимир Симић: Преписка се води на српском, а1 лицу 
се гараитује да говори на своме језику.

Претседник: Мислим да треба усвојити онако како 
стоји.



Милош Минић: To ће сама република да реши. Тај па- 
раграф то омогућује.

Претседник: Ja не видим никаквог разлога да ми ово 
мењамо. Молим, ако ко има писмени предлог нека га под- 
несе.

Коча Поповић: Ja имам свој предлог да бих задовољио 
критику, и он гласи: „Грађани којима тај језик није матер- 
њи, могу се служити својим матерњим језиком“.

Претседник: Ова би формулација могла да уђе у чл-
120. (Прима се).

Д-р Славко Кузмановић: Овде се каже: језик републи- 
ке, а ja мислим Да je боље рећи: језик народне републике. 
Раније се употребљавао израз: језик народне републике.

Претседник: Најбоље je да остане: језик републике. При- 
ма ли cje' чл. 120? (Прима1 се). Објављујем да je чл. 120 
примљен.

Секретар чита члан 119, који je постао члан 121.
Претседник: Ми овде имамо једну -новину према Зако- 

ну о судовима. У закону нигде није казано о обласним су- 
довима1, а овде се остазља могућност да тих судова може 
бити. Кад смо доносили закон, ми смо стајали на таквом 
гледишТу, а међутим у Устав je ушло овако. (Један глас: 
Овде би требало извршити неке измене, као на npHiviep 
да се окружни и срес-ки судови некако у редакцији споје.
— Други глас: И то треба да се стави да избор буде тај- 
ним гласа1њем свуда).

СветОзар Вукмановић-Темпо: Последњи став je потпу- 
но непотребан и треба да се брцше.

Д-р Милош Московљевић: Ja бих хтео да проговорим 
неколико речи о овим роковима, и желео бих да чујем ми- 
шљење повереника Владе да ли je одређивање ових 
овако кратких рокова корисно или није. Овде се судија 
предвиђа као један изабрани орган државне управе, из- 
двојен од других службеника. To je сасвим у вези са зна- 
чајем њиховог стања и положаја. Али с обзиром на овако 
кратак рок, ја! се бојим да ће ово одређивање кратких ро- 
кова учинити да ми нећемо имати довољно судова и суди- 
ја. Раније je речеко да су судови у изрицању казне неза- 
висни, али треба погледати и видети да ли ће они бити зби- 
ља независни ако су неосигурани, ако се боје да ће, реци- 
мо, кроз кратко време да се појави неки конкурент, којих 
има при сваком бирању, који ће успети да њега, судију, 
истисне па да дође на његов положај. Онда овај човек 
остаје на улици. Друга би ствар била кад би то звање било 
почасно, кад би судија; био, рецимо, за«атлија или чинов- 
ник, кад би се он бавио другим послом па само с време-



на «а време долазио на овај посао као судија. Међутим ми 
знамо да наши судови имају врло много посла и да he га 
имати све више и више, тако да ће бити претрпаии судови, 
и ако судије ограничимо на три године или више година 
тако да он не зна шта ће после бити с њим, ja мислим да 
ће их бити врло мало који he се примати за судије. Опа- 
зило се на Правном факултету да се сад много мање сту- 
дената уписало' просто зато што нема довољно изгледа на 
напредовање у служби. Зато ми овде треба да знамо раз- 
логе за одређивање ових рохова' и да их изнесемо како би- 
смо те људе разуверили и како бисмо отклонили опасиост 
за судове да остану без судија, што се може десити ако 
ови рокови остану и даље.

Претседник: Ja бих исто тако о тој ствари мало гово- 
рио. Ако се ради о изборним судовима и ми остаиемо при 
томе -принципу, онда морамо имати један рок. И ту се, ja 
мислим, сви слажемо. Сад може бити говора само о томе 
да' ли неки рок није сувише кратак и колики би требало 
да буде нај-краћи рок за који се судија бира. Али ми овде 
имамо и једно друго питање које je истакао Д р у г  Москов- 
љевић, a то je питање сигурности. Било да je он свршио 
права1 и дошао са иравнога факултета у суд или да je до- 
шао са извесне праксе, било да je већ био 15 до 20 годи- 
»а судија, па сада долази у суд, он je судија само за три, 
четири до пет година и овако како ствар стоји можемо 
доћи до тога да идућег рока један судија не буде изабран, 
не због његовог рђавог рада него зато што просто буде 
изабраи један други. A то je, другови, несигурност. Ми мо- 
рамо томе питању наћи некакво решење, па било да кан- 
дидат долази: са правног факултета или не. Ми морамо не- 
како учинити да, ако он не буде изабран на следећим из- 
борима, —  а' ми смо већ казали да неко' може бити иза- 
бран више пута, urro не може бити гаранција за н>егов 
рад, — његов положај буде осигуран. Ми се морамо по- 
бринути да нађемо начин-а! да ти људи ако не буду изабра- 
ни поново за суд, без своје кривице наравно, некако оста- 
ну у државној служби, било у министарству, било на ко- 
јим другим пословкма, тако да имају онај квалитет као 
други државни чиновници. (Сава Косановић: Може посто- 
јати опасност од корупције). Јесте, може се догодити да 
они тих неколико година гледају да себе обезбеде и за 
још коју годину. (Сава Косановић: Или да корумпи-
рају бираче). To je један проблем. Да, ли можемо то у  
овоме пројекту Устава решити, ja не знам, али мислим да 
се тај проблем поставља, живот га 'Поста®л>а и ми морамо 
наћи неко решење. Ми ипак морамо осигурати судије да



они не гледају на ту своју професију, на то своје судиско 
звање као на несигурно звање, које му и кад га буде нај- 
поштевије вршио не гарантира да обезбеди егзистенцију 
себи и својој породици. To je један факт, али мислим да 
то не можемо сад Уставом да регулишемо', само морамо 
ту ствар имати на уму.

Ми смо метнули за' среске судове две године. Мислим 
да се тај рок може попети и на три године. (Сулејман Фили- 
пс-виЈт А и за ове друге), или, ако хоћете игак и teai 4 ro- 
дине, да се Врховни суд ФНРЈ попне на 5, врховни судовк 
република исто тако на 5, а окружни и срески на 4 године

Има реч друг Михаило Ђуровић.
Михаило Ђуровић: Право опозивања од стране бирач- 

ког тела није предвиђено за судије у овој глави. Ми смо 
то предвидели за народне посланике. Требало би да се 
предвиди и овде. Можемо имати практичан случај да једак 
судија треба да буде опозван пре рока него што je Устаз 
предвидео. Треба и то да предвидимо. (Владимир Симић' 
Замишља се да je то обезбеђено за све органе државне вла- 
сти).

Д-р Драгољуб Јовановић: Само за народне посланике.
Д-р Милош Московљевић: Значило би да je он сталан 

две до три године.
Михаило Ђуровић: Ако има кривице може да се опозове.. 

(Сава Косановић: Ако je без кривице). Онда je сталан. To je 
прва примедба. После, речено je, да иста лица могу више 
пута бити бираиа за судије. Овако како je стилизовано, 
стављено све у четврти пасус, изгледа да се односи само 
на среске судије. Међутим, то се свакако односи и на су- 
дије свих судова а не само на1 судије среских судова;.

Претседни«: To треба да се издвоји и то je потпуно 
правилно.

Има1 реч друг д-р Милош Московљевић.
Д-р МилОш Моско'вл>евић: Раније се уопште у борби 

за демократију увек иетицала као једно од средстава демо- 
кратије независност суда. Велику су борбу водили и прет- 
ставници демократских струја и сами правници и судије да 
се обезбеди независност судија. Увек се водила борба да 
судије буду сталне, да буду непокретне, јер само тада може 
бити речи о независности и о њиховом независном изрица- 
њу пресуда. Није потребно објашњавати да je то сасвим 
природно. И успело се, кад су судије заиста постале неза- 
висне, да' у нашој земљи, говорим за Србију, народ дође 
до правде. И ненародни режими одмах су се окомили на 
судове и укинули 6 јануара сталност судија. Судију су мо- 
гли преместити као и сваког полицајца. Доводили су људе



за судије који нису судили по закону и савести него n o  
наредби. To je било најстрашније време. Према томе, томо- 
рамо имати гаа уму. Данас je, истина, друго време, и би- 
рање судија сасвим je на своме месту. Нису се могле оста- 
вити судије које су служиле Стојадиновићу и Цветкови- 
ћу, јер се морало доћи до правих народних судија. Али ми- 
слим да ми на неки начин морамо осигурати незавионост су- 
дија и морамо их обезбедити. Одавде се не види јесу ли; 
они бар за  ове три године стални. To се из ове стилиза- 
ције не види, већ се са,мо каже: бирају се. (Пргтседник: Ви 
сте изабрани као посланик и јесте ли стални посланик за  
оно време за које сте изабрани?). Бирачи ме могу опозва- 
ти. Друго сам ja. (Сава Косановић: Он верује у бираче). За 
посланике се може наЈш много других људи, а за судије 
MiHoro мање. (Сава Косановић: Ви нас деградирате). У сва- 
ком срезу било je 4—5 посланичких ка:ндидата и ако не бу- 
дем ja посланик, доћи ће други, а судија нема. (Владимир< 
Симић: Тешко je ово питање).

Претседник: Има реч друг Ђор-ђевић.
Д-р Јован Ђорђевић: Сигурно je да je дискусија која 

се покренула по питању стабилности суда и 'према томе 
сталности судија оправдана и тешко je то литање решити 
чисто законским пропискма. To друге околгаости и мере 
обезбеђују. У сваком случају у смислу те тежње која je оп- 
шта за: стабилност судија, ja бих предложио извесне из- 
мене овога члана. Ja бих предложио једну мало радикал- 
нију промену која би се сводила на то да се уналред не 
ограниче лериоди за’ који се судије бирају него да претпо- 
ставимо њихову сталност, да ће за-ко« одредити под којим 
условима и како може да престане служба једног судије. И 
тако бих ja  предложио да први став овога' члана гласи:

„Судије Врховног суда ФНРЈ именује и ра-зрешава На- 
родна скупштина ФНРЈ у заједничкој седници оба дома1“. У 
том смислу дошла би формулација и осталих чланова: „Су- 
дије врховног суда републике, односно аутономне покра- 
јине, именује и разрешава народна скупштина републике 
односно народна скупштива' аутономне покрајине“. To би 
била тенденција за, сталност, али има могућности, ттод за- 
конским условима1, да буде судија разрешен. (Милош Ми- 
нић: Нека се друг Ђорђевић изјасни да ли je за то да су- 
дије буду сталне или биране. Ако je за то да буду сталне, 
онда то унетВ, а ако je за то Да' буду биране, биће бира(н'е. 
Овако како je предложио изгледа да идемо Hai то да пре- 
варимо судије и да им оставимо илузију о некој сталности). 
To je уствари изборност, пошто их претставничко Тело би- 
ра. To није никаква илузија о сталности. Ако je судија од-



•личаи, гае видим разлога да га подвргавамо избору при ко- 
ме могу доћи до изражаја и други моменти, а не његова 
спремност као судије, који могу да одлуче да не буде иза- 
бран за судију.

Милош Минић: Другим речима, народ може да по- 
греши.

Д-р Милош Московљевић: Па што да не, није вал>да 
народ непогрешив.

Милош Минић: Нисам ja за то.
Д-р Јован Ђорђевић: Ja  мислим да je ово најбоље. 

Оно тело које га именује, оно га и разрешава, Као што на- 
родна скупштина именује владу, тако именује и суд. Име- 
нује зато што то није изборност у правом смислу, него 
именовање. To je 'предлог који ja могу да учиним баш 
због ове бриге коју сте ви овде показали. Ja овде износим 
предлог друга потпретседника Кардеља, а не свој.

Претседник: Дозволите да и ja кажем нешто. Ви сте 
видели из онога што сам ja малопре рекао да сам и ja уо- 
чио тај лроблем, да je и мене окупирала извесна брига да 
се осигура егзистенција судијама, да им се положај учини 
сигурнијим. To je у интересу и самога суђења1. Али ово 
опет, чиии ми се, не може овако сасвим да се прихвати. 
М оже да се прихвати ако се још мало осигура и са друге 
стра,не. И ми то морамо да учинимо да осигурамо не само 
•судије, него и народ.

Владимир Симић: Од народне скупштине?
Претседник: Немојте на то. Ви сада понављате оно о 

поверењу врховног команданта. Немојте да увла'чите пове- 
рење које народ има, у скупштину. Јер, окупштина именује 
и  разрешава. Кад га именује, он je судија без икаквог orpa'- 
ничења. Он je очигледно изабран, јер га je изабрало прет- 
ставничко тело1. Али, један од елемевата карактера избор- 
ности јесте и рок за који je изабран. Чланови народних 
одбора и чланови скупштине бирани су исто тако, али се 
зна  рок.

Д-р Милош Московљевић: Влади се не зна
Прегседник: Влада није претставничко тело, већ један 

претставнички орган који може да буде смењен кад год за 
то има потребе и снаге.

Ja мислим да би се учињени предлог могао усвојити, 
ако би му се додало, рецимо овако на брзину, да! се сваких 
пет година врши ревизија. Ми морамо нешто да унесемо 
што ће значити извеену сигурност да се он може периодич- 
но, исто онако као што му се осигурава периодична пови- 
шица, подаргнути ревизији, односно да се види да ли он 
треба да остане или не. Судија може да буде и врло поштен



човек и да се покаже независан и вредан, али ми га може- 
мо разрешити и одредити, рецимо, за управника казненог 
завода, за  архивара, или у неку другу службу. Једном речи. 
ми можемо да га сменимо. Затим, и право опозивања мора 
бит« јасно «аглашено; не само пра!во постављања него и: 
право опозивања. Овако голо, како je ту предложено, мало 
je. Бојим се да народу ти судови неће више личити на на- 
родне судове. (Д-р Јован Ђорђсвић: - Ja мислим да je ово ела- 
стична формула која даје народу могућност да тражи по- 
новни избор...). To треба ипак да буде омогућено уставном 
одредбом. Нешто више мора да се рекне него што je ту 
речено. (Д-р Јован Ђорђевић: Овде се не каже да се именује 
за стално, већ да се именује да врши извесну функцију, a 
ако не ваља — народ ће га сменити. Ту je на једној стра- 
ни обезбеђење, а! иа другој страни могућност за оне који 
се не задовољавају, да траже промену). А сада молим, ко 
жели реч? (Јавља, се за; реч Владимир Симић).

Владимир Симић: Ja налазим да je формулација коју 
даје друг Ђорђевић у име Министра за Конституатну врло 
срећно дата, јер омогућава да се изађе из овог проблема 
који сви осећамо. Ради се о томе да се с једне стране за- 
штити судија у својој функцији временом, како би стекаа 
извесна права за  своју будућност и старост, a с друге стра- 
не ради се о гоме да он, ако није способа« за! вршење сво- 
је службе, или није показао довољно разумевања, или није 
напредовао у својој струци, није се развио онако како je 
она!ј орган који га je бирао очекивао, — да буде у том слу- 
чају са те дужности уклоњен. Тачно je да по овој форму- 
лацији, која je збиља врло еластична, закон може да регу- 
лише детаље. Он може, пошто се ради о разрешењу, да 
каже и о иницијативи за разрешење и о времену за контро- 
лу и ревизију тога' именовања и све остале модалитете које: 
један закон обично узима у обзир, а ве уставне одредбе. И ja 
мислим да ова1 формулација можекао врло срећнадасе при- 
хвати, с тим да: ће се заковом, a то може да се каже јед- 
ним ставом, одредити како иницијатива за  ревизију у су- 
довима с обзиром на право вршења разрешења судија, тако 
и друге ствари. На тај би начин могли да се задовољимо 
са овом материјом. А одређивање рокова, да не понављам 
речи друта Московљевића, уистини ставља судију у потлу- 
ну неизвесност, а неизвесност са независношћу не може се 
поклопити. Онај ко je несигуран, ко није обезбеђен да може 
поштено радећи да верује да ће га народ који га je изабрао 
и заштити у том свом живљењу, може да буде изложен 
врло великим искушењима:. А судија тим искушењима не 
сме да буде изложен. To су увек били разлози да су судије



-биле боље плаћене, независне и непокретне. Сада све то 
с обзиром на нашу народну власт и кооцепцију народне 
власти не може да буде спроведено овде, али оно што je 
основно и што може да буде спроведено то je — да, онај 
зсоји именује, он и разрешава. Разрешење ће бити регули- 
сано законом.

Претседник: Ja се бојим да би неко могао стаТи на гле- 
дишта да ова ;наша формулација још мање обезбеђује. Јер, 
могао би да каже: та'мо je било предвиђено бар четири го- 
,дине, а сада овде тога нема.

A с друге стране изгледа као да je судија стала'н са 
таквом формулацијом. (Д-р Милош Московљевић: Ми хо- 
:ћемо да обезбедимо суд да има судија). Не жели се овде 
д а  се обезбеђују судије од народа, него да им се егзистен- 
ција учини колико толико извесном. Јер иначе, :неко који 
студира, лрава радије he тражити другу професију, и то не 
само правник већ и неправник, него да иде у судије, ако 
му егзистенција није колико толико тадо обезбеђена.

Д-р Макс Шнудерл: Судска струка тражи континуитет. 
Ако ми прихва.тимо ову формулацију, ми тиме добијамо и 
гарантију за судски континуитет, за континуитет у самом 
раду, и  то ће бити само корисио за1 правосуђе. To није само 
обезбеђење «>еговог приватног живота, него и обезбеђење 
сајме судске струке. Судија који врши тај посао више го- 
дина усавршиће се и постаће бол>и судија. Зато je добро 
што вије одређен рок. За четири до пет годииа! он ће сте- 
ћи извесну праксу, и ако je судија или поротник добар, 
њега неће мењати. Ja мислим да je ова редакција врло 
срећна.

Претседник: Кад прођу 4 године, поново се бира и мо- 
ж е  се цео састав суда да измени и да се 'прекине контину- 
итет. А лрема редакцији која je сада предложеиа, може се 
мењати овај или онај судија, али суд као целина остаје и 
развија се и  даље. Тај предлог има и својих одличних стра- 
«а, али, с друге стране, осећа се да смо мало повређени у 
схва'тањима која смо носили «роз ово неколико година. 
'Изгледа, као да народ ту бива мало окрњен у својим пра- 
вима. Тешко нам je да се баш одмах уживимо' у то, али ми- 
слим да се ипак може усвојити.

Милош Рашовић: Ja мислим да судије нису тиме дове- 
дене у неку опасност, јер њих не бира народ непосредно, 
него скупштина;, дакле, једно уже тело које je у стању да 
води рачуна да ли судија1 одговара своме позиву или не, и 
да ли га треба поново бирати. Ja бих био за онај предлог 
да се ипак одреди рск од 5 година. Одборима je оста!вље- 
_на могућност, у случају несавесног вршења дужности суди-



ja, да их може опозвати, a с друге стране судија je осигу- 
ра!н за тај број година:, ако не би учинио нешто за  што би 
одговарао. Друго би било кад би их бирао народ, маса, 
ко ја  не би могла оцеиити њихов рад, али њих бирд једно 
тело које je у стању да оцени њихов ра'д,

Д-р Драгољуб Јовановић: Ja мислим да можемо изми;- 
рити ова два гледишта на, тај начин, што нећемо ставити 
„Врховни суд и судови“, него „судије“, али, с друге стра- 
не, не може се оставити без икаквог рока. Начело избор- 
иости захтева, нарочито у новој власти која жели да суд 
приближи народу, да се одреди известан рок, бар у овом 
првом периоду изграђивања, и да се судијама, па и онима 
на врху, да на знање да1 могу бити подвргнути новом избо- 
ру. Зато ja мислим да примимо из предлога д-р Ђорђеви- 
ћа да, се овде употреби реч „судије“, а из предлога друга 
'Претседника да примимо рокове, и то рок од 5 година за 
највише судије, a 4 године з а  остале.

Претседник: Ми нећемо моћи довршити данас ову 
ствар. Треба још мало да размислимо о њој. Ja бих био 
у пр-инципу за тај предлог, али бих желео једно мало јаче 
осигурање.

Сада ћемо завршити данашњу седницу. Сутра нећемо 
радити. Ja сам се надао да ми данас и најдаље прекосутра, 
свршимо овај наш посао, јер ћемо имати свега још два, дама 
H’a раоположењу, за које време сам мислио да организујемо 
споразумева1ње са другим Одбором и покушамо свођење на 
јединствен текст, како бисмо за време ферија о православ- 
ном Божићу могли да дамо у штампу и извештај Одбора и 
дефинитиван текст нацрта Устава. Ако :не свршимо посао 
прекосутра, онда ие зиам како ћемо. (Један глас: Да ради- 
:мо дуже прекосутра). Ја: мислим да радимо прекосутра и 
пре и после 'подне. (Прима се). Онда данашњу седницу за- 
кључујем, а наредну заказујем за, прекосутра у 10 ча!сова 
пре подне.

(Седница je закључена у 19.30 часова).



Т р и н а е с т а  с е д н и ц а
(2 јануара 1945)

Почетак у 16,20 часова.

Претседарао претседвик Моша Пијаде.

Претседник: Отварам данашњу седницу. Молим вас са- 
слушајте прозивку.

Секретар д-р Макс Шнудерл врши прозивку члаиова 
Одбора.

Претседник: Молим вас да саслушате и записник про- 
шле седнице.

Секретар чита записник дванаесте седнице од 31 де- 
цембра 1945 године.

Претседник; Има ли примеда:ба на записник?
Д-р Васо Чубриловић: У записттику није речено да саи 

ja  присуствавао прошлој седници. Молим да се унесе ова 
допуна.

Секретар Према мојој листи ви нисте били присутни.
Д-р Васо Чубриловић: Како да ниса'м био присута« кад 

сам говорио на седници.
Претседник: Пошто сте говорили, свакако сте били 

присутни. Ова ће се допуна извршити у записнику.
Прима ли се протичаии; записник? (Прима се). Објављу- 

јем да je зађисник примљен.
Прелазимо на дневни ред. На дневном je реду наставак 

појединачног претреса нацрта Устава. Стали смо кодчлана'
121, бившег 119. Хоћемо ли се враћати на 0'ну формулаци- 
ју, друже Ђорђевићу?

Владии повереник  д-р Јован Ђорђевић: Ja бих само ре-- 
као неколико речи. Ви се сећатеод прошлог пута’ да с а м ја у  
име Министра за Конституанту предложио једну формула- 
цију која би имала за циљ да да могућност стабилности на- 
шем судству. С друге стране природна, je могућност да1 су- 
дије могу да буду и разрешене.



Ja бих додао још један моменат који нас je одлучио да 
предложимо измену. Наше судство се налази још увек у 
изградњи. Њ егов развој није потпуно јасно одређен. Овом 
формулацијом ми постижемо да не везујемо руке будућем 
законодавцу који буде доносио принципе о уређењу нашег 
судства ни са изборношћу, ни против изборности, у смислу 
постављења рсжова.

Меии се чини да овом формулацијом можемо да одре- 
димо услове и поступак иа основу кога ће се именовати, 
однооно бирати судије. Ту нема никаквог ограничења ова- 
квом формулацијом. Може се догодити да  се и извесни ро- 
кови поставе, ако би закондавац нашао то за потребно. 
Али из разлога еластичности ja у име Министра за Консти- 
туанту предлажем ову формула;цију члана 121 бившег чла- 
на 119:

„Судије Врховног суда ФНРЈ бира, и разрешава Народ- 
на скупштина ФНРЈ у заједничкој седници оба дома.

Судије Врховног суда републике, односно аутономне 
покрајине, бира и разрешава Народна скупштина републи- 
ке односно Народна скупштина аутономне покрајине.

Судије и поротнике окружног суда бира и разрешава 
народни одбор округа на својој скупштини.

Судије и поротнике среског суда бира и разретава  
скупштина кародног одбора среза“.

Ja мислим да досадашњи последњи став овога члана није 
потребан. Јасна je ствар да ће све ове материје регулисати 
закон. Овакво позивање на за|ко« изгледало би да je Устав 
недовршен. Јасна je ствар да се закони доносе на основу 
Устава и да je ту Скупштина потпуно суверена.

Д-р Драгољуб Јовановић: Постоји додатак о роковима 
и опозивању. Да ли то улази?

Д-р Јован Ђорђевић: He улази. To je било док су овде 
били предвиђени рокови. Сад ствар друкчије сГоји. Према 
томе то отпада.

Претседник: Жели ли ко да говори? (Сулејман Филипо- 
вић: Молим да се прочита још једанпут стилизација, овог 
члана).

Д-р Јован Ђорђевић чита поново нову стилизацију чла- 
на 121.

Претседник: Чули сте последњу редакцију која  се пред- 
лаже. Има ли ко да приМети што?

Милош Рашовић: Код нас у Црној Гори нема окружне 
скупштиве ни округа, а има окружних судова!. Ко ће их 
бирати?

Д-р Јован Ђорђевић: Бираће их скупштина републике.



To je логично. Ja сам то имао у виду али сам мислио да би 
било излишно то уносити у Устав.

Претседник: Примате ли чл. 121 у оваквој редакцији 
каква je предложена? (Прима се). Објављујем да je чл. 121 
примљен.

Секретар чита радији члан 120., који сада постаје 
чл. 122.

Д-р Јован Ћорђеиић: И овде бих имао да учиним мз- 
весне предлоге. Први став чл. 122 би гласио само овако: 
„Врховни суд ФНРЈ je највиши орган правосуђа Федера- 
тивне Народне Републике Југославије“. Тиме би отпало ово 
што je даље речено у ставу првом, чл. 122, а, такође би 
бтпао и цео други став тога члана, јер се све то подразу- 
мева оним општим пркнципом.

Садашњи став трећи чл. 122 постао би став 2 и остао 
би у саДашњој редакцији: „Савезним законом одређује се 
у којим ће случајевима Врховни суд ФНРЈ судити у првом 
а у којим случајевима у другом степену“.

Претседник: У Уставотворном одбору Скупштине наро- 
да други став чл. 122 усвојен je овако: „Врховни суд ФНРЈ 
има право надзора над свим органима правосуђа у ФНРЈ“.

Д-р Јован Ђорђевић: Кад се каже да je Врховни суд 
ФНРЈ највиши орган правосуђа, онда je тиме и то обухва- 
ћено, и зато не би требало' то понавати.

Владимир Симић: Да ли се и раоправљање сукоба над- 
лежности обухвата у речима: „највиши орган правосуђа“?

Д-р Јован Ђорђевић: Сукобе надлежности у принципу 
увек расправља Врховни суд, Ово je принцип, а законом ће 
се то после разрадити.

Д-р Драгољуб Јовановић: Ако се подразумева да Вр- 
ховни суд решава и сукобе надлежности, онда се може при- 
мити овај, члан ка,ко je предложен.

Д-р Јован Ђорђевић: Подразумева се.
Претседник: Прима ли се чл. 122 у овој редакцији:
„Врховни суд ФНРЈ je највиши орган правосуђа Феде- 

ративне Народне Републике Југославије.
Савезним законом одређује се у којим ће случајевима 

Врховни суд ФНРЈ судити у првом а у којим случајевима 
у другом. степену“ ? (Прима се). Објављујем да je чл. 122 
примљен.

Д-р Анте Рамљак: Ja мислим да je бол>е рећи: „Врховни 
судски орган“, јер je -и. Министарство правосуђа такођер 
највиши оргаи правоеуђа.

Претседник: Министарство није иајвиши орган право- 
суђа. Он не изриче правду. Овде не. може доћи Мини- 
старство.



Прелазимо на чл. 123, ранији чл. 121.
С евдеф р чита чл. 123.
Д-р Јован Ђорђевић: Предлажем да као прва речеиица 

овога члана дође ово: „Врховни суд ФНРЈ оцењује закони- 
тост правноснажних одлука свих судова у ФНРЈ по питању 
примене савезних закона“. А затим да дође ово: „Врховни 
судови република и аутономних покрајина, оцењују закоии- 
тост правоснажних одлука свих судова републике односно 
•судова аутономних покрајина“.

Други став овога1 члана остаје како je предложен у на- 
црту Устава.

Претседник: Оки су у оном другом одбору казали: „Вр- 
ховни суд ФНРЈ оцењује законитост правоснажних одлу- 
ка свих судова у  погледу савезних закона“.

Д-р Јован Ђорђевић: Мислим да je ова формулација 
коју сам предложио одређенија.

Коча Поповић: Јесте, јасно je.
Д-р Јован Ђорђевић: Први став постаје други став. 

ч Коча Поповић: To je сасвим добро.
Д-р Јован Ђорђевић: Трећи став би гласио: „Жалбу 

лротив правоснажних одлука судова...“.
Претседник: У другом дому су то избацили
Д-р Јован Ђорђевић: Они су избацили мислећи да, je то 

решено бившим чл. 125. Међутим није решено. Зато мислим 
да би требало да’ задржимо овај став.

Владимир Симић: Да ли тако како гласи?
Д-р Јован Ђорђевић: Тај став би гласио: „Жалбу про-

тив правоснажних одлука судова може подићи само јавни 
тужилац“. Друго отпада.

Претседник: Има ли ко да говори по овом предлогу? 
(Нико се не јавља). Прима ли се овако редигован члаи 123? 
{Прима се). Објављујем да je чл. 123 примљен.

Прелазимо на XIV главу — Јавно тужиоштво.
Милош Минић: Није t o  XIV глава.
Претседник: Јесте. Раније смо решили да постане гла- 

ва XIV. Прелазимо на чл. 122 који постаје члан 124.
Секретар чита члан 124.
Претседник: Има ли по том члану какав предлог? Ja 

бих само оно „јесте“ у првом реду претворио у >Ле<<- (Нико 
се не јавља). Прима ли се чл. 124? (Прима се). Прелазимо 
na чл. 12(51

Секретар чита чл. 125.
Претседник: Има ли ко какав предлог?
Д-р Јован Ђорђевић: Имам овде предлог о измени по- 

ступка за именовање јавног тужиоца. У предлогу који ћу 
вам сад прочитати нисмо' остали при овом досадашњем



принципу за именовање јавних тужилада из разлога што 
смо увидели да je потребно да једна: установа централи- 
стички повезује јединство правосуђа обзиром на широку 
област зајконодавства и  зато предлажем да чл. 125 гласи: 
„Јавног тужиоца ФНРЈ и његове заменике именује, одно- 
сн-о бира Скупштина ФНРЈ...“

Владимир Симић: И разрешава.
Д-р Јован Ђорђевић: И разрешава Народна скупштина 

ФНРЈ на заједничкој седниди оба дома. Мислим да можда 
није 'потребно к.азати на заједничкој седници, али да би се 
подвукло може се тако рећи.

Други став да гласи: „Јавне тужиоце народних репу- 
блика и  аутономних покрајина и њихове заменике поставља 
Јавни тужилац ФНРЈ“.

Трећи став овога члана по нашем предлогу имао би да 
гласи: „Јазне тужиоце аутономних области, округа и сре- 
зова поставља јавни тужилац републике односно аутономне 
покрајине уз потврду Јавног тужиоца ФНРЈ“. To би био 
трећи став.

И последњи, 4 став гласио би: „Војног тужиоца Југо- 
словенске армије и остале војне тужиоце поставља Врховни 
командант Југословенске армије“.

To би био1 наш предлог за допуну овога члана.
Светозар Вукмановић-Темпо: По моме мишљењу, ja 

налазим да би овај став четврти, који говори о војиим ту- 
жиоцима', требало да дође као посебни члан, а ево зашто. 
Војн-и тужиоци нису исто што и јавни тужиоци. Карактер 
војних тужилаца разликује се од карактера других јавних 
тужилаца. Узмимо на пр. у  Армији :не може сваки борац да 
оде д а  се жали јавном тужиоцу, већ он иде редовним пу- 
тем Hai рапорт 'преко свога командира. Међутим, у цивилној 
струци сваки грађа!ни;н иде непосредно да, се жали јавном 
тужиоцу на сваки поступак власти. У Армији je већ ствар 
мало1 друкчија. Ту војни тужилац, бар1 у прво време док je 
Армија у изградњи, добија карактер војног иследника који 
je нека врста контроле и' нема исти карактер као јавни ту- 
жила!ц у грађанству. Несумњиво je да he ca јачањем Армије 
и дисциплине карактер војнога тужиоца ићи у томе правцу 
да добије исти значај и карактер као оста!ли јавни тужиоци. 
Због тога ja, мислим да ова одредба о војним јавним тужио- 
цима треба да остане у овој глави, али ематрам да' би тре- 
бало да се формулише као посебан чла,н.

Д-р Милош Московљевић: Ja нећу да улазим у природу 
и карактер војних тужилаца, јер нисам ни правник ни вој- 
ник и не знам колико je оправдано ово мишљење друга 
Темпа, али налазим да, ако je тако као што он каже, вој-



<ном тужМоцу не1 би ;ни било места v OBOi глари. Овде :се 
каже да' je Јавно тужиоштво орган Народне скупштине 
ФНРЈ за вршење на'дзора над испуњењем закона итд., а ви- 
д и ! М о  међутим, да су природа и именовање војног тужиоца 
сасвим друкчији и не може се изједначити са осталим ту 
жиоцима који су органи Народне скупштине. Према томе, 
ако би се издвојио овај члан, он би се морао издвојити у 
посебну главу која говори о Армији.

Сулејман Филиповић: Пребацива1Н>е војних тужилаца
Југословеиске армије у главу која говори о Армији, не би 
имало никаквог оправдања;, јер je у тој глави сасвим друга 
материја и било би незгодно' да у њу уђу и јавни тужиоци. 
Међутим, могли би нешто учинити у томе погледу да задо- 
вољимо и друга Московљевића и Темпа, јер оба имају пра- 
во, утолико што би ову одредбу о војгаим тужиоцима и њи- 
ховом постављењу формулисали каО посебни члан ове гла 
ве 'и  јтр !на њеномб крају.

Д-р Анте Рамљак: Мој je предлог био сличан предлогу 
друга Филиповића с тим додатком, према ономе што je ка- 
зао г. Ђорђевић, да није јасно одвојена разлика између ка- 
рактера јавног тужиоца и војиог тужиоца. Јавни тужиоци 
углавном имају задатак да туже за криминална дјела. Јавни 
тужилац je она'ј који тужи, а из ових одредаба види се 
Д а  je он тај који и контролише. He види се тачна разлика 
између компетенције оне Комисије за контролу и јавног ту 
жиоца. Јавни тужилац контролише, а и Комисија за; кон- 
тролу контролише. Бојим се да ту не буде неких сукоба.

Претседник: Има реч д-р Милош Моековљевић.
Д-р Милош Московљевић: Ja обраћам пажњу на неса- 

гласност назива ове главе и природе тужиоца. Овде се гово- 
ри о јавном тужиоцу. Јавни тужилад, то значи један орган 
који стоји на рарположењу јавности, сваком грађанину, 
зато  се ваљда! и зове јавни тужилац. О в није оргав само 
власти. Он je на расположењу сваком грађанину.

Међутим, нојни тужилац има сасвим другу улогу. Он 
не стоји на расположењу, нити може војник њему да се 
обра'ти па да. се жали на извесне поступке, као што могу 
ja, као грађанив, да се обра^им јавном тужиоцу. (Сулејман 
Филиповић: Ту друг Темпо није у праву). To je његово
стручно мишљење као војника и као правника. Онда то не 
може доЈш под ово за!главље, већ би требадо да постоји 
посебна глава.

Претседвик: Има реч друг Темпо'
Светозар Вукмавовић-Темпо: Ja остајем при томе да 

војник не може' да се жали војном тужиоцу. Војник има 
да, се жали његовом претпостаћљеном старешини ва ра



порту. Ho, сам карактер војног тужиоца самим тим није 
исцрпен. Војни тужилац има право контроле над посло- 
вањем у Армији итд. Војни тужилац има право подизања 
поступка, он има право контроле над извршењем наређе- 
ња за спровођење закона у војсци. To je карактер војног 
тужиоца. Ja сам само рекао д а  војни тужилац н'е може 
имати потпуно исти карактер као јавни тужилац у цивилу, 
али je «есумњиво да ће он тај карактер добити учвршће- 
њем Армије. Засада, у оваквом степену развоја Армије он 
не може имати исти карактер. Због тога смо ми ставили 
„војни тужилац“ а не „јавни тужилад у Армији“. А пошто 
му je у  суштини карактер слича!н као и карактер јавног 
тужиоца, ja caiM за то да' он остане у овој глави, али да му 
се да посебан члан и то  н.а! крају.

Претседник: Има реч друг Хебранг.
Андрија Хебракг: Ja бих имао другу Темпу да ставим 

једно питање. Он каже да ће се у процесу развоја изјед- 
начити јавни и војви1 тужилац. Каква би онда била функ- 
ција када се изједначе? Каква би онда била функција, вој- 
ног тужиоца? Хоће ли он самоу Армији да спроводи над- 
зор над испун>аран>ем закона?

Светозар Вукмановић-Темпо: Надзор над испуњавањем 
закона и војних наређења.

Д-р Јован Ђорђевић: Потпуно се не може изједначити 
никад.

Светозар Вукмаиовић-Темпо: Да, никако се не може 
потпуно изједначити.

Андрија Хебранг: Друг Рамљак je поставио питање 
компетенције јавног тужиоца и Контролне комисије. Ja ми- 
слим да су то потпуно јасне ствари. Контролна комисија, ће 
надзирати, контролирати1 да' ли сви органи вла,сти испуња- 
вају одлуке, наређења, планове итд. владе, како их испу- 
њавају, али она неће контролирати то да ли су те одлуке,. 
наређења итд. у складу са законом. На; примјер, издато je 
једно наређење. Она има да контролише да ли се то наре- 
ђење спроводи у живот, а не испитује да ли je то у складу 
са законом или није. А врховни тужилац je тај који испи- 
тује да ли влада и сви њени органи1 1пра!вилно, испуњавају 
закон, — тако да су те функције потпуио одвојене. Вр- 
ховни тужилац контролише законитост владиних одлука, 
а контролна комисија контролише да! л» њеии органи тако- 
ђе испуњавају одлуке, али не улази у то да ли су та наре- 
ђења основана на заКону или не. (Д-р Анте Рамљак: Ако- су 
добра онда морају бити у складу са законом). He. Ja могу 
да издам једно наређење које није у складу са закоиом и 
Контролна комисија ће контролксати да ли се то што сам ja



наредио сп р ово д и , не улазећи  у то  да ли je  у  складу са за- 
koho 'M. А онда ће доћи јавви  туж илац и испитаће да ли je 
то  у  складу са законо-м или не.

ДРУго je питање назив: јавно тужиоштво. Код нас je 
јавно тужиоштво било оно које тужи. Овдје су међутим дру- 
ге функције.

Претседник: Ми смо досада ову главу називали: Јавно 
тужиоштво. Можемо ми издвојити војног тужиоца у засе- 
бан члан, и ставити га на крају ове главе, он je ипак v тој 
глави. Ja не видим разлога да се тај војни тужилац, не зове 
јавни тужилаЦ као и сваки други. Само, о;н je јавии1 тужилац 
у војсци, а овај je јавии тужилац изван војске. Ако ми оста- 
вимо јавног тужиоца у војсци, онда можемо да оставимо 
у овој гла’ви ову одредбу.

Друго je питање постављено да ли je довол>на! ова де- 
финиција Јавног тужиоштва која je дата у  чл. 124, да je то 
орган Народке скупштине за: извршење надзора над тачним 
испуњавањем закона итд. и да ли таква дефиииција оправ- 
дава да говоримо етосле да јавни тужиоци имају право по- 
дизања тужбе, жалбе и право интервенције итд. Јер то се 
не изводи из ове горње дефиниције. Требало би да дамо 
такву дефи.ницију из које се и ове фунмције могу извести. 
А ja мислим да би требало ту дефиницију јавног тул<иоца 
допунити тако да можемо и остале функције из тога изве- 
сти. Када то извршимо и када допунимо ову дефиницију 
као и на!зив јавног тужиоца у војсци! са јавиим тужиоцем, 
овда мислим да ће цела ствар бити у реду.

Андрија Хебранг: Ja мислим д,а би ту дефиницију функ- 
ције јавног тужиоштва требало допунити тако да се иза 
онога где се говори O' функцији вршења надзора уметне: 
„и прогони сва противзаконита дјела“. Онда би та дефини- 
ција била' потпуна и видјело би се да јавно тужиоштво не 
врши caiMo надзор него и прогони.

Д-р Јован Ђорђевић: To je све казаво caiMO на једаи 
мало стручав начин. Он не само да контролише законитост 
аката и  поступака органа државне управе, него и примену 
закона! службеиих лица и грађана. Значи да су сви они који 
крше закон под његовом контролом. Он има различита 
средства против њих. Која су то средства? To говори чл. 
125. Тај члаи говори о праву тужбе. To право тужбе je само 
средство за обезбеђење за'коиитости.

На први поглед мало je апстрактно-, али основа за то 
право je дата.

Претседник: Сада;, пошто je Уставотворни одбор Скуп- 
штине народа завршио рад, треба оба одбора да се споразу-



меју и да пронађемо иачин како ћемо на,ше и њихове измене 
ускладити, те на;ћи евентуално једно заједничко решење и 
онда| опет изићи пред одборе и усвојити то решење. Они су 
готови са радом и треба сада да нађемо тај начин. Хоћемо 
ли да изаберемо по> неколико људи из сваког одбора, па 
да, се оада састанемо, на пр. сутра! пре подне, ако ми за- 
вршимо вечерас.

Треба да вам објасним и зашто данас нисмо одржали 
седницу npe подне. Пошто друг Кардељ вечерас путује, били 
смо са њим почев од пре подне па до скоро 4 сата,. Био je 
присутан и друг Ђилас, који ће заменити друга Кардеља 
као министра за Консти-туанту за! време његовог отсуства. 
Удоређивали смо шта су оба одбора радила и утврдили шта 
je усвојио друг Кардељ као подносилад. На иама ће бити 
да нађемо један спорадум и текст. Треба најпре да1 се спо- 
разумемо колико ћемо људи од  сваког одбора узети'. (Гла- 
сови: По 5 људи). Тако, онда ви у Скупштини народа, иза- 
берите 5 људи, који ће се састати с нама, ако може још 
сутра.

Молим да наставимо где смо стали. Има ли ко какав 
предлог да мало допунимо овај члан, или није потребно?

Андрија Хебранг: He тре-ба, све je речено у члану 125.
Милош Мииић: Тај термин најбоље одговара стварној 

фумкцији Јавног тужиоштва. Средства која има јавии ту- 
жилац јасно говоре како он врши тај надзор. Није то је- 
да« пасивав надзор, «его гоњоње незаконитости и дејство- 
вање у смеру да се те незакоиитости отклањају.

Претседник: А шта значи „да je орган Народне скуп- 
штине“ ? (Милош Минић: To значи да! je Kaioi централна уста- 
нова потчињен Народној скупштини и одговара за свој рад 
само Народној скупштини Федеративне Народне Републи- 
ке Југославије. Заштићен je на та'ј начин од утицаја управ- 
них органа). Добро, онда нека остаие.

Коча Поповић: Мени изгледа да je „вршење надзора 
над тФним испуњавањем“ сувише пасивно и да треба да се 
тако формулише да тај надзор обезбеђује тачно испутња- 
вање.

Андрија Хебранг: У чл. 125 има све.
Милош Минић: Може да се каже уместо „тачно“ „тсра- 

вилно испуњавање“.
Андрија Хебранг: He треба ни „правилно“ ни „тачно".
Претседник: He треба ни једно ни друго. Овде има ми- 

шљење да не може да се око „тачно“ «ичим заЈмени.
Коча Поповић: Могло би да стоји: „Врши надзор v ци- 

љу тачног испуњавања...“



Претседник; Може да се каже: „за извршење надзора у 
циљу правилнога, «епуњавања закона“. (Коча Поповић: To 
je тачније, садржајније. — Милош Минић: -Ништа не треба 
мењати. Правилност испуњавања закона — то je цил>).

Можемо ли онда да формулишемо овако: „Јаино тужи- 
оштво je орган Народне скупштине ФНРЈ за  вршење надзо- 
ра ради- правилног испуњавања закона од етране мини- 
старстава Савезне владе и осталих њима потчкњених 
управних органа ФНРЈ и република, службених лица и 
свих грађана“ ?

Д-р Макс Шнудерл: Јавно тужиоштво врши надзор и 
над управним органима република. Оно треба да врши над- 
зор  и над владама република.

Претседник: Дакле, последњи пут чита-м овај члан 124:
„Јавно тужиоштво je орган -Народие скупштине ФНРЈ 

з а вршење надзора ради правилног испуњаваи>а закона од 
стране министарстава и- осталих њима потчињених ynpate- 
них органа Ф;НРЈ и народних република, службених лица 
и свих грађанај“.

Примате ли овакву формулацију? (Прима се). Објављу- 
јем да je чл. 124, по нацрту чл. 122, примљен.

(За овим je Одбор примио чл. 125 — по предлогу чл.
123).

Секретар чита чл. 126.
Д-р Јован Ђорђевић: Треба казати: „Јавни тужиоци су 

независни у свом раду и подређени су само јавном тужио- 
цу ФНРЈ, од кога прима!ју наређења и упутства“.

Претседник: Јавни тужиоци незавиони су у свом раду 
и подређени су само Јавном тужиоцу ФНРЈ и од њега при- 
мају наређења и упутства1. (Коча Поповић: Место „од њега!‘ 
треба ставити „и од кога“). Боље je „и1 од њ ега“. (Коча 
Поповић: Онда да знамо који je текст. — Д-р Милош Мо~ 
сковљевић: Треба рећи „али су подређени-“, то. je јаче исти- 
цање. — Коча Поповић: Најбоље je да отпадну речи после 
„ФНРЈ“). To je тачно. „Јавни тужиоци су независни у свом 
раду и подређени су Јавном тужиоцу ФНРЈ“.

Прима ли се оваква формулација? (Прима се). Објав- 
л>ујем да je чл. 126 примљен.

(За1 овим je Одбор усвојио чл. 127 — по предлогу 
чл. 125).

Претседник: Сада да додамо за војног тужиоца.
Д-р Јован Ђорђевић: Да би се избегла лретпоставка да 

све што се одиоси «а јавне тужиоце ва'жи и за војног ту- 
жиоца, ja бих предложио o b v  стилизацију:



„ В о ј н о г  тужиоца Југословенске армије и остале војне 
тужиоце поставља Врховни комакданг Југословенске ар- 
мије.

Савезиим законом ће се одредити устројство и надле- 
жност војног тужиоштва“.

ПретседниК: Ja ве видим разлога зашто да се и ту ;не 
појави јавни тужилац у војсци.

Владимир Симић: Он je јавни тужилац у  Армији, у  ди- 
визији итд.

Д-р Јован Ђорђевић: Он je војни тужилац који има 
улогу јавног тужиоца а има опет и специјалну карактери- 
стику што- се тиче војне службе.

Претседник: Само то мало пасује овде.
Д-р Јован Ђорђевић: На тај начин се војви тужилац 

издваја од ових јавних тужилаца кад донесемо ту стили- 
зацију коју ca'M предложио, а она гласи:

„Војног тужиоца Југословенске армије и остале војне 
тужиоце поставља Врховни командант Југословеиске ар- 
мије.

Савезним законом ће се одредити устројство и надле- 
жност војног тужиоштва“.

Претседник: To je онда1 члаи 128. Прима ли се овај члан? 
(Прима1 се). Објавујем да je чл. 128 примљен.

Прелазимо на главу XIV која постаје глава XV — Од- 
носи између органа државне власти и органа државне 
ynpa'se.

(За овим je Одбор усвојио члаи 126, који постаје 
члан 129).

Секретар чита члан 127, који постаје члан 130.
Д-р Милош Московљевић: Зар уредбе Савезне владе са 

законодавном снагом нису обавезне? (Гласови: Јесу! Има- 
мо то даље у идућем члану).

Секретар: Уместо „Претседништво“ треба да дође 
„Президијум“.

Претседник: Примате ли члан 130, како je прочитан? 
(Прима се). Објављујем да je чл. 130 усвојен.

С екретар  чита члан 128 који постаје члан 131.
Д-р Јован Ђорђевић: Овде треба да се каже овако да 

може ве само „обуставити“ него и укинути.
Д-р Милош Московљевић: Али овим чланом није обу- 

хваћено оно што сам ja раније рекао. Ја' сам мислио на 
уредбе, а не само на поједина акта,. He могу да разумем 
зашто je то онда' овако казано.

Д-р Јован Ђорђевић: Да се не би све оно понављало. 
(Гласови: Место „све акте“ треба да стоји „сва акта“).



Андрија Хебранг: Да ли би могли ово „у пословима из 
савезне надлежности“ боље формулирати?

Претседник: Пре свега јасно je да треба да стоји „сва 
акта,“ уместо „све акте“. А што се овога другога тиче, Са- 
везна влада има у својој надлежности и чисто савезне а и 
савезно-републиканске послове.

Андрија Хебранг: Ja бих рекао овдје мјесто „из сз,ве- 
зне“ „из своје «адлежности“ итд.

Претседник: Ja сам тако и разумео да савезна надле- 
Жност значи оно што припада ФНРЈ.

МилОш MhhhIi: Ja мислим да није.
Д-р Јован Ђорђевић: Код ових аката то треба да се 

види јасно и зато je казано „у пословима из сарезне над- 
лежности“.

Милош Минић: Ja ммслим да Савезна влада може обу- 
ставиТи све послове, и једн.е и друге, и што je чисто саве- 
зно и што je чисто савезно-републикарско.

Претседник: Кад Влада даје једним актом директиву, 
упутств-а', овда та упутства морају битиускладу са савезним: 
Уставом итд. Jai мислим да je све то овде изражено и зата  
je најбоље да остане „у пословима из савезне надлеж но 
сти“.

Ако почнемо, па кажемо: „Савезна влада' може обуста- 
вити сва акта из савезне надлежности“, то je то исто. Боље 
смо рекли са овим напред. (Д-р Драгољуб Јова^овић: He 
каже се: из надлежности оавезних министарстава. Мора да 
остане „све акте“ а не „сва акта“. Сва акта — то су списи). 
Како' je код нас? (Д-р Јован Ђорђевић: Акти. Сва: а«та има 
више административно значење). Хајде да мењамо множи- 
ну: акти, аката, актима и за мене je акузатив акта. (Д-р Јо- 
ван Ђорђевић: Акте!) Ja не одобраваад ваше.

Д-р Јован Ђорђевић: Ja предлажем да се дода’ју речи: 
„и укинути“, „обуставити и укинути“.

Претседник: Има реч друг Московљевић.
Д-р Милош Московл>евић: Може ли Претседништво

Народне скупштине ФНРЈ поништити неки закон народне 
скупштине републике ако није у сагласности са Уставом? 
(Д-р Јован Ђорђевић: Јесте, дали смо му право оцене устав- 
ности).

Претседник: Прима ли се члан 131 са додаггком „обу- 
ставити и укинути“ ? (Прима се). Објављујем да je члан 131 
лримљен са овим додатком.

(За овим je Одбор усвојио чл. 129 који постаје члан 
132).



Секретар чита члан 133 — по предлогу члан 130.
Претседник: Има реч друг Симић.
Владимир Симић: Хоћу само да питам, у  којим случа 

јевима?
Претседник: Има реч друг Ђорђевић.
Д-р Јован Ђорђевић: У случајевима, које je за'кон од- 

редио. To je однос права и  дужности и то закон одређује. 
Овде je приицип одговориости и права, али у случајевима 
које закон одређује. (Владимир Симић: Могу и да погре- 
ше. — М илош Минић: Може се каза:ти „зажоном предвиђе- 
них“. — Владимир Симић: Ja мислим да можемо да каже- 
мо „закоиом !предвиђених“. Треба да остане право надзо- 
ра!, јер из' тога права резултира санкција).

Претседник: Како да формулишемо, па да важи за све, 
з а  ово троје? Исправићемо на два места место „Претседни- 
ш тво“ — „Президијум“. Сваки параграф Устава подлога je 
за  неки закон. (Владимир Симић: Може да: се каже: „У ко- 
јим ће се случајевима овако поступити одредиће се за- 
коном“).

Има реч друг Московљевић.
Д-р Милош Московл»евић: Ja бих молио да ми се обја- 

сни како ће ово изгледати практично. Узмимо овако: је- 
дан месни одбор може ли сменити само срески одбор, или 
може да raj смени и окружни одбор, и скушитина аутоно- 
мне 'Покрајине и Скупштина Србије. (Владимир Симић: 
Надређени). Зиачи аутономна покрајина има право да 
мења само окружни одбор, а, нема право да мења и срески 
одбор. (Владимир Симић: По-овоме тексту :нема права).

Претседник: Ja мислим да виши орган може да мења 
све ниже органе. (Д-р М илош Московљевић: Ja зато и пи- 
там. Може тако неки случај да дође и до Скупштине Ср- 
бије). Може да смеии и у селу и округу и у аутономној 
покрајиии. (Д-р М илош Московљевић: Рецимо, жале се гра- 
ђани неког месног одбора преко тог одбора и неће срески 
одбор да га смени. Они се жале окружном и иду дал>е. — 
Владимир Симић: Може сваки виши одбор да смени свајки 
нижи. Претпоставка je да неко треба' да се жали и да тре- 
ба; да се покрене неки поступак). Да ли ова једнина. не 
смега да се ово овако разуме: може распустити сваки нижи 
народни одбор. Та једнина, може бити, вуче на то, да се 
разуме да само директмо подређени сваки нижи може раз- 
решити извршни одбор сваког нижег народног одбора и 
одредити избор новог извршног одбора. Je ли вам јасно 
да треба ставити реч „сваки“ односно „сва’ког“. (ГлаСови: 
Јасно je).

Примате ли дакле, да члан 133 гласи овако:



„Виши народни одбор, Народна скупштина аутономне 
покрајине, односно Президијум Народне скупштине репу- 
блике може распустити сваки нижи народни одбор и распи- 
сати изборе за нови народни одбор. Скупштина вишег на- 
родног одбора!, Народна скупштина аутоиомне покрајине од- 
носно Президијум Народне скупштине републике може раз- 
решити извршни одбор сваког нижег иародног одбора и 
одредити избор новог извршног одбора“ ? (Прима се). 
Објарљујем да je члан 133 примљее. (Михаило Ђуровић: 
Требало би рећи још и ово: Услове отпуштања и разреше- 
ша! прописаће закон).

Д-р Јован Ђорђевић: Ja мислим да то н:е треба овде 
уносити. Законом ће се све то регулисати. To ће бити ор- 
гански закон, један од најважнијих закона, и он ће доћи 
одмах после Устава.

Претседник: Прелазимо на главу XVI — Југословенска 
армија.

Секретар чита чл. 134, рарији чл. 13*1.
Андрија Хебранг: Ja мислим да у  задњој реченици чл. 

134 треба изоставити реч „она“, д а  cq та реч ие би двапуг 
карала у тој реченици.

Претседник: Може се рећи: „Она je чувар неповредиво- 
ст» државних граница и служи одржавању мира и безбед- 
ности“.

Сулејман Филиповић: Мени се чини да би на крају 
задње реченице требало» додагги: „у земљи“. Јер овдје r o 
pe je речено: „Она je чувар неповредивости државних
граница и служи одржавању мира и безбедности“, и сада 
би требало додати још: „у земљи“. А ако то нећете, онда 
треба додати једа!н став који би гласио: „Чувар je реда и 
законитости у земљи“.

Претседник: Једино би се могло рећи овако: „Њен je 
задатак да, обезбеђује и брани независност државе, слобо- 
ду народа и демократско уређење“.

Светозар Вукмановић-Темпо: Добро je овако како je 
речено овде у нацрту Устава.

Претседник: Прима ли се чл. 134 с тим да, се после речи 
„граница“, у последњој реченици, изостави запета, а; да се 
место речи1 „она“ стави реч „и“ ? (Прима се). Објављујем да 
je чл. 134 примљен.

Секретар чита чл. 132 који сада постаје чд. 135.
Д-р Јован Ђорђевић: Предлажем да се на крају прве 

реченице дода: „на заједничкој седници оба дома1“.
Светозар Вукмановић-Темпо: Предлажем т  се друга



реченица прошири и да се каже: „Врховни командант руко- 
води свом војном и оружаном силом ФНРЈ“.

Претседник: Онда би  било правилније рећи: „руководи 
целокупном оружаном силом ФНРЈ“.

Светозар Вукмановић-Темпо: Имате и ратну индустри- 
ју, која није оружана сила, али je војна сила. Зато треба 
рећи: „целокупном војном и оружаном силом“.

Претседник: Војна индустрија није војна сила, то je 
војни ратни потенцијал. Ja мислим да би тиме што би се 
казало „целокупном оружаном силом“ било све обухва- 
ћено.

Дакле, ако хоћете, ова би реченица гласила овако: „Вр- 
ховни команданг руководи целокупном војном и оружаном 
силом Федеративне Народне Републике Југославије“, а на 
крају прве реченице додало би се: „на заједничкој седници 
оба дом а“. Прима*ли се чл. 135 v оваквој редакцији? (При- 
ма се). Објављујем дз je чл. 135 примљен.

Миха Маринко: Ja мислим да би требало ову главу о 
Југословенској армији преместити негде иапред. Незгодно 
je  да оиа! буде на крају.

Претседник: Нема где напред. У Уставу je свако место 
почасно, а према склопу Устава немамо апсолутно где на- 
пред да, стазимо ову главу.

Прела'зимо на главу XVII — Прелазне и завршне од- 
редбе.

Секретар чита чл. 133 који сада постаје чл. 136.
Д-р Јован Ђорђевић: Ову главу требало би да издвоји- 

мо из другог дела Устава, који говори о организацији др- 
жа!ве, и Да то буде посебан1 — трећи део Устава. Овако ка- 
ко je овде, то се везује за  државно уређење, а ово je уства- 
ри прелазна и завршна одредба. Министарство за Консти- 
туанту ће имати низ прелазних прописа’, које ћемо ми дати 
одборима и  самим домовима, и ви ћете имати прилике да 
се с њима упозна,те.

Претседник; Ми ћемо овај члан усвојити, јер нам je 
предложен. Ако ви сада предлажете да! се овде каже ,.Тре- 
ћ и д е о “, а не „Глава XVII“, ондасе може рећи: „Трећи део — 
Прелазне и завршне одредбе“.

Ко жели да  говори о> последњем параграфу?
Владимир Симић: Пошто je заменик Министра за' Кон- 

ституаиту рекао да има више предлога з*а „Прелазне одред- 
бе“, ja ca предлогом који сам поднео могу да са'чекам.

Претседник: Ja бих се вратио на чл. 115 о коме смо 
много дискутовали. Али можемо то да оставимо и кад бу- 
демо радили у ужем одбору.



Пре гласања у цели-ли имамо праро да подносимо 
амандмане. Друг Симић имао je један амаидма-н о коме смо 
говорили данас и на конференцији са другом Кардељом и 
ми смо га тамо усвојили и чак мало проширили. У чл. 25 
да се дода став „Забрањена je злоугготреба1 цркве и вере 
у политичке сврхе“. Ми смо на конференцији усвојили и 
додади и ово „и стварање политичких оргавизација ;на кон- 
фесионалној основи“. Сложили смо се да додамо још је- 
дан став који би гласио: „Држава може материјално пома- 
гат» верске заједнице“.

Андрија Хебранг: Мјесто „стварање“ боље je „посто- 
јањ е“.

Д-р Јован Ђорђевић: „Постојање“ обухвата више.
Претседник: Добро, да ставимо место „стварање“ „по- 

стојање“, а други став иза тога: „држава може материјал- 
Но помагати верске заједнице“.

Влада Зечевић: Да ли je добар израз „верске заједни- 
це“. Ja  мислим да »ије најбољи. Може се помислити да 
ми желимо да помажемо разне секте и можда би се цр- 
ква осетила угроженом. Можда би био неки бољи израз. 
јер само муслимани имају верску заједницу, а католнчка 
црква није заједница, српска1 црква није заједница.

Д-р Драгољуб Јовановић: Ми већ имамо тај израз у 
трећем ставу члана 25.

Д-р Јован Ђорђевић: Тај израз je већ доста одомаћен 
и обухвата шири појам од „црква“.

Влада Зечевић: Мени не треба објашњавати, него како 
ће друга стр-ана да разуме.

Претседник: Под „верска заједница“ разумеће оно што 
опи каЖу „црква“.

Д-р Анте Рамљак: He би ли можда било боље да ме- 
тнемо „на бази конфесионалној и  расној“ ? He би ли та1ко 
било јасније? Јер то што ми стварамо, то je уперено про- 
тив фашизма и клерофашизма.

Д-р Милош Московљевић: Ja бих предложио још јед- 
ну допуну у овоме члану: „Нико се не може ослободити
својих грађаиских дужности позивајући се на прописе 
своје вере“.

Д-р Јован.Ђорђевић: To je јасна ствар и не морамо на- 
рочито да' уносимо.

Претседник: Према томе, дакле, усвајате ли овај 
амандман као што сам малочас прочитао? (Прима се). 
Обја'вљујем да je овај амандман примљен.

Има ли још какав амандман?



Ђуро Салај: Мгушстарство социјалне политике упути- 
ло je Министарству за Конституанту извесне предлоге за 
измену и допуну Устава. Од тих допуна ja мислим да емо 
пропустили да неке унесемо и зато преддажем да се чла- 
ну 20 дода трећи став који би гласио: „Малолетна лица у 
радном односу уживају нарочиту заштиту државе“. (Д-Р 
Јован Ђорђевић: To je већ ушло). Није, ушло je само за 
жене, а за  децу, шегрте итд. није ушло и зато je потребно 
да се нагласи за малолетну децу да уживају „у радном од- 
носу“, нарочиту заштиту. To треба да уђе као трећи став 
члана 20.

Претседник: Прима'те ли овај амандман? (Прима се). 
Објављујем да je примљен.

Имамо ам;а1ндман за до-пуну члана 12, који je поднео 
друг Влахов, да се као други став у томе члану дода: „Гра- 
нице народне републике не могу се мењати без њенога 
пристанка“. (Ммлош Рашовић: Па то смо већ решавали и 
кисмо усвојили). Молим вас реците по овоме предлогу да 
ли га примате. (Прима се). Објављујем да je примљен.

За;тим имамо амандман да се промени стилизација у чл. 
10 који почиње речима: „Сваки акт уперен против сувере- 
ности, равноправности... јесте противуставан“. Место тога 
сматрамо да je боље изразити се обрнутом реченицом: 
„Противуставан je свајки акт уперен против суверености, 
равнопра!вности“ итд. Примате ли ову измену? (Прима се). 
Објављујем да je примљена.

Имамо једну измену у чл. 7, у другој алинеји у  четвр- 
том реду одозго, реч „грађани“ треба за!мени;ти речју „би- 
рачи“. (Прима се). Објављујем да je ова’ измена примљена.

У чл. 6 ми Сјмо нешто мењали. Али, међутим, са том 
изменом која се мени тада; свидела, ми смо мало промеии- 
ли онај смисао који се хтео рећи. Јер, није се хтело рећи 
да су ва'родни одбори, који су „гаастали и развили се“ итд., 
него би требало да се из овога члана види и онај процес 
развоја, да се види да су се они у току народноослободи- 
лачке борбе развили од м^сних одбора до скупштине ре- 
публике. Зато се сада предлаже да остане стара редакција 
чл. 6, тј. она редакција’ како je била отштампана у вацрту. 
Јер v тој старој редакцији показује се и онај про-цес раз- 
воја народних одбора од најнижег до највишег.

Д-р Драгољуб Јовановић: Talj члан je био измењен на 
мој предлог. Требало би v другом ставу да остане реч „пре- 
к о “, коју смо усвојили наместо речи „који су“. Када се 
стави та реч „преко“, онда се м-ного јасније истиче овај
CMHtcao. *



Претседник: Није нужно. Прима ли се да стилизација 
чл. 6 остане Kaio што je била штампана? (Прима се). Објав- 
љујем да je примљена првобитва' стилизација.

Имамо један предлог за промену чл. 1. Ви се сећате оне 
дискусије о  праву отцепљења. Ви се сећате и мога образло- 
жеља због чега то ве треба Да1 уђе. Moje образложење 
остаје у  пуној важиости. Ми нећемо унети параграф, као 
што га има совјетски Устав, да свака! република има тхраво 
да| иступи. Али опет није ни могуће д а  не поменемо то пра- 
во, на основу кога je ова држава наста'ла, јер добијамо не- 
што слично ономе што je било у одлуци AB HO J-а на Дру- 
гом заседању.

Ми омо јутрос одржали конференцију на. којој смо 
одлучили да предложимо нову стилизацију чл. 1. Према 
томе предлаже се да чл. 1. гласи овако:

„Федеративна Народна Република Југославија je саве- 
зна' народна држава републиканског облика, заједница, 
равноправких народа, који су на основу права на само- 
опредељење укључујући право: на отцепљење, изразили сво- 
ју вољу да живе заједио у федеративној држави“.

Оваква се стилизација предлаже. Сад можемо да каже- 
мо да ли у српском тексту да се каже: „самоодређење“
или да се каже „самоопредељење“. Самоопредељење je 
мало познатији израз али мало старији израз.

Д-р Јован Ђорђевић: Самоопредељење je бољи израз.
Претседник: Дакле, да примимо израз „самоопредеље- 

њ е“ ? (Прима се).
Објављујем да je члан 1 примљев у последњој стили- 

зацији.
Светозар Вукмановић-Темпо: Хоћемо ли сада решити 

за жене које неће да служе војску?
Претседник; И то ћемо сада решити.
Сада je на реду промена која се предлаже у послед- 

н>ем члану првог дела, у члану 43. У овоме члану помиње 
се насидна промена уставног поретка. Сматрамо да je нека- 
ко' сувише скучена овде предложена стилиза!ција. Ми има- 
мо предлог да, чл. 43 гласи овако:

„Ради заштите грађанских слобода и демократског уре- 
ђења ФНРЈ утврђеног овим Уставом, незаконито je и ка- 
жњиво употребљавати грађанска, праза ради промене и на- 
рушавања' уставног уређења у антидемократском циљу“.

Д-р Анте Рамљак: Ja са:м већ равије предложио један 
додатак, само не у тој форми, али je иста садрж^на1. Мој 
предлог je гласио: „или са намјером да се вређају интере- 
си и слобода других грађава'“.



Претседник: Овде je обухваћено све. Ja сам захвалан 
што je усвојен предлог друга, Рамљака: Примате ли овај 
члан у прочитаној редакцији? (Прима се). Објављујем да 
je примљен.

Код члаиа, 14, ви се сећате, било je предлога да се уне- 
се „минералне воде“ и друго. Тамо je усвојено нешто, али 
смцтрам да би требало да се каже: „сва рудна и друга бла- 
га у утроби земље, минерални и лековити извори

Затим у  овоме члаиу где се говори о радио-вези, да се 
изба!ци реч „веза“ и да остане само реч „радио“.

У истом чла!ну 14, и-спред трећег става „Спољиа трго- 
вина“ да додамо нови став који би гласио: „Средства за
производњу у рукама државе искоришћава држава сама 
или их даје другом на искоришћавање“.

Примате ли чл. 14 са предложеним изменама и допу- 
нама? (Прима се). Објављујем да je примл>е«.

Онда1, у чл. 15 предлаже се да се наше стилистичке из- 
мене избришу. Зашто? Зато што се овде не ради о неком 
опште-привредиом плану него^ о општем привредном пла- 
ну. He можемо везати ове две ствари, него морамо гово- 
рити о олштем привредном плану и држава изграђује о.п- 
шти привредн« план. Остаје тачно све онако како je пра- 
вилно наштампан чл. 15.

Д-р Драгољуб Јовановић: Овај други став се не одно- 
си само' ;на контролу него и на остварење општег привред- 
ног плаиа.

ПретседниК: Горе je речено: „... држава даје правац 
привредном животу и развитку путем општег привредног 
плана, ослањајући се на државни изадружни привредни сек- 
тор а отстрањујући општу контролу над приватним секто- 
ром привреде“.

Ви сте ту одредили задругарству положај као једвом 
сектору у привреди и не треба га претварати сада у ко«- 
тролну организацију.

Д-р Милош Московевић: Ja разумем мисао друга Мо- 
ше, али држава’ се не ослања на синдикалне организаци- 
је само у погледу кснтролс него и у остваривању тога 
плана активном сарадњом, тиме што ће синдикати да вас- 
питавају чланове, да их припремају за што успешније из- 
вођење 'плана, да се што већа производња врши. To исто 
може и преко задруга. Зато Се задруге и стварају. Оне нису 
чисто економске организације, него и културне и васпитне.

Претседник: Нисте ме ништа’ убедили да наш садашњк 
предлог није правилнији. Задруге, 6ршо да су произвођач- 
ке, кредитне, набављачке итд., треба схватити да су једна 
организација, један део у привреди, један сектор привреде



који je тесно везан. ca државном привредом и  који се с 
н»ом ставља ва  равну ногу, и на та се два сектора ослања 
држава у привреди, а приватни сектор узима под контро- 
лу. И нема смисла једаипут га, претстављати као привредви 
сектор, а други пут као контролну организацију.

Д-р Милош Московљевић: Овде би требало начинити 
друкчију формуладију овог другог става. Треба казати „ра- 
ди остваривања општег привредног плана у вршењу кон- 
троле, држава се ослања Јер испада да су овде синди- 
калне организације, и друге, ослонац и у остваривању 
плана.

Претседник: У пропаганди за дисциплину, мобилисање 
за  бербу кукуруза, подизање мостова1 итд.

Д-р Милош Московљевић: Ja бих хтео да се у тај по- 
оао укл>уче и радне масе села, зато што сељаци немају ни- 
каквих других организација сем задруга.

Коча Поповић: Меви се чини да друг Московљевић ни- 
је довољно пажл>иво простудирао овај члан. У првом слу- 
чају се каже да се ослања на државни w задружни сектор, 
a то значи непосредно се ослања на та два сектора. У дру- 
гом случју се каже да се ослања на „сарадњу“. Баш у  вези 
са овим што сте рекли, државви сектор није исцрпљеи син- 
дикалним организацијама, а задружни 'приватни сектор 
нема друге него задружне организације, и ако хоћете да 
подвучете значај задружних организација, морате задру- 
жни сектор ставити паралелно са државним сектором.

Претседник: У првом ставу држава се директно осла- 
н>а на задруге као задружни сектор, као што се ослања на 
државна предузећа.

Д-р Милош Московљевић: Радниди који су у синдика- 
тима, учествују у привредвој изградњи и физички, али уче- 
ствују и као морални чиниоци. Хоћу да! истаквем да исто 
тако задруге треба да учествују и као физвчки чиниоци и 
моралво.

Претсвдник: Сељаци могу освивати и друге 'организа- 
ције. Могу и ситни сељаци да имају и своје организације, 
затО' смо и ставили „и других оргавизација радног наро- 
д а “. (Ђуро Салај: Имате УСАОЈ, АФЖ и друге организа- 
ције).

Иван Гранђа: Ово je потпуно исправно и разумљиво 
речено. Задруге су један привредни сектор упоредо са др- 
жавним, ту су опет огавизације радног народа и ту je све 
укључево, АФЖ и све друге организације. To je потпуно 
исправво.

Д-р Драгољуб Јовановић: Нова стилизација која упо- 
требљава речи „организације радвог варода“ смањује no-



требу да се употребе речи „задружне организације“. И пре- 
ма томе могао бих са овим да  се сложим. Али ј;а морам да 
вам скренем пажњу на појаву која се виђа у целоме свету, 
a то je да се поред произвођача и државе, који се јављају 
као организатори делог јавног и приватиога живота, јав- 
љају и потрашачи. Организације потрошача су иајчешће 
задружне. Зато мислим да се задружне организације могу 
употребити у спровођењу и контроли привредног плана, и 
то више као потрошачке. Оне би ту дошле поред синди- 
калних, које се не јављају толико као чиниоци у производ- 
њи, колико као чиниоци у одбрани клаоних интереса рад- 
ника и намештеника:. Мислим да овим речима „задружних 
оргавизација и других организација радних народа“ сеља- 
ци из задруга иеће ништа добити кад се те организације 
употребе за остварење општег привредног плана и при- 
вредне контроле. Оии се тиме више анга:жују него што им 
се даје.

Претседник: Ja бих на то имао да одговорим ово: у 
свим овим ставовима не говори се и ве мисли се само на 
производњу, него и на потрошњу и поделу. Нема привред- 
ног |пла1на, а да ту није укључена не само производња него 
и потрошња и  расподела. Ту задруге учествују и као кре- 
дитне и потрошачке, а не само као произвођачке задруге. 
Зато  ja мислим да б« била извесва деградација ако се у  
другом ставу пе • би рекло да се држава ослања на сарадњу 
свих тих организација. Ту нема никакве игре да штогод 
подвалимо задругама, већ je управо намера та да се оне 
схвате као важа!н сектор у производњи, потрошњи и распо- 
дели, ва  шта држава рачуна.

Да ли се слажете са овом аргументацијом? Примате лв 
овако овај члан? (Прима се). Објављујем да je примљен. 
Даље нам долази ва1 ред члан 16. Ви знате да смо у члану 
17 нарочито истакли народно задругарство, даље да омо v 
чл. 18 зајемчили приватну својину коју нико не сме упо- 
требљавати на' штету народне заједнице, па смо даље гово- 
рили о сељацима, али. о самом државном сектору нисмо го- 
ворили довољно и зато би требало у чл. 16, после првога 
става, додати још и ово: „Општенародна имовина je главни 
ослонац државе у  развитку народне привреде“.

Д-р Милош Московљевић: Али нису све, сада.
Претседник: Имате већ и сада: саобраћај, па онда руд- 

нике, па и нека индустриска предузећа. У приватним ру- 
кама имате сада са;мо 15% предузећа.

Д-р Милош Московљевић: Али што се тиче земље, није.
Претседник: To je тачно. Пољопривреда je у огромној



мери приватна, али то не значи да саобраћај, руде и ивду- 
стрија нмсу главни ослонци.

Д-р Милош Московљевић: Ja се само бојим да то 'не 
буде деградирање привреде.

Претседник: Али ова општа државна имовина je сред- 
ство' за развијање и пољопривреде и  свега другог.

Д-р Милош Московљевић: Али ово ;не одговара ствар- 
ности и садржају.

Претседник: Код овога би члана онда други став дошао 
као трећи. Примате ли ове допуне? (Прима се). Објављу- 
јем д а  су примљене.

Даље код члана 18, тамо где се говори о картелима, 
у оном делу где се каже да се забрањују картели треба до- 
дати још и  ово: „и сличне организације створене у циљу 
диктирања цена, монополисања тржишта... (Гласови: Да 
није то плеоназам?) и оштећиваша интереса, државе и на- 
рода“.

Андрија Хебранг: Приватне монополистичке организа- 
ције оснивају се баш зато да ограниче производњу, да дик- 
тирају цене, да искористе народ и државу.

Претседник: Али узмимо ово: ти картели, трустови, 
синдикати, они су зла  зато што се налазе у рукама приват- 
ких власника и шгго оии њих искоришћују за свој личнч 
профит. Међутим, као организације они су један виши сте- 
пен у организацији производње, они су једа:н виши 
степев подржављене производње. Ми имамо мали свет: 
занатлију и ситног малог трговчића који се боре протиз 
картела. И свуда je тако: у Америци, Француској итд. Али 
они полазе од својих иитереса који нису баш у складу са 
напретком. Они желе да чувају онај свој стари начин ттро- 
изводн>е занатлија, малих трговчића итд. Они имају право 
да се боре, јер се боре против једне ајкуле која их уништа- 
ва и упропашћује. (Андрија ХебраНг: Имају право да се 
боре а'ли су осуђени ва пропаст). Јесте. Ми зато и уноси- 
мо ову одредбу, да забрањујемо постајан>е таквих приват- 
них монополистичких организација које су створене у том 
и у том циљу да  диктирају цене монополистичком тржишту 
и да оштећују интересе на!рода. (Андрија Хебранг: У дру- 
гом дил>у ие ствара се ниједна приватна монополистичка 
организација и нема никакав други циљ него онај кој;и сте 
ви набројали). Направили смо као формулу друштвену 
производњу.

Д-р Јован Ђорђевић: Она je уствари формулација не- 
избежног процеса капитализма. 0 « а  je једна неизбежност 
у развоју капитализма и као таква неизбежност она je на- 
предна форма са тачке друштвеног и екоиомског гледишта.



С друге стране, имаћемо потребу за коришћење формом 
монополских организација са контролом државе. Ми хо- 
ћемо да спречимо то диктирање цена' моиополисањем тр~ 
жишта. (Д-р Драгољуб Јоваиовић: Има ли картела и тру- 
стова који ће се одобрити као ступањ прогреса?).

ПретседниК; Државни и приватни. На основу овога па- 
раграфа метнемо тавдо државну коитролу, и спречили смо 
их у томе да диктирају цену и да монополишу тржиште. 
(Д-р Драгољуб ЈоваНовић: Онда иије картел). Онда je у 
приватном интересу и да оштећује интересе државе и наро- 
да а ми хоћемо да заштитимо интересе државе и народа 
и сачувамо више форму друштвене продукције. (Владимир  
Симић: He видим како ће се развијати монополистичке ор- 
г-аиизације. — Д-р Драгољуб Јова«овић: Ако имате какав 

■ спољно-политички разлог, кажите. — Д-р Јован Ђорђевић: 
Имамо економски разлог. — Д-р Драгољуб ЈоваНовић: У 
Русији постоје трустови t io  имену, али нису ови на које ми-
СЛИ1МО).

Претседник: Има реч друг Хебранг.
Anđrija Hebrang: Drugovi koji predlažu da se doda ovaj 

stav boje se da bi ovakva formulcija izazvala dojam da se sa 
iitopističkog stanovišta borimo protiv monopola koli su iza- 
zvali kapitali, izrasli u jednu višu, savršeniju formu privrede. I 
da se ne bi shvatilo da smo mi neki utopisti, oni predlažu da 
se doda to i to. Medutim, ja smatram da je to sasvim suvišno, 
jer sve to što se nabraja obuhvaćeno je. Kod naß u našoj pri
vredi stanje stvari je takvo da mi imamo kartele koje zabra- 
njujemo, kartele koji nisu direktan rezultat toga  i takvog e- 
konomskog procesa, da su se sredstva za proizvodnju toliko 
razvila pa da se, na primjer, tvornice cementa toliko ujedine, 
kao i fabrike šećera u jedan kartel da bi jevtinije proizvodile. 
Ne, nego to je spajanje u monopolističke organizacije išlo 
preko finansiranja banaka i preko njihovog povezivanja. I fa- 
brika u Crvenki proizvodila je šećer, ona na Čukarici tako isto. 
Svaka je za sebe mogla proiizvoditi. I kad bi se ujedinile u 
procesu proizvodnje nisu ništa dobile, nego su usavršile te 
kartele da bi mogle odredivati veće cene. Ja mislim da će ne- 
sumnjivo kod nas biti takvih slučajeva gdje ćemo mi morati 
stvoriti krupne organizacije, recimo za tešku metalnu indu- 
striju, i povezati ih i sa kopanjem ruda i sa maidanom uglja
i sa topionicom željeza itd. Mi ćemo morati povezati, aji to 
neće imati taj privatni karaktei. Mi čemo ujedinjavati da bi 
bolje organizirali proces i da bi racionalnije proizvodili, da bi 
snizili troškove proizvodnje, a neće biti cilj ko ji ima jedna pri
vatna monopolistička organizacija. (Pretsednik: Hoče li se uje
dinjavati privatna preduzeća?) Ne. Kod nas, kako stoji sa pri
vatnim preduzećima,, ne dolazi u obzir njihovo1 ujedinjavanje



a dolazi vezivanje pojedinih fabrika. Za naše glavne upra
ve u pojedinim granama industrije i to vezivanje preko odre- 
divanja sirovina, preko davanjai kredita (Pretsednik: Pod dr- 
žavnom kontrolom), preko odredivanja cena kostanja, preko 
odredivanja zarade tim putem. (Pretsednik: Da, da, to je t o . 

To su sve organizacije, samo pod državnom kontrolom). Nije 
tačno. U Rusiji imate administrativni trust. (Pretsednik: Tamo 
je sve u državnim rukama. Govorili ste o kombinaciji sa 
privatnim preduzećima). Po našoj organizaciji u jednoj tek- 
stilnoj industriji predvidamo jednu upravu koja če biti jedna 
poslovnica za sva tekstilna preduzeća u dotičnom rejonu. 
(Pretsednik: Bila državna ili privatna). To če biti državna o r 
ganizacija. Ali u tome rejonu imačete dve do tri fabrike koje su 
u privatnim rukaima i koje ne mogu raditi šta hoče nego če 
napraviti plan šta te fabrike mogu učiniti. Napravičete plan i 
o tiči čete vlasniku i kazati: imam sirovine, radnu snagu, imam 
osigurani kredit i imam plan. Hočete li ga ostvariti? Naprave 
ugovor i on to izvede. (Pretsednik: Time su privatna pre- 
duzeča uvučena u jednu organizaciju). Jeste. (Pretsednik: I to 
je sindikat i trust). Nije ni sindikat ni trust. (Pretsednik: Jeste, 
u rukama države i pod kontrolom države. — D-r Dragoljub Jova
novič: To je neka vrsta kombinata).

Владимир Симић: Овде ce ради o приватним моиопо- 
листичким организацијама и нама je изгледало да' ове ци,- 
љеве оне имају саме по себи, и зато се ово објашњење 
тиче њих.

Претседник: Тиме се даје право образложење зашто се 
то забрањује. He своди се овај став на једну декларацију, 
него ми образлажемо да се ми боримо против њиховог 
диктирања1 цена, гтротив монополисања тржишта и против 
оштећења народа и државе од њихове стране.

Д-р Јован Ђорђевић: Ми смо казали шта спречавамо 
и v коме циљу спречавамо. Ми зна^мо шта смо хтели, али 
за широке кругове je потребно образложење.

Коча Поповић: Она прва аргументација не одговара, 
јер не постоји опасност од приватних монополистичких 
друштава.

Првтседник: Ако то не постоји, онда можемо уопште 
изоставити.

Андрија Хебранг: To би се догодило онда када бисмо 
ми стајали пред перспективом јачања приватног сектора, a 
ja мислим да ке стојимо пред таквоА! перспективом. Ако то 
о цијенама може да уђе у Устав, ja1 немам ништа против 
тога.

Претседник: Ja бих пре то уопште изоставио него што 
бих дао без овог образложења. Ми сви знамо пред каквом



перепективом стојимо, и онда можда није ни потребно да 
се то каже.

Андрија Хебранг: Потребно je да се каже због овога. 
Ми смо досада имал« неколико случајева гдје су се произ- 
вођачи споразумијевали и без нашег знања и против За- 
котаа о шпекулацији и саботажи. Рецимо, произвођачи оцат- 
не киселине споразумели су се међу собом и договорили да 
поднесу нереалну калкулацију, да би им се одобриле веће 
цијене и придобили су и једног мајстора' из државног пре- 
дузећа који се с њи;ма сложио. Они су се договорили да 
поднесу веће цијене коштања, д а  би  имали већи профит. 
Али, ми смо у то  ушли и то смо разбили. Ja немам ништа 
против тога ако мислите да' то може да уђе у Устав. Мо- 
жемо се споразумјети о томе са другим Одбором.

Претседник: Можемо и с њима то продискутовати. Ово 
што ми предвиђамо у  нашем Уставу има велики значај пре- 
ма спољњем авјету, и то у  том смислу што се тамо 30 до 
40 година' декламује и тражи, и јављали су се народни по- 
крети итд., — а 'Први устав у који то улајзи, то je  наш 
Устав.

МилОш Минић: Мени се чини да се и без овога то исто 
постиже.

Коча Поповић: Нисте иам издиктирал1и сам текст. (Гла- 
сови: Нека се то продискутује са оким другим Одбором).

Претседник: Ми то можемо оставити ,и нерешено, па 
д а  нај'пре продискутујемо о тој ствари са другим Одбором.

Ми смо се равликовали од другог Одбора у редакцији 
чл. 26, који говори о браку. Ми смо казали: „Пуноважни
брак може се закључити- само пред надлежним државним 
органима. Грађани могу склопити поред грађанског брака 
и црквени брак по прописима своје вере“. А други Одбор 
je рекао у чл. 26: „Пуноважни брак може се закључити само 
пред надлежним државним орга!нима. Али грађани поред 
тога могу извршити и верски обред венчања“. Код нас je 
приликом претреса чл. 26 говорио и друг Зечевић, и било 
je речеио да' ми говоримо о браку, а не о обреду. Али, да 
не би испало да ту има два брака, може се наћи једна фор- 
мулација бол>а и од оне наше и од њихове. Могли бисмо 
рећи овако: „Пуноважни брак може се закључити само
пред надлежним државним оргамима. Поред тога брака, 
грађани могу извршити и венчање по проиисима своје ве- 
ре“. Ту овда нико не може рећи да' постаје два брака., већ 
je реч о црквено-м обраду венчања. To je венчање и код 
православних, и код католика, и код муслимаиа, и код Је- 
вреја. Брак je један, Ту онда' ни црква не може ништа да 
пребади. Значи допушта се венчање, или, како они кажу,



црквеии брак, али стварно je један брак, и то онај који се 
закључи пред надлежним државним органима.

Д-р Златан Сремец: у  католичкој цркви постоје кано- 
ни и ako ми кажемо да je дозвољено венчање по прописи- 
ма вјере, онда ми декларативно признајемо те вјерске про- 
писе.

Андрија Хебранг: He, него само их ограничавамо. Нај- 
пре постоји грађански брак, па о«да долази овај други 
брак. Овај закон je изнад канона.

Д-р Златан Сремец: Није тако једноставна ова форму- 
ла^ција.

Коча Поповић: На који начин се може боље форму- 
лисати?

Д-р Неџат Аголи: Има и шеријатских судова, па ако пође- 
мо од ове претпоставке, онда бисмо могли имати четири 
врсте брака: грађански, цр.квени, грађанско-црквени и цр- 
квено-грађански. Треба да усвојимо јасну формулацију из 
које би се видело да je грађански брак обавезан, а онај 
други факултативан.

Претседник: Онај ко иде да се венча у католичкој цр- 
кви, прима' и њене каноне. Он ако толико верује, онда ће 
да се муче и он и жена у погледу ослобођавања од вер- 
ских прописа, те накрају опет fee доћи пред народни одбор 
где fee решити цео проблем.

Коча Поповић: Можда би требало да се одреди, одно- 
сно прецизира, који брак се најпре закл>учује. Може да се 
Деси да дође до масовног склапања црквегаих бракова, зато 
би требало да грађански брак има првенство у погледу 
времена.

Претседник: За државу не важи тај брак и деца су ван- 
брачна...

Д-р Драгољуб Јоваиовић: Али су равноправна.
Д-р Златан Сремец: Ако ми ово усвојимо онда би из- 

гледало да нијес-мо одзојили цркву од државе, поготово, 
ако кажемо да' се може вршити вјенчање по прописима вје- 
ре; католичка црква je универзална и зато бисмо морали 
такву стилизацију узети да шоме цркви не дамо ниједан 
адут. Оваква формулација, међутим, претставља адут за 
цркву.

Претседник: Значи да забранимо црквени брак? He мо- 
же, цела земља има овај нацрт Устава и било би врло нез- 
годно то изменити. Важно je за државу да je пуноважан 
само грађански брак и да се спорови решавају пред народ- 
ни'м судовима. Деца која се рађају из црквеног брака ван- 
брачна су за државу.

Коча Поповић: Реч „прописи“ je мало крута. Најбоље



би било ставити: Поред тога брака могу се венчати и v
цркви.

Претседник: Али сииагога није црква, џамија није 
црква.

Димитар ВлахОв: Ja бих рекао: Поред грађанског може 
се извршити и религиозан брак.

Д-р Златан Сремец: Ja бих ставио овакав конкретан 
предлог: „Пуноважан брак може се закључити само пред 
надлежним државним органима. Након тога грађаии могу 
обавити венчање по прописима' своје вере“. Кад кажемо 
венчање, ми тиме избегавамо и обред и каноне и остало.

Претседник: Ja смагграм, ако je погрешно било у фор- 
мулација Одбора Скупштиие народа, који гласи да поред 
тога могу грађаии извршити и верски обред венча1ња, ми- 
слим да не би било погрешно ако ми кажемо: да изврше 
венчање по обредима своје вере, јер то je друга' ствар- него 
оно кад се каже да изврше и верски обред венчања.

Д-р Златан Сремец: Главно je да je за нашу државу 
само један брак и да je он пуноважан.

Андрија Хебранг: Хтио бих мало да расвијетлим ово 
питање. Мислим да нису баш јасни појмови о овоме члаиу 
који прописује цивилни брак. Ми прописујемо цивилни 
брак као једино признати брак. С друге стране ми призна- 
јемо да дотични поред тако склопљеног брака може да се 
вјенча и у цркви. И ми то морамо и да истакнемо јер би на 
иас дигли хајку и у земљи и на страни да смо ми противу 
вјере. Међутим, за државу постоји само цивил-ни брак, a 
оно вјенчање, то je приватна ствар појединца. Дотични 
грађанин мора бити свјеста» тога да je ово једино признат 
брак, али ако хоће, он може отићи и у цркву и преузети 
све оне обавезе које му црква намеће, али државу то ни- 
шта не обавезује, једно je службена ствар, а друго je при- 
ватна ствар. Католичка црква ће несумњиво бранити своје 
прописе и каноне, да je брак који je склопљен пред њом, 
свети сакарамект итд. па ако има таквих будала које ће 
сматрати да им je тај брак вјечити, нека живе у томе увје- 
рењу, ми им не можемо иишта, а ми католичку цркву став- 
ља-мо у  томе погледу изван закона. Можеш да склапаш 
брак и у цркви али ти je само овај државни пуноважан.

Претседник: Исто то важи и за праеославне. Свети Си- 
нод je тра’жио да се брак закључује у цркви,, а поред тога 
да се може регистровати и код  државних органа, али ми на 
то не можемо да пристанемо и зато смо казали да je пу- 
новажан брак само овај који се изврши пред надлежним 
државним органима. Зато би могли још метнути и овакву



стилизацију: „После тога грађани могу извршити и венча- 
ње по прописима своје вере“.

Да ли се прима ово? (Прима' се).
У члану -28 последњи етав смо били престилизира- 

ли. Ми сад предлажемо да последњи став чл. 28 гласи 
овако: (.

„Казне за прекршаје праввих прописа могу органи др- 
жавне управе изрицати само у граиицама које су одређене 
законом“. Да ли се пима ово? (Прима се).

У чл. 31 досада je писало: „за демократију“. Сада се 
предлаже да се место речи „за демократију“ ставе речи 
„за демократска начела“. Да ли се прима ово? (Прима се).

У чл. 36, a то je у старом чл. 35, предлаже се да се дода 
још један пасус. To je у вези са омладином. Тај нови пасус 
гласи овако:

„Држава водн бригу о физичком васпитању народа, на- 
рочито омладине, радв подизања здравља и радне способ- 
ности народа као и" одбрамбене моћи државе“. Д а ли се 
прима овај предлог? (Прима се).

У чл. 38, у другом ставу који почиње речима: „Држава 
посвећује нарочиту пажњу и заштићује духовно и физичко 
васпитање омладине“, — предлаже се да се бришу речи 
„духовно и физичко“. Да, ли се прима овај предлог? (При- 
ма се).

Сад овде имамо једну ствар о верској настави у школи. 
Каже се да се у школској згради може држати верска. 
настава.

Д-р Јован Ђорђевић: To није материја за Устав.
Коча Поповић: Д а ли можемо да употребимо други 

термин a ne „верска настава“ ?
Д-р Јован Ђорђевић: To све отпада и не улази у Устав_ 

Према томе не треба нам неки нов термин. Остаје само: 
„Школа je одвојена од цркве“.

Претседник: У старом члану 38, а новом 39, у другом 
ставу, треба избацити речи „свих незаконитих и неправил- 
вих“. Сем тога у претпоследњем реду место речи „штет- 
них“ треба ставити реч „неправилних“. А на крају овог чла- 
ва' треба додати речи: „у грапицама закова“. Према томе 
стари члан 38, односно 'нови члав 39, гласи у целини оваког

„Грађави имају право молбе и петиције орга!вима др- 
жавне власти’.

Против решења органа државве управе, као и против 
неправилних поступака службених лица, грађавв имају 
право жалбе у гравицама закона“.

Прима ли се ова стилизација? (Прима се). Објављујем 
да je примљева.



Ранијем члаиу 41, који je постао чл. 34, треба да 
се дода, други став који  би гласио: „Издаја отаџбине нај- 
већи je злочин према народу“.

Трећи став гласио би: „Војна обавеза грађана je оп- 
ш та“, t o  јест д а  се брише оно што сма раније доДали: „за 
сва лица мушког пола“...

Пошто je осам сати, а лрилично смо радили, мислим 
да завршимо за  вечерас, сем ако немате друге амандмане. 
Д а изаберемо пет чланова Одбора који ће се састати са 
друговима из другог дома, који ће претрести све могуће 
предлоге и покушати да наираве једад јединствен нацрт.

Сулејман Филиповић: Ja  предлажем ту петорицу: прет- 
седника Мошу Пијаде, погпретседника Владу Симића, се- 
кретара д-р Макса Шнудерла, Милоша Минића и Милоша 
Раш овића (Прима се).

ПретседииК; Имали ко други предлог? (Нема). Пошто 
другог'предлога' нема, молим изабране другове да се нађу 
cyrpai овде у 4 часа после подне.

Идућу седницу Одбора заказујем за ттрекосутра пре 
подне, у  9 часова.

(Седница- je закључена у  20 часова).



Ч е т р н а е с т а  с е д н и ц а
(4 јануара 1946)

Почетак у 10.50 часова.
Претседавао претседвик Моша Пијаде.

Претседник; Отварам седницу. Молим вас саслушајте 
прозивку.

Секретар д-р Макс Шнудерл прозива чланове Уставо- 
творног одбора.

Претседник: Молим вас да саелушате записник прошле 
седнице.

Секретар чита записвик тринаесте седнице од 2 ја-нуа- 
ра 1946 године.

Претседник: Чули сте записник прошле седнице. Има 
ли ко да учинк какву примедбу? (Нико се не јавља за реч). 
Примедаба нема, записник je примљен.

Прелазимо на' дневни ред.
Другови, вама je позиато да смо прекјуче изабрали пе- 

торицу делегата, Мошу Пијаде, Владимира Симића, Макса 
Шнудерла, Милоша Минића и Милоша Рашовића да се са- 
стану са петорицом делегата које буде изабрао Уставотвор- 
ни одбор Скупштине народа да би се покушало да раз:не 
измене које смо ми усвојили и које су они усвојили ускла- 
димо и да дођемо до једног јединственог гекста који би 
предложили одборима н.а усвајање. Ми смо се јуче по 
подне састали и радили смо од 4 по подне до 11 увече и 
свршили смо читав nocaio. По свима тачкама ми смо се 
споразумели и нашли смо заједнички, јединствеии текст. 
Једно једино питање остало1 je нерешено, питање оне тер- 
минологије назива „претседвиштво“ или „президијум“. Био 
je и један свакако интересантан предлог, — да се Савезиа 
скупштина' m Скупштина народа, то јест сваки од два дома, 
зову скупштинама, а заједно да се зову веће. Оио што смо 
мц хтели назвати президијум звало би се претседништво 
Beiha, а оно друго било би претседништво једне и друге



'Скупштине. Па и у републикама било би претседништво ре- 
публике, а оно друго било би претседништво већа. Међу- 
THiM, ми нисмо могли да се решимо ни за једно ни за  друго. 
Оставили смо ствар нерешену и одлучили смо да се то пи- 
тање и даље проучава па макар било решеио касније.

Дозволите ми да вам прочитам писмо делегата десето- 
рице, које je написано и за! један и за други одбор. Оно 
гласи:

У СТАВОТВОРНОМ ОДБОРУ САВЕЗНЕ СКУПШТИНЕ, 
УСТАВОТВОРНаМ ОДБОРУ с к у п ш т и н е  н а р о д а

Ha састанку десеторице чланова Уставотворног одбо- 
ра' оба дома, који су изабрани на седницама оба одбора, a 
који je састанак одржан 3 јануара ове године, сагласили су 
се делегати у погледу изједначења текстова нацрта Устава 
усвојених у оба дома.

Делегати су постигли потпуну сагласност и предлажу 
једном и другом одбору да у целини усвоје сагласно изра- 
ђен једииствени текст, према приложеном извештају.
Делегати Уставотворног одбора Делегати Уставотворног одбора 

Скупштине народа Савезне скупштине

Фране Фрол, с. р. Моша Пијаде, с. р.
Франце Лубеј, с. р. Д-р Макс Шнудерл, с. р,
Дчр Јосип Хрнчевић, с. р. Милош Рашовић, с. р.
Д-р Синиша Станковић, с. р. Милош Минић, с. р.
Д-р Душан Братић, с. р. Владимир Симић, с. р.

Молим вас да пратите текст који смо усвојили водећи 
рачуна да се ове иоправке односе на штампани текст, не 
узимауући у обзир наше и њихове исправке. Кад се каже да 
се нешто иоправља и мен>а, то важи за . онај штампани текст.

Чл. 1 почев од речи „који су“ измењен je и гласи: „на 
осиову. права на самоопредељење, укључујући право на 
отцепљење, изразили своју вољу да живе заједно у феде- 
ративиој држави“.

У чл. 3 и 4 остају измене Одбора, које су идентичне 
у оба одбора.

Да ли се усваја једно и друго? (Прима се).
Д-р Милош Московљевић: Да-ли би било боље, уколи- 

ко се измене односе на измеие ко је  су усвојене овде, да се 
не задржавамо, да би ишло брже.

Претседник: Прелазићемо брзо. Ипак морамо да дамо 
потлуну слику.

Чл. 7. Почетак прве реченице гласи: „Све претставнич- 
ке органе државне власти бирају...,.“



Друга! реченица, у другом ставу гласи: „Законом he се 
прописати у којим случајевима, под којим условима и на 
који начи:н бирачи могу опозвати своје народне претстав- 
нике и пре истека рока за који су изабрани“. (ПриЈиа се).

У чл. 8 у почетку место: „Сви o p r a m “ ставља се само 
„Органи“. Други став гласи како смо га ми усвојили: „Сви 
акти органа државне управе и oprauai правосуђа морају 
бити основани на закону“. (Прима се).

Наслов треће главе се мења и гласи: „Основна права 
народа и кародних република1“.

У чл. 9, став други, место „заштићује“ ставити)'„шт,ити“. 
У ставу трећем иза речи „безбедност“ ставити затгету и 
реч „као“. (Прима се).

Чл. 10 остаје како смо ми усвојили. Бришу се послед- 
н>е две речи и члан почиње речима: „Противуставан je сва- 
ки акт.... (Прима се).

Чл. 11 остаје како смо ми предложили да се подели на 
три стара и гла-си:

„Свака народна република има' свој Устав.
Народна република доноси свој Устав самостално.
Устав народне републике мора бити у  сагласности са 

Уставом ФНРЈ“.
Чл. 12 додаје се нов став који смо ми усвојили и који 

тласи: „Границе народне републике не могу се мењати без 
њеног пристанка“. (Прима се).

Коча Погшвић: А шта' je у чл. 12 са „територијом1', да 
ли je остављено?

Претседник: Омашком о томе нисмо говорили. Али
они су се већ раније сложили. Тражићемо само исправку.

Чл. 13 остаје како смо ми усвојдаш. И они су тако 
усвојили. Реч „уживају“ из првога реда пребацује се иза 
речи „Југославије“. У трећем реду брише се реч „сва“, a 
реч „права“ замењује се са „право“.

У члану 14 у другом реду иза речи „јесу“ ставља се реч 
„или“; трећи ред иза речи „ивдовина“ ставл>а се запета и 
речи „то јест имовина“ ; иза речи „државе“ ставља се за- 
пета; у  петом реду иза речи „оргаиизација“ ставља се за- 
пета. ГТочетак другог става гласи: „Сва рудна и друга бла- 
га у утроби земље, воде, укључујући минералне и лекови- 
те,“ ; у четвртом реду истога! става место1 „радио-веза'“ ста(в- 
ља се „радио“. Иза тога става додаје се нов став који гласи: 
„Средства: за  производњу у рукама државе искоришћава 
државе сама или их даје другом на искоришћавање“. 
(Прима се).

У члану 15 у претпоследњем реду брише се реч „народ-



них“ а у последњем реду иза речи „организација“ додају 
се речи „радног народа“. (Прима се).

У члану 16 додаје се нов први став који гласи: „Опште- 
народна имовина главнн je ослонац државе у развитку на- 
родне привреде“.

Стари први став постаје трећи. (Прима се).
Члан 17 остаје без и-змене.
У 'члану 18 додаје се нов други став који смо ми пред- 

ложили и који гласи: „Зајемчује се наслеђивање приватне. 
својине. Право наслеђа уређује се законом“. Осим тога иза 
старога другог става, додаје се нов став који гласи: „За- 
брањује се постојање приватних монополистичких оргаии- 
зација, као што су картели, сиидикати, трустови: и сличне 
организације створене у цил>у диктирања цена, монополи- 
сања тржишта и оштећивања интереса народне привреде''. 
Иза старог последњег става', у коме се бришу речи „и уз  
законску накш ду сопг.твелику“ додаје се: „Законом ће се 
одредити у којим ће се случајевима и у којој висини дати 
накнада сопственику“. Иза тога додаје се нов став који 
гласи: „Под истим условима могу се законом национализо- 
вати поједиие привредне гране или предузећа ако то тра- 
Жи општи интерес“. (Прима се).

У чла!ну 19 последз-'>и став продужује се речима: „сво- 
јом општом привредном политиком, јевтиним кредитом и 
пореским системом“. (Прима се).

У члану 20 реч „уједини“ замењује се речју „удружу- 
је “, а речи „привредног израбљивања“ замењују се речима 
„привредие експлоатације“. Иза последњег ста;ва додаје се 
нов став који гласи: „Малолетна лица у радном односу
уживају нарочиту заштиту државе“. (Прима се).

Члан 21 остаје непромењен.
У члану 22, у другом реду другога става место „чине 

ограничења“ ставити „ограничавају“. (Прима се).
У члану 23 као што смо већ ми усвојили у четвртом 

ставу у трећем реду место „грађанск-их права“ ставити „би- 
рачког права“. (ГТрима1 се).

У члану 24 измењен je први став и гласи: „Жене су
равноправне са мушкарцима v свима областима државног, 
привредног и друштвено-политичког живота“. У другом 
ставу, место „једнаку награду“. ставити „једнаку плату“, иза 
речи „мушкарци“ брисати тачку и реч „жене“ и ставити: „и 
уживају посебну заштиту у радном односу“. Остале речи се 
бришу. У последњем ставу мења' се ред речи те став гласи: 
„Држава! нарочито заштићује интересе матере и детета осни- 
вањем породилишта, дечијих домова и обданишта и пра,вом



матере на пла>ћено отсуство пре и после порођаја(“. (При- 
ма, се).

На крају чл. 25 додају се два нова става који гласе:
„Забрањена je злоупотреба: цркве и вере у политичке 

сврхе и постојање политичких организација на верској 
основи. Држава може материјално помагати верске зајед- 
нице“. (Прима се).

У члану 26 усваја се као што смо раније усвојили да 
се прва два' става мењају и  гла,се: „Брак и породица су под 
заштитом државе. Држава закоио-м уређује- правне односе 
брака и породице.

Пуноважан je само онај брак који се закључи пред над- 
лежним државним органима. После закључења брака rpaha- 
ни могу извршити и вемчање по верским пропиш ма“.

И најзад у четвртом ставу у последњем реду, иза речи 
„права“ додати речи „и дужности“. Иза последње рече- 
нице додати реченицу: „Положај ваибрачне деце регулише 
се законом“. (Прима се).

Члан 27 остаје као што je штампан.
У члану 28 усвојене су, као што смо ми решили:, сле- 

деће измене: у другом ставу, између речи „без“ и речи „ре- 
шења“, додати речи „писменог и образложеног“; брисати 
речи „без одобрења“ и додати речемици „Најдужи рок 
притвора одређује закон“. Шести став мења се и гласи: 
„Казне за прекршаје правиих прописа могу органи држав- 
не управе изрицати само v границама, које су одређене за- 
коном“. Последњи став, први ред, иза речи „држављании“ 
ставити „ФНРЈ“. Други ред, иза речи „из“ брисати реч 
„земл>е“ и ставити реч „државе“. Остале речи до краја' бри- 
Шу се и замењују реченицом: „Само у  случајевима пропи- 
саним законом може грађанин бити протеран из свог пре- 
бивалишта1“. Додаје се иов став који гласи: „Држављани 
ФНРЈ уживају заштату ФНРЈ у страним државама“. (При- 
ма се).

У члану 29 у другом ставу, трећи ред, место речи 
„имаоца“ ставити реч ,,држа!оца'“. (Прима се).

Члан 30 остаје као што je штампан.
У члајну 31, у четвртом реду, уместо речи „демократи- 

ју“ ставити речи „демократска начела“. (Прима се).
Члан 32 остаје ка!о што je шта(мпан.
У члану 33, у  првом реду, место речи „једнако“ ста- 

вити реч „подједнако“. (При.ма се).
Члан 41 постаје члан 34 и дода'је му се нов други став 

који гласи; „Издаја отаџбине je највећи злочига према на- 
роду“. (Прима се).



Чла,н 34 постаје члан 35 с тим да у нрвом реду речи „ее 
етара“ замењују се речима „je дужна“. (Прима се).

Члан 35 постаје члан 36. У првоме реду место речи 
„здравље“ ставити „подизање здравља“. У трећем реду иза 
речи „болница“ ставити реч „апотека“ и запету. Додати 
нов став који гласи: „Државе води бригу о физичком ва- 
спитању народа, нарочито омладине, ради подизања здрав- 
ља и! радне способности народа, ка !0 и одбраабене моћи др- 
жаве“. (Прима се).

Члан 36 постаје члан 37 и додаје се на крају нов став 
који гласи: „Ауторско право заштићено je законом“. (При- 
ма се).

Члан 37 постаје члан 38. Додаје се нов други став који 
гласи: „Држава посвећује иарочиту-пажњу и заштићује ва- 
спитање омладине“. Иза овога става додаје се став који 
гласи: „Малолетна лица' стоје то д  нарочитом заштитом за- 
коиа“. (Прима се).

Члан 38 постаје члан 39. Други став мења се и гласи: 
„Против решења органа' државне управе, као и против не- 
правилних поступака службених лица, грађани имају право 
жалбе у. границама зајкона!“. (Прима се).

Члан 39 постаје члан 40, а члан 40 постаје члан 41.
Члан 42 остаје као што je штампан.
Члан 43 према нашој редакцији како смо je усвојили 

мења се и гласи: „Ради заштите грађанских слобода и демо- 
кратског уређења ФНРЈ, утврђеног овим Уставом, незако- 
нито je и кажњиво употребљавати грађанска права ради 
промене и нарушавања уставног уређења у противдемо- 
кратском циљу“. Примате ли- ову стилизацију? (Прима ce'). 
0|бјављујем да je чл. 43 примљен.

У члану 44 први став остаје као што смо усвојили тако 
Да се уместо „све послове који“ стави „сва права која“ ; 
место речи „дати“ стави „даха!“. Други став смо про- 
менили и гласи: „У надлежност Федеративне Народне Ре- 
публике Југославије, у лицу највипгах савезгаих ор- 
гана државне власт|и„и оргада државне управе, спадају:“. 
To je било потребио да споменемо савезне органе држав- 
них власти и државне управе. У тачк-и првој уместо „изме- 
не и допуне“ сложили смо се да се ставе речи „промена и 
допуна“. У трећем реду реч „Устава“ иаписати малим 
словом.

У тач. 4, у трећем реду, иза речи „односима“ ставити 
тачку и запету, из!брисати реч „склапање“, а место „међу- 
народних уговора“ ставити „међународни уговори“.

У та!чки 6 реч „с“ замењује се речју „ca“.



У тачки 7, брисати реч „послови“ тако да: та' тачка гла- 
си: „народна одбраиа и државна безбедност“.

Та!чка 8 мења се и гласи: „Железнице, ваздушни, по- 
морски и речни саобраћај“.

У тачки 12 додаје се на крају реч „статистика“.
У тачки 14, б рж ати  реч „закључивање“ а место „са- 

в е з н и х  зајмова“ ставити „савезни зајмови“, место „ ј п о с л о - 
в и  осигурања“ ставити „осигурање“.

Та:чка петнаеста, шеснаеста, седамнаеста и осзмнаеста 
остају онакве какве смо их усвојили.

Та!чка деветнаеста мења се и гласи: „путеви, реке, ка- 
нали и луке општедржавног зпачаја“.

Иза ose деветмаесте тачке ставља се нова тачка дваде- 
сета, која1 гласи: „к-онтрола спровођења савезних закона“.

Д-р Милош Московљевић: Овде бисмо могли рећи 
коју реч о овој речи „спровођења“. (Звде се предлаже реч 
„спровођење“ а треба да се каже „провођење“. Друго je 
спровести', а друго je провести. Треба казати: „проводити 
у живот“.

Владин повереник  Д-р Јован Ђорђевић: Боље je рећи 
спровести него провести.

Д-р Милош Московљевић: Када се каже „спровођење“, 
то значи само експедиција закона. Боље je рећи: прово- 
дити у живот,

Претседник: Када се каже провод, то je провод v к а ' 
фани или1 провод уопште. Боље je рећ« „спровести“. Да 
о-стаиемо' код стилизације да се каже ..спровести“ ? (ПрИ' 
ма! се).

Тачка двадесета .постаје тачка двадесет и прва.
Тачка двадесет и прва постаје тачка двадесет и друга 

и гласи: „законодавство о уређењу судова, јавном тужи- 
оштву, о адвокатури; кривични законик; трговачко, менич- 
но и чековно право; ломорско. право; законодавство о rpa- 
ђанском парничном и. ванпариичном, извршном, стечајном, 
кривичном и оттштеуправном поступку и личном стању гра- 
ђ.а!н:а; начела приватвог права;“.

Тачка двадесеп и друга постаје тачка двадесет и трећа и 
на крају се додају речи: „о задругарству“.

Тачка1 двадесет трећа постаје тачка двадесет четврта, 
мења се и гласи: „доношење општих начела за законодар- 
ство и за руководство република у области рударства, шу- 
марства' и водних снага; грађевинаретва; привредног по- 
словзња; политике иена; јавних зајмова и дажбина; здрав- 
л>а и физичке културе; просвете; социјалног старања: и ор- 
ганизације државне власти“. Остатак тачке остаје неизме-



њега, осим што се реч „врше“ из последњег става ста'вља 
из1а рејчји „републике“. 1

у  члану 45 трећи став постаје први став. Уствари овај 
члан остаје како смо гц усвојили.

Чланове 49 и 50 мало смо изменили. Према томе сада 
се предлаже да члае 49 гласи: „Народна' скупштина ФНРЈ 
носилац je народног суверенитета ФНРЈ“.

У чла<ну 50 мења се почетак и гла'си: „Народна; скуп- 
штина ј.е врховни орган државне власти у ФНРЈ и врши...“ 
а све остало остаје као шго je у  штампаном тексту.

Да ли се прима: ово? (Прима се).
У чл. 53 реч „држављани;“ замењује се речју „грађанк“.
У чл. 58 место речи „заседају“ ставити „заседавају“.
У чл. 59 место речи „три“, у првом и другом ставу, ста- 

вити реч „два“, а место речи „два“, у првом и другом ставу 
ставити „три“.

У чд. 61, у  првом ставу, место речи „заседају“ ставити 
„заседа,вају“.

У чл. 63 додати нов став први, који гласи: „Право
подношења законских предлога имају Савезна влада, чла- 
нови Савезне владе и народни посланици оба дома“. Ово 
су измене које смо ми већ извршили.

У чл. 64, први став, место „Сваки од домова“ ставити
„Сваки дом “. У истом ставу, иза' речи „je“ ставити реч 
„предлог“. У трећем ставу, у петом реду, иза речи „пред- 
мету“ ставити „тачку“ и брисати све речи до краја. И ово 
je измеиа коју смо ми већ примили.

У чл. 65, други ред, брише се реч „свих“.
Прима ли се ово? (Прима се).
Чла|Н 66 остаје као што смо усвојили. Зиачи, иза речи 

„Службеном листу“, а пре знака навода ставити „ФНРЈ“.
Члан 67 остаје као што смо усвојили, измењен почетак 

гласи: „Сваки дом бира одборе....“.
Члан 68 остаје као раније.
Члаи 69 остаје као што смо га усвојили, тј. у другом 

ставу место речи „ухапшени“ ставити „лишени слободе“. 
Место речи' „судски“ ставити „кривични“, а последњу рече- 
ницу продужити речима: „осим у случају затицања на делу 
злочина о чему се одмах мора известити Претседништво 
Народне скупштине“.

Члан 70 трећи ред, место речи „период рада све“ за- 
менити речима „трајање свог маидата“, а иза речи „траје“ 
ставити тачку и брисати све речи до краја. Други став 
остаје као раиије.

Члаи 71 оетаје као и раније.
Члан 72, први ста'в, иза речи „врши“ заменити остатак



реченице речима: „промену и допуну Устава“. У другом
стару реч „измену“ заменити речју „промену“. У трећем 
стару место речи „измени“ ставити реч „промени“. У четвр- 
том ставу, реч „измена“ заменити речју „промена“. Иза тога 
става ставити нов став који гласи: „Усвојену промену или 
доиуну Устава проглашује Народна скупштина на заједнич- 
кој седници оба дом а“.

Члан 73 остаје исти.
У члану 74, тачка прва, место речи „заседање“ ставити 

реч „заседања“.
Тачка четврта мења се и гласи: „оцењује сагласност за- 

коиа република са Уставом ФНРЈ и савезним законима' уз 
накнадну потврду Народне скупштине ФНРЈ, а; на захтев 
Савезне владе, претседнишгтва1 народних скупштина pe'ny- 
блика, Врховног суда ФНРЈ, јавног тужиоца ФНРЈ и по 
сопственој иницијативи“.

У тачки петој речи „изда1је указе“ шребацују се на 
крај тачке шесте.

Тачка осма мења се и гласи: „Додељује одликовања и 
почасна' звања Федеративне Народне Републике Југославије 
према 'прописима савезног закона“.

У тачки десетој место ,,опуномоћене послаиике“ ста1- 
вити „опуномоћене министре“.

У тачки једанаестој иза речи „писма“ ставити речи 
„код њега акредитованих“.

У тачки дваиаестој, у другом и трећем реду брисати 
речи „у времену између два заседан>а Народне скупштине 
ФНРЈ, и т о “.

У та!чки тринаестој, 'први ред, иза речи „разрешава“ 
ставиТи запету; у другом реду иза речи „Владе“ ставити за- 
пету) а место речи „савезие министре“ ставити „чланове Са- 
везне владе“ и; на крају тачке додати „уз накнадну потврду 
Народае скупштине ФНРЈ“.

У тачки четрнаестој место речи „министрима“ ставити 
„(чјлановима Владе“.

Тачка 'петнаеста, мења се и гласи: „На предлог Прет- 
седника Савезне владе мења-, cnaija и укида постојећа ми- 
нистарства и комисије у времену између заседаша Народне 
скупштине и уз њену накнадну потврду“.

Тачка 16 мало je промен>ена' и гласи: „одређује на пред- 
лог Савезне владе која предузећа' имају опттедржавни зна- 
чај и долазе под непосредну управу Савезне владе“.

Чланови 75 и 76 остају без промеие, како смо их усво- 
јили.

Глава осма. Наслов се мења и гласи: „Савезни органи 
државне управе“.



Онда у чл. 77, где се говори о извршиим и наредбо- 
давним органима, овај израз „наредбодавни“ не одговара 
и ои се замењује са, „управни“.

Онда у чл. 78 «мамо такође мале измене. У другом 
ставу брисати реч „нарочитог“. У петом реду брисати реч 
„тачном“, а на крају последње реченице додат» речи „и 
контролише њихово спровођење“.

Члајн 79 мало смо изменили, тако да почетак гласи:
„Уредбе, упутства, наредбе и  решен>а Савезне владе 

обавезне су“... итд.
У чл. 80, у овоме члану, у  другом реду, место речи „са- 

везних“ ставити „својих“, а иза речи „комисија“ ставити 
реч „и“. У трећем реду иза речи „комитета“ ставити тачку 
и брисати све речи до краја ста(ва. У другом ста1ву, у  једа- 
наестом реду, брисати речи „Владе и“, а реч „министара“ 
заменити речима „чланова Владе“.

У чл. 81, у  трећем реду, иза речи „комисије“ ставити 
реч „и“. У четвртом реду иза речи „комисије“ ставити тач- 
ку и брисати све речи до краја става. Иза тога става ста- 
вити нов став други, који гласи: „Савезна влада може има- 
ти и министре без ресора“. Стари други став овог члaнä по- 
стаје чл. 82.

Чл. 82 постаје чл. 83.
Чл. 83 брише се цео.
Чл. 84 ocTa'je онако ка;ко je и био.
Чл. 85 добија нов први став који гласи: „Министри Са- 

везне владе руководе гранама државне управе које улазе 
у надлежност ФНРЈ“. У старом првом ставу измењен je no- 
четак и т'ласи: „Министри и комисије Савезне владе...“. По- 
следњи v.. в брише се у целини.

Чл. 86 брише се цео, а чл. 87 постаје чл. 86, с тим да се 
v другом ставу, трећег реда, иза речи „саобраћаја“, ставе 
речи „Министарство поморства“. У трећем ставу, трећи ред, 
испред „Министарство индустрије“, ставити „Министарство 
правосуђа“, а1 реч« „Мин«старство правосуђа“ >иа крају тога 
става брисати.

Члан 88 који постаје чл. 87 усвојен je онако како смо 
га, раније усвојили. Члан 88, који je постао од последњег 
става, остаје онако како смо га усвојили.

Члан 89 промењен je и гласи: „При Савезној влади по- 
стоје комитети за подручје просвете и културе, народног 
здравља и социјалног старања ради општег руководства у 
тим гранама државне управе.

Овакви комитети могу се оснивати и у другим грана- 
ма државве управе. Комитети могу да управљају једним 
дело-м гране, ai не читавом граном. Можемо «а пр. да  има-



мо комитет за високе школе, филм, уметност итд. Зато 
стоји „за подручје“.

Чл. 90 je без измена, чл. 91, 92, 93, 94 и 95 остају како 
смо их и пре усвојили.

У члајну 96, у првом реду место речи „наредбодавни“ 
ставити „управни“.

У члану 97, у седмом реду иза речи „Савезне владе“, 
метнули смо тачку и запету, уместо запете, и рекли „доно- 
си уредбе на основу законског овлашћења као и обавезна 
упутства ради извршења! савезних закона и закона републи- 
ке и коитролише њихово опровођење“.

Чланови 98 и  99 остају без измена.
У члагау 100, место' „Савезно-републикадска министар- 

ства....“ рећи „Савезно-републикански министри у народ- 
ним републикама руководе одређеном граном државке упра- 
ве и врше поред послова...“ итд. На крају последњег реда 
ставити „упутстава, наредаба и решења“.

Члан 101 je hob, како смо већ усвојили.
Стари чла1в 101 постаје чл. 102 и остаје онака>в како 

смо га усвојили само у другом ставу уместо „основати 
нова“ ставити „мењагги“.

Наслов XI главе оста'је као што смо усвојили.
У члановима 103, 104 и 105 сматрало се да не треба 

стављати велика слова за  покрајине и области пошто се 
ту о њима говори уопште. Све оетаје онако као- што смо 
усвојили.

Члаи 106, који je постао од трећег и четвртог става 
чла!на 104, остаје као што смо усвојили. У новом члану 105, 
у другом ставу, место речи „наредбодавни“ дође реч „управ- 
ни“. У члану 106, у  другом ставу, „ОблаСни1 иародни1 одбор 
бира...“ на крају се додаје после речи „извршни“ —- „и 
управни орган“.

Спора'зумели смо се да наслов XII главе гласи: „Органи 
државне власти у административно територијалним једи- 
ницама“.

Члан 107 остаје како смо га усвојили, однооно отпада 
она организација у  великим градовима као непотребна. Ми 
смо мислили да смо 'на;шли неки излаз, а уствари ттотпуно 
je то излишио.

Члаи 108 остаје без измена, такође и члан 109.
У члану 110 место речи „варедбодавни“ ставити „управ- 

ни“. Чланови 111, 112, 113 и 114 остају како смо их усво- 
јили.

Наслов XIII главе остаје како смо усвојили.
Чланови 115 и 116 остају како смо их усвојили.
После наше седнице дат jg. предлог за једну ствар оз-



биљну и важну, које нема у вашем Уставу. Предлог je да! се 
члану 116 додају два става. Један став да гласи: „Виши су- 
дови има!ју право надзора надвижим судовима“, а други став 
да гласи: „Мивистри правосуђа руководе и вадзиру рад
судске управе и старају се за правилну организацију су- 
дова!“. (Д-р Милош Московљевић: Какво je то право вадзо- 
ра? ■— Владимир Симић: Вкши суд конггролише тгресуду
вижег суда, а Врховви суд има исти тај надзор. А миви- 
стри прајвосуђа треба да. врше и контролишу рад на томе).

Претседник: Ja  не зна'м како je било, да ли je посто- 
јао надзор и какав надзор вишег суда: над нижим судом.

Владимир Симић: M orao би се признати мадзор окру- 
жног суда у извесном дисциплинском погледу над нижим 
судовима,, али то се све може регулисати законом, а кад 
c’e каже и говори о организацији судова-, онда то спада v 
материјални закон. Али ja сам разумео друга: Фрола тако 
као дз  он жели да виши суд врши надзор не само над по- 
словањем нижега! суда, «его- да он има и један већи круг, 
наиме, да виши суд врши надзор и у погледу суђења, а на 
који на|чин, то не знам. Али ми смо јавном тужиоцу призна- 
ли и интервемцију. To je институција која почиње од вр- 
ховног јавног тужиоца па све до најиижих који су му пог- 
чињени. Јавном тужиоцу je признато право да подиже 
захтев за заштиту закона >и да> врши надзира!вање путем 
жалби и томе слично, већ и код правомоћних пресуда. Ар- 
хијерархија почива на1 томе да су судови независни, али да 
не могу да, раде оно што хоће, већ су њихове пресуде под- 
вргнуте ревизији и путем жалбе од стране вишега суда. A 
ако би и виши суд погрешио онда ту имамо јавног тужиоца 
да и код пра'воснажне пресуде поправи1 грешку.

Сулејман Филиповић: А ко има право надзора на пр. 
ка!д се код једнога суда, иагомилају предмети?

Д-р Јован Ђорђевић: To je аДминистративно-дисциплик- 
ски надзор, и не звачи мешање у само иравосуђе.

Владимир Симић: У једној краткој дискусији која je 
вођена,, држим да смо на то мислили.

Д-р Милош Московљевић: Ja  се са!мо бојим да то не 
буде мешање у вршење правосуђа, а ако je то посао који 
врши јавни тужилац, онда би ту могло бити сукоба између 
јарног тужиоца и виших судова:.

Владимир Симић: У административном пословању суда 
ja бих му признао ту надлежиост. To je административни 
надзор.

Д-р Јован Ђорђевић: Ту се појављује суд као орган ми- 
нистарства и то у правцу адмивистратирања.



Владимир Симић: Мивистар може овластити да у отсу- 
ству претседника његов посао може да' врши и обавља и 
неко други из суда. Зато се то може признати у начелу.

ПретседниК; Али то за управио правосуђе казано je у 
ставу иза овога.

Д-р Јован Ђорђевић: Али то треба означити да не би 
онако висило v ваздуху и зато je потребно овим чланом 
то само предвидети, а закон ће разрадити природу тога 
надзора.

Д-р Милош Московљевић: Па онда да уметнемо ту реч 
„управног“.

Претседник: Али, да ли je тиме онда све исцрпено? 
(Гласови: Јесте!)

Владимир Симвћ: Оида можемо рећи да  виши судови 
имају право итд. “у грарицама закогаа“.

Д-р Макс Шнудерл: To oti&t  може бити двосмислено, 
јер се може применити и на само суђење.

Претседвик: Онда je најбоље да! кажемо овако: „Виши 
судови имају у границама; закона право надзора“ итд.

Д-р Драгољуб Јовановић: Ja мислим да: Устав треба да 
одреди1 'природу Torai надзора.

ПретседниК; Али овде се не каже над радом, него над 
судом.

Милош Минић: Овде се подразумева само тај управ- 
ни надзор.

Сулејман Филиповић: Зашто онда да то избегавамо?
Владимир Симић: To he се регулисати законом, јер 

виши судови имају право надзора над правилним изврше- 
њем закона од страве нижих судова.

Претседник: Оида je најбол>е рећи: „Виш.и судови
имају у границама закова право“ итд.

Д-р ДрагОљуб Јовановић: Ja свакако мислим да ово „у 
границама закоиа“ није потребно. To се подразумева само 
по себи.

Претседник: Ипак je то нешто.
Д-р Јоваи Ђорђевић: Tpe6ai јасно да се види д а  то није 

оио! што- ми ке желимо: да се виши суд меша, у  то како 
ће се довосити пресуда.

Он треба да ради друго а не то, да л,и се ттравилно из- 
вршује 'Правда. To право имају виши судови. (Владимир 
Симић: Кад се обавља суђење, треба да: суде поротници). 
Све су то врло важне ствари које мора да контролише ви- 
ши суд.

Претседник: Према! томе други став би гласио овако:
„Министри правосуђа руководе и надзиру рад  судске 

управе и старају се за правилну организацију судова“. (Д-р



Драгољуб Јовановић: Старају се „о правилној организацији 
судова“. He може се рећи: „старају се з а “). Старају се за. (Д-р  
Драгољуб Јовановић: „О“ je правилнијс). Ja мислим н ато  да 
орган'иза'ција судова буде правилна. Старају се за нешто. 
Може и једно и друго да се каже али je јаче са ,,за'“. Сад, 
како- хоћете. (Сулејман Филиповић: Јаче je „за!“. — Милош  
Минић: Активније). Активније, јаче. ГТоставља се као неки 
задатак.

Дакле, други став гласи: „Министри лравосуђа: руково- 
де и надзиру рад  судске управе и старају се за правилну 
организацију судова!“.

Члаи 117 како смо га усвојдали шостао je члан 116; члан 
115, постао je чл: 117, а члан 116 .постаје члаи 118 као што 
смо усвојили, са додаткам друге реченице из другог става 
члана 114, која гласи;

„Одлуке једног суда може изменити само надлежни ви- 
ши суд“. To je ту пребачеио.

Штампани члан 117, који je постао члан 119, усвојен je 
онако како смо га и ми раније усвојили.

Код члана 120 који je био раније чла!н 118 остаје ттам - 
плни текст, а отпада она измена коју смо ми. метнули. Зна- 
чи остаје „који не знају тај језик“ уместо „којимд тај је- 
зик није матерњи“.

Члан 121 остаје углавном онако како смо га усвојили 
с тим да се у ономе ставу где се говори „Судије и судије- 
поротнике окружног суда,“, дода' иза речи, „окружног су- 
да у округу или граду“, јер има окружних судова у 
округу и градовима, па he се према т-оме и иза речи: „бира 
и разрешава: народви одбор округа“ уметнути речи: „или 
града“ па даље: „на својој скупштини“. Исто je то код 
срезова: „судије и судије-поротнике среског суда у  срезу 
или граду бира и разрешава: народни. одбор среза, или гра- 
да на својој скупштини“. Остало je исто као што смо при- 
мили раније.

Члан 122, који je раније био 120, остао. je онако како 
смо га раније усвојили.

Члан 123, рамији чл. 121, остаје како смо га раније 
усвојили, али цео други ста!в, пошто се о томе говори код 
јавног тужиоштва, от.пада>.

Остаје да јавно тужиоштво, као што смо усвојили, бу- 
де глава XIV.

Члан 124, који je раније био 122, остаје како смо га 
усвојили са додатком да се у трећем реду где се каже 
„испуњавање закона од стране министарства“ каже „од стра- 
не свих министарстава“, и у петом реду иза речи „управ- 
них органа!“ да се каже „и установа“, а све je остало исто.



Члан 125 који je раније био 123 претрпео je неке из~ 
мен!е и сада гласи овако:

„Јавног тужиоца ФНРЈ и његове заменике бира и раз- 
решава' Народна скупштина ФНРЈ на заједничкој седници 
оба дома.

Јавне тужвоце вародних република и њихове замени- 
ке именује и разрешава јавни тужилац ФНРЈ.

Јавне тужиоце аутономних покрајина, аутономних 
области, области, округа и срезова именује и разрешава 
јавни тужилац републике уз потврду јавног тужиоца ФНРЈ‘‘, 
а све остале се до краја брише.

Члан 126, раиији члаи 124, о-стаје онакав како смо га 
примили.

Члан 127, ранији 125, остаје како смо га: усвојили са до- 
датком у  другом реду иза. речи „право“ речи „законоке ин- 
тервенције“. у  следећем реду иза речи „поступка“, казати 
„право кривичног гоњења!“, иза речи „као и “ испред речи 
„право“ казати „искључиво“, али уместо речи „жалбе“ у 
четвртом реду казати „захтева“. (Д-р Милош Московљевић: 
Зашто рећи — законске интервенције? Може л« бити какве 
друге интервенције?). Није то за!конита интервеиција већ 
законска. (Д-р Милош Московљевић: На ©снову закона, 
какз закон прописује. Ja мислим да je то иитервенција). 
Онаква, интервемција каква je предвиђена законом. (Д-Р 
Милош Московљевић: Ако није тредвиђена законом, нема 
право да ивтервевише).

Владимир Симић: Није се хтело да остане само реч 
,.интервенције“.

Претседник: Јер могао би нек,о да! му се обрати и да 
му каже: овлашћује вас Устав да интервенишете, па молим 
вас, интервенишите да пусте некога. А место речи „жалбе'* 
казати „за!хтев“, јер- он 'поставља захтев.

Члан 128, раиији 126 остаје како смо га усвојили.
Глава XIV, ка,о што смо усвојили, постаје глава. XV.
Чла’в 129, равији 126, и чл. 130, ранији 127 остају как- 

ви су и били.
Члан 131, равије чл. 128, претрпео je вешто измена. 

Иза речи „Савезна влада; може обуставити“, избрисати реч 
„све“. А даље брисати речи: „а савезни мивистри све“ и 
ставити наместо тога: „и укииути“. Јер 'Савезна влада може 
да! обустави, али ве да укиие акте влада република, aj акте 
министара република може да укиве. Затим остаје све до 
краја како 'је штампаао. Дадаје се: „Под истим условвма 
имају министри Савезне владе право обустављати акте ми- 
нкстара република“. Али, не.мају право укидања.



Члан 132, раније 129 остаје без измена, онако како je 
раније усвојен.

Члан 133, стари 130, остаје у  'првобитној редакцији.
Ранија глава XV постаје, како смо усвојили, глава XVI. 

Наслов оста!је исти.
Члан 134, ранији 131, и чл. 135, пре 132, остају онакви 

ка-ко смо их усвојили.
Наслов главе XVI брише се, а на исто место долази на- 

слов: „Трећи део“.
Чла1н 135, ранији чл. 133, остаје онакав какав je био.
Пре него што пређемо на гласање у целини за> овако 

прочитани текст, ja  бих замолио друга Јована Ђорђевића 
да оде у Уста1вотворни одбор Скујпштине народа и да се 
тамо обавести о овим hobhim стварима, да види како су они 
то решили.

Д-р Драгољуб Јовановић: Пре него што оде друг Ђор- 
ђевић, ja бих молио одговор на једно п;итан>е. Мене интере- 
сује да ли je Уста!вом предвиђено и којиМ' чланом право 
грађана да одреде своју народиост. Ко одређује народност 
грађанима?

Претседник: Сама њихова изјава Али, то заиста није 
довољно, јер би мно-ге Швабе сада хтеле да постану Срби, 
Хрвати или Словенци.

Д-р Јован Ђорђевић: Ми смо добили низ предлога да 
се народност одређује 'по изја1вама. To je с једне стране 
научно неисправно, a с друге стране доводи нас у такву 
могућност да се Немци прогласе за Србе или Хрвате.

Д-р Драгољуб Јовановић: Зар о томе нећемо ништа 
да, кажемо ?

Претседник: Могли би: и да кажемо, али како? Слобод- 
ну вољу не можемо да примимо.

Коча Поповић: Могли биомо да ограничимо'.
Д-р Драгољуб ЈовЗновић: Ja мислим да би то требало 

уредити, јер шта je на пример један муслиман у Босни: да 
ли je он Србин, или Хрват?

Милош Минић: Он je и Србин и Хрват.
Д-р ДрагОљуб Јоваиовић: У нашој земљи има пет на- 

родности. Којој ов народности припа^а?
Коча Поповић: У оквиру тих народности он има право 

да се определи.
Претседник: Очигледно да то зависи од осећања које 

човек има. Оно што осећаш, то и јеси. Али, неко би то мо- 
тао да злоупотреби.

Д-р Драгољуб Јовановић: Ja  не мислим на Немце, Ма- 
ђаре, и друге Несловене. Мислим еа  Јужне Словене. Ми- 
слим на Црногорце и Македонце који хоће да буду Срби,



на муслимане који хоће да' буду Срби, Хрвати или нешто. 
треће.

Претседник: Има муслимана који иеће да! буду ни јед- 
но ни друго. Ja сам1 имао прилике још у  току бо-рбе да чу- 
јем како они сами себе називају Турцима. Ми не треба ни- 
кога д а  силимо да буде нешто по наредби. У томе je ствар. 
И ми морамо спречаваги свакога да некога убеђује да je 
он то и то и да треба да буде то. Ми морамо свакоме чо- 
веку оставити пуну слободу да се осећа и да! буде оио ш то 
хоће, да се сматра Црногорцем или Србином. To нема ни- 
каквог значаја, јер нико не води такву политику да они 
морају бити ово или оно. Исто тако нема никаквог при- 
сил>аван>а за муслимане, у том омислу да морају да  се 0'пре- 
деле и да, рецимо, код првог пописа становништва напи- 
шу да ли су Срби или Хрвати. Нека напишу шта хоће. Ко 
се још није определио, нека напише: словенски муслиман. 
Хасан Ребац има такво схватање. Он каже: „словенски му- 
слиман“.

Милош Минић: Та се ствар практички не поставља. 
Сваки може да се изјасни како хоће у погледу народности. 
Ако хоће да се изјасни да je Србин или Црногорац, а исто 
тако у Босни муслиман, може да се изјасни да ли je Србин 
или Хрват.

Д-р Драгољуб Јовановић: За Јужне Словене важи њи- 
хова изјава. Ако1 то не уђе у Устав, нека1 се каже у  Уста- 
вотворном одбору.

Д-р Анте Рамљак: Jai држим да само осјећање може да 
одреди на'ционалност, а осјећање се М!Оже сазнати само из 
изјаве дотичног лица. Али та изјава мора бити дата сло- 
бодно. He можемо узети као мјеродавну за податке о наци- 
оналности да!нашњу изјаву једног Нијемца, иего раније из- 
јаве. Нијемци не би данас дали изјаву да се осјећају Срби 
или Хрвати загго што се тако осјећају. Друг Моша Пијаде 
превише je запослен и брзо ради, na je нас Босанце криво 
разумио. Ои je говорио о оном муслиману у Босни који je 
рекао за! себе да je Турчин. To није његова изјава о наци- 
оналности, јер код нас у Босни старији су се људи дијелили 
на Србе, Турке и католике. To je, дакле, вјерска ознака. 
Они кажу и за Руса да je Србин. Тако исто мене je друг 
Моша криво схватио, па ме као бившег жељезничког чи- 
новника, управо бацио на неки мртви колосјек. (Претсед- 
ник: Али, у Турке те нисам гурнуо). (Смех). Из његове изја- 
ве ja1 сам видио да ме je он криво разумио и изашло je као 
Да ja не разумијем те ствари. Исто тако и из друге изја- 
ве видим да ме je криво разумио. Ja не бих желио да. оста- 
не некакав неспоразум међу нама. Ja њега цијеним, и баш



поводом ове изјаве о Турчину ja  нијесам тако мислио. Ja 
као жељезничар врло добро знам како се жељезничари мо- 
гу  категорисати.

ПретседниК; Ја-знам да онај муслиман кад каже да je 
Турчин, о« тиме није изразио неку своју националност, јер 
он jom није дошао до> на1ци.оналне свести.

Д-р Златан Сремец: У чл. 36, који je раније био чл. 35, 
каже се: „Држава се стара за подизање здравља народа ор- 
гднизацијом и контролом здравствене службе, болница, 
апотека, санаторијума, лечилишта и опоравилишта“. Ja ми- 
слим да би било боље изоставити ово набрајање установа, 
него рећи: „И здрвствених установа“, и1 то после речи
„здравствене службе“. To je боље, јер ми не можемо набро- 
јати све установе које ћемо основати. На пр., ми сада1- осни- 
e a iM o  један аитиканцерозни' институт. To није ни болница, 
ни санаторијум. T o  je нешто Sui generis. Зато je најбол.е да 
чл. 36 гласи: „Држава се стара за  подизање здравља на- 
'рода организацијом и контролом здравствене службе и 
здравствених установа“.

Претседшк: Ja бих пре примио да овај чла« остане у 
■•саддиињој редакцији, с тим да се на крају дода: „и других 
вдравствених установа“.

Д-р Златаи Сремец: Слажем се с тим.
ПретседниК; Дајем неколико минута одмора.

(После одмора).

Претседник: Молим да продужимо рад. Друг Шнудерл 
ће рефери-сати о неким стварима из оног другог Одбора 
које још треба да буду примљене.

Секретар: У глави XI брише се у наслову глазе оно што 
смо im:h унели „и управне“.

Ja сам у запиенику изоставио из новог члана 108 у пе- 
'том реду првог става, речи „и чување npaisa грађана“.

Претседник: Ja сам то читао.
Секретар: У h io b o m  чл. 110 ja сам ставло уместо „у 

•окрузима“, „у округу“.
Претседник: Ми смо били ставили „окружне и обла- 

сне". Нисмо метнули „у“.
СекретаР: Тако сам ja’ то разумео.
Претседник: Свуда je била множина, геиитив. Сад би 

требало да се поново тамо враћамо. Дакле, да: оставимо 
овако: „Извршне одборе v градским реонима, градовима, 
срезовима, окрузима и областима бирају..,“

Д-р Јован Ђорђевић: У чл. 118, бившем чл. 116 лропу- 
стили смо да. додамо: „окривљенику je обезбеђено право 
одбране“. To нисмо синоћ у брзини уиели.



Претседник: Да ли je то усвојено и у другом Одбору? 
Прима! ли се? (Прима се).

Другови, пошто je претрес у поједивостима завршен, 
остаје нам да примимо нацрт Устава у делини. По Послов- 
нику то се чини поједивачним гласањем, по прозивању са 
за и против. Ко je за то да се усвоји у целини пројекат 
онакав ка-ко смо га изредиговали и давас овде прочитали, 
казаће за, а ко je против казаће против.

Секретар прозива чланове Одбора.
Претседник: Присутна су двадесет и два члана и сви су 

гласали за. Према! томе нацрт Устава je усвојен у целини.
Другови, ми смо припремили) извештај да се не би за- 

државали јер .од сутра почињу ферије, па, ћемо прочитати 
почетак извештаја, до оног места кад почиње ређање o«or 
што Cimo радили до заједничког састанка. Тачка та и та, 
измењено то итд., то нећемо читати. Тсше ће се онда’ до- 
дати оно писмо делегације десеторице и извештај те деле- 
гације о њеном раду који смо јутрос прочитали и додаће- 
мо шта -je на овој седници усвојено од измена, а о«да до- 
ла!зе потписи. Ja ћу вас молити да то потоишете одмах 
овде да би могли још  вечерас дати да се штампа. После 
тога ми ћем'о бирати известиоца.

Владимир Симић чита извештај.
Претседник: У овом извештају случајвом омашком изо- 

стало je име друга Милоша Рашовића који je такође уче- 
ствовао у начелној дискусији.

Владимир Симић: Примам ту исправку и извршио сам 
je у извешта!ју.

Претседник; Молим вас да потпишете овај извештај.
(Сви присутви чланови потписују извештај Уставотвор- 

но-г одбора).
Остаје вам сада д а' бирамо одборског известиоца. Ja 

бих предложио да бирамо једног известиоца и њему заме- 
ника пошто je посао велики.

Владимир Симић: Jai имам да  учиним предлог. Предла- 
жем за  известиоца Мошу Пијаде, а њему за заменика д-р 
Макса Шнудерла. (Прима1 се).

Претседник: Другови, сада: гааступају ферије. Ми ћемо 
јо ш  вечерас дати у штампу извештај и усвојени текст како 
нас оба]везује Пословвик. Дефин:итивви текст усвојеног 
Устава у Одбору штам-паћемо на тај вачив што ћемо штам- 
пати ва десноме стугецу стари предложеви текст Устава, 
како га je предложио Микистар за Кожтитуанту, а ва  ле- 
вој страни према свакоме члану старога текста даћемо од- 
говарајући члав новога текста ка,ко смо га 'Ми усвојили, 
тако да народви. послани/ци имају пред собом потпун 'пре-



глед првобитног Устава, и шта je у  њему измењено и до- 
пуњено.

Скупштинска седница ва којој ће почети дебата у пле- 
куму о овоме Уставу не може отпочети пре него што про- 
ђе 5 да'ва откако пославици добију овај извештај нашег 
Одбора. Према томе, Скупштика се свакако неће моћи са- 
звати пре 15 јануара, а да би посланици пре кего што им 
се уручи извешта'ј били обавештеми о њему, о изменама и 
допунама «оје су учињене и да не би овде провели пет 
дана без рада, ми ћемо тачан текст наивег извештаја и из- 
м еаеног Устава објавити преко новина и’ преко радиа и 
улозорити народне посланике ако не зва1нично, а оно да бар 
као привремено сматрају и  узму до звања ради проучавања 
тога новога текста. Уосталом ми ћемо овај извештај са тек- 
CTOiM Устава чим буде отштампан доставити преко федерал- 
них влада свим народним 'послаиицима, тако да' можемо већ 
око 15 авог месеца да почнемо рад у скупштииском пле- 
нуму.

Уверен сам да ће сваки посланик добити овај извештај 
најмање 5 дана пре 15 јануа'ра. А нема миого штете ако по- 
слајници и седе дан-два у Београду пре вего што почне де- 
бата. Ми ћемо тај рок ипак сачувати.

Пошто смо изабрали известиоца и свршили посао а су- 
тра почињу ферије, закључујем седвицу и желим право- 
славним члановима срећан Божић.

Владимир Симић: Дозволите, другови, да честитам ja 
нашем Претседнику, давас му je рођендав. (Сви члавови 
устају срдачво аплаудирају, честитајући Претседнику ро~ 
ђевдан).

(Седвица je закључеиа у 13,25 ча!сова).



Уставотворни одбор Скупштине народа

П р в а  с е д н и ц а
- (10 децембра 1945)

Почетак у 16,20 часова.
Претседавао претседник Божидар Масларић.
Претседник: Другови и господо народни посланици, 

отварам прву седницу Уставотворног одбора Скупштине на- 
рода.

Извештавам Одбор д а су вародви посланици д-р Пав- 
ле Грегорић » Едвард Коцбек на путу и да! због тога не 
могу прису'ствовати одборској седници.

Друго, Одбор je примпо следећи акт:

УСТАВОТВОРНОМ ОДБОРУ СКУПШТИНЕ НАРОДА
На, основу члана 37 Пословника Скупштине народа 

Уставотворне скупштине достављам Уставотворном одбору 
нацрт Устава, који je Скупштини народа поднео преко 
Претседништва Министар за Конституанту у име Савезне 
владе. Моли се Уставотворни одбор да ča! овим нацртом 
Устава поступи1 даље no одредбама Пословника.

■Потпретседник Скупштине народа,
Божидар Масларић, с. р.

Пошто нема друга Митра Бакића, предлажем друга 
Богдана Орешчанина да замеви друга Бакића као секретар. 
Примате ли? (Прима се).

Молим друга секретара Богдава Орешчанина да изврши 
прозивку вародних посланика и да констатујемо ко je овде, 
а ко није.

Заменик секретара Богдан Орешчанин врши прозивку 
чланова Одбора.

Претседник: Пошто je присутно више од половине, зна- 
чи да Одбор може да ради.

Прелазимо на дневни ред. На днелшом реду je: претрес 
Пословника. Да' ли je оваки1 народни ‘посланик добио надрт 
Пословника? (Гласови: Нисмо сви!). Ja бих молио да се на- 
црт По‘словника раЗДели свима, па бих предложио одмор



Од пет минута, а затим да! се прочита предлог Пословника 
пошто je мали. Слажете ли се? (Сви се слажу).

(После одмора)
Претседник: Другови народни посланици, настављамо 

нашу седницу Уставотворног одбора. Предлажем за изве- 
стиоца у претресу Пословника народног посланика д-р Ј о  
сипа Хрнчевића. Прима ли се мој предлог? (Прима се). Мо- 
лим известиоца да прочита предлог Пословника.

Известилац д-р Јосип Хрнчевић чита:

ПРЕДЛОГ ПОСЛОВНИКА
УСТАВОТВОРИОГ ОДБОРА

Члан 1
Уставотворни одбор решава:
а) о  нацртима Устава који му буду поднесени према 

одредбама чл. 37 скупштииског Пословника најдаље 10 дана 
иосле избора Уставотворног одбора;

б) о законским предлозима који му буду поднети пре- 
ма адредбама чл. 40 истог Лословника.

Члан 2
Уставотворни одбор бира себи ггретседника, потпрет- 

седш ка » секретара.
Претседника Одбора може заменити потпретседник, a 

ако je овај спречен, овда по годинама најстарији члан Од- 
бора.

Позиви за седнице Одбора абјављују се на месту наро- 
чито за' то одређеиом у згради где се одржавају скупштин- 
ске седкице. Седнице Одбора држе се свакот дана, сем су- 
боте и недеље, и почињу редовно у 16 часова.

Члан 3
Одбор je обавезан да изради свој извештај и коначни 

предлог Устађа у року који му je одређен од Скупштине.

Члан 4
Одбор може pemaBiaTH ако je присутно више од -поло- 

виие његових чланова. Пуноважни закључци доносе се ве- 
ћином гласова присутних чланова.

Члан 5
О раДу Одбора води секретар записник у који се беле- 

же имена присутних чланова, њихови предлози и одлуке 
Одбора.



Намеето члакова Одбора спречених да  учествују у сед- 
ницама, могу учествовати у раду Одбора! њихови заменици 
из исте посланичке групе. О томе група мора пре седнице 
писмено' обавестити претседника Одбора.

Члан 6
Сваки члан Одбора1 може подносити предлоге о поје- 

диним члановима предлога Устава и законских предлога 
који се претресају. О сваком таквом предлогу Одбор je fly
man донети решење. Предлози мора!ју бити писмено фор- 
мулисани и предају се претседнику.

Члан 7
Одбор може решавати и за време кад Скупштина није 

-на окупу, али само wo нарочитом закључку Скупштине.

, Члан 8
Пошто предмет у Одбору буде завршен, Одбор ће од- 

редити свога известиоца, који ће у Скупштиии прочитати и 
бранити извешггај и предлог Одбора.

Ако се Одбор подели на већину и ма'н>ину, и- једна и 
друга страна има свог засебног известиоца. Свако одвојено 
мишљење предаће се писмено Одбору, који ће га упоредо 
са извештајем већине изнети пред Скупштину. Члан Одбо- 
pal који je одвојио мишљење може бранити своје мишље- 
ње на седници Скупштине.

Члан 9
Ради припремања и лакшег извршења свога задатка 

Одбор може образовати у својој средини пододборе. Чла- 
нови Одбора бирају пододборе по истим начелима по ко- 
јима се врши избор Одбора.

П о д о д б о р и  не 'могу довосити никакве одлуке у име це- 
лог Одбора.

Члан 10
Кад Уставотворни одбор прими све поднете предлоге 

Уста'ва, одлучиће који ће од њих узети као  основу за свој 
рад. О н може решити да сам Одбор изради нов уставни 
нацрт.

Члан 11
Уставотворни одбор претреса предлог Устава најпре у 

начелима' а затим у појединостима. По свршеном претресу 
Одбор упућује Скупштини свој извешггај са коначним пред- 
ло-гом Устава. . .. 7 ■;



У току свога рада Уставотворни одбор стајаће преко 
свог претседника у сталном додиру са Уставотворним од- 
бором другог дома ради међусобног обавештавања и  ускла- 
ђивања рада оба  одбора.

Члан 12
Седницама Одбора може присуствовати сваки посла- 

ник, а могу присуствовати и претставници домаће дневне 
штампе по претходном одобрењу претседника,

Осим члаиова Одбора само члаиови Владе и владини 
поверевици имају право говора у одборским седнидама.

Члаи 13
Сви члавсиви Одбора дужни су за време док Одбор ра- 

ди бити стално у  месгу где Скупштина заседа и вршитв 
савесно своју дужност. Чланове Одбора који неоправдано 
отсуствују са одборских седница може Одбор на предлог 
било ког члана доставити Скупштини ради доношења од- 
луке о њиховом смењивању.

Отсуства у  оправданим случајевима. даје члавовима 
Одбора претседник.

Члан 14
Одбор може општити непосредно са министрима преко 

свог претседника!.

Члан 15
Уставотворни одбор почиње рад одмах после свог из- 

бора са1 оним гаацртима Устава који! му тада буду поднети, 
осим у случају да јеДна или више група од  10 посланика 
не изјаве претседнику да ће у  предвиђеном року поддети 
свој нацрт Устава.

Кад Одбор отпочне рад на претресу нацрта Устава, не 
може свој рад прекидати док га ве заврши.

Члаи 16
Уставотворни одбори’ Савезне скупштине и Скупштине 

народа могу Се споразумети који he нацрт Устава' узети као 
основу за свој рад.

Члан 17
У начелном и у појединачном претресу вацрта Устава: 

право говора не може се ограничавати.

Члан 18
Уставотворни одбори Савезне скупштине и Скупштине



народа могу и у току начелне и појединачне дебате, на ини- 
цијативу једног од њих, одржавати заједничке састанке ра- 
ди саглашавања, о техничкој редакцији поједиких глава и 
чланова Устава и законских предлога.

Члан 19
Сваки посланик, иако није члан Одбора, има право > 

подносити 'предлоге за измену и допуну (амандмане) лоје- 
диних већ усвојених чланова нацрта Устава све до свршет- 
ка појединачне дебате у Одбору.

Члан 20
Седницама Одбора руководи и одржава ред на њима 

претседник, односно потпретседник, а у случају спречено- 
сти обојице најстарији члан Одбора. У том погледу претсе- 
давајући има сва права која претседавајућем даје скуп- 
штински Пословник.

Члан 21
Гласање после начелног претреса врши се дизањем ру- 

ку. Исто се тако гласа у појединачном претресу. Код гласа- 
ња за! нацрт Устава у целини гласа се покменично на про- 
зивку са за и против.

Члав 22
Чим се у Од-бору усвоји коначни иацрт Устава и изве- 

штај већине, и буде прочитан изввштај мањине, претседник 
je  дужан да' даде умиожити коначни предлог и извештаје 
и да их достави свима посланицима.

Члан 23
Уколико овим Пословником није друкчије прописано, 

важе одредбе екупштинског Пословника.

Члан 24
Пословник Уставотворног одбора може се мењати само 

решењем Одбора.

Претседиик :Отварам начелну дискусију ио  овом нашем 
Пословнику. Ко жели реч? (Јавља се за реч Милош Царе- 
вић). Има реч народни посланик Милош Царевић.

Милош Царевић: Ja  сматрам да би овим требало за- 
кл>учити начелну дебату, јер нам Пословник треба. Предла-. 
жем да нам овај нацрт служи као основа на којој можемо 
да разговарамо у појединостима.



Претседник: Да ли жели још ко да говори? (He жели 
нико). Постоји предлог да се Пословник иачелно прими, 
тако да бисмо могли одмах прићи претресу у поједивости- 
ма. Према томе, лрима ли се Пословник у начелу? (Прима 
се). Ко je за Пословник, нека дигне руку. (Сви посланици 
дижу руке). Ко je против Пословника? (Није нико). Објав- 
љујем да je Пословник у начелу примљен.

Сада прелазимо на претрес' у  појединостима. Молим 
известиоца, народног посланика д-р Јосипа Хрнчевића, да 
чита члан по чдан.

Известилац чита члан 1.
Претседник: Има ли ко какву примедбу на чл. 1? (He- 

ма). Пошто примедаба нема,, нрима ли сечлан 1? (Прима'се). 
Објављујем да  je члан 1 примљен. Прелазимо на члан 2.

Известилац чита члан 2.
Претседник: Има ли какве примедбе на члан 2? Има реч 

д-р Синиша Станковић.
Д-р Синиша Станковић: Ј а! бих предложио једну измену 

стилске природе. Требало би евентуално додати на крају 
члана 2, да ве бисмо везали себи руке: „о*сим ако Одбор 
друкчије не реш и“. Последња реченица: према томе треба да 
гласи: „Седнице Одбора држе се сваког да:на сем суботе и 
недеље и тточињу редовно у 16 часова!, осим ако Одбор 
друкчије не реши“.

Претседник: Да ли се прима овај предлог? (Прима се).
Д-р Душан Братић: Остала би још јеДна празнина. По- 

што имамо само једног секретара, у случају да je спречен, 
требало би да  има ко да га замени.

Претседнин; Ми смо то већ урадили. Тако je увек: ако 
нема претседника, замењује га иотпретседник, ако. нема се- 
кретара, онда треба изабрати заменика секретара.

Прима ли се члан 2? (При:ма се). Прелазимо на члан 3.
Јаша Продановић: Молим за! реч.
Претседник; Има реч народми посланик Јаша Прода- 

новић.
Јаша Продановић: Овде сте ставили да се седнице држе 

сваког дана сем суботе и недеље. Међутим, треба рећи и 
сем државних празника, јер празник може да па!дне у неки 
други дан, а зна се који су државни празници.

Претседник; To Одбор може сам да реши.
Јаша Продановић: Лакше je  метнути ову одредбу, него- 

сваки пут решавати’.
Михаило Апостолски: Цела та реченица виси у зраку. 

Кад je то „сваког дана“ ? Реч . јс о  Устанотворном одбору.. 
Ми имамо времена да свршкмо Устав и тиме се свршава- 
посао Уставотворног одбора. Мени се чини да су сва та



предвиђања, као и предвиђања да рад почиње у 16 часова, 
мало сувишна;.

Милош Царевић: Уствари Уставотворни одбор и Зако- 
нодавни одбор не би могли да  раде кад Скугаштина није 
на окупу, сем по нарочитсш овлашћењу Скушитине. Ми омо 
добили иа'рочито овлашћење Скупштине за овај месец дана. 
Доносимо сада закључак да ћемо радити сва.ког дава сем 
суботе и недеље. У Пословнику ja то не бих ограничавао. 
Ако се нешто ва!нредно деси, донећемо нову одлуку. He 
треба д а  се везујемо Пословником. He знам да ли то треба 
да уђе у Пословник, ал« ће можда бити' потребно да радимо 
некипут и иедељом.

Јаша Продановић: Боље je предвидети сад у самом По- 
словпику. Даље, ja  бих рекао „оеим суботе, иедеље и др- 
жавних празника“. He можемо радити када je државни пра- 
зник и не би требало да радимо.

Известилац: Мислим, ако Одбор друкчије не реши, да 
то  не би морало да уђе, него да остане како' je предложено. 
Јер, а:ко можемо даиас да донесемо, можемо q.'Tpa и да 
»зменимо. Ако Одбор друкчије не реши, мислим да je то 
само по себи разумљиво. Ja предлажем да  оетане како je 
било.

Претседник: Постоје два предлога.
Јаша Продановић: Боље' je да  остане „ако Одбор друк- 

чије не реш и“.
Претседник: Има ли других предлога? (Нема). Значи 

има три предлога: прво, да остане онако како je предложе- 
но; друго, предлог Сивише Станковића да се на крају по- 
следњег пасуса место тачке стави запета! и каже: „,ако Од- 
бор друкчије не реши“, и треће, предлог Јаше Продановића 
да се не ради кад. je државнн празник. Ja! бих молио из- 
вестиоца да се изјасни за коју je редакцију.

Известилац: Ja сам за  прву редакцију.
Милош Царевић: Ja предлажем следећу . стилизацију: 

„Седнице Одбора, ако Одбор другачије не реши, држе се 
свакога дана осим суботе, недел>е и државног празника, и 
тгочињу редовно у 16 часова“.

Известнлац: Ja се слажем са obihm  предлогом нове ре- 
давдије последн,е реченице члаиа 2.

Претседник; Прелазимо ва  гласан>е о овоме предлогу. 
Ко je за овај предлог, нека: дигне руку. (Сви присутни чла,- 
нови Одбора дижу руке). Значи да се предложена измена 
прима једногласно и да je цео: овај члан са овом изменом 
примл>ен. Прелазимо ва члан 3.

(За овим je Уставотворни одбор, гласајући дизањем



Руку, усвојио једногласно, без дискусије, прочитаве члано- 
ве 3 и 4 предлога Пословника).

Известилац чита члан 5.
Милош Царевић: У првом ставу овога члава требало 

би додати да о  раду Одбора секретар води записник у који 
се бележе имена присутних чланова, њихови предлози, од- 
луке и говорвици, без вазиачења њихових говора, као што 
ТО стоји И у скупштинском Пословвику. Дакле, само при- 
сутни, њихови предлози, говорвици и одлуке Одбора.

Претседник: Има ли још ко да што примети поводом 
овога члава? (Нема). Молим известиоца да се изјаави.

Известилац: Мислим да не шкоди да се то дода. Веру- 
јем да ће ипак сваки говорвик нев1то и предложити. Дакле, 
то може да се усвоји. Међутим, молио бих да ми предлагач 
објасви шта ћемо постићи тиме ако име говорвика уђе у 
записвик, а не уђе и његов предлог.

Милош Царевић: у  записвик, који води секретар Одбо- 
ра, потребно je да уђу имева говорника' да се зва који су 
све члаиови Одбора узели учешћа у дискусији по- сваком 
поједивом питању. А што се тиче њихових говора, било 
да ови садрже веки ковкрета« предлог или само изјашњење 
за или против векосг другог предлога, они улазе у сте- 
нографске белешке. Иначе се не би звало да je веко гово- 
рио. Говорник може да узме учешћа у дискусији ие став- 
л>ајући са своје стране конкретан предлог. Ов може о јед- 
ном предлогу који je стављен да говори за или против 
тога предлога. Ja сматрам да треба да уђу имена говорви- 
ка у записвик одборске седвице. Према томе у записвик 
треба да се унесу имена присутних члавова, говорвика, 
предлози и одлуке Одбора.

Претседник: Прима ли известилац учињену измеву?
Известилац: Примам.
Претседник: Известилац прима предложеву измеву у 

првом ставу. Став други остаје исти. Ко je против, нека диг- 
не руку? (Нико не диже руку). Члаи 5 je примљен са усво- 
jeHoLM изменом. Прелазимо на идан 6.

Известилац чита члан 6,
Претседнмк: Има ли ко шта ппимети ва прочитани 

члан?
Јаша Продановић: Зашто ће ово „? клнских предлога“?
Претседник: Предвиђа се дужи периол рада.
Јаша Продановић: Онда може.
Претседник: Овај ваш Поеловник рађен je у духу По- 

словника који с-мо ®ећ примили. Има ли ко да учиви какву 
пркмедбу?



Радовав Зоговић: Према садржини овога члана требало 
би да се свака па и најмања напомена писмево формули- 
ше. He видим да би то  баш тако било потребно.

Претседвик: Предлагач 'Подноси свој предлог и да не 
би било неспоразума вајбоље je да се то писмено форму- 
лише.

Фране Фрол: Ja мислим да оваква стилизација може 
само да отежа рад. Зашто да за две-три речи морају пред- 
лози бити писмено формулисани в  предати претседнику, јер 
ко има какав предлог и коме je стало до тога да тај пред- 
лог буде прихваћев, он ће rai сам формулисатп, јер je то 
његов интерес?

Јаша Продановић: Ja мислим да би ипак требало пи- 
смено формулисати предлоге, да би се олакш^о' рад прет- 
седнику, а. ако je v пвтању каква ситна измена, на пример, 
ако je у  питању века! запета или тачка, овда се то не мора- 
писмено формулисати. Али за  важве ствари ja  мвслим да 
je то формулисање добро и потребно. Важво je да се ради 
добро, а не брзо.

И звестилац: Предлажем да овај члан оставе у нредло- 
жеаој редакцији. Ту je у питању озбиљва ствар, а погото- 
ву кад се ради о једноме предлогу Устава и о законским 
предлозима који се претресају. Према томе, ja мислим да 
je  ова редакција врло добра.

Милош Царевић: Ja сам једвом чуо да je било речево 
да je скупштивски Пословвик прављев тако да не буде са- 
мо пословник за  наш рад, него и за Скупштиву која ће има- 
ти и мало опозиције у овим стварима и због тога ве бих 
био за то да; остане оваква) редакција да предлози морају 
бити пвсмено формулисави, већ да се стави: „Предлози се 
пиемево формулишу и предају претседнику“.

Јаша Продановић: Ja сам увек био зато да опозиција 
има: што швра права. Али ако се ради о скупштини: где 
има по 150, 200 и 300 људи, онда ће се без овакве редак- 
ције начинити прави хаос. Због тога je потребво, ако неко 
хоће савесво да предлаже, да формулише писмено свој 
предлог. Много je боље тако него да се то ради вашарски.

Претседник: Молим известиоца да прочита поново члав 
6 у целости.

Известилац чита члав 6 у предложеној редакцвји.
Претседник: Ко je против члана 6 овако како je реди- 

гован, нека дигве руку. (Нико не диже руку). Објављујем 
Да je члан 6 првмљен у предложеној редакцији. Молим из- 
вестиоца да прочита члан 7 онако како je предложеи.

Известилац чита члав 7.



Претседник: Има ли ко да учини какву примедбу на 
члан 7 у предложеној редакцији?

Јаша Продановић: Предлажем да се реч „закључку“ за- 
мени речју „решењу“.

Претседник; Прима ли известилац предложену измену?
Известилац: Примам предложену измену и према томе 

члан 7 гласио би:
„Одбор може решавати и за време кад Скупштина није 

ца окупу, али само по нарочитом реигењу Скупштине“.
Претседник: Прима ли се члан 7 са предложеном изме- 

ном овако како je са'да прочитан? (Прима се). Објављујем 
да je чла» 7 примл>ен са предложеиом изменом. Прелазимо 
На члан 8.

Известилац чита члан 8 у предложеној редакцији.
Претседник: Има ли још: ко какав предлаг?
Јаша ПроДановић: Овде стоји да мора имати свога из- 

вестиоца и већина и ман.ипа'. Требало би рећи да мањина 
може имати свог известиоца.

Претседник; Има ли још ко какав предлог? (Нема). 
Шта мисли о томе (известилац?

Известилац: Ja мислим, другови, ако у Скупштини буде 
већине и мањине, да  ће свако предлагати свој нацрт Уста- 
ва, и онда свако треба да: има и свога известиоца; али ако 
који од посланика говори, то би били говорници, а не из- 
вестиоци. Зато мислим да мора бити известилац који ће 
бранити нацрт тога Устава и сматрам да je реченица добра 
и да одговара потребама радње.

Јаша Продановић; Скупштинска већина мора! имати 
свога «звестиоца, а мањина не мора. Она подноси своје од- 
војено мишљење, иако нема известиода!. Дакле, треба да се 
редигује тако, да већина мора имати свога известиоца, a 
да мањина може има!ти, али не мора.

Претседник: Инсистирате ли ви на томе предлогу?
Јаша Продановић: He, само да се не сматра у пракси да 

и мањина мора имати свога известиоца.
Претседник: Молим друга известиоца да прочита поно- 

во члан 8.
Известилац чита члан 8.
Кирило Савић: Ja бих предложио да се испред ове речи 

„свако“ дода свеза „и“, јер поред мањине може и сваки 
члан да има одвојено мишљење, тако да би то гласило: „И 
свако одвојеио мишљење предаће се писмено Одбору“. 
Треба да; се нагласи да, поред маљине, може и сваки члан 
поднети одвојено мишљење.

Известилац: Ja мислим да je то јасно. Имамо предлог



већине и мањине и одвојена мишљења посланика. Према 
томе ja остајем код текста који je предложен.

Радован Зоговић: Ако се под овим „свако одвојено ми- 
шљење“ подразумијевају три мишљења — већине, мањине и 
појединих 'посланика или група посланика, — онда тај члан 
треба да гласи: „И свако одвојено мишљење такође ће се 
писмено предати...“ итд.

Јаша Продановић: Ово je све тачно, али једно стоји: 
Да Одбор има свог известиоца. Даље се каже да и мањина 
може имагги свог известиаца. Дакле, имамо известиода ве- 
ћине, известиоца мањине и имамо посланика који нису за- 
довол>ни и који издвајају мишљење и не треба им забрани- 
ти да и они предају своје мишљење.

Д-р Синиша Станковић: Ја: мислим да можемо да скра- 
тимо ову дискусију, ако се сетимо да у члану 14 скупштин- 
CKoir Пословника стоји: „Ако се Одбор подели1 у мишље- 
н>у и једна и  друга страна има свог известиоца“. To je скуп- 
штински Посл1овник који je изгласаи и ja  не знам да ли je  
потребно да ми ово сада мењамо.

Јаша Продановић: Стилистички je погрешно када се
каже да мањина мора имати свог известиоца. Боље би било 
рећи: „Мањина има право на свога известиоца“.

Претседник: Има ли jomi ко какав предлог пре но што- 
пређемо на гласање? (Нема). Молим друга, известиоца да! се 
изјасни.

Известилац: Ja осгајем код нацрта члана' 8 како je ре- 
дигован, из разлога које сам изнео.

Радован Зоговић: Ja питам друга известиоца да ми' 
објасни смисао реченице „Свако одвојено- мишљење преда- 
ће се писмено Одбору“. Да ли се то тиче 'мишљења мањине, 
или и трећег мишљења, мимо мањине и мимо већине?

Известилац: Ja' мислим да je јасно да се односи на тре- 
ћа мишљења.

Радован Зоговић: Онда ова реченица мора да  гласи: „И 
свако друго одвојено мишљење такође ће се предати пи- 
смено Одбору“.

Претседник: Постоје два предлога. Прво ће се гласати 
за редакцију како je отштампана. Ко je за тај ттредлог, 
нека дигне руку. (Посланици дижу руке). Присутно ie 20 
посланика, а руке je дигло 11 посланикаЈ зкачи да je Зо- 
говић прегласан.

Радован Зоговић: Нисам прегласан ja, него граматкка..
Известилац чита члан 9 предлога.
Претседник: Има ли ко какву примедбу на овај1 члан?
Јаша Продановић: Да ли je боље да  се ови одбори иза- 

беру одмах и да приступе проучавању Устава по гранама,.



no  стручности за поједине одлуке, или да се води диску- 
си ја? To можемо одмах решити.

Претседник: Има ли још ко какву примедбу?
Д-р Синиша Станковић: Од чла'на 9 па све до чдана 15

— то значи закључно са чланом 14 — чланови су директно 
преписани из скуиштинског Пословника. О њима je Скуп- 
штина већ донела одлуку и> ja не знааг да ли сада треба 
уопш те о томе дискутовати.

Известилац: Ja мислим д а  се одбори бирају онда кад 
их треба бирати у току рада1. Према томе требало би да се 
■овај текст прими како je прочитан.

Јаша Продановић; Ради припреме и лахшег извршења 
задатака, Одбор може образовагги и пододборе. Ми не зна- 
-мо кад ћемо да бирамо и зато ja предлажем, а ви сад про- 
мислите.

Претседник: Постоји предлог друга Синише Станкови- 
ћа да! се о члановима 9— 15 не дискутује, пошто су ови тако- 
рећи преписани и формулисани као што- je у скупштинском 
Пословиику. Ja мислим д а ми тај предлог усвојимо. Прећи 
ћемо иа гласање. Ко je за  ову редакцију ка!о што je фор- 
мулисана у  освом предлогу, нека дигне руку. (Сви сем јед- 
ног дижу руке). Ко je против? (Само један). Објављујем 
да je члан 9 примљен.

(Затим je Одбор, гласајући дизањем руку, примио јед- 
ногласно и без дискусије и члан 10 предлога Пословника).

Известилац чита члан 11.
Претседник: Има ли ко какву примедбу на овај члан?
Д-р Бранко Чубриловић: Уместо „другога дома1“ треба 

да ставимо „Савезне скупштине“.
Претседник: Има ли још каквих примедаба иа овај члан?
Известилац: Ja прихватам ову измену члана 11.
Претседник: Молим друга известиоца да прочита овај 

■члан са овом последи.ом редакцијом.
Известилац: Према томе члан 11 треба да гласи:
„Уставотворни одбор претреса предлог Устава најпре у 

начелу а затим у појединостима1. По свршеном претресу 
О дбор упућује Скупштини свој извештај са коначним пред- 
логом Уста!ва.

У току свога рада Уставотворни одбор стаја!ће преко 
свога претседника у сталном додиру са Уставотворним од- 
бором Савезне скупштине ради1 међусобног обавештавања 
и усклађивања рада оба. одбора“.

Претседник: Ко je против овакве редакције члана 11, 
нека дигне руку. (Нико не диже руку). Објављујем да je 
члан 11 шримљен са овом предложеном изменом.



Прелазимо на члан 12.
Известилац ч и т а  ч л .  12.
Претседник: Има ли каквих примедаба еа  овај члан> 

(Један глас: Није ја ш о  шта су то владини повереници). 
Владини повереници то су експерти.

Прелазимо на гласање. Ко je ттротив овога, члана, нека 
дигне руку. (Нико не диже руку). Објављујем да је члан12 
примљен ка!ко je прочитан.

(Затим je Одбор, гласајући дизањем руку о сваком про- 
читаном члану, примио једногласно и без дискусије и чда- 
нове 13 и 14).

Известилац чита члан 15.
Претседник: Има ли ко каквих примедаба на овај члан?
Јаша Продановић: И ово није јасно. Требало би да ми 

данас почнемо да радимо, а немамо друге предлоге. Овим 
групама1 од по 10 -посланика треба оставити рок од једвог 
до два дана да могу поднети свој предлог. Како ћемо да 
их обавестимо кад je почет рад? Треба1ло би да се каже да 
се у року од два до три дана чекају њихови предлози.

Милош Царевић: Ja сад морам да кажем да морамо 
водити рачуна о томе да се ови претходни чланови па и 
члан 10 налазе у ранијем Пословнику. Ако je то тако, онда 
чла« 15 није сагласан са чланом 10 и са члаком 1 овога 
П о с л о Ј Б Н И к а ,  јер кад Уставотворни одбор прими предлоге 
Устава, одлучиће који ће од тих предлога узети за  свој рад. 
А он то не може учинити ако за десет дана после избора 
Уставотворног одбора траје ро<к за подношење предлога 
појединим посланицима!. Према томе, члан 10 био би у не- 
сагласности са, чланом 15.

Јаша Продановић: Погрешно je мислити да се Послов- 
ник нашег Одбора мора у свему поклапати са скупштин- 
ским Пословником. Ми слободно можемо да одредимо кад 
ћемо отпочети рад. Ja мислим овако. Посланичке групе нису 
обавештене, а треба да буду обавештене и да им се остави 
неколико дана да би могле да поставе сваје предлоге.

Претседник: Има ли још примедаба?
Радован Зоговић: Боље je да се стави „од ПО' 10 посла- 

ника“.
Претседник: Пошто нема више примедаба, молнм другз 

известиоца да се изјасни.
Известилац: Ja  мислим да je члаи 15 у складу са првмм 

нацртом Пословника и остајем код предложене редакције, 
а усвајам предлог посланика Зоговића да се стави „од <по 
10 посланика“ ради јасноће. У предлогу Пословника Уста- 
вотворног одбора у члаву 1 каже се: „Уставотворни одбор



реш ава: о нацртима Устава који му буду поднесени према 
одредбама члаиа 37 скупштинског Пословника најдаље 10 
дана после избора Уставотворног одбора“. To je основна 
установа1 коју члан 15 разрађује рекавши: „УсТавотворни од- 
бор почиње рад одмах после свога избора...“ Ми смо заи- 
ста тако и закључили. Даље се каже: „Уставотворни одбор 
почиње рад... са оним нацртима Устава који му тада1 буду 
поднети...“

Д-р Бранко Чубриловић: А пошто нико није поднео 
предлог, ми прелази-мо даље на рад.

Претседник: Молим друга Хрнчевића д а прочита дефи- 
нитивну редакцију.

Известилац чита:
„Уставотворни одбор почиње рад одмах 'после свог из- 

бора са oiHHM нацртима Устава који му тада буду поднети, 
осим у случају да једна или више група од по 10 послаки- 
■ка не изјаве претседнику да ће у предвиђеном року подне- 
ти свој нацрт Устава:.

Кад Одбор отпочне рад на претресу нацрта Устава, не 
може свој рад прекидати док га не заврш и“.

Милош Царевић: Молим вас, изменимо само ово: „Уста- 
вотворми одбор почиње рад одмах после свога избора...“, јер 
je то у несагласности са чланом 1, пошто je већ прошло 10 
.даиа после нашег избора. (Гласови: Није прошло. Прошло 
je само 6 дана).

Радован Зоговић: Ja тих 10 дана разумијем тако, да 
ћемо узимати у  претрес само оие предлоге који стигну за 
10 дана по формирању Одбора, а не да ми почињемо свој 
рад 10 дана по подношењу 'предлога.

Претседник: Ja само хоћу да приметим ово. Кад се ми 
споразумемо да нема више никаквих предлогаЈ и да хоћемо 
да гласамо, онда треба и да се гласа.

Д-р Бранко' Чубриловић: Предлоге треба подносити у 
року од 10 дана.

Радован Зоговић: Постоји могућност да се предлози 
подносе у року од 10 дана, а може се и данас изјавити да 
ће се поднијети предлог. Значи: ми ћеадо узети у обзир све 
оне предлоге који буду поднесени у року од 10 дака. Али 
ми већ имамо један предлог и можемо почети с радом.

Јаша Продановић: У члану 1 предвиђа се и подношење 
предлога изван Скупштине. Многи посланици и не знају да 
•смо отпочели рад. Треба дати рок од два до три дана да 
пријаве своје предлоге. Макар форме ради.

Претседник: Има ли још каквих примедаба? (Нема). 
МолИм друга Хрнчевића да се изјасни.



Известилац: Ja остајем код овога текста кака je пред- 
ложен.

Д-р Душан Братић: Нико није пријавио ни један други 
нацрт и према томе ми имамо само овај један нацрт. Тре- 
бало je да су одмах пријавили да ли ће поднети нацрт или 
не, и како те изјаве нема, ми овде говоримо о нечему чега 
нема.

Јаша Продановић: Ово je сасвим тачно! формално, али 
у  пракси није. Групе посланика морају да се нађу, да се са- 
стану, да размисле, да поразговарају. Због тога треба дати 
један до два дана.. Ja мислим да: лредлога неће бити, али 
морамо претпоставити да их може бит».

Рато' Дугоњић: Њ има иије ограничеио право; они могу 
лоднети своје предлоге као и други, само се о њиховом 
предлогу неће дискутовати као о првом. Ми овде имамо је- 
дан предлог са којим треба да почнемо.

Радован Зоговић: Практично се ради о овоме: да ли, по 
овом Пословнику, треба да пређемо На претрес у начелу 
■овога нацрта Устава, и да ли то можемо према Пословнику. 
Мени се чини да можемо, и да je то правилно. Свим група- 
ма, као што je рекао друг Рато Дугоњић, остављена je мо- 
гућност да поднесу своје нацрте — то je једно. А друго — 
пошто нема ни једног другог пријављеног нацрта, то мо- 
жемо да почнемо с овим који je пријавље« и мислим да 
je то сасвим правилно.

Претседиик: Има ли још каквих примедаба? (Нема). 
Пре него што пређемо на гласање, молим друга д-р Јосипа 
Хрнчевкћа да прочита дефинитивну редакцију.

Известилац: Члан 15 гла!сио би овако:
„Уставотворни одбор' почиње рад одмах после свог из- 

■бора са OHHi.M нацртима Устава који му тада буду 'поднети, 
осим у случају да једна или више група од по 10 послани- 
ка не изјаве претседнику да ће у  предвиђеном року подне- 
ти свој нацрт Устава.

Кад Одбор отпочне рад  на претресу нацрта Устава, не 
може овај рад прекидати док га не заврш и“.

Претседник: Има ли још  каквих примедаба? (Нема). Ко 
je против овога члана?

Јаша Продановић: Иа!ко сам члан Владе, противан сам 
овоме члану како га je известилац, прочитао.

Претседник; Објављујем да je овај члан примљен како 
га' je известилац прочитао.

(Затим je Одбор, гласајући дизањем руку о сваком про- 
читаном члану, примио једногласно и без дискуаије чланове 
16 до 20 закључно).



Известилац чита члан 21.
Милош Царевић: Можда би. било добро да се учлану 21 

стави да се гласање врши „дизањем руке“ уместо „диза- 
њем руку“, и да  се стави „или“ уместо „и“.

Известилац: Ja мислим да je добро и једно и друго, али 
треба да се прими овај члан како je прочитан.

Претседник:,Има ли примедаба на овај члан? (Нема) 
Објављујем да je прочитани члан примљен.

(Затим je Одбор, гла'сајући дизањем руку о сваком про- 
читаном члану, примио једногласно, без дискусије, чланове- 
22 до 24 закључно).

Претседник: Пошто смо примили Пословник у поједи- 
ностима, сада ћемо гласати да ли се прима у целини.

Ко je за  овај Пословник у целини, како смо ra прими- 
ли, нека дигне руку. (Сви дижу руке). Има ли ко1 против? 
(Нема).

Констатујем да je предлог Пословника Уставотворног 
одбора, како га je прочитао известилац д-р Јосип Хрнче- 
вић, примљен.

Значи да смо прву таЧку дневиог реда исцрпли и 
примили. Предлажем да учинимо један кратак одмор и то 
из ових разлога;. Министар за Кокституанту треба да да 
образложење нацрта Устава. Да не би Министар м орао да 
говори исто и v једном и у Другом одбору, требало би да 
се договоримо и да одржимо за!једничку седницу.

Дајем десет минута одмора.

(Пошто су члакови оба уставотворна одбора на зејед- 
ничком састанку саслушал^ образложење министра за Кон- 
ституанту Едварда Кардеља о нацрту УстаВа ФНРЈ, седни- 
ца je настављена).

Претседник: Господо народни посланици Скупштине 
народа и чланови Уставотворног одбора, ми омо напола 
наш дневни ред свршили.

Друга тачка дневног реда je начелна! дебата о нацрту- 
Устава. Ви сте чули образложење и ми можемо сада да пре- 
ђемо на даљи рад.

Јаша Продановић: Ja сам мишљења да ми тај рад не 
почињемо вечерас. Ми треба да! промислимо о ономе што 
Су сада Потпретседкик Скупштине и Министар за  Консти- 
туанту овде говорили. Ja сам чак хтео да ми добијемо сте- 
нографске белешке, да проучимо. Ми треба! да се изјасни- 
мо начелно о овом предлогу и зато нам треба 24 caiTa 
времена.



Претседник: Ви предлажете да се идућа седница одржи 
сутра у 4 часа по подне?

Јаша Продановић: Да.
Претседник: Има ли какав други предлог? (Нема). Став- 

љам предлог друга Јаше Продановића на гласање. Ко je за 
његоз предлог, нека дигне руку. (Већина посланика диже 
руке). Пошто je већина посланика прихватила овај предлог, 
закључујем ову седницу, а идућу заказујем за  сутра 11 де- 
цембра т. г. у 4 часа] после подне са дневним редом: на- 
челна дебагга о нацрту Устава.

(Седница je закључена у 19 часова).



Д р у г а  с е д н и ц а
(11 децембра 1945 године)

Почетак у 16.30 часова.
Претседавао претседвик Божидар Масларић.
ПретседниК: Господо народни посланици и чланови 

Уставотворног одбора, отварам другу еедницу Уставотвор- 
вог одбора! Скупштине народа. С обзиром да je друг се- 
кретар Митар Бакић заузет пословима, предлажем Уставо- 
творном одбору да изабере Орешчанина Богдана, за њего- 
вог зааденика. Прима ли се овај лредлог? (Прима се).

Пре него шгго пређемо на дневни ред, молим друга се- 
кретара да изврши прозивку чланова Уставотворног од- 
бора.

Заменик секретара Богдан Орешчанин прозива чланове 
Уставотворног одбора.

Претседник: ГТрисутан je 21 члан. — Записник ове сед- 
ниде водиће друг Орешчанин. Молим друга секр^тара да 
прочита записник прве седнице.

Заменик секретара чита записник прве седнице Уставо- 
творног одбора од 10 децембра 1945 године.

Претседмик: Пре него што пређемо на: дневви ред, го- 
оподо вародни лославици, ja бих молио секретара да> про- 
зивком констатује да су за ово време дошли још неки чла- 
вови Уставотворног одбора. Између осталих дошли> су ми- 
нистар Јаша Продановић, мивистар Бакс Андрејев и мини- 
стар Вујасиновић. Најбоље ће бити да се прозову они који 
су отсутни.

Замевик секретара врши другу прозивку члавова Уста- 
вотворног одбора.

Претседвик: Прелазимо ва двевни ред: вачелну дебату
о нацрту Устава. Ви сте и-мали врилике да' прочитате Устав 
и писмено образложење Министра за Конституанту, а јуче 
Сте имали и то задовољство да чујете и усмено образложе- 
ње ва1шег Мивистра за Конституавту. Ja бих моли.о госпо- 
ду вародве посланике да се јаве за реч ако желе да узму



учешћа у овој нашој дебати о нацрту Ус*ава, пошто другог 
нацрта иема. Има реч народни лосланик Јаша Продановић.

Јаша Продановић: Господо чланови Уставотаорног од- 
бора, ja ћу говорити у име странке којој припадам и казати 
своје мишљење о овом Уставу у начелу.

Наш програм обухвата неколико битних тачака, а има 
их и споредних. Кад једна странка жели да оствари свој про- 
грам, она мора гледати само на битне тачке; о споредвим 
тачкама може бити говора, али ту треба да буде споразуме- 
вања, концесија и компромиса.

У нашем републиканском програму ово су најважније 
тачке: републик^, федерација, ограничен.е приватне св-оји- 
не и женско право гласа. To je све овде унесено онако ка!- 
ко треба да се оствари. Ту не би имало да додамо ни једну 
тачку, нит|и шта да измеиимо>. Има неких других тачака, 
које су обухваћене, али које у специјалној дебати можемо 
мењати, допунити1 или исправити, онако како будемо сма- 
трали за! потребно. To су тачке: политичка1 слобода, тј. сло- 
бода штампе, збора и договора, заштита личности и дома, 
онда одвајање цркве од државе и ка!о четврта тачка судска 
независност. To су тачке где би се могло нешто у  Уставу 
допунити, променити и може бити нешто изоставити. Ту 
може бити опоразумевања међу групама' приликом специ- 
јалне дебате.

Сада има једно важно питање: какав облик треба репу- 
блика односно држава да има. Ми у нашем програ!му не 
правимо питање од тога. Ми га нисмо коначно расправили. 
Јер, у са!мој Републиканској странци није било- тачно одре- 
ђено какву врсту република и какав републикански систем, 
треба да усвојимо. Ja ћу, као и увек, да будем искрен и да 
кажем да je шеф на!ше странке пок. Љ уба Стојановић же- 
лео да узмемо американски систем, тзв. лретседнички си- 
стем, а да сам ja био против тога. To из простог разлога 
што а1мерикански систем претпоставља Американце одн. 
Енглезе и ои није за, наш народ. Тај систем je уствари пре- 
говарање између претседника републике и Конгреса: прет- 
седник републике може да одбије сваки предлог Конгреса, 
а Конгрес може да! одбије сваки предлог, претседника ре- 
публике и ту се онда прелази на споразумевање, чињење 
кондесија и погађање. Наш1 народ није таквог темперамен- 
та, такве природе да би могао усвојити тај систем и ко- 
рисно га применити. Уостало1м, да се тај систем He може 
корисно применити на друге народе, најбоље се види и по 
примеру латинских република, које су усвојиле тај систем 
па се доцније показало да! за њих није добар. У тим репу-



бликама било je  много буна, револуција, смењивања прет- 
седника републике и насиља. Други систем je тзв. парла- 
ментарни систе-Mi као у Француској. Ми се нисмо изјаснили 
ни за тај систем, а ja лично мислим да није за  нас добар. 
Тамо претседвик републике вема савршено никакве стварне 
власти него има само формаЛну власт која- je пала у неу- 
потребу. Када je један претседник републике у Француској 
употребио своје право да, у споразуму са Севатом, — a то 
његово пра1во п р е д в и ђ е н О '  je Уставом — распусти Скупшти- 
ну, подигла се велика узбуна у Француској и прогласили су 
то каа  државни удар, те je претседник после годину дана 
морао да поднесе оставку. Нису му призна!ли тај акт, иако 
je био правилан и на закону засиован. Оетају још  два си- 
стема: швајцарски систем и руски систем. Ми се нисмо из- 
јаснили ни за први ни за други, аЛи по неким одредбама у 
нашим начелима могло би се сматрати као да смо за први 
систем. Међутим, оно што смо унели у  наш програм није 
противно ономе што je остварено у Русији. Ми смо унели 
д в е  ствари: право з а к о н о д а в н е  инцијативе 3al н а р о д  и пра- 
во референдума. Ово право референдума je призздато и у 
овом предлогу Устава. Још само да  се призна! право зако- 
нодавне иницијативе, ,па би све било као у Швајцарској. 
Вама je јасно Да! референдум значи да се поједини закони, 
када их Скупштина изгласа, 'могу послати народу да оцени 
Да ли су добри или нису. У Шва|јца1рској извесни закони и 
Устав iM opajy да се подносе на оцеву народу. Овде je, ме- 
ђутим, предвиђено да ако Влада хоће, може послати иаро- 
ду неки закон на референдум, да га оцени народ у извесном 
року. Законодавна иницијатива je право народа да тражи 
нове законе или поправку старих. Имамо, на пример, шест 
федералних јединида и, рецимо, једна или две федералне 
јединице изјаве да желе да се промени неки закон или 
стави вав снаге. Оне вмају право да траже гласање о томе, 
па a,KOi народ реши, то се прима, а ако одбаци, овда остаје 
она«о како je и било. Ако> одређеви број 10, 20 или 50 хи- 
л>ада грађана, хоће неки закон да промеве, овда ти грађа- 
ни :подносе петицију w то се упућује ва  референдум варо- 
ду, и ако народ хоће, мења се. Ако уопште нема неког за- 
кона, а народ сам осети потребу за њим, пошто Скупшти- 
на може да се такорећи успава или да се не сети тога за- 
кона или уопште не жели тај заков, н а р о д  може да тражи 
Да се тај закон довесе или да се постојећи измени. To овде 
вије предвиђено, a то се може доцвије у  специјалној диску- 
сији допунити.

Са!да друга ствар. Ja сам целога века тврдио и тврдим 
данас да мртви закони вису штсита, ако се не оживе, а мр-



тве законе оживљују само људи. Приметило се у појвдиним 
земљама да су неки закони били добри, слободоумни, до- 
бро редиговави па су се ипак вршиле злоупотребе. To смо 
и у  Србији осетили и добро искусили. Један те исти закон 
када га примењује добра власт друкчији je него када га 
изиграва једна рђава власт. Код Енглеза постоји један 
принцип који није одомаћеи код других народа, a то je ло- 
јална примена закона и ублажавање писаних закона путем 
праксе. У Енглеској се никада не може десити да једна вла- 
да примени закон строже наго што oih јесте. Тамо власт 
може само у корист грађана да r a  ублажи а пооштрити га 
не може. Ако je на управи земље конзервативна! влада, a 
затекла je законе либералне владе, о«а не сме да дира те 
законе. У Енглеској се никада! не иде у реакцију, него се 
каже овако: „Ми смо конзервативна влада и ово што су 
либерали донели ми vo поштујемо, али даље нећемо да 
идемо. Остајемо при овим законима“. Кад дође либерална 
влада и затече конзервативне законе а народ хоће да их 
мења, она, ако не стигне да, их мења1, јер je тамо тежак 
процес мењања закоиа1, онда каже: „Морамо ићи напред, 
морамо наЧииити елободоу^мне законе, морамо поправити 
ово пгго су оставили конзервативци или што смо ми сами 
оставили када није било велике тежње за сло1бодом“. Она не 
мења одмах законе путем изгласа!вања нових закона него 
путем праксе. Она оставља оне тешке одредбе које погађа- 
ју грађанска пра!ва и слободе и не чиви од њих употребу. 
Тако се ради док једнога' дана не дође дотле да пракса пре- 
ђе у закон.

Има једна! интересантна ствар у Енглеској. Први закон 
с зборовима није постојао као закон него као пракса. Ен- 
глези су рекли: „Ми нећемо да забранимо двојици људи 
који су на једном месту стади да! се разговарају, ако не 
сметају саобраћају. Кад могу два човека1 да  на једноме ме- 
сту разговарају, онда могу и четири и пет и сто и хиљаду 
и десет хиљада и сто хиљада, само не смеју бити на ме- 
сту где je саобраћај“. Чим сакупљени људи сметају са!о- 
браћају, полиција их удаљава:. To je била прва основа збо- 
рова у  Енглеској, док није донесен закон. Тако исто у Ен- 
глеској можете говорити на окупштини да треба1 порушити 
краљевски двор, али ако ко заиста хоће да га руши, онда 
он наилази на полицију и на! војску. Тако je постала слобо- 
да речи. Једино ограничење тиче се напада на приватне 
људе које неко оклевета. За приватне ства!ри Енглези су 
врло строги. Казне су врло строге за таква дела, а за по- 
литичке слободе тамо у Енглеској постоји врло широк по- 
јам. Последња оптужба1 једнога листа за  увреду краља била



je објављена 1828 године, дакле пре више од 100' година, и 
више никада после тога. Краљ од Torai времена није био 
вређан и с тим увреда1ма се од тога времена потлуно пре- 
стало. Видите, дакле, како се може радити у једној земљи 
у којој се води рачуна о слободама и правима народа, Док 
je било забрањено вређање краља, Енглези су га понекад 
вређали, а од како je дата слобода с тим увредама се пот- 
пуно престало.

Ja се бојим да се не деси и у новој Југославији као 
што je било у ста!рој. >Код на-с у старој Југославији нагграв- 
л>ен je Устав, па су уставне слободе законима мало ускра- 
ћене, умањене, погоршане. После долази тумачење, па и 
то тумачење још више огра!ничава законе. Устав je дао јед- 
ду количину права. Закоиско тумачење je мало скратило 
та права, оио je вешто камуфлирало, па за!тим долазе ми- 
нистарске наредбе и најзад извршење које још јаче по- 
оштрава законске прописе, тако да од прве уставне одред- 
бе па до извршења не;ма скоро никакве слободе.

У нашој новој Југославији десио се један нехотичан 
случај. Закон о бирачким списковима' у својим тумачењимз 
не одговара ономе што се у  законском параграфу каже, та- 
ко Да један невин човек може да’ изгуби бирачко право ако 
се тај закон буде тако примењивао.

Ja мислим да je најважнија ствар код нас, да: кад се из- 
ради добар устав, кад се одредбе његове прецизирају, кад 
оне буду jalcne, «ад не буду двосмислене, да се онда и за- 
кони морају изводити на основу тога устава као што тре- 
ба., могу се само ублажити а не смеју се пооштравати и сва- 
ки даљи рад мора да одговара ојноме што je у уставу одре- 
ђено.

У Уставу има извесних тачака које нису јасне, али ми- 
слим да о њима могу говорити у  специјалној дебати, исто 
тако о њима могу говорити и Д руги говорници када буде 
дошла специјална дебата. To je можда учинвено нехотично 
што једно с другим није доведено у везу. Израда устава 
je врло тешка ствар. Ту треба имати две ствари. Треба има- 
ти теориско знање. To je овде обухваћено и ja мислим да 
Су људи који су радили овај Устав добри теоретичари. Али 
често бива Да једна ствар која у теорији изгледа. врло до- 
бра, ка!д се примењује у животу, постаје неизводљива, не 
примењује се онако како je то законодавац желео.

Ja! бих желео да то обухватим све у  појединостима, да 
би овај Устав био сасвим добар и слободоуман, донесен 
тако да не може бити никакве сметње у његово-м приме- 
њивању.



Претседник: Има реч д-р Бранко Чубриловић.
Д-р Бран«о Чубриловић: Другови народни посланици, 

после неколико набачених речи друга Продановића и ja 
бих хтео да кажем неколико речи. Устав, управо нацрт 
Устава који je предложен није мала ствар припремити и, 
као што рече друг Продановић, за  то треба и теориске 
спреме и практичног знања. Поставити основни закон, а на- 
рочито у доба великих догађаја, за  то треба теориске спре- 
ме, познавања људи и догађаја и поанавања самога народа. 
Нацрт Уста'ва Федеративне Народне Републике Југослави- 
је у тако кратком времену како' je рађен заиста je добро 
рађен. Кад га човек погледа, и, као што ми кажемо, сто- 
јећи прочита1, мора човек да му ода признање да су га ра- 
дили људи моји су и као теоретичари и као практичари 
знали свој посао. Нарочито зато што je о« комбиновао разне 
уставне одредбе које су саабраЖене погледима нашег на- 
рода. To je што се тиче теориске стране, а што се тиче 
практичне стране, види се да je ои ствара!н из доба: Народ- 
ноослободилачке борбе, пошто je за! време те борбе посто- 
јала и народна власт.

Покојни Степан Радић у критици Видовданског устава 
једанпут je казао једну лепу ствар: да су државотвороци и 
управљачи донекле савесно примењивали начела и Видов- 
данског устава како треба, можда не би ни српско-хрватски 
проблем, ни српско-хрватски спор узели онако трагичан 
ток, и због тога су ишли из дана у дан у раскорак и за вре- 
ме Радића, и за време диктатуре, и после диктатуре, све док 
1941 године није дошло до слома саме Југославије.

Овај надрт Устава, по ономе што он развија, различит 
je од Видовданског устава, од Устава краља Александра и 
допуне устава за време владе Цветковић—Мачек по томе, 
што je он тгисан снажно, отворено и јасно и што му je по- 
литичка идеологија у духу времена у  коме живимо. По љу- 
дима који га. доносе, а који су прошли кроз борбу, та бор- 
ба: и људи који га доносе гаранција су да ће се ои широ- 
ко и примењивати. To je реплика на оно што je рекао друг 
Продановић д,а уставе треба примењивати и тачно изврша- 
вати.

Шта бисмо имали овде да приметимо и да кажемо? 
Имали бисмо једино, по моме дубоком уверењу, да иеке 
ствари још мало више разрадимо. На пример, у глави IV — 
Друштвено-економско уређење — код питања аграра и код 
питања, сељачког задругарства. Овде се каже да земља >при- 
пада земљораднику, ттрипада онима који je обрађују, и ка- 
же се да ће се задругарство помагати од стране државе, 
али није изречено коју врсту задругарства, да ливиш егили



нижег. ГХримењивање вовог задругарства код  маса, које га 
још нису схватиле, ваља припремити и схватити задругар- 
ство као општи државни плав и по том општем плаву да 
се да времева! сељаку да се ва  њега привикне. Зато треба 
ставити у општем делу да задругарство живи само за  себе, 
дакле да отскаче као друштвеиа економска! појава сама за 
себе. Додуше морамо да  признамо да je n  приватном сек- 
тору доносилац Устава донео ту контролу, али ипак тре- 
ба да извучемо задругарство из те и такве контроле, да 
буде самостадније. У појединостима кад се буде решава- 
ло, ми ћемо мало више да разговарамо о томе.

Иначе, код овог друштвеног економског уређења наше 
сељачке претставнике у Фроиту обредоваЈло je то да je се- 
љак издвојен из реда грађанског и да  je прешао у један 
озбиљан друштвеви ред као што je раднички сталеж, да са 
њим за!једно израђује нови друштвени поредак. Даље нас 
je пријатно обрадовало и изненадило и то што je тачно 
©предељево колики je максимум земљорадника и што je 
искључена уопште могућност да се велепоседи поново за- 
веду у нашој земл>и. Нагла:шено je у  члану 19 да. држава 
нарочито заштићује и по.маже мало-г и средњег сељака. To 
вае je такође обрадовало и то нам даје «аде да ће Устав у 
општем делу да буде праЈвичав и по сељака као и< по рад- 
вика и по поштеног ивтелектуалца.

У једном делу Устава пише да je задаћа Федеративне 
Народне Републике Југославије и примање мових републи- 
ка. Шта то зна!чи? Примање h o ib h x  република значи да ми 
очекујемо час када he се сви Јужни Словеви да уједине са 
седмом републиком у једну државу. Ми смо у нашој стран- 
ци сви заступали гледиште да je потребво Да! се створи јед- 
на заједвичка држаћа: Јужних Словена од Трста до Варне. 
Ja мислим да су овом одредбом Устава отворена врата за 
Све државе Јужвих Словена да ’приступе у једну заједничку 
државу за стварање једне државе свих Јужних Словена'. Ово 
je потевцирано у једној тачки, што' 31начи да je програм 
Устава предвидео- можда једну републику која је данас из- 
ван наше државе, а то je Бугарска и то бисмо ми са: ве- 
ликим задовољством примили.

Иначе ja се у  име своје групе слажем са нацртом Уста- 
ва и изјављујем Barnie поверење другу Кардељу и ми ћемо 
нацрт Устава прихватити начелно свим! срцем колико до 
кас буде стајало.

Претседник: Господо народни пославици, ко жели још 
да' узме реч у дискусијв!? Има реч господии Фраве Фрол.

Frane Frol: Uzimajući reč u načelnoj debati o načrtu Usta
va, govoriču u svoje lično ime, Tokom Narodnooslobodilačke



borbe, ko ju  su naši narodi vodili u cilju da se iz te borbe stvo
ri nova Jugoslavija na ravnopravnosti sviju naroda, odlučili su 
naši narodi 29 novembra 1943 godine u Jajcu da se bratski u- 
jedine i da stvore novu državnu zajednicu u federativnoj demo- 
kratskoj Jugoslaviji, u kojoj oe, na osnovu samoodredenja na
roda, biti izgradena slobodna Srbija, slobodna, Hrvatska, slo- 
bodna Sloivenačka, slobodna Bosna i Hercegovina, slobodna Ma
kedonija i slobodna Crnaj Gora. Znači da su naši narodi slo- 
bodnom voljom, preko svojih izabranih pretstavnika, odlučili 
da žive u jednoj zajedničkoj državi i da su se sporazumeli da 
u toj državnoj zajednici žive na, bazi ravnopravnosti,, u sistemu 
jedne savezne jedinstvene države, uredene na federativnim prin- 
cipima. Tim odlukama, koje su donesene u Jajcu na istoriskom 
zasedanju, položeni su temelji našeg novog ustaynog života, 
koji su zadobivali u dal jem razvoju svoje konkretne oblike. 
Tom borbom koju su naši närodi vodili protiv okupatora i nji
hovih pomagača temelji se i razvoj našeg ustavnog života. I 
onako, kako je nama svima poznato, u torn ustavnom životu 
ne samo da su učestvovali naši vrhovi, ne samo da je učestvo- 
vao naš cjelokupni državni organizam nego, što je još važnije, 
učestvovali su široki slojevi naroda koji su uzimali aktivnogu- 
češća u izgradivanju našeg ustavnog života, našeg državnog i 
društvenog razvoja. Ako gledamo na naš ustavni razvoj sa te 
tačke gledišta, onda mi danas, kad donosimo i kad imamo do
neti novi Ustav naše države,, ne treba da očekujemo neko novo 
otkriče, ne treba da očekujemo neko novo iznenadenje, jer 
ovaj je Ustav zapraivo završna faza našeg državnog i društve
nog razvoja. On ima zapravo da legalizuje ceo ovaj naš razvoj 
u uredenju našeg državnog i društvenog života i baš u tome 
leži i snaga ovoga Ustava koji imamo doneti.

Iskustvo je pokazalo iz prošlosti da su svi oni ustavi koji 
nisu bili posledica jednog ovakvog faktičnog državnog razvo
ja bili labilni, da su bili krhki, da su bili plod momentalne prav
ne konstrukcije i svi takvi ustavi koji su bili plod momentalne 
pravne konstrukcije, koji nisu bili odraz političko-društvenih 
potreba svoga naroda,, takvi su ustavi kao kuča od karata sru- 
šili se, a naprotiv oni koji su se organski razvijali, oni su bili 
snažni i dugotra'jni. Takav jedan ustav koji odgovara organ- 
skom razvoju jeste Ustav Sovjetskog Saveza. Baš zato što se je 
taj Ustav razvija,o organski on ie tako snažan i zato je mo- 
gao Staljin 1936 godine predvidajući snagu i čvrstoču toga 
Ustava reci: „Kada talas, mutni talas fašizma, danas blati sve 
naše tekovine, tekovine našeg novog poretka radničke klase i 
demokratske težnje najboljih ljudi civilizovanog čovečanstva, 
ovaj Ustav biče optužnica protiv fašizma i govorice da su so
vjetski poredak i sovjetska demokratija nepobedivi”. To se za- 
ista, i {pokazalo, naročito u velikom Otadžbinskom ratu. Mi smo



se, izgrađujući naš novi ustavni život, koristili svima dem okrat
skim tekovinama sovjetskog Ustava za naše prilike primjenlji- 
vim i mi čemo se i u daljem izgradivanju našeg ustavnog ži
vota koristiti svima demokratskim tekovinama ustavnog ži
vota Sovjetskog Saveza ne perhorescirajuci pri izgradivanju 
našeg ustavnog života i sve demokratske tekovine naprednog 
demokratskog sveta.

Danas, kad raspravljamo o donošenju našeg novog Usta
va, mislim da je potrebno naročito naglasiti jedno. Potrebno 
je naglasiti da naša nova Jugoslavija nema sa unutrašnjeg dr
žavnog i ustavnog gledišta nikakvog pravnog kontinuiteta sa 
starom Jugoslavijom. Sve dosadašnje naše uredenje nije izve
deno iz ranijeg političkog uredenja, jer su naši narodi tokom 
Narodnooslobodilačke borbe revolucionarnim sredstvima potpu
no razbili sistem dotadašnjeg državnog i društvenog uredenja. 
Naša nova Jugoslavija, sa svojim državnim i društvenim ure- 
denjem, osnovanim na, tekovinama Narodnooslobodilačke bo r
be, u suštini svojoj i po svojim kvalitativnim osobinama i pro- 
mjenama sasvim se razlikuje od društvenog i državnog uredenja 
stare Jugoslavije. To znači da mi danas, kad donosimo nov 
Ustav kao osnovni zakon naše nove Federativne Narodne Re
publike Jugoslavije, treba taj novi Ustav da donesemo bez i- 
kakve veze sa starim ustavom, što znači da u tom našem no- 
vom Ustavu ne bude nikakvih ograničenja u bilo kom pravcu. 
U tom našem prvom Ustavu treba da dobije zakonski oblik 
suvereno izražena volja svih naših naroda o osnovnim pita
njima našeg državnog i društvenog uredenja. Naš Ustav treba 
da ozakoni sve tekovine naše Narodnooslobodilačke borbe, da 
potvrdi prava naših naroda izvojevana u borbi i da dade for- 
mulaciju načela na kojima je narod stvorio i izgradio našu 
novu državu Federativnu Narodnu Republiku Jugoslaviju.

Načela na kojima se ostvaruje Federativna Narodna Re
publika Jugoslavija jesu narodna vlast, federacija i ravnoprav- 
nost. Osnovno u organizaciji naše narodne vlasti jeste da su 
svi organi naše državne vlasti pretstavnički organi. To znači 
da celokupnim državnim životom rukovode ljudi izabrani od 
naroda, da su oni kontrolisani od naroda i da ih narod može 
smeniti. Mi u organima gradanske vlasti videli smo dosada da 
su postojali kao pretstavnički organi, ali ti pretstavnički o r
gani postojali su samo u zakonodavnim telima dok u naredbo- 
davnim izvršnim telima takvih organa nije bilo, odnosno uko
liko su postojali,, postojali su samo u uskoj samoupravi, ali opet 
ne kao naredbodavni organi državne vlasti. Naša vlast je svu- 
da pretstavnička i mi nemarno uopšte nikakvih organa u čita- 
voj na,šoj upravi i sudstvu do li samo pretstavničkih organa
i celokupna osnova naše organizacije leži na narodnooslobodi- 
lačkim organima kao pretstavničkim organima, što znači da



naša državna vlast postaje narodna vlast, da naša država po
staje narodna država i baš zato ona postaje republika ne samo 
u formi, nego je republika po sadržini, jer u toj republici neče 
vladati kao dosada eksploatatorska gospodska manjina, nego 
seljačko-radnička večina.

Drugi je princip,, kao što sam rekao, federacija. Federacija 
je ostvarena u suverenim pravima, državnosti narodnih republi
ka kao sestavnih delova Federativne naše Republike Jugosla
vije. Narodne republike vrše samostalno svoju vlast i ograni- 
čene su samo u onome što su dobrovoljno prenele u Federa- 
tivnu Narodnu Republiku Jugoslaviju.

Treči princip to je ravnopra,vnost. Ravnopravnost dolazi 
najviše do izražaja u našem Ustavu u dvodomom sistemu našeg 
vrhovnog pretstavničkog tela. Mislim da o tome ne treba mno
go govoriti niti duljiti. Ta ravnopravnost dolazi takode naro- 
čito do izražaja u pretstavništvu, u ustanovi pretsedništva, u  
kojoj su zastupljene sve federalne jedinice i svi naši narodi. 
Ovo sve što sam kazao, iz svih ovih teko vina koje su u načrtu 
utvrdene, izviru i ostale ustavne odredbe. Na istom principu 
kao te odredbe su: prava i dužnosti gradana, odredbe društve- 
nog i ekonomskog života, rastava, crkve od države, sudstvo i 
tužioštvo. Ovaj Ustav koga imamo doneti, poslužiče kao osno
va našeg daljeg društvenog i državnog života. Ja verujem da 
če ovaj Ustav koji če biti prihvačen zaista doneti našim na.ro- 
dima bolju, lepšu i srečniju budučnost i da če se ostvariti te 
žnje svih onih naših naroda koji su težili za ostvarenjem Fede
rativne Narodne Republike Jugoslavije. Ja izjavljujem da ču u 
načelu glasati za predloženi načrt Ustava.

Претседник: Има реч народни посланик Радоваи Зо- 
говић.

Радован Зоговић: Хоћу да кажем само неколико ријечи 
о нацрту Устава који je пред нама. Говорићу у своје име.

He бих хтио да понављам оно што су рекл» г. г. Прода- 
новић, Фрол и Чубриловић. Хтио бих да се осврнем само 
на два момента, свјесно наглашавајући више други мо- 
менат.

Слажем се с мишљењем да, je Устав фиксирање, озако- 
њење постојећег стања у једној земљи. Мислим да се ври- 
једност нашег Устава', његова. снага, његова демократич- 
ност, његов дубоко народни дух, његова прогресивиост са- 
стоје у томе, што je захватио И' формулисао, озаконио наше 
постојеће стање у свим његовим битнијим моментима, тј. 
што je уставно утврдио, озаконио најзначајније тековине 
Народрослободилачке борбе наше домовине.

Али, ja желим да нагласим да се демократичност, ду- 
боко народни дух, прогресивност и човјечност нашег на- 
црта1 Устава састоји и у томе, што он отвара перспективу,
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даје  пут развитку наших народа, означује, за  догледни пе- 
риод, пут развитка оиих појава, аних фактора., оних про- 
мјена које су произашле у нашој земљи, у  животу нагоих 
народа. То; значи да наш Устав неће бити препрека на путу 
развитка наших народа, развитка и усавршавања народне 
власти, на путу остварења бољег, човјечнијег и културви- 
јег живота, него ће помагати томе развитку, сливати се с 
н>им, развијајући се, живећи и сам с тим развитком. To 
значи да he овај Устав омогућити нашим на!родима разви- 
так до једног новог ступња! привредног, политичког и кул- 
турног живота, који ће, такође, вјероватно, тражити своје 
заковско фиксирање итд. Све то  опет значи да овај Устав 
погодује и да једино овакав Устав може погодовати раз- 
вијању моћи и снаге једае овако сложене државе каква: je 
на(ша. Он погодује развитку братства и јединства наших на- 
рода!; развитку народне власти, — што опет значи овјеко- 
вјечавању власти народа, у смислу да народ никада не из- 
губи власт из својих руку, у  смислу да je вјечан, да je бес- 
крајан поток развијања и усавршавања те власти.

Наглашујући тај моменат Устава, то његово значење, 
ја  бих хтио да направим још  двије напомене које се од- 
носе на излагања г. r. Продановића и Чубриловића. Иако 
потпуно разумијем позитивну честицу која je садржана у 
бојазни г. Продановића да Устав неће можда бити увијек 
правилно спровођев, мислим да je у изражавању те бојазни 
било неке принципијелне нелогичности. Наш Устав озако- 
њује једно стање које већ постоји. Он фиксира и даје пер- 
спективу развитка народне власти, која je, као народна, из- 
борна, претставничка, настала у -Народноослободилачкој бор- 
би. Према томе, нелогично je икакво упоређивање старе и 
даиаш«>е власти; према томе je нелогична бојазан да би на- 
род, који je сам власт, отуђивао ту власт од себе, окренуо 
je  против себе . А г. Продановић, свакако, брине о демо- 
кратији, о извршен>у закона само у смислу -— да! буде до- 
бро народу.

Друго. Хоћу да напоменем да, према мом мишљењу, 
онај члан Устава о примању нових република не треба, тако 
искључиво и1 капгегорично, тумачити као „примање Бугар- 
ске“, како je то урадио г. Чубриловић. Наравно, ja: не ис- 
кључујем могућност уједињења Југославије и Бугарске, ja 
сам присталица те м о г у ћ н о с ,т и ; али, ипак, мислим да: je бо- 
ље остати На општем и принципијелном тумачењу, то јест
— да су отворена врата за приступање нових република 
нашем савезу.

Изјављујем да ћу у начелу гласати за нацрт Устава.
Претседник: Има реч Јаша. Продановић.



Јаша Продаиовић: Ja! имам да учиним .неколико напо- 
мена на говор г. Зоговића. Ja нисам ни мислио ни тврдио 
да je у  новој Југославији неки закон пооштрио уставна на- 
ређења. Тврдио сам да je то било у старој Југославији. Ja 
сам додао саЈмо то, да може да буде та-квих случајева, али 
не што би народ сам то учинио, јер народ не прави законе 
него стручњаци. Ja сам поменуо Закон о бирачким списко- 
вима и ока! тумачења која су донесена уз закон. Ja сам као 
члан Миниетарског комитета суделовао у изради тога за- 
кона и знам да су она тумачен>а сувише оштра и неправич- 
на, те сам услед тога скренуо пажњу да се одредбе тога за- 
кона рђаво тумаче, нашта, ми je г. Кардељ казао д а  je то 
могла бити омашка. Мени je стало до тога да. се не учини 
нешто што je противно принципима Устава. To може учи- 
нити појединац, а може и сам народ, з а који ви верујете 
да je непогрешан, а ja верујем да и он може да погреши 
као што верујемо и ja и ви да ии сам Па!па није непогре- 
шан. Ми не можемо поћи са те тачке гледишта да je на- 
род непогрешан. Сам народ може нешто логреш.но схвати- 
ти и на тај начин сам себи начииити штете. Уколико се се- 
ћам, кад je доиесен Закон да je обавезно ка'лемљење против 
богиња, народ се томе противио и ако je то  било у њего- 
вом интересу. Исто тако, кад je донесен Закон о обавезном 
школовзњу у основним школама, народ је у  50% случајева 
задржавао децу код ку-ће и ако je за  народ било корисно 
да му деца иду у школу. А за школовање женске деце на- 
род некад није хтео ни да чује. Таквих случајева има пуно 
и ja их све нећу набрајати, али зато постоје партиоки пр- 
ваци који треба да упуте народ да таКо ради.

Што се тиче г. Фрола, нека ме извини, он je саставио 
две ствари, и формално и стварно право уједно, a то се не 
може саста'вити. Ja верујем да у ономе што се у  Народно- 
ослободилачкој војсци створило има пуио ствари паметних 
и добрих, и уверен сам да ће Уставотворна скупштина при- 
мити све оно што je битно и главно од ствари изгласаиих у 
Ја'јцу. Али не маже се отићи тако далеко и поставити као 
принцип да je ова Уставотворна скупштина само регистра- 
тор оиога што je било. Ако бисмо ми уократили то право 
Скупштини, и ако би она била само регистратор, тада 
уствари она не би била иишта. Тада би вајбољ ебилонаре- 
дити јој да изгласа1 све одлуке које су донете у Јајцу. Али 
то не може бити. Она има право да о свакој ствари само- 
стално решава a то због тога, што она по Закону о њој 
има, формалио' право да изради Устав. Али стварно, ja не 
мислим да he бити људи који ће битне тачке овога Устава 
порећи, иако имају формално право да то учине. Уставо-



творној скупштини признаје се формално право да може 
мења!ти Устав како нађе за 'потребно, али ja верујем, знам 
и тврдим, да ће она везати садашњост за блиску прошлост.

Што се тиче везе овога^ Устава са ста!рим' уставом, може 
се рећи да je у старо.м уставу било добрих ствари које би 
•Се могле накалемити и на Републику. He може се казати 
■за све оно што je било у старој Југославији да не ваља. И 
у старој Југославији било je добрих стварт  Нека ново ста- 
ње прими све o ih o  што je било добро у  старој Југоелавији, 
а оно што je лоше нека се одбаци. He треба ми сами себи 
,да умаањујемо важност. Ми смо Уставотворна скупштина' и 
ми имамо 'право да решавамо о Уставу онако како ми хо- 
ћемо. Ми смо уверени да1 je овај нацрт Устава добар и да 
може да се узме као основица, a о појединостима ћемо 
после говорити.

Ja знам како je било кад je рађен Устав од 1888 годи- 
не. Краљ Милан саетавио je Уставни одбор у коме су били 
претставиици свију партија и њихове вође. Претседник тога 
•одбора' био je сам «раљ, први потпретседници Јован Ри- 
стић, вођа либералке партије, други потпретседник био je 
Гарашанин, а трећи Сава Грујић. Све партије биле су у Од- 
бору заступљене и они су се погађали и цеикали и дотери- 
вали Устав. Међутим шта je било? Краљ Милан je казао: 
„Ми смо радили овај Устав споразумно и ja тражим! да ова 
Скупштина изгласа овај Устав од корица до корица и да се 
ви једна, тачка не може изменити“. Ми смо омладиеци тада 
уложили протест. Ja сам тада био ђак и ми смо били сви 
гоњени због овог протеста. Скупштина je о том Уставу 
дебатовала, али ипак ни једна тачка његова није промење- 
ва. Да je краљ звао- шефове партија па да je казао: „Немој- 
те да мен>;:те овај Устав, примите га у целини, — то би лепо 
било. To би се можда свршило у соби у четири зида. Ше- 
фови партија би спровели ту ствар, а Скупштина би то из- 
гласала, јер би у противном било опа1сности да се не дође 
ни до «аквог устава!. Међутим краљ Милан je хтео да по- 
каже своју моћ и свагу, да то види цела Европа.

Немојте никада казати: Скупштина мо:ра да региструје 
•ово што радите.

Синиша Станковић: To нико није рекао.
Јаша Продановић: Ja сам разумео да je тако казано, 

да! израда Устава буде регистрација резолуција у Јајцу. Ja 
не могу да разумем да се нама, Уставотворној скупштини, 
намеће да ми морамо примити нешто ве зато што je то до- 
бро, него зато' што je тако' решено у Јајцу. Ми морамо при- 
мити оно што je добро и паметно решено.

Претседник: Господо иародни посланици, ради рацио-



нализадије нашега рада, ja бих молио господу «ародне по- 
сланике који  желе да узму реч у начелној дебати о Уставу 
д а  дођу овде и да! се запишу код секретара.

Дајем 10 минута одмора.

(После одмора)

Претседник: Господо народни посланици, продужавамо 
нашу седницу са дебатом о нацрту Устава. Има реч д-р 
Душан Брати.ћ.

Д-р Душан Братић: Другови народни посланици, наш 
Устав правно формулише велике промене у структури Ју- 
гославије, које су се извршиле уз помоћ Ослободилачке 
борбе. Нацрт овог Устава, то je данашња наша стварност. 
Устав се бави уређењем државе, бави се њеном друштве' 
HO'M и п'олитичк'0'м структуром. Друг Фрол имао je пуно 
лраво кад je казао углавном да je нацрт Устава морао во- 
дити рачуна о чињеници да уставна основа наше државе 
постоји како у битно измењеним друштвеним, економским 
и националним основима и изтрађеним државним уређењем, 
Tatoo и акти-ма уставног значаја,, које су доиели највиши ор- 
гани државне власти нове Југославије о д  другог заседања 
AiBHOJ-a па све до заседања Уставотворне скунштине.

Те битне промене су, прво промена у власти. Са власти 
je сврпнута једва групација или једна такорећи клаона гру- 
лација реакционарна, експлоа1таторско ненародна, и та 
власт предата je у руке народа.

Друга промена која je с тим у вези извршена то je про- 
мена у со1цијал)но-еканом'окој структури Југославије и трећа 
промена то je промена у односу народа у Југославији.

Одузето je политичко и привредно руководство из 
руку групе експлоататора и предато у руке државе, или 
боље рећи народа тако, да je  држаВа у стању да плански 
руководи целокупним развојем привредног живота и да вр- 
ши контролу над привапним предузећима и предузимљиво- 
шћу. Задругарство постаје моћа« фактор у спровођењу др- 
жавног привредног плана. Нема више -међу народима угње- 
таваних и угњетача. Сви су ра!вно1правни, не само народи 
него и појединци, јер Устав истиче начело да су сви пред 
законом једнаки.

Ми смо имали у бившој Југославији два устава. Ми 
смо у тим уставима често пута читали начело, одредбе где 
се каже: „уколико закон друкчије не протгаше“. Карактери- 
стика данашњег Устава je да je јасан, прецизан и концизан, 
коицизан можда више него што би требало, јер се стоји на 
становишту да Устав не може улазити у материју онако



како може закон. Али мислим да у дискусији не би треба- 
ло штедети речи баш због тога што Устав треба да1 буде 
доступан сваком грађанину наше земље и да буде јасан, a 
да не треба тражити тумачења неких одредаба Уста!ва. И ja 
мислим да ћемо тако и учинити и да Уставотворна скуп- 
шина неће имати потребе накнадно* да доноси никакво ау- 
тентично тумачење, Kalo што je био раније случај.

Устав je у својим одредбама прециза«, јасан и недвој- 
бен. И према томе мислим да je неоправдана сумња г. Јаше 
Прода1но>вића кад каже да би се могао довети закон који би 
друкчије одредио него што je то у У.ставу речено', јер Устав 
каже да не може ииједан закон бити противан Уставу, нити 
један 'правилник, нити једна наредба па  ни тума1чење,

Личност по нацрту Устава je неприкосновена. Нема ни- 
једне одредбе која би рекла „уколико то закон друкчије 
не одређује“. Има! додуше једна одредба која ће у току 
дискусије да претрпи измену а то је, да ниједан грађанин 
не може бити прогнаш из земл>е уколико закон друкчије 
не одреди. To би било једно ограничење, али ми ћемо у 
Уставу ту материју детаљиије да обраДимо. Исто тако од- 
редбе о неповредивоети стана и тајни писма толико су ја- 
сне и недвојбене, да ниједан грађанин Југославије не треба 
да се боји да га може нешто стићи, да ће претрпети какву 
штету, или уопште нешто што Уставом иије предвиђено.

Но не само то, наш Устав гараитује пуну законитост. 
Сви су органи државне власти од највиших до најнижих 
везани законом и сваки акт, како државне власти тако и 
државне управе, м^ора се ослањаги једино на Устав и на за;- 
KOiH. Устав гарантује и контролу над свима органима др- 
жавне и управне власти. Равноправнo'ct народа je потпуно 
осигурана твме шгго Устав прецизно -и детаљнО’ набраја све 
оне послове који су остављени у делокруг Савезне владе и 
савезних министара и послове који опадају у  делокруг ре- 
публиканских влада.

Нацрт Устава! je дубоко' соц,ијалан. Он гарантује при- 
ватну својину, но она се не сме искоришЉавати на штету 
заједнице. Она je једино ограничена тиме што се' из внгших 
државних или јавних интереса може експроприса!ти, али ра- 
зуме се уз закониту отштету. Исто тако загарантована je 
слобода савести и слобода вероисповести’. Подељена je 
црква! од државе. Нико се не може присилити да верује у 
оио у што није убеђен.

Пошто je истакнуто начело слободе, знаности и умет- 
ности и спроведено пуно начело развијања културног и 
просветног живота свима лицима, онда je логична последи- 
ца евега тога! да се морала одредити и компетенција up-



квених органа, као и компетенција државних органа. Ком- 
петенција највиших државних власти потпуно je разрађе- 
иа. Призната je и гарантована аутономија покра1јине Вој- 
водине и Косова са Метохијом, у оквиру прописа Устава, 
а статутом који ће донети њихове окупштине.

Ja сам говорио у своје име, али, као посланик Ауто- 
номне покрајине Војводине, ja нарочито поздрављам од- 
редбе Устава које гарантују ту а1утономију, нарочито по- 
здрављам и оне одредбе које гарактуј-у сва права мањина- 
ма, одредбе којима се заштићује њихов културни живот 
и гарантује употреба њиховог матерњег језика.

Ja caiM члан Народне сељачке странке, али не говорим 
у њезино »ме, јер верујем да ће мој друг Кирило Савић 
то сутра учинити, али говорим у своје име и као дугого- 
дишњи претседник једне моћне задружне организације, Са- 
веза аграрних задруга!, који je дуго година помагао код 
спровођења аграрне реформе у Војводини; ja поздрављам 
оне одредбе којима се укидају велепоседи, ai већ се у дело 
спроводи уставно начело: земља припада оном ко je обра- 
ђује. Међутим, ja сматрам да je ова одредба Уста-ва чието 
декларативне природе, јер смо ми већ аграрну реформу 
углавном, ако не на терену епровели, озаконили, та1ко да се 
на терену већ делом спроводи. Земља припада ономе ко je 
обрађује, а велепосед и велеттоседничка «ласа су свргнути. 
Сваки онај који се не бави земљорадњом и коме то  није 
једино врело прихода, не може да ужива земљу.

Да je наш нацрт Устава дубоко социјалан, доказ je и 
то што су ратни инвалиди, как> и жртве, односно породице 
жртава фашистичког терора, потпали под нарочиту за- 
штиту државе.

Сасвим je разумл>иво да Устав није могао да обради 
материју брака, јер je то остављено за  један посебан закон, 
закон о браку и закон о матрикулама, који ће вероватно 
лоћи на дневни ред.

Поздрављам ону одредбу Устава, по којој je извор 
народне снаге, Југословееска армија укључена у  Устав. To 
je caiCBHM разумљиво, јер да није било Југословенске ар- 
мије, не би свакако било ни оних темељитих промена, нити 
оних основних тековина Народноослободилачке борбе, ме- 
ђу којима у првочм реду сматрам да je народна власт. Јер, 
без те основне тековине, народне власти, не би било нијед- 
не друге тековине. Сасвим je разумл>иво што се у Уставу 
налазе све тежње, усмерене на то да- се та народна власт 
очува, учврсти, продуби и да се постави’ на темељ строте 
законитости.



Ha основу свега тога изјављујем да ћу гласати за пред- 
ложени нацрт Устава.

Претседник: ДаЈ ли жели још ко од другова народиих 
поеланика Да узме реч? (He јавља се нико).

Пошто je листа говорника данас исцрпена, а за сутра 
су се пријавили нови говорници, и с обзиром да! постоји 
предлог да данашњу седницу завршимо и да сутра наста- 
вимо дебату у 4 сата по подне, ако сте сложни, ja бих да!- 
нашњу седницу закључио. (Прима се). Према томе данашњу 
седницу закључујем.

(Седница je закључена! у 18.30 часова).



Т р е ћ а  с е д н и ц а
(12 Децембра 1945 године)

Почетак у 16,30 часова.
Претседавао претседник Божидар Масларић.
Претседник: Отварам трећу седницу Уставотворног од- 

бора Окугаштине на!рода. Молим секретара друга Митра Ба- 
кића да изврши проаивку.

Секретар Митар Бакић врши прозивку.
Претседник: Пошгго je присутно 25 чланова, можемо да 

почнемо рад. Молим друга секретара Митра Бакића да про- 
чита записник прошле седнице.

Секретар чита занисник друге седнице од 11 децембра 
1945 године.

ПретседниК; Има ли ко какву примедбу на записник? 
(Нема). Значи запионик се прима и може се оверити.

Прелазимо на дневни ред. На дневном реду je: начелна 
дебата о нацрту Уста(ва. Има реч д-р Синиша Станковић.

Д-р Синиша Станковић: Другови вародни посланици, 
изјављујем пре свега да ћу говорити у своје лично. име, али 
додајем да ћу говорити као убеђени присталица Народног 
фронта.

Овај нацрт Устава, који се налази пред иама и који тре- 
ба да на!м послужи као база за дискусију, за израду дефи- 
нитивног Уставц, потребно je да буде анализиран у њего- 
вим основним начелима.

Ja бих пошао од једне мале дискусије која се јуче во- 
дила! око тога да ли један Устав треба да 'буде регистра- 
ција стварних односа, једна слика постојећег стања. J a  

имам утисак да je друг Фрол јуче исказао једму сасвим 
тачну мисао. Наиме, кије познато у историји да се иједна 
држава створила, да je иједан друштвени и државни 'по- 
редак поникао на основу унапред спремљеног програма, на 
основу унашред писаних закона. НапрОтив државе су на- 
стаја!ле и постајале 'као' резултат једног историоког развит- 
ка, када су одређеке друштвене снаге могле да изнесу на



својим леђима и својом активношћу један друштвени и 
правви поредак и када су се у новона1сталим друштвеним 
односима уствари одразиле тежње тих друштвевих онага, 
које 'Су те нове односе и поставиле. Отуда се и у евима др- 
жавама!, приликом изградње н>иховог Устава, одразила кроз 
уставне одредбе већ увапред изграђена и створена ствар- 
ност. To значи да су устави, да су заковски прописи који 
одређују уставни и правни поредак у једно ј државној за- 
једници носили увек печат тежња и инггереса оних дру- 
штвених снага које су и оствариле такав -поредак и такву 
државну заједницу. To je, изгледа ми, једно' историско пра- 
вило и, ако бисмо ми анализирали уставие пролисе ма у ко јо | 
земљи, ми бисмо могли констатовати једну јасну чињени- 
цу да ти уставни прописи стварно носе печат новонасталих 
односа, који су већ изграђени у једном историском развит- 
Ку, у  једном историском процесу. iHe би дакле било нимало 
чудновато ако и1 овај «ацрт Устава у суштини није друга- 
чије поступио, а1ко уствари и он изражава нашу политич- 
ку и друштвену стварност, која je настала кроз један исто- 
риски развитак, чији коренови иду прилично далеко у про- 
шлосг. а који се нарочито нагло почео одвијати од почет- 
ка народног устанка.

Ja мислим да нећу претерати ако кажем да je нашз 
млада државна заједница!, која je постала једним револу* 
ционарним процесом на рушевинама старе Југославије, да 
je о«а већ даиа1с, у овоме тренутку, и правна и уставна др- 
жава пре писаног Устава. Јер, наша држава стварно посто- 
ји, ова има своје институције, ова! има свој изграђени др- 
жавни апарат, она има неписаве прописе по којима живи, 
који претстављају њену свакодневну праксу и ва! којима се- 
даље изграђује. Постоји сасвим јасна линија једног одре- 
ђеног уставног поретка у овоме тренутку, иако ми још 
немамо писаног устава:. Ja сматрам да тај неписани али живи 
устав! који je код нас давас у пракси треба да буде по- 
лазна тачка и у нашој диокусији и у читавом нашем раду 
приликом израде дефинитивног Устава.

Да je овај нацрт који нам je поднео Министар за Кон- 
ституанту — то јест Савезна влада, да je тај нацрт заиста 
водио' рачуна о томе, да je водио рачуна о стварвости чије 
je он огледало, довољно je уверити се и једним летимич- 
ним погледом. У њему су заиста правио уобличене све 
крупне и велике промеве које су наступиле за  последње 
четири године, од почетка народног устанка па до данас. 
Ja лично мислим да у томе омислу треба и тумачити и схва- 
тити мишљење да je овај нацрт једна правна регистрација:. 
наше стварности и да то- мишљење тако треба разумети,.



иако у суштини овај нацрт није само то, није само правна 
регистрадија, није само једна стагичка слика' данашњег 
посгојећег стања, него у исти мах садржи у себи и еле- 
менте који отварају перспективе за даљи развитак, пер- 
спективе за будућност, ствара неопходне правне услове за 
даље развијање и учвршћивање тековкна досадашњег раз- 
витка. ж

У своме обраеложењу Министа,р за Конституанту je 
лодвукао крупне историске промене које су се код нас ја- 
виле после тешке априлске катастрофе. Ма да' je о тим про- 
менама већ иначе много говорено и писано, ja ипак сма- 
трам да није бескорисно да се оне сада, на почетку наше 
начелне дебате о надрту Усгава, још једном и то свом сна- 
гом подвуку и да се истакне сав њихов огромни историски 
значај. Јер те су промене такве и толике, да су оне усло- 
виле изграђивање једне државне заједнице која je заиста 
савршена новог типа, државне заједнице која пре свега 
нема ничега заједничког са старом државом Југославијом 
на чијим je рушевинама изграђена, која се тешко може по- 
редити са државама другога типа, али ко]а ван сваке сум- 
ње претставл>а један виши тип демократске и народне др- 
жаве.

Министар за Коиституа1нту у  своме образложењу са- 
свим je правилно указао на велики значај промене у  ко- 
мандним позицијама власти у  нашој земљ», прбмене у  ка- 
рактеру власти, подвлачећи да je то једна од  најкрупнијих 
промена, једна од најкрупнијих тековина Народноослобо- 
дилачке борбе. Заиста, чињеница да je у току народног 
устанка власт ствфно прешла у руке народа, тј. његове 
огромне већине, широких радних слојева, и да  je ca власти 
свргнута једна неиародна и експлоататорска, група, која je 
у  суштини власт иокоришћавала за заштиту својих класних 
интереса, та чињеница претставља несумњиво једну крупну, 
можда најкрупнију револуционарну промену која се збила 
у  овоме историском процесу, чији1 смо ми очевици. Ta je 
промена, -пре евега, условила и друге круггне промене које 
су наступиле код нас како у политичким односима, тако и 
у  друштвеним и економским односима. Мислим да није по- 
требно ближе улазити у иначе познате чињенице како je 
дошло до тога да народ узме власт у  своје руке. И а!прил- 
ска катастрофа и патње окупације у суш тиш  су резултат 
затајивања и, може се рећи, отворене издаје у  врховима 
државе, у  врховкма војске, у врховима политичких група и 
странака у ста,рој југословенској држави. После априлске 
катастрофе народ je заиста био препуштен самоме себи, са 
ретким изузецима неколицине из врхова бивших легалних



партија. Није нимало чудновато што су се широке народне 
масе морале у томе тренутку окренути оним демократским 
снагама које су раније биле спутаване и потискиване, а које 
су стварно остале верне народу, верне његовим основним 
стремљењима и тежњама.

За време окупације, значи, наступило je једно коре- 
нито прегруписавање политичких CHaira у нашој земљи и 
то  je прва промена која je омогућила да народ стварно до- 
ђе До власти. Народне масе, ту рачунам и многобројне при- 
ста!лице старих легалних странака, почеле су да се окуп- 
љају око нових руководећих демократских снага, које су не 
само остале у земљи, него су се чврсто и одлучно ставиле 
на браник националне независности и националних инте- 
pecaL

Из таквог процеса, који се одигравао за време народ- 
ног устанка, постепено je израсла једна нова политичка ор- 
ганиза1ција. Ново прегруписавање политичких снага, дове- 
ло je до једне нове политичке организадије, до организа- 
ције Народног фронта, која je успела да у току Народно- 
ослободилачке борбе окупи око себе стварно наји/ире на- 
родне слојеве, да сажме све њихове снаге, да организује 
њихова стремљења и да их шоведе у борбу најпре за на- 
ционалну слободу, за истеривање окупатора, а у исто време 
за извојевање основних демократских слобода којима су те 
масе тежиле.

Оно што бих ja нарочито хтео да подвучем, јесте чи- 
њенида да су у току самога О|слободилачког рата наше на- 
родне масе изградиле политичке снаге, опособне не само да 
поразе непријатеља, д а поразе уиутарње реакционарне сна- 
ге, које су се на овај или оиај начин одупрле народним 
тежња.ма, него у исто време да омогуће народу да стварно, 
истински узме власт у своје руке.

Од тога тренутка, и располажући таквом политичком 
CHaro'M, однос народа према власти коренито се изменио. 
Од једног пасивног става према старој власти, која je била 
нестала, народ постаје носилац власти, a то значи он узима 
у своје руке своју судбину, изграђује своју будућност пре- 
ма својим тежњама и свајим интересима. Није нимало 
чудновато што су наше народне масе, рушећи стари др- 
жавни апарат, органе државне власти старе Југославије, 
који су се били ст-авили потпуио у службу о-купатору и слу- 
жили непријатељу и који су то  могли учинити, јер су у 
суштини били такви да их je непријатељ могао1 у пуној 
мери искористити, рушећи, дакле, те органе ненародне ста- 
ре државне власти, иарод je наместо њих створио нове 
органе у аблику народноо'слободила,чких одбора, у који-



ма je он стварно био господар, преко којих je вршио власт 
и које je стварно могао контролисати. Народ je, значи, узео 
стварно власт у своје руке и ту власт почео да остварује 
конкретно кроз органе власти сасвим другог типа него што 
су били органи власти старе Југославије, кроз органе вла- 
сти које je суверено држао у својим рукама. Није нимало 
чудно!вато шгго се на тај начин почео да изграђује један 
апарат државне власти која je no својој форми, етруктури 
и људима који су ушли у те органе власти био битно раз- 
личит од органа старог државног апарата. Исто тако je ра- 
зумљиво што je народ, задржавајући чврсто власт у својнм 
рукама све до победоносног народног устанка, омогућиода 
ти његови органи влаети, народноослободилачки одбори 
претстављају данас заиста политичку основицу нашег др- 
жавног уређења, претставља!ју базу за даље изграђивање 
наше државе и што ти одбори као органи власти дају битно 
обележје нашој новој и младој држави.

Ето заш то је могуће оправданр тврдити да je проме- 
на власти, промена у носиоцима власти, у  суштини заиста 
најбитнија промена, истинска револуционарна промена, 
која je наступила у историском развитку од почетка на- 
родног устанка до данас. А исто тако je и разумљиво да je та 
промена' морала повући за собом и низ других крупних 
значајних промена, особито кад je реч о односима између 
ваших народа с једне стране, a с Друге стране у друштвеио- 
економским одагосима.

Пре свега изгледа ми да оно што треба подвући кад je 
реч о променама, јесте у првом реду промена улоге др- 
жаве. Та се улога битно променила. Док je раније држава 
била инструменат у рукама ненародних експлоататорских 
мањина које су je држале, a то значи да су државни апарат 
и сва материјална средства којима je држава располагала 
уствари искоришћавале за заштиту својих класних интереса, 
данас се наша држава ставила у службу широких народних 
маса и служи као најмоћније оруђе 3al задовољење њихо- 
вих тежњи и њихових жеља. Није нимало фраза кад се 
каже да je наша нова држа!ва данас заиста народна. Она je 
стварно то, јер je у  рукама народа, јер широке народне 
масе могу да изграђују држа!ву заиста онако како то од- 
говара њиховим основним осећашима.

Променила се у  исто време и политичка структура наше 
заједнице. Народни фронт je дана1с, то сви знамо, основна 
политичка снага, која претставља гаранцију да ће власт 
заиста1 остати у  рукама народа и надаље. Да та политичка 
организација окупља, најшире радне слојеве у земљи у јед- 
ну јединствену целину, у  један чврст и несаломљив савез



радних маса-, у  првом реду радништва! и сељаштва, доказ 
je не само успех Народног фроита у току Народноослободи- 
лачке борбе, где се његова чврстина и његово једииство 
очеличило и учврстило, него смо' ту скоро имали један нови 
доказ, можда! највидљивији, кад je народ на изборима од 11 
новембра огромном већином поклонио своје пуно повере- 
ње прет-ставницима Народног фронгга, свестан да ће прет- 
ставници Народног фронта наставити да доследно иду 
истом линијом којом су ишли и од почетка народног 
устанка.

Народни фронт свакако није једна класна, социјално- 
хомогена организација. У њему учествују и поједине поли- 
тичке партије, или, бољеречено, присталице појединих поли- 
тичких партија које имају своја посебна политичка увере- 
ња и схватања. Али се мора рећи да je данас у  политичкој 
структури наше земље улога политичких партија измење- 
на. Она нимало није онаква каква je била под раиијим усло- 
вима, у старој Југославији. Политичке партије данас, у ок- 
виру Народног фронта, делују као саставни делови једне је- 
динствене политиче организације. A то значи да делују у 
духу и у тежњама те оргадизације. Мислим да се не варам 
ако кажем да при данашњој политичкој ситуацији код нас 
успех тих (политичких партија у народу зависи пре свега1 од 
тога, колико je њихов раД у духу општих начела Народног 
фронта као политичке организације. To моје мишљење у 
првом реду важи за сељачке партије које су одбациле сво- 
ја ранија реакционарна, рук01в0дства и које су ступиле у са- 
радњу са радничком класом и напредним демократским 
снагама орга.низованим у Народном фронту. Ми знамо да 
су v току устанка народне сел>ачке масе пришле Народном 
фронту и да се држе чврсто Фроита, који je у току четири 
године на делу показао да, je спреман и да може остварити 
н>ихове основне тежње. Сељачке партије према томе могу 
имати даљег успеха само тако, ако поелуже у своме раду 
као активне комтгоненте Фронта и ако своје посебие захте- 
ве ускладе са основним начелима Фромта. Свако скрета^е 
од те линије изгледа ми. да би могло да доведе до битних 
неуспеха тих партија;.

He треба, нарочито подвлачити да су се у низу тих про- 
мена битно изменили и односи између народа Југославије. 
Знамо врло добро да je нерешено национално пита!ње v 
старој држави било извор националних супротности, трве- 
ња, разједињености и распиривања шовинистичких стра- 
сти. Такво нерешено национално питање било je један од 
главних узрока слабости са!ме државе. Стоји чин>ени:ца да 
национално питање, све до тренутка док власт није прешла



у руке народа, није уотште могло бити решево. Мислим 
да није потребно нарочито подвлачити оне лажне поку- 
шаје решавања надибналиог питања у старој Југославији, 
где су владајуће групе или то литање просто одбацивале 
као непостојеће, покушавајући грубо механички да створе 
национално јединство, правдајући то  национално јединство 
лажном теоријом троимсног народа, или су пак покушава- 
ле да читаво вациовалво' иитање оведу на тзв. хрватско 
питање, које су опет решавале путем споразума и нагађа- 
ња између великосрпских хегсмониста — са једне стране и 
великохрватских хегемониста — с друге стране. У исто време 
те владајуће клике одрицале су иациоиалност читавом јед- 
ном народу, као што су Македонци, до мере да су му по- 
рицали чак и рођено име. Међуггим н,адионаЛно питање je 
стајало' на дневном реду, оно се све више и више заоштра- 
вало и решење није могло добити- све до револуционарних 
промена у носиоцу власти и могло je бити решено само у 
томе тренутку кад je народ постао свој гооподар. Данас се 
може рећи да je национално питање у својој суштини ко- 
начно решено на бази слободног самоопредељења —• рав- 
ноправности. Тиме није речено да je надионално питање и 
ликвидирано- коначно у својим последњи!м остацима1. To je 
процес чији се крај може сагледати ако наш развитак и 
надаље несиетано тече на овим тековинама које je Народ- 
ноослободилачка борба донела собом.

Оно што треба нарочито истаћи, што мени и з г л е Д а  Д а  • 
треба TiOAByhn, јесте Да je решење националног пита'ња 
код нас повукло' за собом једну крупну последицу, а то je 
могућност стварања једне народне државне заједнице, не- 
сравњено ја!че него што je то икад могла бити стара Југо- 
славија. Нова Југославија, створена добровољним лристан- 
ком њених варода, настала je и развија! се надаље као не- 
дељива целина, све снажнија и све напреднија, у  којој наши 
народи виде једну од основних гаранција своје национал- 
не независности и свога даљег напретка.

Променили су се најзад и друштвено-економски одно- 
си у нашој земљи. Из вашег вародног уставка, додуше, 
нису извикле никакве битне револуционарне социјалве про- 
мене. Капиталистички вачин привређивања и приватва ли- 
бералистичка привреда вису укинутв у иашој земљи. При- 
ва'тва својвва je остала код вас, али су  зато настале зна- 
чајне промене у  улози коју играју поједвни врввредни сек- 
тори у нашој земљи. Самим тим што je државна власт у ру- 
кама народа, у рукама! радних маса, држава je даиас у мо- 
гућности да тим масама обезбеди једву ефикасну потпору 
у њиховој борби против свих покушзја и могућности при-



вредног иекоришћавања и привредне експлоатације. Држа- 
ва je у могућности да потпомогне њихове организације за 
борбу и за обезбеђење живота достојног човека. На тај 
начин наступила je једва промена у  самој улози државе у 
односу на друштвено-економске прилике.

С друге стране, државни сектор привреде који се код 
нас, нарочито у последње време, необично1 ојачао, баш зато 
што je власт у рукама радних Macai, може да постаие глав- 
но економско упориште за један напредан социјални и при* 
вредни развитак, упориште које може да обезбеди, како -се 
т 0 лепо изра!зио друг Кардељ, подизање наше привреде на 
један виши ступањ. Заједно са задружним сектором др- 
жав«и сектор може да одигра сада једну значајну улогу, 
коју иначе раније у нашој земљи није уопште могао да 
игра, a то je да послужи као база за изграђивање једног 
државног привредног плаиа који треба! да се јави као глав- 
ни, основни регулатор нашег привредног живота. Да je у 
исто време промењена и улога са'мог приватног сектора 
привреде, јасн© je само по ееби. Приватни сектор при- 
вреде, који наша стварност није укинула, нити га je 
хтела укинути, има да одигра одређену улогу у нашој при- 
вредној реконструкцији и нашем даљем привредном раз- 
витку. Он данас стоји под контролом државе. Њ егова уло- 
га! није онаква каква je била v старој Југославији, нити je 
такза улога данас могућна. Приватни привредни сектор се 
мора потчинити контроли државе и његова делатност се 
мора ускладити1 са општим интересима' заједнице.

Све те основне промене које су наступиле од почетка 
народног устанка до даиае постале су у  суштини основно 
обележје наше политичке и друштвене стварности. На њи- 
ма je уствари заснована наша иова држава и оне су усло- 
виле овај неписани али тиме ништа мање снажан и јак 
устав и уставни поредак на коме почива већ данас наша 
млада држава. Из тих промена je и израсла нашаЈ држава 
и то држава за коју можемо слободно рећи да je држава 
новога типа. Та држава није социјалистичка, али та држа- 
ва! иије ни либералистичко-демократског типа. Оно што мо- 
жемо рећи, то je да je она држава заиста истинске народне 
демократије, која се je развијала благодарећи стваралачким 
снагама широких народних маса и која претставља, несум- 
њизо, једну одређену етапу у историоком, националном и 
политичком развитку југословенских народа.

Студирајући овај нацрт- Устава, ja сам могао да се уве- 
рим да су све те промене иашле свога израза у Роему. To 
се нарочито огледа у одредбама првог дела нацрта који 
говори о федеративној и народној држави, о народној вла-



сти, о правима народа и република, о друштвено-економ- 
ском уређењу, о правима грађана. у  складу са начелима 
која су изнета у првом делу Устава, стоје одредбе другог 
дела, које говоре о основима државног уређења, специјал- 
но о односима између савезне централне власти и земаљ- 
ских власти појединих република.

Свако ко проучи овај нацрт може јасно осетити да он,. 
без обзира на то што претставља верно огледало наше 
садашње стварности, није еамо гола региетрација, да он 
није једна проста слика постојећег стања. Напротив, прав- 
но уобличавајући уставну и правну праксу нашег држав- 
ног живота створеног досадашњим развитком, ои отвара 
нове могућности за даљу етапу развоја,, за' даље изграђи- 
вање наше државне заједнице, јер он прецизира организа- 
дионе облике нашег државног уређења и обележава усло- 
ве учвршћивања и даљег изграђивања 'тековииа иародног 
устанка. Самим тим, j a  мислим, да ће тај! нацрт, ако се усво- 
ји, уствари претстављати једну моћну полугу нашег др- 
жавног развитка и да ће бити једно снажно оружје у ру- 
кама наших народних маса: за даље изграђивање држав- 
ног и националног живота. Из свих тих разлога ja сматрам 
да овај нацрт треба усвојити у начелу и ja ћу у наЧелу 
гласати за њега.

Претсвдник: Реч има народни посланик друг Милош 
Царевић.

Милош Царевић: Другови и господо народни посла- 
ници, говорићу у име демократске групе у Народном фрон- 
ту. Говорићу у прилог и за нацрт овог Устава, јер сам се,. 
проучавајући га, дубоко уверио да садржи у себи1 најбо- 
ље принципе демократије. Да1 бих то илустровао, допусти- 
те ми да, пре анализе самог нацрта Устава, кажем неко- 
лико речи о демократији уопште.

Од најстаријих извора ттолитичке историје реч демо- 
кратија употребљавала се и употребљава се да обележи 
онај облик владавине по којем се управа над једном др- 
жавом правно не додељује каквој нарочитој класи или 
класама друштва1 него скупу чланова једне друштвене за- 
једнице. Другим речима, у  земљи која изражава своје по- 
литичко мишљење и расттоложење гласањем, влада припа- 
да и мора да припадне већини чланова те друпгтвене за- 
једнице. Последњих деценија реч демократија je до- 
ста слободно употребљаван. Њ оме je некада обележе- 
»о друштво, некад je обележено стање духова, а некад и 
врста манира код људи. Њ оме се, нарочито последњих 
дана, као и последњих г-одина, заогртавају све могуће



.врсте удруживања. Међутим демократија не значи ни ви- 
ше ни мање но оно што cđM казао: владавину целог на- 
рода, који гласањем изражава своју суверену вољу. Разу- 
ме се да демократија показује различите одлике у разним 
земљама. To je разумљиво стога што природа и навике 
народа, појединих народа су разнолике. Ове одлике код 
сваког народа део- су његове историје. Исто тако демокра- 
тије показују и неке заједиичке црте које су свуда у свим 
земљама и у свим ш родима сличне, захваљујући оној чи- 
њеници о којој сам напред говорио, захваљујући томе што 
je врховна власт у  демократијама у рукама народних маса 
које гласају. Покрети који су у многим земљама, па и у 
нашој земљи, пренели власт са1 мањине на већину поник- 
ли су ире свега и углавном под притиском неправде и зло- 
употребе власти од мањине која je дотада том- влашћу 
располагала1. Али морамо напоменути да, иако се демокра- 
тија ширила и шири, и, може се рећ-и, иако ни једна земља 
која je њу опробала, народ који je њу опробао, не пока- 
зује никакве знаке склоности да je напусти, морамо кон- 
•статовати исто тако да она, да демократија, a priori, не 
доказује да обезбеђује свуда и увек добру владавину. Не- 
праВде .и злоупотребе власти нарочито, а и незадовољство 
због тога шкоде и демократијама и то je оно што се увек 
треба и мора да  има пред очима. „Једна идеална демокра- 
тија, река-о je Платон, може се узети у смислу заједнице у 
Koj'oj ће осећање грађанске дуЖ|Н01сти и алтруистички дух 
испунити свест и управљати вољом велике већине грађа- 
на, тако да просечан грађанин буде сличан или раван оно- 
:ме којег ми често сусрећемо и обожавамо као узор грађа- 
на“. Према томе, визија, слика једног демократ.ског идеа- 
ла, једне поштене и мудре владавипе, владавине плодне и 
чврсте, може бити само онде где народ управља народом. 
Идеал тај о срећном животу, удружен са вољом народа, 
вол>ом већине кроз коју говори глас те најм101ћније власти, 
власти која води правди и правичности, јесте оно што чи- 
Ни животву снагу демократије.

Морам да кажем неколико речи и о томе, да би слика 
била јаснија у односу на наш нацрт Устава, које су то тео- 
риске основе дем10кратије. Ту на првом месту долази сло- 
бода. Слобода човека као човека, — лична слобода, сло- 
бода човека као грађа'еин'а — грађанска слобода, и слобо- 
,да човека као политичког чиниоца у заједници- — поли- 
тичка слобода. Демократија мора да! цени и мора да чува 
слободу човека, јер она претставља добро' и развија ка- 
рактер појединца који води општем б л а ! г о 1 С т а њ у  те дру- 
штвене заједнице. Одмах и заједно са слободом долази



једнакост. И ту имамо грађанску једнакост која обезбеђу- 
је грађанима једнаке прерогативе у погледу вршења при- 
ватног права. Ту долази политичка једнакоет која може 
постојати само тамо где сви грађани без обзира на пол, 
веру, на народност и расу узимају учешћа у  управи др- 
жавном заједницом, где они имају подједнака права да би- 
рају и да буду бирани ма за које место у  државној служ- 
би и државној управи. Ту долази даље социјална једнакост 
и она постоји само онде где законима или обичајима није 
повучена разлика између редова или класа, где се л>уди 
подједнако поштују и цене без обзира на своје порекло, 
рођење или богатство. И, најзад, ту je реч и о економској 
једнакости, може се рећи као круни идеала демо«ра,тије, 
која треба да збрише све разлике о богатству, допуштајући 
сваком човеку и свакој жени подједнаки део добра овог 
света,. Демократија као власт народа била би потпуно илу- 
зорна ако она ве би омогућавала народним масама подјед- 
нако третирање сваког човека и сваког грађанина.

Као даља основа демократије je на!род. Суверенитет 
народа je основа свију демократија. Стара изрека „Vox 
populi vox Dei“ имала je тежњу да увери да кад народ го- 
вори, он говори по вољи највеће силе коју народ не може 
да објасни, али народи морају да je слушају. И, најзад, да- 
ља лозинка! демократије je да своју власт изводи из наро- 
да. У демократији ова се власт изражава гласањем.

После ових неколико напомена, теориских напомена
о демократији уопште, да видимо како изгледа на,ш нацрт 
Устава. Шта значи устав уопште? Сваки устав по своме 
пореклу јесте и мора да буде творевина — одраз економ- 
ских, социјалних и политичких чињеница у  даном момен- 
ту. По свОме појму устав je стварна основа једне државе,. 
која основа садржи целокупан правни живот и правио» уре- 
ђење једне државне заједнице. По својој физиономији сва- 
ки устав значи уствари закон са појачаним формалним сна- 
гама. Дозволите ми да претставим једну слику свих ти-х 
чињеница: економских, .социјалних и политичких, које су 
условљавале појам и садржину овог нашег нацрта Устава, 
устава који треба, како се у  образложењу Министра за 
Конституанту каже да буде правно уобличење оних круп- 
Н»х и значајних промена које су се десиле у  нашем наро- 
ду у току борбе наше Ослободилачке војске. Дозволите ми 
један кратак осврт на економски као и на финансиски по- 
ложај за време живота старе Југославије и за време вла- 
давине Видовданског устава и доцнијег, после, указног, 
„дарованог“ Устава народу, са данашњим стањем, те ћете 
тим упоређењем добити тачву економску страну иашег H a -



рода. Ови проценти које ћете чути исто су тако поражава- 
јући колик-о и жалосни. 20% сељака у на1шој земљи није 
имало уопште земље, 50% није имало довољно земље; 
18% није имало уовшгге куће за становање, према томе 
није имало кров над главом; 20% није имало хигијенске 
ста'нове; 30% није уопште имало стоку за вучу, a 30% није 
имало никакву стоку; 41% вије имало довољно плугова a 
90%  није имало дрљача; 43% није имало уопште кола за 
вучу. Ви сви знате да je наша! земља првенственс* пољо- 
привредна земља. Она je била као Таква, у овој епохи тех- 
ничког процвата, прилично предодређена да се ра1ционал- 
но искоришћавају њене пољопривредне сировине као рет- 
ко које земље у свету. Али док на једној страни овакб из- 
гледа физиономија нашег села и док се горуће питање агра- 
ра решава на бази ситних и партиских рачуна, дотле на 
другој страни најрод бива исцрпљен једном нездравом из- 
рабљивачком1 кавиталистичком кредитном политико'м, што 
je имало за последицу да je сељак у нашој земл>и постао 
слепо оруђе ненародне владавиие и уједно nalo у  потпуну 
зависност властодржаца те полициске државе. Кад се све- 
му овоме додају сви они ирогони свих нашредних и де- 
мократских струја које су постојале у  накиој земљи, не- 
сумњиво се долази до закључка да je сасвим природно 
што je такав рад бивших властодржаца у на)шој земљи 
условио битну промену целокупног нашег економског и 
државног склопа те и такве државе.

Да кажем неколико речи и о ттоменутим политичким 
разлозима који1 су условљавали видну промену политичког 
склопа старе Југославије. Познато je да je стара Југосла- 
вија живела под Видовдаиским уставом од 1921 године и 
оним указним Уста1вом од 1931 годшге, да су народи у тој 
земљи живели у једној полициској држави. Неподудар- 
ност опште државне 'политике са битним интересима свих 
наших народа, нарочито, као што je то предговорник на- 
поменуо, са питањем њихових нациокалних, историских и 
етичких индивидуалности, била je доминантка црта у том 
уставу бивше Југославије. Нац.ионално питање, како je ре- 
ше»о у том уставу, дало je повода распаду те државе. Ви 
се врло добро сећате који je критеријум био Устава од 
1921 године, како се земља треба административно да по- 
дели, тако да ни једна административна јединица у поде- 
љеној земљи не може имати више од 800.000 становиика, 
и тако je увек спречавано да. та област, тако> вештачки на- 
прављена, може служити као основа националног груписа- 
ња1. Основпа поставка од које се ттолазило тада, која je 
доминирала, била je да су Срби, Хрвати и Словевци један



јединствен народ, који мора имати једну једииствену др- 
жаву.

Неће бити на одмет да вас овде потсетим нз још је- 
дан историски моменат из тога времена, који се одиграо
1 децембра 1918 го-дине, да би се имао тачан појам о томе 
како je то национално питање у старој Југославији про- 
тивнародно било схваћено и противна!родно билО' решено.

Када je делегадија Народног већа из Загреба предала 
своју адресу ондашњем властодршцу регенту Александру, 
ову je декларацију завршила са речима: „Да живи сло-
бодна уједињена Југославија“. Алекса«да1р je на адресу 
одговорио: „Нека нам je срећно и славно наше краљевство 
Срба, Хрвата и Словенаца!“. у  овом одговору његовом 
лежи и основа раздора и нервирања, потпуног вегирања 
националне индивидуалности наших народа, а из . даљег 
тока живота 'старе Југославије произлазила je апсолутна 
негација и њихове равноправности.

У једној таквој диктаторској и полициској држави, 
где je цео апарат служио интересима једне незнатне ма- 
њине на власти и цео' народ са свима својим снагама, са 
свим својим народним и државним богатством био подре- 
ђен тим интерисима те капиталистичко-израбљивачке гру- 
пе која je била на власти, у  тажвој једној држави није 
могло бити ни речи нити о> слободи грађана, нити о њи- 
ховој једнакости, ни личној и политичкој ни социјално- 
еконо1М;ској.

Народноослободилачка борба, уз онај свој примарни 
циљ бескомпромисне борбе гтротив фашистичког окупато- 
ра и завојевача и његових слугу и' помагача,, од -првог да- 
нз водила je борбу и припремала терен да победом над 
тим фа!шистичкиад завојевачем свргае са власти и ту изра- 
бљивачку групу, боље рећи гомилу, и да власт преда у ру- 
ке народу, коме она по основним демократским принци- 
пима једино и припада. Та основна! промена, како у држаВ- 
ном оргавизму, тако исто и у друштвево-економским од- 
носима у нашим народима 'првенствено оправдава овакав и 
баш овај основни нацрт нашег Уетава, чије ћемо ми де- 
таље, разуме се, у  току ттојединачне дискусије утврдити и 
дефинитивно афирмирати. Добро je речено да овај нацрт 
Устава правно потврђује ову и овакву друштвену и држав- 
нолравну стварност и тачно je да„ онако како je формули- 
сан, он јој уједно даје и могућвост развијања и учвршћи- 
вања у они.м организационим оквирима који тој стварно- 
сти за. догледно време, -— јер се устави не праве за вечи- 
та времена, — на!јбоље одговарају.

Остављсни и напуштечи од петоколонашки располо-



жеиих бивших управљача, наши наради, сваки за себе и 
појединачно и сви скупа заједко, пошли су у једну тешку, 
гигантску борбу, разрешени и формално свих обавеза 
према тој старој држави, која док je и постојала њих иије 
обавезивала ничим другим сем снагом и силом лолици- 
ских пендрека. И доведени током и стицајем историског 
развоја догађаја у стање лотпуне могућности> за само- 
опредељсње до лотпуног оцепљења, иаши на!роди иашли 
су свој пут својевољно и добровољно удружујући се не 
само у борби против фашистичког завојева,ча и окупато- 
ра, који je био заједничка опасност свима нашим на1ро- 
дима, већ окупљајући се и здружујући ее и за заједнички 
живот после победе над нелријатељем1, за заједнички жи- 
вот на; бази очувања извојеваиих заједничких тековина у 
тој борби. И кад нацрт Устава који je пред нама прокла- 
мује ту добровољну решеност наших карода за заједнич- 
ки живот, он сасвим логично прокламује и немивовну по- 
сладицу те добровољие решености о заједничком животу. 
Она може бити само на основама потпуне једнакости и 
равнолравности не само свих народа каО’ таквих него и 
сваког и свих грађана посебице те добровољне Јфжавне 
заједнице.

Таква једна држава може и M'Opa да буде демакратска 
држава, и то демократска! држава у оном своме типу -који 
најбоље одговара основним условима демократије, a то je 
савезна држава релубликаноког облика, у којој су те на- 
родне републике, добровољно удружене, ограничене само 
у оном и оиолико', колико су добровољно пренеле у надле- 
жност и v компетенцију власти том врховном органу за- 
једнице, савезној власти.

Про.Мена у свима друштвеним и економским односима 
у нашој државној заједници, а нарочито одузимањем вла- 
сти из руку једне себичне, калиталистичке, израбљивачке 
мањине и прелазак те вла!сти у руке широких народних 
маса, диктују несумњиво одржавање таквог политичког и 
правног поретка који ће бити погодан и у интересу ве- 
ћине наших народа, у интересу основних народних маса.

И нацрт Устава, ослањајући се на стварност наше да- 
нашњице, жели да озакони ту стварност како то најбоље 
одговара интересима широких народних слојева. У поли- 
тичком погледу нацрт констатује hi потврђује постојећу 
чињеницу д а сва власт произлази из народа! и да народ 
ову своју власт остварује на демократским начелима преко 
слободно изабраних претставничких органа, лреко народ- 
них одбора до скупштина народних република и савезне 
Скупштине.



У д py in ТБ e н o - e к ономск ом погледу нацрт Устава кон- 
статује нарочито да су средства! за производњу у  првом 
реду општа народна имовина у рукама држ-аве, или, боље 
рећи, у рукама »арода, имовина народних задружних орга- 
низација, а допушта као што видимо и постојање »м овш е 
приватних физичких и правних лица, увек и у сваком слу- 
чају ка|д она не штете заједници, кад не шггете општедр- 
жавним и народннм интересима. Ово јачање задруж:ног и 
привредног сектора, нарочито учешће самог народа у вла- 
СТИ од основних месних органа власти до врховних саве- 
зних органа, пружа уствари политичке- и материјалне 
услове да сам народ, да сви наши иароди преко тих ово- 
јих претставничких орга(на стварно не само бирају ту 
власт, како то лепо друг Кардељ ка;же, него да  ту власт и 
врше, чиме се, разуме се, демократске тековине варода не 
само 'појачавају него се и учвршћују као и безбедност 
наше државне заједнице.

Реалност нацрта овога Устава, и, ако могу тако рећи, 
добро схваћени државни и иародни интереси најбоље се 
огледају у ономе поглављу Устава које говори о држав- 
ном привредном плану и програму, јединству привредног 
плана и програма. Друг Кардељ у своме образложењу под- 
вукао je нарочито! овај циљ демократског и напредног из- 
бора, који успоставља учешће народа у свима органима 
народне власти и да та чињеница има као нужну конзе- 
квенцу два, начела наше државне организације a то  je: је- 
динство те народне власти и демократски централизам. 
Разумљиво je само по себи да вла^ст која има јединствени 
извор мора бити једииствена. Ова власт произлази и-з на- 
рода и припада народу. Сви органи, које народ бира и сме- 
њује, које иарод контролише, раде на основу закона које 
народ доноси. Ради тога и што потпунијег једиНства те 
власти, те власти у месним, среским, окружним, иокрајин- 
ским, народним одборима и народним скупштинама —■ 
вужан и логичан je принцип, кој«1 je проведен кр'0з наш 
Устав: да виши органи народае власти располажу руко- 
водством и «онтролом над нижим органима, разуме се у 
границама закона.

Код овога питања планског подизања националног, 
културног, а нарочито привредног живота народиих маса, 
као заједничке тежње целе државие заједнице, свих наших 
народа, претпоставља се један чврсто повезан организам 
одоздо до- горе као- руководећи принцип при остварењу 
целокупне државне управе. Овај јединствени апарат уства- 
ри je израз воље и делања наших народа. Тај апарат везан 
je, повезан je ca широким народним масама и, потичући



од њих, он треба и он мора да изражава њихову вољу и 
да штити њихове интересе. Централизам државног апара- 
ла — с једнесгране и демократизам — с друге стране у циљу 
изражавања јединства вол>е свих наших народа не треба 
бркати са оним дснтрализмом у бившој старој Југослави- 
ји, који je био насилнички и био оличен у једном апарату 
који није имао никакве везе са народом, који je no сво- 
јим интересима био против народа. Демократоки централи- 
зам који прокламује наш Устав јесте добровољни центра- 
лизам апарата који се ослања на широке слојеве, милион- 
ске слојеве раднопа народа, »оји у његово име и под ње- 
говом ко«тролом дела и врши државне послове. Тај др- 
жавни централизам који прошисује наш! Устав изражава 
се у руководству, али исто тако и у децентрализадији оних 
нужних извођачких функција државне управе, и он не ис- 
кључује него претпоставља слободан и пун развитак месних 
посебности, месне ини'ција;тиве, једнообразност путева’ ка 
остварењу циљева опште наше државне заједнице.

Код овога шитања не могу да прапусткм a да не учи- 
ним једну напомену, иа'ко она можда. не спада у  начелну 
дебату. Верујем да je просто омашком учињено код пита- 
ња приватне својине, коју Устав зајемчује, да није ни јед- 
ном речју поменуто право наслеђа. Верујем да je то ома- 
шко'м, утолико пре што Устав содијалистичке државе Со- 
вјетског Савеза и-ма у себи прописе о наслеђу личне 
својине.

Поглавље нацрта Устава које говори о правима и ду- 
жностима грађаиа! и теориски и реално одговара свима др- 
жавно-правним основама једне демократске државе. Једна- 
кост грађана пред заковом, непризнавање никаквих приви- 
легија по рођењу и богатству, разуме се, зајемчује пуну 
основну демократску једнакост и равноправност грађана, 
о чему сам малочас теориски говорио. Јер равноправност 
грађана без обзира «а народност, расу и вероисповест га- 
рантују нарочито одредбе о томе да се сваки акт којим се 
грађанима дају привилегије или чине отраничавања права, 
сматра 'противуставним и кажњивим. He сам-о да се декла- 
ративним начином у Уставу утврђује једнакост грађаиа већ 
се самим уставним прописом гараитује једна реална устав- 
на заштита1 свих тих права, нарочито те једнакоети и рав- 
ноправности грађана.

Исто тако прописи о- општем, једааком, непосредном 
и тајном праву гласања, активном и пасивном за све гра- 
ђане оба пола од навршене 18 године,, претставља пун де- 
мократски принцип који нема примера сем у Уставу Со- 
вјетског Савеза. Политичка и грађадгска слобода по основ-



н о м  п р и н ц и п у  д е м о к р а т и ј е  и с т о  т а к о  н а ш л а  je  с в о ј  п у н и  
и з р а з  у  о н и м  л р о п и с и м а  к о ј и  з а ј е м ч у ј у  г р а ђ а н и м а  с л о б о -  
ду с а в е с т и  и с л о б о д у  в е р о и с п о в е с т и ,  с л о б о д у  ш т а м п е ,  с л о -  
б о д у  г о в о р а ,  с л о б о д у  у д р у ж и в а њ а ,  ј а в н и х  е к у г т о в а  и  м а -  
н и ф е с т а ц и ј а .  Ч и н и  м и  с е  д а  je  о в д е  т р е б а л о  д о д а т и  и  с л о -  
б о д у  ш т р а ј к а .

Т а  г р а ђ а н с к а  и  п о л и т и ч к а  с л о б о д а  и с т о  т а к о  у п о т п у -  
њ е н а  je п р о п и с и м а  к о ј и  з а ј в м ч а в а ј у  н е п р и к о с н о в е н о с т  л и ч -  
н о с т и ,  к а о  п и т а њ е  л и ч н е  с л о б о д е ,  н е п о в р е д и в о с т и  с т а -  
н а ,  т а ј и е  п и с а м а  и  с у ђ е њ а  н а .  о с н о в у  з а к о н а .  И  к о д  о в о г а  
п о г л а в љ а ,  д р у г о в и  н а р о д н и  п о с л а н и ц и ,  ja  с м а т р а м  з а  н а -  
р о ч и г о  н у ж н о  д а  с е  у  в е з и  с а  о в и м  п р о п и с и м а  о  г р а ђ а н -  
с к и м  и  п о л и т и ч к и м  с л о б о д а м а  з а д р ж и м ,  и  д а  je о д  н а р о -  
ч и т е  в а ж н о с т и  з а д р ж а т и  с е  н а  п р а в у  ж а л б е ,  к о ј а  je rpa- 
ђ а н и м а  и н а ч е  у  с а м о с м е  У с т а в у  з а ј е м ч е н а .

Наша држава, наша државна заједница боље рећи, из- 
расла из револуционарног слома старе полициско-ди[кта- 
торске државе, остварена je наеторима Народноослободи- 
лачке борбе. Закони те старе државе првенствено' су слу- 
жили за угњетавање и израбљивање широких народних 
маса. При стварању државе радног народа, народне демо- 
кратске државе, законитост те нове народне демократске 
државе Mopa бити у интересу таг радног народа и та за- 
конитост мора бити реално средство за утврђивање наше 
државности у свима сферама народног живота и свих де- 
латности, како органа. вла'сти‘ тако и друштвених органи- 
зација и појединих грађана. Најмања незаконитост, то je 
грешка коју ће одмах д а  искористе непријатељи нашега 
народа. Ради осигурања те законитоети као основне полу- 
re нашег народног и државног живота и нарочито ради 
исггравке евептуалних погажених права грађа,на, морамо 
изградити један потпуни систем правних норми у нашој 
држави. Наш Устав и наш» закони морају имати потпуну 
стабилност и морају стално подвла^ити значај законито- 
сти на делу на-шег даљег учвршћивања и изграђивања 
наше државе. To подвлачи и Друг Кардељ у своме експозеу 
када каже да наша народна држава јесте и мора бити 
правна држава, да органи државне власти морају бити 
подвргнути Уставу и заканима. To значи да еви органи др- 
жавне власти и управе, почевши од иајвиших органа па до 
месних органа, морају дејствовати једино* на основу зако- 
на и ради "извргаења закона. >По моме уверењу, то би тре- 
бало да буде уредбодавни пропис и уставни нропис, а не 
само да то буде у обрззложењу подиосиоца тог уставног 
прописа. Примењивање закома и пуна заковитост морају 
бити примарне дужности како свих органа «ародне власти



у нашој држави тако и свих грађана. Сви наши руководи- 
оци, то  треба нарочито подвући, и све старешиве једве- 
установе дужви су да са своје странс дају пример тачвог 
испуњавања закона и наредаба и да са упорном истрајво- 
шћу траже и захтевају да тако исто чине и они који суим: 
потчињени као и сви остали грађави који су с њима! у  
вези. Наравно да je Народноослободилачка борба анули- 
рала све прописе старих закона, који су прописи у супрот- 
ности са идејама и тековинама ове борбе, а који су ства- 
рани од оних који су до јуче били на власти. И то je отто 
чега се ja бојим, да се не ухвати један нездрави корен код. 
нас, да се тај рушилачки део не пренесе на овај конструк- 
тивни део. Док смо до јуче рушили законе и нисмо при- 
знавали законитост једне ненародне државе, саД,а ми из- 
грађујемо нову законитост, нов поредак, који ће одговара- 
ти интересима народа и због тога, доносећи Уста^, ми мо- 
рамо јасгао подвући да  сви ови наши закони морају бити 
строго чувани и тачво спровођеви, јер то захтевају инте- 
реси учвршћивања наше ннродне државе. Није никада до- 
вол>но Да се наши грађани позивају на чување наше зако- 
Н И Т О С Т И .

Ja  сматрам као један од осковних за'дата«а наших на- 
рода у свима областима живота стриктно начело законито- 
сти нашега поретка, строгу одговорност за нарушавање 
закона које смо ми1 стварали, а они морају и.ћи упоредо са 
јачањем гарандија за слободу личности, грађанских слобо- 
да и једнакости у вашој вародвој зајједвици. Према томе, 
ваша борба мора бити у том пракцу управљена и то би 
требало да буде подвучено'у Уставу. Ja  момеитално’ немам 
готову формулацију о томе, али у Уставу треба рећи да 
наша борба Miopa бити уперева вротив свих нарушилаца 
законитости, нарочиТо против подмићивања, протвв ко- 
рупције, против злоупотреба власти сваке врсте. Та борба 
мора се водити, разуме се, на вачин тако да би се широке 
народве масе м-огле упо!Знати са ва;шим законодавством, a 
за то би требало имати у овоме Уставу једву прецизву од- 
редбу са правима жалбе протвву оргава вла'сти и  свих 
оних који варушују закове. Ово право- жалбе у рукама 
грађава: ja  сматрам једним од најважвијих средстава у ру- 
кама вародних маса и свакога поједивца, свакога грађани- 
ва, С једие стране, свака умесва жалба. јавља се као сред- 
ство које весумњиво побољшава рад органа државне упра-- 
ве и, учвршјћује вашу заковитост, a с друге страве — јавља 
се као средство1 за. заштиту личних ивтереса поједиваца. 
У Уставу се мора иста!ћи ва неки начим да су преступи ие 
злочиви учињени од страве државних органа према грађа-



нима) исто игто! и преступи и злочини учињени према самој 
.држави, јер би се иначе наша држава одвојила од марода. 
У овом реду мисли морало би се доћи до прописа о томе 
да жалилац треба да  буде заштићен и ограђен ма од как- 
вих евентуалних репресалија збаг његове жалбе, разуме се 
ако T,ai жалба није клевета. Једном речју, ми се мора-мо 
потрудити да  се наши закони усаде у  свест људи и гра- 
ђана, јер ће само на тај начин ти иаши -писани закони t o 
kom времена постати ошшта навика грађана, тако да ће 
после тога сваки прекршај закома бити осуђен- од дру- 
штва и јавног меења, које je озбиљан чиниладу демократ- 
ски уређеним државама и тај притисак јавног мнења; биће 
јачи иего и сами писани ’ закони.

Све oso, другови народни посланици, што сам досада 
рекао ja  оматрам да несумњиво потврђује да- предложени 
нацрг Устава углавном одговара аним основним захтевима 
који се траже у демократији. ГГоред тога, он несумњиво, 
у својој основи, претставља прав1ну слику наше нове дру- 
штвене и политичке стварности или, као што каже друг 
Кардељ у своме екапозеу, Устав je потврда и правно уо- 
бличавање оних крупних и значајних промена које су се 
десиле у  животу наших народа.

Као фронтовац, могу рећи да! овај предложени нацрт 
Устава испуњава главни Д&о програма! Народног фронта 
са којим смо сви ми изишли пред наше народе, пред би- 
раче и тражили њихово поверење. Уверен сам да ћемо то 
поверење најбоље опрпвдати, ако гласамо у начелу за 
предложени нацрт овога Устава,

П р е т с е д н и к :  Другови народни посланици, могли бисмо 
да направимо један краћи одмор. Да ли се слажете с тим? 
(Сла!жу се). За  време одмора, молим да се код секретара 
пријаве даљи говорници.

(После одмора)

П р е т с е д н и к :  Господо народни послаиици, продужује- 
мо наш рад. Реч има Пуниша. Перовић.

Пуниша Перовић: Другови народни посланици, ми вр- 
шимо један несумн>иво' важан посао. Ми треба да израдимо 
један дефинитивни нацрт Устава, који ће н,аша Уставотвор- 
на скупштина изгласати. Досадашња дискусија у начелу о 
нацрту Устава показала je, сви говорници мање више који 
су досада говорили’ показали су, да je овај нацрт Устава 
добар, да  je добро постављен, да je добро формулисао 
основна !питања која треба да обухва!ти једаи Устав. Ово



значи да смо и ми на добром путу и  да  ћемо овај тшсао 
свакако свршити са' успјехом.

Лослије мојих предговорника друга Синише Станко- 
вића и друга Царевића,, који су дали једну добру анализу 
осиовних питања које Уста^ обухвата, мени није остало 
мвого да кажем w ja се углавном слажем са њиховом ана- 
лизом Устава. Ипак, ja fey се задржати на неким титањима.

Када се говори о овом иацрту Устава и о нашем Уста- 
ву који треба да донесемо, треба свакако имати у виду 
услове из којих je тај Устав поникао. Треба имати у ©иду 
да je поникао из једног ослободилачког рата, рата: који je 
био по своме карактеру прогресиван, напредан рат, један 
демократски ра!т за слободу, националну- слободу народа 
Југославије а истовремено и рат за демократске слободе. 
Народи Југославије кроз четири године водили су борбу 
iipOTHß окупатора, али та  борба није значила само осло- 
бођење наше земље о д  окупатора, већ се она развијала та- 
кође Hai приидипима негације старога стања у предратној 
ненародној Југославији.

Ми који смо се борили, народ цио, сви народи Југо- 
славије од почетка били су свјеони тога да ће рат својим1 
завршетком донијети једну дубљу, једну садржајну социјал- 
ну, економску и политичку промјену у нашој земљи а тиме 
и једно Boso, квалитативно ново државво и друштвено) уре- 
ђење, које ће се битно разликовати од старог државног 
уређења. Према томе, и данашњи Устав а и ова!ј нацрт 
Устава морао je водити рачуна о овим околностима. Он je 
морао водити рачуна! као праина формулација и регистра- 
ција постојећег стања о тим чињеницама, о тим промјена- 
ма. А ми смо заиста доживјели у току рата, и касније по- 
слије pa'Ta, кроз читав један лавац процеса, доживјели смо 
дубоке социјалне промјене, економске промјене и поли- 
тич«е промјене. Према томе и нацрг Устава, овакав какав 
je пред нама, једаи je сјајаи израз, један блистав израз 
свих тих промјена и свих тих тежњи које су наши вароди, 
показали у току Ослободилачког рата.

По мом мишл>ен>у основно питање које je у  Уставу ре- 
шено и које je било раније основно1 питање у политич- 
■ком животу старе Југославије, то je национално питање. 
Други предговорвици су се већ дотакли тога питања и изне- 
ли освовне ствари. Познато je да je Југославија, стара Jv- 
гославија уствари била тамница народа, да je једна клика, 
једна група великосрпских управљача на челу са династи- 
јом Карађорђевића, која je имала своје агевтуре код дру- 
гих националности Југославије, код Црвогораца, Хрвата. 
Словенаца, Македонаца, да je та клика била успоставила



један режим националног угњетавања, националног бес- 
правља. To je била битна карактеристика старог политич- 
ког живота1 у бившој Југославији. Ми се добро сјећамо 
колико су тзв. хрватско питање а такође и друга нацио- 
нална питања потресала те.меље старе Југославије.

Ja као Црногорац могу да  говорим и о- Црној Гори. 
Црна Гора, која' je имала један дуг посебан државни жи- 
вот, живот који се одвијао' кроз неколико стољећа, успје- 
ла je да се оформи, да се кроз историју развије v једну 
посебну надионалну индивидуалност. Разлог и услови који 
су диктовали такав посебни развитак Црне Горе много- 
бро!јни cv. Он je зависио од историских, ексно-мских, гео- 
графских и других услова1, али’ чињеница je да се Црна 
Гора и цриогорски народ оформио као националтаост и да 
као такав егзистира данас и егзистирао' je и у бившој Ју- 
гославији. Међутим, беотрадски режими, великосрпски 
оријентисани1, проводили су према цриогорском народу 
једну политику национал.ног потлачивања и потискивања. 
Према Црвој Гори водила се специјална политика која није 
дозвољавала да црногорски народ дође до своје нацио- 
далне слободе, а исто тако, Црна Гора бида je у сваком 
другом погледу запостављена. Наравно да je слична поли- 
тика провођена и над осталим несрпским народима Југр- 
славије. To угњетавање које су спроводили београдски ре- 
жими било je негде јаче негде мање; степен угњетавања 
можда иије био код свих нација једнак, али стоји чињени- 
ца да je црногорски народ у бившој Југославији, баш зато 
што je био угњетаван, водио борбу за национал1гу слобо- 
ду и равноправност, наравно имајући увијек у виду да он 
треба да живи у једној заједничкој држа!ви Југословеиа, 
дакле не напуштајући идеју уједињења са осталим народи- 
ма Југославије.

'Када je дошао овај Ослободилачки рат, Црногорци су 
ступили у борбу. Они су, поред осталог, поред својих сло- 
бодарских традиција и тежњи, највише били загријаваии 
га Ослободилачку борбу том идејом и том мишљу, што 
су знали да ће ова!ј рат донијети њима такву слободу, која 
ће значити слободу пуног националног развитка. Они су 
знали да борба, да руководство Ослободилачке борбе пра- 
вилно поставља' наци-онално питање; знали су да та борба, 
да руководство те борбе води све иароде Југославије јед- 
ној слободној заједници Јужних Словеиа, ка једној сло- 
бодној националној држави, у  којој ће ови народи бити 
слободни и равноправни. Moiry рећи д а  су Црвогорци, 
који су се вјековима! борили за  слободу и који су ве‘ћ је- 
данпут одбацили једну преживјелу дивастију и посебну



државу ради своје веће будућности, ради идеала једне ши- 
ре словенске заједнице, -пригрлили данас срцем и душом 
нашу нову демо«ратску државу, Федеративиу Народну Ре- 
'публику Југославију. Слободна, велика и уједињена држава, 
држава слоге, братства и равнсшра!вности била je њихов 
давни сан.

Данас je та држава астварена на| један срећан, н а један 
мудар начин. Данашња Југославија изра!з je слободне воље 
свих народа Југославије, Срба, Хрвата, Словенаца!, Маке- 
донаца, Црногораца, а такође и муслиманске групе ста- 
новништва, тако да смо ми у дачашњој Југославији оства- 
рили пуну нацишналну слободу, пуну равноправност. Наш 
нацрт Устава то  стање изразио je кроз виз параграфа, a 
формулисао ra je нарочито у првом параграфу који каже:

„Федеративна Народна Република Југославија je саве- 
зна народна држава републиканског облика, заједница 
ра1вно'правних народа, који су слободно ивразили своју 
вољу да живе заједно у федеративној држави!“.

Овдје треба подвући такође маменат добровољности, 
к о ј и  je v нацрту Устава подвучен и који одговара фактич- 
ном с т а њ у  ствари, јер данас народи Југославије слободно 
с т у п а ј у  у Ј у г о ! С л а в и ј у .  Ови увиђају да су народи у Југо- 
славији с т е к л и  слободу и  добровољио се уједињују у јед- 
ну државу — народну републику Југославију. Тиме што се 
с т в а р а  заједничка држава, Устав јасно подвлачи да се не 
к р њ и  сувереност појединих националних република. На- 
п р о т и в ,  читава структура наше државе, како je Уставом 
замишљена', о.ставља пун с у в е р е н и т е т  народним република- 
ма, који се изражава и у републиканским скупштинама, и 
у републиканским владама и  у читавом а п а р а т у  народне 
власти. Ча'к члан 10 Устава каже и подвлачи да Југослави- 
ја као цјелина, да Федеративна Народна Република Југо- 
славија као цјелина, штити и брани суверенитете поједивих 
народних република. To je no- мом мишљењу једно важно 
начело, јер се Уставом даје налог и савезвим органима да1 

воде рачуна о суверевости народа Југославије. Ту je изра- 
жена брига1 руководећих oiprana државе да воде рачуна да 
се убудуће не крњи тај суверенитет. To je гаранција наро- 
дима Југославије да убудуће неће доћи у  зависност од 
других у национал«01М погледу и да ће њихова самостал- 
ност б м и  потпуно очувана и загарантована, чак од свих 
савезиих република.

У нацрту Устава предвиђен je статус нацианалних 
мањина. Иако ми имамо рђаво иекуство са националним 
мањинама, Устав, полазећи од напредног демократског 
схватаЉа, даје пуну заштиту културног развитка и слобод-



ну употребу матерњег језика националним мањинама. To 
свакако значи једаи доследни демократски став наиг и јед- 
ну доследну демократску линију.

Исто тако Устав води рачуна и о  извесним мијешаним 
областима наше државе, као што су Војводина и Косово и 
Метохија, где имамо националне мањине измијешане са 
нашим живљем и зато je било потребно д а: Устав предви- 
ди и стварање Аутоном,н:е покрајине Војводине и; Аутоном- 
не области Косова и Метохије.

Смашрам да je овај Устав основао' питање нашег ,по- 
литичког живота, национално питање, и да’нас и убудуће 
за  догледно' вријеме, ријешио на један демократски на- 
чин, дајући нар'0ди1ма право cамоопpедјељења1, дајући им 
право да се национално опредијеле и да изразе своју вољу 
на слободан начин, и да се на једној демократској основи 
уједине v једну државу, Федеративну Народну Републику 
Југославију.

Ja бих овде истакао још једно питање, које je дошло 
д о  изражаја у нацрту Устава у једном ставу, a то je поло- 
жај ваших основних кародних маса, положај радних маса, .по- 
ложај сељаштва и радништва. To су основниелементи нашег 
друштва од чијег зноја и рада читаво друштво и живи. 
Према члану 19 УсТава; ријешено je и аграрно питање. Ми 
смо чули из излагања друга Царевића, према статистич- 
ким подацима, какав je очајан и тежак био положај сеља- 
штва v бившој Југославији. Код нас су постојали феудал- 
ни заостаци, много земље припадало je велепосједницима 
и црквама и манастирима1, што je значило једам анахрони- 
зам у нашем националном животу. Устав каже: „Земља 
припада онима који je обра!ђују“, а затим каже да „не мо-' 
же бити великих земљишних поседа у приватним рукама 
ни :по коме основу“. На овај начии, код иас у Југославији 
радикално je ријешено аграрно питање, једно од основ- 
них питања демократије и демократског преображаја. Пре- 
ма овоме, како .ће бити спроведене одредбе Устава, ми 
ћемо задовољити вјековну глад сељака за земљом и земљу 
ће уживати онај који je обрађује. По овоме члану Устава 
ми ћемо спадати међу најналредније земље у Европи, јер 
смо ми ријешили до краја аграрно питање. Тиме су задо- 
вољене потребе сељака за  земљом.

Исто тако ријешено je питање радничке класе у Уста;ву. 
У члану 20 Уставом je предвиђено да „држава помаже рад- 
ни народ да се уједини и организује у циљу одбране од 
привредног израбљивања“. Даље се каже да „држава! за- 
шт.ићује лица у најамном радном односу обезбеђењем 
права удруживања, ограничењем радног дана, одређива-



њем минималних надница (шгата), социјалним осигурањем 
и заштитом права на плаћени годдопњн одмор“.

Ово je једна. добра социјална мјера, један демократски 
принцип који предвиђа члан 20. Ми омо сви свједоци ма- 
ње-ви:ше тешког положајја радништва; у  бившој Југосла- 
вији. Ми знамо колико je радничка класа морала да води 
огорчену и тешку борбу са послодавцима који су циједи- 
ли и последњу каш њене снаге. Ми смо свједоци штрајко- 
ва' и сукоба који су били немииовна последица друштве- 
ких односа у старој Југославији. Данас, у  новој Југослз- 
вији, ми имамо нове односе радничке класе према држави. 
Док je држава раније била употребљавана као оружје по- 
слодавачких и  експлоататорских група, дотле данас држа- 
ва узима улогу заштитника радништва и не само формал- 
ног заштитника него му омогућава право да се организују 
у радничке синдикате, да се организују у радничка удру- 
жења и, скраћујући радни дан на једну могућну меру, од: 
ређују се минималне плате, развија се социјално законо- 
давство. To су све мјере које побољшавају положај рад- 
ничке класе, тога важно-г фактора у привреди једне наци- 
је. Према томе, ja сматрам да ће овај Устав, да. ће одредба 
члана 20 нацрта Устава значити, и она уствари значи, оза- 
коњење онога стања које je нова држава донијела радни- 
штву, радном народу. Тиме ће се, наравио, ако не сасвим 
отклонити a оно избјећи многи непожељени социјални су- 
коби и трзавице унутар наше државе, тиме ће се још више 
помоћи радаичка класа' ради подизања продукције, ради 
развоја економског живота, a то значи конкретно ради об- 
кове наше државе, наше земље, оно што je данас, у дана- 
шњој ситуацији, највише потребно. Овим сам хтио да под- 
вучем шта претстављају ове одредбе у  погледу заштите 
социјалних права, социјалних интереса радног народа, те 
уствари основне народне масе наше земље.

Поред овога изложеног, ми смо видјели да овај Устав 
доноси широке грађанске и политичке слободе, оне слобо- 
де које су биле идеал свих правих демократа’ од Велике 
француске револуције, па и лрије тога,- до данас. Слобода 
личности, слобода збора и договора, слобода штампе, сло- 
бода удруживања, тајно право гласа, одвајање цркве од 
државе, одвајање школе од цркве, ти основии постулати 
демократског поретка дошли су до пуног ш раж аја  у овом 
Уставу, тако да по својим основним прииципима овај Устав 
•претставља заиста најнапреднији образац устава данас у 
европским земљама1, искључујући, разумије се, Совјетски 
Савез.

Биће, наравно, приговора овоме нашем Уставу. Томе



се треба кадати. Ми знамо да непријатељи наше државе,. 
наше слободе, наше демократије неће бити задовољни 
овим Уставом. Ми тих непријаТеља имамо и овде, а има- 
мо их и на страни, у иностранству. Они су приговарали кад 
смо ми отпочели борбу зашто смо j e  почели; они су при- 
говарали кад омо донијели одлуке у Ја|цу, водили су кам- 
пању против њих; оии су пригова'рали кад смо створили 
једикствену владу, кад смо спроводили изборе. Они су 
увек тражили изговора да приговарају, д а критикују. Ho 
ми можемо да кажемо: ми им!амо шта да пока’жемо нашем 
народу, ми имамо шта да покажемо и нашим пријатељи- 
а  и непријатељима', можемо да им покажемо један најде- 
мократскији, најслободоумнији Устав, који je икад наша 
земља имала, а  на коме могу да нам позавиде народи сви- 
јета. По мом мишљењу, овај Устав, овај нацрт Устава за- 
довољаВа основие народне масе у нашој земљи. О« задо- 
вољава све напредне и демократске групе у нашој земљи, 
он задовољава све напредне људе, он j e  оличење свих н а -  

предних тежњи које су наши народи показали у току Н а- 
родноослободилачке борбе и оличење идеала које су ра- 
није у нашој историји имали наши народи и најбољи људи 
наше прошлости. Ми смо јуче овдје чули једну поштену 
изјаву ветерана Републиканске странке, друга Јаше Прода- 
новића, који j e  рекао да овај нацрт Устава задовољава 
њега зато што су основна начела његове странке баш укљу- 
чена у овај Устав. Шта то  значи? To значи, свака странка 
која има ичега напрсдног код себе мора наћи остварење 
својих начела у овом Уставу. У том смислу овај Устав j e  

израз свих демократских гледишта у нашој земљи. Он j e  

у том смислу велика тековина нашег народа, велика те- 
ковина H ia m e  Ослободилачке борбе и  велика гарантија да j e  

ово што смо' ми извојевали, ово што данас имамо, чврсто 
и стабилно, и да ће се кроз овај Устав и на оонову овог 
Устава и даље развијати и јачати ово стање које Устав 
кодификује и да овим Уставом наши народи заиста иду кз 
бољој и срећиијој будућности, ка бољем животу свих на- 
и^и(х наЈрода. Зато ћу ja, у име своје и у име својих дру- 
гова посланика Црне Горе, гласати за овај нацрт Устава, 
задржавајући, разумије се, право да у појединостима уз- 
мемо учеш,ћа у дискусији.

Претседиик: Другови народни посланици, листа говор- 
ника je за' даиас исцрпена. Да. ли jomi ко жели реч? (He 
жели нико). Онда да продужимо наш рад сутра. Само бих 
молио другове народне посланике да се запишу овде код 
нас у секретаријату кад буду желели1 да говоре, да ке би- 
смо губили време сжо записиваЉа. Постоји жеља код. не-



ких друтова народних посланика да добију још коисулта- 
цију од Министра за Конституаиту. Ако још има таквих 
посланика, молим д з  се јаве код нашег техничког секрета- 
ра, ако желе да разговарају са Министром за  Конституанту 
и да добију још нека обавештења, да бисмо могли после 
плодније учествовати у овој нашој дебати.

, Данашњу седницу закључујем, а идућу заказујем за 
сутра у 16 ча'сова са истим дневним редом.

(Седнкца je закључена у 19 часова).



Ч е т в р т а  с е д н и ц а
(13 децембра 1945 године)

Почетак рада у 16.30 часова.
Претседавао претседник Божидар Масларић.
Претседник: Другови народни посланици, отварам сед- 

иицу. Молим друга секретара да изврши прозивку народ- 
них посланика.

Заменик секретара Богдан Орешчанин врши прозивку 
чланова Одбора.

Претседник: Пошто имамо довољан број присутних за 
рад, молим сскретара д а изволи прочитати записник прет- 
ходне седнице.

Заменик секретара чита заоисник треће седнице од 12 
децембра 1945 године.

Претседник: Има ли примедаба на прочитани запи>- 
сник? (Нема). Пошто примедаба нема, објављујем да! je за- 
писник примљен и да се као такав оверава.

Прелазимо на начелну деба'ту о нацрту Устава. Реч има 
народни посланик Бане Андрејев.

Бзне Андрејев; Другови народни посланици, ja ћу го- 
ворити у авоје име и У име групе посланика из Македо- 
није у Уставотвориом одбору. Ми Македонци изјашњава- 
мо се за овај пројекат и поздрављамо ra, јер je он веран 
одраз жеља и схватања нашега1 народа, јер je он обухва- 
тио оио За што се наш народ борио у  току свих децени- 
ја, за слободу и равноправност, за' бољи и срећнији жи- 
вот, и овај Устав нам гарантује та права и тај слободан 
живот и развитак.

Многи су предговорници и у образложењу досада 
истакли да je овај Устав веран одраз стања и прилика у  
којима се данас налази наша земља, тј. у оној етапи ње- 
ног еканомског и друштвеног развитка која даје могућно- 
сти за даљи и несметани развитак и поболлпање прилика 
нашега1 народа.



Бесумње Устав као основни закон јесте обликовање 
.друштвене стварности која je настала после ове наше ре* 
волуције коју су ваши народи спровели. Многи су пред- 
говорници упоређивали прилике и уставе разних земаља и 
народа који су у ранијој историји постојали. Бесумње да 
су и ти устави били одраз и обликоваше друштвеног уре- 
ђења у коме су се та друштва налазила1. Кад je бнло речи
о грчком уставу, ми смо видели да су ти устави били устави 

.демократског друштва;, које je обезбеђивало демократију 
сопственицима1 и господарима робова и због тога ми не 
можемо упоређивати ту демократију са оном демократи- 
јом коју ми данас схватам10.

Нама су многи говорили о демократским приндипима 
и дем-ократским законима: западнога типа који je настао 
после Америчке и Француске револуције, кад je грађанска 
класа дошла на власт и кад су ти устави1 обезбеђивали ту 
власт, кад je она срушила феудално друштво и била де- 
мократија за1 ту класу.

Ми после ове револуције имамо саевим други однос. 
Друге cv класе дошле на површину друштва, друге класе 
имају управу у држави и према томе оне ће своја схвата- 
ња и овоје иитересе обезбеђивати у овоме Уставу. Због 
тога наш Устав јесте устав радвог народа, радне демокра- 
тије, не грађанске демократије, за ра!злику од осталих де- 
мократија.

Нама многи приговарају да У нашем Уставу има и су- 
више совјетизирања. Бесумње да  je велика Октобарска ре- 
волуција изазвала У свету једно померање снага, један 
преокрет какав не памти историја друштва до данас. Окто- 
барска револуција и совјетски систем после 28 година сво- 
је егзистенције на делу су псказали исправност извесних 
принципа и схватања. Октобарска револуција je no своме 
значају била светског значаја. Ова je утицала и ва нас 
Једна од крупних поука које нам je дала Октобарска ре- 
волуција јесте баш у томе што je она поучила наше на- 
роде да ве дозволе да се понови 1918, 1919 ,и 1920 година, 
да власт за коју су се они борили падне у руке једне ша- 
чице ненародних елемената.

Поучени тим искуством из борбе н својим властитим 
искуством v току ових ратова, они су иастојали да задр- 
же у својој руци ово за што су се борили и да буду госпо- 
дари своје судбине и ковачи своје среће. Ето, у  томе je 
оно битво. На.ши народи, спроводе1ћи' Народвоослободи- 
лачки рат и када су се ослободили' национално, борили cv 
се и за једно боље уређење државе него што je било v 
старој Југославији. Ови су знали да им стара Југоелавија



није омогућавала прави живот и нациовални, економски и 
културни развитак. Кочнице томе биле су монархија и ве- 
ликосрпски хегемонизам. У томе je разлика између Уста- 
ва од 1919 године и даиа1ш1њег Устава, јер су 1919 године 
народи Југославије испустили из својих шака оно што су 
извојевали у борби и после je устав грађен онако како 
би се обезбедила наметнута господства, великосрпска 
клика, монархија и белорукци. Тај, печат je носио тај Устав. 
Он je већ у самом своме почетку 'показао да je ненародан. 
Кад je велики део народа био лигшен права да говори, кад 
су били избачени из Скупштине послаииди Комунистичке 
партије и макед0'кск0г народа, тим самим почело je беза- 
кон>е самога Устава.

Данас ми дајемо најширу слободу изјашњавања свима 
народима. Ми дискутујемо о томе како ћемо уредити сво- 
ју ширу домовину, напредну демократску Југославију, 
како heiMo уредити свој живот и на којим ћемо принципи- 
ма омогућити свој даљи развитак, да дођемо на, један виши 
степен свога културног развитка, да се националво брат- 
ски спојимо и да постанемо једна јединствена Југослави- 
ја, коју никада нико више неће моћи да раздвоји. Наши 
су се народи у таку 27 годима борили против великосрп- 
ских шовиниста који су то спутавали. Они су се борили 
против такве Југославије која' je била тамница иаших на- 
рода, али су наши народи1 својом борбом у току Ослобо- 
дилачког рата показали да су оии за заједнички живот, 
за' заједнички развитак и за срећу и бољи живот свих тих 
народа Југославије.

'Кад су у Македониј;и почеле да пуцају прве пушке 
против фашистичке реакције, македонски народ јасно je већ 
тада ставио до знања да он хоће један бољи живог. Ма да 
још rraje имао јасне перспективе, ипак, благодарећи помо- 
ћи друга Тита и Комунистичке партије, македонски народ 
je брзо схватио којим путем и како треба да иде. Маке- 
Донци су априла 1941 године бацали пушке, затровани 
мржњом на ранију Југославију, а У октобру 1941 године 
поново узеше пушке да сс боре за слободу, али не старе 
Југославије, него за стварање једне нове, боље Југосла- 
вије. И ту борбу која je била, и која и дааас траје у току 
овог нашег држа'вног живота, македонски народ je јасно 
схватио и увидео да њему нема слободе и среће и развит- 
ка ако буде издвојен и остане сам за себе, као што хоће 
поједини гробари његове слсбоде и националне неза'висно- 
сти да то учине. Он je схватио да ће одвајањем од своје 
браће, одвајањем од Југославије, пропасти и да he, лишен 
слободе, постати монета за поткусуривање империјалиста.



O h  t o  изјављује данас без икаквог притиска жандарма, без 
кундака и без притиска среског начелника. Ту нема ника- 
кве перфидности и ту не може бити иикаквог сумњичења, 
као што су то неки изразшш. He може се сумњати у маке- 
донскн народ, јер je тај народ својим животним .искуством 
jacHo спознао да му je место да  живи заједно са својом 
браћом Србима и осталим народима Југославије, јер je 
само та слобода гарантија за његову бољу будућност. По- 
новно убациваЉе старих клевета и сумњичења значило би 
лити воду на млин фашиста и реакдионара1 и ових оних 
који хоће да разбију ову нашу творевину, нашу нову де- 
мократску Југославију. У току борбе ми смо схватили да! 
H a p о дно ос л о б о д  и л ач к и иокрет решава све националне про- 
блеме на један демократски начин и да он зна'чи једну 
гарантију за бољи и срећнији живот. Народима Југослави- 
је почињу да гравитирају све демократске снад'е свих зе- 
мал>а, како балканских тако и других. Јер заиста данашња 
Југославија својим правичним решавањем свих питања и 
својом демократичношћу претставља са својим Уставом, 
чак и за друге земље, како Запада тако и Далеког и Блиског 
Истока, пример и: показује демократски пут како треба ре- 
шавати та питања, као што je у  ра'ту показивала како се 
треба борити за своју слободу. Она данас показује на ко- 
јим темељима треба: да се изграђује демократска држава. 
Кад je Југославија постала жариште демократије, она je 
постала и мета напада свих реакција и народнофронтовци 
су баш ти који не треба да даду могућност и материјал за. 
напад међународне реакције, којој je трн у оку наша де- 
мократија и наше братско решавање националних питања. 
Клевета да се Македонциада и Хрватима не може много 
веровати иесумњиво значи цоновно раопиривање нацио- 
налне мржње и самим тим гложење између тих народа. 
Али наши «ароди не пролише море своје крви да поново 
воде борбу један против другога1. Сваки онај који хоће 
Да гради на отрцаним профашистичким! старим фразама, 
на великосрпским и великобугарским аргументима, тај гра- 
ди на трулим темељима и на канонади међународне реак- 
ције и сепаратиста којима je трн у  оку наша Југославија. 
Као овде тако се и у Софији чују гласови неповерења, 
а и у другим местима^ како нема Македонаца, како je то 
нова измишљотина и1 како то живот није дао. Сложити се 
с њима значи наћи се на истој линији са Слободаном Јо- 
вановићем, Бањанином и другима који развијају исте так- 
ве теорије. Та њихова борба јесте борба против освовних 
наших тековина, борба ттротив основних права на којима 
се заснива наше јединство и на којима се стварају шире



перспективе за још боље учвршћење гааших народа. Пра- 
во слободног развитка, право на иационалну културу јесте 
основно право које су наши народи у дугогодишњој бор- 
би извојевали и то je баш оно што овај Устав хсЉе да га- 
рантује и што гараитује. To je једна од «ајвећих текови- 
на наше борбе, борбе гаавшх иарода, п.оред ттитања вародне 
власти.

Ja сматрам да ти људи не могу да говоре у име на- 
рода и Да тврде да претстављају бар један већи део наро- 
да кад говоре о Македоиији, јер су наши народи баш у 
току борбе друкчије говорили. Они су својим шушкама и 
CBojoiM борбом друкчије показали. Сељаци и радници нису 
говорили да немају поверења, у македоиски народ када су 
се јужно-моравске бригаде тукле за Македонију и кад су 
се македонске бригаде тукле у Србији, Напротив, српски 
сељаци и радници имали су поверења према Македоицима 
као и Македонци што су имали поверења у Србе. Ja то 
знам, јер сам говорио са сељацима, био сам с н>има. Ти 
л>уди још живе у прошлости. Он.и нису схватили дубоке, 
корените промене које су настале у крилу наших народа. 
Они иису схватили оне огромне прамеке. Да није било тих 
промена, да није било прегрупација, не би ви долгло до 
народне револуције. И ето, та народна револуција, дово- 
дећи до нових прегрупација, доводећи до нових односа 
друштвевих снага, преко поједииих руководећих л>уди .у 
1 0 к у  читаве oiBe борбе и кров «из закона, довела j e  до 
oiBor Устава.

Овај Устав гарантује нашем вароду слободан развој и 
toi не caiMo слободан вациовални, културни и економски 
развој, већ му даје могућности да народ не гледа у народ 
c'a подозрењем, већ да се народи зближују и сједињују 
тако да постају све ближи једав другоме. Наш народ до- 
сада није имао своје народне власти и он први пут у  сво- 
јој историји доживљује своју власт, народну власт, власт 
својих синова, својих изабраних претставника. Ракије он je 
имао бегове и спахије, касније je имао среске начелнике, 
жандар.ме, финансе и деловође, који  су били неписмели, ко- 
рупционаши, пљачкаши, јер све оно што н.ије могло да 
нађе запослења V Србији, а ни на другим местима, долази- 
ло je доле у Македонију да се богати као у Калифорвији. 
Данас народ из своје средиве организује своју власт, осе- 
ћа je као своју. Није тачво да je та власт скупља и да се 
из ње ствара вешто што ће касније постати бирократија. 
Ta je власт дубоко вародна, јер je викла одоздо, из самог 
народа. Дакле, по својој организацији она je народна и за- 
држава народни карактер. Ми смо раније имали око



8— 10.000 жандарма у Македонији, а и више. (Д-р Бранко 
Чубриловић: 300.000 je било у држави). Код нас je било 
више жандармериеких станица него школа. Оии који кри- 
тикују овај облик власти, тврдећи да je скупљи него пред- 
ратни, заборављају да je за ову годину дана отворено више 
школа него раиије за 20 година. To je омогућила народна 
власт. Истииа, учитељи нису свршили учитељску школу, 
они имају три до четири разреда гимназије, али они уче 
народ да чита и пише, уче га братству и јединству, а не 
клеветају, не шире мржњу. Има и код нас ванчевиста и пе- 
токолонаша као и свуда, али се народ оштро бори противу 
тих људи који желе раздор. Народ се бори и бориће се, 
и као игто je досида уопеваа, «н  ће убудуће ушевагги у 
тој борби.

Сад се поставља питање републиканског облика вла- 
давине. Наии народ je за репубдику због тога што je мо- 
нархија била носилац неправде, носилац хегемонизма, ми- 
литаризма, беоправности и свега осталаг што иије ваљало. 
Монархија je била та која je кочила правилно решење на- 
ционалног питања. Због тога народ поздравља овај Устав 
који доноси републикаиски облик владавине и гласа за 
њега.

Другови, наш Устав обухвата више поглавља о дру- 
штвеном уређењу наше земље. Ја сматрам да он лравилно 
фиксира степен развитка ваше земл>е. У новој етапи нашег 
државиог живота он даје шире могућности за развој наше 
земље, за њено достизање вишег и бољег стенена живот- 
них услова.

Другови, ја  се не слажем са мишљењем оних који ми- 
сле да смо ми аграрна земља. Ми нисмо чисто аграрна 
земља,. Ако' узмемо национални доходак у нашој земљи и 
ако погледамо на коју страиу он отпада по својој већи- 
ни, ми ћемо ввдети да je наша земља средзње индустриски 
развијена земља. Премда аграр заузима знатну позидију, 
ипа« индустрија, рударство и остале привредне делатности 
доносе две трећине националног доходка, док аграр све- 
га трећину. Надаље, наш Устав говори и о државном, за- 
дружном и приватном сектору привреде. Ја сматрам да би 
требало да наш Устав садржи извесне форме о национа- 
лизацији извесних грана рударства и индустрије. Ако то 
ие учинимо, ми ћемо пружити могућност појединим преду- 
зећима Да се повежу са појединим иностраним финанси- 
ским грутгама и да на тај начин избепну национализацију 
важних предузећа. Даиас, кад се врши «ационализација у 
Внглеској, Чешкој, Француској и другим земљама, има' к, 
наша земља право да надионализира. Ја мислим да ће баш



тај сектор индустрије и рударства, руковођеи модерним 
начелима на комерцијалној бази, показагги' све предности 
.другима и дапги базу и ош ов з а  један још бољи  развитак 
наше индустријје, економије и читавог кашег друштва. 
Сматрам да ће задругарство и државни сектор бити глав- 
на гаранција да ће се убрзати у нашој земљи не само рад 
на обнови, која je већ досада забележила завидне резул- 
тате, већ да he омогућити да кренемо убрзаним темцом иа 
путу даљег развитка.

Хтео бих да кажем неколико речи о прииципу и пита- 
њу самоопредељења нарада, који je исто тако дошао до 
изражаја у надрту иашег Устава. У нашем Уставу стоји да 
су се на1ши народи овојом вољо.м ујединили1, али сеииш тане 
каже о праву на оцепљење, које je било прокламовано на 
заседању у Јајцу и у овим ранијим оддукама. Ja сматрам 
да ми тај приицип, да ми ово нзчело иисмо умели у Устав 
зато што су се наши народи слободном вољом изјаснили 
за уједињење. Кад бисмо ми данас у  Устав унели и пра- 
ВО на оцепљење, онда1 би се око ове одредбе окупљали 
и за  њу би се хватали реакциоиари, сепаратисте, Дража 
Михаиловић и разпи банкари, са Теразија и други, Ванча 
Михајлов у Македонији и још неки други, Степивац у За- 
гребу, Бела гарда у Словенији и сви остали реакционар«. 
Сви ови људи хватали би се и настојали би да искористе 
неки моменат да разбију Југославију, јер њима; je Југосла- 
вија трн у оку. Њ има су јединство и браггство и снажна 
Југославија препрека за шихове пљачкаипке и  себичне ин- 
тересе.

Ja мислим да he иаш народ остварити још многе прин- 
цише широке дем;0«рати'ј1е и jtoiin више учврстити демокра- 
тију када се консолидују прилике у нашој земљи. Ми смо 
демократију сттровели у нашој земљи у живот и ми ћемо 
и надаље ићи садашњим путем, са:мо ми морамо1 при то)ме 
да пазим '0 да н-е дамо ниједно оружје у руке шаци реак- 
циоиара, ових међународних пљачкаша, коткара који су 
се коцкали судбином свог народа, као што су Ванча Ми- 
хајлов, Степинац и други, који су трговали преко папе, 
Хитлера, Хортија и Мусолинија и који ihe сутра опет поЉи 
да тргују судбином евојих народа. Наш Устав треба да 
онемогући наде ових реакцИ|Онара, и ми треба овим пали- 
кућама да кажемо: „Пазите се ви! Ми смо знали да стек- 
немо слободу и ми ћемо знати како да ј,е одбраиимо!“

У одредбама овог нацрта Устава македонски народ 
види 0'Стварење својих тежњи и зато  се из свег срца из- 
јашњава за њега; јер ов  види у њему отелот1ворење чита-



ве своје борбе коју je водио кроз столећа и зато ћу 
ja  гласати за нацрт овог Устава.

Претседник: Има реч народни посланик Кирило Савић.
Кирило Савић: Другови одборници, овај Устав ми из- 

рађујемо после великих и дубоких промева у  целом све- 
ту, које су наступиле после овог страш ш г и ужаског рата. 
Том приликом народи су се ослободили не само од фаши- 
стичког насиља него од многих невоља из свог сопстве- 
иог унутрашњег живота. Многе унутрашње силе које cv 
биле спутавагае унутрашњим уређењем, привилегијама ма- 
њине, ослободиле су се сада и поставиле своје захтеве, 
своја требовања и тако ће готово све земље редом бити 
принуђене да изграђују и да дају ново државно уређење. 
или боље да прераде своје уставе, -одговарајући1 захтеву 
новог времена, задовољавајући те силе које су данас до- 
шле до свог права, одговарајући1 стварности садашњице. 
Нашим народима пала je у  део та част да они први отпоч- 
ну и OTBOipe ту еру изграђивања нових устава, који ће боље 
одговарати вародним потребама и садашн>ици. Та окол- 
ност да су они уапели да то учине у току кратког времена 
после једног ужасног р,ата, то je, без .сумње, доказ велике 
животве снаге наших народа и встовремемо je докав њихове 
државотворне способности.

Ми се можемо повосити тиме, али са тим поносом мо- 
рамо сједивити своју скромност и старати се да у  том b o 

b o m  стваралачком раду м'ожемо израђивати бољу будућ- 
ност нашег живота и да гледамо да  не демантујемо ове 
велике политичке и  моралне т>ековине које смо добили 
Ослободилачким ратом. Ми знамо и !пут којим: смо дошли 
до ових могућности и пут по  KOMie вам треба и даље ићи. 
To je пут уједињења ваших варода у слободи, у ослобо- 
дилачком Народном фронту.

Мило ми je што се друг и колега Синиша Станковић 
у сзоме говору обратио ifa сељачке странке и дао повода 
да ja могу и- њега и све вас да  уверим, у  име ве само< свих 
сел>ачких странака, него у име целокупвог сељаштва, да, je 
оно свесио- свога положаја у садашн>ици и свесво својих 
дужгаости: у будућности. Сељаштво наше ће се старати да 
оправда и даље своју историску улогу: стварање државе 
и чување најсветијих њених интереса. СељаштвО' je свесно 
Да се његови- посебни ивтереси садрже у интересима ње- 
гове заједнвце и ово je кадро да све оно што се дешава 
у тој заједници мери не малим аршином којим се мере 
посебни ивтереси и потребе, него великим мерилом којим 
се мере интереси заједнице. Оно je и досада показивало



готовост да све своје сиаге жртвује интересима те зајед- 
нице.

Ето, зато je ваш сељачки варод без колебања, са од- 
лучношћу био 3;ai Народвоослободилачки фронт. Зато je он 
11 иовембра гласао и јасно изразио своју жељу и своју 
намеру да сарађује и ради 'предано у томе фронту. Сељач- 
ке странке познавале су ,и раније то расположење варод- 
но, чуле >су тај његов глас, чуле су га и разумеле, и зато, 
ja взс могу уверити, могу да' кажем у име свега сељачко- 
га народа, да смо ми не само обема ногама, него и главом 
и душом ушли у Ослободилачки фронт1 и да ћемо ми, прет- 
ставиици сел>ачке странке, најпреданије сарађивати са вама 
ка изграђивању услова нашег даљег будућег живота. Ту 
ћемо сарадњу ми да«ас показати и на изграђивању овога 
Устава, освовног закона наше држапне целиее.

Као основу за израду тога Устава мв смо узели вацрт 
Устава који je израдило Мииистарство за Ковституанту. 
Могу вам давас рећи у име странке, а као што сам видео 
то je и мишљење целога Одбора1, ’— да ми нисмО' овде тај 
кацрт узели као такав због тога шт*о je он: био једини, нгго 
немамо другога, него зато што смо видели и што смо се 
уверили Да je он, у самој ствари, најбоље одговорио нашим 
тежњама и нашим намерама, да je у томе вацрту погођена 
не само стварност, од које ми не можемо и ве желимо да 
се удаљујемо, иего су у њему доследно спроведени и сви 
привципи који! чине садржину ваше Ослободилачке борбе, 
а који и давас чиве садржину наших погледа на ново ур.е- 
ђење државе.

Овај вацрт Устава вије израз неког доктрииарског 
схватања, већ je непосредви израз савремеие стварвости. И 
нацрт се стара Да тој стварвости да само одређеви закон- 
ски облик. Та< стварност je резултат ваше Ослободилачке 
борбе, ве само против нацистичког фашизма, него и про- 
тив сопствемих домаћих невоља које су спречавале пун и 
правилав развој наше снаге и пут ка наиретку.

Та наша ослободилачка борба успела je у оба та прав- 
ца. Устав треба сада да тај обострани резултат, тај успех 
ваше борбе призва, да га утврди » уабличи у закон.

Тековива вашег унутрашњег ослобођења јесте извоје- 
вано право варода да  сами пуновласно, без ограничења ма 
са које стране, управљају судбином своје земље. Основу 
тога права чиви слобода варода. To право они су иекори- 
стили да  својом слободном вољом створе слободну, али зато 
и чврсту државну заједницу. Таквој заједници, ие само вај- 
боље, него и  једиво одговара федеративни систем и ре-



лубликански облик државне владавине. Тај федеративни 
облик најбоље одговара и историском путу наших народа 
у 'прошлости. Кроз сву своју прошлост они су тежили сло- 
боди у  свом сопственом дому, а међутим сачували су и 
пуно сазнање свога крвног сродства и свест о заједници 
својих интереса, о заједничкој историској судбини својој.

Јучерашњи говор друга Перови1ћа даје ми повода да 
кажем неколико речи о томе ко jle тај који се томе праву 
народног савдоопредељења највише радује, ко je највише 
тиме добио. Неће ми бити ни најмање тешко' да то дока- 
жем, ни вама да у r o  поверујете да су то Срби— Србијан- 
ци и ми Београђани. Ja то сматрам за дужност да учиним 
зато што сам Србин из оне најстарије Србије, а истовре- 
мено одавно и Беотрађанин, а уз то данас и претседник На- 
родноослободилачког фронта за Београд. Морам да нагла- 
сим прво ту непобитну чињен-ицу да j e  она црна реакци- 
ја, ‘за Koij.y je  речено Да j e  била великоф пска и београд- 
ска, највише и најпре погађала иае Србе и Београђане. 
(Гласови: To j e  тачно!) Није нас та реакција штедела, a 
још мање нас j e  она мазила. Њ ој смо м'и биши најближи 
под руком и зато су њени ударци прво падали на наша 
леђа. Зна се врло добро да je тој реакцији било свеједно 
Да ли смо С,рби, Хрвати, да  ли cmoi Београђани или Сарај- 
лије, оиа тражи само покорне поданичке слуге, тражи ма- 
теријал за експлоатацију, за искоришћавање.

Ви сви звате, и ие треба дуго! докавивати, да нашем на- 
роду никада иије бида пријатна, нити je одговарала ње- 
говој жељи, улога; жандарма, реакција и насиље. Наш на- 
род се од те улоге брамио и н>ој се противио и зато je та 
Црна реакција била иарочито зла према Србима и Београ- 
ђанима. Ето, зато та реакција није била ни српска ни бео- 
градска. Ето, зато се ми радујемо аслобођењу, јер смо 
двоструко патили: :патили смо од саме реакције, а патили 
смо и1 о д  оне тешке клетве која на невине пада. Зато се ми 
заједно са вама радујемо овој нашој заједничкој слободи 
Зато ћемо м.и остати са свима вама најодлучније у борби 
3ai слободу свих иаших народа, у  којој видимо и своју com- 
ствену слободу.

Ево, овакво осећање, овамво увереше, пуно узајамно по- 
верење и поштовање треба да буде, и ja верујем да ће 
бити, основ будућег нашег живота и одпоса наших нар'Ода 
у нашој заједничкој и слободиој држави. Као такво, то 
осећање и уверење ући he сад и у овај: осиовни закон, у 
Устав.

Федерација и република, као mroi знамо, постале су 
стварност и пре Устава. Beih читаву годи'ну оне чине садр-



жину нашег живота. И у томе кратком року, како федера- 
ција тако и република, дале су непобитне доказе своје ну- 
жности и оправданости. Само са њима je наша Ослободи- 
лачка борба могла мобилисати снаге свега нашег наро- 
да у тешкој и неравној бо-рби против окупатора и насил- 
ника. Зато je ма првом састанку маше Скупштине једиогла- 
сно и грамогласно објављена Република и утврђен феде- 
ративии облик наше заједнице. Та два чина нису више 
предмет 'наших разговора. Ми се сада само старамо да тој 
јаоно 'Израженој вољи нашег народа одговоримо ствара- 
њем Устава који одговара томе облику и таквом уређењу.

Што се тиче самог облика наше Републике, и ту се 
може казати да je то питање постало бешредметно реше- 
њем да тај облик буде претставнички а не претседнички. 
Нема, сад ни потребе и ннје више ни време да се о томе 
дал>е дискутује. Ми смо сви уверени да je то решење не 
само добро него да оно, бар за  тааше прилике, најбоље од- 
говара нашим тежњама и вољи нашег народа.

Мени се чини да je једна од важних одлика овог 
нацрта Устава што je он јасно подвукао и јасно изразио 
чињеницу да уједињење наших народа у једну државу 
нема карактер и кије резултат погађања, компромиса, већ 
je то израз пуне и одлучне њихове воље да живе у за- 
једници, не одвајајуЈш у њој своје посебие иптересе, а де- 
лећи само све функције из домена старања о општем до- 
|6р|у. (Нигде v нацрту Устава Ja нисазд нашао «и помена о 
посебпим интересима појединих федералних једииица, већ 
je, напротив, у члану 9 предвиђено да федеративна Репу- 
блика штити безбедност друштвеног и ттолитичхог уређе- 
ња свих народних република. И њихова сувереиост, дакле, 
признаје се, не као посебни већ оешти шггерес наше за- 
једнице. Слободи народа у уједињеној држави одговара, 
исто тако, и слобода и равноправност њеиих грађана. Та 
права, уз принцип слободе самих народа, чине пун садржај 
демократских принципа. Очигледно je да ови демократски 
прииципи морају садржавати прво принцип слободе наро- 
да, јер то je виши, већи, пречи појам него слобода поје- 
дииаца, и не може се говорити о слободи грађана, ако се 
не призна право слободе цел-их народа.

Ето, то je наш Устав, то je наша Народноослободи- 
лачка борба дала — тај виши приицип демократије, тај 
принцип који пису МОГЛ1И и који још  ие признају старе 
демократије Запада. Наше схватање демократије је пуни- 
је и тиме што ми увиђамо да je мало признати човеку 
једнака права № слободе. Мало je то- признање које носи 
само карактер декларације, мало je ако се не даду n ствар-



не могућности да се та права једнакости и слободе и оства- 
ре. Ето, и  у t o m  тк>гледу je наше схватање демократије, 
које je донела наша Ослободилачка борба и које сада ф<ор- 
мално призваје овај наш нацрт Устава, више и  далеко уса- 
вршеније од демократије Запада. Тамо држава не узима на 
себе бригу да се даду стварне могућности за остварење 
тих права. Изгледа нам, може бити, да су заетадве демо- 
кратије постигле већи степен слободе и једнакости, али, бар 
ja мислим' да  није, и верујем да то није тако'. Онај виши 
степен у материјалним могућностима који уживају варо- 
ди Запада не долази од прииципа демократије који je тамо 
уведен, који се тамо признаје, иего он долази од оних ве- 
ћих, бољих материјалних могућности, а оне долазе не из 
тих принципа демократије Запада него из оие, могу сло- 
бодно рећи-, скроз недемократске експлоатације туђих зе- 
маља и туђих народа.

Ето, кад сравнимо то двоје, онда ћемо видети одкакве 
je вредности ова наша демократија v  поређењу са оном 
њиховом. Ето, зато и вацрт нашег Устава иде даље. Он 
уводи у начелу и1 признаје све тамошње принципе запад- 
не формалне демократије, али, у  исто време, он се стара 
и држави поручује обавезу социјалвог старања, школског 
васпитања, бригу о народиом здрављу, и «ајширим слоје- 
вима радног народа даје не само право вего и могућност 
достојгаог живота и пувог искори1вћавања свих човечан- 
ских hi грађанских права.

Јасно je да се овај резултат могао постићи само изве- 
свим ограничавањем у рааполагању сопственошћу, тим 
оружјем производства. Друг Кардељ вам je у својој речи 
овде објаснио да се овим нацртом не укида приватна ини- 
цијатива и сектор капиталистичке производње, већ само 
члан 14 Устава ограиичава њихов домев ва извесну врсту 
радиности. Оввма који право својиве сматрају као веку 
светињу изгледа да je то узурпација права. Међутим, то није 
тако. Већ je одавно у правну науку и у економију продро 
и учврстио се појаад да својина није више апсолутно1 пра- 
во, већ да je својива једва социјална функцвја. Ето, као 
пример могу да вам наведем једно решење Врховног суда 
у Сједињенвм Државама Северве Америке, у  тој најизра- 
зитије капиталистичкој земљи, у  тој земљи где je најмоћ- 
вија приватна ивицијатива и где je тако силав сектор 
капиталистичке производње. И тамо je тај -суд призвао да 
железввце имају јаввоправ:ну природу, да њихове функци- 
је имају карактер поступања државвих оргава. Значај 
услуга које железнвце чине саобраћају не за!виси ту више 
од личтшсти која те услуге чини. И тамо се привцвп при-



ватне сопствености сјединио са јавним искоришћавањем те 
сопствености и утврђује се принцип да je инггерес заједни- 
це највећи закон.

Ето, полазећи од тога принципа, долазимо и ми до 
тога закључка да ј*е дужност државе, а ив те дужности 
проистиче и њеио право, да оиа ограничи право сопстве- 
ности у оиој мери уколико jie то потребно, уколико то 
одговара интересима целине. Ето, вршећи, користећи се 
тим својим правом да испуни ту своју дужност, наша да- 
нашња управа, не чекају.ћи' овај Устав, испунила je једну 
велику потребу давашњег времена: иввршила je аграрну 
реформу тиме што je ограничила право својине на: земљу. 
Тиме je она задовољила не само социјално него и  божан- 
ско право. Пред њим морају отступити себични интереси 
појединаца. Ето, видимо, дакле, да ове и све друге радикал- 
не одредбе које се одиосе на искључиво право својине 
имају свој основ у праву остварења социјалне правде. Оне, 
као и све друге одредбе овога иацрта, јасно показују наме- 
ру уставотворца да наша држава добије карактер правне 
државе, да се истакне принцип права и законитости, a то 
су принципи који чине данас садржину свих устава новога 
доба. Дакле, не повреда права, него остварење права на 
достојан живот целих народа, ето, то je законска, правна 
садржина нашега Устава.

Особито значење овога нацрта je у томе да он истиче 
намеру државе да, одговарајући' потребама нове народне 
државе, оиа не остаје само правни регулатор свих дешава- 
њ а у  друштвеној заједници, већ и да сама и непосредно су- 
делује на изграђивању бољих услова за живот народа у тој 
заједници.

Брига о В1аспитању и  образо.ва1њу, о духовиом развоју, 
упоредо са бр(ИГ01м о народиом здр^ављу, брига о национал- 
нај продуктивности материјалних ' добара на основу сми- 
шљемог и јединственог привредног плана, постаје, по ово- 
ме нацрту, исто тако важва државна функција као и оне 
политичке и војие, које су досада биле готово једина 
брига пређашњих државиика. И у Гоме ће се ова 
наша нова држава битно разликовати од предратн« држа- 
ве, у којој je приватна лривреда тежила само нагомилава- 
њу богатстава, а не задовољавању стварних потреба на- 
рода. Нова планска привреда постала je социјална, што 
ома. приватна није била и »ије хтела то ни да буде.

Нема потребе да и ј а говорим много о начину на који 
je већ одавно организована и доследно спроведена наша 
народна власт, од врха па доле. Тај систем освештан ће 
бити и  новим Уставом и у њему ће се испољити и на томе



пољу и принцип права и законитости. Органски повезати 
принц-ип народне власти у  управним и судским функцијама 
сл принципом права и закоеитости и њихове рациоиално- 
сти, што će даиас тако исто тражи од закана и Устава, то 
чини главну бригу и намеру уставотворца. Та тежња се ја- 
сно види из свих одредаба, из свих чланова овога нацрта. 
Овај принцип и ова тежња Устава треба да буду и морају 
бити поштовани ,и доследно спровођеии и у свим другим 
законима који се буду израђивали’ и који ће доцније доћи.

Једна од битних одредаба! овога Устава биће свака- 
ко и она која одваја цркву од школе и државе. Нема сум- 
ње да ће та промена бити овакако у обостраном интере- 
су, у интересу како државе тако и саме цркве и религије. 
Нећу овде даље говорити о значају те новине у нашем 
Уставу. Можда ће ми1 се дати прилика да о томе говорим 
на другом месту. Једино можемо овде истаћи то Да ова 
уставна новина чини нужну допуну принцииу слободе на- 
рода, јер особито то важи за нашу државу сложену из не- 
колико народа са неколико вера. He може бити говора о 
политичкој слободи или суверенитету, о слободи с-амо- 
опредељења., ако би држава преко цркве која би била др- 
жавна утицала да ограничи или ма у коме облику да утиче 
на то самоопредел>ење. Довољно je то па да увидимо да 
се вера и црква морају одвојити од државе.

Сматраад да je потребно да обратим пажњу на још јед- 
ну карактеристику овога нацрта будућег нашег устава, ка- 
рактеристику којом се он одликује од свих устава других 
држава. У том погледу ом je много сличан са Уставом Са- 
веза СоцијалисЋичких Рапублика. ГТазпато je да су устав и 
уставност поникли прво као компромис између дотадашње 
монархистичке власти и оних грађанских слојева чија je 
моћ долазила до изражаја. Тај компромисни карактер устав 
je задржао све до данашњег дана. Од компромиса са кру- 
ном ом je постао компромис међу класама, међу појединим 
слојевима друштва, na je оада, у последње време, говори 
се, постао и компромис међу партијама. Међутим, може се 
смело рећи да овај нацрт Устава губи тај компромисни 
карактер. Он je пун израз суверене воље народа: и о« не 
прави компромисе, али зато рачуна само са стварношћу и 
према! њој одређује омернице државног рада у свима прав- 
цима њене активности. Ово je потребно имати у виду 'при 
оцени појединих одредаба нашег Устава. Зато се овај ripo- 
јекат Устава без компромиса обраћа сељаигпву, радницима 
и радној интелигенцији као новим и моћиим чиниоцима ове 
наше стварности, да са њима и ради њих изграђује услове 
нашег даљег развоја. Пређашња држава, напротив, ослања



се на малобројне слојеве чији су личии интереси увек били 
пречи и изнад интереса државне заједаице, који су на- 
викли да само траже и имају, а никад да од себе што дају, 
а најмање да себе жртвују. Такав ©днос тих повлашћених 
група према државној заједници био je главии уврок оне 
брзе и срамне пропасти наше државне организације. Узи- 
мајућ« cnaic земље у своје снажне руке, ти нови чимиоци 
државне стварности дужии су и у 'праву су да, одређују 
смернице даљег битисања наше државе.

Још ире сто година дата je та карактеристика Устава, 
да он претсташћа од|но.с ска(га на које он мора да рачуна. 
Ту мисао поновио je јуче у новом облику и друг Станко- 
вић и она je у основи тачна. Ja ћу овде само да обратим 
пажњу и на момекат да je снага не ca.vro у броју већ и у 
свести и савести оних које бројимо и на које рачунамо. 
Досадашњи, иако кратковремени, опит са маро|ДК01м влашћу 
даје нам право на наду да ће широки слојеви радног на- 
рода високо ценити морална и политичка постигнућа у 
овој Народноослободилачкој борби у којој je народ добио 
право да у својим рукама1 држи судбину земље. Али, ми не 
смемо и не треба да се уљушкавамо таквим надама, већ 
сви морамо предузети да се учимо у школи живота и да се 
васпитамо, да изнад свега чувамо и ценимо т'а велика за- 
служена и у тешкој борби извојеваиа блага: слободу и 
право. Морамо једнако имати у виду да одговарамо' сво- 
јим дужностима и да ћемо само тиме постићи да очувамо 
та блага која тако високо ценимо. Ми то морамо чинити 
и као грађани а исто тако и као органи народне власти. 
Треба ови да се crapiaiMO, а органи државне власти нарочито, 
да сами, по својој вол>и и без принуде, по својој сопстве- 
ној иницијативи, чувамо оно што чини садржину наше 
уставности, то јест законитост, која треба да буде један 
услов нашег сређеног и срећног живота. Треба се сетити 
и тога да и слобода коју ми тако волимо и ценимо у исто 
време значи и самоодрицање. He може бити слободе ако 
ока вреди само за једне. Слобода мора бити опште зајед- 
ничко добро, а никако да буде привилегија појединаца. 
Ето, са таквим сазнањем, с том свешћу ми ћемо испуњава- 
ти најбол>е и најсавесније своје грађаноке дужности као 
орган-и државне и народве власти. Ето, ja зато мислим да 
и улога наших уставотвораца не може да се ограничи само 
на no да дамо један пи[сани; устав. Поред тога, ми, уста- 
вотворци, треба сами да будемо дубоко проиикнути духом 
тога Устава, те уставности и законитости, приидипима ду- 
шевности и захтевима узајамности. Са таквим схватањима 
ми морамо изићи у народ да ту наставимо уставотворну



улогу, тгрогаоведајући те притаципе. Само тако ми ћемо за- 
•служити право на име уставотвораца.

Хоћу да вам обратим пажњу још на једну чињеницу. 
Овај Устав, самим тим што ће бити тгрви међу уставима но- 
вога доба, мора послужити као углед за ове који he за њим 
доћи. Али ja могу смело да кажем да he ов не само бити 
углед по томе што ће бити први sefe и по својој суштини, 
по својој садржини, по начину обраде који je дат у овом 
нацрту, те зато заслужује да буде углед за  све друге који 
ће, као што рекох, тек имати да дођу. To можемо и треба 
да схватимо као једну не малу част за ову нашу земљу. 
Али, Kaio што малочас рекох, са сваким поносом иде и 
скромност. Та два појма, понос и скромност, иераздвојни 
су и зато не треба својом нескромношћу да доводимо у 
питање свој понос. (Аплауз).

Претседник: Одређујем одмор од 10 минута.

(После ојдмора)
Претседник: Настављамо нашу седницу. Има реч на- 

родни посланик Јосип Рус.
Josip Rus: Tovariši, in gospodje narodni poslanci, govo

rim v svojem imenu kot pripadnik Osvobodilne fronte o ustav
nem načrtu, o edinem ustavnem načrtu, ki je nam predložen 
v obravnavo samo zaradi tega, ker je to  edini ustavni načrt, 
temveč predvsem zaradi tega, ker ta načrt uveljavlja principe, 
ki so najzadovoljivejša zaščita slobode in razvoja tako po
sameznikov kakor posameznih naših narodov in narodov Ju
goslavije v njihovi skupnosti. Govorim o tem ustavnem načrtu 
s posebnim zadoščenjem in zadovoljstvom kot priča upora 
slovenskega naroda proti navalu okupatorja, proti sovražni
kom slovenskega naroda, proti zločinskemu načinu in namenu, 
s katerim so okupatorji navalili na slovenski narod in rasko- 
sali njegovo zemljo ne samo z namenom, da prizadenejo slo
venski narod, temveč tudi z namenom, da prizadenejo vse n a 
rode Jugoslavije, da jo razbijejo, da ločijo te narode med 
seboj, da ne bi nikdar več mogli ustvariti svoje narodne skup
nosti, enotne državnosti.

Jaz bi se, usvajajoč obrazložitev ministra za Konstituanto 
tovariša Kardelja k ustavnemu načrtu, posebej dotaknil konca 
njegovih izvajanj oziroma njegovih zadnjih besed v tej obra
zložitvi, ki jih smatram za posebno pomembne in ki se glase, 
da je Ustava zamišljena kot sredstvo naroda in državljanov v 
čuvanju in nadaljem ispopolnjevanju demokratičnih, socialnih 
in nacionalnih pridobitev. Ta stavek karakteristično zajema 
načrt nove Ustave, ki naj posveti z zakonitostjo z borbo v 
iiajodločilnejšem in najusodnejšem času priborjene pridobitve



in ki naj uzakoni in napravi obvezno za vsakogar, za narode 
Jugoslavije in pred svetom načela, k i so jih narodi Jugoslavije 
priborili v tem odločilnem boju, v tej neenaki borbi proti svo
jim sovražnikom.

Te besede označujejo najprej značaj države, dalje njeno 
svrho, načela na katerih je Ustava zgrajena, odnosno ki jih 
uveljavlja in končno izražajo jamstvo za razvoj slehernega 
poedinca kakor tudi narodov v taki državni skupnosti. Posebno 
pomembno je dejstvo da je država, ki jo mi gradimo, dejansko 
nova država. Še več! To je država novega tipa. Kaj to  pomeni, 
kakšna je vsebina te razlike, ki jo  povdarja dejstvo da razli
kujemo nov tip države? To dejstvo obsega prav vsa zgodo
vinska dognanja o državi, o njenem nastanku, njeni vsebini in 
njeni strukturi. Samo dve vrsti držav poznamo kot tipe drža
ve. Z drugim novim tipom nas je obogatila Sovjetska Zveza, 
obogatila nas je ruska Oktobrska revolucija, ki je postavila 
na dnevni red, na državni dnevni red vsa tista načela, katera 
so v dolgem zgodovinskem obdobju prodirala skozi staro zi
dovje raznih državnih oblik, dokler se ta zidovja niso začela 
rušiti od moči in svežine sil, ki so se vanja zaganjala.

Kaj je glavna razlika med novim in starim tipom države? 
Država starega tipa je bila predvsem namenjena sama sebi. Dr
žava starega tipa po- svoji strukturi ni mogla biti namenjena 
množicam, ki so spadale v njeno območje, morala je  nujno 
biti sredstvo vladajočih, sredstvo oblastnikov, sredstvo tistih, 
ki j so! j a  rabili in katerim je taka oblast bila v korist. Toi ‘je 
bila struktura take stare države, pa najsi je bila to  monarhi
stična ali katera koli drugačna vrsta absolutistične oblike, p a r
lamentarna ali ustavno parlamentarna ali še drugačne vrste. 
Vse te oblike kot enoten tip so imele po svoji strukturi tak  
značaj, da so svoje državljane nujno morale smatrati za sred
stva, da so od državljanov morale zahtevati pokorščino v svo
jo svrho. Oblast vodilnih vrhovnih državnih organov je bila 
predvsem predstavnik moči tistih namenov odnosno tendenc, 
ki so se uresničevale izključno iz osebnih odnosno skupinskih 
sebičnih interesov.

Osnova take države z gospodarskega vidika je bila lastnin
ska. In kakor je bila, vrhovno organizirana, tako je bil v po 
polnem skladu zakoniti odnos, da je bila njena gospodarska 
osnova neomejena lastnina. In to  zakonito zvezo med vrhov
nim vodstvom in med lastninsko osnovo je stara država z vso 
odločnostjo in odporom branila proti vsakemu napadu odno
sno proti vsakemu rušenju. Ta značaj stare države in ta tip 
države prikazujem predvsem zaradi tega, da b-i pokazal, da je 
graditev države novega tipa neobhodno nujna razvojna potre
ba in da mi vseh teh pridobitev, vseh načel, veljavnih tako  za



individualno življenje kakor za življenje narodov in zvez na
rodov ne moremo v starem tipu države razviti, ne moremo 
takega zakonitega odnosa, kakor ga zahtevajo ta načela med 
seboj v stari državi, objeti. Osnove na katerih je država ta 
kega starega tipa stala in na katerih stoje še danes one d r 
žave, v katerih se spremembe niso dogodile, so za naše razme
re nesprejemljive. In principov, ki so nastali tako tekom bor
be kakor že po prejšnjih stremljenjih naprednih ljudskih k ro 
gov in narodov, ni mogoče izoblikovati na drugačen način 
kakor pa v popolnoma iz temelja novoizgradeni državi.

Povdarjanje teh načel seveda ni šele zadeva zadnjega 
časa, temveč je zadeva že dolge dobe. Lahko rečemo, da bi 
morali smatrati za vsebino današnje naše politične stvarnosti 
približno celo XIX. stoletje od takrat, ko  so principi svobode, 
demokracije, ekonomske in moralne vrednosti dela pričeli ži
veti v izredno živahnem idejnem obsegu in idejnem življenju, 
ko so se začeli spuščati v politično področje in končno na dr
žavno področje. Vse, karkoli se je vršilo okoli razvoja teh 
principov svobode, demokracije, enakopravnosti ter ekonomske 
in moralne vrednosti dela, je  bilo tako obsežno, vsebinsko 
tako globoko in v borbi duhov za posamezna stališča, za rašči- 
ščenje, za napredek, za dokončno ugotovitev in za uspešno 
zaključitev tako močno, da nam ta vsebina idejnih državnih in 
političnih borb služi predvsem za dokaz, kako je stara drža
va bila nesposobna vse to bogastvo napredka združiti v svoje 
okrilje, področje in okvir, in kako se je stara država le s t rdo 
vratnostjo in upornostjo postavila v naravnost nepomirljivo 
razmerje proti naprednim silam in proti napredujočemu razvo
ju  teh načel.

Tudi ustavne reforme držav niso mogle zadostiti potrebam 
in zahtevam razvoja teh naprednih sil. Kjerkoli so te države 
v svojih ustavnih reformah sprejele nova načela so jih prej 
ali slej reakcionarne sile skušale izločiti. In nikdar ni, prišlo 
do tega, da bi se bila kateri' koli država reformirala tako, da 
bi bila res stabilizirala rezultate te naprednosti, temveč je 
nasprotno šla nazaj na svoje mesto in se odločno postavila v 
borbo z vsemi najkrutejšimi, naj doslednejšimi in najbolj s tra
stnimi sredstvi proti uveljavljenju principov napredka. Zato 
se je dogodilo, da se je že v prvi svetovni vojni postavila 
odločitev: za ali proti stari državi. In končni izid prve svetovne 
vojne je  bil porazen za one reakcionarne sile, ki so namera
vale še ščititi stare države. Podrl se je carizem v Rusiji, po 
drlo se je cesarstvo v Nemčiji in podrlo se je cesarstvo v Av- 
stroogrski. Skratka, stavba držav, ki so se smatrale za večne, 

za neporušljive, se je na mah razpadla, tako, da je to bilo 
presenečenje za vsakega, celo za tistega, ki je pričakoval od



razvoja naprednih sil najugodnejšega uspeha. In ko po prvi 
svetovni vojni ni uspelo obdržati teh starih držav v taki obli
ki, s to močjo kakor so jo  imele preje, se je odločila reak
cija, da fašizem postavi za zaščitnika države starega tipa. Tej 
stari državi je bilo jasno, da je postavljena pred odločilno bor
bo in pred končno odločitev. In priprava na to odločitev je 
razvoj fašizma, je doba, ki je vodila do druge svetovne vojne. 
Fašizem je  pojem skrajnjega absolutizma, skrajnega imperia
lizma in s tem negacija svobode, negacija demokracije, nega
cija odgovornosti, načelo popolne samovolje, popolnega pre
ziranja katerih koli načel človečanskih odnosov, človeške oseb
nosti in družbe.

Prikazati sem hotel to  zaradi tega, da bi: nam bil razpad 
in zlom Jugoslavije iz tega razvoja z njegovimi posledicami 
jasnejši. To, kar se je zgodilo z Jugoslavijo, leži pred nami 
kot tista nujnost, ki je  morala v tem razvoju napredujočih sil 
nastopiti in ki je  morala izzvati pri našem narodu le novo od
ločilno borbo za uveljavljenje načel naprednosti, svobode, de
mokracije, enakopravnosti in ekonomske ter moralne vredno
sti dela, za dosego ciljev ki naj nam omogočijo samostojnost, 
neodvisnost v našem razvoju dn v naši bodočnosti.

Jugoslavija je po prvi svetovni vojni postala združitev na
rodov, slovenskega, hrvatskega, srbskega naroda, ostala pa je 
glede svoje organizacije, glede svojih ciljev popoln tip stare 
države. V stari Jugoslaviji so ostale iste stranke, kakor so bile 
prej v razdeljenih naših pokrajinah. Iste stranke v Sloveniji, 
iste stranke na Hrvatskem, iste stranke v Srbiji in zgodilo se 
je zaradi tega, da te stranke niso mogle uveljaviti odnosno 
izvesti nalog, ki so jim bile po naravi stvari, po dogodkih, po 
nastalem političnem stanju namenjene. To je dovedlo do tega, 
da so bile vse zasnove v političnem življenju, vse zasnove v 
državnem življenju napačne, zmotne, v kolikor niso bile še po 
sebej namenjene posebnim sebičnim gospodarskim in drugač
nim namenom. Prišlo je do tega, da so morale stranke svojo 
vlogo enostavno opustiti in da je nastalo to  kar sem omenil 
v začetku. Vrnilo' se je stanje spet na tisto svojo težiščno 
točko, to je k absolutističnemu vodstvu države, ki je ustrezalo 
staremu tipu države, ki ga je Jugoslavija prevzela kot mo
narhija. Po strankarskih režimih so nastale diktature, ki so 
nujno morale voditi tja, kamor je vodila splošna smer — k 
fašizmu. In kakor je fašizem obvladal vse področje Evrope 
okoli Jugoslavije, tako so seveda tudi zakonito nujno- izginile 
vse tiste navidezno samostojne države, države starega tipa in 
se spremenile v države popolnoma podložne fašizmu. Kaj naj 
to pove za naš primer? Kaj naj nam razloži, dejstvo, da de
jansko gradimo nov tip države? To naj nam pojasni, da je



vloga stare države prav na primeru Jugoslavije postala ne
mogoča, postala nesodobna, neuporabljiva, da moramo nujno 
graditi novo državo. Za nas je gotovo v tem primeru velika 
sreča, da se je tak tip države že pojavil v Evropi, da je So
vjetska Zveza dejansko na dosedanjem demokratskem tipu iz
vedla strukturo prave demokratske države. Skušnjo, ki jih je 
že doživela, lahko porabimo za svoj primer, za svojo svrho.

Načela, na katerih mora biti zgrajena demokratična dr
žava, so med seboj v takem odnosu, da drugo bez drugega ne 
morejo izvršiti svoje vloge, odnosno ne morejo ekziistirati kot 
dejanska osnova in pogoj države. Brez principa narodne sa
mostojnosti, brez samoodločbe narodov ne more biti izveden 
demokratični princip. Oba principa nujna zahtevata, da so ko 
lektivi v vsem svojem svojstvu, v vseh njihovih živi jenskih 
udejstvovanjih v skladu z individualno svobodo in svobodo 
kakršna mora biti čuvana in zaščičena za celoto, za kolektiv. 
Stega v skladu in temu prilagoden ekonomski in moralni ka
rakter dela šele tvori v svojem sestavu dejansko demokratič
no državo. Šele na taki povezanosti načel more eksistirati in 
se ohraniti demokratična država. Zato se to, kar mi delamo, 
graditev novega tipa države, nove Jugoslavije na dosledno de
mokratičnem načelu, vrši po zakoniti nujnosti razvoja. To delo 
moramo vršiti zaradi tega, ker je to  načelo z zmago, ki so jo 
dosegle zavezničke sile, predvsem z zmago Sovjetske Zveze 
in Rdeče armade, dejansko postalo vsebina te zmage in je ta 
zmaga dejansko postavila ta načela v njih trajno veljavnost 
in vrednost. Ni govora, da bi bili mogli graditi demokratično 
državo z vso to vsebino in z vsemi temi osnovami, če ne b! 
bila Sovjetska Zveza dosegla tako  odločilne in tako učinko
vite zmage.

In za nas bi bila seveda ta naloga neizvedljiva, ne bi se 
je bili mogli niti lotiti, če se naši narodi ne bi bili takoj po 
zlomu Jugoslavije z svojo lastno silo, z zavestjo nujnega od 
pora in z zavestjo, da samo z lastno silo in z lastno borbo 
dosežejo in zajamčijo principe demokracije in svoje enako
pravnosti, utemeljili svojega bratstva in edinstva in s tako 
borbo prišli do možnosti graditi ta novi tip države. Dosegli 
smo s tem to velikansko prednost, da smo danes drugi v sve
tu, ki gradimo državo na dosledno demokratičnem principu.

V načrtu Ustave bo brez dvoma zbudilo največjo pozor
nost ekonomsko vprašanje. To vprašanje se na prvi pogled 
zdi, kakor da je velika novost. Vendar bliže pogledano v raz
voj vidimo, da se je že dolgo časa, ves čas razvoja tega na
čela morala privatna lastnina umikati s svoje absolutne ve
ljavnosti in da so morali interesenti te privatne lastnine spo
znati da je daleč preko lastnine močnejši ekonomski element,



delo, ki nima samo značaja ekonomskega učinka, ekonomske 
produkcije, ki ima na drugi strani tudi izrazito moralni zna
čaj, značaj, ki ocenjuje in predočuje vrednost, višino in zaved
no odgovornost poedinca. Zato ni čudno, je v zvezi in ima v 
svojo zakonito nujnost, da mora prav na ekonomskem polju 
nastati tako razmerje ki odgovarja današnjem stanju razvoja 
na ekonomskem področju. Delu mora biti odmerjeno in pri
znano tako mesto', kakor mu po njegovi prednosti dejansko 
pripada. Zato mora biti vprašanje predvsem vseh delavcev in 
demokratskih množic, urejeno tako kakor to zaslužijo po svo
jem družabnem sestavu. V ustavnem načrtu ne samo da ni ni
česar zgrešenega, nasprotno, v ustavnem načrtu je to  razmer
je tako trezno in tako skladno odrejeno, da popolnoma odgo
varja današnjemu stvarnemu stanju in popolnoma ustreza 
skladnosti načel, na katerih se gradi naša nova demokratična 
država.

V posameznih odnosih so se morale nujno izbrisati razlike 
tako med poedinci kakor tudi med narodnimi skupinami. Zato 
je  oblika republike, oblika federacije, oblika demokratične 
ureditve edina možna oblika, ki mora zadovoljiti zahteve, po
trebe in razvojno stanje, kakršno je nastalo tekom borbe do 
današnjih dni in kakršno je prišlo do svojega posebnega uspe
ha prav z tako odločno zmago. Suverenost narodov mora biti 
samo na ta način tako urejena, da je na eni strani omogočen 
sloboden razvoj narodov, a z druge strani, da je njihova skup
nost tako prilagojena narodnostni svobodi, da z ene strani 
ščiti svobodo naroda, z druge strani pa mu pomaga v njego- 
vom razvoju.

Poseben rezultat tega razvoja je gotovo ljudska oblast. 
Popolnoma je izključeno, da bi mogla biti demokratična dr
žava urejena tako, da bi obdržala starj uradniški ustroj. Ude
ležba v državnem življenju, izvajanje zakonov, izvajanje d r
žavnega reda, prav to  je ta nova posebnost, je tisto, kar mora 
biti v demokratični državi uvedeno, kar mora postati zakoniti 
red, če naj dejansko ohrani država svoj pravi demokratični 
značaj. Suverenost naroda v starem tipu države sploh ni bila 
mogoča. Ta suverenost naroda se očrtava v vseh odnosih od 
narodnih odborov pa do Narodne skupščine. In v tem sistemu 
je  jamstvo tako za zakonitost kakor tudi za odgovornost dr
žavnih organov. Ta poseben značaj, kakršnega seveda stara 
država ni mogla doseči, je v toliko značilnejši in tudi toliko 
koristnejši, ker bo že sam ta sistem izključeval možnost zlo
rabe državne sile, ki ne bi bila v interesu celote. Še prav po
sebno se ta suverenost izraža v odgovornosti, ki se z demo
kratičnim državnim redom ustanavljä in raste v takem držav
nem redu, ki je dosledno izveden na demokratičnem princi



pu. To, da je izvor vsega državnega reda najosnovnejša pra
vica, volilna pravica, slehernega odgovornega državljana, v 
tem je tudi izvor te odgovornosti, ki se razteza vse od spodaj 
pa preko vrhovnega organa oblasti v državi brez posebnih 
zakonitih predpisov. Takega načina odgovornosti v starem 
tipu države absolutno ni bilo mogoče doseči, ker je bil vrhov
ni princip, ki je bil tu ali tam omiljen, in ki je povzročil ne
prestano borbo, je samovolja. Še nekaj bi hotel omeniti v zve
zi s starim tipom države. Kakor je stara država bila izgrajena 
kot močan faktor, na videz nerazrušljiv faktor, mi vidimo, da 
je bila ta država neprestano v krizi, da se je neprestano bo
rila za svoj obstoj. Izviralo je  to iz tega, ker je bila oblast, 
vrhovna oblast razdeljena, in so se vrhovi oblasti neprestano 
borili in tekmovali za večjo oblast med seboj. S tem je na
stala nestalnost in zato je razumljiva tudi velikanska ovira na
prednih načel, duhovnih in snovnih sil poedinca in narodov.

Demokratični tip države ustvarja tudi poseben odnos do 
politike. Dočim je stari tip države postajal torišče politike, 
tako, da se je izkoriščala moč države v politične namene in ,v 
dosego posameznih interesov, bodisi klik, bodisi poedincev, 
skupin, bodisi strank, pa danes tako stanje, tako zlorabljanje 
ni več mogoče. Če se pa hoče obdržati demokratski tip drža
ve, potem se mora tudi ustvariti tak politični organizem, ki bo 
demokratičen tip države dejansko tudi; vzdrževal in branil pred 
vsemi tendencami, predvsem pred tendencami reakcije, ka te
ri interesov tak demokratičen tip države ne more zadovoljiti.

Hotel bi iz razlogov, ki sem jih v početku omenil, pokazati 
še na nujno konsekvenco, ki izvira iz takega razvojnega sta
nja, pokazati na nujnost ločitve cerkve od države in na nu j
nost ločitve šole od cerkve. Cerkev, zlasti katoliška cerkev, 
ni nikjer šla po poti razvoja bodisi v svoji organizaciji, bo
disi po svojih duhovnih ciljih, da bi dejansko mogla ustrezati 
zahtevam vzgojnega in duhovnega življenja kakor odgovarja 
stremljenju današnjega človeka. Cerkveni, vodilni organi, p o 
samezni predstavniki cerkva niso smatrali za potrebno, da 
ustrežejo razvojnim potrebam naših narodov, razvojnim po 
trebam sodobnega človeka in zato se je moralo- nujno zgoditi, 
da se je v pastirskem pismu, ki je splošno znano, postavilo 
vodstvo katoliške cerkve na stališče proti državi, proti one
mu razvoju, ki ga cerkev ne odobrava.

Katoliška cerkev je v tem pogledu ostala na svojem zna
nem stališču in zaradi tega stališča je bilo nujno potrebno, da 
se zaradi napetosti in konfliktov, ki bi nastali zaradi takega 
stališča cerkve, določi v načrtu Ustave, da se to razmerje usta
novi, kakor to odgovarja razvojni stopnji, to je tako, da se 
državno življenje razvija brez ovir od strani cerkve. Zato sma-



'tram, da je ta določitev načrta Ustave smotrena in utemeljena 
prav objektivno z obzirom na stališče, ki ga je cerkev zavzela 
napram  državi in napram federaciji v Jugoslaviji,

Končno bi hotel poudariti samo še to. Ustavni načrt ima 
za slovenski narod izredno zadosti j iv pomen. Slovenski narod 
je takoj po okupaciji organiziral svoj odpor, svojo politično 
organizacijo Osvobodilno fronto, in v svojem programu je 
Osvobodilna fronta postavila prav ta načela, katera danes uve
ljavlja načrt Ustave.

Svoboda slovenskega naroda, združitev slovenskega naro
da v vseh njegovih pokrajinah, sloga in enakost z vsemi na
rodi Jugoslavije, povezanost vseh slovanskih narodov pod vod
stvom velikega ruskega naroda, dosledna demokracija suve- 
vena pravica slovenskega naroda da odloča o svojih zadevah 
sam. Za te cilje, za ta načela je šel slovenski narod v borbo 
z nepopustljivo vstrajnostjo rame ob rami z vsemi narodi Ju 
goslavije in doživel zmago, ki mu je prinesla popolno zado
voljitev njegovih ciljev. Slovenski narod se zaveda, da bo samo 
ob zadovoljitvi teh ciljev njegova bodočnost dejansko svo
bodna, da gre po poti velikega bodočega razvoja. Slovenski 
narod bo v polni meri razumel, da je samo tak državni red, 
kakršnega ustvarja ta načrt Ustave res jamstvo za obstanek, 
za obrambo močne enotne demokratične zvezne Republike Ju 
goslavije. Izjavljujam, da bom glasoval za predloženi ustavni 
načrt v načelu. (Aplauz).

Претседник: Реч има Јоза Миливојевић.
Joza Milivojević: Drugovi i gospodo narodni zastupnici, 

govorit ću u ime Hrvatske republikanske seljačke stranke u 
ovoj načelnoj debati o predloženom načrtu Ustava. Odmah 
izjavljujem da mi taj načrt svesrdno pozdravljamo. Pozna- 
to je da j г Hrvatska republikanska seljačka stranka za života 
Stjepana Radiča kod stvaranja bivše Jugoslavije godine 1918 
za temeljna načela svog programa imala: federativno ure-
denje države Jugoslavije, republikanski oblik države, načelo 
ravnopravnosti svih naroda u Jugoslaviji i njihovih suverenih 
narodnih republika.

Te temeljne programatske ciljeve Hrvatska republikanska 
seljačka stranka nije mogla ostvariti u bivšoj Jugoslaviji. Hr- 
^vatski seljački narod u Hrvatskoj republikanskoj seljačkoj 
stranci vodio je za te ciljeve tešku i upornu borbu u staroj Ju 
goslaviji ali bez rezultata.

Istom u Narodnooslobodilačkom ratu, kada su se osnovne 
snage naših naroda, radni narod grada i sela, našli na zajed- 
ničkom poslu borbe protiv okupatora i njegovih slugu, izda- 
:hi od bivših vlastodržaca i svojih gradanskih političkih vrhova,



ostvario- se i skovao u borbi čvrst savez -radnog naroda sela? 
i grada, i to kod svih naših naroda, pa tako i naroda Hrvatske.

Činjenica je, da su nikli kod svih naših naroda narodno
oslobodilački pokreti i da su se svi slili u jedinstveni Nairodno- 
osloboddlački pokret, bez prethodnog sporazuma o ravnoprav- 
nosti i drugim garancijama sloboda. Za. vrijeme same teške Na
rodnooslobodilačke borbe, istom u Jajcu na Drugom zasjedanju 
AVNOJ-a 29-XI-1943 godine, našli su se predstavnici naših bo r
benih naroda, da slobodno, pravom samoodredenja stvore histo- 
riske odluke za koje su se latili oružja:, na koje su stekli p ra 
vo svojom zajedničkom teškom borbom. I one su odluke done- 
šene u cilju da se uspjesi jednog slavnog razdoblja borbe 
učvrste i da budu podloga daljeg uspješnog vodenja Oslobodi- 
lačkog rata i izgradnje nove prave narodne države Jugosla
vije na federativnom i republikanskom principu.

Tako je nova narodna država Jugoslavija dalje izgradiva- 
na u ratu, a i nakon oslobodenja cijele naše zemlje, a izborima 
od 11-XI- o. g. d aktom proglašenja Federativne Narodne Re
publike Jugoslavije 29-XI o. g. u Ustavotvornoj skupštini 
definitivno ozakonjena ogromnom večinom naših naroda.

Novim Ustavom, na kojem sada radimo i kojeg imamo 
sada da donesemo, moramo ozakoniti u temelje naše nove dr
žavne zajednice sve osnovne tekovine naše velike narodne 
Oslobodilačke borbe, po pitanjima našeg državnog, nacional
nog, društvenog, ekonomskog i socijalnog života, koje su te 
melje i osnove naši narodi izvojevali zajedničkim žrtvama u 
teškoj borbi, isprobalii ih i sam narod ih več koristi, i sprovodi.

U ovaj načrt, koji imademo pred nama, položene su sve 
te osnovne tekovine, kao temelji naše nove stvarnosti, a koje- 
su tekovine, i ostvarenje i ispunjenje i našeg osnovnog progra
ma Hrvatske republikanske seljačke stranke.

Uz federativno uredenje države, uz republikanski oblik dr
žave, uz ravnopravnost svih naših naroda po> svojim narod
nim republikama, čime je osnovno riješen i državnopravni su
vereni položaj Republike Hrvatske, kao i ostalih narodnih re
publika, — historiski je ostvaren, što ovdje naročito pod- 
vlačim, za hrvatski seljački radni narod, (a tako i radni, seljač- 
ki narod ostalih narodnih republika), na j viši cilj našeg p ro 
gram a Hrvatske republikanske seljačke stranke i naših težnji,, 
da je nova Federativna Narodna Republika, Jugoslavija po svo- 
jo j osnovi i socijalnoj sadržini — seljačko-radnička država. D r
žava onih osnovnih borbenih snaga, koje su svu težinu Narod- 
nooslobodilačkog rata nosile na svojim ledima, tj. one ogrom
ne večine naših naroda, radnog naroda sela i grada s neka-1- 
pitalističkom osnovicom tj. sa neizrabljivačkom osnovicom,



koji hoće i izgrađuju sebi bolji i sogijalniji život, život neizra- 
t>ljivanja čovjeka po čovjeku.

Program Hrvatske republikanske stranke o čovječnosti i 
socijalnoj pravdi dosada izrabljivanih i ekonomski ugnjetava- 
nih seljačkih masa u punom je ostvarenju, a zasade o tome, 
u predloženom načrtu Ustava, daju sve garancije za taj svi- 
jetli i progresivni razvoj: tako u ustanovama Glave II — ona- 
rodnoj vlasti — (čl. 6, 7 'i 8 načrta), Glave III — o osnovnim 
pravima naroda i narodnih republika -— (čl. 9— 13) te Glave
IV — o društveno-ekonomskom uredenju — (čl. 14—43), kao 
i u drugom dijelu načrta Ustava, o državnom uredenju te p r 
venstveno seljačko-radničke tekovine.

Tako osnovne tekovine naše velike Narodnooslobodilačke 
borbe: bratstvo i jedinstvo naših naroda/ i u borbi skovan sa- 
vez seljaka i radnika, tj. savez radnog naroda sela i grada svih 
naših naroda, — dolaze do punog, osnovnog i bitnog izražaja 
u predloženom načrtu Ustava. Stoga izjavljujem da ću, zajed- 
no sa drugom Frane Frolom, kao' član Hrvatske republi
kanske seljačke stranke, u ovom Odboru glasati u načelu za 
prihvat predloženog načrta. (Aplauz).

Претседник: Го-сподо народни послаиици', имамо још 
два пријављена говорника а расположење je да се седни- 
ца прекине. Молим другове народне посланике који желе 
Да говоре да се овде запишу ради рационализације.

Завршујем дагаашњу седницу, с тим да  сутра тачно у 
4  сата после подне почнемо вашу нову седницу.

(Седнкца je закључена у 19.30 часова).



P e t a  s e d n i c a
(14 decembra 1945 godine)

Početak u 16,30 časova.
Pretsedavao potpretsednik Frane Frol.

Potpretsednik; Otvaram petu sjedniču Ustavotvornog 
odbora. Pre prelaza na dnevni red molim druga sekretara Ba- 
kiča da pročita zapisnik prošle sjedmce.

Sekretar Mitar Bakič čita zapisnik četvrte sednice od 13 
decembra 1945 godine.

Potpretsednik: Da li ima ko od drugova kakvu primjedbu 
na zapisnik? (Nema). Konstatujem da nema primjedaba. Zapi
snik se ovjerava.

Pre prelaza na dnevni red molim sekretara da izvrši 
prozivku narodnih poslanika — članova Odbora.-

Sekretar vrši prozivku narodnih poslanika — članova 
Ustavotvornog odbora.

Potpretsednik: Konstatujem da ima dovoljno prisutn-ih
članova Odbora. Prelazimo na dnevni red. Na dnevnom redu 
je  nastavak pretresa u načelu načrta Ustava. Ima riječ d-r 
Pavle Gregorič.

D-r Pavle Gregorič: Drugovi narodni poslanici, prije nego 
što bih rekao nekoliko riječi, ja  mislim da treba da se slo-žimou 
torne da moramo biti što. krači da bismo mogli danas da za
vršimo našu raspravu u načelu, jer je drugi dom debatu več 
završio. Ja moram u početku da kažem da neču praviti nikakvu 
naučnu analizu Ustava, buduči da je ona več dosta data. Ja ču 
napraviti nekoliko praktičnih konstatacija iz kojih proizlizazi 
da ovaj dom treba da primi ovaj načrt Ustava.

Vi znate, drugovi, da su naši narodi, kako hrvatski na
rod tako i srpski narod u Hrvatskoj, polazeči u borbu, imali 
za osnovni cilj da istjeraju neprijatelje iz zemlje j da unište 
njihove domače saveznike i domačeg neprijatelja. Ali vrlo 
brzo su naši narodi u čitavoj Jugoslaviji došli do saznanja 
da istjerati neprijatelje iz zemle i uništiti njihove domače



pomagače^ a ne učiniti nista drugo za bolje docnije uredenje 
države, ne bi značilo ništa, jer bi za nekoliko gcdina docnije 
opet imali ponovne nasrtaje fašizma, što bi onemogueilo 
srečan život narodima Jugoslavije.

Hrvatski i srpski narod u Hrvatskoj došli su do saznanja 
da samo zajednički život svih naroda Jugoslavije može ga- 
rantovati svakom od naših naroda slobodu, bratstvo, jedinstvo 
i ravnopravnost Srba :i Hrvata. To je bilo prvo saznanje na
ših naroda kad su oni pošli u borbu. Tokom same borbe narod 
je sve više i više dolazio do saznanja da nije dosta ni to, nego 
da narod treba da izgradi svoju narodnu vlast, da uzme vlast 
u svoje ruke da bi ostvario svoje ciljeve i punu slobodu. 
Osim ravnopravnosti, osim saznanja da narodi Jugoslavije 
moraju biti povezani zajedno u jednoj državi da bi mogli iz
graditi nezavisnu državu i prema torne slobodu, narod je do- 
šao i do saznanja da državu treba da osniva na demokratskim 
prinoipima. Sva ta demokratska načela koja su bila istaknuta 
u toku Narodnooslobodilačke borbe bila su posle utvrdena na 
Drugom zasjedanju AVNOJ-a i na Trečem zasjedanju ZAVNOH-a 
u Hrvatskoj. Prema torne, pitanje primanja ili neprimanja 
Ustava u načelu sa strane hrvatskog d srpskog naroda u H r
vatskoj jeste pitanje podudaranja ili nepodudaranja odluka 
Drugog zasjedanja AVNOJ-a, odnosno Trećeg zasj'edanja 
ZAVNOH-a, sa osnovnim načelima ovog Ustava.

Ja bih htjeo samo nešto spomenuti. Prelazeči preko glava 
i članova: 1, 6, 14, 20, 21 itd. koji govore c  Federativnoj Ju 
goslaviji, o narodnoj vlasti, o pravima naroda, o društvenem, 
socijalnom i ekonomskem uredenju, vidi se da su zaista ova 
načela koja su istaknuta u pojedinim članovima Ustava u po- 
dudarnosti sa načelima k o ja  je narod postavio za vrijeme Na
rodnooslobodilačke borbe, a koja je poslije fiksirao na Drugom 
zasjedanju AVNOJ-a, a u Hrvatskoj na Trečem zasjedanju 
ZAVNOH-a. Pita se: da li načela istaknuta u načrtu Ustava od- 
govaraju interesima naših naroda i težnjama koje su izražene 
utekovinama Narodnooslobodilačke borbe? Zaista, načela koja 
su istaknuta u pojedinim glavama načrta Ustava cdgovaraju 
težnjama svih slojeva naših naroda Jugoslavije. U prvom redu 
ona zadovoljavaju težnje i potrebe ogromne večine seljaštva, 
što se vidi iz člana 19; drugo, težnje radništva, što se vidi ’iz 
članova 14, 15 i 20; zatim, član 24 koji govori o ravnopavno- 
sti žena. Zatim ostale demokratske principe: sloboda savjesti, 
koja je načelno fiksirana u članu 25. Prema tome, kad prede
mo po- tačkama čitav taj Ustav, kad pogledamo1 osnovna nače
la koja su istaknuta u Ustavu, ko ja  govore i o državnim, i, poli- 
tičkim, i socijalno-ekonomskim problemima, onda vidimo da 
zaista ta načela garantuju slobodu svim narodima, blagosta



nje i punu demokrati ju ogromno j večini svih naroda u Jugo
slaviji.

Kome ne odgovaraju načela koja su istaknuta u Ustavu? 
Ne odgovaraju u pvom redu krupnim zemljoposjednicima, za- 
tim finansiskim magnatima, jednom dijelu visokog klera, špe
kulantoma i ostalim protunarodnim elementima koji nemaju sa 
interesima naroda ničega zajedničkog.

Ja mislim, drugovi i gospodo narodni poslanici, da ovaj 
Ustav treba primiti u načelu zato, je r  on ostvaruje takav d r
žavni, politički i. socijalno-ekonomski sistem koji odgovara 
željama, čežnjama i potrebama ogromne večine naroda u Ju 
goslaviji pa, prema torne, i hrvatskog naroda j srpskog naroda 
u Hrvatskoj. On odgovara ciljevima koji su istaknuti u Na- 
rodnooslobodilačkoj borbi, dakle, ciljevima i načelima koja su 
ušla kao kamen temeljac u političko-socijalni sistem koji je 
upravo u Hrvatskoj, koja je imala sreču da je imala tri godine 
dosta veliku teritoriju oslobodenu, došao do izražaja j počeo 
se izgradivati za ove dvije i po godine. Ovaj načrt Ustava, kako 
je iznesen, treba da se primi u načelu zato, jer on garantuje 
punu slobodu i ravnopravnost svima narodima Jugoslavije. 
Taj Ustav koji je ovde iznesen u načrtu treba da se primi u 
načelu, jer omogučuje pun razvoj svih pozitivnih narodnih sna
ga na putu ka izgradnji jedne snažne i močne Jugoslavije. 
Stoga ja  predlažem da primimo ovaj načrt Ustava u načelu 
onako kako je  iznesen. (Aplauz).

Potpretsednik: Reč ima narodni poslanik drug Murad
Šečeragič.

Мурад Шећерагић: Другови народнм' посланици, нацрт 
Устава који je поднет, о коме се дискутује у начелу, јесте 
плод дугогодишње борбе т ш е  иапредне омладине, јесте 
чедо четворогодишње крваве борбе са варварским окупа- 
тором и његовим- слугама. Он je највећа гарантија великих 
тековина Ослободилачког рата, гарантија најсветијих људ- 
ских 'права, он штити личну имовину, вјерске и нацио«ал- 
не слободе а нарочигго овај члан о одвајању цркве, вјере 
о д  државе, то je један крупаи догађај у  историји иаших 
народа. Тиме се отклања све што je штетно утицало на 
прогресиван развипгак наше друштвене заједнице. Ова ре- 
форма je неопходно шотребна ради нашег друштвеног и 
вјерског поретка. To je још једага драгоцен горилог у учвр- 
шћивању братства и јединства наших народа. Тиме се за- 
штићује и сама вјера о д  штетних утицаја политичких реак- 
ционара, и демагошких клика, које су у прошлости израб- 
љивале вјеру у овоје по литичке сврхе игићарлл-ка.

Ja fey изнијети једаи карактеристичан случај приликом 
избора, мислим 1922 год., кад je Спахова „Правда“ писала



да  je исламска вјера у опасмости. Тадш су иовивари »нггер- 
вјуисали тадашњег реис ул улему Џемалудина Чаушевића, 
ко ји  je одгов-арио да није вјера у опашости непо, можда, 
тнеки мавдат Спаков. А д-р Мехмед Опахо се доцније светио 
Чаушевићу, јер, кад му се иружила прилима, користећи се 
својим положајем у  влади, ©н je у Уставу всламске вјерске 
заједввце протурио параграф да за  реис ул улему ,не може 
бити изабран човек каји има 64 годиве, а пошто je Чауше- 
вић имао 64 године, то му je био овемогућен избор за 
реис ул улему. Овaiј, борац Чаушевић, када je бик> реие ул 
улељга, вије д азвољ ав ао д ам у сеу в јер ске  ттослове мијешају 
поједини ноли гичари ,и да својим положајем искоришћују 
вјерске масе. Он je био мрисиљеа да дође мод гадашњег 
краља Александра и да му се пожали ва поједш е мивистре. 
Тада га  je крал> питао je ли1 био код мшшстра Сршкића, a 
Чаушевић му je одговор-ио да1 je био, али шта je вајде кад 
о<в лаже. Питао ra je затвм je ли био  код претоједника 
владе Петра Живковића, а ои му je ©дгаворио да je био, 
али да исто тако ве помаже, јер je и он исто такав, дода- 
јући да o h  не може бкти реис ул улема. А ако Сршкић 
х©ће да уттравља вјереким иословима, овда нека метке чал- 
му на главу, па кека он буде реис1 ул улема. И тако je морао 
,да да оставку, пошто није вашао заштите ви код краља 
Александра. Он се je увек одликовао и показо да je дои- 
ста достојан овога положаја који  je заузимао.

Друг Кардељ у свом експозеу водвукао je да, je вели- 
ки ди10 в ж о к и х  фувкциоиера иаггаличког клера активно 
сарађивао са окупатором. Сви профeсиомалии и ковфесио- 
нални реакционари, како у земљи тако  и ван земље, су 
удружеви, јер болују од заједничке прљаве болести. Зато 
није усамљен случај католичког високог свештенства у из- 
дајству. Бил© je случајева и  иод извјеевог броја муслиман- 
ског високог овештеиства да су се огрешили о свој високи 
позив и о свој иарод и оиаџбину, елоупотребивши свој вв- 
соки положај, служећи окуватору w његовим слугама. Ja 
ћу взвијети прљаву улогу муслимаиског ви;соког свештевич- 
ког кадра са реис ул улемом, Фехим Спахом на челу, за- 
требачким имамо(м Исметом Муфтићем, X. Акифом, уста- 
шким муфтијом и другима, који су, служе*ћи 'Окупатору и 
ycraimiKOM п^главиику, злагласвом Павелићу, вршили зло- 
чине и према вјери, и према! народу, и према стаџбинп, па 
су  отишли толико далеко' у својим злочивнма, да су позва- 
ли великог кортеша., Хитлеровог и Мусоливијевог агента, 
палест!ивск0г муфтију Ел Хусеива кжо би  издаја била већа 
и према вјери, и вароду, ,и отаџбиаж. Они су.са злогласиим 
■палестилским муфтијом парадирали широм Босне и обма-



њивали лаковерне муслимакске масе које су од тога имале 
велику штету. Ови вјерски функциовер« мису извршили 
своју вјерску и чсвечаноку дужност и ниједном приликом 
нигде се није чуо њихов протест због великих зверстава и 
покоља), пљачки w npiorctea наших народа! а шрочито Срба 
и Муслимана.

Ja ћу, друпо&и, ианијети једаи сватао примјериз 1914- 
годииг приликом атентата иа аустриског престолонаследни- 
КЗ; Фердиаанда. Кад je тај атентат извршен, настали су ве- 
лики прогон», вјешања и упиштавања Срба и њ.ихове имо- 
вине дуж Босне и Херцеговине и тада je Сакиб Коркут у  
ковинама „Мизбаху“ угговорио муслгашаж таа човјечанске 
дужности, да се не би огрешили о своју браћу Србе. Том 
приликом je Саркотић наредио да се због тога затвсри 
Коркут. Тада je Чаушевић обукао свечано рухо' и отишао 
Саркотићу и рекао му да ie то учињено са његовим зна- 
њем и, ако je on ухапсио Коркута, онда сн пристаје да он 
иде у затвор, јер je његова кривкца. Вршећи своју дужност 
човјечанску он je упупио свима подручвим му вјерским' 
установама један распис да се не би ниједан муслиман 
огријешио о имовину и личадост 6pathe Срба, јер то-ислам за- 
брањује и каже да су огти öpaihai, и да их не би окупатор 
навео да то учине, a а&о то учиие, оетда: ће учинити велики1
i рк,}гх према браћи и према отаЈџбкки.

Друг Кардељ у своме експозеу подвукао je да одва- 
јање цркве од држ?ве не значи да вјерска заједница не може 
имати материјалну потпору од државе и да ће то зависити 
од саме цркве и пуководећчх људи цокве. To je логичио и 
то je праведно. Прапис нацрта овог Устава регдатровао je 
велике тековотче Народнсослободилачке борбе, a то je нај- 
значајнији дсжумент у историји наших народа, то je та- 
пија Федеративне Народне Републике Југославије.

Зато ћу ja ca задовољством гласати у начелу за овај 
Устав.

Потпретседник: Има ријеч Душак Васиљевшћ.
Душан Васиљевић: Узимајући ријеч да говоримонацр- 

ту Устава, који je -предмет данашње наше раеправе, ja ћу 
псгаозити ријечи друга Сииише Станковића и рећи да гсиво.- 
рим у своје име и као убеђени присталица Народног фрон- 
та. Приликом спомињања Народног фронта ja мислим! да 
je потребно истаћи улогу коју je Фронт играо у самом 
рату и после раиа v сви>м припремшим1 мјерама и у OiCTBa- 
ривању овога нацрта и свега оиога што са Уставом стоји 
у вези

Фровт као творевина. толико je од важности за дана-



шње вријеме, да би његов неспакак могао значити оно не- 
срећно цијепање које je постајаасо у стршкама у бившој 
Југославији. И једал од недостатака у прошлој Југослави- 
ји и један од узрочиика невоља састоји се баш у томе 
што ондашњи политлчки људи нијесу успјели да остваре 
једну основу једне нациовалне политике изван које би 
свака странка, радећи противк-о, извршила гријех према др- 
жави. И једна о д  тековин-ai Народноослободилачке борбе 
састоји се у том стварању Фронта. И кад митаистар друг 
Кардељ каже Д а  je овај Устав изграђиван у Народноосло- 
бодилачкој борби, онда треба узети и Фронт који je у 
исто вријеме корелат те борбе. И заиста, Фровт je извршио 
ову улогу у толикој мјери, д а  смо могли поћи на изборе 
у пумој с в и ј е с т и  д а  су каши бирачи, да су најшире масе о 
оснози озога Устгаа биле f  амио обавијештене. Оне ш с у  док- 
тринарно раоправљале тај Устав, али су знале једно: да
нема враћања на старо. To- je полазна, тачка која се ставља 
у дужност свтама омим-а који су рефлектирали иа повјере- 
ње народа. Нема враћања на старо, то се вероватно ripo- 
вело у свима федералним јединицама наше Федеративне 
Народле . Републике Југослазије и морало се спровести, 
јер свако враћан>г на старо значило би враћање старих 
зала KÖ'ja су нас довела до слома и збос којих смо подније- 
ли крваву борбу. У овом дому ттотребно je иагласити то, 
јер мислим да je састаз овога дома тж ав , а и Фронт je 
т а к а з ,  да je наша дужност д а  се м еђуссбш  обавијештавамо 
о гледиштима и схватањима појединих народа у нашим 
републикама баш по овим ооновним питањима. Ову улогу 
коју je фроит извршио, извршио je у пуној мјери у Боони 
и Херцеговини. И ja, кад говорим о томе, ja не говорим 
ТО као своје мшиљење, него говорим као мшиљење нај- 
већег дијела. н а ш а г  н^рода и  ' м и ш љ е њ е  маипег просјечног 
човјека.

Наш народ Босне и Херцеговине у овој борби се 
препородио толико, прекалио толико и стекао толико ис- 
куства, колико га није стекаО' ни за  вријеме прошле Југосла- 
вије, ни за вријеме аустро-утарског гооподства, да je онда- 
нас у  осно-вним питаљима један, иако се дијели на мусли- 
мане, иа;ко се дијели на! православне Србе, иако1 се дијели на 
католике Хр1вате. Да je с и  могао до- тога степена развити 
г.зсч’е сазнаље, заслуга/ je колико нашега човјека из тешке 
борбе и певоља које je поднио, толико, по моме миигље- 
њу, и заслуга воћстза из Народноослободилачке борбе и 
ауторитета који je постазљен v Народном фронту, ауто- 
ритета Комунистичке партије Југославије. Кад ово кажем, 
ja ‘не. говорим то као партиски човек, јер ja не могу казати



да1 сам ксмуниста, не затс- —то не бих то желио, него зато 
што немам оних добрих својстава која сам могао запа- 
зити у Комуиистичкој етранци и  у л>удима који су v то ј 
странци у борби сарађивали као ававгарда на челу са 
нашим вођом, маршалом Титом.

Ако гаогледамо у чему се састоји утицај Комуни- 
стичке странке Југославије на ваше јавно мишљење, на 
мишљење народа у Босни и Херцеговиии, онда ћемо виде- 
ти нешто што ми досада нисмо имали, а то je да смо се 
ми за вријеме рата) а под воћством ове странке, ослободили 
многих лредрасуда и многих заблуда, које су раздирале 
наш општевародви живот. Дотада су вас угњетачи делили, 
'тлачили и израбљивали. Комувистичка странка, ттосматрава 
са те стране, ве само од  ње саме вего и од вашег народа, 
има извјесва ш ојства која друге странке вемају. Ока прво 
није ексклузивва и вацрт овага Устава не показује апсо- 
лутво викакве тевденције комунизма као једне стравке. 
O ih показује тендевције једве друштвеве класе и  једке дру- 
штвене снаге, која иде за тим да цијелсш иароду без раз- 
лике буде добро и да се са 'ослобођењем од  непријатеља 
ослобађа рђавштине и. да се потпуно припрема за једав 
бољи и љепши живот у буду!ћности. Друго, ова je странка 
тгоказала необичну храброст, коју друге странке у мо- 
менту слома бивше Југославије нису имале. Тре;ће, ова je 
страмка пош зала  иеобичву 'пожртвовавост и  алтруизам. 
Четврто, ова je странка иоказала једну необичво велику 
ковструктивну снагу. Саставитв у овој Југославији коју 
-су раздирали секташки однОси, саставити борце, спремити 
их за борбу и  довести до аобједе и осигурати v  миру те- 
ковине побједе, ■— ja мнслим т  je то  таајвећа ковструктив- 
ност што се може замислити. Она то- није показала само 
ријечима, вије воказала обичном борбам, него je псказала 
у рату и вослије рата својиод: радо'м.

Кад Ђуро Салај захтијева од синдикзгга и  од фабричких 
радника да иду у Срем и да беру кукуруз за  Босну и Хер- 
деговиву, онда je то заиста један посао који не слада у 
;посао (професиотлпих радвика, али то  je осјетио цио на- 
род да прво треба варод исхранити, na да се ои може оспо- 
собити за одбраву земље. Зато у Босни и Херцеговини по- 
стоји једна пословица, једиа пословичка узречица: „Ако и 
нисам комувиста, ja сам за комувисте“. Кад то каже ваш 
човјек, он тачво каже своје становиште врема Комуни- 
стичкој стравци. To значи: „Ако имам да бирам између 
странака које ће ме водити, овда ihy да бирам Комунистич- 
ку  партију Југаславије“.

Ето, у  томе лежв снага овог Устава. И ja ca те страве

Ч



имам да кажем да ћемо се ми једино бринути о томе,. 
не да ли je Устав добар, него о моралној вриједнасти људи: 
који су Устав до-нијели и партнја које се налазс у Фршту. 
БилО' je говора о становишту које треба заузети о o b o .vi 

Уставу, али су се т а становишта -одређивала са гледи-шта 
странака и тражиле су се додирне та-чке, To je врло ле-по. 
И ja  зато без резерве гласам за  овај предлог Устава. 
(Аплауз),

П о т п р е т с е д и и к :  Реч има народни посластик Франце 
Лубеј.

France Lubej: Tovariši poslanci delovnega ljudstva Repu
blike Jugoslavije, k predloženem ustavnem predlogu 
bom govoril kot poslanec ljudstva Slovenije, združenega v 
Osvobodilni fronti slovenskega naroda in Ljudski fronti Ju» 
goslavije. Govoril bom v svojem imenu in imenu tistega slo
venskega ljudstva, ki mu danes če ni dano da bi mogli njih 
svobodno izvoljeni predstavniki svobodno govoriti v tem domu. 
Kričal bom o Ustavi v imenu ljudstva Trsta, Primorske in 
Koroške, ki se je borilo proti fašizmu, zmagalo z nami vredr 
pa mu vojaška uprava zaveznikov še vedno odreka pravico 
samoodločbe, odreka svečano proklamirano pravico Atlantske 
karte in Krimskega dogovora, odreka očevidno zato, da bi 
tamošnji zmagovalci in fašistički premaganci s pomočjo zlo
činskega gnoja, ki je pribežal tja  pred sodbo pravice, prido
bili na času in v drevovju na križ pribitega ljudstva zamorili 
njegovo trdno odločitev, v kateri je med borbo proti fašizmu 
izreklo svojo dobro premišljeno besedo in rekloi pred vsem 
svetom, vpričo zavežniških tankov da hoče biti po tej vojni 
končno tudi ono svobodno in združeno z brati v Titovi Jugo
slaviji.

Govoril bom za ustavni načrt, ker je ta Ustava sad borca 
za svobodo, ker je samo ta Ustava slika bojišča, volja zma
govitega ljudstva, napotilo- za delo v bodočnosti, ker ga je  
predložila Titova vlada, ki ima popolno zaupanje Ustavodajne 
skupščine, ker je Tito povedel ljudstvo Jugoslavije skozi 
borbo v zmago in ga bo pod novo Ustavo peljal na čelu svoje 
vlade skozi trdo  delo v boljše življenje. Govoril bom za 
Ustavo kljub temu, da je to edini načrt in ne bom čakal, če 
bi moral še kdo v dveh prihodnjih dneh predložil kak drug 
načrt Ustave. Govoril bom v zavesti da bi po stanju stvari 
v Jugoslaviji bil vsak drug načrt samo nedemokratičen, proti- 
ljudski. Daje se spremeniti in prestavit; besede, kakor skala 
trdno pa stojijo  načela-, osnova, vsebina. Ta pa se poi prestanem 
trp ljen ju  v Jugoslaviji in pri dveh milio-nih padlih borcev ne 
dajo  več spremeniti, prav tako, kakor se zmaga ljudstva nad



fašizmom in skrito reakcijo ne da spremeniti v njegov poraz. 
Doba čudežev je minila.

Ko stojim v tem domu mca tovariši poslanci, da kot 
izvoljeni poslanec v Domu narodov, poslanec malega sloven
skega naroda dam svojo izjavo o predloženi Ustavi, moram 
reči, da sem nemalo razburjen. Razburjen zaradi zgodovin
skega trenutka, pričakovanega od vseh velikih slovenskih po- 
koljenj stoletja nazaj. Zavedam se, da me vidijo Črtomirovi 
vojščaki, da me slišijo Prešeren, Levstik, Cankar, Ta ura mi 
nalaga dolžnost, da svojo izjavo povežem preteklost vsega 
slovenskega ljudstva kot dokaz, da slovensko ljudstvo skozi 
moja usta glasuje za predloženo Ustavo in za vsakega njenih 
osnovnih vogelnih kamnov zavestno z vso doseženo politič
no zrelostjo in odločnostjo, zato pa mirno, z lahko zavestjo, 
s ponosom in z vso težo odgovornosti. S to izjavo izpolj- 
tijuje slovensko ljudstvo oporoko borcev za svobodo vseh 
preteklih tisoč tristo let, odkar se slovensko ljudstvo pod 
škornjem nasilja ni moglo razvijati in zato tudi ne svobodno 
misliti, govoriti n delati.

Slovensko ljudstvo glasuje za Ustavo, ker glasuje za 
svojo zmago, za svojo oblast, za agrarno reformo, ker glasu
je za zemljo, glasuje za delovno ljudstvo, ker glasuje zase, 
glasuje za ločitev cerkve od države in šole, ker glasuje proti 
zlorabi vere, proti zločinstva cerkve, proti mračnjaštvu, ker 
glasuje za smrt fašizmu, pa za svobodo narodu.

Slovensko ljudstvo se je na, najusodnejšem ozemlju med 
nemškim, italijanskim in madžarskim imperializmom skozi 
trinajst stoletij upiralo in ohranilo. Ohranilo je svoj jezik, če
ravno so morale njegove hčere roditi tujcu. V tem času je 
slovensko ljudstvo izgubilo tri četrtine svojega ozemlja. 
Graščak in samostan, oba tujca, sta mu odvzemala najplod
nejšo zemljo, pol s silo, pol z zvijačo in prevaro, Zasedla sta 
njegovo duhovno polje in ga hotela spremeniti v nemislečega 
robota. Slovenski človek je moral v mrzlo tujino s trebuhom 
za kruhom, ne za izobrazbo, temveč zgolj za obstanek živ
ljenja. Rudarji v Ameriki in na Vestfalskem, služkinje v 
Egiptu, so obtožba proti veleposestnikom, proti graščakom, 
proti cerkvi, ki je v spovednicah in od umirajočih izsiljevala 
zadnjo njivico, groše za zamorčke, dokler niso slovenski si
novi, in hčere izgubili domačije in odšli po svetu kot brez
domci, da se je v lepi domovini šopiril tujec, s pomočjo do
mačega zapeljivca in izkoriščevalca. Jaz sam imam v Ameriki 
štiri brate in sestre. Vsi Slovenci v tujini, vsi rudarji, pastirji, 
hlapci, in dekle, zaničevani slovenski človek, vse delovno 
ljudstvo doma in v tujini glasuje za Ustavo, ker hočejo do
mov, ker hočejo na zemljo, ki jim je bila ukradena in oropana.



Vsi ti kličejo Republiki Jugoslaviji in maršalu Titu, ki jim je 
domovino osvobodil in očistil, graditi novo domovino pa mu 
hočejo pomagati.

Slovensko ljudstvo glasuje za Ustavo, ker glasuje za 
svoje svobodno življenje. Naša Ustava je preprosta konsta
tacija doseženega razvoja in jamstvo- bodočega razvoja. Tudi 
ločitev cerkve od države je samo ugotovitev tega, ker je že 
storjeno. Dejansko te ločitve ni izvedlo ljudstvo, temveč je 
to ločitev v zadnjih štirih letih izvršila vsaj na Slovenskem 
cerkev sama, ko se je ločila od ljudstva ter to ljudstvo izro
čila uničevanju tujca in mu pri tem sama pomagala. Zato je 
za vsakega Slovenca popolnoma naravno, da ljudstvo- odvze
ma cerkvi zlorabljene privilegije in da po zmagi, ko ljud
stvo gradi svojo državo, pušča cerkev, v kolikor bo še hotela 
prispevati k boljšemu življenju ljudstva, izven obsega držav
nega urejevanja.

Slovensko ljudstvo glasuje za svojo Ustavo, ker noče 
ničesar od stare Jugoslavije. V stari Jugoslaviji je bila Slove
nija po zaslugi obeh meščanskih političkih strank sramota v 
očeh delavnega ljudstva ostalih narodov. Slovenski poslanci 
so bili jeziček na tehtnici in sredstvo, s katerim je reakcija 
netila umeten spor med narodi, izigravala en narod proti 
drugemu in tlačila vse. Stara Jugoslavija je podpisala Nettun- 
sko- konvencijo, Rapallsko pogodbo, Koroški plebiscit ter iz
ročila sosednim imperializmom skoro polovico slovenskega 
naroda v raznarodovanje. Nova Ustava določa vso zaščito 
ljudskim republikam in vso podporo celote pri osvobajanju 
in ujedinjevanju narodov Jugoslavije. To določilo ni nikaka 
obljuba, temveč prisega samega ljudstva, ljudstva, ki ima 
svojo oblast in vsa sredstva oblasti.

Najmočnejša pridobitev naše borbe je bratstvo narodov 
Jugoslavije. Slovenski narod je bil v tej vojni prvič deležen 
resnične in nesebične pomoči srbskega, hrvatskega, makedon
skega in črnogorskega naroda. Verujemo v bratstvo narodov 
Jugoslavije in zato vemo, da bo kmalu svoboden in združen 
ves slovenski narod prav kakor bo svoboden ves makedonski 
narod. Z Ustavo potrjuje slovenski narod v borbi skovano 
bratstvo. Slovenski narod je pripravljen deliti svoje dobrote 
z vsemi narodi Jugoslavije, pomagati pri ustvarjanju sreče n a 
rodov, ki so imeli še težjo preteklost. Ko so se narodi Jugo
slavije po težki borbi našli v bratskem objemu, se je sloven
ski narod prvič v svoji zgodovini poslužil pravice po samo
odločbi. Poslužil pa se je tako, da je prostovoljno- odstopil 
od pravice do odcepitve in sklenil ostati v srečni hiši enako
pravnih bratov.

V naši borbi smo zbili vse malike. Zbili smo dvoglavega



orla, simbol protiljudske, posvetne in cerkvene oblasti in smo* 
postavili v nekdaj prepovedano slovensko trobojnico rdečo 
zvezdo. Ustanovili smo OF, ki je danes najbolje homogena 
politična zvorba brez strank in skupin. Slovensko ljudstvo 
glasuje za republiko. Ko smo bili pred tisoč tristo leti svobod
ni, smo imeli demokratično zadružno obliko. Ko je partizan
ska vojska po tisočtristo letih suženstva pod tujini in doma
čimi monarhijami prvega maja 1942 osvobodila prvo slo
vensko vas, je bila tam vzpostavljena republika. Tri leta 
že imamo republiko- dejansko, dve leti formalno. Tam k jer  
ima besedo ljudstva, ni mesta za monarhijo. V eni zemlji ne 
morate biti dva gospodarja.

Dosti besed slišimo o tem, da bo naša Ustava naletela 
na kritiko doma in pri naših zaveznikih v inozemstvu. Nočem 
fraz, pa kljub temu izjavljam da bom tudi zato glasoval za 
Ustavo. Priporočajo nam umerjenost, da v Ustavi ne bi šli 
predaleč, da je treba biti pameten in narediti kompromis te r  
poslušati glas zapadne demokracije. Čisto nepojmljivo je, da 
še obstojijo ljudje s takimi pomisleki. Pred kom, recite, naj 
imamo strah mi, svobodni ljudje? Svoboden človek vendar ne 
pozna strahu! In prvi svoboden človek je  bil rojen že v revo
luciji, zadnja štiri leta pa se je rodil v Jugoslaviji. In Ustava 
ima vendar nalogo, ugotoviti dejanski stan, zasititi rojenega 
svobodnega človeka in ga ohraniti pri življenju. Ali naj mar 
gredo svobodno izvoljeni ljudski poslanci manj daleč, kakor 
je šla Titova vojska, kakor je ponovno šlo ljudstvo Jugosla
vije? Ali je med starim in novim mogoč kompromis? Ni mo
goč! Ali je na oblasti ljudstvo- ali pa reakcija! Najmočnejši 
občutek, ki je postal last vseh borcev za svobodo, je občutek, 
da p o  Jugoslovani enakopravni vsem narodom in da smo na 
svoji zemlji svoji, gospodarji. In tukaj je dom, k jer govori
mo svobodno, po dolžnosti. Ali naj se mar bojimo zunanje 
tako zvane demokratične reakcije? Naše ljudstvo, naši narodi 
niso zmagali po milosti božji, zmagali so brez dovoljenja. 
Ljudstvo ni vprašalo, ali se sme bo/riti, dasiravno je bilo še 
pred štirimi leti na Zapadu tako dovoljenje politični bonton 
zapadne demokracije. Ne, naše ljudstvo je zmagalo samo 
zato, ker se ni nikogar balo, ker je poslušalo samo svoj glas, 
utrip svojega srca, ki je bil hkrati glas vseh zasužnjenih ljud
stev. Prav tako, kakor smo takra t uporno skozi puškino cev 
in vsemu reakcionarnemu varovštvu na kljub izvojevali svojo 
zmago, prav tako odločno gradimo danes našo demokracijo1. 
Dobro se zavedamo, da sprejemamo svojo Ustavo zase, za 
naše države. Mi torej ne delamo Ustave za zapadne države. 
Ni se nam torej treba ozirati nanje, kakor tudi one niso vpra
šale nas, ko so sprejemale svoje ustave. In nas tudi danes ne



poslušajo v Trstu in na Primorskem. Naša dolžnost pa je, da 
pr« sprejemanju Ustave prisluhnemo volji tistih, ki so- nam k 
naši zmagi pomagali, ki so naši vojni tovariši. To je Matija 
Gubec in njegovi kmetje, to je Prešeren, ki je že pred sto 
leti napotil ves slovenski narod iskat pot, k jer  si bodo sinovi 
Slave sami volili vero' in postave. To Ustavo so v svojih srčnih 
bolečinah pisali. Levstik, Cankar, gradili so jo  mučeniki'v Glav- 
njači in v Mitroviči ter vsi znani in neznani., veliki in mali bor
ci naših narodov skozi stoletja. Mi narodni poslanci Republike 
Jugoslavije smemo imeti bojazen samo pred možnostjo, da bi 
žalili tiste, ki so padli za to svodobo, ki so padli za našo svo
bodo in za svobodo vsega človeštva. Mi smo zmagali z našo 
borbo, s"pomočjo neizmernih žrtev Rdeče armade, sovjetskih 
narodov in s pomočjo vseh ljudi, ki so se kakorkoli borili p ro 
ti fašizmu in reakciji. Izvršili bi izdajo nad temi žrtvami, če 
bi sedaj v svobodi sprejeli Ustavo, ki ne bi bila orožje demo
kracije. Dokler še stojijo požgani domovi, dokler hodijo med 
zdravimi invalidi brez nog, dokler niso posušene solze in kri, 
dokler niso strohnela trupla, dokler vladata glad in pom anj
kanje, dokler zmrzuje deca poklanih roditeljev, dokler so brez 
pravic naši bratje izven naših mej, dokler se svobodno v na
šem sosedstvu sprehajajo največji mednarodni zločinci, dokler 
še grmijo topovi fašistični, dokler v svetu ni dokončno^ zma
gala pravica na vseh mestih, toliko časa je politični in voja
ški dezerter tisti, ki ne u trju je  s skupno borbo in s skupnimi 
žrtvami priborjenje trdnjave demokracije.

Mar naj se sramujemo glasovati za to Ustavo pred tisti
mi, ki so fašiste poklicali ali poslali v našo zemljo, mar pred 
vstaši, mihajlovičevci, nedičevci, Belo gardo, mar pred tistimi, 
ki so dajali nagrade in blagoslavljali morilce doma in v tu ji
ni? Ali naj bi se ozirali na tiste kvazi, demokrate, ki so tej 
izdajalski gospodi in njihovim koljašem aplovdirali, in ki jih 
sedaj redijo na Primorskem in na Koroškem, da še dalje pi
jejo  kri našim pretežko preizkušenim junaškim bratom in 
sestram?

Tisti, ki imajo danes pomisleke proti Ustavi, tisti ki se 
bojijo, kaj bodo rekli naši prikriti ali odkriti sovražniki, so 
sumljivo blizu tistim, ki so štiri leta poslušali izdajalski glas 
izdajalske vlade v Londonu, glas, ki je svaril narod pred upo
rom, ker je že takrat vedel prav kakor mi, da pomeni orožje 
v rokah ljudstva, trpečega triindvajset let v Italiji in Jugosla
viji, za reakcijo dokončno izgubo oblasti. Za ljudstvo so ti 
strahovi in te more prenehale že pred leti.

Glasoval bom za projekt Ustave posebno tudi zato, ker 
so v njem določila, ki bodo omogočila nagel in neoviran raz
voj delavskega razreda, žene in mladine, naše ljudske demo-



kracije do skrajnih možnosti družbenega razvoja. Moje pre
pričanje je: kdor je za oblast ljudstva, je tudi za nadaljni 
razvoj demokracije, ki se ne meri po vatlih in nima mej. Kdor 
bi hotel uzakoniti konec naše revolucije in ji postaviti meje, 
bi naravno moral glasovati proti ljudski oblasti sami, proti 
republiki, moral bi glasovati proti Ustavi v celoti. Danes pa 
ko se vode razlike, nastala je ljudska povodenj ki noče nazaj 
v strugo. Pritisk javnega mnenja bo dnevno pospeševal raz
voj. Borbi naših narodov se je danes zahvaliti, da se je tudi 
slovenski narod dejansko spremenil iz hlapca v gospodarja.

Ko so po prvi svetovni vojni stari pravniki sestavljali v 
Jugoslaviji enoten kazenski zakonik, je  prišlo med srbskimi, 
črnogorskimi in slovenskimi pravniki do značilnih načelnih * 
nesoglasij. Pravniki juga so hoteli postaviti določila, ki pre
povedujejo vojaško službo kriminalcem. Poznavajoč junaški 
duh srbskega in črnogorskega naroda, pri katerem je nošnja 
orožja najvišji ponos, so hoteli s to  določbo zmanjšati k ri
minal. Slovenski pravnik se je temu zasmejal in rekel: „Če 
boste postavili to določbo, boste v Sloveniji še poštene fante 
naredili za kriminalce”. Tako je prled dvajsetimi leti ocenil 
slovensko ljudstvo pravnik, ki je sam vihtel nad njim rimsko 
pravo. Danes je slovensko ljudstvo drugačno. Prvo priliko je 
porabilo, da je pod vodstvom najnaprednejših sil pokazalo 
svoje pravo bistvo in se v tej vojni dostojno postavilo v vrsto 
ostalih narodov Jugoslavije. Nehalo je biti suženj in spreme
nilo do korenih svojo naravo. Naše ljudstvo stoji danes trdne
je  kot gradovi. Še več! Gradove je podrlo in spreminja svoje 
himne. Zato glasuje slovensko ljudstvo za Ustavo kot za edino 
mogočo in samo po sebi razumljivo stvar. Pol naroda ima 
zunaj mej, pa se vendarle ne boji sovražnikov in ne gleda 
njih števila. Dobro se zaveda, kakšno Ustavo mu mora dati 
Ustavodajna skupščina, ki je bila izvoljena v državi ki jo  je 
osvobodil Tito z ljudstvom, k jer vlada Tito z ljudstvom. Do
bro pa tudi ve, kakšna bi bila Ustava, če bi ljudstvo ne zma
galo. Nastalo bi Šentjernejsko leto in solnce bi utonilso za de
lovno ljudstvo.

Če bi zmagal fašizem, bi imele preotele človeške sence fa
šistično ustavo. Če bi zmagal Mihajlović, bi imeli poslabšeno 
Karadordevo diktaturo. Ker pa je zmagalo ljudstvo in to s 
pomočjo naprednih sil sveta, pa moremo mi, poslanci tega 
ljudstva, sprejeti samo tako Ustavo kakor je ta. Zato je n a 
ravno, da je vložen le en načrt. Dokler bo en sam Titov vojak 
nosil puško, bodo zastopniki ljudske republike glasovali samo 
za tak ustavni načrt, kajti oboroženo ljudstvo je ustvarilo 
svobodo zase. Tako bo glasovalo zato, ker se zaveda zgodo
vinskega trenutka, veličine borbe in žrtev, odgovornosti za na-



^zaj in za naprej, pred narodi Jugoslavije, pred vsemi nartodi, 
iki so doprinesli svoje žrtve za zmago ljudstva Jugoslaviji. S 
sprejetjem demokratične ljudske Ustave se bodo narodi Ju 
goslavije oddolžili tem žrtvam in povedali še neosvobojenim 
•bratom in narodom: „Vedite, Titova republika je tvtfdnjäva 
-demokracije vsega sveta! Naša zmaga je vaša zmaga!”

Izjavljam da bom glasoval za ustavni načrt. (Aplauz).
Потпретседник: Ријеч м  народни посланик друг Бо- 

жидар Масларић.
Божидар Масларић: Другови народни посланици, сви 

товорници подвукли су основне прииципе који су ушли у 
овај наш нови пројекат Устава. Изгледа да не бисмо има- 
ли више niTiai ту да кажемо. Нарочито м,и je  пријатнО) кон- 
статовати да су другови народни посланици подвукли те 
огромне промене које су произашле у социјално-економ- 
ској структури иаше земље и што су -положене као осно- 
ве  за изградњу нашег Устава. Али, ja хоћу да подвучем 
још  један моменат. У нацрту Устава ja  видим онај пут који 
су прешли наши славни народи у току Ослободилачке бор- 
бе. У овом Уставу ja видим прве пушке које су пукле на 
нашој партизанској земл»и. Видим Ужичку републику, ви- 
д и м  Санџак који гори, видим македонски гаарод који се 
бори за овоју слободу, :видим храбру Црну Гору која бра- 
ни своју слободу и независност земље, видим пЛамтеће 
-остале наше крајеве, видим цео хрватски и словеначки на- 
род који се бори за  своју сло1боду. Тај славни пут наро- 
чито je подвучен у  овоме Уставу. И баш т а ј  факат да мн 
.дебатујемо о нацрту Усгава, да водимо о н>ему дискуси- 
ју, то je крува, то je -завршетак тога славиог пута који су 
прешли наши народи шредвођени нашим другом Титом.

Друг Кардељ je подвукао у  свом е о б р азл ож ењ у да je 
o h o  основно што je  произаш ло к о д  нас, —  промена у  вла- 
•сти. Другови с у  о томе говорили, али и ja  х о ћ у  д а  се на 
томе моменту задржим и д а  каж ем, како je уп р а в о  проме- 
на на власти извршила д у б о к е  социјаЛне и екоМомске про- 
'мене у иашој стварности1. Да се усп еш н о води један рат, т у  
није потребно сам!о оружје и муииција, т у  je  потребна хра- 
на, одело и обућа за војску и м ного д р у ги х  ствари. Т у  je 
иотребно д а  се исхрани и онај нарол који  подупире т у  сво- 
ју народггу арммју. Чиме с у  се сл уж и ли  наш и народи у  бор- 
би за своју слободу и за с в о ју  н езавк сн о ст?  На ттрвом ме- 
сту, оии е у  узимали државна имања, имања н аш и х народ- 
»их вепријатеља н На тај начин стварали једн о уп о р и ш те 
Hai које се ослања наш «арод и гаапга народла армија. На 

т а ј  начин Стваран je тај државни сек то р  к оји  се спом ињ е 
у  нашем Усгаву.



Даље, у  нашем Уставу спомиње се приватно-капитали- 
стички сектор. Ми нарочито подвлачимо то да су м н о т  
честити родољуби, многи имућни људи до последње своје 
овце, до последњег свог комада хлеба давали нашој на- 
родној армији. И кад ми уносимо у пројекат Устава да 
признајемо приватну својину, то онда није никаква каму- 
флажа, никаква демагогија. Тај приватни сектор, тај че- 
стити1 и поштени сектор je оваквом улогом и овојим еко- 
номским прилогом извојевао себи место у нашој иовој на- 
родној републици.

Дал>е се опомиње наш задружни сектор. Наша сироти- 
ња, и радничка и сељачка, имала je врло оскудна средства 
и у иман>у и у средствима за  производшу. <Кад je плануо 
рат, кад je требало да се браии слобода и независкост зе- 
мл>е, оида су сви ти људи скупљали сва та средства да би 
н>има помогли народну борбу. На тај начин створене су- 
задруге. И кад говоримо о задругама, онда ми не говори- 
мо и не мисл-имо На старе задруге, које су биле оруђе ф и- 
нансиског капитала, него на нове задруге кроз које ће про- 
вејавати партизански дух, дух којим су живеле наше за- 
друге за  време наше Народноослободилачке борбе.

Ето, видите, та  три сектора, то je та социјална еко- 
номска база: на којој треба да се подигне наша правна 
зграда. Ми нарочито инсистирамо да то уђе у Устав и: 
овде није било говорника који би говорио против тога. A 
због чега je то важно? Важно je, другови народни по- 
сланици, због тога што ми, кад хоћемо да изграђујемо др- 
жаву, кад хоћемо да изграђујемо кућу, морамо да знамо 
какав нам je темељ, каква нам je основа, да бисмо могли 
д а изградимо тај наш дом. Без темеља, без основе не може 
Да се изгради надградња, или како 6paiha Руси кажу,, 
„надстројка“.

Полазе1ћи из те социјално-економске структуре наше 
земље, ми стварамо народну државу. Кад погледамо на 
свет, ми можемо да кажемо д а je овај тип државе који: 
произлази из ове социјално-економске спруктуре, — наро- 
чити тип, и да се он разликује од типова других држава 
које имамо у свету.

Ако погледамо на Запад, на Америку, видећемо да су- 
те државе, у којима на власти седи једна мањина народа,. 
да су то класне државе, да Су то државе у рукама финан- 
сиског капитала. И стара Јутославија са својим државним: 
уређењам била je исто тако оруђе капиталистичких клика: 
и велепоседника. Значи да су те државе биле оружје у ру~ 
кама једне мањине за угњетавање огромие већине радног 
иарода. Јер, држава, као производ класних супротностиЈ,



4Шје ништа друго него апарат за  држање у потлаченом 
стању угњетених маса.

Наша стара Југославија, од њеног почетка па до кра- 
.ja, била je диктатура финансиског катштала. Сећам се из 
0'Них првих дана, када се стварала стара Југославија, када 
владајуће класе још нису тако сигурно седеле у  своме седл.у, 
,да je Комунистичка партија на општинским изборима у 
Београду добила већину и када су одборници комунисти 
отишли да интервенишу код министра Драшковића за при- 
јем дужеости, он je њима тада казао: „Господо, ми вама 
•општину не дамо, ми ћемо je бранити оружјем“. Значи, ни 
«онда, када je било т,зв. привидне или формалне демокра- 
тије , ни онда те демократије није било. To се исто дого- 
дило у Нишу, то се догодило у Загребу, то се догодило и 
у  Осијеку и у Славонском Броду, у Љубљани и по другим 
градовима. И када узмемо њен дал>и развита«, ми видимо 
да се цела стара Југославија развијала од привидне, фор- 
:малне демократије до своје кулминационе та.чке, до отво- 
;рене војио-фашист-ичке диктатуре. А због чега je све то 
било1, због чега се мењао облик владавине v старој Југо- 
славији? Он се мењао због тога што се социјална база све 
више и више сужавала, .ai државии апарат и бајоиети били 
<су та сила која je омогућавала да се те владајуће клике 
;држе на власти. Таквог типа су све даиашње државе у 
Западвој Европи.

Имамо још један тии државе, a to- je на Истоку, у Со- 
вјетском Савезу. У Совјетском Савезу, као што на;м je по- 
знато, изграђен je социјализам. Са великом Октобарском 
револуцијом проглашена je диктатура пролетаријагга. Да- 
нас TaiMo нема класа. Совјетска држава, то  je држава! која 
'брани социјалистички поредак. Пошто код нас тога нема, 
=какав тичт треба да узме1 наша држава? Н>ој не одговара; ни 
онај тип иа Западу ни онај иа Истоку, иего њој одговара 
овај што je створила наша Народноослободилачка борба, 
тј. онај који произлази из ове конкретне оитуације коју 
ми имамо дана-с. Према томе, ми говоримо' да je наша др- 
жава, народна, тј. држава раднога варода града и села, да 
je ово управо држава свих људи који су je створили.

Ето, видите, другови, због чега и карактер те наше др- 
жаве има! своје специфично обележје које се разликује и 
од других држава у Западаој Евроши и од државе Совјет- 
ског Савеза.

Сада се поставл>а још једно питање. Полазећи од тога 
Да je држава апарат за  угњетавање, да je држава произ- 
вод класних супротности, поставља се питање какав зада- 
т а к  стоЈи пред том државом. Другови народни посланиди



већ су овде говорили да ће они гласати за тај Устав, јер» 
тај Устав брани интересе и тековине Народкоослободилач- 
ке борбе. To je једно. — Народни посланици гласаће за 
Tiaj Устав и због тога, што тај Устав омогућује развој те- 
ковина наше Народноослободилачке борбе. To je друго. И 
треће, народни посланици гласаће за тај Устав и  »бог тога- 
што су и наш Устав и наше уређење уперени против оста- 
така фашизма и свих оиих кореиова који ће рађати фаши- 
зам и реакцију.

Из свих тих разлога, другови, ја  ми-слим! да овај наиг 
предложели нацрт Устава потпуно одговара тековинама 
наше Народноослободилачке борбе, да он потпуно (излази' 
из наше конкретне стварвости, да то вије кућа на песку 
и због тога што он осигурава и развој тековина наше На- 
родноослободилачке борбе, а уперен je против остатака 
фашизма1 и реакције, ja ћу за тај и такав Устав у, начелу да; 
гласам. (Аплауз).

Потпретседник: Да ли још ко жели од другова «арод- 
них посланика да говори у начелном претресу? (He јавља се- 
нико). Пошто се нико више вије јавио за ријеч, то je пре- 
трес у начелу о нацрту Устава завршеи.

Прелази се, у  смислу члана 21 Пословника, на гласа- 
ње Гласа се дизањем руку. Молим другове народне посла- 
нике који прихватају овај нацрт Устава у иачелу да изволе 
дигнути руку. (Сви дижу руке). Од присутних 26 народних: 
посланика: сви су гласали у 'начелу за предложени нацрт
Устава. Према томе нацрт Устава je примљен у начелу.

Стављен je пркјеллог да ову сједницу закључимо, а иа,- 
редну закажемо за понедељак у 4 часа по лодне са днев- 
ним редом: расправа у појединостима о нацрту Устава
(Прима се). Пошто je предлог прихваћен, данашњу седницу' 
закључујем.

(Седница je закључена у 18 часова).



Ш е с т а  с е д н и ц а
(17 децембра 1945 године)

Почетак у 16,10 часова.
Претседавао претседник Божидар Масларић.
Претседник: Отварам шесту сед»ицу Уставотворног од- 

бора Скупштине народа. Молим друга секретара да изврши 
прозивку чланова Одбора.

Заменик секретара Богдан Орешчанин прозива члано- 
ве Одбора.

Претседник: Присутно je 20 народних посланика. Мо- 
лим друга секретара да прочита записиик прошле седнице.

Заменик секретара чита заиисник пете седнице Уставо- 
творног одбора Скупштине иарода од 14 децембра 1945 
године.

Претседник: Има ли примедаба на овај запис-ник? (Не- 
ма). Примедаба нема, з«ачи, овај се записник оверава.

Саопштавам Одбору да. je m  основу Пословника при- 
сутан седници Одбора д-р Лео Гершковић, у  име Министра 
за Конституанту, да за време дискусије даје потребна оба- 
•вештења.

Прелазимо на претрес нацрта Устава у  појединости- 
ма. Молим чланове Одбора да своје предлоге подносе фор- 
мулисане у смислу чл. 6 и 16 Пословника Уставотворног од- 
бора. Напомињем да по Пословнику сви чланови Одбора, 
као и с:ви народни послаиици, имају право да подносе сво- 
је предлоге и о оним одредбама нацрта Устава које су већ 
изгласане и то све док нацрт Устава у Одбору не буде из- 
гласав у целини. Ми ћемо сада прећи на претрес нацрта 
Устава у  појединостима. Молим секретара да прочита прву 
главу.

Заменик секретара чита све чланове главе I нацрта 
Устава.

Претседник: Другови народни посланици, Уставотворни 
одбор Савезне скупштине претресао je већ и II главу на- 
црта Устава. Тамо je пало много предлога, од којих je веке

_______________ . . .  m



Министар за Конституанту примио и Одбор усвојио. Зато 
мислим да би ради раиисшалкшгције нашег ра,да било 
потребно да нам друг Гершковић ттрочита те промене 
које су усвојене д-ai не бисмо ми после тапкали на једном 
месту.

Владин повереник  д-р Jleo Гершковић: У члану 3 први 
р е д  овако .raaia»: „Државив прб Федеративве Народне Ре- 
публи.ке Југославије ■претставља тољ е окјјужеио житним 
класјем“, умјесто ријечи „са два снопа житног класја“ како 
ј : е  било првобитно у иацрту. Онда, дал->е, умјесто „Снсшови 
су...“ итд. долази: „Класје je гаа дну повезаио траком на 
к о ј о ј  j e  исписан датум 29-XI-1943“. Затим, предзадња ријеч 
у томе члаку — „сјајан“ испушта се.

У члану 4 v реченици „Боје заставе cv положене хори- 
зовтално“, умјесто ријечи „хоризонтално“, долази ријеч 
„водоравио“, а риј(еч „одозго“ долази исгтред ријечи 
„плаво“.

У сљедећој реченици, која гласи: „Оважа- боја заузима 
једну трећиету простора ви1С,и.не заставе“, умјеето ријечи „ви- 
сине“, долави ријеч „ширине“. Сљедећа реченица гласи: „Зве- 
зда, има лравилан гтетокраки облик, црвена je и  оивнчена 
златом“, брише се заграда ai остају ријечи „жутом ивицом“. 
Даље: „Средишва тачка звезде поклапа се са тачком у ко- 
јој се секу дијагонале заставе. Горњи крај звезде улази до 
половине плаве боје заставе, тако да доњи краци звезде 
добијају одговарајуће место у црвеној боји заставе“.

Претседник: Гбсподо народда посланици, молим да се 
изјасните да ли мислите да се дискусија води о ч«тавој 
глави или да читамо члан по члаи? (Гласови: Члан по члан). 
Молњч секретара да прочита члан 1.

Заменик секретара чита члан 1.
Претседнш: И:ма реч Радован Зоговић.
Радован Зоговић: Предлажем да чла;н 1 гласи: „Феде- 

ративна Народна Регтублика Југославија je савезна држава 
републиканског облитса, заједиица равноправких народа 
к о ј . и '  су слободро изразили своју вољу да живе у заједнич- 
к о ј  држави“, а не „да остану у заједничкој држави“. Ина- 
че je неизбјежно двојако тумачење овога члана.

Претседник: Има реч Милош Царевић.
Милош Цар1евић: Ja сматрам да треба да остане oiBiaj 

члан овако како гласи, да остану у овоме члану и речи „Ју- 
гославија je савезна кародна држава“ и речи „заједница 
равноправних народа“, што би изгледало да je књижевно 
један плеоиазам, али правнички није сувишно због тога, јер 
хоће да се нагласи да je она; народна држава без обзира 
На наслов главе. Исто тако сматрам да je погреншо тума-



чење да би могло да се мисли да се народи' тек сада уједи- 
њују, i.ouiro je Привремена скушптина иримила одлуку до- 
несену у Јајцу где je стварно извршено уједињење.

Претседник: Има реч Синиша Станковић.
Д-р Синиша Станковић: Иако бих се у суштини сложио 

са суштином прииедаба друга Зоговића, сматрам да би по- 
следња реченица требадо да остане ако «и због чега дру- 
гог, оно због тога што je та одлука донесена у Јајцу. У 
Јајцу je донета одлука да су народи решени да остаиу ује- 
дињени у Југославији. He знам да ли би згодно било да 
Уставом мен>амо једну историску одлуку, коју треба Устав 
само да потврди.

Ja се слажем са предлогом господина Царевића да je 
нази;! наше државе „Федеративна Народна Република Ју- 
гославија“, али ми имамо и треба да подвучемо да je о«а 
и савезна народна држава'. Што се тиче ових речи: „да
остану уједињени“, ми смо донели на Другом заседању 
АВНОЈ-а одлуку да су наши народи под окупатором изра- 
зили своју чврсту вол>у да остану и даље уједињени.

Претседник; Има реч Јосип Ру-с.
Јосип Рус: Ja мислим да останс члан 1 како je предло- 

жен, јер то одговара стварности.
Претседник: Има реч Радован Зоговић.
РадОван Зоговкћ: Понођо инсистирам на иромени чла- 

на 1 Устава. Слажем се да остану ријечи: „народна држа- 
:ва републикавског облика“, али инсистирам да се задњи 
дио овога члана промијени. To, да ли je у Јајцу речено 
ова«о или онако, не мора да  буде одлучујуће. Ja се, доду- 
ше, не сјећам тачно јајачке формулације, али знам да je 
она значила и један ударац по Недићу и усташама, који 
су хтјели да заувијек сахраие Југославију. У Јајду, наши 
народи су, преко својих претставника, рекли да нису уни- 
штени и да хоће да живе заједно. Даиас већ није таква 
ситуација.

^ а д  кажем да су наши народи „слободно изразили сво- 
ју вољу“, ja не мислим да се о;ни тек данас уједињују, али 
мис ihm да наши народи у старој Југославији нису били 
уједињени. Промјена овога ‘члана нужна je зато, да га љу- 
ди ие би двојако тумачили. А такво тумачење било би не- 
избјежно, ако остану ријечи: „да ост-ану уједињени у Jv- 
■гославији“, јер !ће једни мислити и тврдити да je уједиње- 
ње извршено у Јајцу, а други да je уједињење извршено 
још 1918 године, итд.

ПретседниК; Мма реч министар за  Конституанту Ед- 
з а р д  Кардељ,



Ministaar za Konstituantu Edvard Kardelj: Ja se slažem sa  
drugim predlogom druga Zogovića, da se izmeni kraj prvoga, 
člana Д da se stavi „koji su slobodno izrazili svoju volju Ш  
žive u zajedničkoj državi” mesto „koji su slobodno izrazili 
svoju volju da ostanu ujedinjeni u Jugoslaviji”. U Jajcu je  
nekada bilo potrebno reci za naše narode da ostanu ujedinje- 
ni u Jugoslaviji, jer je onda postojala stara Jugoslavija. Me- 
dutim, mi sada dajemo jedan nov ustav i time polažemo nova 
pravnu osnovu novoj državi, Federativnoj Narodnoj Republici 
Jugoslaviji i samim tim ja  mislim da je pravilnije reci da s a  
narodi Jugoslavije rešili da žive zajedno u jednoj državi, da 
žive u zajedničkoj državi, nego da to  povezujemo sa starom 
Jugoslavijom. Onda kada se u Jajcu rešavalo bilo je potrebno 
naglasiti kontinuitet stare Jugoslavije. Medutim, sada je važni- 
je naglasiti suverenitet narodni i zato mislim da treba prihva- 
titi ovaj predlog: „koji su slobodno izrazili svoju volju da živa 
u zajedničkoj državi”.

Претседник: Реч има друг Царевић.
Милош Царевић: Молим в-aic да се разумемо. Ja нисам 

бранио’ ову формулацију да бих бранио континуитет старе 
Југославије. Само са том изја-вом примам објашњење дру- 
га Министра за Конституанту.

Претседник: Нико се други ш је  јавио з-а реч. Прелази- 
Мо на гласање. Прво ћемо гласати како су били поднети:: 
предлози. Реч има Јаша Продановић.

Јаша Продановић: Кад народни послаиик предлаже 
кеку измену оида се најпре гласа о 'првобитном тек-сту. 
О-вде je Министар за Конституанггу предложио измену № 
зато треба гласати о тој измени.

Претседник: Онда ћемо гласати тако. Молим секре- 
тара да прочита члан 1 са предложеном «зменом, да знамо 
за шта ћемо гласати.

Заменик секретара чита члан 1 који гласи:
„Федеративна Народна Република Југославија je ca* 

везна народна! држава реиубликанског облика, заје^ница 
равноправних народа, који су слободно изразили своју 
вољу да живе у заједничкој држави“.

Претседник: Ко je за то да се члан 1 прими овако 
к ж о  je про!Чита!н, века дигне руку. (Сви дижу руке). К о  
je против? (Нико не диже руку). Значи да je чдан 1 прим- 
љен у прочитаној редакцији..

Прелазкмо на члан 2. Молим секретара да прочита 
члан 2.

Заменик секретара чита члан 2 нацрта Устава.
Претседник; Има ли какав предлог за овај члан? Реч 

има д-р Синиша Станковић.



Д-р Синиша СтанКовић: Jai бих предложио да се код, 
овога члана предложена реч „сачињавају“ замени речју 
„чине“.

Претседник: Има ли још какав иреддог? (Нема). Да 
ли се друг Министар з а  Конституанту слаже са учињеним 
предлогом?

Едвард Кардељ: Ja се слажем с предлогом.
Претседник: Онда молим заменика секретара д а  про- 

чита члан 2 са предложеном изменом да место речи „са- 
чињавају“ дође реч „чиие“. Реч mia  д-р Бранко Чубри- 
ловић.

Д-р Бранко Чубрило-вић: Ja предлажем да остане у 
предложенам тексту г.ијеч „сачињавају“ и да се не замје- 
шује ркјечју „чиме“, јер je пуннји о б ш к  ријечи „сачињава- 
ју“ него „чиие“.

Јаша Продаиовић: И ja сам истог мишљења.
Претседник: Реч има Министар за Коиституанту.
Едвард Кардељ: Ja суштину језика не разумем добро, 

па мислИм да би могло да остане како су другови предло- 
жили — „сачињавају“ —  у  предложеншл тексту.

Фране Фрол: J a  мислим да ово треба оставити једном 
редакционом одбору, који би могао to стилистички да 
дотјера.

Претседник: 11релазкмо на гласање. 'Ко je за то да у 
предложеном тексту остане реч „сачињавају“, нека дигне 
руку. (Сви дижу руке). Ко je против, нека дигне руку. 
(Нико не диже руку). Пошто су сви за то да у предложе- 
ном тексту остане реч „сачињавају“, молим заменика се- 
кретара! да изволи прочитати члан 2 у предложеној 
редакцији.

Заменик секретара чита члан 2 у предложеној ре- 
дакцнји.

ПретседниК; Објављујем да je члан 2 примљев у пре- 
дложеној редакцији. Молим заменика секретара да изволн 
прочитати члан 3.

Заменик секретара чита члан 3 у предложеној ре- 
дакцији.

Претседник: Реч има Министар за Конституанту.
Едвард Кардел>: Ja мислим да треба да остане овај 

члан у предложеној редакцији.
Претседник: Има ли ко какав предлот? (Нема). Хоће- 

те ли да прочитамо оно што je било у Савезној скупшти- 
ни? Уосталом, ви имате забелешке Of томе. Ко жели р!еч? 
(Јављз се д-р Синиша Станковић). Реч вма д-р Синиша 
Станковић.



Д-р Синиша Станковић: Ja бих предложио следећу из- 
мену. У претпоследњој речеиици поиавља! се један исти 
израз двапут. У питању je израз „налази се“. Тај би се 
израз могао заменити на следећи начин. Тај се израз нала- 
зи! и између речи „врхова класја“ и „петокрака звезда“. Ja 
бих тај израз „налаз« се“ на овоме месту заменио речју 
„стоји“. Иначе ,се тај израз понавља дваиут, што не одго- 
вара духу нашег језика, «оји je богапг иаразима, дакле, 
место „налази се“ да дође „стоји петокрака звезда“.

Претседник: Има ли још какав предлог?
Фране Фрол: Уставотворни одбор Савезне скупштине 

усвојио je приједлог да се код ово-га члана ријечи: „29 новем- 
бар 1943 године“ замијене ријечима: „29-XI-1943 године“, 
ла предлажем да, и ;ми учинимо ту измјену.

ПретседниК; Има ли још ко какав предлог? (Нема). 
Друже Министре?

Едвард Кардељ: Ja бих се сложио са овим што je ре- 
шено у савезној Скупштини.

Претседник: Имате ли ви тај текст? (Гласови: Нема-
мо). Д а прочитамо текст Савезне скупштине.

Милош Царевић: Са овом допуном: „Државни грб
Федеративне Народне Републике Југославије итретстављен 
je пољем. . Он не претставља поље како- je у нацрту ре- 
чено, него je претстављен пољем.

Претседник; Више предлога нема. Сад ћемо да пре- 
ђемо на гласање. Молим секретара да прочита текст како 
je усвојен у Савезној скупштини, пошто се Министар из- 
јаснио за тај текст.

Д-р Бранко Чубриловић: Какве je боје трака?
Едвард Кардел>: Ниједан устав нема одређивање боја 

у  'Самом грбу!
Д-р Бранко Чубриловић: Мора да се зна боја!
Едвард Кардељ: Ja бих узео формулацију како стоји 

у тексту. Овде бих ставио: „Усред поља je пет буктиња“, 
или „има пет буктиња“.

Кирило Савић: Ja бих се сложио са редакцијом како 
je изложеиа у Савез!Н10ј  скуггштини, али овако поправљеном: 
„Између врхова класја je петокрака звезда“.

Претседшш: д а ли се слаже Министар?
Едвард Кардељ: Слажем се.
Претседник: Министар се слаже. Ja бих молио госпо- 

Ду народне посланике да се не ја<вљају за реч кад се «сцр- 
;пу с®и предло!Зи и кад се ствар већ стави на гласање. Мо- 
лим друга секретара да прочита ту формулацију члана 3.

Заменик секретара: „Државни грб Федеративне На- 
родне Републике Југославије 'претставља поље окружено



житним класјем. Класје je на дну повезано траком на Kojof 
je исписан датум 29-XI-1943. Између врхова класја je пето- 
крака звезда. Усред тгол>а налази се пет' буктиња косо по- 
ложених, чији се иламенови опајзју у један пламен.“

Претседник; Стављам на гласање текст који je прочи- 
тао друг секретар. Ко je за овако стилизован члан 3, века 
дигне руку. (Сви посланици дижу руке). Ко je против, нека 
дигне руку. (Нема. нико). Објављујем да je члан 3 усвојен 
онако како je прачитан. Молим друга секретара да -прочи- 
та члан 4.

Заменик секретара чита члан 4 нацрта Устава.
Претседник: Друже Мииистре?
Едвард Кардељ: Ja бих предложио оне измеие које

су усвојене у Савезно-ј скупштини.
Претседник; Молим друга секретара да прочита члав 

4 са изменама у Савезној скупштини.
Заменик секретара (чита): „Државна застава Федера- 

тивве Народне Републике Југославије састоји се из три 
боје: плаве, беле и црвене, са црвеном петокраком звездом 
у средини. Однос ширине и дужине заставе je један према 
два. Боје заставе су положене водоравно и то овим редом 
одозго: плаво, бело и црвено. Свака: боја заувима једну 
трећину простора ширине заставе. Звезда има правилан 
петокраки облик, црвена je и оквичена златном (жутом) 
ивицом. Средишиа тачка звезде псжлапа се са тачком у 
којој се секу дијагонале заставе. Горњи крај звезде улази 
до половине плаве боје заставе, тако да доњи краци звезде 
добијају одговарајуће место у црвеној боји заставе“.

Радован Зоговић: Слажем се са'измјенама ко је су
прочитане и предлажем још једну. Мислим да je непо- 
требно и гломазно оно „једну трећину простора ширине“. 
Треба просто — „трећину шириве“. Даље предлажем да 
мјесто „крај звезде“ дође „крак звезде“.

Претседник: Има ли још ко какав лредлог? (Нема). 
Шта мисли друг Министар?

Едвард Кардељ: Ja мислим да се прихвати предлог; 
да се избаци реч „простор“.

Заменик секретара: Ja мислим да се код боја где
стоји „плаво, бело и црвено“ треба да стави „плава, бела 
и црвена“.

Претседник: Шта мисли друг Министар о овом
предлогу?

Едвард Кардељ: Мислим да  то није потребно. Овде 
Се каже да су боје 'положене и то овим редом: „плаво, бело 
и црвено'“.



Претседник: Прелазимо на гласање. Молим другове 
лгосланике који су за овај текст који je прочитао друг се- 
-Кретар са измеда^а у Савезгаој скупштини и са. овом изба- 
ченом1 речи „rtpocT O p“, н е к а  д и г н у  руку. (Сви посланиии 
Дижу руке).

Јаша Продановић: J a  са м  з а  т о  д а  о в е  б о је  гла:се: 
„ п л а в а ,  б е л а  и Ц р в е н а “ .

ПреТседник: Пошто je већина шримила овај члан, пре- 
-лазимо Hai ч л а н  5. Моли.м друга секретара да прочита чланб.

Заменик секретара чита члан 5 нацрта.
■ Претседник: Има ли ко какав предлог код овог чла- 

на? (Нема). Ко je за овај члан како ra je прочитао се- 
кретар, нека дигне руку. (Сви чланови Одбора дижу руке)* 
Ко je против? (Није нико). Значи да иема никог против и 
. Да je глава I усвојена. Прелазимо на главу II. Молим друга 
секретара да прочита; текст главе II.

Заменик секретара чита главу II.
Претседник: Има ли ко какав предлог код ове главе? 

(Нема нико). Прелазимо на први члан ове главе, члаи 6. 
Молим секретара да  прочита члан 6.

Заменик сенретара чита члан 6.
Претседник: Има ли ко какав предлог за измену чла-

на 6?
Јосип Рус: Ja бмх предложио да се v другом ставу

речи „државне власти“ зам ш е речју „државе“, тако да би 
почетак става другог гласио: „Народ остварује своју власт 
преко слободно изабраних претставничких органа др- 
ж а в е . .

Из прве алинеје види се да власт произлази «з  наро- 
да  и припада народу. Пошто ми стојимо на наче^ту да je 
то  јединствена власт, а када се у другој алинеји помињу 

,речи „државне власти“, изгледало би да делимо власт на 
државну и народну.

Д-р Еранко Чубриловић: Ja бих се сложио са овим 
предлогом, јер држава формално доноси одлуке, иначе 
народ одлучује.

Претседник: Има ли још ко какав други предлог?
Милош Царевић: Ja бих иа свим местима скраћеницу 

ФНРЈ заменио целим речима. To je предлог само гтринци- 
лијелне природе.

Едвард Кардељ: Мислим да би требало примити овај 
члан онако како je првобитно предложен. Ja се не бих 
могао сложити: ни са изменама које je шредложила Савезна 
скупштина. Такође се не слажем ни са предлогом друга 
Руса у 'погледу органа државне вла!сти, због тога што je 
акценат на органима државне власти. Ако примимо онако



жако предлаже друг Рус, тада би акценат дошао на прет- 
сгавништво. Мислим да су државна власт и народна власт 
код  дас једно исто. Народна власт, тиме што je народ h o 

c h  л am, државе, јесте и државна власт. Кад говоримо о самој 
-организацији, ми говоримо о органима државне власти, 
а суштина тога управо јесте власт демократских онага na
p e l a .  Зато би требало да остане онако како je предложено.

Кирило Савић: Мени изгледа да су излишне речи 
^народних одбора“. Према томе, став други треба да гласи: 
„Народ остварује своју власт преко слободно изабраних 
претставничких органа државне власти, који су од месних 
:иародн'Их одбора до екупшггина народних републмка и .На- 
родне скупштине ФНРЈ кастали ..

Јаша Продановић: Да по.могнем иредлог Кирила Са- 
.вића. Ово je таутологија. Јасно je када се каже: „...државне 
власти, кој|и су од месних иародних одбора до окупштина 
лародних република и Народне скупштине ФНРЈ наста- 
ли...“. Због тога можемо избацити речи „народних одбо- 
p a “. Ja молим г. Кардеља да прими овај предлог.

Д-р Синиша Станковић: Ja се бојим да се овим пред- 
■логом да. се изоставе речи „народаих одбора“ не доведе 
,до уништавања основног смисла ове реченице. У току раз- 
-виггка народни одбори код  нас постали су ооновни т»п свих 
'Органа државне власти, почев од најмањих ћелија, од ме- 
сних одбора па до скупштина. У суштини појам народних 
одбора треба да се распростре иа све оргаее државне вла- 
сти онако како се у историском развитку то и формулиса- 
ло. Мени изгледа да тежиште ове реченице лежи на изра- 
■зу „народних одбора“, а то значи да je то један термин који 
j e  у  суштини битно обележје органа државне власти. Зато 
j a  сматрам да израз „иародних одбора“ треба да остане.

Д-р Јосип Хрнчевић: Ja  иодупирем приједлог д-р Си- 
ниште Станковића, јер народни одбори лретстављају тип 
организације народне власти и тај тип има један те исти 
карактер о д  сеоскот одбора! до Савезие скупштине. у  томе 
и јесТе срце ове речеиице и зато треба да остане.

Јоза Миливојевић: Ja исто тако тај приједлог усвајам 
и држим да се баш из те речеиице види, односно баш да 
се у н>ој аицентуира оргаи државне власти. Ако би то испа- 
ло, ова би реченица изгубила од свога значаја.. Држим да 
j e  исправно мишљење друга д-р Синише Станковића.

Радован Зоговић: Хпио сам д а кажем исто сгно што 
je  рекао друг Хрнчевић.

Едвард Кардељ: Треба да остане овако како je от- 
штампано, због тога, јер ми се чини да би- тиме сушти-на 

. ©вога 'Става уопште била разбијена, јер око што je карак-



теристично за нашу власт то je да je она израсла из иа- 
родних одбора. He постоје код нас разне форме одбора ®с 
скупштина, CBai je наша власт такорећи народни одбор, и 
Савезна скупштина. Иваче, једикство власти н» тај начин 
било би разбијено, нарочито јединство извршне и закоио- 
давне власти. Отуда! то треба да остане. Разлика између 
нашег система власти и, рецимо, система западне демокра- 
тије баш je ту најјасније назначена!.

Кирило Савић: Ja повлачим овој предлог када се 
овим двема речима придаје ово зпачење.

Јаша Продановић: Ja сам хтео само да -подвучем ову 
ствар. Овде постоји таутологија: народни одбор, месни,. 
окружни, срески. He може се Скупштина Југославије на- 
звати одбором. To je, господо', противно духу језика. To 
није одбор. To je претставништво једне велике државне 
организације и  ово се зове Народна. скупштина. Ви хоћете 
да ваметнете још један изрлз који не обухвата тај циљ.

Претседник: Пошто нема никаквих других предлога,. 
прелазимо :на гласање. Гласамо за текст овакав какав je 
отштампан. Ко je за тај предлог, нека дигне руку. (Посла- 
кици дижу руке). Ко je против? (Јаша Продановић диже 
руку). Значи предлог je примљен већином гласова онако 
како je отштампан. Прелазимо на чла« 7.

Заменик секретара чита текст члана 7 нацрта.
Д-р Душаи Братић: Овде се у члану 7 каже: „Све ор- 

га:не државне власти. . Даље се каже да je највећи наред- 
бодавни opra” државне власти Савезна влада. Пошто je и 
ово орган државне власти, а није изабран начином како то 
предвиђа члан 7, где се каже да све претставничке оргаве 
државне власти бирају грађаии, могло би се брисати „би- 
рају грађани на основу општег, једнаког и непосредног- 
изборног права тајним гласањем“. „Све претставничке орга- 
не -народ|не властибирају .грађани иа  основу општег...“ итд., 
TO je у  првој алинеји. У другој алинеји: „Законом ћ е  се
прописати у којим Се крајевима и под којим условима“ ; ту 
да: се дода још и ,.на који начнн“. За разне одборе закон 
ће морати прописати разне начиие w услове под којима ће 
ти одбори моћи да се смене и да се други бирају.

Д-р Јосип Хрнчевић: He слажем се са- лриједлогом дру- 
га Братића, јер Министарски савет, односно Савезна влада, 
није оргаи државне власти него државна управа и у члану 
77 не каже се да  je opraiH државне власти него најшпии из- 
вршни и наредбодавни орган држав1не власти. Органи др- 
жавне власти су одбори: сеоски одбори, котарски и окру- 
жни, народне скупштине регтублика и Савезна скупштина. 
To су органи народне одноено државне власти. Министар-



ства нису органи државне власти вего државне управе и 
према томе ово je  лосве правил!но и треба да остане. Тај 
принцип je опроведе« кроз читав У с т а в .  Што се тиче пријед- 
лога друга Братвћа у погледу става 2, ja мислим да je тач- 
но речено да fee се законом прописати1 у коме случају могу 
да се опозову народни претставници. To je материја једно- 
га закона и према томе ja мислим да ј е у  приједлогу правил- 
но речено.

Јаша Продановић: Мени овај члав 7 даје сатисфак- 
цију што caiM гласао једини против израза „народви од- 
бор“. Ви у члану 6 увршћујете Народну скуштину у народ- 
не одборе. Овде, у члану 7, кажете: ,,нарО)Д!не одборе и
скупштине“. У претходном члану Скуштина je стављена 
међу одборе, а овде je одвајате. Ово je противно' једно 
другоме.

Кирило Савић: Ja примам мишљенЈе друга Продано- 
BHfea да члаи 7 овако. не може да се остави. Требало би да 
се ово избаци по предлогу Братића: „Све органе државне 
власти бирају rpaftaHH“ .

Едвард Кардељ: Ja мислим да ово питање није у су- 
протносТи са пређашњим због тога, јер тамо се говори 
овако: „иародних одбора, који су од месних народних од- 
бора до скупштииа народних република и Народне скуп- 
штине ФНРЈ настали и развили се у народноослободилач- 
кој борби против фашизма и реакције и који су основна 
тековина те борбе.“ To je просто један процес развитка 
вародне власти. To ие значи да  je одбор исто што и скуп- 
ттина. To не значи да су им потпуно исте функције. To 
caмо значи да су настали у процесу развитка исте власти. 
To je заједничко народним одборима и скупштинама.

Ja се слажем са предлогом друга Хрнчевића, јер 
су оргави државних власти само народни одбори и скуп- 
ВЈТИне. Других вема. Међутим баш з б о г  в е ћ е  јасвоће потреб- 
ва je предложеиа формулација. Немо мисли да je в жаи- 
дарм власт. Мени се чиви потребио да додамо' и да ка- 
жемо: „Све органе државне власти. тј. народне одборе и 
скупштине...“, јер осим тих двају вема других оргзка др- 
жавве власти.

Ja  бих само у другом ставу у погледу опозива ва- 
родних претставника рекао да мислим да je овде довољно 
јасво речено. Ми морамо претставити да ћемо омогућити 
грађанима право опозива, јер, на пример, имамо Уставо- 
творну скупштиву где нема право опозивања. Може се сма- 
трати потребвим и убудуће д а  у народним скупштивама 
није потребно народво опозивање, а биће потребво опози-



вање у народним одборима. Зато бих ja пустио као што je 
To и стилизовано и да се место „гра;ђани“ стави реч „би- 
рачи“.

Претседиик: Има реч друг Радован Зоговић.
Радован Зоговић: Иако врло нерадо дајем језичне и 

интерпункционе наиомене, ме-ни се чини да je вужво да се 
запете у првом ставу замијене цртицама, како би се јасније 
видјело да je то уметнуто. Тај став би, дакле, гласио: „Све 
органе државнс власти — народне одборе и скуштине — 
бирају грађани. .

Претседник: Прима ли се ова исправка? (Прима се). 
Има ли још ко какав предло!г? (Нема). Сада да прочитамо
цео члан онако како он треба да гласи:

Заменик секретара чита члан 7:
„Све органе државне влаети —  народне одборе и скуп- 

штине — бирају грађани на освову општег, једнаког и не- 
посредног изборног права тајним гласањем.

Народни претставници у  свим оргамима државне 
власти одговорни су својим бирачима. Заковом ће се про- 
писати у којим случајевима и под којим условима бирачи
могу опозвати своје народне претставнике и  пре истека
рока за који су изабрани.“

Претседник: Стављам овај члан на гласање. Ко je за̂  то 
да се овај члан прими, нека дигне руку. (Већина диже 
руке). To значи да je овај члан примљен. Прелазимо 
на следећи члан.

Заменик секретара чита члан 8 нацрта.
Претседник: Има реч друг Душан Брахић.
Д-р Душан Братић: Ja бих молио Министра за једно 

објашњење. Да ли би можда било гготребно у члан 8 умет- 
нути, торед  народних република, још статус аутономних 
локрајина. Можда je то потребно да уђе.

Претседник: Ja бих молио другове народне посла-
нике да  све предлоге даду у завршној речи да не говоримо 
двапут о истој ствари. Има реч друг Хрнчевић.

Д-р Јосип Хрнчевић: Овдје се говорио о народним су- 
.довима, окружним и сресмијм судовлма. Правилније би било 
д а  се ово „народни“ иопусти, јер и Врховни суд суди по 
закону.

Претседник: Има реч друг Фрол.
Фране Фрол: Ja прихваћам приједлог друга Хрнчевића 

и надопуњујем! га. У члану 8, ставу другом, ваља уметнути 
испред ријечи „државне управе“ ријеч „органа“, а мјесто 
ријечи „на,родвих судова“ ставити ријечи „органа1 право- 
суђа“. Према томе, други став, овако доведен у склад еа



чланом 77, који говори о органима државне управе, и чла- 
ном 113, који говори о органима правосуђа, требало би 
д а  гласи:

„Сви акти оргаиа државне управе и органа правосуђа 
морају бити основани на закону“.

Претседник: Има ли ко још какав предлог? (Чема). 
Пошто предлога више нема, молим друга Министра да 
каже своју реч.

Едвард Кардељ: Статут није Устав. Статут шроизлази 
из Устава. Стога ja мислим да тај први предлог не би тре- 
бало унети, ГТримам предлог друга Фрола, да се метне 
„и органи правосуђа“, тако би овај став гласио: „Сви акти 
органа државне управе и оргаиа правосуђа морају бити 
■основани на закону“.

Претседник: Више предлога, нема. Молим друга Фрола 
д а  прочита тај члан.

Фране Фрол (чита); „Сви органи државне власти врше 
власт на освову Устава ФНРЈ, устава, поједииих народних 
република, за-кона ФНРЈ, закона народних република и оп- 
штих прописа виших органа државне власги.

Сви акти органа државне управе и оргаиа правосуђа 
■морају бити основани на зако«у(<.

ПретседвиК; iKo je за овакву редакцију члана 8, нека 
дигне руку. (Сви дижу руке). Значи, члан 8 примљен je 
v целости према новој редакцији.

Прелазимо на главу III. Молим секретара да прочита 
главу III.

Заменик секретара чита наслов и све чланове главе III 
према нацрту Устава.

Претседник: Има ли примедаба на ову главу као це- 
лину? (Гласови: Нема!) Прелазимо на члан 9. Молим секре- 
тара да прочита члан 9.

Заменик секретара чита члан 9 нацрта Устава.
Претседник: Има ли примедаба на овај члан? Има

реч друг Јаша ГТродановић.
Јаша Продановић: Молим за обавештење шта се ра- 

зуме под речју „сувереност“ ? Овде се каже да je сувере- 
ност народних република, ограничена. Уколико je мени по- 
знат овај израз, сувереност се не може ограничити. Суве- 
рен je онај који je највиши, онај од кога потиче сва власт. 
Има две врсте суверености: сувереност спољна и сувере«ост 
унутрашња. Разуме ли се овде спољна сувереност или само 
сувереност унутрашња, тј. однос народних република пре- 
ма Републици Југославији? To треба да се тачно означи. 
М огло би да се реч „сувереност“ замени речју „права“.



Милош Царевић: Сматрам да у првом ставу речи
,,у саставу Федеративне Народне Републике Југославије"' 
треба да изостану, лош то се каже да je сувереност ограни- 
чена Уставом Федеративне Народне Републике Југославије.

Јосип Рус: Шта може да зиачи конкретно у трећем 
ставу „Федеративна Народаа Република Југославија штити 
безбедност и друштвено и политичко уређење својих на- 
родних република“ ? Да ли се ово односи на неку кон- 
кретност? Политичко и друштвено уређењ ејесам  Устав као 
такав уредио. Ja  мислим д а  нема потребе да се говори о 
некој нарочмтој заштити безбедности друштвеног и поли- 
тичког уређења, јер у члану 10 се каже: „Сваки акт уперен 
против суверености, равноправности и надионалне слободе. 
народа Федеративне Народне Републике Југославије и њи- 
хових народних република јесте противуставан“. To je 
конкретно речено. Ту се каже како се права народних ре- 
публика штите, а у члану 9 je то некако опћенито. He знам, 
да ли je потребно да се у члану 9 то каже, кад je тако кон- 
кретно речено у члану 10.

Претседник: Има ли ко још каквих предлога? (Нема).. 
Има реч министар за Конституаиту друг Едвард Кардељ.

Едвард Кардељ: Што се тиче појма суверености, ми- 
слим да не би било рђаво наћи неку формулу која би била 
прецизнија, али ако би се рекло „права народних републи- 
ка“, мислим да  не би било до-вољко речено. Треба рећи 
„сувереност народних република“ из овог разлога. Сувере- 
ност, бар ja тако схватам, значи самосталиост народа,, сло- 
боду народа да самостално решава питања која се њега 
тичу, да сам слободно, неограничено управља ссбом. На- 
род je у том смислу суверен, не суверен као каква нација, 
него у том смислу да ’je суверен као народ и у округу и у 
срезу, суверен да слободно решава своје ствари. Сувереност 
треба схватити уствари у целиии као право «арода да управ- 
ља самим собом. Тако je if сувереност појединих делова- 
ограничена сувереношћу целине. To je no мом мишљењу 
унесено у члан 9. Међутим, оног што су извесна заједнич- 
ка питања, од заједничког интереса, тог се оне добро- 
вољно одричу. To je у  томе параграфу речено: да се ре- 
публике добровољно одричу дела своје суверености, тигме 
што су тај део пренеле на један виши орган. А овај трећи 
став ипак мислим да не сметај, јер je ту само још једанпут 
наглашено то да држава! штити безбедност и друштвено 
и политичко уређење својих република. Истина je да на-иг 
Устав. сам то чува, али, по моме мишљењу, потребно je то> 
нагласити. Политичкн je корисно да се нагласи.



Претседник; Има реч г. Продановић.
Јаша Продановић: У ове две алииеје су две сувере- 

«ости. Једна je унутрашња и н>оме je ограиичена сувере- 
иост федералних република, а друга je спољна. He може- 
мо имати две суверености. Чим су у с-укобу оне, онда једна 
није суверева. Од чега наша држава брани сувереност фе- 
дералних јединица? Само' од иностранства. Оида може да 
се реч сувереност замени речју „територија“ или другим 
изразом, caiMO не може да брани суверемост појединих обла- 
сти кад je она сувсрена. Чим «еко нападие неку нашу 
област, oh  je н а та о  сувереност целе државе. Амо иеко на- 
падне Црну Гору, онда je напао на  целу Југоелавију. Цела 
ова стилизација je иеодређена. Ja  бих пристао на предлог 
г. Министра да се на то вратимо доцније и да се нађе 
бољи израз, да не би било двос?лислености.

Претседник; Реч има друг Министар.
Едвард Кардељ: Ja се слажем са огаим што вели на 

крају г. Продановић, само то не значи да  се ту непотребно 
наглашава. У овом ставу се говори да je дужност државе 
као> Ц0л'ине и њених савезних органа да се браие, да би 
била не само читава Југославија, него свака република 
заштићена о д  напада. Ако узмете швајцарски Устав, t v  
има доста одредаба које говоре о т о м е . како foe кантони 
да се бране и како држава брани те кантоне. Мислим да je 
и к о д  нас у ово неколико редака тај про-блем кратко тто- 
стављен и да би могло то тако да остане. Ако хоћете, 
може се доцније да дискутује о томе.

Јаша Продановић: Да се споразумемо доцније и да 
нађемо бољи израз.

Претседник: Има реч друг Бакић.
Митар Бакић: За трећи став чласта 9 одгсвара пре- 

ношење дужности на цјелкну д-а штити суверена права на- 
родних република. (Продановић: Од кога?) И од  спол.них 
напада и изнутра. (Продановић: Није тачко!) Да штити и 
о д  онога ко je против Устава.

Претседник: Има реч друг Зоговић.
Радован Зоговић: Moje je мишљење да je став г. Про- 

даиовић.а у суш тиш  формалистички. (Продановић: Није!) 
Ja сам се и код r. Продаиовића учио чистоћи језика и не- 
пријатељ сам двосмислености и нагомилавања ријечи, али 
ми се чини да се овдје ради о мисли ко ју  никако не треба 
мкјењати. И зато не треба ништа додавати. Републике су 
суверене. Један дио суверености оне саме заштићују и 
остварују. А ондје где саме републике не могу то  вршити, 
оне тај дио своје суверености лреносе на заједницу. To 
значи да се потпуна сувереност република тек тако гаран-



тује. И кад се каже ограничава, то не значи ништа друго 
него формално и организационо разграничавање једне 
власти.

Ja мислим да нема никаквог разлога да се томе тражи 
нека нова формулација.

Претседник: Реч има1 друг Рус.
Јосип Рус: Реч „суверепост“ и „суверена“ може да 

остане, јер у суштини не значи ништа друго него слободно 
одлучивање. И у правној иауци не значи ништа друго. Су- 
вереносг значи и однос према иностранству. Тај одаос 
према иностранству и у овоме Уставу je јасан. Зато ja ми- 
слим да je 'no правном схватању потпуно оправдано дз 
остане реч „суверено“ и „сувереност“.

Претседиик: Има реч друг Душан Братић.
Д-р Душан Братић: Ни у једном државном праву за

карактеристику овога права не може се наћи згоднији и
снажнији израз нега што je „сувереност“. Могло би се рећи 
„уставно право“, да се штити „уставно право“, што би зна- 
чило разводњавање јачине овога израза „сувереност“. Ja 
сам за то да остане овај израз.

Претседник: Реч има друг Савић.
Кирило Савић; Мисли овога члана позајмљене су из 

члана 15 Ковституције Савеза Совјетских Република. Тамо 
се исто тако признаје сувереност саставних република. 
Зато би могло и овде овако да остане.

ПретседниК: Има реч г. Проданшић.
Јаша Продановић: Овде хоспода послашпш говоре п 

преношењу власти из федералних јединица на Југославију. 
To би било онда кад би ттрво постојали устави федералних 
јединица и отуда онда преношење њихових права на 
Југославију. Међутим вије тако. Ми дајемо Устав Југосла- 
вији и онда оне не преносе право на ;нас него ми на њих. 
Њ ихов устав мора да буце удешен према овоме Уставу. 
Оне нису v спољнем смислу суверене, јер не могу објавити 
рат. Само ако су нападиуте могу примити борбу и јавитиг 
центра-лној влади да их помогне. Ту реч „суверена“ треба 
изоставити и ставити „брани права и организације феде- 
ралних јединица“, што зиачи да Република Југославија 
као целина мора да их помогне.

Претседник: Колико ja видим, другови народни по- 
сланици, принципијелне разлике ивмеђу мишљења друга 
Продановића и Мииистра нема. Ja стављам овај члан на 
гласање како je отштампан. Ко je за ту редакцију, нека 
дигне руку. (Сви дижу руке). Објављујем да je овај члан 
примљен. Молим секретара да прочита члан 10.

Заменик секретара чита члан 10 нацрта Устава.



Претседник: Има реч Јосип Рус.
Јосип Рус: Ja предлажем да се овоме члану између 

речи „сваки акт“ п  речи „уперен против“ додају речи 
„државног органа“, јер у правном поретку не може сваки 
акг да буде противуставан.

Д-р Душан Братић: Ja мислим да овај члан треба да 
остане како je редигован, јер овде je тежиште на објекту 
а не на субјекту. (Један глас: Место речи „акт“ ставити 
„чин“).

Едвард Кардељ: Ja мислим да не би требало уметнути 
речи „државног органа“, пошто се то односи на све.

Претседник: Прелазимо на гласање. Пошто нема ни- 
каквих других предлога, то молим народне посланике, ко 
je за овај члан како je редигован, нека дипне руку. (Ве- 
ћина диже руке). Значи да je овај члан приадљен по редак- 
цији нацрта Устава.

Заменик секретара чита члан 11 нацрта Устава.
Претседник: Има ли ко какве примедбе код овог чла- 

на? (Нема). Како нема примедаба, то прелазимо на гласа- 
ње. Ко je за овај члан како je ирочитан, нека дигне руку. 
(Сви дижу руке). Објављујем да je овај члан примљен 
како je прочитан,

Заменик секретара чита члан 12 нацрта Устава.
ПретседниК; Има ли какав предлог код овог члана? 

(Нема). Прелазимо на гла)са1ње. Ко je за редакцију ово- 
ra члана како je прочитан, нека дигне руку. (Сви дижу ру- 
ке). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je овај члан 
гтримљен.

Заменик секретара чита члан 13 нацрта Устава.
Претседник; Има ли какве примедбе код овог члана? 

Има реч друг Митар Бакић.
Митар Бакић: Ja предлажем да се код овог члана умет- 

ну ријечи: „сва грађамска права“.
Едвард Кардељ: Ja  се слажем са предлогом Митра Ба- 

кића, само сматрам да реч „сва“ изоставимо, а место речи 
„права“ ставимо реч „право“.

Претседник: Има реч Душан Братић.
Д-р Душан Братић: Ja се бојим да се не би тумачило 

да само националне мањине имају право иа; културни ра- 
звитак.

Милош Царввић: Сви су грађани који уживају сва пра- 
ва, а националиим мањинама поред тога гарантују се пра- 
ва на употребу језика и културног развитка и, по момеми- 
шљењу, не треба даље ићи него само дати им заштиту на 
употребу језика и културног развитка, а друга ттрава ужи- 
ва-ће као и сви други грађани.



Едвард Кардељ: Код овога члана место речи „npaiBa“ 
ставити реч ,,'право“, а реч „сва“ изоставити.

Претседнкк: Молим друга Царевића да  прочита члан 
13 са овим изменама.

Милош Царевић: Члан 13 требало би да гласи:
„Нациоиалне мањине уживају у  Федератавмој I [ародној 

Републици Југославији право и заштиту свог кулгурног 
развитка и слободне употребе свога језика“.

Претседник: Ко je за. овај члан како ra  je друг Царе- 
вић прочитао, нека дипне руку. (Сви дижу руке). Значи да 
je овај чла» примљен.

Пошто C'Mo овршили oiB y главу, дајем одмор од 10 
минута.

( П о с л е  о д м о р а )

Претседник; Настављамо нашу раоправу и дискусију о 
нацрту Устаеа у поједииостима. Прелазимо на главу IV. 
Молим друга секретара да прочита главу IV.

Заменик секретара чита главу IV.
Претседник: Молим другове народне посланике д а се 

изјасне да ли има ко какав предлог. Има реч друг Васи- 
љевић.

Душан Васиљевић: Ja сматрам да je ова партија, одно- 
сно ова глава, једна од  «ајтежих па(ртија у  питању зако- 
нодавства уопште, па и у питашу изграђивања «ашег Уста- 
ва, Истина, Устав не може обухватити у појединостима из- 
весне правие и приватао-правне односе, али свакако ствар 
je овог Устава да «ндицира, да олредијели стаиовиште за- 
једнице према појединачним правима, јер, на крају крајева, 
приватно право je у основи право појединца, нарочито ов- 
дје што се тиче приватие својине. Устав je провео и кро:3 
остале гране извесне моменте који утичу на приватао пра- 
во, нарочито што се тиче једнакости грађана без разлике 
на пол. He упуштајући се даље у ову јглаву, ja бих хтио да 
замолим другове, уколико немају формалне предлоге, а не- 
мам га ни ja сада, да бисмо прешли ову главу без диску- 
сије, да се утврди тзв. ratio  legis, који je потребап за 
тумачење приликом доношења закона, било у Савезној 
скупштини или Скупштини народа, било у уставотворној 
скупштини појединих република.

Ja мислим да бисмо на овај начин могли доћи до лак- 
шег рјешења појединих :питања| и 'међусобних обавјештава- 
ња. Јер, ако смо чврсто и одлучно стали на ставовиште да 
очувамо ову заједницу, не смемо допустити и не можемо



допустити разноликост у нашем привредном и друштвеном 
животу, како бисмо елиминисали и пребродили све тешко- 
ће које се налазе на нашем путу.

Ja мислим да би било потребно да. се одмах не опре- 
делимо за једну или другу редакцију, него тек пош го npe- 
Ј)емо поједине чланове ове главе, тако да можемо поједи- 
не одредбе овога .нацрта оставити за једно доцније глз- 
сање.

Мој предлог je формалне природе у питању процеду- 
ре, тј. да би се о овој глави расправљало доцније.

Д-р Павле Грегорић: Ja се не бих сложио са овим пријед- 
логом. Све су главе, може се рећи, врло важне. Прва гла- 
ва je од еминемтне важности. Мој приједлог би био да по- 
ђемо и!стим путем као што смо ишли досад. Незгодно би 
било да прескачемо неке главе, тим више што ни сам друг 
предговариик нема неких приједлога.

Д-р Јосип Хр!нчевић: Ja се слажем са другом Васиље- 
вићем, тим пре што по нашем Пословнику можемо под- 
носити амандмане и послије изгласавања извесних чланова 
и глава.

Душан Васиљевић: Ja одустајем од св.ог шредлога, али 
■сам хтио да нагтоменем да би и овај таачин' био користан.

Претседник: Пошто нема никаквих предлога, прелази- 
мо на читање појединих чланова. Молим секретара да про- 
•чита члан 14.

Заменик секретара чита члан 14 нацрта.
Д-р Бранко Чубриловић: Ja бих хтио да знам да ли 

овдје, у другом схаву, спадају љековите и мииералне воде. 
Јер, у земљи постоје велика богатства, на пример Теслић, 
a то je призатна ииституција. To су два појма. Важно je 
.да држава подржави љековите и мицерал-но воде.

Радован Зоговић: У вези с предлогом г. Чубрилови.ћа, 
предлажем да се дода „лековите воде“ или „минералне 
во д е“, На крају овога члана, тгослије ријечи „радио веза“, 
да се стави „су“ умјесто „јесу“.

Мурад Шећерагић: Ja бих такође желио да се објасни 
да ли се ово односи на минералне воде.

Д-р Синиша Станковић: У другом ставу у ггочетоој ре- 
чекици стоји „сва рудна и друга блага у земљи“. Овај из- 
раз „у земљ и“ je нејасан, „Земља“ уопште код нас има при- 
лично иеодређено и нејасно зиачење. Ja бих ставио „сва 
РУдаа и друга блага у тлу“. Ниједан геолог неће казати „у 
земл>и“. Када се каже „у земљи“, ту се може мислити на 
једну федералну јединицу. Друго, када je у питању израз 
„воде“, ja бих био апоолутно за  то да остане о-вако како je.



Ми воде можемо категорисати, али када je реч о њиховоад 
искоришћавању, све воде морају потпасти1 под ову одред- 
бу. Јер, и најмања, вода и извор могу у једном одређеном 
крају под специфичним условима да претстављају велику 
вредност. Ja сматрам да оваква формулација треба да оста- 
we. Никако се не бих сложио да ма каква категорија вода 
остане у приватиом власнишпву изузев вода које се могу 
вештачки направити, као, на пример, рибњаци.

Јаша Продановић: .Ja не могу да разумем ово „v зем- 
љи“. Где се могу наћи рудна блага него у земљи? Израз 
„у тлу“ не поетоји.

Д-р Душан Братић: Ja бих се сложио са другом Ја- 
шом. Наиме, рецимо петролеј или нафта не сматрају се 
као руде. Што се тиче израза „у земљи“, ja мислим да je  
комисија на то мислила: не у држави, него у земљи, само- 
би требало наћи згодаи израз. Што се тиче вода, сложио 
бих се са другом Сивишом: д а  се ту воде узму у најширем 
смислу. Нарочито због члаиа 35. Осим тога у овај члан, ве- 
роватно због прописа Закона о аграрној реформи, нису 
ушле шуме. По Закону о аграрној реформи шуме се оду- 
зимају без накнаде свима лицима која су наведена у члану 
3 а), б), ц) и ф) итд. Закона о аграрној реформи. И тамо 
се каже колико појединац може имагги шуме. Међутим, ja 
мисли.м да не би било лоше да овај члан обухвати jour 
и шуме.

Јаша Продановић: Гооподо, ја још једнако мислим да 
овај израз „у земљи“ треба заменити неким другим из- 
разом.

Д-р Бранко Чубриловић: Ja  се не слажем са предлогом 
друга Братића у погледу шума, јер треба знати које све 
врсте шума ми имамо: имамо приватне, општинске и др- 
жавне. Тај израз не бисмо могли овде да. метнемо.

Милош Царевић: Ja мислим да стилизација овога пр- 
вога става није згодна и да би, у  вези с тим, други став; 
требало допунити. Ja  предлажем да се у првом ставу каже 
да средства за производњу у Федеративној Народној Репу- 
блици Југославији јесу „општенародна имовина“ а да се 
ово „у рукама државе“ брише. А у другом ставу да се 
каже да cv „!покретиа и непокретна имовина, фабрике и 
заводи у рукама државе“, па онда „сва рудна и друга бла- 
га у утроби земље, воде, лековите воде, извори и тгрирод- 
не снате“ итд. „општенародна су имовина“. Јер, овај израз- 
„ошнтенародна имовина у  рукама државе“ указује на то 
као да би могло да буде општенародне имовине која није 
у државнии рукама. Уствари, имовина у рукама државе je- 
општенародна имовина. Јер, нема општенародне имовине



која «ије у рукаада државе. Дакле, предлажем да први став. 
гласи: „Средства за производњу у Федеративној Народној 
Републици Југославији јесу општенародна имовина или 
имовина народних задружних организација, или имовина 
приватних, физичких или правних лица“. Други став да 
почне овако: „Сва покретна и непокретна имовина, фабри- 
ке и заводи у рукама државе; сва рудаа и друга блага у 
утроби земље, воде“, овде бих додао: „лековите воде, из- 
вори природне онаге“ итд. „олштенародна су имовина“. 
До данас ми смо* књижили чак и правно rio судовима, књи- 
жили смо разну покретну и непокретну имовину у рукама 
државе у њено власништво, и ми кажемо: све што се данас 
правио налази у власништву државе, општенародна je имо- 
вина, а то je, било покретна, било н е п о К р е т н а  због  тога je 
потребно рећи да ту спадају и фабрике и заводи, па онда 
сва рудна и  друга блага у утроби земље, што je овде на- 
бројано као општенародна имовина.

Претседник: Има ли ко још какав предлог да учини? 
Реч има Министар за Конституанту да да објашњење.

Едвард Кардељ: Ja се не бих могао сложити са пред- 
логом друга Царевића и мислим да je потребно потпуно 
идентифицирати општенародну имовину са државном имо- 
вином. Ако бисмо ми "у други став унели ово што je пред- 
ложио друг Царевић, испало би да ми национализирамо 
државну имовину, што je уствари само по себи немогућа 
ствар. Због тога мислим да би требало да остане да сред- 
ства за производњу у Федеративној Народној Републици 
Југославији јесу општена;родна имовина у рукама држа- 
ве. Мислим кад кажем „општенародна имовина“ да то зна- 
чи — државна имовина.

У Југославији су три облика имовине: задружна имо- 
вина, државна имовина и приватна имовшна. Из тих разло- 
ra, ja мислим да се у други став не може укључити и др- 
жавна имовина, јер v другоме параграфу национализирамо 
не законом о национализацији већ самим Уставом. „Сва. 
рудна и друга блага у земљи, воде, извори природне снаге“ 
итд., тиме национализирамо, претварамо у општенародну 
имовину, а државну имовину, која je већ општелародна 
имовина, ми не можемо претварати у оттшту народну имо- 
вину.

He могу се сложити да шуме уђу међу ову имовину, 
јер су оне великим делом у рукама ситних и средњих се- 
љака. Исто тако постоје и други облици у власништву 
шума које не можемо да ликвидирамо.

Овде се каже: „Сва рудна и друга блага v земљи“ и 
тиме се мислило — под земллм. Због тога се не могу сло-



ЖИТИ ca предложеном изменом да се место „у земљи“ стави 
„у тлу“, јер „тло“ je површина. Можемо ставити: „у утр-о- 
би земље“.

Слажем се да се унесу изрази: „лековити извори“ или 
„минерални извори“.

Претседник: Реч има Тодор Вујасиновић.
Тодор Вујасиновић: Ja сам хтео да надопуним да по- 

стоје нарочити рударски изрази за овај појам рудних бла- 
га и ja мислим да се ми можемо за  те изразе заинтересо- 
вати и пронаћи их.

Претседник: Реч има Кирило Сави1ћ.
Кирило Савић: Ja мисливд да би требало ову стилиза- 

цију мало боље да подесимо и да не треба журити. Лигни- 
та, других врста угља и рудних блага има и на површини 
земље и у земљи, па због тога треба тражити неки други 
израз.

Претседник: Реч има, друг д-р Синиша Станковић.
Д-р Сивиша Станковић: Ja бих био против тога да се 

направи спецификација у гтогледу лековитих и минералиих 
извора, јер код нас обични извори могу да буду врло јаки, 
могу да буду упатребљени у читав низ сврха. Употреба 
воде je веома велико и крупно питање које изазива огром- 
не спорозе и сама ситуација у погледу искоришћавања воде 
код нас нагони нас в а  то да би све воде требало да буду 
општа народна имовина. Ако се издвоје минералне воде 
само. а обични извори оставе no  страни, онда бисмо искљу- 
чили ту категорију воде обичних извора, који су од исто 
толико великог значаја, можда и већег. Зато бих ja оста- 
вио ту формулацију како стоји овде уопште и на тај на- 
чин могли бисмо да захватимо све категорије воде као 
огтшту народну имовину.

Друго, поново инсистирам на томе да се стави израз 
„тло“. Овај израз већ данас претставља у геологији term i
nus tehnicus, бар код нас у Србији je тако, па кад се буде 
тај израз употребио, оада бисмо ми тиме тачно казали на 
шта се мисли, било на површини1 земље, било у земљи.

Претседник: Реч има др>т Радован Зоговић.
РадОван Зоговић: Мислим Да je друг Царевић, инсисти- 

рајући на премјештању, мало помијешао ствари. Овај члан 
подијеље« je на ставове и може да остане такав какав је- 
сте. Први став обухвата сва средства производње, и ука- 
зује на врсту својине тих средстава; други говори о сво- 
јини над рудама и средствима саобраћаја.

Мишљења сам да се не може остати прк „тлу“ и да 
поред ријечи „воде“ треба ставити и „минерални извори“.



Исто тако, мислим, морамо остати и при изразу „у утро- 
би земље“.

Претседник: Има реч Богдан Орешчаиин.
Богдан Орешчанин: Ja мислим да je добар овај тер- 

мин „у земљи“. Ja се тае сјећам да се израз „.земља“ упо- 
требљава у смислу држава. Или се каже „држава“ или 
„Федеративна нарОДна република". С друге стране, питам 
да ли да кажемо „воде и минерални извори“? Akoi кажемо 
„воде“, онда нисмо ограничили, него смо уопштили, и мо- 
жемо све воде оставитн као општенародну имовину.

П реТседниК ; Има реч друг Бане Андрејев.
Бане Андрејев: Овде се каже „у земљи“, а она се нала- 

зе и у земљи и над земљом; не само у утроби земље већ 
и на површини земље. Друго, сматрам да су и минералне 
воде рудна блага и да се оне са њима! идентификују. Тре- 
ба казати: „минералнс воде и лековите воде“, јер код  мине- 
ралних вода имамо разних вода. Треће, ja сматрам кад по- 
стоји општенародна својина да je потребно да се дода: 
„ггостоји општенародна својина“, и ту да се дода да се 
ова блага национализирају.

Претседник: Има реч друг Кирило Савић.
Кирило Савић: Ja бих овде учинио! још једну исправку. 

Ja мислим да  није добро речено „средства железничког и 
ваздушног саобраћаја“, јер мм као средства железничког 
саобраћаја рачунамо она покретна средства, кола и оста- 
ло, и није питање само о средствима железничког и вазду- 
шног саобраћаја, него треба- само рећи: „железнички и ваз- 
душни саобраћај“. Важнији je сам саобраћај, него његова 
средства. Треба рећи: „железиички и ваздушни саобраћај“. 
To je општије и то треба да буде у рукама државне упра- 
ве. А за  воде правилније je ово што je предложио друг 
Станковић. Нису само минералне воде које иас интересују. 
Особито сада када се има у виду п.обољшање земљишта 
наводњавањем, тзв. мелиорацијом, ми морамо рачунати 
на све изворе као на национална добра, па да се са њима 
као таквим користимо.

Претседник,- Има реч Јаша Продановић.
Јаша Продановић: Господо, наша реч „земља“ je дво- 

смислена, и ja сам у стотину својих чланака употребио 
реч „земља“ место „држава“. To je одавно постао синоикм. 
државе и то се код нас не може искључити. Франдузи има- 
ју за то две речи: „ terre“ и „pays“. Може се додати „и на зе- 
мљи“ и онда! ће се знати да  се тиче земље као једиог дела 
који садржи рудно благо. Јер, адоже бити рудиог блапа и 
на земљи, као што je, на пример, случај са угљем.



Треће, не можемо ми све шуме узети. Али има великих 
комплекса државких шума који морају да  посгану држав- 
ка добра. И зато века се ту стави: „велики“, или „већи
шумски објекти“, или „шумски комплекси“.

Претседник: Има реч друг Шећерагић.
Мурад Шећерагић: Ja мислим да  je изостављена још 

једна важиа ријеч. Поред средстава железничког «  ваздушног 
саобраћаја, овдје није гсомеиут речни, и поморско-речни 
саобраћај, па то треба поменути.

Претседник: Има реч друг Дугоњић.
Рато Дугон»ић: Ja се не бих сложио' са другом Јашом, 

за г о  што би онда требало промијенити и.израз „благо“, јер 
код нас „благо“ значи и новац и касе. А сем тога бољи je 
израз „у утроби земље“ него „у земљи и на земљи“.

Претседни«: Има реч друг Павле Грегорић.
Д-р Павле Грегорић: У првом ставу овога члана пред- 

виђена су три сектора, три облика имовине: општенародна 
имовина у  рукама државе, као један сектор, затим имови- 
на задружних организација, као други сектор, и имовина 
приватних, физичких или правних лица, као трећи сектор.

Ja са-м мало-час говорио са мојим другом до мепе о 
томе и он je био већ погрешно схва.тио. И због тога ja 
кад овако говорим ja то говорим из праксе.

Претседник: Има ли још  ко да говори и да што пред- 
-ложи?

Милош Царевић: Онај мој први предлог који сам ста- 
вио, друг Министар није примио Ja нисам побркао ништа 
код ове ствари. Тачно видим да се v првом ставу говори 
о средствима за производњу, а да се у другом ставу опре- 
дељује шта je отгштенародна имовина. Када сам био пред- 
лож ио да се из првог става бришу речи „у рукама држа- 
ве“, ja сам то био предложио да би се избегла двосмисле- 
ност, јер би се иначе могло мислити да постоји општена- 
родна имовина и ван државних руку која се изједначује 
са државном имовином. За -овај други став ja не видим, 
кад хоћемо да национализирамо, зашто да овоме што je 
v овом другом ставу већ назначено, да томге не додамо да 
у ту оттшту народну имовину спада и  оно што се већ на- 
лази у рукама државе, било да  су то средства за производ- 

:њу, било да  je друга нека имовина. Јер, хоћемо да кажемо 
шта све спада у народну имовину. А несумњиво да  у ту 
општу народну имовину спада поред овога и све оно што 
je држава прибавила, што je у рукама државе, у рукама на- 
рода, све то спада у општу народну имовину — и оно што 
се већ налази у рукама државе односно у рукама народа.



To je сва ова покретна и непокретна имовина, која се да- 
нас већ налази и коју смо ми већ узели у руке државе. И 
било би згодно да од тих судских пресуда пређемо на 
уставни пропис, да та имовина која je данас у рукама Др- 
жаве, а нарочито фабрике и заводи, да  се каже да оно што 
се налази у рукама државе долази у општу народну имо- 
вину. '

Ja не инсистирам на овоме предлогу, ако он има једач 
значај изван овога логичног и правног тумачења. Мени се 
чини да je то логично, али ако постоји неки -политички ра- 
злог, ja  не инсистирам на томе предлогу.

Претседник; Има ли још ко какав предлог? (Јавља се 
Душан Васиљевић). Изволите, друже.

Душан Васиљевић: Ja мислим д а je тежиште члааа 14 
у средствима за производњу. Овдје су истакнуте сам-о три 
категорије. Једна je оитшггеиародиа имовииа, друга, имо- 
вина народних задружних оргавизација и трећа, имовина 
приватних физичких или правних лица. Ово само' по себи 
није довољно што се тиче имовине задружних организа- 
ција, јер имамо организација које су задружне а нису на- 
'родне. Нарочито корпорације, које такође располажу сред- 
ствима за  производњу а овдје и-згледа да HMicy обухваћене. 
Мислим да 'Се и то некако стилизује. (Један глас: To су 
правна лица, опада под правна лица!).

Претседник: Има ли још ко какав предлог? (Нема). 
Више нема никаквих предлога. Молим друга Министра да 
.да објашњење И1 дефинитивну формулацију овога члана 14.

Едвард Кардељ: Још једанпут морам да изјавим да не 
бих могао да примим предлог друга министра Царевића. 
Само бих се сагласио^ да се каже: „или општеиародна имо- 
вина, тј. имовина v рукама држ аве“. Иначе би се могло 
разумети да постоји још и нека друга државиа или опште- 
народна имовина. Зато бих предложио „јесу“ — и ту бих 
сад ставио предлог Грегорића — „или општенародна: имо- 
вина, то јест нмовина у рукама државе, или имовина народ- 
них задружних организација, или имовина приватних фи- 
зичких или правних лица“.

Даље бисмо у други став ставили: „Сва рудна и друга 
блага у утроби земље, воде, минерални извори, природне 
снаге, средспва железничког и  ваздушног саобраћаја, по- 
шта, телеграф, телефон и радио-веза јесу општенародна 
имовина“. Што се тиче речног и поморског саобраћаја и 
речи „речни и поморски саобраћај“, ja се не бих могао са- 
гласити да се то унесе у  овај члан, јер не одговара нашој да- 
нашњој стварности. Ми можемо узети у државне руке же- 
лезнички саобраћај као и ваздушни, јер су они већ у ру-



ка.ма државе, али не можемо рећи за речни и поморски, јер- 
би се могло деоиги да  ми предвидимо нешто што се не 
може извршити. Ми можемо о томе да донесемо закон.

Исто тако мислим да гаије сувише уско кад се каже 
„средства саобраћаја“, јер би се могло схватити да je само 
регулирање саобраћаја кад се каже саобраћај. Међутим, 
важно je да су та средства саобраћаја, у рукама државе. Ко 
има средства., тај има и саму производњу, јер не може 
бити железничког саобраћаја без средстава жељезничког 
саобраћаја. Зато мислим д а  je прецданија реч „средства“.

Међутим1 јасно je  из другог става да ова средства, руд- 
на и друга блага, могу бити само државна имовина, јер 
држава не може да прода рудна блага ни железничка сред- 
ства приватном подузетнику. He може бити никаквог по- 
мицања између државе и  приватне индустрије.

Бане Андрејев: И Трепча je државна имовина, али по- 
стоји кондесија.

Едвард Кардељ: To je пи-тање закона.
Баие Андрејев: Али, по ранијем пројекту Устава, то je- 

б ш о  гфедвјиђено. Ja мислим да би боље било да се npe- 
цизира.

Едвард Кардељ: To ћемо да ставимо у  вези са чла- 
ном 18.

Бане Андрејев: Место „су“ да остане »јесу“.
Д-р Душан Братић: Имамо блатну бању, — на пример. 

Меленци!
Д-р Синиша Станковић: Треба рећи „минералне воде“ 

а не „извори“.
Ако допусгите, ja бих учинио један коикретан пред- 

лог. Ако се жели да се специфицира и да се одвоји извесна 
категорија вода, онда, требало би ставити: „воде укључу-
јући ту и минералке воде, извори природне онаге“ итд,. 
До краја.

Претседник: Je ли друговима «ародним посланицима 
јасно како треба да гласи овај члан? Сад гласамо за фор- 
мулацију како je изнео друг Министар. Ко je за тај пред- 
лог, нека дигне руку. (Сви посланици дижу руке). Ко je: 
против?

Кирило Савић: Ja  сам против.
Претседник: Објављујем да je овај члан примљен са 

једним гласом против.
Заменик секретара чита члан 15.
Д-р Душан Братић: Ja  бих у друтој алинеји, иза речи 

„синдикалних организација раднш<а и; н а м е ш т е н и к а д о -  
дао „задружних и других народних организација“. Овде- 
стоји „кародаих организација“, а код нас je уобичајено д а



се :под именом „вародаих организација“ подразумевају 
наше фронтовске организације.

Митар Банић: Ja бих предложио да се после ријечи ^на- 
мештеиика“ дода „овкх организација радоог народа“.

Претседник: Има ли још ко какав предлог? (Нико се 
не јавља). Молим друга Министра да се изјасни.

Едвард1 Кардељ: He бих се могао сложити са. предло- 
гом да се у овој алинеји дода „задружне и друге народне 
организације“ и то из разлога што бисмо на тај иачин за- 
дружне оргамизације ставили v исти ред као и  синдикалне 
организације, а између њих постоји битна разлика. Син- 
дикати су у посгављан>у плана једна организација која 
може да помогне држав-и да оствари план, а задружне ор- 
гаиизације су упоришта преко којих се баш план оствару- 
је, тако д а  je задружним оргаиизацијама дат већи значај' 
Што се тиче израза „свих организација радног народа“, 
тај би израз могао да се ттрими, али( je бол>е да остаме 
како јесте. Ја  предлажем да параграф остане као што je 
иредложен.

Претседник: Ко je з а  члан 15 како je отштампан у  ма- 
црту, нека дигне руку. (Ови посланици дижу руке). Ко je  
против? (Није нико). Идемо даље.

Заменик секретара чита члан 16 нацрта Устава.
Претседник,- Има ли предлога mo овом члану? (Нема).. 

Прелазимо на гласање. Ко je за  предложеии члан, нека 
дипне руке (Сви поеланици дижу руке). Ко je против? (Ни* 
je нико). Објављујем да je члан 16 примљен. Молим секре- 
тара да прочита члан 17.

Замеиик секретара чита члан 17 нацрта Устава.
Претседник: Има ли примеда/ба по овом члану? (Нема).. 

Гласамо за овај мредлог. Ко je за ову редакцију члана 17, 
нека дигне руку (Сви посланици дижу руке). Ко je против?■ 
(Није нико). Објављујем да je члан 17 примљен како je  
предложен. Молим друга секретара да прочита члан 18.

Заменик секретара чита члан 18 нацрта Устава.
Претседнкк: Има ли примедаба по члану 18?
Д-р Синиша Станковић: Ja бих предложио да се став 

други постави као став трећи, а став трећи да буде став 
други. Изгледа ми да би1 то било лагичније.

ПретседниК; Молим друга Министра да се изјасни.
Едвард Кардељ: Ja  бих предложио једну промену чла- 

на 18 у овоме смислу да, у трећем ставу прецртамо речи 
„уз законску накнаду сопственику“, а да додамо „Законом 
he се одредити у којим ће се случа!јев1и|ма и колико дати 
накнада сопственику“, јер има случајева где држава неће



дати «акнаду у пуној мери, или уопште неће дати накнаду. 
Треба омогућити да закон о томе одлучи.

Осим тога да се дода четврти став који би гласио: 
„П од . истим условима могу се национализовати привредне 
гране v целини шш поједина привредна предузећа ако то 
тражи општи иитерес“. На тај начин ћемо створити могућ- 
ност да се у случају потребе изврши «ационализација. По- 
што смо те промене уиели, мислим да не би добро било да 
извршимо прегрупацију ових ставова.

Претседник: Јесу ли јасне ове примедбе? (Јесу). Има 
лиг примедаба ? (Нема). Молим друга секретара да прочита 
члан 18 са допунама.

Заменик секретара чита члан 18 који гласи:
„Зајемчује се приватна својина и приватна предузим- 

љивост у привреди.
Нико не сме употребљавата право приватне својине на 

штету народне заједнице.
Приватна овојииа М'Оже се ограничити или ексггропри- 

сати ако то тражи општи интерес, али само на основу за- 
кона. Закоком ће се одредити у којим ће се случајевима и 
колико дати накнада сопственику.

Под истим условим-а могу се национализовати привред- 
не гране у целини или поједина привредна предузећа ако 
то тражи општи интерес“.

Претседник: Прелазимо на гласање о члану 18 овако 
како je редигован. Онај ко je  за овако редигован члан, нека 
дигве руку. (C ibh дижу руке). Објављујем да je  члан 18 
примљен. Прелазимо на члан 19. Молим секретара да про- 
чита члан 19.

Заменик секретара чита члан 19 према нацрту Устава.
Прегседник: Има ли ко какву гтримедбу на члан 19?
Јосип Рус: У последњем ставу се каже да држава на- 

рочито заштићује и помаже малог м средњег сељака. Ов- 
Де би требало да се каже да мали и ^ е д њ и  сељаци имају 
право на државну заштиту и помоћ. Иницијатива треба да 
je у рукама малих и средњих сељака.

Тодор Вујасиновић: Ja не бих прихватио тај предлог, 
јер je јасна ствар да ће држава са своје стране настојати да 
чзврши своју дужност, али ако се каже да мали и средњи 
сељаци имају право, онда њихово тражење може да буде 
v много већем обиму него што држава у даном моменту 
може да да. Зато je много бољи овај члан у нацрту.

Претседиик: Има ли још ко какву примедбу? (Гласови: 
Нема). Молим друга Едварда Кардеља да се изјасни.

Едвард Кардељ: Ja мислим да je боље да формулација 
остане оваква каква јесте из разлога који je дао друг Ву-



јасиновић, јер држава се обавезује да ће имати пред очима 
интересе малог и средњег .сељака.

Претседник: Прелазимо на гласање. Ко je за члан 19 
овакав како je редигова« у нацрту, нека дигне руку. (Сви 
дижу руке). Објављујем да je члан 19 примљен. Прелазимо 
на члан 20.

Заменик секретара чита члан 20 прем>а нацрту Устава.
ПретседниК; Има ли каквих предлога по овоме члану?
Д-р Павле Грегорић: Ja б и х  п р е д л о ж и о  да се у другом 

ставу п о с л е  ријечи- „ с о ц и ја л н и м  о с и г у р а њ е м “ д о д а ј у  ри- 
јечи' „ с т в а р а њ е м  м р е ж е  са1Н1аторијума и лечилипгга“.

Едвард Кардељ: Примам ову допуну.
Претседник: Има ли ј'0 ! Ш  камвик предлога о овом 

члану? (Нема). Онда гласамо за овај члан са  овом 
допулом коју je предложио д-р Павле Грегорић, а коју je 
примио Министар за Конституаету. Оии који су за овако 
редигован члан 20, н:ека дигну руку. (Сви дижу руке). 
Објављујем да je члан 20 примљен.

Данашњу седницу закључујем.
(Седница je закључена у 19,15 часова).


	Десета седница
	Једанаеста седница
	Дванаеста седница
	Тринаеста седница
	Четрнаеста седница
	Уставотворни одбор Скупштине народа
	Прва седница
	Друга седница
	Трећа седница
	Четвртасе дница
	Petasednica
	Шеста седница

