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ИЗДАЊЕ
ПРЕЗИДИЈУМА НАРОДНЕ СКУПШ ТИНЕ ФНРЈ

Штампа Југословенско штампарско предузећс — Београд



В Е Ћ Е  H A P О Д A

Шеснаесга седница
(25 децембра 1952)

Почетак v 17,20 часова.

Претседавао претседнпк Јосип Видмар (HP Словенија).

Претседник: Отварам шеснаесту седннцу Већа народа VI редовног 
заседања Народне скушитние ФНРЈ (другог сазива).

Записннк данашње седниие водиће секретар Већа народа Скендер 
Кулегновић.

Молим да саслушате Указ ГТрезидијума На.родне окупштине ФНРЈ
о сазиву Народне скулштине ФНРЈ v VI редозно заседање. (Чита):

Ha основу члана 74 тач. 1 Устава ФМРЈ Президијум Народнс скуп- 
штине Федеративие Народне Републике Југославије издаје

* У К A 3

О СА ЗИ ВУ  НАРОДНЕ СК УП Ш ТИНЕ ФЕД ЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ

РЕП УБЛИК Е ЈУГОСЛ А ВИ ЈЕ  У  Ш ЕСТО РЕДОВНО ЗАСЕДАЊ Е

Народна скупштима Федеративне Народне Републике Југославије 
сазива се у VI редовно заоедање (другог сазина) на дан 25 децембра 
1952 године у 17 часова.

у.бр. 2104
13 децембра 1952 године

Београд

Президијум Народне скупштине 

Федеративне Народне Републике Југославије

Секретар Претседник

Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с. р.

(Читање указа народни посланици саслушали су стојећи.)
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Изволите чути саопштења. Влада ФНРЈ поднела je Behv народа, 
у 'смислу чл. 63 Устава, на решаваље:

1) Предлог друштвеног етлана Федерлтивне Народне Републике 
Југославије за годину 1953;

2) Предлог -бууета Федеративне Народне Републике Југославнје 
(Савезеи буџет) за 1953 годину;

3) Предлог закона о општедржавном завршном рачуну за 1951
ГОДИЈГу.

Сви ови законски предлози били су упућени Одбору за лривредни 
плаи и финансије који их je претресао на својим седницама и о гоме 
поднео извештаје који су штампани и заједно са предлозима раздељени 
н a р одким n o с л аи и цим a.

Влада ФНРЈ поднела je Већу народа на ^ешаваље Предлог уетав- 
ног закона ö савезним и републичким органмма власти који je упућен 
Законодавном одбору на разматрање.

Даље, Претседништво Президијума Нарадне скупштине ФНРЈ до- 
ставило je на потврду указе донесене изл1еђу V и VI редовног заседања 
Народне скудштине ФНРЈ (другог сазива).

Президијум Народне скупштмне ФНРЈ доставио je Већу шрода 
предлог Министра правосуђа ФНРЈ друга Фрола да се за судију Врхов- 
ног суда изабере Никола Перовић, старији помоћник Ја^вног тужиоца 
ФНРЈ.

Због болести и хитних службених послова тражили су отсуство- на- 
родни посланици: Данило Билановић, Димитар Влахов, Тодор Војводић, 
Едвард Коцбек, др Игор Тавчар и Катарина Патрногић.

Предлажем да се 'и.менованим народним посланицима одобри отсу- 
•ство за време трајања овог заседања. Да ли се прихвата овај ттредлог? 
(Прихвата). Према томе, тражена отсуства су одобрена.

Прелазимо на дневни ред: утврђшвање дневног реда.

Предлажем Већу за дневни 'ред >следеће:

1) претрес Предлога друшлвеног плана Федеративне Народне Ре- 
публике Југославије за годину 1953;

2) претрес Предлога буџета Федеративне Народне Републике Ју- 
гославије (Савезни буџет) за 1953 годиму;

3) лретрес Предлога закона о општедржавном завршном рачуну за
1951 годину.

Има ли каквих других 'Предлога у лагледу дневног .реда? (Нетиа). 
Да ли Веће прима предложени дневни ред? (Прима).

Објавл^ујем да je Веће шарода прихватило лредложени дневни ред.

Пошто се у нашој 'парламентарној ;пракси установило да претрес 
законоких предлога о буџету и о друштвеном ллану обављамо на зајед- 
ничким седницама, у смислу чл. 4 ста<в 1 Пословника за заједничке 
седнице претседници већа су овлашћени да сазову заједничку седницу,



то саопштавам Већу да сам се логово.рио са претседавајућим Савезног 
већа да се сазове заједничка седнииа за коју вам предлажем следећи- 
дневни ред:

1) претрес Предлога друштвеног плана Федеративне Народне Ре- 
публике Југославије за годину 1953;

2) претрес Предлога буџета Федеративне Народне Републике Jv- 
гославије (Савезни буцет) за 1953 годину;

као и следеће тачке а<оје се no лословнику претресају на заједничким 
седницама, « то:

3) лрегрес Предлога одлуке о потврди указа Президијума Народне 
скупштине ФНРЈ донесених између V и VI редовног заседаља Народне 
скупштине ФНРЈ;

4) претрес лредлога за избор -судије Врховлог суда ФНРЈ Ннколе 
Перовмћа.

Да ли се лрима овај дневни ред за заједничку седнииу? (Прима).
Саопштавајући ово, зжазујем, у сагласности са претседавајућим 

Савезног већа, заједничку седницу за сутра, 26 овог .м-есеца, v 9 часова.

Ова седница Већа народа je закључена.

(Седница je закључена у 17,30 часова).



S A V E Z N O  V E Ć E

Sedamnaesta sedmica

(25 decembra 1952)

Početak u 17,15 časova.

Pretsedavao potpretsednik Saveznog veća Franjo Gaži (Izborni 
srez Vrbovec, NR Hrvatska).

Potpretsednik: Otvaram sedamnaestu sjednicu Saveznog vijeća VI 
redovnog zasjedanja Narodne skupštine FNRJ (drugog saziva).

Zapisnik današnje sjednice vodice sekretar Momčilo Markovič.
Molim da saslušate Ukaz Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ o 

sazivu Narodne skupštine FNRJ u VI redovno zasjedanje. (Čita):

Na osnovu čl. 74 tač. 1 Ustava FNRJ Prezidijum Narodne skup
štine Federativne Naredne Republike Jugoslavije 'izdaje

U K A Z
O SAZIVU NARODNE SKUPŠTINE FEDERATIVNE NARODNE REPU

BL IK E  JU G O SLA V IJE  U V I REDOVNO ZASEDANJE

Narodna skupština Federativne Narodne Republike Jugoslavije sa
ziva se u VI redovno- zasedanje (drugog saziva) na dan 25 decembra
1952 godine u 17 časova.

. Ü. br. 2104
13 decembra 1952 godine 

Beograd

Prezidijum Narodne skupštine 

Federativne Narodne Republike Jugoslavije

Sekretar Pretsednik

Mile Peruničić, s. r. dr Ivan Ribar, s. r.

(Čitanje Ukaza Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ svi narodni 
poslanici saslušali su stojeći.)
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Izvolite čut: saopštenja.
Vlada FNRJ, u smislu čl. 63 Ustava, podnijela je Saveznom vijeću 

na rješavanje:
1) Prijedlog društvenog plana Federativne Narodne Republike Ju

goslavije za godinu 1953,
2) Prijedlog budžeta Federativne Narodne Republike Jugoslavije 

(Savezni budžet) za 1953 godinu,
3) Prijedlog zakona o općedržavnom završnom računu za 1951 

godinu.
Svi ovi zakonski prijedlozi bili su upućeni Odboru za privredni plan

i finansije koji ih je pretresao na svojim sjednicama i o njima podnio 
izvještaje koji su štampani i zajedno sa prijedlozima razdijeljeni na
rodnim zastupnicima.

Vlada FNRJ podnijela je Saveznom vijeću na rješavanje Prijedlog 
ustavnog zakona o saveznim i republičkim organima vlasti koji je upu
ćen Zakonodavnom odboru.

Dalje, Pretsjedništvo Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ dosta-' 
vilo je na .potvrdu ukaze donesene između V redovnog i VI redovno-g 
zasjedanja Narodne skupštine FNRJ (drugog saziva).

Prezidijum Narodne skupštine FNRJ dostavio je Saveznom vijeću 
prijedlog Ministra pravosuđa FNRJ da se .za sudiju Vrhovnog suda 
FNRJ izabere Perović Nikola,, stariji pomoćnik Javnog tužioca FNRJ.

Zbog bolesti i hitnih službenih poslova tražili su o-tsustva narodni 
zastupnici: Stanislav Dulkan, dr Jakov Grgurić, Pero Koso-rić, Adern 
Zećiri i Slavko Komar.

Predlažem da se imenovanim narodnim zastupnicima odo-bri otsu- 
stvo za vrijeme trajanja ovog zasjedanja. Da li Skupština prihvaća ovaj 
prijedlog? (Prima se). Prema tome, .tražena otsustva su odobrena.

Prelazimo na dnevni red: utvrđivanje dnevnog reda.
Predlažem Vijeću za dnevni* red slijedeće:
1) pretres Prijedloga društvenog plana Federativne Narodne Repu

bliko Jugoslavije za godinu 1953,
2) pretres Prijedloga budžeta Federativne Narodne Republike Jugo

slavije (Savezni budžet) za 1953 godinu, i
3) pretres Prijedloga zakona o općedržavnom završnom računu za

1951 godinu.
Da li Vijeće prima predloženi dnevni red? (Pr.ima).
Objavljujem da je Savezno vijeće u cijelosti prihvatilo predloženi 

dnevni red.
Pošto se u našoj parlamentarnoj praksi ustanovilo da se pretres 

prijedloga budžeta i društvenih planova obavlja na zajedničkim sjedni
cama, a po čl. 4 stav 1 Poslovnika za zajedničke sjednice predsjednici 
vijeća su ovlašteni da sazovu zajedničku sjednicu, to- saopštavam Vijeću 
da sam se dogovorio sa Pretsjeđmkom Vijeća naroda da se sazove za
jednička sjednica za koju vam predlažem slijedeći dnevni red:
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1) pretres Prijedloga društvenog plana Federativne Narodne Repu
blike Jugoslavije za godinu 1953;

2) pretres Prijedloga budžeta Federativne Narodne Republike Ju
goslavije za 1953 igodinu;

kao i slijedeće točke koje se po Poslovniku pretresaju na zajedničkoj 
sjednici, d to:

3) pretres Prijedloga; odluke o potvrdi ukaza Prezidijuma Narodne 
skupštine FNRJ donesenih između V redovnog i VI redovnog zasjedanja 
Narodne skupštine FNRJ i

4) pretres prijedloga za izbor sudi je Vrhovnog suda FNRJ Nikole 
Perovića.

Da li se prima ovaj dnevni red za zajedničku sjednicu? (Prima).

Saopštavajući ovo, a u saglasnosti sa- Pretsjednikom Vijeća naroda, 
zakazujem zajedničku sjednicu za sutra, 26 decembra, u 9 časova.

Sa ovim zaključujem ovu sjednicu.

(Sednica je zaključena u 17,30 časova).



ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ 
BET1A И ВЕЋА НАРОДА

Осамнаеста седница
(26 децембрп 1952)

Почетак у 9,20 часова.

Претседавао лотпретседник Саиезног већа Фрањо Гажи.
Приликом улаака у дворану, чланове Савезне владе ла челу са прет- 

седником Владе ФНРЈ маршалом Југославије Јосилом Брозом Титом, 
чланове Претседништва Савезног већа и Већа шрода народни посланици 
поздрављају бурнжм аплаузом.

Претседавајући: Отварам осамнаесту заједничку сједницу Савезног 
вијећа и Вијећа шрода Народне скулштине ФНРЈ.

Запионик данашње сједнице водиће секретар Савезног вијећа Мом- 
чило Марковић.

Ова заједиичма сједница сазвана je ла основу чл. 4 Пословника за 
заједнлчке сједнице одлумом претсједника оба вијећа.

Ha дневном реду заједничке сједнице налази се:

1) лретрес Приједлога друштвеног плана Федеративне Народне Ре- 
публике Југославије за годину 1953;

2) претрес Приједлога бууета Федеративне Народне Релублике Ју- 
го,славије (Савезни буџепг) за 1953 годину;

3) претрес Приједлога одлуке о потврди указа Президијума На-
родне -окулштине Федеративне Народне Релублике Југославије донесе- 
них у времену између V и VI редовног засједања Народне скулштине 
ФНРЈ; и .

4) избор судије Врховног суда ФНРЈ.
Пошто ће се m  заједничкој сједници водити лретрес и диокусија о 

првој и другој точки дневног реда, a гласање ће се обавити на лосебним 
сједнлцама, и лошто су ове двије точке павезане, «аиме говоре о дру- 
штвеном ллану и о буџету, лредлажем да се дискусија и лретрес о обе 
точке воде заједно, с тим да сваЈКи говорнш може да дискутује о оба 
гтрлједлога заједно или било о коме од ова два приједлога.
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Приступамо претресу прве дв»џе точке дневног реда.
Молим извјестиоца Одбора за привреднм ллан и финансије Bnjeha 

народа друга Кирила Миљовског да поднесе извјештај о Приједлогу 
друштвеног плана Федеративне Народне Републике Југославије за го- 
дину 1953.

Известилац Одбора за привредни план и финансије Belia иарода 
Кирил Миљовски (HP Македониjs) чита извештај Одбора за привреднп 
план и фииансије о Предлогу друштвемог плана Федеративне Народне 
Републике Југославије за годину 1953. (Видети ирилог).

Претседавајућм: Моли.м извјестиоца Одбора за привреднм план п 
финансије Савезног вијећа друга Тона Фајфара да подиесе извјештај о 
Приједлогу друштвеног плана Федеративне Народне Републике Југосла- 
вије за годииу 1953.

Известилац Одбора за привредни план u финансије Савезног већа 
Тоне Фајфар (Изборнп срез Крањ —  северии део, HP Словепија): 
Другови посланици, пошто je извештај Одбора за привредни план и фи- 
нансије Савезног већа исти као онај који je прочитан, предлаже.м да се 
не чита поново.

Претседавајући: Да лн се Скугпптииа слаже с ови.м приједлого.м? 

(Слаже).
Молим извјестиоца Одбора за привредни план и финансије Вијећа 

народа Радивоја Давидовића да поднесе извјештај о Приједлогу буџета 
Федеративне Народне Републике Југославије (Савезни буцет) за 1953 
годину.

Известилац Одбора за привредни план и финансије Beha народа 
Радизој Дазидовип (AH Војводина —  IIP Србија) чита извештај 
Одбора за привредни план и финансије о Предлогу буџета Федеративне 
Народне Републике Југославије (Савезкм буџет) за 1953 годину. (Ви- 
дети прилог).

Претседавајући: Моли.м извјестиоца Одбора за привредни план и 
фи-нансије Савезног вијећа Ристу Антуновића да поднесе извјештај о 
Приједлогу буџета Федеративне Народне Републике Југослазије за
1953 годииу.

Известилац Одбора за привредни план и финансије Савезног већа 
Риста Актуновић (Изборни срез град Лесковац, HP Србија): Пошто 
je извештај Одбора за привредни план и финансије Савезног већа пот- 
пуно исти, пошто je у све.му сагласаи са извештајем Одбора Beha на- 
рода, предлажем да овај извештај не читамо.

Претседавајући: Да ли се Скупштина слаже са приједлогом извје- 
стиоца? (Слаже).

Отварам претрес обе точке дневног реда: о Приједлогу друштвеног 
плана Федеративне Народне Републике Југославије за 1953 годину и о
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Прнједлогу буџета Федеративне Иародне Републике Јутославије за 1953 
годину. Ко жели да узме ријеч у овој дискусији молим да се јавн на 
иачин који јс предвиђен Пословником.

Има ријеч Светозар ВуКчмановић-Темпо, прегсједник Савјета за инду- 
стрпју n грађевииарство Владе ФНРЈ.

Министар —  Претседник Савета за индустрију и грађевинарство 
Светозар Вукмановић (HP Црнп Гора): Другови и другариие народни 
посланици, при разради лредложеног друштвеног плана, нужно с.мо мо- 
ралм полазили од фактичког стања у привреди, тј. од постишутог сте- 
пена развнтка привреде v цјелини. Ииаче, не би се могло говорити о 
реално постављеном плану. Разрађивати предложенп друштвени план без 
везе са постигнутим степеном развитка привреде у цјелини, неминовно 
бм нас одвело на позицпје нереалних планова даљег лривредпиг развптка
ii на тај лачи« нереално постављени планови, умјесто да омогуће бржи 
привреднм развмтак, морали би, ван сваке су-мње, постати кочницл дал>ег 
лривредног развитка.

Предложени друштвени план рађен je, дакле, на основу достигнутог 
степсна развитка наше привреде v цјелини. A каква je карактеристика 
привредне 'Ситуације v нашој земљи у овој години, који смо степен 
привредног развитка постиги у овој годшш?

За индустриску производњу у овој години je карактеристично да се 
базична индустрија (електропривреда, производња угља и нафте, црна 
металургија, обојена металургија, неметали, машииока индустрија, елек- 
троиндустриja, хемиска индустрија, мндустрија грађевилског материјала) 
налазн у приличном порасту (за лреко 5 %) у односу на прошлу годиму, 
док се прерађивачка индустрија (дрвна индустрија, тексгилна мндустрија, 
иидустрија коже и обуће, индустрија гу.ме, прехранбена индустрија) на- 
лази у доста велико.м опадању (за лреко 12%) v односу ла лрошлу 
ходину.

Шта нам показују ови подаци? Они нам, у првом реду, показују да 
се наша привреда joui увијек налазп v фази постепеног ликвидирања по- 
стојеће диспропорције у развитку прерађпвачке и базичне индустрије. 
Познато je, наиме, да je наша базична индустрија знатно заостајала иза 
развоја прерађивачке индустрије (mvxo су постојали изванредно повољни 
природни услови за њен развитак). Све je то, ларавно, и.мало за посље- 
дицу mio су прилично веллки 'капаишети прерађивачке индустрије оста- 
јали неискоришћени иако je земља оскудијевала у овим лроизводима. 
С друге стране, несразмјеран пораст прерађивачке индустрије нужно би 
водио до све јачег заоштравања дебаланса у платном билансу са ино- 
странством, јер би новој прерађивачкој индустрији нужно била потребна 
пова девизна средстна за набавку смровина у иностранству. Разумије се, 
излаз из такве ситуан.ије није ли могао бити друкчији него разним мје- 
рама потстицати развитак базичне индустрије, a привремеко ограничити 
развој прерађивачке и коришНеље њених постојећих ;капацитета. Према
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томе, заостајање производље прерађивачке индустрије a напредовање 
базичне индустрије у onoj години дошло je, у првом реду, као резултаг 
наше политике изражене у друштвеном плану у овој години.

Наравно, ово заостајање прерађивачке мидустрије није дои јл о 

искључиво као резултат одређене екоиомске полигике коју смо спрово- 
дили у току ове године (форсирање базичне иидустрије), него и као 
резултат извјесних објективиих околности ,које су изузетно дјеловале 
у току ове године. Наиме, знатно заостајање у лрехранбеној индустрији 
дошло je као директна посљедица овогодишње суше; заостајање у 
текстилној индустрији, индустрији гу.ме, индустрији коже и обуће итд. 
дошло je као лосљедица ледостатка девизних средстава за набавку по- 
требних'сировина из иностранства (luto je опет посл^едица овогодишње 
суше усљед моје je наша зе.мља изгубила у платно.м билансу не 150 ми- 
лиона долара гкао што je прошлог љета предви};ено, већ око 170 ми- 
лиона долара); заостајање у дрвној индустријл je лак посљедица 
исцрпености нашег шумског фонда који смо, ради потреба извоза, пре- 
тјерано локоришћавали у прошлим годинама итд. Но, колико год je 
тачно да je овакво заостајање резултат објективних околности у којима 
се наша земља у овој години нашла, тачно je и то да, .када би се иаша 
прерађивачка индустрија оријентисала да лродајом у иностранству 
својих лроизвода долази до потребних девизншх средстава за набавку 
потребних сировина, ,наша земља би могла лостићи боље резултате у 
швдустриској производњи, упркос изванредно неповољних околности у 
којима се машла у овој години.

Овакав однос у лроизводњи мзмеђу базичне и прераривачке инду- 
стрије (недовољно коришћење капацитета прерађивачке ивдустрије и 
напредовање базичне индустрије), који je карактермстичан за наш при- 
вредни развитак у овој години, остаће и у новој планокој години, јер 
ће у суштини лсти разлози >и мсти узроии дјеловати и у .новој години. 
Наиме, no предложелскм друштвелом ллалу предвиђа се лораст калаци- 
тета базичне индустрије за преко 15%, док 'капацитети лрерађивачке 
индустрије се ловећавају за свега 3% (пуштају се у оогон нове лре- 
дионице памука). Осим тага, ло лредложеном друштвенсм плану пред- 
виђа се веће искоришћење калацитета базичне индустрије у идућој 
него што je било у овој години (исморишћеље «апацитета у 'базичној 
индустрији у овој години билО; je 81%, док се у сљедећој годили пред- 
виђа ла 86%), a у лрерађивачкој индустрији искоришћење .капацитета 
биће нешто лиже него у овој години. Досадашњд лолитика форсирања 
базичне индустрије великмм дијелсш оствариће се у сљедећој години 
пуштањем у логод лојединих кључних објеката. Осим тога, посљедице 
суше нијесу се само осјетиле у овој години, о.не ће се нарочито осје- 
тити у сљедећој години (у лрвој лоловили године) и усљед тога се ке 
може ни очекивати ма какво боље онабдијевање сировинама у сљедећој 
години.
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Према то.ме, остаће и даље на снази, без обзира на тешке поље- 
диие суше no цјелокупну нашу привреду, основна линија завршавања 
■кључних објеката. Друкчије речено: остаје и даље (и за сљедећу го- 
дину) на сназн основна линија форсирања базичне индустрије. Противу 
овакве наше политике чују се стално приговори и .критика од разних 
кругова из иностранотва, исоји ca различитих позиција и са разним 
аргуменггима у сушгини воде борбу пративу индустријализације наше 
земље. Ja me мислим да говорим на овом мјесту о старим приговорима: 
како су тобоже шши лланови индустријализације превелмкл, како их 
треба слтњивати итд., јер je све ове примједбе лракса демантовала у 
току посл>едње двпје године, наиме, прак,са je показала да су постав- 
л>ени планови с гледншта унутрашње могућности били и те како оствар- 
љиви. Ja бих се на овом мјесту осврнуо на извјесне лриговоре и кри- 
тике о томе да форсирање само базичне индустрије a запостављање 
индустрије потрошних добара «е доприноси лодизању животног стан- 
дарда итд. Прије свега, тачно je да се 'без лодизања ш-гдустрије по- 
трошних добара не може ни очекивати неко озбиљније повећање жи- 
вотног стандарда, али je тачно и то да би искључива оријентација на 
гшдизање индустрије потрошних добара нужно водила до повећања 
ехономоких зависноети наше земље према другим земљама, до немо- 
гућности снабдијевања сировинама због дефишгга у платном билан-су 
итд. Уосталом, зар <ми нијесмо у посљератном периоду развијали « 
прерађивачку индустрију, понекад запостављајући због тога базичну 
индустрију? Међутим, наши капацитети прерађивачке индустрије су 
неиокоришћени због ■не.могућности снабдијевања сировинама итд. Пред- 
лагати нам данас, у ситуацији када нам лрерађивачка илдустрија није 
иокоришћена због недостагжа сировина, даље форсирање прерађи-вачке 
индустрије на рачун услоравања развитка базичне 'иадустрије, не значи 
ништа друго него фактички бити лротив тога да Југославија што прије 
постигне ураш-штежење платног 'биланса са 'иностранствсим и да на тој 
основи постигне повећање животног стаидарда маса. У суштини иза 
аваквих приговора крије се жеља да се онемогући машој земл>и да 
учврсти економеку самосталност. Међутлм, наша земља cviopa водитн 
так!ву економску лолитику која ће нам омогућити да се у «ајскоријем 
времену одрекнемо примања бесллатне итомоћи и да сопственим она- 
гама развијемо нашу привреду у ближој лерспективи. Разумије се, 
тамва 'наша лолитика једино и може да доведе до трајног побољшања 
животног стандарда «аших радних људи.

Нарав<но, то не значи да ће иаша 'политига форсирања базичне 
индустрије остати и у даљој перспективи. Напротив, завршавањем 
кључне капиталне изградње већ ће ice паставити у (први план подизање 

»ндустрије лотрошних добара, је р  ће тада бити обезбиЈе^ена оиро- 
винска база за читаву лашу индустрију.

Другови и другарице, с.матрам за потребно да вас упознам са лосље- 
дицама суше у пољолривредној лроизводњи v овој години.
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Познато je да су наши годишњи плалови били увијек постављени 
на бази календарске планске подине. Из тих разлога сва-ке године наши 
планери су стојали лред непремостивим тешхоћама како предвидјети 
пољопршзредну производњу, тј. кл:<о коначно постанптп ниво по;во- 
привредме производње с обзирод! на чшвешшу да пољопривредна про- 
изводња у нашој земљи v огромној мјери зависи од атмосферских при- 
лика u других услова. Из такве ситуаније naum планери су налазили 
излаз што су пламирали пољопривредну производљу на пивоу inuiie- 
годишњ-их просјека. Тако je и био постављен план за ову календарску 
годину. Наравно, .када je наступила суша, пореметили су се сви биланси 
постављени у друштвено.м плану н ми <смо морали цредузимати ван- 
редне мјере почетком јесени, тј. v врије.ме када се коначно видјело 
колико ће подбацити ползопривредна производња усљед суше. A како 
je остварена 110л>0привредна производп.а :може се видјети из ових 
последњмх података Завада за статистику и евидениију:

Житарице

Предвиђеиа произ- 
води3а у тоиама у 
друштвеиом плану

Остварено 
у тонама °/r

укупно
за ову годину

6,961.159 3,831.196 55
пшеница и раж 2,469.177 1.901.458 77
кукуруз 3,750.029 1,422.554 38
сунцокрет 99.419 51.348 52

шећерна репа 1,534.958 '483.192 32

дуван 28.628 13.919 49
•кромпир 1,842.740 1,007.482 54
пасуљ 172.367 43.795 26
.месо 342.769 339.500 99
маст 107.000 85.000 79
вино 394.740 312.584 79

се види, подбацивање ползолривредне производње није-
незнатно, ono je озбиљно угрозило све наше билансе који су били по- 
стављени у друшгвеном плану за ову годину и направило велике re- 
LUKohe за посггављање ураБНОтежеиих биланса за сљедећу -планоку го- 
дину. Какве je све посљедице имало овакво подбациваље пољопрн- 
вредне производње? У прво.м ргду озбиљно су с.мањени житни фондови 
намијењени за 'Исхрану становииштва. С обзмром да je производња 
житарица подбацила скоро за половмну, поставило се питаље >како обез- 
биједиш основну исхрану становнишпва. Да ли ићи поново на рацио- 
нирано снабдијевање и обавезан откуп са сви.м штетним и дестимула- 
тивним посљедица.ма овог 'система no полгспривредну производ!ву? Или, 
пустити слободно кретање цијена пољопривредних 'производа на тр-. 
жишту v коме би случају морао бити у знатној мјери снижен животни 
стандард градског становииштва. Или, најзад, државном интервенцијом
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на тржишту обезбиједитн довољне колнчине основних животних на- 
мирница (хл>еб, маст и шећер) и на тај начин осигурати стабилне mi
jene овим основни.м животним намирницама, док за остале пољопри- 
вредне пронзводе пустити да се иијене слободно форздирају на тржишту 
пре.ма условима понуде н тражње. Разумије се, Влада je уовојила треће 
рјешење, рјешење које до максимума шшти постигнути животни стан- 
дард градског становништва, иако, наравно, ни ono не спрјечава извје* 
сно падање животног сгандарда због повећања иијена псгврћу, воћу итд. 
Наравно, пошто се v земљи није располагало са довол>но тржних 
вишкова, јер je суша највише погоднла управо оне пољопривредне 
рејоне који једино п дају тржне вшикове, Влада се морала оријентисати 
да лутем увоза жмтарица обезбијеђује основне житне фондове за ис- 
храну становништва. Међутим, лијесу само сушом угрожени житни 
фондони за нсхрану станоеништна, него и фондови сточне хране, фон- 
дови индусгприског биља игд. Усљед такве ситуаипје v извјесној мјери 
je угрожена u прерађивачка иидустрија у погледу снабдијевања сиро- 
винама из пољопривредне производње. Из такве ситуације излаз je 
бно оријеншсати се на увоз сточне хране и индустриског биља из пно- 
странства. Међутим, како земља није располагала и не располаже по- 
требним девизним средствима за иабавку сточне хране и индустриског 
биља из иностранства, није преостајало ништа друго, него да се поми- 
римо са перспективом на слабље1ве кондицпје стоке, na и смаљивање 
сточног фонда, смаљивања искоришћавања 'капацитета прерађивачке 
иидустрије, нарочито прехранбене итд.

LLTro се тиче плача пољопривредне производље у сљедећој години, 
не могу ништа вшие казати осим то, да je читав план поставл>ен под 
претпоставком да ће пољопривредна производња у адућој години по- 
стићи иросјечни принос постигнут у току неколико посљератннх го- 
дина. A да ли he замста постићи планирани просјек (или he и преба- 
цити) зависи у првом реду од атмосферских прилика. С обзиром на 
несигурност досадашњег предвиђања пољопривредне производње 
нужно je измијенити систем планираља no календарским година.ма и по 
могућности још v то-ку сљедеће године прећи на планирање за економ- 
с.к‘у 1953— 1954 годину. Но, овај пробле.м биће предмет раз.матрања v 
сљедећој годшни.

Допустите да се осврнем на ииво који cimo постнгли у превозу 
робе и путника у овој години.

Карактеристично je за све,гране саобраћаја опадање превоза робе 
V унутрашњем саобраћају у току ове године. Тако je у жељезничком 
саобраћају опала количина превезене робе v унутрашњем саобраћају 
за лреко 8%, у поморском саобраћају за преко 35%, a v рјечном сао- 
браћају за 19% v односу на обим превоза v прошлој годили. Шта je 
разлог оваквом опадању превоза робе у унутрашњем саобраћају? To 
je посљедииа више фактора: суше (смањени превоз пољопривредних 
производа, нарочито шећерне репе), смањење превоза грађевинског
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штеријала, огревног и другог дрвета, високи ниво постоЈепих тарифа 
и «ајвише због напуштања дистрибутивног 'система у расподјели сиро- 
вина и готових производа и преласка >на нормално снабдијевање нотро- 
шача са сировинама и готовим производима, што je искључило сувишно 
превожеље.

Што се тиче међународног саобраћаја, овдје ћемо наић-и na сасвитм 
другу слику. Наиме, у жељезничком саобраћају je количина превезеле 
робе у извозу већа за 31% у односу ua прошлу годину. Исто тако, у 
помораком саобраћају je превоз повећан у извозу за 'око 6%, a у 
увозу за 35%, док je у слободној пловидби повећан за 66% у односу 
rta лрошлу годину. И, најзад, у рјечном саобраћају превоз код увоза 
робе порастао je такође за 89% у односу на прошлу годину. Откуд 
овак.во повећање количина лререзене робе у међународнсгм саобраћају? 
Повећање je дошло као резултат ловећане спољнотрговииоке размјене, 
и то шрочито у извозу руда и концентрата, пеметала, огревног и целу- 
лозног дрвета, a у првом полугођу и житарица; a код увоза неметала, 
производа металургије, нафге и деривата и жита у другом полугођу. У 
помороком саобраћају «арочито je «елики пораст превоза био v сло- 
бодној пловидби.

И у погледу лревоза путника имамо исту ситуацију опадања броја 
превезених .путника у овој години. Ово опадање путничког саобраћаја 
настало je углавном због повећања превозних тарифа у овим гранама 
саоб.раћаја. Зато нам се намеће питање -ревизије свих тарифа (робних и 
пулпничких) како би .се боље «ористили постојећи капацитети у жеље- 
зничком, поморском, рјечном и друмоком саобраћају.

Поставља се питање: ка̂ ко je остварен планирани наи.ионални до- 
ходак и како je остварена његова расподјела у овој години?

Према лосљедњим предвиђањима, кориговани план националног 
дохотка за 1952 годину извршиће се са 87,1% или у укупном износу 
од 743.401 милион динара. Овдје морамо напоменути да je иокуство 
у тојку године показало да je акумулација у лоједини-м привредним 
гранама била ©исоко одмјерена и зато je одлуком Президијума Народне 
скупштине ФНРЈ снижена стопа акумулације, прије овега у саобраћају, 
затим код дувана и љекова, као и .код оне врсте робе гдје je усљед 
измијењеног односа између домаћих и иностраних цијена то било 
нужно. Ha тај начин онижен je и коригован првобитно (постављени план 
националног дохотка за 56.031 милион динара.

Велико оподбацивање у плану националног дохотка дошло je у 
области лољопривреде .као лосљедица овогодишње суше. Према лосљед- 
њим лроцјенама, доходак je у лољопривреди лодбацио за 109,414 мили- 
јарди динара или за 34,5% од годишњег плана за 1952 годину. Међу- 
ти-м, стварна штета лроузрокована сушом премашује 144 милијарде 
динара. (Овдје рачунамо и штете које .су настале у прехранбеној инду- 
стрији, 'која може само дјелимично радити због недостатка сировина из 
пољопривредне лроизводње; исто тако овдје рачунамо штете које ће
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настати у индустрији због малог прилива девизних средстава нз извоза 
пољопривредних артикала и због немогућности лабавке сировина).

Индустрнја н рударство he ло свој прилици остварити са скоро 
‘99% лредвиђени ллан дохотка. Осно-пно лодбашшање биће у дуванској 
и прехранбеној индустрији (дакле, у индустријама чије снабдијевање 
сировинама зависи од пољопривредне производње) и износиће укулно 
око 16 милијарди динара. Међутим, асако базичле гране нндустрије 
(црна металуprnja, обојена металургија итд.) не само остварују него 
и знатно лремашују планирани доходак, тиме се у укупном дохотку 
индустрије надоклађује губитах који je претрпјела дуванска и прехран- 

бена индустрија.
Планирани доходак >се мије остварио ни у саобраћају због опадања 

путничког саобраћаја «  због солањивања превоза робе у овој години . 

Подбацивање планираног дохотка у лутничком саобраћају дошло je 
због тога што висине тарифа нису усклађене еа куловном моћи станов- 
ништва, што he се посгићи ревизијом тарифа.

Планирани доходак у трговини и угоститељству (узето заједно) 
биће остварен, док ће грађевинарство премашити планирани доходак са 
преко 10% усљед лаиснадних, v току године ловећаних инвестиција.

Занатство такође локазује извјесно лремашење планираног до- 
хотка усљед повећања хоришћења заштских услуга.

A ko изузмемо пол>опри'вреду, гдје доходак лодбацује због суше, 

нацлоналлн доходак оствариће се са 99,8%.

Инвестициони фондови су остварени са око 159.000 милиона ди- 
нара, што значи да he бити премашел првобитно лостављени пла«. To 
je лосл>едица повећања плана инвестиције у току године.

Друштвени фондови су остварени -са 355.011 милиона дилара, што 
значи да «су смањенм за лреко 32 милијарде у односу на постављене 
пропорције друштвеног ллала за ову годину. Ово смањење je остварено 
уштедом у буџетским расходима и у фондовима народне одбране.

Поставља <се, даље, литањеи на окојим je „материјаллим претлостав- 
кама лредвиђено остварење лациолалног дохотка у сљедећој години?

Предложеним друштвеним планом за 1953 годину предвиђа се 
укуггни национални доходак у излосу од 878.838 милиола, што значл 
да се лредвиђа повећање националног дохотка у износу од 135.437 
милиона динара односно лредвиђа се повећање са 18,2% у односу на 
остварени национални доходак у овој годили. Међутим, пошто je оства- 
реље шционалног дохотка у овој години >врло whükio због знатног лод- 

•баливања пољопривредне лроизводње, не би било лравилно вршити 
улоређење између цјелокупне производње у прошлој години и цјело- 

•кулне производње у сљедећој годили. Много je пра-вилније извршлти 
упоређење између осталих грана привреде (искључујући лољолри- 
вРеДУ)> јер само «а тај «ачи-н може се реално оцијенити стаарни на- 
предак који je наша земља постигла у овом временском раздобљу. Ако,
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дакле, извршимо упоређење (искључујући лољопривреду), тада ћемо 
видјети да се у сљедећоЈ години —  no лредложеном друиивеном 
плану —  предвиђа повећаље напиоиалног дохотка за више од 30 мили- 
јарди динара или за 5,5%, него шго je «постипнуто у овој години. Ово 
повећање националног дохотка односи се у-главиом на базичну 
индустрију.

Кахо се предвиђа основна расподјела напионалног дохотка у сље- 
дећој години?

Полазећи од основне поставке да треба обезбиједити v оонови до- 
садашњи ншзо животног стандарда у годишњем лросјеку, лредложеним 
друштвеним плалом се предвиђа потрошпи фонд трудбетшка у висими 
од 407.260 милиона динара или 43% укупног лационалног дохотка. 
Овако формирани потрошни фонд трудбеиика у привреди (изузимајући 
потрошни фонд пољопривредника) лешто je већи од потрошног фонда 
у овој години, из разлога што се повећава производња. Наравно, постиг- 
нути стандард живота градског становшллтва неће се моћи обезбиједити 
једино путем осигуравања фонда плата, него и лутем интервенције 
државе на тржишту у циљу одржаваља стабилни,х цијена основшш 
ЖИ.ВОТНИМ намирницима (хљеб, масг, шећер итд.).

Друштвени фондови, no лредложеном друштвеном плану, износе 
355.011 'милиона динара, шго значи да су углавпом сведени ш  ииво 
извршења друштвених фондова у овој годинп. To значи да су дру- 
штвени фондови смаљени за преко 32 милијарде динара у односу на 
планиране друштвене фондове у овој години. Конкретиије речено: фонд 
народне одбране je -смањен за 20 'милијарди динара и no предложеном 
друштвеном плалу износи 180 милијарди динара или 20,5% од нацио- 
налног дохотка; фонд соцлјалног осигурања није смањен, ceh су на- 
против повећани издаци за социјалло осигурање. Овај фонд ло предло- 
женом друштвеном плану износи 75.474 милиона дилара, али тај износ 
je произашао и из тога што су оеим фондом обухваћени м издаци соци- 
јалног осигурања за болнице и здравствене установе који су раније 
били обухваћени буџетом. Што се тиче буџетских расхода, предложеним 
друштвеним планом смањени су сви буџетски расходи и доведени углав- 
ном на ниво овогодмлњих извршених буџетских издатака.

Инвестициони фондови ло пре.дложенсш друштвеном ллалу износе 
укупно 167.242 милиона или 18% нац.ионал!ног дохотка. Дакле, инве- 
стициоли фондови се углавном задржавају на овогодишњем нивоу.. 
Међутшм, у OBoj годили донекле се мијења однос између ооновни*х 
инвестиција и осталих инвестиција у корист ових други^.

Ako оумирамо све лредвиђеле расходе у основној расподјели на- 
ционалног дохотка, ло^казује се дефицит од 50.675 милиона динара 
Овај дефицит треба да се покрије путем зајмова, ломоћи, расположивим 
залихама готове робе и уштедама.

Са каквим резервама у сировинама, животним намирницима и го- 
товој роби улазимо у лову планоку годину?
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Наша земља je требало no овогодишњем плану да из инострамства 
увезе материјала за репродукцнју (снровина и осталог репродукционог 
материјала) у вредности од преко 63 милијарде динара. Међутим, 
фактички биће увезено свега материјала за репродукиију у износу од 
нешто око 47 милијарди динара. Фактички je ушло у земљу више мате- 
ријала за репродукцију него што износе ове бројке, јер су цијене 
репродукционог матернјала биле нешто смањење у току годше. Но, у 
сваком случају, у ток^ ове године увезено je материјала за репродук- 
цију мање за неколико милијарди динара. A асако je индустрија радила 
предвиђеним капацитетом, она je -могла тако радмти једино на рачун 
залиха у сировинама које омо успјели остварити у то^у прошлих го- 
дина. Наиме, наша привреда je била успјела да оствари скоро двомје- 
сечне залихе у сировина.ча и материјалу за репродукцију у toikv по- 
сљедље двије године, али je за ono неколико мјесеци трајања суше 
већ смањила двомјесечне залихе у увознжч сировинама у просјеку на 
петнаестодневне залихе. Дакле, у новој планској години наша при- 
вреда улази у просјеку са петнаестодневним залихама сировина и оста- 
лог репродукционог материјала. Шта то значи? To значи да смо 
посљедице суше у овом временском периоду, који je углавном прошао, 
рјешавали трошењем залиха у сировинама и осталом репродукционом 
материјалу. To je био једини излаз с обзиром на закашњење редовне 
трипартитне економоке помоћи и с обзиром на потпуно отсуство сваке 
помоћи због суше.

У погледу стварања залиха у основним прехранбеним производима, 
:наша земља je  успјела да досадашњт! куповинама житарица и масти 
у инострачству обезбиједи становништво хљебним житарицама и машћу 
до краја марта. При томе смо морали да савладамо приличне тешкоће, 
јер je због суше откуп житарица у унутрашњем тржишту за вријеме 
од четири iMjeceua износио свега 17% житарнца које су биле откупљене 
у току иста четири мјесеца прошле годчне. Нарочито je  порасла по- 
трошља пшенице због знатног лодбацивања кукуруза који je  у многим 
крајевима наше земље служио за исхрану -становништва. Но, оваква 
ситуација са резервама ооновних прехранбенпх артикала нужно захти- 
јева да већ у наредном мјесецу пристулимо куповинама нових коли- 
чина житарица и маснсћа (макар и «а рачун куловине сировина, уко- 
лико 'Нам не би била додијељена изванредна помоћ због суше).

Што се тиче литања залиха готове робе у трговинској мрежи, мо- 
желш казати да су се залихе готове робе повећале за преко 26% у 
односу на исти период :прошле године, чиме смо достигли ниво нормал- 
них залиха које омогућују «есметани трговински промет. HapaBiHO, 
уколико не будемо обезбиједили снабдијевање сировилама наше инду- 
стрије (a то нећемо моћи учинити уколико будемо приморани да купу- 
jeiMO основне прехранбене производе), неминовно ће доћи до смањи- 
вања рада иадустрије, до смањивања искоришћавања капацитета и до 
с-мањивања залиха готове ;робе у трговини.
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У току ове године створени су услови за ликвидацију бонова као 
административне мјере у усмјеравању лотрошње становништва. Тако 
je већ у јуну лрестала важност откупних бонова, a закључно са децем- 
бром престаје и важност индустриских бонова.

Кад већ говоримо о овим питањима, важно je осврнути се на то 
како су се кретале цијене на тржишту и .како стоји са оптицајем новца.

Општа карактеристика тржишта у 1952 години произлази из чиње- 
нице да je пољопривредна производња у овој години била знатно нижа 
од прошлогодишње. Оваме je разлог била суша која се одразила на 
касне пољопривредне усјеве који углавном доспијевају у другом полу- 
годишту и мразеви и град деоји су погодили paire лољопривредне кул- 
туре. Усљед тога je понуда пољопривредних производа била знатно 
мања, што je утииало да цијене пољопривредних лроизвода од почетка 
године имају висок ниво.

Ниво цијена на мало je пак био углавиом стабилан у току читаве
1952 године. Помјерања општег индемса цијена износила су у поје- 
диним мјесецима 2— 3% навише или наниже f  односу на ниво цијена 
у мјесецу јалуару. Општа карактеристика кретања цијена јесте тендеи- 
ција мањег пораста до мјесеца маја, од када се јавља тенденција мањег 
пада цијена, да би у задња два мјесеиа (октобар и ловембар) дошло 
олет до тенденција мањег лораста цијена (наравно, овдје говорим 
увијек о просјеку цијена). Таквом одржавању нивоа цијена допринн- 
јело je чврсто држање цијена ооновних прехранбених артикала (хљеб,' 
масноћа и шећер), док су сви остали лрехралбени артикли препуштени 
слободном формирању цијена на тржишту.

Оптицај новца и бонова порастао js ла нешто преко 5 милијарди 
у односу на стање оптицаја у деиембру лрошле годиле. При томе je 
важно напо1менути да je у овом временском раздобљу дошло до пове- 
ћавања оптицаја новиа a смањивања оптилаја бонова. Какве ће бити 
перспективе у олтицају иовца? С обзиром да концем годшне лрестају 
важити бонови, очекује се у ово,м мјесецу 'већи робни промет и снижа- 
вање оптицаја ловца на «шзо из децембра лрошле године.

Данашњл ииво оптицаја углавном одговара садашњем нивоу при- 
хода станов;Н'Иштва, робног лромета и цијена и «ема илфлациоии карак- 
тер. Међутим, треба мапоменути да тиме што ћемо крајем године вјеро- 
ватно доћи на ниво оптицаја који je био остварен крајем 1951 године 
и што ће робни фондови усљед суше бити смањени, овакав «лво опти- 
цаја л куповних фо«до*ва je озбиљан проблем, с обзиром «а погрошљу 
и наше материјалне билаисе.

Сада бих рекао нешто и о нашем платном билалсу са «ностра-нством 
и о трипартитној помоћи нашој земљи.

Познато je да je лаша земља лрије двије године лочела добијати 
економску пснмоћ ради уравнотежења платног билалса. Ово нарочито 
због тога што je наша привреда у врло великом опсегу оптерећена 
издацима за народну одбрану: преко 20% националног дохот.ка одлази
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нa потребе лародне одбране, што није случај ии са једном земљом у 
Европи. Помоћ коју су одредили претставнпци влада САД, Енглес.ке и 
Француске још у лрољеће ове године износила je око 100 милиона 
долара. Kao што знате, оволики износ помоћи био je лредвиђен за 
уравнотежеље платног биланса, нако «се о суши уопште ништа није 
знало. Међутим, лосљедице суше no наш платни биланс су врло тешке. 
Са.мо због увоза житарица за људску -исхрану (не н за сточну) «аша 
земља треба да изда лреко 87 милиола долара више него што je издала 
у току прошле економоке године. Оси.м тога, усљед суше лаша je зе-мља 
извезла у овој економокој години за лреко 83 милиона долара мање 
под>опривредних производа. Тиме je настао губитак у платном билансу 
од 170 милиона долара за економску годину. У таквој ситуацији за нашу 
привреду у наредној години најтеже je литаље обезбиједити потребна 
средства за мабавку шјнужнијих сировина и основних прехранбених 
артикала за исхрану становништва. Због тога je и дошла забрана увоза 
разних луксузних артикала, разних превозних средстава и машина итд. 
Због тога je н дошло до ванредног проширења извоза индустриских  ̂
производа, јер само тим путем (путем забране и отежавања увоза 
разних артикала који нису неопходни и лутем лроширења извоза разне 
робе, нарочито индустрис-ке), може се очеклвати да се постигне извјесно 
ублажавање посљедица суше ло платни биланс и да се vcmije у снабди- 
јевању индустрије сировинама и потрошачког етановништва основним 
прехранбеним артиклима.

У вези са таквом оитуацијом у нашу земљу je дошла и Мисија 
Организације за пољопривреду и исхрану (ФАО), да, као орган Орга- 
лизације Уједињених иација, испита лосљедице суше. Kao што je 
познато, Мисија je завршила рад и «а посљедњем засједању организа- 
ције ФАО донијета je резолуција, којом се прелоручује земљама —  
чланицама ове оргализације давање додатне ломоћи Југослчвији ради 
суше. Исто тако, Мисија je оцијенила да би као минимални износ било 
потребно oko 65 милиона долара за увоз храле. Неке евролоке земље, 
имајући у виду резолуцију ФАО, већ су ступиле у извјесне контакте 
са наишм претставницима у иностранству. Осим тога, постоје изгледи 
да се добије додатни (ванредни) износ ломоћи од САД.

Како се предвиђа остварење ллаииране инвестиционе изградње у 

овој години?
Овогодишњим планом били смо поставили као ооновни задатак да 

се заврше грађевинс.ки радови .на вели»ким кључним објежтима. Међу- 
ти'м, на «еким кључним објектима грађевински радови нијесу извршени, 
иако су лостојали сви потребни услови (постојала je техничка доку- 
ментација, било je довољно радне снаге, раополагали емо довољним 
■количинама грађевилског материјала итд.). Ha неким другим кључним 
објектима нијесу завршени предвиђени грађевински радови углавном 
због .недостатка техничке документације, која олет >није могла бити на 
вријеме израђена због иемогућносги да се закључи лредвиђена машин-
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ска опрема у илостранству. Но, и поред свих тих околности иредвиђа се 
да ћемо извршити око 91% од плана грађевинских радова у овој години 
(и то од повећаног плана у тоису ове године). To, свакако, није мали 
резултат.

Што се тиче извршења плана у изради и монтажи машинске опре.ме 
за кључне објекте, можемо казати да he план бити углавном иолуњен, 
једиио што нека наша -машииска предузећа неће успјети да на вријеме 
израде машиноку и електро опрему за леке иаше нове хидроелектране 
и за нека предузећа и рафииерије нафте.

Што се тиче шбавке увозне опреме, можемо очекиватга да ћемо тај 
план остварити, тј. да ћемо увести опрему која je потребна у току 
сљедеће године за завршавање кључних објеката тек ако се оствари 
друга транша зајма .код Међународне банке.

Ha којим основама je постављен план инвестициоле изградље у 

сљедећој години?

Основна карактеристиЈка плана инвестииионе изградње у слзедећој 
години, je још увијек (ii<ao и у овој годмни, иако у нешто мањој мјери) 
концентрација фи-нансиских и .материјалних средстава -на кључним 
објектима. Завршавање кључних објеката je још увијек основни зада- 
так и у овој години и том задатку морају бити лодређени сви остали 
задаци. Осим тога, планови инвестииионе изградње у наредној години 
су .карактеристичнн још и no томе што основни радови на кључним 
објектима «ијесу више грађевинсжи радови, него израда и монтажа 
машинске и електро опреме. Ова околност може утицати ш  поја-ву 
локалне незапослености, те ће у том случају можда бити лотребно 
предузети и извјесне јавне радове.

Но, пр&дложени инвестициони лланови су карактеристични још и 
no то,ме што се на шучтгм основама прилази литању унапређења пољо- 
лривреде и изради оријентационих лланова за развитак и унапређење 
свих грана пољопривреде. Из ових плаиова јасно се види лерслектива 
даљег привредног развитжа у нашој земљи. Наиме, лослије завршавања 
и у току завршавања кључле капиталне изградње све више долази у 
први план слровођење планова за уналређење пољопривреде.

A који су задаци ооновни у лолитицл улалређења пољопривредне 
производње?

Многи наши другови су мислили да je основно створити сељачку 
радну задругу или земљорадничку задругу, na да ће одмах порастн 
опродуктивност рада и производња итд. Ови су другови очито забо- 
рављали да je за унапређење пољопривреде основно створити техмичку 
базу за рациошлније привређивање у лољопршфеди, a организациона 
питања удруживања појављиваће ice и рјешавати тачно у оној мјери 
у Kojoj су неолходна ради рационалне примјене техничких 'средстава, 
ради рационалније примјене агротехничких мјера, ради рационалнијег 
коришћења природних услова наводњавања итд., наиме, уколико се 
лрисгупи изградљи система наводњавања у леком рејону, лужно ће се
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морати поставити питање удруживаља ради шградње, a каоније и ради 
одржавања система наводњаваља. Исто тако, уколико се приступи 
набавци механизације, поставиће се питање уједињавања у ииљу њеног 
бољег искоришћавања, било на базм заједнишке својине над средствнма 
за лроизводљу (транспорт, пољопривредне машине, машинске радио- 
нице за оправку механизације итд.), било на бази заједничке својиле 
не само над средствима за производњу него и -над земљиштем итд. To 
фактички значи да je питање ствараља техничже базе основно литаље 
за развитак и унапређење пољопривреде.

He мање важну улогу у логледу унапређења пољолривредне про- 
изводље mi a развој <индустрије за прераду и конзервирање пољопри- 
вредних лроизвода. При томе није важно да ли ће такво једно преду- 
зеће лодићи задруга или срез лли општина, јер у сваком случају пре- 
дузеће мора бнти постављено на истим принципима лословања као и 
свако друго социјалистичко предузеће.

Наравно, сва ова питања захтијевају дубљу анализу « разраду про- 
јеката л зато je остављено да се у току идуће године, као главни зада- 
так, разраде планови и технички пројекти за унапређење пољопривреде, 
осако нас ле бл дочекала неспремне 1954 година, тј. година у којој ће 
остати још врло мало кључних објеката за довршење и у којој ће уна- 
пређење лољопривреде добити прворазредни значај.

Другови народни послалиди, немогућно je говорити о друштвеном 
плану a истовремено не говорнти о hodom лривредном систему. Зато ћу 
указати на нека лскуства «овог лривредног система.

Тек нови лривредни систем je омогућио лотпуније радничко самоу- 
прављање, a с друге ст.ране, радничко самоулрављање ј-е омогућило да 
наш нови привредни систем добије социјалистички карактер (a не само 
слободније деловање економаке законитости), јер се, коначно, и у 
буржоаском друлЈтвеном поретку лривредни живот моЖе доста слободно 
да развија. Дакле, хгитање ко управља средствима за производњу: непо- 
средни произвођач, доједини калиталисти или држава и н>ени органи, 
ооношо je литање за оијену карактера једног друштвеног и привредног 
система.

Нови лршзреднл систем je у суштлни довео до отабилизације наше 
привреде у цјелини. Кретање цијена, робни промет, оптицај новца, 
остварена производња и квалитет лроизвода лтд., о челгу сам овдје 
говорио, не би се .могли лостићи без слободног тржишта и новог при- 
вредног система, система који je довео до стабилизациЈе лривреде у 
релативно кратком временском лериоду.

Нови лривредни систем je коначно ријешно хроиичну иесташицу 
радне снаге и потпуно уислонио административно распоређивање раднлка 
no индустриским предузећима. Статистички лодаии јасно говоре да je 
у овој години постигнута иста производња са далеко мањим бројем 
радника. Исто .тако, статистички подали говоре да су рудници угља и
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обојених 'метала лрви пут лослије ослобођеља имали довољно радне 
снаге.

Услостављањем права радничких савјета на самостално раслола- 
гаље платним фондом и ш  одређиваље висине радничких зарада, новн 
привредни систем je ;ријешио најтежи лроблем који je остао нерјешив 
у оквиру капиталистичке економике —  a то je проблем на који he «се 
начин оства.рити већа заинтересованоот раднмка за стално ловећавање 
продуктивности рада. Taj проблем je ријешен у нашем новом при- 
•вредном систему, јер укупни платни фондови, као и лојединачне ллате, 
нијесу унапријед одређене него зависе у првом рсду од укулног дохотка 
који je дотични радни колектив остварио у одређеном вре.менском 
периоду.

Увођењем у живот новог привредног система, промијенио се и однос 
раднш<а лрема оруђима за рад. Иако нови привредни систем joui није 
ријешио питање процјене основиих'средстава, питање амортизације итд., 
илак можемо 1казати да се већ сада појављује много већа брига радног 
колектива да оруђа за рад буду стално одржавана у исправном стању, 
да буду рационално иокоришћавана итд., јер и ‘од тога зависи висина 
дохотка коју треба да остварује радни колектив. Наравно, када рије- 
шимо и остала леријешена литања из области инвестиција и промета 
ооновних средстава, из области амортизације и с љом ловезане процјене 
постојећих основних средстава, лојачаће се још више брига радничких 
савјета и радничких колектива да им основна средства не буду неиско- 
ришћена, јер ће за Љих плаћати камате и ануитете без обзира да ли 
лривредно лредузеће има користи од основних средстава или ле.

Увођењем новог лривредног сиетема промијенио се и однос радника 
према питањима рационалног пословања и лривређиваља уопште. За 
раднички колектив није1'Свеједно 'колико he износити трошкови произ- 
водње (који у многоме зависе од утрошка сировина, од Бећег или мањег 
шкарта итд.), јер од тога зависи колика he бити остварена акумулација 
и колико ће износити остварени платни фондови. Исто тако, за радничке 
чсолективе лије свеједно да' ли ће њихови лроизводи бити бољег или 
лошијег квалитета, јер од квалитета њихових производа зависи како ће 
'бити остварена реализација тих производа на тржишту a од реализације 
производа «а тржишту опет зависи висина акумулације која he се по- 
стићи у одређеном временском раздобљу, висина платног фонда итд. 
Досадашње искуство и 'статистички подаиинам говоре да су раднички 
колектиш већ досада лостигли одлучујуће резултате и у погледу сма- 
њења трошкова-.-лроизводље и у погледу *побол>шања квалитета 

производа итд. •• • .••• •

Нови привредни систем je ријешио и литање јаче заинтересовано- 
сти радничких •колести-ва-за .размјену робе- са' иносаранством. Тек нови 
привредни систем; je -открио -велике'могућности, које лостоје у нашој 
индустрији,-за извоз-робе у иностранство, и то не само традиционалне 
артикле (метали, дрво, ue'Mewr итд..),: него и нове 'индустри.ске машине
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'И ypef>aje итд. Наравно, -даљи развитак ће лесумњнво показатн да још 
постоје неискоришћене могућности како у погледу производње, тако и 
у логледу извоза готове индустриске робе.

Нови привредни систем у први ред истакао je лроблем резерви као 
врло важан за одржавање равномјерног тока производње н стабилно- 
сти тржишта. Напори за стварање нзвјесних резерви за нормалан ток 
промета, показали су се правилним, поред осталог и због тога што ће 
се и лосљедице суше лакше моћн пребродити. Према томе, остваривање 
извјесних резерви у досадашњем периоду омогућиће нам да лакше пре- 
бродимо посљедице суше, али и обратно, неизбјежна посљедица суше 
je смањивање резерви и утолико отежавање правилног тока производње 
н стабилности тржишта.

Иако je наш нови привредни систем у ијелини већ показао у праксн 
своју животну вриједност, ипак можемо казати да поједини привредни 
проблеми још мијесу ријешени у складу са општим поставкама новог 
привредног система, a неки привредни проблеми још нијесу ни рјеша- 
вани, него важе прописи из старог привредног >система. Наравно, у 
наредном периоду нужно се морају разрадити сва ова питања (за то 
постоје све ^огућности, јер имамо више 'него једногодишње искуство 
у спровођењу ,новог 'Привредног система) и нови друштвени план за 
економоку 1953/54 годину, уколико пређемо на планирање no економ- 
ским годинама, требало би да буде постављен на основу разрађених 
свих проблема новог лривредног система.

Koja основна литања треба рјешавати у наредном временском пе- 
риоду? У првом реду лотребно je у свијетлу досадашњег искуства 
размотрити читав систем утврђивања акумулације и фондова кроз одре- 
ђивање стопа акумулације и фондова. Ипак се у чмтавом овом систему 
утврђивања акумулаиије и фондова одређивањем стопа акумулације и 
фондова, у суштини, ради о административном одређивању кроз дру- 
штвене планове висине акумулације коју треба да остваре поједине при- 
вредне гране и привредна шредузећа. Треба испитати да ли се може про- 
наћи неки еластичнији систем захватања акумулације која се нормалним 
привредним животом остварује у појединим привре^ним предузе- 
ћи.ма итд. Осим тога, потребно je ријешити читав «омплекс тхитања из 
области проширене репродукције, амортизације .и промета основних 
средстава. И у овој области још владају принципи старог лривредног 
оистема: основна средства се не могу отуђивати, него само лреносити 
на основу рјешења појединих привредних органа; инвестициона изградња 
се углавном фшансира из буџетских средстава a не путем инвестиционих 
•кредита итд.; амортизација ооновних средстава je још, одређена на 
оонову различитих лроцјена вриједности основних средстава итд. Разу- 
мије се, неопходно je у што бржем временском размаку и ова питања 
довести у склад са принципима новог привредног 'система. Исто тако, 
потребно je ријешити читав низ питања из области кредита и обртних 
средстава предузећа, сталбеног фонда и управљање станбеним фон-
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дом итд.. Основни критериј при рјешавању свих ових питања треба да 
буде ослобађање до .максимума од свих административних стега, које 
под видом заштиге интереса цјелине, уствари су не са.мо противу инте- 
реса привредних предузећа, него и противу интереса цјелине. Наравно, 
не треба заборавити ли на ону другу опасност која he се појављивати 
у виду монополних и шпекулативних тендениија поједиких привредиих 
предузећа итд. Међутим, све такве лојаве се могу спријечити и без 
таквих адмшнистративних захвата и<оји би закочили иницијативу при- 
вредног пословања од стране радничких 'колектива.

Ha крају, другови и другариие, желим да се осврнем ma резултате 
досадашње дискусије о друштвеном плану.

Влада ФНРЈ дала je на дискусију Предлог друштвеног плана ФНРЈ 
за 1953 годину. У Предлог друштвеног плана 'Који je поднесен Народној 
скупшгтини унесене су примједбе и предлози «оје je Влада усвојила.

Усвојене примједбе нијесу у основи измијениле првобитни Предлог 
друштвеног плана.

Промјене које су унесене у Предлог друштвеног плана састоје се 
у сљедеће^к

Укупни 'национални доходак повећан je у износу од 826 милиона 
динара. Основно повећање националног дохотка произилази усљед 
повећања националног дохотка у жељезничком саобраћају, .производљи 
и преради нафте. Повећање националног дохотка у саобраћају усљедило 
je због смањења материјалних трошкова у жељезничком саобраћају и 
смањеном амортизационом износу према претходном Предлогу друштве- 
ног .плана. Повећање дохотка у производњи и преради нафте усљедило 
je због повећаних цијена бензина Koje je извршено у ииљу ограничеља 
потрошње, a тиме и увоза нафтиних деривата.

По појединим грана.ма индуст.рије извршене су мање измјене које 
су дјеловале у једним гранама на повећање, a у другим «а смаљење 
националног дохотка. Према првобитном лредлогу предвиђен je маљи 
национални доходак у производњи дувана усљед смањеног n.pnnoica 
дувана, у лроизводњи неметала, у производњи угља неких локалних 
рудника и у производњи шибииа усљед задовољених потреба тржишта 
и усљед смањења високо лредвиђене стопе акумулације и фондова за 
текстилна предузећа у HP Словенији.

Предвиђено je повећање националног дохотка у односу на прет- 
ходни предлог у прехра.нбеној илдустрији и незнатно повећање «ацио- 
налног дохотка у другжм гранама.

У грађевинарству je извршена промјена у односу на оретходни 

предлог усљед тога што je tokom дискусије измијењена структура 

инвестиција и смањен удио грађевинских радова у укупним инве- 

стицијама.
Према томе, ове промјене нису битније дјеловале 'ка-ко «а лредви- 

ђено остварење националног дохо-пка у 1953 години, тако и на дредви- 
ђену његову расподјелу.
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Примједбе које се односе на продужење рокова изградње кључних 
објеката нису могле бити прихваћене, јер би то проузроковало потребу 
за повећаљем инвестиционпх сума за кључне објекте и у 1954 години 
и значило би одлагаље лроизводње коју кључни објекти треба да дају 
у ‘наведеном периоду.

Остале примједбе у области инвестиција приосваћене су и спрове- 
дене у Предлогу друштвеиог плана.

Иа основу дискусије извршене -су измјене у IV глави Предлога 
друштвеног плана које се односе на расподјелу акумулације и фондова 
привредних предузећа. У првобитном предлогу предвиђен je систем 
обезбјеђивања средстава за савезне потребе. Међутим, овај -систем 
tokom диокусије се показао као недовољно сгимулативан за предузећа 
и народне одборе, за повећање стопа акумулааије и фондова, те je за- 
мијељен иачином расподјеле акумулаиије и фондова који омогућује 
да, уколмхо предузећа и самоуправни органи повећају изно.с акумула- 
ције и фондова, овим износом у ијелини сами располажу.

У 1гме Владе ФНРЈ, молим Народну окупштину да усвоји Предлог 
друштвеног плана и буџет Федеративне Народне Републике Југославије 
за 1953 годину. (Вуран аплауз).

Претседавајући: Одређујем краћи одмор.

(После одмора)

Претседавајући: Другови народни посланици, наставља-мо рад. Реч 
има заменик министра народне одбране генерал-пуковник Иван Гошњак.

Заменик министра народне одбране генерал-пуковник Иван Гошњак
(HP Хрватска): Другови и другарице народни посланици, висина бу- 
џета Министарства народне одбране за 1953 годину, тесно je повезана 
-са економском ситуацијом и у окладу je ca напорима ca којима се бори 
наша земља у даљој изградњи социјализма. Максимални «атшри у вези 
довођења у оклад висине расхода са 'планираним приходима ћ решавање 
•економских тешкоћа наше земље —  насталих знатним делом и због 
суше која je погодила нашу земљу у 1952 годргни, —  поставили су 
као озбиљан задатак разматрање могућности смањења извесних расхода 
sa потребе народне одбраме.

Југословенска народна армија je, водећи рачуна о  основним >потре- 

•бама "које joj материјално обезбеђују њену спремност да може успешно 
извршити свој основни задатак у погледу очувања слободе и незави- 
оности наших народа, свела своје расходе у 1953 години ма 180 мили- 
јарди или за 20 дшлијарди динара' мање од 1952 године. Колики су 
напори нашег економоког лотениијала у одвајању потребних фомдова 
за мародну одбрану и поред предвиђеиих смањења расхода у 1953 год. 
у висини од 20 милијарди речито говори проценат учешћа фонда на-
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родне одбране у укупној расподелн националног дохотка a који 
износи 20,05%.

Док -су расходи за одродну одбрану за 1953 годину смањени у 
односу на 1952 годину за 10%, дотле су етриходи које he остварити  ̂
Југословенска .народна армија не само остали исти 'већ и повећани за 
2,81% према приходима из 1952 године. Bojna привреда оствариће 
акумулацију у. 1953 години у висини од 24 милијарде 608 милиона, a 
приходи тсоји he се остварити у јединииама и установама Југословенске 
народне армије у висини од 2 милијарде 217 милиона.

Од навеДене суме фонда народне одбраме отпада на личне расходе, 
укључив и дечји додатак, 9%, што значи апсолутно повећаље у односу 
на, 1952 годину од 0,29%. Њихово незнатно повећање у односу на
1952 годину уследило je ступањем на снагу и 'применом новог платног 
система као и применом нове Уредбе о путним и селидбеним трошковима.

За издржавање и опрему Армије предвиђено je 120 милијарди 744 
милиона или 67,11% од иеложупног буџета, што значи да се у односу 
на буџет 1952 год. показује смањеље од 12,38%. Предња сума односи 
се на 'набавку оружја, муниције, војне олреме, возила, исхране, одеће 
и обуће, гарнизоних потреба и других нужних мздатака за издржавање 
и опрему Армије. Што je овде значајно то je чињеница да се скоро сав 
наведени материјал набавља искључи-во у шшој земљи и израђује 
првенствено у «ашим војним предузећима. Овим средствима се подми- 
рују «ајнулсније потребе Армије и о.могућују joj да може одговорити 
својим задацима. Висина предвиђеиих средстава за издржаваље и опрему 
омогућиће, поред ооталог, да .се 'повећавају и постојеће резерве.

С обзиром да je мзвршен тро ооновних инвестиционих радова за 
војну привреду то je у буџету за 1953 годину предвиђено за те радове 
33 милијарде 137 'милиона или 23,87%. Ова сума употребиће се за 
делимично довршавање и комплетирање објеката војне лривреде, a за 
станбени фонд јединица и устаиова —  касарна и радничких станова 
предвлђено je 22 'милијарде 489 милиона.'

Kao што сам рекао, смањење расхода за потребе народне одбране 
у 1953 години у односу na 1952 год. «зноси 10% или 20 милијарди 
ди«ара. Ово смањење уследило je на 'Следећи 'начин:

Прво, што he će решењем врховног команданта маршала Тита тро- 
годишњи војни рок служења у неким јединицама у Југословенској на- 
родној армији емањити на две године. Ha тај начин he бити смањен 
општи број во}ника у нашој Армији, a на оонову тога биће омањени 'И 
расходи за њено одржавање. Треба напоменути да je ово било потребно 
ради олакшања терета који земља даје за народну одбрану, a да би се 
дошло до средстава нужних за завршавање кључних објеката и других 
потреба у изград?БН' земље. Ово сма№ење наше стајаће Армије >неће 
утицати ,на њену моћ.- Напротив, Армнја he бити јача «о што je била 
пре годину дана и то због тога што je она данас, захваљујући првен- 
■ствено производњи «аших војних фабрика a нешто и помоћи из ило-
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•странства, боље наоружана и опремљена. Ударна и ватрена моћ Армије 
у задљој години се повећала.

Други разлог за смањеље расхода Армије у 1953 години састоји 
се у томе, што претстојн решење Врховнаг команданта да се Корпус 
народне одбране расформира, његове унутрашње јединице распусте, a 
за граничне јединице да се формира Команда граничних јединица. Kao 
uho je познато КНОЈ je формиран 1944 године у ратним условЈгма. 
У саставу КНОЈ-а налазе се унутрашње јединице и јединице за обезбе- 
ђење «аших граница. По окончању рата унутрашње јединице КНОЈ-а 
и.мале су задатак да врше акције чишћења лаших планинских и шумских 
области од разбијегсих остатака усташа и четника, који су, у немогућ- 
ности да се повуку из земље, a пошто су на души имали крваве злочине 
ради којих су се бојали одговорности пред нашим законом, оружјем, 
које um je остало из рата, угрожавали животе u имовину наших грађана. 
Овај су задатаис јединице КНОЈ-а у заједници са органима Управе 
државне безбедности и Народне •милицпје већ пре више година успешно 
извршиле. Наша земља je већ давно очишћена од свих остатака 
квислиншких и издајничких војних формација, који су сводили, уколико 
су уопште били активни, своје деловање на друмска разбојништва 
и пљачку.

Осим тога, никакви други разлози нису постојали за одржавање 
тих јединица. To нису «икада биле јединице безбедности као што *их 
има, например, Совјетски Савез, које тамо имају задатак да кад устреба 
своје оружје улотребе против својих 'властитих грађана, које служе, 
поред осталих, бирократској касти у покоравању, угњетавању и застра- 
шивању свог властитог народа. Кад се зна да <код њих постоје стотине 
концентрационих логора тада je разумљиво да су им потребне 'и такве 
јединице .које ће ту бирократску касту обезбедити од људи, који него- 
дују И који се зато и стављају у те логоре.

У нашој земљи .ствари 'дрзпгачије стоје. Код нас «аш унутарњи 
поредаис «е треба од наших грађана да се чува оружјесм, јер je он засно- 
ва« на широком социјалистичком демократизму, на учешћу широких 
радних слојева у управљању привредом и оргалима народне власти, 
у улрављању државом. Зато 'нама нису потребне специјалне јединице 
безбедности као што их има Совјетскн Савез и љегови сателити, ни 
жандарми као што их имају капиталистичке земље. Политичка консоли- 
•дација наше земље која се .манифестује у све чвршћем морално-поли- 
тичко-м једилству наших народа омогућује нам да чување унутарњег 
реда и имовине грађана лрепустимо у потпулости Народној милицији, 
што je она задњих година то еећ стварно вршила.

Трећи разлог за смањење расхода Армије у 1953 години уследио 
je услед тога, што су у 1952 години лодмиреке извесне потребне резерве 
у материјалу u опреми, и, друго, што су -се смањила инвестициона сред- 
стаа за .војну индустрију и бродоградњу ч-ија се изградња приводи «рају.
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За инвестициону изградљу војие индустрије за 1953 годину пред- 
виђа се укупно 14 дшлијарди 250 милиона динара.

O ko четвртине тога износа намењено je изградљи станбених обје- 
«ката, за уређење колонија, путева и остале потребе друштвеног стан- 
дарда. У протеклим годинама ми смо, наиме, форсирали изградњу 
основних фабричких објеката, тако, да изградња станова није ишла 
увек у корак са производним капацитетима. Стога je потребио да идуће 
године око 3,5 милијарди дипара уложимо у те сврхе.

O ko 31% укупног износа предвиђа се за грађевинске радове за 

«апиталну изградњу војне индустрије.

O ko 18% намењено je за студије и истраживаља за разне нове- 

типове наоружања наше производње.

Средства која се за ово предвиђају претстављају велики износ,. 
али су она нужна због тога што смо досадашљом изградњом обезбедили 
капацитете и оспособили кадрове за производњу веома разноврсних 
артикала лотребних за наоружаље Армије. Сада смо дошли у фазу да 
постојећи асортиман треба проширивати и освајати нове типове 'модер- 
ног наоружаља, нарочито у производњи ратних авиона. Стога je 'нужно 
да за студије и истраживања обезбедимо толика средства.

Набавка опреме за војну индустрију смањиће се у идућој години 

окоро за половину од овогодишњег обима, и то отуда што су војне 
фабрике машиноким парком већ досада прилично комплетиране. За
1953 годину остаје углавном набав1ка опреме за фабрикаиију .предви- 
ђених нових производа и издаии за ово предвиђају се у ©исини 17% 
укуттне вредности инвестиаионог програма војне и.ндустрије.

Овако постављен план инвестиционе изградње карактерише се 
тиме да обим изградње почиње опадати >с тим што се тежиште полако 
помера ма друштвени стандард.

У зези с тим може се 'напоменути да смо у овој годи.ни пустили у 
погон неколико фабрика, које су од огрсшке важности за одбранбену 
снагу 'наше Армије. За све те фабрике можемо тврдити да no овојој 
техничкој опремљености и продуктивности спадају међу најмодерније.

Исто тако, вредно je напоменути да je ©ојиа индустрија свој про- 
изводни програм за 1952 годииу успешно извршила. При томе je карак- 
теристично да je обим производње ове године у односу на 1951 годину 
порастао за 30%, a број запослених радника и службенш<а опао за 5%. 
Из овог се очигледно види знатан пораст продуктивности у тој произ- 
водњи. Један од важ>них фактора овог папретка сва1како су нов при- 
>вредни систем који се веома позитивно одразио «а осамостаљење пре- 
дузећа, «а .снижење трошкова производње и организаиионо учвршћење 
предузећа. Иото толико важан фактор je ви.со/ка социјалисиичка свест 
радних 'колектива, који су управљање фабрикама узели у своје руке и 
досадашњим радом доказали да су зрели и способни да руководе својим 
предузећима. За све ове колективе можемо казати да су штедљиво
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располагали платним фондовима и да су дисциплиновано опроводили 
линију наше привредне политике.

Карактеристично за војну индустрију je, даље, њено брзо осамо- 
стаљиваље у погледу увоза. За то имамо да се захвали.мо успешној 
изградљи наше базичне индустрије. Ma да ће оби-м прсжзводње наору- 
жаља у следећој години порастн за 28%, увоз репродукционог одате- 
ријала процентуално неће порасти, већ, напротнв, он he опасти. Ми смо 
досадашљом изградљом и производњом војне -индустрије стигли до тог 
нивоа да у погледу муниције, експлозива и лаког оружја можемо 
подмиривати потребе Армије, и то без неког релативно великог увоза.

Убудуће мораћемо прнлична средства уложити у производњу мо- 
дерних типова авиона, које досада нисмо производили. У тој грани, 
тј. v ваздухопловној индустрији још прилично заостајемо. За ову 
индустрију сада водимо преговоре за куповину лиценце најмодернијих 
типова авиона, коју ћемо изгледа ускоро добити.

Ha крају би требало истаћи једну тешкоћу, коју војна индустрија 
има у вези иена. Цене некнх производа вој'не индустрије су релативно 
високе због високих цена сировина, као што су месингани полуфабри- 
кати, целулоза, сумпорна киселина и сл. Због тога има случајева да je 
окупља сировина (напр. целулоза) него што би смели да 'коштају фи- 
нални продукти из тих сировина. Taj проблем би требало размотрити и 
наћи му одговарајуће решење. Високе цене тих сировина знатно утичу 
и на висину буџета Министарства народне одбране, особито у 1953 
години пошто ће »војна индустрија бити у идућој години знатно већи 
потрошач тих .материјала него досада.

У индустрији бродова у 1953 години предвиђа се утрошак за инве- 
стиције од 5 милијарди динара, од чега за грађевинске радове 1,5 '.ми- 
лијарда, за опрему 3 милијарде и за остало пола милијарде. Релативно 
ниска бројка за грађевинске радове je и разумљива, јер су бродогра- 
дилишта и предузећа за израду бродске опреме у завршној фази, na 
je потребно да се комплетирају опремом. Другим речима, концем 1953 
године углавном ће се завршити инвестициони радови у свим већим 
предузећима: у ,,3 мају  ̂ у „Уљанику“, у ,,В. Крстуловићу“, ,,Е. Кар- 
дељу“ и у „В. Бакарићу“, та:ко да ће за 1954 годину, кад ће потпуно 
бити све инвестиције довршене, остати углавном радови за довршење 
мањих предузећа и то бродоградилишта „Јозо Лозовкна —  Мосор II“, 
„Бокељока побуна“ и ,,Лошињ .

Садашњи капацитети изражени у бруто продукту -су у бродогра- 
дилиштима 17 милијарди динара, a у предузећима индус.трије бродске 
опреме 4,5 милијарде динара. Међутим, :кад завршимо инвестиције, тј. 
капиталну изградњу —  о којој je било речи —  наши ће се капацитети 
удвоструучити, тј. моћи ћемо у бродоградилиштима извршити послове 
изражене у бруто продуклу 30 милијарди, a у индуетрији бродоке 
опреме преко 8 милијарди.



Осим лзградње и повећања капацитета главии je задатак бродо- 
градње уздизање стручних кадрова, 1како радника тако и техничког 
особља. Ми смо данас у стаљу да са нашим стручним кадровима решимо 
све конструкторске и производне лроблеме за трговачку морнарицу и 
да градимо, са истим роковима иопоруке исао и инострана бродогради- 
лишта Северне Европе, све врсте трговачких бродова. За ратне бродове 
у стању смо да решимо исто тако све конструкторске и лроизводне 
лроблеме.

Надаље, ради независности од иностранства, изграђеио je лреду- 
зеће за производњу турбина до јачине 30.000 КС 'по једном строју н 
ломоћних стројева за машиноке турбокомплексе, као и творница за 
произ-водљу главних и помоћних дизел мотора.

Да би бродоградња могла самостално решавати све теоретске и 
конструктшвне задатке, изграђује се Бродарокл институт, који he у 
својим базени.ма испитивати проблеме отпора, стабилитета, 'Кормиларења 
<бродова и изналазити најподесније форме пропелера уз остале своје 
задатке. To je прва наша научна установа те врсте.

Са nocTojehH.Nf капацитетима у 1952 години лредузећа су извршила 
лослове за 17 милијарди, од чега наводимо као 'карактеристичло да je 
обрађено црне металургије 24.000 тона.

У 1953 години биће предато ратној Л10,рнариаи 77 пловних једи- 
ница, a трговачкој морнарици 31 јединииа.

Наша 'садашња ратна морнарица претекла je no броју бродова и 
no стандард депласману бившу југословенс-ку ратну морнарицу, дочи.м 
далашњи бродски простор трговачке морнариц.е није достигао пре- 
дратни. Ми смо развијали «апацитете наших бродоградилишта да 
узмогнемо не само да одржавамо бродове трговачке 'морнарице него 
и да их изградимо до оне величике бродског лростора и<оји одговара 
поморској држави као што je Југославија, као и потребама њене при- 
вреде. С обзиром да се лаша трговачка флота састоји од већине старих 
бродова, то се намеће лотреба да се у идућим годинама убрза лроиз- 
водња нових бродова, како би-ее она с обзиром на испадаље из строја 
дотрајалих бродова, одржала на лотребној јачини. Бродоградилишна 
лредузећа су опремна да те задатке преузму. Taj 'смисао имају све 
досадашње инвестиције које су у ту грану уложене.

Друговл и другарице, ангажовањем ових предвиђених средотава, 
која he се распоредити као што сам изнео, биће обезбеђено даље јачање 
и развијање наше Народне армије и даље довршавање лаше војне 
индустрије и бродоградње. Ова средст-ва he лослужити дањем учвр- 
шћењу наше безбедности и тиме допринети јачању мира у свету и 
борби против агресије. Ми можемо рећи да овај буџет лретставља 
буџет мира, јер ова средства биће употребљена иокључиво за то. Ми 
нашу Армију не прилремамо за агресију, већ за одбрану наше слободе 
и мезавислости, за одбрану тековина наше Народле револуције. Јачање
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такве Армије у интересу je свих народа и земаља које искрено желе 
мир н које су спремне да се боре за њега.

Међутим, иако je то јасно још увек се чују гласови лротив наше 
Армије, којн клевећу u изврћу чињенице, ne мислим на оне из информ- 
бироовских земаља —  на њих се не треба нм освртати — већ са Запада.

Извеона штампа у неким земљама на Западу доноси с времена на 
време, a у задље време све чешће, чланке у којима намерно .сеје непо- 
верење према нашој Армији и лрема нашој земљи. Te чланке пишу људи 
којн не само што нису виделн ниједну' јединнцу наше Армије, већ 
иајчешће нису никада «и били у нашој земљи. Аутори тих чланака 
праве се далековиди <војни стручњаии и политичари, они тврде нешго 
што никада ;нису -видели ни чули. Но то за љих није ни важно. Они 
сеју >семе сумње и неповерења a то и.м je једини циљ који желе постићи. 
Најмилија им je тема како није сигурно да ли с.мо заиста раокинули са 
Русима, како je наша Армија способна само за герилски рат, како «ема 
способног командног кадра, како немамо довољно тешког оружја итд.

Све то дело je непријатеља социјалистичке Југославије. Извор тој 
непријатељокој актмвности произлазн из најреакиијонарнијих кругова 
на Западу, оних кругова који воде огорчену кампању против комунизма 
iKao идеологије и .прогив свега што je напредно, a ватдасанока 'Кухиња 
главни je иницијатор те «епријатељске лропаганде против Југославије. 
Циљ те непријатељске пропаганде je очигледан: они желе да омету 
успостављање нормалних односа између Југославије и других земаља; 
њима смета све већи углед који наша земља постиже v свету; они желе 
да Југославија буде изолована, оно исто што желе и информбироовци. 
Они у свом фанатичном слепилу не виде да та'Ква 'кампања иде у корист 
снага агресије и да тиме слабе општи фронт мира, у којем наша земља 
има значајно место. Међутим, социјалистичка Југославија развија се и 
јача, она ode више заузима место у међународним односима ^које joj 
припада као социјалистичкој земљи, унаточ свим покушајима са стране 
Да ј° ј нашкоде. Она je у борби рођена и у даљој борби за свој развој 
она се челичи, снажи и изграђује без обзира иа бес њених «еприја- 
теља. (Аплауз).

Социјалистичка Југославија спрема своју Армију за одбрану, a 
•с обзиром на специфичну ситуацију њена Армија васпитава се та«о, 
да ће бити спремна да се бори против сваког агресора, ма одакле поку- 
шао да упадне у нашу земљу. (Аплауз). Морално лолитичко јединство 
наше земље и Армије и револуционарни и.патриотски дух који про- 
жша сваког нашег човека, гаранција су да ће Армија са материјалн^м 
'средст'вима iKoja joj обезбеђује наша земља бити непобедива, aiKo би у 
случају потребе морала да брани слободу и независност наше соција- 
листичке домовине. (Аплауз). У ту сврху, радн наше слободе, ради 
нашег мирног развоја намењена су средства у буџету Министарства 
народке одбране за 1953 годину. Зато вас, другови народни посланици,
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молим, да лрихватите овај предлог како вам je лредложен. (Буран 
аллауз).

Претседавајући: Ријеч има министар правосуј)а Фране Фрол
(Аплауз).

Министар правосуђа Фране Фрол (HP Хрватски): Другови и дру- 
гарице народни заступници, правилна оцјена рада лаших oprana право- 
суј?а може се дати само ако се охјелокупна њихова дјелатност доведе 
у везу са крупним промјенама, које су у посљедље вријеме извршене у 
нашој земљи у правцу даљње демократизаиије нашег друштвеног жи- 
вота, у правцу јачања борбе за законитост и за поштивање лрава наших 
грађана. Само онда ако су наши судови својом дјелатношИу -ишли у 
корак са ови.м великим хисторијски.м збивањшма у нашој земљи, може 
се рећи да je љихов рад био позитиван и од користи за лашу заједницу. 
Само онда ако je љихово дјеловаље било у складу са опћом линијом 
лашег друштвеног и политичког развитка, :може се рећи да су судови 
допринијели свој удио за јачаље и остваривање наше социјалистичке 
демократизациј е.

Није потребно овдје посебно истицати од колшког je значаја пра- 
вилан рад судова за даљњи развитак лаше социјалистичке демокрације 
и за «нашу борбу лротив бирократиз.ма и државно-капиталистичких тен- 
денција. У данима када се у нашој земљи распламсала борба за даљњу 
изградњу наше социјалистичке демокрације, Комунистичка партија Ју- 
гославије ставила je на дневни ред пробле.м рада право.суђа, питање 
даљњег јачања правосуђа и законитости. Ha IV пленуму ЦК КПЈ, који 
je одржан у јуну 1951 године, довољно je .речено од коликог je зна- 
чаја рад судова за учвршћеље и изградњу нашег социјалистичког по- 
ретка. Стављањем на дневни ред литања још већег јачања лравосуђа и 
законитости хтјело се указати на недостатке у раду судова и дати 
правац даљњег развитка. IV пленум ЦК КПЈ дао je у том циљу исцрпиу 
критичку анализу рада наших судова и смјернице за јб и х ов  будућл рад.
IV пл-енум ЦК КПЈ подвукао je потребу ,,да се ловећа зшчај судова на 
садашњем .ступњу развитка наше земље за учвршћење и даљњу 
изградњу социјалистичког поретка и за подизање социјалистичке сви- 
јести грађана . . na je с тим у вези указао на погребу појачања су- 
дова стручлим кадровима одалим народу и ствари солијалиЗ'ма, као и 
на лотребу проширења о>влашћења судова у лравцу јачања заштите 
права грађана. У том циљу подвучено je, да би требало пролЈиритл дјело- 
круг рада окружних судова и учинити их за ове важлије случајеве 
првостепенлм судским органима; даље —  осигурати непосредније 
учешће врховних судова у рјешавању проблема правосуђа и у суђењу 
у значајнијим случајевима; лренијети у дјелотсруг рада судова, no пра- 
вилу, ислеђеље «ри(вичлих дјела и контролу законитости у логледу 
извјесних аката оргала државне улраве. Исто тако, IV лленум указао 
je на лотребу да се оствари пуна сарадња судова и других државнлх
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органа и друштвених организација ради даљњег учвршћивања соција- 
листичке законитости на .свим «подручјима, као 'и на потребу да се бржим 
темпом настави изградња судског законодавства, како би се суд-овима 
осигурала ■ситурна законска подлога за њихов рад. Ако се ове смјер- 
тшце, (Roje je лоставио IV плену.м ЦК КПЈ узму у цјелини, <види се да 
су све оие прожете једном идејом —  организационо, идејно и политнчки 
ојачати суд да би он ica већим успјехом могао учествовати у нашој 
заједничкој борби за социјалистичку демокрацију, за учвршћење зако- 
нитости, за сузбијање сваке самовоље и незаконит-ости те за што све- 
странију заштиту права грађана.

A ko, другови и другарице, у том -свијетлу погледамо рад наших 
судова у овом посљедњем периоду, 'можемо еа сигурношћу констатирати 
да je много тога учињено и да се >стално ;ради на томе да дјелатност 
судова буде у пуном складу са линијом нашег друштвеног и политич- 
ког развитка, да наши судови буду чврст бедем наше демокрације, 
наше законитости, слободе и права наших грађана. Могу овдје истаћи 
да се код наших судова све рјеђе и рјеђе појављују случајеви незако- 
нитих одлука, кршења закона, слабог и непотпуног утврђивања чиње- 
ничног стања, које треба да чини основ судске одлуке, «ао и случајеви 
непоштовања одредаба судске процедуре.

У нашим судовима очигледно je настојање да односи на главном 
претресу буду демократски, да се културније води судски поступак, 
тако да до пуног изражаја дођу процесна права и гаранције које 
учесницима у поступк^г осигурава закон. Исто тако може.мо тврдити да 
се данас савјесније него прије испитује «ривица оптуженог, да се точ- 
није утврђују правно-релеваптне чињенице на самом претресу у суду; 
да се критичније разматра материјал садржан у оптужници. Настоји се 
да из 'наших судова ишчезну и посљедљи ова-кови случајеви. Успјех у 
сваасо.м од ових праваца значи врло много за јачање законитости, за 
заштиту слободе и права наших грађана, за ауторитет нашег лравосуђа 
и за развијање содијалистичке свијести наших људи.

Може се такођер 'констатирати, да je у овом периоду учињен на- 
предак и у погледу садржаја судских одлука. Постигло се да je данас 
највећи број судских одлука увјерљив, конкретан, јасан и разумљив. 
Но, не би се ипак могло рећи да се у овом погледу постигло све што 
се могло постићи и да судским одлукама у овом правцу више ништа не 
недостаје. Још се може и мора учинити много више. У судским одлукама, 
у њиховом образложењу мора се огледатк наша стварност, наш соција- 
Л'ИСТ!ИЧ1К)И логлед на живот и свијег; у њих се морају уносиии елементи 
нашег новог социјалистичког права; оне морају постати онажан фактор 
за одгој наших људи, за развијање социјалистичке свијести наших 
људи. A то још тшје лостишуто у пуној мјери, иако смо се доста 

приближили том циљу.
У резолуцији IV лленума ЦК КПЈ у погледу нашег грађанског пра- 

восуђа констатирано je да je ,,основна слабост маших судова у рјеша-
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вању грађанско-правних спорова и пред.мета . . .. у то.ме што судови 
нове економске и друге друштвеие односе, који настају у процесу 
револуционарног преображаја наше земље, често и због медостатака 
законоких прописа, на силу укалулљују у старе и преживјеле правне 
форме, или пак под фирмом „социјалистичке“ законитости протурају 
таква схваћања која су у супротности са смислом и циљевима нашег 
законодавства“. Иако je и у овом правцу, у правцу псправљања ових 
слабости иапредак очигледан, ипак ту има још кстих оних недостатака
о којима се говори у резолуцији IV пленума. Но, у вези са овим треба 
констатирати, да материја грађаиског права није још кодифицирана и 
да овдје судови рјешавају о друштвеним односима који су у сталмом 
превирању, који су богати новим, социјалистичким моментима и зато 
ту иије. лако и просто у сваком случају наћи рјешење које je у пуно-м 
складу са смислом и циљевима нашег социјалистичког права. Резултати 
које наши судови постижу у овом ттодручју показују да су наши 'Суци, 
у већини, на правом путу и да су се у доброј мјери ослободили старих 
схваћања, која су им, нарочито у овом подручју била велика запрека 
за правилно судовање.

Исто тако, дужан сам овдје подвући још једну позитивну чиње- 
ницу. Од IV пленума ЦК КПЈ наовамо однос судова и других локалних 
oprana државне власти и управе, с којима судови 'стоје у сваисодневиом 
контакту, добио je саома правилме и сасма коректне форме. А:ко су се 
у јуну 1951 године на IV пленуму могли истицати неки случајеви локал- 
ног „слогаштва“, локалног споразумијевања 'судова и ограиа јавног 
тужиоштва, извјеони 'Случајеви притиска локалних oprana и локалних 
политичких форума на суце, падање судова под утјепај локалних ор- 
гана, што je све штетно дјеловало и утјецало на правилност. судских 
одлука, на остварење законитости, данас се може рећи да су овакви слу- 
чајеви све рјеђи и рјеђи. Опћи талас борбе за лроширење наше соција- 
ли.стичке демо%рације, мјере које су досада подузете ради борбе 
против бирократизма, нова организаиија 'народних одбора, борба Са- 
веза комуниста Југославије унутар својих редова за правилан 'однос 
локалних партијских функционера према судовима, све je то довело до 
тога да се данас овакви случајевп још само изузетно «појављују.

Што се тиче односа судова и народних одбора, 'оматрам за потребно 
да подвучем двије ствари. Прво, да у овом посљедњем ттериоду није 
било у већој мјери гријешака у погледу избора и разрјешења судаца и 
да 'Су поштивани закопсми .прописи и закотоки поступак за избор и раз- 
рјешење судаца. Има много изгледа да ће нови народни одбори, консти- 
туирани no новом Закону о иародним одборима, v овом шогледу у лот- 
пу.нооти отогранити гријешке .које су се досада појављивале око избора 
и разрјешења 'судаца. С друге стране, подузети су 'кораш* да се донесу 
нови лрописи којима he се чвршће поставити сам поступак и услови за 
избор и разрјешење судаца. Друго, оматрам за лотребно да истакнем 
у вези са литаљем одиоса судова и народних одбора да још народнм
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одбори не локлаљају дужну пажњу раду судова. Они недостаци који 
су v osom погледу подвучени ла IV пленуму ЦК КГ1Ј стоје више-мање 
и данас. Ja се надам да he нови народни одборм наћи више времена и 
начина да прате рад судова онако кжо je то прописано Законом о на- 
родним одборима и Законом о уређењу народних судова.

Колико je значаја« рад наших судова за заштиту нашег соцнјали- 
стичког поретка, за заштиту и оствареље лрава наигих грађана најбоље 
he се видјети ако се нзнесу леки лодаци о олсегу рада судова. Тако су 
v току ове године срески судови имали на рјешавању око 270.000 кри- 
вичних предмета и око 410.000 грађанских ларнииа, док icy окружни 
судови као лрвостепени судови у овом истом периоду имали на рјеша- 
вању око 14.000 ифиазичних и око 44.000 грађанских предмета, a као 
другостепени судски органи они су у истом овом периоду имали на 
рјешавању око 65.000 кривичних и око 56.000 грађанских предмета. 
У току ове године врховни .судови народних република имали су на рје- 
шавању, као другостепени судски органи, око 10.000 кривичних и око 
4.500 грађанских предмета, a љихова управна вијећа имала су у пери- 
оду од 9 Maja о. г. до новембра о. г. ,на рјешавању 11.238 управнлх 
спорова. Управно 'вијеће Врховног суда ФНРЈ, v истом периоду, имало 
je на рјешавању у првом степену 1450 предмета a у другом стелену 51 
управни спор. Од укулног броја 'кривичних предмета котарски судови 
су ријешили око 230.000 лредмета, a окружни судови, као првостепенн 
органи, око 21.000 a iKao другостепени око 57.000 предмета; од лри- 
мљених грађаномих парнииа котарски судови су ријешили oiko 365.000 
предмета, a окружни судови као првостепени судови 17.000 a као друго- 
степени судоки органи око 49.000 предмета. Врховни судови «ародних 
република у овом периоду >као другостепени оргали ријешили су око
5.000 кривичних и око 4.000 грађанских предмета; управна вијећа вр- 
ховних судова народних република ријешила су 6.202 предмета a 
Управно вијеће Врховног суда ФНРЈ као првостепени судски орган 
1.321 a као другостепени орган 51 предмет. Ако се овоме лриброји 
још око 1,500.000 разних ванпарничних предмета (лредмети извршења, 
оставински предмети и др.) онда се jačino види од коликог je значаја за 
наш социјалистички правни поредак, за нормално развијање односа 
међу нашим грађалима, за права и интересе наших грађана, да судске 

одлуке буду правилне и законите.
Бит he корисно за увид у рад наших судова да се подаци о раду 

судова осмотре још у вези са питањем експедитивности судова у рје- 
шавању примљених предмета, као и у вези са питањем 'квалитета суд- 
ских одлука. Јер, нема ликакве сумње да коначла оцјена рада судова 
ови!Си баш о овим моментима. Суд, ако хоће да до краја ислунл своју 
дужност која му je повјерена, треба да дјелује брзо и да су његове 
одлуке доброг квалитета. Што о томе кажу статистички подаци? У по- 
гледу експедитивности у раду наших 'судова, према статистичким пода- 
цима из ове године, од криБичлих предмета пред лрвостепеним судом
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сврши се у 'року од мјесец дана око 46% лредмета, у времену од 1 до 3 

мјесеца око 33% a преко 3 мјесеца само око 21% предмета. У грађа-н- 

ским предметима пред првостепеним судом до један мјесец дала траје 

поступак у отприлике 36% предмета, од 1 до 3 мјесеца у око 35% слу- 

чајева и преко 3 мјесеца у око 29% предмета. Код другостепелих су- 

дова у кривичним предметима у року од један мјесец дана рјешава се 
око 82% предмета, a у грађанским предметима око 75% предмета. Код 
оцјењивања квалитета судских одлука као.један од критеријума узима 
се и однос између броја потврђених, преиначених односно поииштених 

првостепених ' одлука од сгране другостепеног суда у жалбеном по- 

ступку. Ako тај моменат статистички освијетлимо долазимо до слије- 

дећих резултата: у овој години у кривичним предметима број потвр- 
ј?ених првостепених одлука износи око 49% у односу на 41,3% у 1951 
години, број поништених првостепених одлука износи у истом периоду 
о:ко 20% у односу на 25% у 1951 години, број преиначених првостепе- 
них одлука у 1952 години износи oiko 28% -према 31,6% у 1951 години. 
Ови подаци по-казују да се у овој години, у одно:у на 1951 годину, по- 
већао за скоро о-ко 8% број поиврђених првостепених одлука, a да се 
број укинутих или преиначених дрвоетепевих пресуда за извјестан -про- 
ценат смањио, што све несумњиво говори о побољшању рада лрвос.те- 

пених судова.
Да би судови са што више успјеха могли обавити задатке који 

стоје пред њима у овом лериоду нашег развитка, на IV пленуму ЦК 1ШЈ 
подвучена je погреба да се судови појачају новим кадровима. У том 
ггравцу учињено je много. С једне сгране, 'врховни судови народних 
република и Врховни суд ФНРЈ попуљени су новим суцима, који су 
изабрани између наших најбољих правника и политички висо<ко свије- 
сних људи 'који he у лотттуноети моћи извршити оне задатке који ero j е 
пред нашим највишим судовима. С друге стране, у последњем периоду 
доста je смањен у нашим судовима број 'судаца који немају засршени 
правни факултет. Ако у погледу броја судаца са завршеним правним 
факултетом и >судац.а без сзршеног ,правног факултета уопоредимо 
стање на дан 31.XII. 1951 године и на дан l.VII.o.r., добит ћемо слиједеће 
резултате: концем 1951 године било je у наши.м судовима напрема 1383 
судаца пра©ника —  223 суца.без лравног факултета или 13,7% од 
укуггног броја судаца. Концем јуна о.г. напрема 1479 судаца правнмка 
било je у нашим судовима 192 суца без правног факултета или 11,5% 
од укупног броја судаца. Из 'статистичких лодатака може се даље кон- 
статирати да се у свим народним републпкама број судаца без лравног 
факултета са-мо за првих 6 мјесеци рве године у односу на стање из 
1951 годиме доста смањио. Ови подаци показују да се међу суцима 
'Који немају правни факултет врши одабирање и да се задржавају само 
они који су досадашњом праксом 'стекли потребну стручну шрему за 
вршење судс.ке дужности.
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Кад већ истичем статистачке податке о броју судаиа, мислим да je 
потребно да се подвуче да у нашим судовима ради процентуално врло 
мали број жена судаиа. Од укугтно 1671 суца у нашим судовима има 
свега 64 жене суца, што не износи ни 4% угхупног бројa .судаца. Осим 
судаца са завршеним лравним факултетом ради у нашим судовима још 
око 520 правшжа. С Tmi бројем морамо бпш задовољни, јер се ту у 
највећем проценту ради о млађим људЈша између којих ће се у будућ- 
иости регрутоватн наш судски кадар.

Поред ових лица, у раду наших судских вијећа учествује око
48.000 судаца-поротшжа, и то око 40.000 при среским судовима и око
8.000 при окружни-м судовима. Организираље и правилно функциони- 
раље поротничке службе претставља велике тешкоће, али ice оно данас 
углавном успјешно рјешава. Обзи.ром на значај ове службе, јер она 
претставља широко амгажирање наших радних људи у раду судова, 
овом питању лосвећује се сва лотребна лажња и настоји се да се 
учешће грађана у раду судских вијећа учини што конкретнлје, што 

стварније.

Хтио бих у вези са питањем судаца поротника указати на још два 
момента. Прво, требало би ловести више рачуна о социјалном саставу 
судаца поротника. Ако у том правиу логледамо статистичке податке 
видјет ћемо да je социјални састав судаца-поротни'ка слиједећи: рад- 
ника 10,7 %, земљорадшл<а око 47%, службеника 28,8%, занатлија 5,1 % 
и осталих 7,8%. У будућлости би требало повести више рачуна о томе 
да се у првом реду повећа проиелат радника као судаиа поротгожа. 
Друго, хтио бих истаћи да и овдје међу суцима-лоротницима има рела- 
тивно мали процеиат жена. Од 48.000 судаца-поротника жена има свега 
око 5.200, што чини тек o'ko 11% од укупног броја судаца-поротника, 
И о овоме би исто тако т.ребало у будућности повести рачуна да се про- 
ценат жена повећа сразмерно опћем њиховом доприносу којл оне дају 
у борби за изградњу социјализма.

Учвршћење законитости и де.мократизација на пољу правосуђа 
претпостављају и постојање закона који ће оегулирати литања из 
подручја кривичног права, грађалског права и других лрана лрава које 
се лрвенстБено примјењују -код судова; даље, постојање закона који ће 
предвидјети постулж за 0!стваривање тих лрава, и, најзад, постојање 
оргамизационих закона који треба да предвиде уређење судова, јавних 
тужилаштава и адвокатуре. Потребу за што бржим доношењем ових тзв. 
правосудних закона кстакле су л одлуке IV пленума ЦК КПЈ, који je 
поотавио и основне с-мјернице на којима треба да буде изграђена већ>ина 
правосудних закона. Због тога >се одмах после IV плену'.ма ЦК КПЈ при- 
ступило живљем раду на изради нацрта за лравосудне законе.

У -вези 'С тим било je потребно, с једне стране, припремити нацрте 
за потпуно нове законе, који нам недостају, као што су закон о гра- 
ђаноком поступжу и закон о насљеђивању, >и, с друге стране, требало je
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извршити потребне измјене у већ постојећим законнма. тако да одго- 
варају даиашњим захтјевима.

Ha лрвом мјесту овдје т.реба помемути наирт за нови вакон о кри- 
вичном поступку. Мада je кривични поступак регулиран законом од 
1948, који je и данас у важиости, било je нужно у тај закон унмјети 
измјене које ће одговарати данашљем степему нашег развитка, даљњеи 
унапређењу социјалистичке демократичности и даваљу пунијих гаран- 
ција за заштиту личности и лрава грађана у кривичном ггостугтку. У 
том омислу icy и одлуке IV лленума ЦК КПЈ нарочито истакле потребу 
да се исљеђење no правилу пренесе у 'надлежност судова, да се појача 
надлежност окружних судова и осигура учешће у ,су!)ељу врховшш 
судовима у најзначајнијим предмети̂ ма, као и да се јавно тужилаштво 
у крисичном поступку ограничи на заступање јавне тужбе. Овим наче- 
лима се руководило при изради нацрта за нови закон о кривич-ном по- 
ступку. Taj рад je завршен u лриттремлзен je коначии текст нацрта за 
изношење пред Народну скупштилу.

У току ове године исто тако завршен je и рад на изради иацрта за 
закон о насљеђивању. Због нарочито сложене проблематике, на овом 
нацрту се радило већ дуже времека и у току рада више пута су конзул- 
ггирани судови, тужилаштаа, цравни фаич-ултети и друга заингересирана 
надлештва и установе. Нарочлто треба .иетаћи -потребу да се и овај 
закон што прије донесе, јер у недостатку позитивиих прописа о насље- 
ђивању наилази се на неуједначеносг и лутање у судској 'пракси, што 
отежава и<ако рад суда та̂ ко. и остваривање насљедних права грађана.

Потттуно нови закон треба да буде и закон о грађанском поступку, 
који ће регулирати поступак у грађалским ларнииама и валпарничнтш 
стварима, као и поступак за извршеље судских одлука. Рад на изради 
овог закона je ушао у лосљедњу фазу. Сада се ради на сређивању при- 
мједаба које су стигле од судова и других заинтересираних надлештава 
и установа у вези са комислјским нацртом закоиа, na ће се иза тога лри- 
ступити изради коначног текста закона.

Најзад, није мање важан ли рад на изради оргализационих право- 
судних закона. Ту долази на прво мјесто измијењени Закон о уређењу 
народнлх судова, који треба да предвиди такве организационе форме 
које ће 'вшле долринијети учвршћењу судске организацлје. И ло овом 
закону посао je углавном завршен. Остало je да се раслрави само неко- 
лико важнијих гтитања. Исто тако још je у току и рад на изради нацрта 
за нови закон «о јавном тужилаштву.

У вези са измјеиама Закона о адвокатури још се проучавају поје- 
дина литања, али нема већих сметњи да се ускоро не лзради «оначни 
нацрт за овај закол. O ch’obho што се посгавља при изради Закона о 
адвокатури јесте да je адвокатура значајна друштвена функција и да 
joj треба ооигурати несметало фуккционираље и развој, поред осталог,. 
и кроз аутономију њених претставничких органа, тј. адвокатских ко- 
мора. Међутим, да би адвокатура добила овакав значај потребно je да
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и сами адвокати настоје за унапређивањем адвокатуре и за њенмм 
подизаљем на степен социјалистичке адвокатуре. Можемо констатирати 
да je у положају адвокатуре v нашем друштвеном животу наступило 
знатно побољшање. С једне стране, однос државних органа према 
адвокатима .се побол^шао, a с друге стране, све je мање неправилних 
поступака од сгране самих адвоката. Колико се показује бриге за адво- 
•катуру свједочи и чиљеница да су у таку овог мјесеца лриведени -крају 
преговори за закључење уговора о социјалном осигурању адвоката, na 
je ja ј уговор и закључен. Овај уговор осигурава адвокатима бесллатну 
здравствену заштиту, право на ‘Материјално осигурање у *случају при- 
вре.мене неспособности за рад, право на инвалидску, старосну и поро- 
дичну пензију. Овдје аматрам за своју дужност да истакнем да се још 
међу адвокатима нађу појединцп који се у вршењу евог позива руко- 
воде сувише материјалним моментима и који се зато упуштају у послове 
v које се један еавјестан и поштен адвокат не би омио упустити. Иако 
се ту ради само о ријетким изузецима, иако оу ти случајеви далеко од 
тога да би претстављали неки већи проблем за нашу адвокатуру, нпак 
je потребно о томе говорити да би >се што прије ријешили и овакви 
случајева. Морам подвући да би >се за рјешаваље оваквих литања морали 
више него досада ангажирати баш самн адвокати и да би они сами мо  ̂
рали бити носиоци борбе против оваквих лојава. Адвокатока комора не 
•би се смјела пасивно односити према оваквим >случајевима; у интересу 
je наше адвокатуре, љене чистоће и њеног угледа да се у рјешавању 
оваквих појава адвокагоке коморе л са.ми адвокати лише свих сувишних 
обзира, .оваке колегијалносги л фамилијарности, да се ово литање зау- 
вијек скине са дневног реда наше адвокатуре.

Органи правосуђа су обављали и послове у вези са међународном 
'правном помоћи. Успостављаље међународних односа позитивно je дје- 
ловало и на одвијање послооза међународне правне помоћи. Саобраћај 
•ča иностранством у пословжма достављаља судских а'ката, поступања ло 
замолницама за извршење саслушања и других радњи у (судском ло- 
ступку, одвија се задовољавајуће са сви.м земљама, изузев са земља.ма 
совјеткког блока. Тешкоћа имамо једино код екхтрадиција. Да не спо- 
‘мињем свима лознати случај злочилца Анте ПаБелмћа и Андрије Арту- 
'ковића, морам овдје изјавити да не само у овим случајевима већ и у 
другим случајевима не излази се у сусрет нашим оправданим захтјевима 
и да су 'Многи злочинци засада избјегли заслужену «азну захваљујући 
•неразумијевању страних одговорних органа.

A ko све ово о чему 'сам говорио узмемо у обзир, можемо закљу- 
чити да, и no резултатима које су досада постигли наши судови и no 
тенденцијама даљњег развитка наших судова, наша земља и-ма у нашим 
пародним судовима лоуздан ослонац за борбу против свих њених лепри- 
'јатеља, за учвршћење за'конито<сти и за заштиту и остварење права 
■нашлх грађана која су им загарантлрана нашим Уставом и нашим зако- 
•нима. (Буран и дуготрајан аплауз).
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Претседавајући: Предлажем да ову сједницу прекинемо и да je на- 
ч:тавимо послије подне у 5 часова. (Прима се).

4 (Седница je лрекинута у 12 часова).

(Наставак седнице у 17,15 часова)

Претседавајући: Настављамо рад. За ријеч о предлозима друштве- 
*ног ллана и буџста јавио се друг Милош Минић. (Аплауз).

1 Милош Минић (Изборни срсз град Чачак, HP Србија): Друга- 
рице и другови народни посланици, немам намеру да улазим у анализе 
л да оперишем са бројкама друштветгог плана. Друг Вукмановић je то 
учинио у свом експозеу. Он je дао и потребне анализе и бројке које те 
анализе поткрепљују. Ja сам затражио реч да се овде, са овога места, 
‘придружим свима који ће прихватити друштвени ллан и буует и бориги 
се за њихово осгварење. .
1 Претрес који ћемо овде, у овом дому, развити овим законсмим пред- 
'лозима, уствари, окончава дискусију о друштвеном плалу која траје већ 
лриличло дуго времела. Начин рада на Предлогу друштвеног плана 
'ФНРЈ чини да овај предлог, који сада разматрамо, није само дело Са- 
'везне владе већ и дело влада народних република, na и народних одбора 
’и радних колектива. Нема крупнијег литања у овим предлозима a да 
није разматрано у сарадњи савезлог Привредног 'Савета са привредиим 
'саветима и владама народнлх република. Било je у току ове джжусије 
'примедаба, опрааданих и неопратздалих. У току коначног редиговања 
тога плана >све су те примедбе расправљане. О љима je и друг Темло 
овде рекао неколико речи. Оно што je најважније, у литањима опште 
■̂ олитике, у питањима опште лолитичке линије, није било озбиљнијих 
'примедаба. У питању линије која .će кроз друштвели план и буџет изра- 

жава нлје било примедаба.
Предлог друштвеног плана и буџета, no мом мишљењу, веома 

реално одражавју: прво, досада постигнуте услехе; друго, лш-гију- и 
■блиску перспективу нашег даљег привредног развитка, и треће, они носе 
лечат садашње привредне ситуације створене овогодишњом сушом. 
Истовремено ти предлози, то се мора признати, одражавају дубоки 
'сми>сао наше Савезне владе за реалшхт, за реално усклађивање наших 
лотреба и наших .могућности у једној годили изванредних тешкоћа 
'каква je ова економска година, a 'Самим тим м планака 1953 година.

Ретко се, другови и другарице, у ма ком другом документу отсли- 
кава тако комплексно економска ;и општа политшка владе и народне 
Бласти уолште као што je то у друштвеном плану и буџету. Основне 
'компоненте ове политике изражава уствари ооновна расподела народног 
дохотка, a експозеи друга Вукмановића и друга Пошњака помогли су 
'нам да ближе уђемо у суштину ових компонената. Одржавање животног 
'стандарда становништва, довршавање кључне калиталне лзградње,
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кључних објеката, обезбеђење друштвених фондова n v томе и по- 
требног фонда за народну одбрану, уз максималну штедњу, —  те ком- 
поненте које су у друштвеном плану дошле до луног изражаја уствари 
су компоненте које чине општу линију, линију обезбеђеља наше еко- 
«омоке i i  политичке независности >и изградље социјализма.

Друг Вукмановић je у свом експозеу рекао да се у изради дру- 
'штвеног плана пошло од тога да се друштвени стандард одржи на доса- 
дашњем нивоу. С правом човек може да постави питање: -како je у 
■оваквој једној сушној години, која je нанела толике милијарде штете 
нашој привреди, било могућно да се иде на одржавање друштвеног 
ч:тандарда «а овом нивоу, на достигнуто.м нивоу, без озбиљнијег погор- 
шавања друштвеног стандарда. Друг Темпо je изнео и аргументе који 
тшказују реалност такве политике. To je наша политика цена, политика 
■цена индустршаких производа широке потрошње, цена хлеба, масти и 
шећера. Ja бих томе додао да се и цена меса, четвртог главног артикла, 
иако ,се слободно формира, кроз читаву годину није мењала и сада се не 
мења. Код таквог нивоа цена скок цена оних дефицитарних артикала, 
воћа и поврћа, с обзмром на њихово учешће у укупном буџету потро- 
шача, није могао довести до озбиљнијег погоршавања и угрожавања 
друштвеног стандарда, што je у исто време омогућило да се у 1953 го- 
■дини стане на ту позицију —  да ;се стандард одржи на нивоу на коме 
'се налази, разуме се, уз решавање осталих задатака које овај план 
'поставља.

У свему томе, крупан фактор претставља увоз житарииа, којих ове 
године немамо због суше, увоз масти и шећера. Али, и овде може да -се 
постави питање: како наше привредне могућности дозвољавају да се 
'иде на увоз таквог обима какав после |рата киомо никад могли да вршстмо 
баш у животиим намирницама, у житарицама и осталим основним жи- 
'вотни.м намирницама. Без сумње, трипартитна помоћ добрим делом олак- 
шава решење тога проблема. О њој je било речи у експозеу. Ja у своје 
име могу да кажем да je та »помоћ могла бити и већа него што je била. 
Ми имамо право на такву помоћ с обзиром на то 'какву улогу игра Југо- 
славија у међународном ж.ивоту, с обзиром на то да je она један од 
снажних чинилаца мира, снажан чинилац отпора против совјетске импе- 
ријалистичке агресије. Према томе, ако се само то има у виду, кад ice 
ттоставља питање помоћи, онда се мора томе питању прићи са стано- 
вишта лрава Југославије на ту помоћ, љеног права да тражи ту помоћ. 
Разуме се, и са гледишта да омо настрадали од суше, ту помоћ треба 

да добијемо.
Али, другови, та помоћ не решава читаво питање. Ми смо из експо- 

зеа видели да ми 'идемо на озбиљне жртве да би решили ово основно 
питање исхране становништва. Идемо на то да остављамо огроман део 
наших капаиитета, нарочито у прерађивачкој 'индустрији за широку 
•потрошњу, неискоришћен. Te жртве, јаоно je, морају се поднети. Суша 
и то суша оваквих размера не може да прође a да не «анесе овакве штете.
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Али, другови и другарице, no мом мишљењу, и помоћ и оваква одри- 
цања у овом обиму каква вршимо у овом плану, све то ne би nac извукло 
из ове ситуације да ми нисмо постигли у 1951/52 години висок ступаљ 
стабилизације наше привреде, стабилизаиије и сређивања узајамно 
повезаних наших привредних биланса. Ja не мислим овде на апсолутну 
стабилизацију. Ja не желим да демантујем ono што je друг Темпо 'рекао, 
да ми о потлуној стабилизацији можемо говорити тек тада кад постиг- 
немо изравнавање и уравнотежење наших платних биланса са нностран- 
ctibom, a то питање je првенствено везано ca питаљем завршавања наше 
капиталне изградње. Тада тек можемо говорити о дефинитивној и ко- 
начној стабилизацији. Овакако, другови, ми смо лотпупо свесни да 
бесплатна страна ломоћ лашој земљи тада неће бити лотребна, већ ће 
наша земља, колико буде кадра, ако буде требало, лружиги помоћ -са 
своје стране другим земљама 'којима помоћ буде потребна.

Даље, о инвестиционој изградњи у овогодшњем друштвеном плалу 
говоре одговарајуће бројке, a исто тако говорено je о томе и у екслозеу. 
Ja ммслим да овде у овом дому неће се наћи ниједан човек -који може 
ма шта лриговорити правилности лолитике довршавања кључних обје- 
^ата, политике завршавања капиталне изградње. Четири године, дру- 
гови, ми можемо да пратимо, no нашим друштвеним плановима, како 

укупан обим наше производње и укулан тапионални доходак углавном 
варира око истог -нивоа. Kao што смо видели, базична индустрија no 
производњи расте, али, насулрот томе, индустрија за широку потрошњу 
иде супротним лравцем. To, да <се ми четири године налазимо у таквој 
ситуацији, разуме се, лретставља неповољан моменат у шашој кали- 
талној и општепрпвредној изградњи. Може ли се и у том логледу ма 
пЈта приговорити таквој линији? По мом мишљењу, никакав лриговор 
се ту не може учинити. Ми се лалазлмо у фази завршавања кључле 
'Калиталне лзг.радње. Године 1953 и 1954 крећу се у том правцу 
да ће инвестициона средства ићи више на монтажу објеката које завр- 
шавамо, a не толико na грађевиноке радове. У годинама 1954 и 1955 
довршиће се разни кључни објекти. Ja имам податке за Србију. Кључни 
објекти који he се завршити у 1954 и 1955 години даће нам 25 мили- 
'јарди новог пародног дохотка. To je ту, те године су пред нама. Ja немам 
податке за целу Југославију и не знам како они изгледају, али спгурно 
неколико пута оволико. To ће бити огроман скок у нашем привредном 
развитку који ће омогућити лроширење наше инвестиц.ионе изградње 
у оним наши'.м привредним гранама које смо досада морали осудити на 
то да nx онабдевамо минималним инвестиционим оредствима, као, на- 
пример, пољопривреда, транспорт птд. Исто тако, моћи ћемо проширити 
инвестиције na друштвени 1стандард. Моћи ћемо сам друштвени стандард 
подићи јачањем куповне моћи становништва у овом или оном облику.

Хтео бих да кажем пеколпко речп ,и о фондовима. Ha мене су бројке 
оставиле овај утисак. Посебно >бих ,рекао неколико речи о фонду лародне
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олбране, a v осталим фондовима, —  у државној улрави, v просвети, у 
социјалним даваљима итд., —  <ми морамо ловести најозбиљнију штедњу 
сваког динара na да са тим фондовима лодмиримо онако како треба све 
наше потребе у овим друштвеним областима, јер виделн .смо да су сред- 
ства за те фондове нешто »снижена. He само да je оправдано снижење 
тих фондова са становншта шгете и тешких последица суше, него je 
оправдано из још једног другог разлога, a raj се разлог састоји у ггоме 
да се у тим областима исувише мало водило рачуна о штедњи, да >се 
исувише средстава расилало на начин за који би било тешко наћи другу 
'реч, него на нерационалан начин, било да се ради о социјалним дава- 
‘њима, било о потребним оредствнма за разне установе које нису довољно 
контролисане.

Другови и другарице народни посланици, ми мпжемо бити потпуно 
задовољни тиме што je наша Армија у свом развитку и опремљености 
■и одбранбена шадустрија у својој изградњи достигла досада тај степен 
да у 1953 години можемо да идемо за преко 20 мллијарди динара ниже 
у 'издацима на народну одбрану него у 1952'години. To претставља 
огродгну олакшицу за савлађивање тешк!оћа које су се у данашњој си- 
туацији изванредно појавиле, a истовремено то сведочи да je за ових
5 до 6 година код нас на снажењу и јачању Армије учињено толико 
много да о.на данас лретставља најјачу армију, армију јачу од армије 
'сваке друге земље која je угрожена од агреоије совјетског импери- 
јализма. У томе лежи гаранција наше независности и безбедности. Tora 
омо ми сви свесни. Наша Армија, у сарадњи л заједно ica нашим савезни- 
цима, претставља најјачу гарантију ммра и отпора лрогав евентуалне 
агресије у овом делу Евроле.

У том логледу »средства која су друштвени.м планом и буџетом 
предвиђена за Армију, уколико потпуно подмирују њене потребе, надам 
'се да ови можемо лрихватити. Јер, међународна ситуација je данас 
онаква камва je, такорећи, јуче била. Ако лосматрамо ^еђународну 
ситуацију ica лозиција наше земље, совјетски агресивни притисак се не 
■смањује, и Совјетски Савез и његови сателити лрема нашој земљи про- 
дужују са притиоком онако као што je то било лре неколико година. 
To нам лоставља задатак нелрекидне |будно;сти и спремности лротив 
сваког нелријатељског потхвата са те стране.

С друге страле, међулародна оитуација je у напето:сти и зато јачање 
наше Армије за лас претставља тарантију «езависности и безбедности 
наше земље, a тиме и мирне .социјалистичхе изградње.

Такву лолтику, no мом мишљењу, прихватиће не само овај дом, 
него ћетакву политику прихватити и милионске масе наших народа. Можда 
ће се наћи HeiKO ко ће учинити замерке овој или оној бројтеи, стопи 
акумулације, коефицијенту 'коришћења ‘Капацитета итд. Али, кагко ,рече 
друг Кидрич на VI конгресу КПЈ, нема савршеног плана, у коме се ни- 
једној цифри не може ставити нзикаква замерка. Оно што je основно, a 
то je политика «оју тај ллан изражава, то je литање основних компо-
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нената те политике, и у том погледу лги можемо бити сигурни да неНе 
бити замерки од добронамерних људи; замерки може бити само одмаших 
непријатеља и оних који нам добро >не одисле, 'или од оних који не разу- 
меју наше проблеме.

У свом експозеу друг Вукмановић je с правом рекао да се не може 
Т0в0р'ити о друштвеном плану a да ice не говори о новом економском 
систему. Мада вам ja, другови и другарице народни посламици, исувише 
времена одузимам, ипак вас молим да ми допустите да и ja укажем на 
тесну везу наших постигнућа у привреди и могућности да поставимо оне 
задДтке који су у лредлозима друштвеног ттлана и савезног бууета изра- 
жени, са новим економским системом, -са нови.м социјалистичким одно- 
‘оима који се код нас развијају, дајући чврст ослонац за размах соција- 
листичке демократије.

Зар бисмо ми могли постићи 1све luto ‘смо у привредном развитку 
постигли да нисмо разбили адммнистративно-бирократски систем управ- 
љања привредом, да нисмо ослободили економске законе насилне адми- 
нистративне интервенције? Мислим да овде меј?у нама нема ниједнога 
ко у то не би веровао. Ми биомо се сада, другови народни посланици, 
с обзиром на ситуапију која je настала услед суше, a и иначе, кували 
у И1СТОМ сосу у коме се кува привредни живот укљештен у државно- 
‘капиталистичко-бирократске 'Стеге у Совјетском Савезу (a тако|)е и у 
такозваним народним демократијама) о чему je Маљенков недавно, —  
иако то, 1разуме се, није хтео, —  пружио у .свом реферату 'обил^е мате- 
ријала. Бар ми, Југословени, умемо да читамо те реферате и разумемо 
добро љихов језик, јер смо њихов систем прилично мспробали и кад je 
почео да .нас дави онда смо га одбацили.

Претпоставимо са.мо на какве би нас бруталне административне 
захвате у привредном животу натерала овогодишња суша, какав би 
тежаис потрес доживео стандард радног шрода и читав п-ривредни живот, 
—  од чега нас никаква мајсторија ие би 'опасла, —  да je код нас onaj 
администратпвно-бирократски слстем: дистрибуција, карте за онабде- 
вање, 'производња no плановима .направљеним у овим или оним лланским 
комисијама и то ллановима без обзира на тржиште, обавезан откуп од 
'пшенице до јајета 'итд. Одбацивши све то, ослободивши производне 
.снаге од бирократског притаока, ми смо са неколико, истина изванредних 
екопомских мера, као што je одржавање цена главних артижала, о чему 
сам малопре говорио, забраном увоза једних и забраном извоза других 
артикала, и још неким другим економским мерама, уствари на луту да 
савладамо све те тешкоће које je суша нанела, без тешких последица no 
привредни живот, без озбиљнијег етогоршања друштвеног стандарда, без 
усеште дуготрајнијих штетних лоследица.

Ми можемо с правом закључити да je наш «ови економски систем 
однео апсолутну победу у досадашњем своме дејствовању у нашем 
привредном животу. Он je баш у овој •ситуацији, no мом Јмишљењу> 
издржао једну озбиљну пробу.
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Иску.ства у Србији потврј)ују наводе друга Вукмановића о резулта- 
тима 'новог економског система у нашој привреди. И <код нас, другови, 
са мање радника постигнут je исти ниво производње, исти обим лроиз- 
водње као и у рапијим годинал!а. И код нас, мање-више свуда, може да 
се запази тенденција лодизања продуктивности рада, и код nac у произ- 
водњи, у предузећима, постигнути су огромни успеси у откривању и 
искоришћавању унутрашњих резерви у сировинама, гориву, у радној 
снази итд. Разуме се, у свему томе .чорамо видети радничке савете, 
самоуправу произвсфача. Оно што нш<а'кве административне мере нису 
могле посФићи (изналажеље унутрашњих резерви сировина, горива, радне 
снаге, побољшање адвалитета производа итд.) то су раднички савети 
ПОСТ1ТГЛИ. Пред тај задатак њих je поставио нови економски шстел!, сло- 
бодно формираље цена на тржишту, платни фонд итд.

Био бих смешаи кад бих тврдио да <су раднички савети у том правцу 
ове постпгли, да немају пишта више да постигау. И .сами раднички савети 

знају да их у томе још чекају велики задаци, они ће имати још више 
успеха у томе, јер они свакога дана стичу вештину управљања којом 
нису ра-ополагали када су >првих дана формирани раднички савети, a 
којо.м већ, може се рећи, даље прилично располажу. Маљенков и сов- 
јетски бирократи могу подићи код сваке фабрике mo једна вешала и 
обесити сваког другог директора бирократу, —  na макар и не био Је- 
врејин, —  na he опет, кад сазову нови конгрес, евентуално опет шосле 
13 година, Маљенков морати узети реферат rca недавног iKOHrpeca и из 
њега преписати сва ona места где се говори о унутрашњим резервама, 
о мвалитету производа, о пролзводности рада итд. и где се као универ- 
залпи лек понавља: „треба“, ,,мора“, „позвати на одговорност“, ,,кажња- 
вати“, „антидржавни рад“ итд. (Смех и одобравање). Државно-капита- 
листички бирократиза.м та питања не решава. Ta питања решава и може 
да реши само управљање лривредом од стране непосредних произвођача.

Кад ово човек има на уму не л!оже a да се од срца не на.смеје глу- 
nwM коминфoр.мовски.м Фрабуњањима o нашим радничким саветима и 
већима произвођача.

Ево једног бисера из коминформовског мора глупо!сти; истлна о 
'већпма произвођача али и о нашим радничким саветима, који желим овде 

да прочптам.

Радио Темишвар крајем новембра јавља: „Такозвана већа произво- 
ђача у општинама, градовима и срезовима, бирају се ггосредно. Бирачи 
ty  подељени на четири курије или групе. У прву „индустрија“ улазе 
индустријалци, власници лредузећа и рудника из тзв. радпичких савета, 
који шаљу овоје (претставнике у веће гтрозвођача општинских, среоких 
и градских одбора. Ова изборна група шаље своје претставнике према 
свом доприносу .и учешћу у производњи. Другим речима, onaj који je 
богатији, ко има већу фабрику, пма право да пошаље више претставника 
у веће лроизвођача олштжна, срезова и градова“. (Смех).
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Смешно би било, другови, <кад би ко овоме дао ма какав «оментар, 
кад би се на ове ствари освртао. „Нека neu лају, a <наш караван пролази“.

Али, нису само раднички савети, самоуправа произвођача, .већ je 
'социјалистичка де.мократија, у свој својој ширши коју je досада дости- 
гла, одлучујући фактор за савлађивање наших проблема и тешкоћа. На- 
родно самоуправљање код предузећа, општина, среза, града, na ако 
хоћете, до народне републике и федерације, раздрешило je сггваралачке 
снаге наших народа. Досадашњи резултати код нас -су почетли резул- 
тати. Иако >су огромни, у буд ући м  годинама они he нам изгледати саовим 
мали.према резултатима које he дати стваралачке снаге наших народа 
раздрешене биромратских стега у нашем систему социјалистичке демо- 
кратије.

Није чудо, другови, да ниједан иоле објективан странаи који je 
дошао у нашу земљу, није био a да није добио утисак, који су многи од 
њих изражавали, као да je ушао у кошиицу у којој ове ври од ства- 
ралачког рада милионских народпих маса. To je дело еоцијалистичке 
демократије, демократизма који су .наше масе употребиле на опште наше 
лодизање и напредовање.

Ништа «ије могло дати такву чврстину политичком јединству радног 
народа камву je дала .социјалнстичка демократија. Недавни избори за 
народне одборе сјајна су потврда тога јединства и доказ да су народне 
масе иско,ри)стиле демократију у борби како лротив лепријатеља соција- 
лизма који прижељкују повратак капитализма, тако и против бирократа 
и бирокрапских појава уопште. Ако ћемо истину говоритл, било' je код 
неких другова бојазни да je 'Сувише демократизма, да he нелријатељ 
узети маха, да се лишавамо опробаних средстава борбе против лелрија- 
теља. Било je страха рођеног свести још неослобођеној од навика и 
схватања из 'система који icmo одбацили. Непријатељи социјализма и де- 
мократије мису пропустили лрилику да локушају да се пробију. Овде- 
онде понеки од њих успео je и да се лробије, али посматрајући читав 
фронт лолитичке борбе која се водила у току избора, масе радног .народа 
и у граду и у 'селу потукле су те непријатеље у политичл<ој борби 
жешће него што би икаква административна мера могла да лх лотуче 
и ућутка.

Угушена je свака ,,бојазан“ од демократије, јер су избори пша- 
зали да демократија одбрану социјализма, одбрану саме себе од лелри- 
јатеља демократије « социјализма предаје у руке радног народа, у нај- 
сигу.рније р у к е , «адре да утишају л најратоборније реакционаре свуда 
где су наши радни људи уједињени.

A ko -бишо хтели указати на оонове тога јединства радног народа 
које се тако сјајно маиифестовало на изборима за лародне одборе, ади 
бисмо поред онога што je Народна .социјалистичка револуција лоложила 
у темеље тога јединства радног народа, у тим темељима нашли и поли- 
тику коју води наша Влада, наша лародна власт, политику ч.ије основе 
изражава и овде лредложени друштвели ллан и буует. Циљеви ове лоли-
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тике то су циљеви свих наших трудбеника, то je, најкраће речело, 
изградња ■соцнјалнзма, борба за социјализам.

Зато сам чврсто уверен да he друштвени план, како je лредложен, 
битн прихваћен н од радника у фабрикама и од радног сељаштва. Зато 
ћу и гласати за Предлог друштвеног плана л буџета. (Аплауз).

Претседавајући: За .рнјеч се јавио .народнн посланик Марин Цетилић. 
(Аплауз).

Марин Цетиннћ (Изборни срез Дубровник, HP Хрватска): Дру- 
гови и другарице народни лосланици, уз остале карактеристике које 
Предлог друштвеног плана Федеративне Народне Републике Југославије 
има у себи свакако je најзначајнија она која одражава јединство <наше 
југословенске привреде, јединство које долази до изражаја като кроз 
Предлог друштвеног плана Федеративне Народне Реттублике Југославије 
тако н кроз предлоге друштвених планова народних република и на- 
родних одбора. Преко тнх планова очитују се >не 'само оне дубоке форме 
наше социјалијстичисе демократије, већ се кроз то најбоље види једин- 
ство свих лаших народа у борби за изградњу омакве друштвене при- 
вреде Koja одговара датим у.словма, која одговара материјалној -сназм 
и привредном богатству наше земље, -као л потребама наше земље да се 
изгради у једну лапредну, савремену индустриску земљу.

Издатк;е за народну одбрану .мжлиод да ће поздравити сваки поштен 
човјек .наше земље, јер нема ниједног радног човјека пшме су тековине 
Народне револуције «а срцу a да ле би лоздравио гге издатке, «ој« оси- 
гуравају не само несмета;н развој наше лривреде и оних друштпвених 
основа у новој социјалистичкој Југославији лреко којих јача и обран- 
бена снага наше домовине и лреко аоојих стоји несм̂ еггана изградња тих 
наших нових друштвеннх однока у нашој земљл.

Даља предносгг друштвеног плана у овој години, мшслим, долази 
до изражаја кроз самоуправљаље лепосредних произвођача. Овај Пре- 
длог друшчвеног плана очитује још шпре учешће у расподјели вишиса 
рада са стране непосредних пролзвођача. To долази у првом реду •кроз 
то што je предлог ллана предвидио да даје просјек стопе акумулације a 
да .конкретну стопу за одређено подузеће утврђује народни одбор.

Затим, има друга ствар која долази. до изражаја у глави четвртој, a 
у .кој oj се каже да кад лародни одбори и лривредна лодузећа остваре 
предвиђену суму прихода како je предвидио друштвени плдн, вишак 
Оствареног прихода на териггорији народног одбора односно подузећа 
расподјељује се са друигтвеким ллаиом народног одбора и лодузећа. To 
je свакако онажан логстрек на.родним одборима и .раднпм колективима, 
однооно непосредним произвођачима да се боре за иокоришћавање свих 
он,их резерви које тамо постоје, односно да, ice боре за игто рационалнију 
ћроизводњу, за јачаље дохотка, за јачање. друштвених фондова, за 
јачање *своје акумулације.
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Како рече друг Вукмановић, Предлог друштвеног плана Федера- 
тивне Народне Републике Југославије рађен je на бази производље 
посггигнуте у току 1952 године. Пошго производња ocrraje иста, онда се 
нормално не може ни очекивати да би могло доНи до повишеља потро- 
шног фонда, тим више |.кад знамо тешке посљедице суше, a ако не може 
доћи до повишења погрошног фонда оида je јасно да се стандард жи- 
вота не може повећатн према прбшлој години. Но, ja сматрам да ово нн 
у kom !случају још не значи да шжуство, a у првом реду нови привредни 
систем, затим веНа заинтересованосгг народних одбора и .самих привредних 
подузећа за јачањем својих прихода nehe до краја разбуктапи -снаге 
радних кодекггива у борби за већу производност рада, за истјеривање 
оних ушпеда у аировииама и осталом преко чега he моћи да повише 
своју производњу a то je онај минимум који се од н>их оч>екује a који 
су они имали у виду приликом израде Предлога друштвеног плана, тј. 
да снижење иијена до минимума има за ииљ повећање самог животног 
ста«да рда.

Друштвени планови народних републшка такође одражаваЈу оне 
исте принципе и особине на :којима je рађен и Предлог друштвеиог ллана 
ФНРЈ. Друштвени план наше Републмке Хрватс.ке, у својим основним 
пропорцијама, дог:< се 'предлог радио, усклађивал je стално према npo- 
порцијама савезног друштвеног плана. Предлог нашега плана, .којк емо 
дали на дискусију, гкжазује иоте тенденције у јачању производње које 
показују и !са'везни шлан a то je да лроизводња расте углавно.м у базич- 
ним грана.ма индустрије, да je пад производље код оних грана које нису 
могле добити сировине усљед пооведица суше. Tpehe, да још увијек 
оогају недовољно -коришћени неки (капаиитети у прерађи.вачкој инду- 
ст.рији, опет из истих разлога о којима je говорио друг Вукмановић, a 
то je повећана потреба за увозо.м прехранбеиих артмхала. И, четврто, 
производња дрвне индусгрије мања за 25% усљед бриге за заштиту 
наше дрвне масе.

Мефутим, према Предлогу друштвеног плана Народне Републике 
Хрватске види се да he производња расти у неким гранама. Тако, на- 
примјер, у TOi:<y 1953 године појачаћемо производњу електричне енер- 
гије у централи Винодол за 28 мегавата, у Коњшчини за 15 мегавата. 
Затим ћемо појачати производњу нафгиних деривата за 45.000 тона, 
производњу цемента за 60.000 тона, бешавних цијеви за око 8.000 тона, 
порцуланских производа нешто за преко 1000 тона итд. Вриједност 
новосггворених производа у току 1953 године у нашој Републици бит he 
за нешто око 7 милијарди динара.

Међутим, истовремено имамо пад производње код неких гра.на. TaiKo, 
напримјер, код производње угља 85.000 тона усљед исцрпљивања na
gara  у Загорским рудницима. Дрвне масе «произвешће се 'ман>е за 400.000 
куби'ка. Међутим, посл>едице суше осјећају се нарочито и v нашој пре- 
хранбеној индустрији. Тако ћемо произвести mehepa мање за 3.000 тона, 
шпирита за 4.000 тона. Зати-м 'И.мамо лагани ттад производље код 'Неких
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погона лрерађивачке индустрије, код целулозе, тако да he вриједност 
сшњеља производње износпти нешто ojko 8 милијарди динара.

Међутим, Предлог друштвеног ллана наше Републике водио je ра- 
чуна о томе да до јачег изражаја дођу оне ствари које у овогодишњим 
условима могу да дођу до изражаја код многих других привредних грана. 
Тако hetMO лојачатм амортизациону отопу код угосгитељства, чије he 
повећање бити у односу «а 1952 годину више за око 500 мллијуна ди- 
нара. Ово ловећање je значајно и због тога што ће наше угосгпитељство, 
a у лрвом 'реду гуристичко угостиггељотво, моћи довољно да се оспособи 
и припреми 1КОЛИКО за претстојећу сезону, толико и да се подигне на 

виши ниво.

Шго се тиче предлога инвесгиција, које савезни Предлог друштве- 
ног плана предлаже, он у односу на нашу Републику обезбијеђује у 
покпуности генералну линију која je ca тим лредлогом дата, a то je да 
ћемо извршити у потпулости све грађевинске радове 'кључне л кали- 
талн-е изг.радње, која je већ започета у нашој Реггублици, a завршићемо 
радове v току 1953 године.'Завршавањем грађевинохих .радова ствара се 
солидна база доста јаком повећању националног дохотка у бруто произ- 
водима у нашој Републици. Код жељезаре Сисак бит he поеећан капа- 
'цитет за лроизводњу 60.000 бешавних цијеви и 90.000 тона челика. Нова 
алуминијумска пролзводња омогућиће 15.000 тона. Заттг бит he поја- 
чана, и то оејетљлво, кемијска индуотрија. Hanpmijep, произвешће се
25.000 тона феролегуре и 16.000 ггона електрода. Заггим се предвиђају 
инвестиције за јачање жељезничког саобраћаја, за отварање нове же- 
љезничке пруге Кшш— Задар, за модернизираље цестовног саобраћаја, 
'за радсеве на даљем јачању лроизводње електричне енергије и 'коришћењу 
водних 'снага a у лрво;м реду -већи и ;крулни радсши на ловој хидроцен- 
трали Перућ— Каменица итд.

Ми .CiMO у нашем друштвеном плану, такође према своји.м могућно- 
отима, водили рачу.на о томе да појачамо инвестиције у пољопривреди. 
MiH раслолажемо могућностима и .средствма да ове године пољолри- 
вредне лнвеогиције буду заступљеле са 5,8% према 1,3% у 1952 годили.

Док je лањске године индустрија била заступљена у маси инвекти- 
ција са 82,2, ове године инвестиције за индустрију износе 64,3%. 
У вези са смаљељем инвестиција у индустрији било je могућности да 
се појачају инвесггиције и код icao6pahaja и ход пољопривреде, a у дат.им 
могућно<стма и код мамуналних потреба.

Предлог друштвеног плана наше Републике .као и предлози дру- 
штвених лланова народних одбора сада се налазе на диокусији. Ja ома- 
•тра.м да од ширег захватаља у тим дискусијама no предлозима планова, 
a нарочито лланова народних одбо.ра, и од тога колико трудбеничке масе 
буду широко захватиле ту диокусију, зависи залагаље и разумијевање 
'за извршење оних задатака који, стоје пред нама према предлозима дру- 
штвених планова у нашој земљи.
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Пошто овај план, .који je предложила Савезна влада, и у сво.ме 
бкслозеу образложио друг Вуммаловић, одражава линију коју je поста- 
вио VI конгрес Савеза комуниста Југославије, пошто одражава једин- 
ство југословенске привреде, самоулравност и још шире учешће труд- 
беничких маса у улрављању производњо<м и ра:сподјели вишка рада, 
пошто он утиче и јача нашу 'социјалкстичку демсккраггију, изјављујем 
да ћу гласаппи зз њега. (Аплауз).

Претседавајући: Ријеч има народни посланик Стане Кавчич.

Стане Кавчич (HP Словенија): Другови и друтарице, непуна година 
дана свакако je врло крат-ко доба за практичну потврду једног ггаквог 
»стори'Жог збивања као што je радничко самоуправљаље и нови лри- 
вредни систем. Али досадашњи резултагги који су, поред осталог, врло 
неповољним објективним у.словима омогућили и овај Предлог друшгве- 
ног ллана за идућу годину, најбољи су доказ да изградња социјализ.ма 
у Југославији није 'само ствар руководсгтва, државе и њених органа, него 
пре свега животна лотреба најширих народних маса на челу .са радничком 
lOiaicoM. Разуме се, многе 'сгпвари радницима и оргашша радничког само- 
управљања још ллсу јаоне; али јасно je једно: треба ићи лапред, a rro 
значи стварати нове друштвене односе, изграђивати социјализам. Тешко 
;се може наћи у историји човеча.нслва друштвена »појава «оја би у .тако 
KipaTiKO'M po'Ky и у тако широ-ком :размеру била прихваћена од људи, као 
што су радничкл савети <и оотали органи радничхог самоуправљаља.

Али иторед мнолих резултата iKoje омо ло-стлгли у лолитдажом и eivo- 
номокбм лоогледу са радничкилг саветима и новим привредним системом 
у овој години, ос.тали <су још многи проблеми које ггреба решити: и реша- 
вати, како бисмо таме 'створили, наиме мобилисали нове друшпвене снаге 
'у изграђивању новог друштвеног лоретаа. Због ггога-ми, другови и дру- 
гарице народни посланицл, дозволите да се к-рихичми осврнем на неже од 
тих проблема.

Код нас .се много говори >и лише о демокраггској садржини раднч1Хог 
управљања, о правима радшгка да раополажу вишком рада и о разним 
другим правима «кој е доноси нови лривредни .систем, и све оне мере >које 
омо предузимали ове године. Нема сумње, све то je итекако потребно 
и корисно потцртаватл. Радне људе треба учити да користе своја права, 
греба их мобилисати лротив свега игго :смета и кочи њихов напредак. 
Али лостојл још ту и HeniTO’ друго о чему треба и.сто rraiK'o много 
говоригтл.

Одређени степен развитка лроизводних снага условио je «аш нови 
лривредни .систем. Остати даље у сисггему тзв. админисггративног соција- 
лизма, који je био у извесно доба нужан и прогресиван, значило би поред 
осталог, успорити темло развиггка пролзводних снага. To значи: нико 
други, HWKaiKajB државни или привредни апарат, него сами радиици јесу 
сада онај фажтор «оји једино може, a и мора, развијатл лроизводне 
снаге онил! темпом који омотућују објекггивни услови. Радничмим улрав-
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љашем задат je смртни ударац бирократоко-државној тенденцији као и 
свим рестаурапгорскЈгм иадама и покушајима некадашњих «алиталисгга. 
Али, сам темпо даљег порасга лроизводних *снага и лродуктмвности рада 
у много чему зависи и од субјективног, идејно-лолитичтсог ваолитања и 
у-тицаја на радничку *сласу н*на радне људе. Могло би се рећи да je 
*тај, да га тако назовем, субјекшивни моменат утолмко и лотреблији н 
важнијм уколтжо je већа општа заос.талост и утицај разних остатака 
прошлости, без разлике у каквом облику живе н делују. Према томе, 
треба имати стално пред собом следеће смернице:

Прво, да je историскл задатак радничког управљања, баш у т-оме 
да у што je могућно бржем темпу развија производне снаге и да нелре- 
'кидно и брзо диже продуктшжост рада.

Друго, већа продуктивност рада и развитак социјалистич^их односа 
је.сте један јединс.твени и д e о л о шко - екон сшски лроиес друштвеног 
развитка.

Треће, проширивање и учвршћивање демократсшх права у зависио- 
с.ти од материјалних основа друштва, a <које се огледају баш и лре свега 
у продуктивности рада.

Правилност ове лоотавке види се у нашим практичкјим, рекао бих 
‘свакодневнмм поиребама, 'које «е можемо задовољлти никако друкчије, 
да повећамо mm национални доходак, a 0«  се може повећати само на 
два лачина, и то: новии 'калациггеиша и већом продукгшвношћу рада, 
a и у томе je у 'Крајњој линији прво резултат другога. Ајко се има на 
уму још и то да ми сваким даном пуштамо у погон нова лостројења и 
капацитете, као и то да смо земља са младом раднлчкол! 1класом, онда 
тек лостаје јасно од колике огромне важности je непрекидна борба за 
већу продуктлвност рада. При томе, треба гледати и напред. Ми ћемо 

. постати за известан лериод времена држава која ће, користећи своја 
обилна природна богагготва, извозиги све више индустриских произ- 
вода. A самим тим у све оштријој форми неминовно ће се постављати 
проблем цена тих производа, што у 1крајњој линији зависи пре свега 
и баш од продуктивности рада.

Већ данас отма знакова ikojm говоре о томе да се лсод нас овај лробле^и 
потцењује било због оотатаиса ранијег администраггшшог лривређивања, 
било због неправилних и илузорних очеклвања добити, iKojy треба да 
доноси сам ло себи «акав год био индустриски објекат.

Зато треба свмма руко-водиоцима .из предузећа који говоре о резул- 
таггима р а д н и ч к о г  управљања, о 'социјалисгичкој демо^ратији, a мсто- 
времено предлажу смањење стопа, поставити захтев да образложе ову 
'сулротност. Предлагање нижих стопа без стварно оправданих већ изда- 
лека ©идљивих објективних узро-ка, јесте не -само лскушај да 'себи 
CTiBOpe ловољне усло®е на штету заједнице већ и лолитичка повреда 
'социјалисггичке демократиј е, 'Којом радш људи, на челу -са радничком 
класом, иопуњавају 'историоку улогу опрадитеља новог друштва. Зато бл 
‘требало овакве лоЈкушаје —  .a н>их има свуда —  наласти не .само суви̂ м



и 'стапиотички/м проверавање.ч цифара и података, него и inpe свега са 
идејно-политичлсе стране и у име развитка социјалисточких друштве- 
них односа.

Ми смо иначе склони да резултаге радничког самоуправљања >и 
новог економоког си'0гема посмагграмо и гграмшмо тфевише са.мо са поли- 
тичке и демократоко-формалне отране. Наравно, и ове резултате не треба 
потцењивати. To je 'овакако велдоси успех ако радни колективи решавају 
своје проблеме на демсжратски начин и у агг.мосфери социјалистшших 
'односа. Али треба тражити и оцељива'ш и 'конкретне лривредне резул- 
тате, a н>их може у исрајњој лиииј-и донети са.мо веНа шродукпивност рада.

Наравно, ми биомо били доста нереални aixo бис.мо мислили да je 
дизање (продуктивнослпи рада само сггвар идеолошког угшцаја ih полигич- 
ког рада, 1који треба више него досада усмеравати у том правцу. Ту je, 
гтре свега, задатак у томе да, с једне стране, отклонилш све one мере и 
одноое који коче развита« продуктивносги и да, с друге страме, прона- 
‘ђемо што ефмкаснији и шгго г̂гимулаггивнијп сиотем, који he у шјширим 
размерама и (на основу објекттших економоких закош уггицагги a у 
'неком сммслу и терати евакога да усавршава <свој посао 'И рад.

Кочницу и дестимула.нс интензмвније борбе за већу .проду.ктивност 

рада налазимо данас 'ход нас у Словенији у следећем:

Прво, бирократизам у свим облицима и манифестација.ма. Ми смо у 
борби npoiHHB бирохратизма учинили много. Налазимо се у фази, као 
што je peitfao друг Кардељ, (Коначне победе социјализма «ад бирсжра- 
тизмом. Али он још живи међу нама, жмви у схвагањи-ма и навикама 
људи. Понекад .се чам лозива «а гградици j е « «скусгто послераггне 
'изградње; дејотвује у име ,,осигура>ња“ «есметаног делосаља лојединих 
'друшггвених збиваља; изражава се у виду ©еликог сгграха оред делова- 
њем објективних економоких закона, мада онм делују независно од тога 
да ли iHx се iko плаши или «е; интервенише у име ,,'социјалистичке“ 
правде и једшккости; командује и на.ређује под изговором да треба по- 
слове свршавата и то нарочито у предузећима; иотупа ica разним рента- 
билним или .нерентабилним рачуницама, без ства.рних, na оонову објек- 
твних економок-их за.кона шроверених чињ'еиица. И у сам но.в 'привредни 
сисгем почеле су да, <се шверцују неке бирокра.тске гтенденције. Узмимо, 
например, сггимулацију. Има људи мој-и мисле да he 1схимулација дело- 
вагги, Ma молико она била мала, peuHLMO 'симболичка. Наравно inpaixca каже 
да од тога нема ништа друго oichm (Комшромитовања једног заи.ста ефи- 
fcaoHor инструмента за бољи рад, а>ко je правилно постављен и упо- 
требљен. Све ове појаве могу само да продужавају живот на омрт осу- 
ђеног осуђен)И1ка поред осталог и због некпх рупа у ново>м шри.вреднол! 
систему, a све то je озбиљна препрека бржем порасту продуктивно- 

сти рада..
Друго, нарушавање социјалистичког лриш ш па «аграђивања, одно- 

оно npecTio-pa лишидација aдмини-стратшвних >и уравниловских оспгата.ка 

из .нашег тарифног система. Ово je један од најкомплшшванијих >про-
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блема, Koju греба решавати, Kano би ослободили многе нове снаге за 
neliy продуктивност. Већ сама чињеница да ми стављамо под готово 
•iicne лрооисе шграђмвања један рудниж мли жељезару као и једно 
извозно предузеће —  мада icy могућиости зараде, ловећања продук- 
тквнооти рада и шпекулације врло различите —  говори о нашој 'круто- 
сги и једностраности, iKoja сигурно није (најбол>и стимуланс за рад. 
Треба имагги на уму и ,то, да смо .наследили из адмлни.стративног соди- 
јализма ллатни систем «оји je v суштмки лризнава-о једнаку плату за 
једнак.и riocao (уколико радлије био лор.миран и уколико >су норме Оиле 
реалне, мада и норме нису статичке већ динамичке и променљиве) значи 
једнаку ллашу за .неједшжу лродупсЈивност, што je у сулроггносгги .са 
социјалистичпшм принцнпом награђивања: од свакога ло шеговим спо- 
собностма, -свакоме према раду. Наравно, у прелазном лериоду, a пого- 
тово у једној TaiKO заосталој, историоки, политички и нацишално компли- 
кованој земљи мао шго je nauia, немогућно je —  a и нелравилно и за 
социјализам штетно —  лреко ,ноћи известа, односно декретирати до- 
следно социјалистичми пришшп шграђивања. Њега ггреба увоДити посте- 
пено, непрекидном борбом, не дајући лри томе никоме такве концесије 
koje би по-челе да tcinope развитам наших производних слага. A таисва 
слтуација може настулити у следећа два случаја: лрво —  будемо ли су- 
Wuie брзо уводили оло што .треба да уводимо ire<x сутра; <и друго —  
a'ico ■бисмо данас остали «а- оно-ме што je било јуче. Ка;ко >сада стоје 
ствари, изгледа дш, да би,смо лре моглм заласта у другу грешху него у 
'прву. СоцијалисФичка изградња дсшоси лоотепену ллквидацлју несраз- 
'мерности између напредних и зао.сталих, a самим тим и лостелену ликви- 
дацију несразмерносгги у лродукггивности рада између лрвих и других. 
A ове ово <се ле врши ^лоитано и само од себе, али тако да итрви чека 
'другог, већ iicpo3 улорпу борбу и у нелреклдном .кретању лапред чиггаве 
'заједнице југословенсклх народа.

Грећу сметњу бржем подизању лродуистивносш рада лретстављају 
разне опортунисиичке назовисоцијалне мере и схватања. Ево v чему 
се они одражавају. Пре свега у схватању, да смо социјалисггичка земља 
и да због тога не треба и немогућно je говорити радни-цлма да боље 
раде. Разуме се да код «ас нема места за капиталистич(ко терање и го- 
њење на рад, али од бољег рада, од веће лродукггивносгш ишћ-е непо- 
'средне iKopmc'i’H баш лепосреднл лроизво1>ачл. Ако улоредимо ,отепен 
развиша производних снага и животни стандард радних људи, онда омо 
земља са релативно највећим стандардом на свету. Узгред речено, лшоги 
наши мрипичари упоређују животии стандард неких заладнмх индусггри- 
окјих земаља -са нашим, независно од .с^епела лроизводних снага m  За- 
паду и код нас. Оваква улоређења, нема сумње, ксладају за нас непо- 
вољно, али она и не могу да издрже никакву озбиљлу критаку, и јвих 
могу да праве л>уди, iKioj« ни-су наши пријателзМ или људи -који не разу- 
меју суштину деловања објективних еконож-клх закона. Ниједна др- 
жава 'на свету није за ггако «ратко време и v тахо тешмим условима то-
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литсо учашила за животеи станда;рд радннх људи <као iiito je наша. Због 
Vora, нема смисЛа страховатн да he испаоги неполуларно aiKo се говори 
о томе да треба више ои боље лроизводити ,са исшм 1средствима ih за исгго 
време. Један од видова заосталости, са којом социјалиогичш развитак 
‘и једна занста 100цнјалисггичка политика оиора да се ухвати у коштац, 
ј̂есте баш ih у ггоме да ле подржава захлхве ссојима je диљ «а штету 

заједннце .надоишадиггн губнике због слабог госитодарења, лоше органи- 
зације, ,сопствеие лемарноспи, дезаинтересованоста, алжАвости  ̂ итд. 
Нарочито локални ?полиггич.к1и фактори су оклони да у mie „добре полн- 
W jk c 'ситуације“ лолушггају или чак лодупиру ггаква схваггања, теорије 
и захтева, мислећи да тиме тагавим 'колективима помажу, a усгвари им 
одмажу. Ha основу о-алсвих 'Схватаља долази и до «е-сразмерног оптере- 
ћења појединих колектнва, што нужно мора да ствара политичке про- 
блеме и да дестимулауивно делује у оба лравца. Није потребно наро- 
чигго доисазивати да у ггаквим прнлжгама и *не |МОже: бити Јговора .о 
развшжу заисгга соцнјалистичкнх одно,са. Развитак социјалисчичклх 
'односа у садашњој 'еиаии ие.миновно тражи лшсвидацију та.к:вих појава, 
јер оне уносе у далашшицу «акарадна »схватања' о ,соци ja листиччшм mpa- 
вмма ih дужностима ih >као таква воде стагнацији лроизводмих снага.

Другови и другарице, предложени Друштвенн ллан за 1953 годилу 
осигурава изградњу оних материјалних база које омогућују доследну 
■социјалистич1ку лолитижу у .нашој земљн.

Он, својим ггемељним лринцштима, a нарочнто .са изменама и до- 
лунама које лредлаже у глави IV Одбор за привредни ттлан н финан- 
снје, претстаЈзља и услешно <средспгво за оиклањање свих оиих отварги 
•које сметају бржем лорасту проду.киивности рада и зато ћу гласати за 
њега. (Аплауз). i

Претседавајући: Ријеч има на.родни лосланнк Комнен Церовић.

Комнен Церовић (Изборни срез плеваљски, HP Црна Гора): Дру- 
гови и другарице народни посланиии, у диокусији о Предлогу закона 
о друштвеном плану и о Предлогу закона о савезном буџету било би 
изллшно да лонављам оно шго су другови већ говорили: да je он 
дошао као резултат диокусије и у ,републш<ама и у радним жолекгпи- 
вима ih у народннм одборима; да су олравдане прнмједбе усвојене a да 
ће се и послије тога наши колектнви и даље борити за лосећа-ње стопе 
акумулацнје н за обезбијеђење средстава 1која се предлажу. Мн немамо 
разлога у то да сумњамо, jep *смо се већ у протеклој годикн увјернли 
да icy средства била «е само оогварена него н п,ре,машена н да je инте- 
pec предузећа за друштвени план за ову годину бно ©елики. Због тога 
можемо са сигурношћу очекнваггн ona средства iK'oja Tipe6a да се обезби- 
једе изв-ршењем шганова од ,стране радннх «олектнва.

Ja сам хтио да споменем —  и* поред тога што je план усжлађен и 
шг-о одговара реалним могућностима наше земље —  да су конк.ретно 
код нас «звјесно лоремећење ллана нзазвале задње лоплаве у Црној
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Гори н Херцеговини. Ja не мисли-м да то износим нз нвких нарочитих 
разлога, јер не сумњам да ћемо н у там погледу добити подршку и 
помоћ Савезне владе, него износим то због тога да бих подвукао да 
су 0'ве поплаве м непогоде, лоред суше која je обиљежила цио «аш 
план, наступиле у вријеме када je овај план н буџет већ био налрављен.

Даље, хтио сам још пасебно да лоздравим што je на насловном 
списку жључних објеката за ову годину у Предлогу друшгтвеног плана 
унета изградња пруге Београд— Бар. Сигуран сам да овдје тумачим ра- 
сположење читавог црногорског на>рода и нарочито одушевљење због 
•приступања изградњи .те лруге, иако ,су услови у којима je ове године 
прављен план, с обзиром на сушу и иепогоде, тежи од прошлогодишњих. 
Ипак се баш ове године лришло мзградњи овог адрупног, тешког и оку- 
пог обје1ста, објскта чија he изградња трајати дуже вријеме.

Изпрадња ове лруге има своју врло вели-ку и мучну иоторију. Ja не 
мпслим '.много о томе да говорим. Чињеница je, да су још у бившој 
Југославији, одмах послије уједињења, почеле диакуоије и комбинације 
за актившрање и саобраћајно повезивање економски заосталих .крајева 
a да je ова пруга била један од најмарканпнијих објеката којима je 
требало ријешити економска питања тих исрајева. Ja овдје конкретно 
мислим на Црну Гору, иако ова пруга има да веже н много више тих 
заосталих крајева. Чак -су се <и посланици нз Црне Горе «  Санџака, — 
који су, iKao (Припадници разних партија, били лолитичш међусобно 
замрвљени —  ујединили у политичкој борби на том шитању, нашли .су 
јединств&но гледиште и 1921/22 године одржаовали -конференције, 
подносили влади меморандуме, давали докуменгациј е (реалне и не- 
реалне) стратешке, 'Културне, лрифредне итд. A као одговор «а то био 
je да je један од радикалних главара, асоји су тада били на власти, 
Пашић или неко други, 'рекао: ,,Када сте се на том лилгању сложили —  
та се пруга никада неће градити у овој земљи!“

To се заиста и догодило. Питање ове лруге остало je ма дне-вном 
реду v свим доцнијим отланавима, у циљу пропаганде, и о њој се при- 
чало за читаво .Вјријеме бивше Југославије.

Међутим, код нас, након 'седам година послије рата лрилази се 
изградњи овако гешког и крупног објекта као што je пруга Београд—  
Бар. Зашто су се на том питању нашли јединсгвени сви закрвљени та- 
дашњи полиггичари у Црној Гори? Нашли су се зато што ту није требало 
много памети да се увиди да јето животно питање за развита^л «алредак 
тих к,рајева, за коришћење домаћих -оредстава, унутрашњих резерви .итд. 
С друге 'Отране, зашто -су бивши владајући фактори тако упорно одба- 
цивали изградњу једне такве aipyre лсојом би се извршило повезивање 
читавог овог подручја са жељезничкпм саобраћајем и излазом на море? 
Одбацивали су зато што озбиљно »ису мислили на то, шгго je у првом 
реду то подручје требало да послужи као .средство за политичко лот- 
кусуривање и што нису били зашиересовани дати таш велике инве- 
стиције 'кад -су имали за гго да добију ло Југославији масније залогаје.
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Ми већ ттчињемо са изградњом те пруге са крушшм износом од 4 ми- 
лија>рде динара. Beh су узете у рад две диониме Титоград— Бар. Мп ,смо 
се оријентисали на градњу оне пруге због тога шго се стварно не може 
замислити индустријализација, електрификација и изградња социјализма 
aко се нема основне везе са основним подручјем, са Југославијом, а.ко 
нема тог саобраћаја онда ,се <не '.могу иакоришћавати постојеИа .сред- 
ства у tom подручју, a таквих средстава у Црној Гори и другим краје- 
ви.ма кроз «oje треба да прође ова пруга има у знатној мјери. Ja гово- 
рим о Црној Гори зато што je она сматрана као најшсивнији iK.paј у 
нашој земљи. Међутим, «ад омо анализирали економске факгтре и рад 
наших предузећа, ми смо видјели да се они сукобљавају са проблемом 
ренга'билитета. Рецимо у дрвној индустрији, у којој ми екоплоатишемо 
свега 50% од онога колики би кашцитет могли да постигнемо a од 
свега тога 50% губимо, јер се не лранспортује, лошто се .може (возити 
само оно што je најбољег квалитета, a осгало пролада, пропада само 
због тога што немамо чиме да га превеземо. Исти je случај и ,на истра- 
жнвачким радовима. Ha експлоатацијл олова и цинка на Шупљој Сти- 
јени, имамо тешкоћа стога што су 'Саобраћајна ,средства слаба, a та-мо 
je тешко поставити флотацију ј ep je железничжа лруга удаљена преко 
90 жм. Или, налазишта угља у Пљевљу и околини позната су вјековима, 
али ће она остати м.ртао богатство све док се не ловежу лругом.

To не важи -само за индусггрије већ ih за пољопривреду. У нашем 
подручју, где «е,ма никаЈКБих саобраћајних (веза, рецимо 'Северно по- 
дручје, тамо се годишње коље око 400.000 грла сиггне >и од 50 до 60 
хиљада мрулне ,стоке. Месо je тамо сада и no 50 динара килопрам. Због 
чега? Због тога што je тамо на лицу места мало потрошача, a извоз v 
друге мрајеве Југославије или на иностраио тржиште je лотлуно оне- 
могућен. Јер, ако би се та стока тјерала на дуги марш онда -ни квали- 
тетно ни |Квантитетно више не би одговарала захтјевима тржишта.

У таквим условима, :разумије се, није било тешко увмдјеии да je 
рјешење изтрадње ове пруоге животно питање нијелог овог лространог 
‘подручја. Например, на Приморју ми сад имамо неких 50.000 тона 
■соли 'Koje не можемо да лласирамо, јер немамо саобраћаја a продук- 
ција ,соли кошта преко дванаест шута мање него њен Tpa«cinoipT. Или, 
натхримјер, на Приморју, (колико icaiM био у iKOHraiKry ca посјетиоцима^ 
'KaiKo домаћим тако >и отраним, ови они кажу —  да je тамо врло лијепо, 
да riocToje услови за развитак туризма. Међутим, све то без саобраћаја 
остаје мргво, јер наши људи, под садашњим тешким условима не могу 
да дођу у те лијепе 'крајеве ih опоравилишта.

Пошто je то за нас кључни објекат ми морамо мислити на ове мјере 

које ће обезбиједити да се о«  заврши, тако да ћемо му подредити све 

друте послове. Њиме треба да дамо лодлогу и економоку оонову за 

даљу индуот,ријализацију и коришћење свих оних богатстава којих има 

у Црној Toipn (И Санџаку. Инвестиције за градњу магистрале Београд—  

Ба<р претстављају величину нашег настојања да у таквим условима не-
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посредио иза рата приђемо тако крупном објесту ко.ме се прије «рата 
нико ииje могао нн усудитт да га прави. To, даље, ло-казује како одлучну 
борбу водимо за изградњу социјализма и за лимвидацију ласивноети 
појединих земаља и оорајева Југославије.

Због свега тога, a н због опште линије ш ју  je лројекат закона дао, 

a који je друг Вуммановић образложио, шјављујем да hy гласати зз. 
(АЈПлауз).

ПретседавајуИи: Листа пријављених говорника je исцрпена и тиме 
•смо завршили прву и другу точку дневног реда заједничке сједиице. 
Пошто, према Пословнику, вијећа на својим посебшш сједшшама треба 
да рјешавају о лоднетим законоким приједлозмма, то закључујем ову 
заједничку сједницу. Идућа заједничвса сједница на којој ће се раслрав- 
љати Tipeha и четврта точка дневног реда заказат ће се писменим путем.

Обавјештавам На1родну скупштину да ће се посебне 'Сједнице оба 
вијећа, Савезног вијећа и Вијећа народа, одржати сутра, 27 овог мје- 
•сеца, v 10 часова.

(Седница je закључена v 18,35 часова).
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V E Ć E  N A R O D A

Sedamnaesta sednica
(27 decembra 1952)

Početak u ,10,20 časova.

Pretsedavao pretsedn'k Veća naroda Josip Vidmar.

Pretsednik: Otvaram sedamnaestu sednicu Veća naroda Narodne 
skupštine FNRJ. Zapisnik današnje sednice vodiče sekretar Skender 
Kulenović. Molim druga sekretara da pročita zapisnik prošle sednice.

Sekretar Skender Kulenović (NR Bosna i Hercegovina) čita za
pisnik sednice od 25 decembra 1952 godine.

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

Pre prelaza na dnevniJ red, izvolite čuti saopštenja. Veće naroda pri
milo je izveštaj Administrativnog odbora o pregledu celokupnog račun* 
sko'-finansiskog poslovanja ikase Veća naroda Naro-dne skupštine FNRJ 
za period januar— mart 1952 godine, april— juli) iste godine i juli'—  
septembar iste godine. Predlažem da« Veće odmah sasluša ovaj izveštaj. 
Prima li se ovaj predCog? (Prima).

Molim izvestioca Administrativnog odbora druga Krsta Filipoviča 
da pročita izveštaj.

Krsto Filipovič (Autonomna Kosovsko-metohiska Oblast —  NR Sr
bija) (čita):

N A RO D N A  SKUPŠTINA FN RJ
VEĆE N A R O D A

Adm inistrativni odbor
Br. 13

25 decembra 1952 god ..
Beograd

VEĆU NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ

B e o g r a d

Na osnovu čl. 101 stav 2 Poslovnika Veća naroda Nairodne skup
štine FNRJ a u vezi čl. 3 Uredbe o izvršenju budžeta podnosimo
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I Z V E S T A J

O  REDOVNOM PREGLEDU KASE I CELOKUPNOG RAČUNSKO-BLAGAJ- 
N ICKOG  POSLOVAN JA  PO BUD2ETU VEĆA NARODA NARODNE SKUP

ŠTINE FN RJ ZA  PERIOD JA NU AR—MART 1952, A PR IL—JU N I 1952 
I JU L I—SEPTEMBAR 1952 GODINE

Na osnovu detaljnog pregleda svih uplatnih i isplatnih dokumenata 
kao i izveštaja Narodne banke ustanovljeno je da je iposlovanje Veća 
naroda Narodne skupštine FNRJ u navedenim periodima vršeno pra
vilno i da su svi dokumenti snabdevem naredbom i nalogom za isplatu 

potpisani od strane nadležnog naredbodavca ii računopolagača >pa zato 
predlažemo da se odgovorni naredbodavac i računopolagač za poslo
vanje u određenom vremenu razreše odgovornosti'.

Za izvest'ioca određen je Krsto Filipovič.

Pretsednik 
Administrativnog odbora Veća naroda

Milan D. Smiljanič, s. r.

Pretsednik: Čuli ste izvest a j Administrativnog odbora. Traži li ko 
reč? (Ne javlja se niko). Stavljam izvest a j na glasanje. Ko je za, neka 
digne ruku. (Svi dižu ruku). Ko je protiv? (Ndko).

Objavljujem d'a' je izveštaj Administrativnog odbora o pregledu 
računsko-finansiskog poslovanja primljen jednoglasno.

Veće naroda primilo je izveštaj od Mandatno-imunitetskog odbora 
u kome se predlaže .poništenje mandata Voj'islavu Srzentiću. Predlažem 
da Veće sasluša odmah ovaj izveštaj. Prima li se ovaj predlog? (Prima).

Molim izvestioca Mandatno-imunitetskog odbora druga Radi vo ja 
Davidovića d'a pročita izveštaj.

Radivoj Davidović (čita):

NARODNA SKUPŠTINA FNRJ 
v e Ce  n a r o d a

Mandatno-imunitetski odbor 
Broj 9 

26-XII-1952 god.
Beograd

VEČU NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ

B e o g r a d

Mandatno-imunitetski odbor primio je preko Pretsednika Veća na
roda presudu Okružnog suda za grad Beograd K. Br. 750/51 od 15 ja
nuara 1952 godine kojom je Vojislav Srzentić osuđen na kaznu strogog 
zatvora u trajanju od petnaest godina, na kaznu ograničenja građan: 
ski'h prava u trajanju odi četiri godine i na oduzimanje odlikovanja.

Pošto je Odbor utvrdio da je Prezidijum Narodne skupštine FNRJ 
pravilno dao odobrenje za vođenje krivičnog postupka protiv narodnog
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poslanika Vojislava Srzentića i .pošto je sudskom presudom imenovani 
osuđen kaznom strogog zatvora i kaznom ograničenja građanskih 
prava, Odbor predlaže Veću da se mandat Vojislava Srzentića pomšti.

Razmatrajući izborna' akta i kandidatske liste Odbor predlaže Veću 
da na mesto osuđenog Vojislava Srzentića oglasi, ii pozove za narodnog 
poslanika prvog za meni ka sa kandidatske liste Narodnog fronta Narodne 
Republike Crne? Gore za izbore narodnih poslanika Veća naroda Na
rodne skupštine FNRJ Drakić Spasu iz Titograda.

Podnoseći ovaj izveštaj, Mandatno-imunitetski odbor moli Veće da 
ga izvoli usvojiti'.

Za izvestioca Odbor je odredio- Radivoja Davidovića.

Pretsednik: Otvaram diskusiju o ovom izveštaju. Traž' li ko reč? 
(Ne javlja se mko). Pošto se niko ne javlja za reč, stavljam izveštaj 
Mandatno-imunitetskog odbora na glasanje. Ko je za, neka digne ruku. 
(Svi dižu ruku). Ko je protiv? (Niko).'

Objavljujem da je izveštaj M  a nd at no- imun itetskog odbora primljen 
jednoglasno. Za narodnog poslanikai biće pozvan drug Spaso Drakiić.

Prelazimo na dnevni red. Prva tačka dnevnog reda jeste glasanje
o Predlogu društvenog plana FNRJ za godinu 1953. Diskusija o ovom 
zakonskom predlogu i pretres zaključeni su na zajedničko.] sednici oba 
veća1 a ovde ćemo samo glasati o predlogu. Ko je za, neka digne ruku. 
(Svil dižu ruku). Ima И ko protiv? (Nema).

Objavljujem da je Predlog društvenog plana Federativne Naredne 
Republike Jugoslavije za godinu 1953 usvojen jednoglasno.

Druga tačka dnevnog reda je glasanje o Predlo<gu budžeta Fede
rativne Narodne Republike Jugoslavije (Savezni budžet) ш  godinu 
1953. Po-što je pretres obavljen , na zajedničkoj ßednöci prelazimo na 
glasanje. Ko je za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? 
(Nema).

Objavljujem da> je Predlog budžeta Federativne Narodne Republike 
Jugoslavije (Savezni budžet) za godinu 1953 u Veću naroda prihvaćen 
jednoglasno.

Prelazimo na treću tačku dnevnog reda: pretres Predloga zakona
o opštedržavnom završnom računu za godinu 1951.

Molim izvestioca Odbora za privredni plan i finansije Radivoja Da- 

vido-vića da podnese izveštaj.

Sekretar

Vuko Radovič, s. r.

Pretsednik 
Mandatno-imunitetskog odbora

Aleksa Tomić, s. r.

Članovi:

Radivoj Davidović, s. r., Nikola Martinoski, s. r.
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Izvestilac Odbora za privredni plan i finansije Radi voj Ravidović
(črta):

NARODNA SKUPŠTINA FNRJ 
v e Ce  n a r o d a  

Odbor za privredni plan i finansije 
Br. 29'

Beograd 
24-XII-1952 godine

VEĆU NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ

B e o g r a d

Odbor za .privredni plan i finansije Veća naroda Narodne skupštine 
FNRJ na svojoj sednicii održanoj 23 decembra 1952 godine pretresao 
jo Predlog zakona o opštedržavnom završnom računu za 1951 godinu 
dostavljen mu od Pretsednika Veća naroda koji je Vlada FNRJ podnela 
Narodnoj skupštini FNRJ na razmatranje i odobrenje «a> u smislu čl. 63 
Ustava FNRJ.

Pristupivši'diskusiji po ovom predlogu, posle saslušanja obrazlo
ženja poverenika Vlade FNRJ, Odbor je utvrdio sledeče:

Da je opštedržavni budžet za 1951 godinu izvršavan kako je odo
bren saglasrio zakonskim propisima i dat:m ovlašćenjima, da su prihodi 
ostvareni sa 92,4% od predvidenih iznosa i da su rashod: izvršen» sa 
99,8% o d ‘iznosa odobrenih budžetom, kao ii da je v;šak izvršenih rashoda 
nad prihodima posledica sprovodenja privredno-upravnih mera ii pre
laza ustanova na snabdevanje po slobodno formiranim cenama.

Isto tako ovom završnom računu, kao njegov sastavni deo, pridožen 
je ii obračun isplaćenih obaveza po svima budžetima na osnovu ovla- 
šćenja >iz čl. 10 Zakona o budžetu Federativne Narodne Republike Jugo
slavije za 1952 godinu, čime su raščišćeni odnosi između budžeta i pri
vrednih preduzeća prilikom prelaza na novi! privredni sistem.

Dostavljajući ovaj predlog, Odbor za; privredni plan i finansije Veća 
naroda moli Veće da ga u celosti: usvoji.

Za izvestioca određen je Radivoj Davidović.

Potpretsednik 
Odbora za privredni plan 

Sekretar i finansije

Radivoj Davidović, s. r. Vlajko Begovič, s. r..

Članovi:

Vasil Gjorgov, s. r., Josip Jeras, s. r., Beno Kotnik, s. r., Milcsav Mi
losavljevič, s. r., Kiril Miljovski, s. r., Milija Kovačevič, s. r., Radisav 
Nedeljković, s. r., Mile Peruničić, s. r., Kosan Pavlovič, s. r., Aleksa 
Tomič, s. r., Aleksandar Ševič, s. r., Josip Šest an, s. r., Radivoje Jova

novič, s. r.
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Pretsednik: Čuli ste izveštaj. Otvaram diskusiju po ovom zakon
skom predlogu. Traži li ko reč? (Ne javlja se niko) Prelazimo na gla- 
eanje. Ko glasa za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ko je protiv? 
(Niko).

Objavljujem da je Predlog zakona o opštedržavnom završnom ra
čunu za godinu 1951 u Veću naroda jednoglasno usvojen.

Na ovaj način mi smo iscrpli dnevni red sedamnaeste sednice Veća 
naroda. Međutim, ja ne bih ovu sednicu zaključio nego određujem kra
tak odmo'r da bismo se upoznali sa radom Saveznog veća i da saznamo 
d'a li su u Saveznom veću prihvaćeni svi ovi zakonski! .predloži u 'istom 
tekstu kao i u Veću naroda. Molim drugove poslanike da se ne razilaze.

(Posle odmora)

Pretsednik: Nastavljamo rad. Obaveštavam da su svi zakonski 
predloži koj'i. su bili) na dnevnom redu izglasani ii u Saiveznom veću u 
istovetnem tekstovima u kojima su izglasani ii u Veću naroda. Prema 
tome, Narodna skupština FNRJ usvojila je sledeće zakone:

1) Društveni plan Federativne Narodne Republike Jugoslavije za 

godinu 1953;
2) Budžet Federativne Narod'ne Republike Jugoslavije (Savezni 

budžet) za 1953 godinu; i

3) Zakon o opštedržavnom završnom računu za 1951 godinu.

Svi ovi zakoni biće dostavljeni Prezidijumu Narodne skupštine 
FNRJ na objavljivanje.

Ovim zaključujem današnju sednicu Veća naroda Narodne skup
štine FNRJ ii molim za ovlašćenje da sa sekretarom mogu -potpisati zapi
snik današnje sednice. Da lii se Veće slaže sa ovim predlogom? (Slaže).

Objavljujem da će se zajednička sedndea oba veća održati za 
15 minuta.

(Sednica je zaključena u 10,55 časovai).
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С А В Е З Н О  В Е Ћ Е

Осамнаеста седница
(27 децембра 1952)

Почетаж у 10,25 часова.

Преггседавао потпретседштк Савезног већа Фрањо Гажн.

Приликом уласка у дворану, чланове Савезне владе .на челу са прет- 

£'едтш>м Владе ФНРЈ маршалом Југославије Јоситшм Брозом Титом и 

чланове Претседништва Савезног већа шродни лосланици поздрављају 

бурним ашаузом.

Потпретседник: Отварам осамнаесту сједницу Савезног вијећа На- 

'родне скупштине ФНРЈ.

Записвдж данашње сједмице водиће Наум Наумовски.

Моли.м 'секретара да прочлта записник XVII сједнице Савезног 

вијећа.

Секретар Наум Наумовски (Изборни срез град Скопје I, HP Ма- 

кедониja) чита зашисни-к седамнаесте седнице од 25 децембра 1952 

године.

Потпретседник: Да ли има примједаба ла лрочитаии запионик? 

(HeiMa). Пошто примједаба нема, запи.сник се овјерава.

Прије прелаока на дневни ред требало би да 'саслушамо ова

саогтћења.
Савезно вијеће примило je извјештај Адмшадотра.тивног одбора о 

'прегледу цјелокупног рачунско-благајничког по-словлња и .кзасе no буџеггу 

'Савезног вијећа Народне скупигшне ФНРЈ за лериод јануар—лгарт 1952, 

април— јуни 1952 и јули— сешембар 1952 године.

Молим извјестиоца друга Ивицу Гретића да прочнта извјеиггај.

Известилац Административног одбора Ивица Гретић (Изборни срез 

Иванец, HP Хрватска) (чита):
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НАРОД НА СК УП Ш ТИН А  Ф Н Р Ј  
САВЕЗНО ВЕЋЕ

Административни одбор 
25 децембра 1952 год.

Београд

САВЕЗНОМ ВЕЋУ НАРОДНЕ СКУГШЈТИНЕ ФНРЈ .

Б e -o г р a д

Ha основу чл. 101 'С?гав 2 Пословшпса Савезног већа Народне скуп- 
штине ФНРЈ, a у вези чл. 3 Уредбе о извршељу буџета јтоднодимо

И З В Е Ш Т А Ј

О РЕД ОВН ОМ  ПРЕГЛЕДУ KACE И ДЕЛОКУПНОГ РАЧУНСКО-БЛАГАЈ- 
Н И ЧК О Г П О СЛ О ВА Њ А  ПО БУЏ ЕТУ САВЕЗНОГ ВЕЋ А  НАРОДНЕ СКУП- 
Ш ТИ Н Е Ф Н Р Ј  ЗА  ПЕРИОД ЈА Н У А Р—М АРТ 1952, А П РИ Л—ЈУ Н И  1952 И 

ЈУ Л И — СЕПТЕМ БАР 1952 ГОДИНЕ

Ha основу детаљног прегледа свих уттлаггних и исплагних докуме- 
ната <как> и извешпаја Народне банке устамовљемо je да je послсквање 
'Савезног већа Народне скуггшггине ФНРЈ у наведеним тгериодима вршено 
лравилно и да су .ови документи сдабдевени .наредбом и налогснм за 
исплату и потттисани од стране надлежног наредбодавца и рачунопола- 
гача ла зато лредлажемо да се одговорни наредбодавац и рачунополагач 
за пословање у одређеном времену разреше одговорносгги.

За извесггиоца одређен je Ивица Гретић.

Претседник 
Административног одбора Савезног већа

Станка Веселинов, >с. р.

Потпретседник: Чули с.те извјештај Адм-тшисгграггивног одбора о 
прегледу рачунско-блага-јиичког лословања ino буџегу Савезног ©ијећа. 
Жели ли ко ријеч о овом 1извјешггају? (He јавл>а .се ihmko) . Да ли Вијеће 
у-сваја овај извјештај? (Усваја). Има ли ко против? (Нема). Објав- 
љујем да je извјештај Административног одбора примљен.

Президијум Народне окугшгшне ФНРЈ известио je Савезео вијеће 
да je својим актом број 71 од 29 авгусгга 1952 године, сагласно овла- 
шћењу из чл. 69 став 2 Устава ФНРЈ, у врамену кад Народна ккупштима 
ФНРЈ није била на окупу, одобрио лишавање слободе и покретање кри- 
вичног постугока (прот-ив народног заступника Савезног вијећа за Срез 
дебарсми Џафера Кодре. У аисгу «оји je упутио, Презвдијум даје обја- 
шњење ћз кога се види да je Цафер Кодра ширио «епријатељску про- 
паганду на линији Информбироа ;као и то да je ступио у службу албанске 
штгијунско-обавешгајне 1службе достављајући joj у ггоку 1951 и 1952 
године шпијуноке подаггке и тиме починио 'Кривична дјела предвиђена 
у чл. 105 и 118 Кривичног заисоника. Ha основу чл. 33 Послов-ника Са-
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везног вијећа Президијум на.ч je  доставио ову .своју одлуосу на накнадну 

логгврду.

Предлажем да Вијеће одмах пристули раз.чатрању овог извјеиггаја. 
Прима ли се овај лриједлог? (Прима).

Да ли ко од народних застулника Савезног вијећа жели да говори 
'поводом ове одлуке Президијума Народне скупштане ФНРЈ? (He јавља 
'се нико). Стављам овај приједлогш гласање. Ko je за, нека дигне руку. 
(Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je Савезно 
'вијеће потврдило одлуку Президијума Народне окупшлпиле ФНРЈ о одо- 
'брењу лишења слободе и покретања кривичног постулка лротив Џафера 
'Кодре, народног застуогожа за Срез дебарски.

Накнадно омо ихримили молбе слиједећих народних засчутлтка да им 
се одобри отсуство ca VI редовног засједања Народне окупштине ФНРЈ 
(другог сазива), и то: Милке Куфрин, Блажа Јовановића, Светислава 
Трифуновића, Немагње Влатковића и Ивана Гралђе.

Предлажем да се иметгованим на>родним заступницима одобри отсу- 
ство за вријеме пграјаља овог засједања. Да ли се лрихвата овај лри- 
једлог? (Прихвата). Објављујем да су тражена отсуства одобрена.

Прелазммо на дневнл -ред. Ha днеином реду су као прва и друга 
точ,ка гласаље о Приједлогу друшшвеног ллана Федеративне Народне 
Републике Југославије за годи-ну 1953 и гласање о Прлједлогу буџета 
ФНРЈ (Савезни буџет) за 1953 годину.

Пошто je no ови.ч за(коис>к!им лриједлозима за^ључен лретрес на 
заједничкој сједиици, то je оспгало само да (се о њима гла.са. Стављам 
радом лрви и други лриједлог закона на гласање.

Ko je за лријадлог друштвеног ллама ФНРЈ за годшну 1953 тсако je 
лредложен, лголим некд. дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? 
(Нема).

Објављујем да je Приједлог друшггвеног плана Федеративне Ha- 
родне Релублике Југославије за годину 1953 у Савезлом ©ијећу једно- 
гласно прихваћен. (Аплауз).

Ko je 33 Приједлог буџета Федеративне Народне Републике Југо- 
'сла!вије (савезни буџегг) за 1953 годину, .како je предложен, молим да 
дигне руку. (C b ih  дижу руку). Има ли ко против? (Нема).

Објављујем да je Приједлог буџета Федеративне Народне Репу- 
бли'ке Југославије (Савезни буџет) за 1953 годину у Савезном вијећу 

једногласно лрихваћен. (Аплауз).

Прелазимо на ггрећу ггочку дневног -реда: лретрес Приједлога закоиа
о опћедржавном завршном рачуну за 1951 годину.

Молим извјестиоца Одбора за привредни ллан и финанс.ије Рисгу 
Антуновића да прочита лзвјештај.
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Известилац Одбора за привредни план и финаисије Рнста Антуно-
вић (чита):

ИАРОДНА СКУПШТИНА ФНРЈ
САВЕЗНО ВЕЋЕ

Одбор за 'Привредни илан и финансије 
Бр. 29 

24-XII-1952 године 
Београд

САВЕЗНОМ ВЕЋУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ

Б e о г р a д

Одбор за привредни план и финансије Савезног већа Народне скуп- 
штине ФНРЈ на овојој седиици одрж-аној 23 децембра 1952 године пре- 
тресао je Предлог залсодо о олштедржавном завршнам рачуну за 1951 
годилу достављен му од Претседника Савезног већа који je Влада ФНРЈ 
отоднела Народној .окупшгини ФНРЈ на разматрање и одобрење a у оми- 
>Слу чл. 63 Устава ФНРЈ.

Приступивши дискусији no овом предлогу, после саслушања обра- 
зложења повереника Владе ФНРЈ, Одбор je утврдио следеће:

Да je опшггедржавни буџегг за 1951 годшну иавршаван намо je одо- 
брен сагласно законским «проишсима и датим овлашћењима, да су при- 
ходи остварени ica 92,4% од предвиђених износа и да су расходи извр- 
шени са 99,8% од мзноса одобрених буџетом, мао <и да je вишак извр- 
шених расхода над тгриходима лоследица спровођења лривредно-управ- 
ких мера и лрелаза уогамова на шабдевање no слободно форми 
ранлм ценама.

Исто тако oibom завршном рачуну, iK-ao његов саставгш део, лрило- 
жен je и обрачун иоплаћених обавеза no ,с(вима буџеггима на OlCHOBy 
овлашћења из члана 10 Закона о буџету Федеративне Народне Репу- 
блитсе Јупхлавије за 1952 годигну члме су ратчишћени! односи између 
буџета тл лривредних лредузећа иршшком прелаза на 'нови лривредни 

систем.

Доотављајући овај предлог, Одбор за привредни ллан и финансије 

Савезлог већа моли Веће да га у целосгги усвој-и.

За извеотиоца одређен je Рисгга Антуновић.

Претседшгк
За Секретара Одбора за привредни план и финансије

Риста Антуновић, ic. р. Јован Веселинов, с. р.

Ч л a ih о в и :

ЈБубо Бабић, с. р., Комнен Церовић, с. р., Тоне Фајфар, ,с. р., Јанез Хри- 
бар, с. р., Филип Лакуш, с. р., Boja Лековић, с. р., Милош Минић, с. р., 
Ђока Пајковић, с. р., Пашко Ромац, ic. р., Добросав Томашевић, с. р., 

Добривоје Радосављевић, & р., Анте Раос, с. р.
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Потпретседник: Чули се извјештај извјеогиоца Одбора за лри- 
вредми план и фннаноије.

Ko жели да узме ријеч у дигакусији о овом закоиоком лриј^едлогу? 
(He јавља се ншко).

Пошто се кико не јавља за ријеч, .стављам овај законоки приједлог 
на гласање. Ko je за Приједлог закона о опћедржавном завршном рачуну 
за 1951 годину, молим нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли iko 

'против? (Нема).
Објављујем да je Приједлог закона о опћедржавном завршном ра- 

чуиу за 1951 годину у  Савезном вијећу једноглакгно прихваћен. (Аплауз).

Ha овај начин ми смо исцрпли дневни ред осамнаесте сједниие Са- 
везног вијећа. Обавјештавам вас да су на сједннци Виј-ећа народа сви 
законски приједлози 'који су били на дневном реду нашег вијећа изгла- 
сани н у Вијећу народа у истовјетним текстовима у којима су изгласани 
и у Савезном вијећу. Ha тај начин Народна скупштина ФНРЈ je 
усвојила:

1) Друштвени ллан Федерапгивне Народне Регтубладке Југославије 
за годину 1953;

2) Буует Федеративне Народне Републике Југославије (Савезни 
буџет) за 1953 1ГОД1гну, и

3) Закон о 'опћедржавном завршном рачуну за 1951 годину.
Сви ови закони бит ће, сагласно Уставу и Пословнику, достављени 

Президију1иу Народне .окупштине ФНРЈ на објављивање.
Овим закључујем о^амнаес.ту сједницу Савезног вијећа и молим за 

овлаштење да претседавајући и секретар могу потписати записни-к ове 
сједнлце. (Одобрава .ое).

Објављујем да ће се заједничка сједнлца одржати за 15 минута.

(Седница je закључеш у 10,35 часова).

*
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ZAJEDNIČKA SFDNICA VEĆA NARODA 
I SAVEZNOG VEĆA

Devetnaesta sednica
(27 decembra 1952)

Početak u 11,05 časova.
Pretsedavao pretsednik Veća naroda Josip Vidmar.

Pretsedavajući: Otvaram devetnaestu zajedničku sednicu Veća na^ 
roda i Saveznog veća Narodne skupštine Federativne Narodne Repu
blike Jugoslavije. Zapisnik ove sednice vodiće sekretar Veća naroda 
Skender Kulenović.

Izvolite saslušati, zapisnik osamnaeste zajedničke sednice. Molim 
druga sekretara da pročita zapisnik.

Sekretar Skender Kulenović čita zapisnik osamnaeste zajedničke
eednice od 26 decembra 1952 godine.

e • \
Pretsedavajući: Ima li primedaba na ovaj zapisnik? (Niko se ne

javlja). Pošto primedaba nema, zapisnik se overava.
Prelazimo na dnevni red. Na dnevnom redu je, kao treća tačka, 

pretres Pred'loga odluke Narodne skupštine Federativne Narodne Re
publike Jugoslavije o potvrdi ukaza Prezidijuma Narodne skupštine 
FNRJ donesenih u vremenu između V <i VI redovnog zasedanja (drugog 
saziva). Molim druga sekretara Ku-lenovića da pročita predlog odluke. 

Sekretar (čita):

P R E D L O G
O D LU K E  NARODN E SKUPŠTINE F N R J O POTVRDI U K A ZA  PR E Z ID IJU M A  
N A RO D N E  SKUPŠTINE FN R J DONESENIH  U VREMENU IZM EĐU  V I V I 
RED O V N O G  ZA SED A N JA  NARODNE SKUPŠTINE FN RJ (DRUGOG 

SAZIV A) SAGLASNO ČL. 74 TAČ. 6, 13 I  15 USTAVA FN RJ

Na osnovu člana 74 tač. 6, 13 i 15 Ustava FNRJ i 61. 3 i 13 Poslov
nika Narodine skupštine FNRJ za zajedničke sednice Saveznog veća i> 
Veća naroda, Narodna skupština FNRJ na svojoj XIX zajedničkoj 
sednici, održanoj na VI redovnom zasedanju (drugog saziva) 27 de
cembra 1952 godine, donela je odluku koja glasi:

Potvrđuju se ukazi koje je Prezidijum Narodne skupštine FNRJ 
doneo na osnovu čl. 74, tač. 6, 13 i  15 Ustava FNRJ u vremenu između
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V i VI redovnog zasedanja Narodne skupštine FNRJ (drugog sa
ziva.) , i to:

1. Ukaz o privremenom finansiranju narodnih republika, autonom
nih i administrativno-teritorijalnih jedinica; U. Br. 588 od 5 aprila 
1952 godine;

2. Ukaz o izmeni prosečnih stopa akumulacije i  fondova utvrđenih 
u Zakonu o društvenom planu Federativne Narodne Republike Jugosla
vije za 1952 godinu; U. Br. 1387 od 25 jula 1952 godiine;

3. Ukaz o izmeni prosečnih stopa akumulacije i fondova utvrđenih 
u Zakonu o društvenom planu Federativne Narodne Republike Jugosla
vije za 1952 godinu; U. Br. 1772 od 16 oktobra 1952 godine;

4. Ukaz o razrešenju min istr a-generalnog sekretara Vlade FNRJ 
Ljubodraga Đurića; U. Br. 1917 od 10 novembra 1952 godine;

5. Ukaz o razrešenju od dužnosti potpretsednika Vlade FNRJ Bla- 
goja Neškovića; U. Br. 1933 od 15 novembra 1952 godine;

6. Ukaz o razrešenju od dužnosti ministra pomorstva' Vlade FNRJ 
Bace Maksa; U. Br. 1976 od 22 novembra 1952 godine;

7. Ukaz o popisu stanovništva na teritoriji Federativne Narodne 
Republike Jugoslavije na dan 31 marta 1953 godine; U. Br. 2119 od 17 
decembra 1952 godine.

Pretsedavajući: Tra,ži li ko reč o ovom predlogu? (Radivoj Davi- 
dović: Molim za reč.) Izvolite. Ima reč drug Davidović.

Radivoj Davidović: Drugarice i drugovi narodni poslanici, ja ne 
znam da U je ovo što ću reći sasvim u skladu sa Poslovnikom, ali pri- 
mećujem da u spisku ovih ukaza odnosno odluka za koje se traži odo
brenje Nairodne skupštine nema jedne vrlo važne odluke —  Odluke o 
prekidanju odnosa sa Vatikanom zbog neprijateljske delatnosti Vatikana 
prema narodima Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Predlažem 
da se, ukoliko to nije mogućno u ovom spisku, posebnom odlukom odo
bri odnosno da Skupština izrazi svoju saglasnost sa Odlukom o preki
danju diplomatskih odnosa sa Vatikanom. (Aplauz).

Pretsedavajući: Odbor za inostrane poslove dostavio je Pretseđni- 
štvu pismo koje ću ja staviti na dnevni red, a, zaista, i vaš predlog 
(obraća se .poslaniku Davidoviću) staviću na dnevni red, druže poslaniče. 
To će Ш  na kraju dnevnog reda.

Traži li ko od narodnih poslanika još reč? (Niko se ne javlja). Ne 
traži niko. Stavljam predlog o potvrdi ukaza Prezidijuma na glasanje. 
Ko je za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). 
Nema- nikoga. Objavljujem da je. Odluka o .potvrdi ukaza Prezidijuma 
Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, done
senih između V ii VI redovnog zasedlanja, jednoglasno usvojena.

* Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda —  izbor sudi je Vrhovnog 
suda Kao što ste već obavešteni, Prezidijum Narodne skupštine dosta- .
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vio je, na ipredlog Ministra pravosuđa, da se za sudiju Vrhovnog suda 
Federativne Narodne Republike Jugoslavije izabere Perović Nikola, sta
riji pomoćnik Javnog tužioca Federativne Narodne Republike Jugosla
vije. Iz priloženih biografskih podataka vidi: se da drug Perović ima sve 
stručne sposobnosti i moralne i političke kvalifikacije za sudiju Vrhov
nog suda. Ja ću vam pročitati njegove biografske poda:tke (čita):

Perov’ć Nikola rođen je 18-X.II-1910 godine u Kočanima, Srez 
nikšićki, Narodna Republika Crna Gora, u siromašnoj seljačkoj poro
dici. Za vreme Prvog svetskog rata- bio je sa roditeljima u 'internaciji, 
gde su oni umrli. Ško’o-vao se pod vrlo teškim uslovima. Osnovnu školu 
je završio u Kočanima, gimnaziju u Nikšiću 1934 god'ine, a Pravni fa
kultet u Beogradu 1939 godine. Na Univerzitetu je pripadao naprednom 
studentskom pokretu za sve vreme studija i zbog aktivnog političkog 
radai bio je više puta hapšen, proganjan ii kažnjavan od policije.

Pre rata bio je sudiski pripravnik u Okružnom sudu u Velesu, gde 
je ostao sve do 6 aprila 1941 godine. Rat ga je zatekao kao rezervnog 
oficira bivše jugoslovenske vojske, te je kao oficir učestvovao u ratu 
protiv okupatora. Po kapitulaciji Jugoslavije radio je na pripremi i 
organizovanju ustanka u Srezu nikšićkom, NR Crna Gora. Trinaestog 
jula 1941 godine stupio je u Nikšićki partizanski odred i sv-e do oslobo
đenja ostao u Narodnooslobodilačkoj vojsci.

Posle oslobođenja, do marta 1946, radio je na rukovodećim i ope
rativnim poslovima OZNE za Srbiju i imao čin majora. Odatle je pre
meščen u Javno tužioštvo FNRJ na položaj pomoćnika Javnog tužioca 
FNRJ, gde se i danas nalazi. Ima zvanje savetnika. U Javno-m .tužioštvu 
FNRJ rukovodio je i  radio po svim sektorima javnotužilačkog- rada.

Nosilac je Spomenice iz 1941 godine, a za zasluge u ratu odlikovan 
je Ordenom zasluga za na.rod II reda, Ordenom za hrabrost, Partizan
skom zvezdom II reda i Ordenom bratstva ii jedinstva I reda. Sada je 
rezervni potpukovnik Jugoslovenske narodne 'armije.

Pretsedavajući: Čuli ste predlog, a čuli: ste i biografiju. Da Ii imate
i drugih predloga? (Nema). Pošto ne postoji drugi predlog, onda stav
ljam predlog Prezidijuma na glasanje. Ko glasa za ovaj predlog, molim 
neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Pošto niko 
nije protiv, objavljujem da je drug Perović Nikola izabran za sudiju 
Vrhovnog suda Federativne Narodne Republike Jugoslavije.

Sada treba da objavim i saopštim Skupštini pismo Pretsednika Od
bora za inostrane poslove, koje je u vezi sa predlogom druga Davido- 

vića. (Čita): < •.

PRETSEDNIKU VEĆA NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ

Na osnovu cl. 12 Poslovnika Odbora za inostrane poslove Narodne 
skupštine FNRJ, obaveštavant Vas da je Odbor za inostrane poslove 
Narodne skupštine FNRJ na svojoj VIII sednici, održanoj 18 decerribra
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1952 godine u Beogradu, na osnovu izveštaja koji je Odboru podneo 
ministar inostranih poslova Edvard Kardelj, i' diskusije u kojoj su uzeli 
učešća članovi Odbora i drugi narodni poslanici, odobrio odluku Vlade 
FNRJ o prekidu diplomatskih odnosa sa Vatikanom.

Pretsednik 
Odbora za inostrane poslove

Petar Stambolič, s. r.

Pošto je ovo vrlo važna odluka, ja predlažem Skupštini da uzme u 
pretres ovu odluku i da je stavi na' dnevni red ove sednice. Da li Skup
ština prihvata ovaj predlog? (Prihvata). Pošto je predlog prihvaćen, 
predlažem da ovo pitanje uvrstimo kao petu tačku dnevnog reda i otva
ram diskusiju. Ivo traži reč? (Petar Stambolič: Molim za reč.) Ima reč 
drug Petar Stambolič. (Aplauz).

Petar Stambolič (Izborni srez Beograd II, NR Srbija): Drugovi ’ 
drugarice narodni poslanici, <kao što je pomenuo drug Davidović, Skup
ština treba da uzme u pretres i1 odobri odluku Odbora za 'inostrane po
slove. Ja bih hteo povodom toga da kažem nekoliko reči. Smatram da 
Skupština treba da donese- o- tome -i formalnu odluku. Istina, to ne spada, 
kao što ie drug Davidović predložio, u odluke Prezidijuma, jer je Odbor 
za -inostrane poslove uputio predlog direktno Skupštini.

Pre nego što bih dao formalni predlog kazao bih nekoliko reči. Ja 
se na ovom pitanju ne bih duže zadržavao pošto su drugovi narodni 
poslanici upoznati sa izveštajem koji) je u Odboru za inostrane poslove 
podneo ministar inostranih poslo-va drug Kardelj. Ja mislim da se vi svi 
slažete sa mnom da je drug Kardelj dao ne samo iscrpnu analizu odnosa 
Vatikana prema našoj zemlji, nego je ukazao i na razloge zbog kojih 
Vatikan vodi takvu politiku prema našoj zemlji. Istovremeno drug 
Kardelj je dao i razradio principe- kojima se rukovodi naša Vlada u 
odnosu prema crkvi.

Zato bih se samo zadržao na onim momentima' koji su naročito 
podvučeni u diskusiji koja je vođena u Odboru za spoljne poslove. I izve
štaj i diskusija pokazali su da su pitanja koja su sada iskrsla, —  kao 
što je pitanje Stepinca, tj. njegovog 'izbora» za kardinala, pitanje pa
klene propagande koju vod1: Vatikan protiv naše zemlje u inostran- 
s tvu ,__da su to samo momenti, koji su sada drastičnije došli do izra
žaja! jedne stalne, određene politike koju je uvek vodio i koju Vatikan 
danas vodi premai našoj zemlji, prema našim narodima.

U diskusiji je takođe naglašeno i to* da se ne radi o tome da Vati
kan vodi neprijateljsku politiku zato što je Jugoslavija socijalistička 
zemlja, ili što se u Jugoslaviji progoni crkva, nego je suština takve .poli
tike u prvom redu u tome da je Vatikan već odavno u sprezi sa Ita
lijom, sa politikom ita.lijanskog imperij a li zm>a koja je oduvek bila protiv 
Jugoslavije i protiv Balkana. I u svakom momentu, kad god im je to
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trebalo, Vatikan je davao ipunu podršku tom imperijalizmu prema našoj 
zemlji. To se pokazalo « sada, -a i istorija govori o  tome: i onda kada. 
ovde nije bila socijalistička Jugoslavija, Vatikan je vodio istu politiku 
prema narodima Jugoslavije. Ukoliko se radi o socijalističkoj Jugosla
viji, radi se samo utoliko da je socijalistička Jugoslavija veća prepreka 
i smetnja sprovođenju takve politike nego što je to bio -ijedan drugi 
režim, nego što je to bila stara Jugoslavija. To je sasvim jasno. Vati
kan vidi da socijalistička Jugoslavija nije ona konkordatska Jugoslavija
i onaj konkordatski režim preko koga je Vatikan mogao da. ostvaruje i 
da sprovodi svoju politiku. (Aplauz).

Drugovi narodni poslanici, nije slučajno da se ovo pitanje, koje je 
dobilo tako široki publicitet u incstranstvu, na koncu konca, svelo na 
jedno pitanje, osnovno pitanje na.še spoljne -politike, na .pitanje na koje 
smo mi najosetljiviji, na pitanje za koje smo se mi borili, za koje smo 
u toku Oslobodilačkog rata krv prolivah\ zbog kojeg trpimo žestoki pri
tisak sa Istoka već nekoliko godina, na pitanje u kome se radi o nacio
nalnoj nezavisnosti, na pitanje da se niko ne može mešati u unutrašnje 
odnose naroda Jugoslavije. (Aplauz).

Prema tome, drugovi, izbor Step i ne a je samo jedna montirana i 
dobro smišljena stvar, onda montirana kada su ocenili' da je momenat
ii da mogu da ospu paljbu protiv naše zemlje. Izmišljene su stvari u po
gledu tobožnjeg progona crkve u Jugoslaviji i Stepinca. To je i u disku
siji u Odboru naglašeno kao što je ipodvučeno da i odnosi sa pravo
slavnom crkvom odnosno sa muslimanskom crkvom1 u našoj zemlji idu 
ka sve normalnijem stanju. ,

Međutim, takvi odnosi nisu mogli biti uspostavljeni sa Vatikanom 
i to baš iz ovih razloga. Otuda je, drugovi, odluka. Vlade o prekidu 
odnosa sa Vatikanom veća nužda i, možemo slobodno da kažemo, pri
rodna posledica jednog stanja koje je stvoreno politikom Vatikana i 
reakcionarnih imperijalističkih krugova u Ita liji.i u svetu protiv naše 
ziemlje.

Radi se ovde, drugovi, baš o  jednom -pitanju na kome su naši ljudi 
jed'instveniji n-ego i na jednom drugom pitanju, na ikome su, kako sam 
rekao, najosetljiviji. Danas se ovde nalaze pretstavnici naroda iz svih 
krajeva naše zemlje, kojima je to stanje dobro poznato.

Proteklo je svega sedam da-n.a otkako je naša Vlada donela odluku 
da prekine odnose sa Vatikanom i ja mislim da bi svaki od narodnih 
poslanika mogao izneti velik broj primera o držanju našeg naroda u 
ovom pitanju i o  tome kako narod pozdravlja ovu odluku Vlade kao 
logičnu i jedinu -prirodnu posleđicu stanja koje je maštalo. Kažem, kada 
se radi o tim pitanjima nezavisnosti i mešanja u naše unutrašnje od
nose, onda nema razlike za građane Jugoslavije da Hi pripadaju jednoj 
veroispovesti ili drugoj. Svi su oni! jedinstveni-u tome da mi nikome ne 
dozvoljavamo takav odnos prema našoj zemlji ili mešanje u unutrašnje 

odnose ili pritisak ma kakve vrste.
\\

74



Nema sumnje, drugovi, da je za odluku naše. Vlade bio najhitnija 
takav stav naroda Jugoslavije, kao što je takav stav bio najbitnij'i i u 
pitanju imperijalističke politike Sovjetskog Saveza. M i smo .tu bitku 
iz vojevali*: zahvaljujući' jedinstvu i snazi našeg naroda.

Ja bih drugovi hteo da kažem još i to da mi nismo ravnodušni 
premai tome šta misle izvesni dobronamerni ljudi na Zapadu, oni ljudi 
koji se .prijateljski odnose prema Jugoslaviji kao zemlji koja danas vodi 
borbu za mir u svetu. Nesumnjivo je da toj tpaklenoj propagandi, koja 
nas Jugoslovene potseoa> na propagandu Kominforma iprotiv naše 
zemlje, izvesni dobronamerni ljudi ne ulaze dublje u samu stvar ili su 
ipak skloni da veruju da se radi o nekom iprogonu crkve u Jugoslaviji:, iitđ. 
Za nas je bitno, drugovi, da smo mi u -pravu, da mi vodimo jednu princi
pijelnu i pravilnu -politiku prema crkvi, ne uskraćujući slobodu veroispo- 
vedanja u našoj zemlji, ii mislim i saglašavam se sa onim što je drug 
Kardelj u svome ekspozeu rekao da će prekid diplomatskih odnosa; ne 
sprečiti nego će baš omogućiti norm a liz ova nje odnosa i sa katoličkom 
crkvom -kao što su. ti odnosi normaJizovanii i rešeni sa ostalim crkvama.

Ja bih zbog toga predložio Skupštini danas ovo što ću pročitati a 
što treba da dobije obtfk rezolucije (čita):

Narodna skupština FNRJ odobrava odluku Vlade FNRJ o prekidu 
diplomatskih odnosa sa Vatikanom. (Dugotrajan i buran aplauz).

Pretsedavajući: Reč ima narodni poslanik dr Miloš Žanko^

Dr Miloš Žanko {NR Hrvatska): Drugovi narodni zastupnici, uzi
mam riječ samo z-ato jer se radi o jednom ozbiljnom p:tanju, o jednoj 
kampanji koja je montirana s mračnim namjerama u odnosu prema 
našoj zemlji'.

Danas nama, kao Narodno) skupštini i narodnim zastupnicima, nije 
teško odred'ti stav u ovom pitanju. Mi možemo da odobrimo odluku 
naše Vlade, medu ostalim, zbog toga što smo, u međuvremenu od ovih 
desetak dana od odluke naše. Vlade i sjednice Vanjsko-.pol'itičkog odbora, 
sasvim jasno osjetili raspoloženje naših birača i' mi danas, ustvari, 
dotičuć1’ se tog pitanja, izražavamo i to raspoloženje naš'ih birača. Mi 
možemo da konstatiramo da je i obrazloženje ove odluke, kao i uopće 
•obrazloženje naše politike u odnosu prema Vatikanu, crkvi i vjeri, koje 
je dao drug Kardelj, sa vnlo živim interesiranjem pratio naš narod « 
jednodušno odobrio odluku o prekidu odnosa s Vatikanom.

Međutim, ja mislim da je važno zabilježiti još jedan momenat koji 
je došao do izražaja kod pretresanja ovog pitanja u širokim narodnim 
masama, jedan momenat koji pokazuje pravilnost ne samo ove odluke 
nego ii cjelokupne politike naše Vlade od 1945 godine do danas u pitanju 
odnosa prema crkvi. Naime, činjenica jedai u redovima katoličkog dijela 
■stanovništva, stanovništva vjerski raspoloženog, nije došlo ni do kakve 
zabrinutosti, ni do> kakvog straha, da bi' ovakva -odluka naše Vlade 
mogla da dovede unutar naše zemlje do №> kakvih represalija iU, do

75



bilo kakvih ograničenja ustavnih prava, do -bilo kakvih ograničenja 

prava slobode v je roisp ovi-jed a n j a u našoj zemlji. Mislim da je baš taj 

momenat vrlo značajan zbog toga što .pokazuje da je odluka —  i ne 

samo odluka nego i cjelokupna politika —  naše Vlade bila tako daleko

vidna da nije dozvolila, od prvog dana postojanja naše zajednice, nove, 

soc>jai!ist?čke Jugoslavije do danas, da crkva dođe u položaj* mučenika 
koji 'bii stekao simpatije, bilo unutar bilo izvan zemlje, ra.znih ljudi i raz
nih neprijateljskih snaga. Pokazalo se da danas naše mase sasvim jasno 
razumiju onu osnovnu m ;sao koju je iznio drug Kardelj u svom obraz
loženju! odluke o prekidu odnosai, .kad je naglasio da se ne radi m\ o  
kakvoj kampanji vjerskog karaktera, nego da se radi o kampanji1 koja 
ima sasvim određene političke ciljeve, o kampanji koja je usmjerena 
protiv nezavisnosti naše zemlje, da bi potkopala unutrašnji i međuna
rodni položaj naše zemlje. To je naš narod shvatio i zato mi danas 
možemo da kažemo da nikakav problem u našoj zemlji nije nastao zbog 
o-vakve odluke, nego se, naprotiv, još više ispoljilo jedinstvo naših 
naroda.

Ukoliko u svijetu ima nekih dobronamjernih ljudi1 koje zbunjuje ova 
kampanja Vatikana, mi možemo reći da nije teško razumjeti situaciju 
u tom pogledu u našoj zemlji, alii treba da se uoči jedna osnovna: istina. 
Tačno je da u našoj zemlji postoje još prilično široki slojevi stanovni
štva koji gaje vjerske osjećaje, koji nisu iživjeli svoje vjerske osjećaje 
i religiozne predrasude. Ali je isto- tako« tačno da u našoj zemlji ti .1 jud’ 
imaju takav stepen svijesti da ne dozvoljavaju da njihovi vjerski osje
ćaji postanu oruđe u rukama tuđina, u rukama onih neprijatelja —  bilo 
u zemlji foilo izvan nje —  koji žele zlo- našoj zemlji 'i- našoj nezavisnosti. 
U tom pogledu se pokazalo- da ni ti' religiozni osjećaj' jednog dijela 
naišeg stanovništva nimalo ne spri je ča vaju zauzimanje pravilnog, pozi
tivnog stava u odnosu prema o*brani naše zemlje i njene nezavisnost1’. 
Zato je i propala ova kampanja Vatikana. Ona je u našoj zemlji u sva
kom slučaju propaila, jer nije mogla da nađe -podrške ni kod vjerski- na
strojenog dijela stanovništva. Uostalom, kod nas su u tom pogledu pri
lično jasna iskustva sa građanskom i patriotskom sviješću naših ljudi, 
jer mi znamo da je bilo skoro neo-graničeno povjerenje u So-vjetski Sa
vez, ali: onog momenta kad je on po-kuš-ao da eksploatiše takvo raspolo
ženje naših ljudi' prema SSSR-u da -bi pokorio« našu zemlju —  u onom 
momentu naš narod je znao- da se oslobodi tih iluzija, znao je 'da po
kaže vrata takvim »savjetnicima«, takvim neprijateljima т takvoj bandi 

koja je ugrožavala našu nezavisnost.

Razumljivo je da se sl'čna stvar dogodila i u odnosu prema Vati
kanu. N.aši ljudi, pa čak i  oni kod koji-h postoje vjerski osjećaja nisu 
mog I1: da do-zvole da se njihovi vjerski osjećaj* eksploatišu u borbi protiv 
■naše nezavisnosti1» kao- sredstvo za miješanje u naše unutrašnja poslove
i kao sredstvo ekspanzionističke -politike Italije. To treba da- razumiju

76



svi oni koje 'interesira čitava ova kampanja koju danas vod1’ Vatikan 
protiv naše zemlje.

M i možemo svi da odobrimo izjavu druga Kardelja koju je dao u 
Vanjsko-političkom odboru —  da u pitanju vjere, u pitanju slobode 
vjeroispovijesti i' vršenja vjerskih obreda neće doći nii do kakvih pro
mjena u našoj zemlji1, da će se naša Vlada i dalje držati ustavnog na
čela slobode vjeroispovijesti.

I, razumljivo, niti je b;!o u prošlosti niti 6e biti u budućnosti' sporova 
oko nekih vjerskih pitanja i pitanja vjerskih dogmi. Ali je isto tako sa
svim jasno da će sporova biti sve dotle dok se bude radlilo o pitanjima 
nezavisnosti, o pitanju slobode naše zemlje. M i se ne možemo« složiti s 
■tim, kao što je već istaknuto, da se pod firmom zaštite vjere mUješaju u 
naše unutrašnje stvari; ne možemo dozvoliti, medu ostalim, i zbog toga 
što nijedna napredna zemlja više ne dozvoljava da postoje nekakve 
organizacije koje bft radile protiv nacionalnih interesa i protiv određenog 
ustavnog poretka.

Ja mislim da mi možemo da kažemo onima koji su zabrinuti zbog 
gubitka nekih pozicija crkve u našoj zemljii —  onih feudalnih, srednjo
vjekovnih pozicija —  ako već žale za gubitkom takvih pozicija u našoj 
zemlji, mogu to da kompenziraju na svojoj strani, mogu da u svojim 
zemljama daju takve pozicije crkvi. Air mi, koji smo se posljednji izvukli 
iz zaostalosti, u kojoj je i crkva bila važan faktor državnog i društve
nog života, ne mislimo da bi se sve moralo kompenzirati na naš račun.
I zato danas, razumijevajući takvu situaciju, naš nairod je načisto s tim
0 čemu se radi. Njemu je jasno da se radi direktno o političkoj kampanji
1 političkim namjerama, i zbog toga kod nas nije ni došlo do bilo kakve 
unutrašnje zabrinosti, nekog uznemirenja itd.

Zatim, mo-žda nije suvišno da se i u ovom domu kaže —  uostalom 
tako se ne shvata samo sa naše strane —  u čemu je suština spora. 
Mračni kardönal Stepinac je jasno izrazio u čemu je suština; spora u 
izjavi koju je dao stranim novinarima, a koju je juče prenijela »Borba«. 
U toj izjavi Stepinac je doslovno- rekao: »Ja poznajem samo jednog 
naredbodavca i samo se njemu pokorovam, a to je sveti otac papa.«
0  tome se i- radi. Naš narod poznaje samo jednog naredbodavca i samo 
jednom naredbodavcu ima da se -pokorava, a to je sam naš narod. 

(Aplauz).
Mi: bismo mogli da. se osvrnemo i1 na o-ne teoriske argumente ko

jima su napredne snage u svijetu likvidirale crkvu sa priviiegisanih po
zicija u XIX, XVIII, pa čak i u XVII veku. M i danas imamo i  nove 
argumente. Naime, čitav naš život gradimo na takvim osnovama -i 
razvijamo mehanizam socijalističke demokrati je u kome ne može da 
postojii nikakva organizacija, nikakvi organi, ni funkcioneri, ni javni 
radnici, koji za svoj rad ne odgovaraju i ne polažu računa narodu. Sve 
što se događa u zadnje vrijeme u našoj zemlji, svi zakoni koje dono
simo na području upravljanja privredom, svi zakoni, od Zakona o
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upravljanju privrednim pred uzećima od strane radnih kolektiva do našeg 
novog Ustavnog zakona, koji ćemo uskoro donijet*', sve je sračunato na 
to da se stvori mehanizam u kome će doći do izražaja neposredna i 
stalna odgovornost naš>ih funkcionera, javnih radnika našem narodu.

Mi ne možemo- dozvoliti da u našoj zemlji postoji neka organizacija 
koja pretenduje na značajnu društvenu i političku ulogu, a da ne odgo
vara nikome, da nikome ne polaže račune, nego da je samo odgovorna 
jednoj sili, jednoj snazi koja. je ćizvan naše zemlje. To je anahronizam, 
•ne samo gledano istoriski, nego je to -anahronizam ii u vez? sa našim 
svakodnevnim životom. Mi ne po-znajemo nijednog naredbodavca osim 
našeg naroda i znaćemo da prekinemo sa svakim pokušajem da se bilo 
ko pojavi pod kakvom maskom naredbodavca, s njim ćemo prekinuti 
kao- što smo prekinulii i sa Sovjetskim Savezom.

Zato možemo da odamo puno priznanje našoj Vladi koja je učinila 
da se raskrinka stvarna suština ant i jugoslovenske kampanje koju vodi 
Vatikan s jedne strane, a s druge strane stvar je tako posta,vi jena da u 
našoj zemlji! ne samo što se ne pojavljuje zabrinutost u pogledu daljeg 
vjerskog živo-ta, nego su stvorene povoljne mogućnosti da svi rodo
ljubi koji se javljaju u okviru katoličke hijerarhije žele, mogu da uče
stvuju u nalaženju modus vivendi, o  čemu mnogo govore, a malo je 
stalo katoličkoj hijerarhiji da do toga stvarno dođe.

Pravilna je politika naše Vlade što nije dozvoljeno crkvi da se 
pravi da se tobože nalazi u .poziciji) progonjenog mučenika, jer postoje 
široke mogućnosti! za njen rad. Naiša Vlada je kazala svoju riječ, a na 
toj gospodi je da povuku neke konsekvence. (Aplauz).

Pretsedavajući: Reč ima narodni1 poslanik drug Boris Ziherl.

Boris Ziherl (NR Slovenija): Drugo«vi narodni poslanici, naimeno- 
vanje Stepinca za kardinala svakako nije bio potez koji je đoprineo 
popul a risanju Vatikana u širokim masama naše zemlje i uopšte u demo
kratskom svetu, ali je to ipak bio potez koji' se od Vatikana mogao 
■i očekivati'. On je time odlikovao jednog od najistaknutijih nosilaca 
svoje politike prema jugoslovenskim narodima, nosioca, koji je, prak
tički ostvarujući o-vu politiku, postigao krajnje razmere najčudovišni- 

jeg oblika.
Kakva je ta politika Vaitikana prema jugoslovenskim narodima bila, 

opšte je poznato. Moram reći da smo mi Slovenci, tamo- na krajnjem 
zapadu naše otadžbine, tu politiku dosta dugo i na najneposređniji. način 
csećal1: na sebi. Ta politika je uvek bila sračunata na .porobljavanje 
našeg naroda, uperena proftiv nezavisnosti i slobode a pre svega protiv 
zajedničkih težnji, protiv zajedničkog života naših naroda. Od prvih 
manifestacija na.reg političkog životai u novije vreme, koje su istovre
meno bile na liniji društvenog napretka; Vatikan se tim manifestacijama 
suprotstavio. On je svaku težnju za nacionalnom nezavisnošću naz:v3o 
paganstvom i to preko usta svojih najistaknutijih pretstavnika. On je
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tako nazivao nacionalne .pokrete Slovenaca i- Hrvata u Austriji' pa i Srba 
® pre svega katoličkih Slovenaca i Hrvata. On je tako nazivao težnju za 
ujedinjenjem sa ostalom jugoslovenskom braćom, koja je rasla- i. po
stigla svoj vrhunac u ovome veku a i svoje ostvarenje.

On je i u novijoj i najnovijoj istoriji .pokazao da je duboko nepri
jateljski raspoložen prema ovim našim naprednim društvenim i naoio- 
nalno-oslobodilačkim nastojanjima. Između dva rata Vatikan je stopo
stotno svim snagama podupirao italijanske imperijalističke planove 
prema našoj zemlji. On je svu svoju politiku prema nama, .a napose 
svoju polit’ku u porobljenim jugoslovenskim zemljama, u tzv. Julijsko] 
Krajini, saglasio, uskladio sa politikom itahjanskog imperijalizma. On 
je smenjivao svakog sveštenika, svakog biskupa, koji se pokazao indi
ferentnim u pogled'u sprovodenja njegove politike. Tako je u Trstu 
mesto Fogara postavio čedo lateranskog sporazuma između Musoli- 
nija i Pape, biskupa Santimja, fašistu, koji još i danas tamo stoluje
i koji još i danas nastavlja na istoj liniji svoj protiv ј u goslovenski i, u 
suštini, profašistički posao. Baš smo ovih dana saznali da je suspendo- 
vao sve sveštenike u Koparskom srezu, koji su se usudili da odu u Lju
bljanu i da učestvuju na skupštini Sv. Ćirilo-Metodskog društva sve
štenika. Takav stav zadržao je papa za sve vreme italijanske okupacije 
ove teritorije a napose u godinama Oslobodilačkog rata i sprovodio je 
politiku faš’izma u svim njenim pojavnim oblicima;.

I, ako je danas papa došao do toga da je Stepincu stavio na glavu 
kardinalski klobuk, on je time samo hteo da manifestuje svoju privr
ženost, svoju, da' tako kažem, vernost starim antijugoslovenskim prin
cipima. On se, ne ohazirućii se na sve što je povezano sa imenom Ste- 
pinca i njegovih ortaka u vreme Narodnooslobodilačkog rata, bez obzira 
na sve to, odlučio« na taj korak da1 ponovo dokaže svoje duboko nepri
jateljstvo prema nastojanjima*, prema slobodi i nezavisnosti naših naroda.

To, svakako, nema nikakve veze sa položajem vere u našoj zemlji. 
Taj položaj garantovan je Ustavom i taj se položaj regub’še na osnovu 
propisa Ustava. I u Hrvatskoj i u Sloveniji postoji crkvena sloboda, slo
boda vere. Crkve su otvorene, mis-e se daju, može se veronauka učiti u 
crkvi, ima bogoslovija viših i nižih. Postoji Teološki fakultet, slobodno 
je obavljanje razn:h obreda, hodočašća i svega mogućeg. Naravno, oni 
nastoje da tu slobodu iskoriste, da ovakva svakojaka hodočašća pre
tvore u svoje demonstracije, adi treba reći da se svi takvi pokušaji 
razbijaju na svesti naših ljudi, pa i onih koji na tim hodočašćima

učestvu ju .^  karakterističan je slučaj, recimo, sa Ljubljanskim teo

loškim fakultetom. Šta Vatikan hoće? On hoće pošto-poto da dokaže 
kako kod nas nema slobode vere, da bi na osnovu takvih šupljih dokaza 
mogao da postigne svoje prave ciljeve. Tako je on izdao sada u рм> 
sljednje vreme dekret po kome treba Teološki fakultet u Ljubljani, koji 
je pod, rukovodstvom biskupa, —  ukinuti kako bi se moglo u inostran-
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stvu reći da' njega u Sloveniji više nema. A u isto vreme on je osnovao 
neki emigrantski) Teološki fakultet negde u Južnoj Americi koji bi' tre
balo da služi kao primer kako sveštenici u Jugoslaviji mogu da se ško
luju samo u Južnoj Americi. Ono što on ne može da dokaže, jer dokaza 
za to nema, naime dokaza o progonima vere, on ihoće svojim starim 
vatikanskim, jezuitskim načinom da ipodvaljuje i  da stvara argumente 
za opravdanje nek^h sasvim drugačijih ciljeva.

Sasvim je prirodno da je ne samo reakcija naše Vlade nego reak
cija čitavog naroda koji iza Vlade stoji —  da je ta reakc;ja bila onakva 
kakva se mogla kod nas i očekivati. Na provokaciju sa Stepincem m5 
smo odgovorili našim običnim odgovorom: »Ruke dalje od naše slobode
i nezavisnosti«. (Dugotrajan aplauz). U to mi dirati ne damo i na- tim 
pitanjima mi smo složniji» nego bilo na ikojim pitanjima, bez obzira na 
veroispovedanje, bez obzira na nacionalnost. Ono što se desilo sovjet
skim, kremaljskim papama to se desilo i. rimskom. (Smeh i 'aplauz).

Kao što oni imaju zajednički, identičan metod i  način postupanja 
prema nama, metode i  načine koji su izvađeni iz najtamnijih rezervoara 
jedne makijavelist'ičke politike tako i mii prema, svim njihovim nastoja
njima imamo samo jedan te isti odgovor .iza koga stoje sve naše radne 
mase, sav «naš radni narod. (Aplauz).

Pretsedavajući: Traži li još ko reč? (Čedo Карог: Molim za reč!) 
Reč ima narodni poslanik Čedo Kapor.

Čedo Kapor (NR Bosna i Hercegovina): Drugovi .narodni .poslanici, 
protiv mračne i .an ti demokratske politike koju vodi Vatikan, ja smatram 
da ne možemo postići definitivnu pobjedu samo rezolucijama, nego da 
je tu potrebno mnogo« učiniti, što se inače čini u našoj- zemlji, za podi
zanje kulturnog nivoa radnih ljudi naše zemlje kao najveće ii najbolje 
garantije u suzbijanju te mračne i .antidemokratske politike koju vodi 
Vatikan, J<oju je vodio 6 .prije rata i u toku rata, naročito u pogledu 
razvoja bratoubilačke borbe, jer je on hlagosiljao ustaške pokolje i sve 
ostale zločine. Ako je već to tako onda se nameće pitanje kako postići 
taj osnovni i veliki1 zadatak.

Dozvolite mi, drugovi narodni .poslanici, da ja ovdje unekoliko pre- 
ikršim Poslovnik, jer mi juče nije bilo to mogućno prosto iz toga razloga 
što nisam raspolagao nekom dokumentacijom. Ja bih se ovdje osvrnuo 
malo na* cijenu knjige u našoj zemlji. (Žagor).

Evo, dozvolite, drugovi.. . (Žagor). M i moramo bitil načisto s tim 
da je knjiga danas vanredno važna stvar za podizanje kulturnog i po
litičkog nivoa naših ljudi. Mi moramo biti načisto sa tim da knjiga koja 
vjerno tumači Titovu epohu . . . (Povici: Nema veze sa dnevnim redom!).

Pretsedavajući: Zadsta, nema smisla o tome govoriti. . .

Čedo Kapor (nastavlja): Ja bih htio da naglasim da knjiga koja 
vjerno tumači Titovu epohu treba da bude pristupačnija baš radi toga
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što je moćno sredstvo u borbi protiv vatikanske politike, antidemokrat- 
ske politike koja se sprovod' .protiv naše zemlje. (Aplauz). Radi toga 
predlažem da se iznađe mogućnost da bi našu knjigu, koja treba da bude, 
kao što rekoh, moćno sredstvo u borbi iprotiv svih mračnih, kontrarevolu
cionarnih i antidemokratskih elemenata van naše zemlje, još više mogli 
da koristimo za izgradnju novog čovjeka, socijalističkog čovjeka, da bi 
knjiga vodila1 naše ljude u ovoj velikoj i .plemenitoj borbi za novii život 
radnih ljudi. Mi moramo biti načisto s tim, drugovi, da naša zemlja 
treba da daje, i daje, primjer i ostalim potčinjenim ii porobljenim naro
dima u svijetu i daje iprimjer radničkoj klasi čitavog svijeta kako treba 
graditi novi društveni .poredak, a knjiga je za to vanredno važan faktor. 
Dakle, treba pojevtiniti našu knjigu. (Žagor .i .prigovori).

Ja imam slučajno izvjesnih podataka o tome da tiraž knjige u našoj 
zemlji opada. (Žagor). Ja neću da izlažem sve te podatke i brojke ali 
bih htio da ukažem da je knjiga moćno sredstvo, da ona mora ibiti nego
vana ii pristupačna, jer je važan faktor u borbi za izgradnju socijalizma, 
za izgradnju novog čovjeka, u ovoj velikoj gigantskoj epohi našeg vo
ljenog druga Tita. (Aplauz).

Pretsedavajući: Da li traži još neko reč? (Vice Buljan: Molim za 
riječ!) Za reč se javio drug Vice Buljan. *

Vice Buljan (Izborni srez Sinj I, NR Hrvatska): Drugovi narodni 
poslanici, oprostite što bih, mada nisam bio predviđen da govorim, 
htio da kažem nekoliko riječi o naimenovanju Stepinca za kardinala od 
strane Rima. Naš narod na terenu misli da ne bi bilo loše da nam Ame
rika -i Engleska u ovom pogledu pomognu. Na koji način? Naš narod 
postavlja pitanje ovako: da li bi Amerikanci željeli da imaju SpeJmana 
za biskupa u Americi da; je on u toku rata klao i ubijao Amerikance, da 
je radio za Hitler a? Da je Spei man bio si i č an Stepincu u toku rata, da« li 
bi onda Amerikanci htjeli da imaju jednog takvog čovjeka za biskupa 
u Americi? Isto tako naš narod postavlja pitanje da Ii bi Englezi željeli 
da imaju za kenterberiskog biskupa čovjeka koji je u toku rata klao i 
ubijao engleski narod i bio< neprijatelj Engleske Imperije, neprijatelj 
engleskog naroda. Pošto su naši narodi dali sve od sebe ne samo za svoj 
opstanak, nego i za sinove Engleske i Amerike, jer je u njihovim ze
mljama, odnosno njihovim armijama poginulo manje nego što je .po
ginulo naših ljudi, ne treba nikoga da čudi da mi takvoga čovjeka, 
čovjeka koji je u toku rata klao u prvom redu Srbe a i ostale napredne 
ljude i  bio agent neprijatelja, ne primamo. Što je baš njega Vatikan iza
brao to nas ne čudi. Vatikan nije ni mogao drugačije.

Na kraju, drugovi, htio bih samo da podvučem da tutnem a nikakve 
borbe protiv vjere. M i Stepinca nećemo i molimo Anglo-amerikance, 
jer naši narodi vole prijatelje koji su do kraja prijatelji, da porade na 
tome, da budu zajedno s nama kao što smo bili i u toku rata, da se Ste- 
pinae ukloni, jer ga mi nećemo i slažemo se sa odlukom naše Vlade o
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prekidanju odnosa sa Vatikanom i zato jer je njemačka vojska, pod 
rukovodstvom fratra Vezilića i fratra Litre samo u toku jednog dana, 
28 marta 1943, poklala 2.000 ljudi. (Aplauz).

Pretsedavajući: Da li još neko traži» reč? (Niko se ne javlja). Pošto 
se više niko ne javlja za reč, stavljam predlog rezolucije na glasanje. 
Ko je za Rezoluciju o potvrdi Odluke Vlade FNRJ o prekidu diplomatskih 
veza sa Vatikanom, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? 
(Nema). Objavljujem da je Narodna skupština usvojila Rezoluciju koju 
je predJožio drug Stambolič, pretsednik Odbora za inostrane poslove 
Narodne skupštine FNRJ, o potvrdi Odluke VJade FNRJ o prekidu diplo
matskih odnosa sa Vatikanom. (Dugotrajno odobravanje).

Time je, drugovi narodni poslanici, dnevni red ove sednice iscrpen.
Рге završetka ja vas molim za dozvolu da zapisnik današnje sednice 

mogu potpfsaiti pretsednik .i sekretar. (Prima se).
Drugovi narodni poslanici, svima vama i narodu koji pretstavljate 

sa ovog mesta želim srećnu i uspešnu Novu godinu. (Aplauz).
Šesto redovno zasedanje Narodne skupštine (II saziva) prekida se, 

a nastaviće se 10 januara 1953 godine, o čemu će drugovi narodni posla

nici biti obavešteni.
1

(Sednica je zaključena u 12,15 časova)»
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B E T i E  Н А Р О Д А

Осамнаеста седница -
(10 јануара 1953)

Почетак у 17,35 часова.

Претседавао лретседник Beha народа Јосип Видмар.

Претседник: На.стављамо рад VI редовног заседања Народне скуп- 
штшне ФНРЈ (другог сазива).

Отварам осаоднае^гу седнииу Beha народа Народне оку.пштине ФНРЈ
VI редовног заседања.

Запистгк данашње седнице водиће секретар Скендер Куленовлћ.

Изволите чути саопштења.
Веће народа примило je од Владе ФНРЈ на решавање Предлог за- 

кола о изменама и долунама Закона о војној обавези држајвљана ФНРЈ. 
Овај законокл лредлог био je з^пућеи Законодавнам одбору ашји ra je 
претресао и о њему поднео извештај Већу. Мзвештај je умноже« и раз- 
дељен народнтг посланицисиа; другови који га нису још примили добиће 
га оада у току о,ве седнлце.

Законодавни одбори Савезног већа и Већа народа, пошто су одво- 
јено претресали Предлог усггавног закона о ословама друштвеног и поли- 
ггичког уређења « савезним органима власти, као и Предлог закона о 
спровођењу Усггавног закона о основама друштвеног и полит/ичког уре- 
ђења и савезним органи.ма власти, поднелл icy заједнич.ки иавештај о 
оба 3aiKOHCiKia лредлога. Извештаји су умножени и раздељени лародли'.м 

послалицима-

Сви ови предлози биће стављени на дневни. ред кад Behe донесе о 

томе одлуку.
Због болести и хитних службених послова тражили су отсуогва на- 

родни по:ланили: Јожа Хорват, Бојан Пола.к; и Шабан Хотл.

Предлажем да Веће одобри тражена отсуства са овог заседања. Да 
ли Веће одобрава ова отсуслва? (Одобрава). Саопштавам да су тражена 

оггсусФва одобрена.
Прелазшмо на дневли ред: утврђивање дневног реда.
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Предлажем Behy за дневни <ред следеће:

1) Tipe/rpec Предлога за*кона о изменама и долунама Закона о војној 
обавези држављана ФНРЈ;

2) претрес Предлога уставног закона о ооновама друштвеног и по- 
лигич1Ког уређења и савезним органима власти;

3) претрес Предлога закона о епровсфељу Уставног закона о осно- 
вама друштаеног ih ополитичког уређења и савезкш.м оргамима власги.

Да ли Веће огрихвата овај дневни ред? (Прихвата). Објављујелг да 
je Behe народа усвојило предложени дневни 1ред.

Предлажем да се о првој тачк-и дневног реда расправља на дана- 
шњој седници Beha. Прима ли Behe овај предлог? (Прима). Пошто Behe 
прима, то се ставља претрес овог законског предлога на данашњм дневни 
'ред ,с'е1днице.

Пошгго се Предгтгом уставног заи<она о основама друштвеног и по- 
лиггичког уређења и савеанти органима власги и Предлогом за.кона о 
спровофењу Уотаеног зажола о основа.ма друштвеног и политичког уре- 
ђења и 1савезни‘.м оргаш-ша власки вдањају извесне одредбе Усгга.ва, мо.ра 
се у сми,с1лу члана 72 Устава .примемити |Специјална процедура, која се 
састоји у томе што ће се ови заколоки предлози претресати и дискусија 
о њима ВОДИЧ1К на> заједничкој седниии оба до.ма, На-родне icacyn- 
штине ФНРЈ.

Међутам, Behe ггреба шретходно да одлучи да се може отржггупихи 
претресању о*вих закоцсмих ггредлога мојима се ,мења Усгав.

Ko je за. то да се тгриступи лреггресању Предлога уставног закона о 
основама друштвеног и политичч<ог уређеља и савезним оргаижма власти 
и Предлога закона о спровсфењу Уставног ззкона o oiCHOiBaiM-a друштве- 
ног и политичког уређења и савезним органима власти, нека дигне руку. 
(Сви дижу pyiKy). Има л.и ко против? (Нема). Конотатујем да je Behe 
народа једногласно усвојило предлог да се прнступи претресању наве- 
дених за^конших предлога.

Ha основу тога, у опоразуму с преггседавајућим Савезног већа На- 
родне окугшгшне ФНРЈ, a сходно члану 4, ■сггав 1, Пословнша На.родне 
скуештике ФНРЈ за злједничке седнице, одлучили смо да се ‘сазове 
заједничка ,седн)ица оба дома са кгледећим дневтшм 1редом:

1) mpeirpec Предлога уставног захона о основама друшгвеног и по- 
литичког уређења и савезним органима власти; и

2) претрес Предлога закона о отроазођењу Уставног зашна о осно- 
валт друштвеног и политичког уређења и савезним oprainmia власти.

Прелазжмо на дневни ред данашње седнице: иретрес Предлога за- 
кона о измена-ма и допуна\1а Закона о војној обавези држављана ФНРЈ.

Mcwrmi извеотиоца За.конода.вног одбора друга Сулејмана Фили- 

повића да прочигга из>веш,тај.

Известилац Законодавног одбора Сулејман Филиповић (HP Босна 
и Херцеговинз) чита извештај За^ошодавног одбора о Предлогу закона
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o изменама н допунама Закона о војлој обавези држављана ФНРЈ. (Вн- 
дети лрилог).

Претседник: Саопигпавам Већу да je предлагач овог законоког пред- 
лога заменик .министра народне одбране друг Гошњак, поднео амандман 
да се члан 5 Предлога закона о измена-ма и долунаиа Закона о војној 
обавези држављана ФНРЈ из.мени и да гласи:

„Овај Закон сггула на .снагу на дан 1 алрила 1953 године“.

Предлагач je лоднео уз амандман образложење:

„Ако би лредложени закон ступио на снагу даном његовог објављи- 
вања у „Службеном листу ФНРЈ“ онда би требало да ,тога дана буду 
окпуштени из 'кадра с-ви они војници «ојима се icwpahyje рок службе. 
Међугим, то из техничких разлога не би било могућно“.

Питам изве,сггиоца Законода.вног одбара да ли прихвата овај 
амандман?

Известилац Сулејман Филиповић: У и.ме Законодавног одбора изјав- 
љујем да примам предложени амандмам.

Претседннк: Отварам претрес о овом законоком предлогу. Ko се 
јавља за реч? (He јавља се нико). Прелазимо на гласање. Ko je за овај 
законски .предлог, нека дигне руку. (Свл дижу руку). Има ли ко против? 
(Нема). Констатујем да je Предлог закона о изменама и допунама За- 
кона о војној обавези држављала ФНРЈ усвојен у Већу народа.

Пошто ггреба да сачекамо давештај да ли je и Савезно веће лримило 
овај закон аки  предлог, одређујем кратак одмор.

(После одмора)

Претседник: НастаЈВљамо рад. Пошто je Предлог закона о изменама 
и допушша Закона о војној обавези држављана ФНРЈ, који смо ми овде 
изгласали, у истовешном тексту изгласан и у Савезном већу, објављујем 
да je Народна скупшлгиша ФНРЈ усвојлла Закон о изменама и доттунама 
Закона о војној обавези држављана ФНРЈ, и да ће, у смислу Пословника, 
овај закон бити достављен Президијуму Народне скулштине ФНРЈ ради
објављивања.

Да б.ч 'Народни посланлци имали времена да ,с-е упозна ју са изме- 
на-ма и допунама које су законодавни одбори унели у Предлог уставног 
закона о основама друштвеиог и лолипричког уређења и савезтш орпа- 
нима властл и у Предлогу закона о његовом спровођењу предлажем, у 
шоразуму с лретседавајућим Савезног већа, да <се заједничка |Седница 
одржи у лонедељаиС 12 јануара у 10 часова пре лодне.

Тиме ову седкицу закључујем, a идућа .седница биће за.казаш пи-

сменим путем.

(Седница je закључена у 18 часова).

85



S A V E Z N O  V E Ć E

Devetnaesta sednica
(10 januara 1953)

Početak u 17,40 časova.

Pretsedavao potpretsednik Saveznog veća Franjo Gaži.

Potpretsednik: Nastavljamo rad VI redovnog zasjedanja Narodne 
skupštine FNRJ (drugog saziva).

Otvaram devetnaestu sjednicu Saveznog vijeća VI redovnog zasje
danja Narodne skupštine FNRJ.

Zapisnik današnje sjednice vodiće sekretar Momčilo Markovič.

Izvolite čuti saopštenja.

Savezno vijeće primilo je od Vlade FNRJ na rješavanje Prijedlog 
zakona) o izmjenama i dopunama Zakona o vojnoj o-bavezi državljana 
FNRJ. Ovaj zakonski prijedlog bio je upućen Zakonodavnom odboru 
koji ga je pretresao i o njemu podnio izvještaj Vijeću. Izvještaj je umno
žen -i 'biče razdijeljen narodnim zastupnicima. , .

Zakonodavni odbori Saveznog vijeća i Vijeća naroda, pošto su odvo
jeno ipretresli Prijedlog ustavnog zakona o osnovama društvenog i poli- 
tičkog uređenja i saveznim organima vlasti kao i Prijedlog zakona o 
provođenju Ustavnog zakona o osnovama društvenog i političkog ure
đenja i saveznim organima vlasti, podnijeli su zajednički izvještaj o oba 
zakonska prijedloga. Izvještaji su umnoženi i- 'biće razdijeljen'! narodnim 

zastupnicima.

Svi ovi prijedlozi biće stavljeni na dnevni red kad Vijeće donese o 

tome odluku.

Zbog bolesti i  hitnih službenih poslova tražili su otsustva narodni 
poslanici: Ivan Granđa, Antun Babić, Stanislav Dulkan, Živorad Cvejić, 

dr Jakov Grgurić i Slavko Komar.

Da li Vijeće odobrava ova otsustva? (Odobrava). Saopštavam da 

su tražena otsustva odobrena.

Prelazimo na dnevni red: utvrđivanje dnevnog reda.

\\
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Predlažem Vijeću za dnevni red slijedeće:

1) pretres Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
vojnoj obavezi državljana FNRJ;

2) pretres Prijedloga ustavnog zakona o osnovama društvenog i 
političkog uređenja i saveznim organima vlasti;

3) pretres Prijedloga zakona o provođenju Ustavnog zakona o 
osnovama društvenog i političkog uređenja i saveznim organima vlasti.

Da li Vijeće prihvaća ovaj dnevni red? (Prima). Objavljujem da je 
Savezno vijeće usvojilo predloženi dnevni red.

Predlažem da se o prvoj točki dnevnog reda raspravlja» na da
našnjoj sjednici. Prima' h Vijeće ovaj prijedlog? (Prima).

Pošto se Prijedlogom ustavnog zakona o osnovama društvenog i 
političkog uređenja 1 saveznim organima vlasti i Prijedlogom zakona o 
provođenju Ustavnog zakona o osnovama društvenog i političkog ure
đenja i: saveznim organima vlasti mijenjanju izvjesne odredbe Ustava, 
mora se, u smislu člana 72 Ustava, primijeniti specijalna procedura, koja 
se sastoji u tome što će se ovi zakonski prijedlozi pretresati i diskusija 
o njima voditi na zajedničkoj sjednici oba doma Narodne skupštine FNRJ.

Međutim, Vijeće treba prethodno da odluči da se- može pristupiti 
pretresanju ovih zakonskih prijedloga kojima &e mijenja Ustav.

Ko ie za to da se pristupi pretresanju Prijedloga ustavnog zakona
o osnovama društvenog i političkog uređenja i saveznim organima vla
sti i Prijedloga zakona o provođenju Ustavnog zakona o osnovama 
društvenog i političkog uređenja i saveznim organima vlasti, neka digne 
ruku. (Svi dižu ruku). Ima ili ko protiv? (Nema). Konstatujem da je 
Savezno vijeće jednoglasno usvojilo prijedlog da se pristupi pretre
sanju navedenih zakonskih prijedloga.

Na osnovu toga*, u sporazumu sa Pretsjednikom Vijeća naroda 
Narodne skupštine FNRJ, a shodno članu 4, stav 1, Poslovnika Na
rodne skupštine FNRJ za1 zajedničke sjednice, odlučili smo da se sazove 
zajednička sjednica oba doma sa slijedećim dnevnim redom:

pretres Prijedloga ustavnog zakona o osnovama društvenog i po
litičkog uređenja i saveznim organima vlast"/i Prijedloga zakona o 
provođenju Ustavnog zakona o osnovama društvenog i .političkog ure
đenja i saveznim organima vlasti.

Prelazimo na dnevni red današnje sjednice: pretresanje Prijedloga 
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vojnoj obavezi državljana

^ ^ M o lim  izvjestioca Zakonodavnog odbora druga Boška Šiljegovića 

da pročita izvještaj.

Izvestilac Zakonodavnog odbora Boško Šiljegović (Izborni srez 
Bosanska Dubica, NR Bosna i Hercegovina) čita izveštaj Zakonodav
nog odbora o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o voj
nog obavezi državljana FNRJ. (Videti prilog).

/
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Potpretsednik: Saopštavam Vijeću da je predlagač ovo-g zakon
skog prijedloga podnio amandman koji se sastoji u lome da se član 5 
Prijedloga ovog zakona izmijeni i da glasi: »Ovaj zaikon stupa na snagu 
na dao 1 aprila 1953 godine«.

Amandman glasi (čita):

PRETSEDNIKU SAVEZNOG VEĆA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ

Predlažem kao amandman da se član 5 Predloga zakona o izme
nama i dopunama Zakona o vojnoj obavezi državljana FNRJ izmeir
i glasi:

»Ovaj zakon stupa na snagu na dan 1 aprila 1953 godine«.

O b r a z l o ž e n j e

Ako bi predloženi zakon stupio na snagu danom njegovog objav
ljivanja u »Službenom listu FNRJ« onda bi .trebalo da loga dana feudu 
otpušteni iz kadra svi oni vojnici kojima se skraćuje rok službe. Me
đutim, iz tehničkih razloga to ne bi bilo moguće.

S. F. —  S. N.

Zamenik 
M inistra narodne odbrane 

general pukovnik

Ivan Gošnjak, s. r.

U smislu člana 69 Poslovnika Saveznog vijeća, ovaj amandman 
se smatra sastavnim dijelom zakonskog prijedloga i o njemu će se gla
sati zajedno sa zakonskim prijedlogom.

Otvaram pretres o ovom zakonskom prijedlogu. Ko se javlja za 
riječ? (Ne javlja se ni'ko).

Pošto se niko ne javlja za riječ o ovom zakonskom prijedlogu, 
prelazimo na glasanje. Ko je za ovaj zakonski prijedlog, neka digne 
ruku. (Svi dfižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Konstatujem da je 
ovaj zakonski prijedlog usvojen jednoglasno u Saveznom vijeću za

jedno sa amandmanom koji je podnet.

Određujem 'kratak odmor i molim drugove narodne poslanike da 
se ne ndaljuju sa svojih mjesta, jer ćemo za koji čas nastavit5 sjednicu.

(Posle odmora)

Potpretsednik: 'Nastavljamo rad. Pošto je ovaj zakonski prije
dlog u istovjetnom tekstu izglasan i  u Vijeću naroda, objavljujem da je 
Narodna skupština Federativne Narodne Republike Jugoslavije usvoji!1»
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Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vojnoj obavezi državljana 
FNRJ ii da- će, u smislu Poslovnika, biti objavljen.

Da bi narodni zastupnici imali vremena da sei upoznaju sa. izmje
nama i dopunama koje su Zakonodavni1 odbori unijeli u Prijedlog ustav
nog zakona o osnovama društvenog i političkog uređenja i saveznim 
organima vlasti i u Prijedlog zakona o njegovom provođenju, predla
žem, u sporazumu sa Pretsjednikom Vijeća naroda, da se zajednička 
ejednica održ’ u ponedeljak, 12 januara 1953 godine, u 10 časova.

Time ovu sjednicu zaključujem.

(Sednica je zaključena u 18 časova:).



ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА 
САВЕЗНОГ ВЕЋА И BETiA НАРОДА

Двадесета седница
(12 јануара 1953)

Почетак у 10,10 часова.

ГТретседа^вао погпретседдак Савезног већа Фрањо Гажи.

Улазак чла>нова Владе ФНРЈ на челу са лретседншколг Владе марша- 
лом Југославије Јосипом Брозом Титом .сви народтги послаиици поздрав- 
љају бурним и дуготрајним аплаузом.

Претседавајући: Опварам двадесету заједничку .с'једн/ицу Савезног 
вијећа и Вијећа народа Народне окуиштине Федеративне Народне Ретгу- 
блике Југославије.

Записник данашње сједнице водиће секретар Савезног вијећа 
HayiM Наумовоки.

Ова за ј едрич.ка cједнмца одређена je «а основу чла.на 4 Пасло-вника 
за заједничке сједнице одлуком претсједника оба вијећа.

Ha дневном реду заједничке 'СЈеднице лалази ,се:
претрес Приједлога уставног закона о основама друшгвеног и поли- 

тичког уређења и савезнмм органи.ма власти и Приједлога закона о спро- 
всфе(њу Уставног 'за.кона о ооновама друштвеног и лолииич.ког уређења 
и савезнкм органтга влаопи.

ГГошто су закоиодавни одбори Савезног вијећа и Вијећа ларода за 
оба заисон-ска лриједлога лоднијели заједни.чш извјештај, -молим лзвје- 
етиоца зажонодавних одбора друга Мошу Пијаде да прочита ,с1вој извје- 
шгај. (Буран и дуготрајан а<плауз. —  Излазак Mome Пијаде на говор- 
ниц.у ттрцсупни noHOiBO лоздрављају дугоирајним аитлаузом.)

Извесгилац законодавних одбора Моша Пијаде (HP Србија) чигга 
заједнички извештај законодавних одбора Beha народа и Савезног већа 
о Предлогу уставног закона о основама друштвеног и политичког уређења 
и савезним органима власти « извештај о Предлогу за1К0на о спровођењу 
Усгавног закона о основама друшгвеног и политич<ког уређења и савезним 
органима власти. (Видети прилог).
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Претседавајући: Чули сте «звјешгај нзвјестиоца зжонодавних 

одбора.
Прије него што преј>емо на дискусију о овим законским приједло- 

зима, ja ћу вас упознати са амандманима које смо добили од огране 
предлагача, то јест од Владе ФНРЈ. У .вези с тим добило je Претсјед- 
нишгво Савезког »ијећа ово ттис.мо:

ПРЕТСЕДНИКУ САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЈ1АВИЈЕ

Б е о г р a д

У вези с Предлогом у^тавног закона о оснавама друштвеног и полч- 

тичког уређења Федеративне Народне Републике Југославије и саве- 
зним органима власти и Закона о његовом спровођењу, подносим у име 
Владе Федерашивне Народне Републике Југославије приложене аманд- 
маке и молим вас да ове ашадмаие изнасете .на решавање лред Саоезно 
веНе Народне екуггагтине Федераттоне Народне Републике Југославије.

С.\грг фашизму —  Слобода народу!

Потпретседник Владе ФНРЈ 
ii Претседннк Савета за законодавство

Едвард Кардељ, с. р.

Текстови ових амандмат умножени су и раздијељени народним за- 
ступницима и према тому мислим да нема потребе да их читам.

У -смислу члана 69 Пословника Савезног ©ијећа Народне ,окупшт1ше 
Федеративне Народне Републике Југославије, ови амандмани се сматрају 
оаотавним дијеловима затноких приједлога и они ће се претресати за- 
једно с њима на заједничкој сједниии, односно о њима ће се гласа.ти 
заједно са приЈедлозима >на посебним сједницама вијећа.

Отварам претрес о овим законски.м приједлозима. Дајем ријеч пот- 
(претсједнику Владе ФНРЈ и 'претсједнику Савјета за законодавство и 
изградн>у народне власт^дру.гу Едварду Кардељу. (Буран и дуготрајан 
аплауз. * Излазак потпретседника Кардеља на говорницу народни no
gami ци лоново 'поздрављају бурним и дугоЋрајним аплаузс»!.)

П отпретсед ник Владе ФНРЈ Едвард Кардељ (HP Словенија): Дру- 

гови народни посланици, лрошло je већ скоро пуних седам година од 

да.на кад je Народна окупштина 31 јануара 1946 годмне донела први 

Устав нове ЈугославиЈе. Тим Уставо.м радни народ Југославије озаконио 

je велигке ггекшиие овоје социјалистичке Револуције, учврсггио овоју 

револуционарну власт и обезбедио политичке услове за успешно пред- 

узимање спиггенародног напора за остварење материјалних основа 

социјалиЗ'.ма. Отуда тај Уста.в заузима и заузимаће чаоно место v раз- 

витку наше Револуције и наше борбе за еоииј-ализам.
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ГТрема томе, ми иилгало нисмо оклони лотцењивању улоге и исто- 

риског значаја тог нашег првог социјалистичког Устава, иако данас многе 

његове одредбе сматрамо заотарелим <и приступа.мо љиховој измени. У 

гереме доношеља лрвог савезног Устаиа наига се зе.мља налазила ток на 

еточетку свог социјалистичког пута, и то .како no CBojmi материјалним 
снагама, тако >и ло својим (социјалистичтч искус.твжма. Тада су наша 
свеона социј-алисггичка атремљења огрангичавала и спутавала, лре свега, 
два објективна фактора: заосталост земље, са свим материјалним, дру- 
штвеним и политпчким лоследицама које из <тога лроисгшчу, и хетемоли- 
(Стлчки притисак coibjетске идеологије, лод чиј«им смо утицајем .тада били 
у знатшој мери. Оба ова факггора нашла су свој одраз и у нашем Уставу, 
што се пре овега огледало у неразвијеносгги социјалиотичких форми, у 
релативно јакој афирмацијл улоге државног апарата, (која je лсто- 
времено била и лзвор бирократских ггенденција, у бро јним остацима 
буржоаоко-демоодратског формализлт без демохраггоке .садржине, у не- 
довољном полигпичком и материјалнол! обезбеђењу за развијање соција- 
листичке иницијаФиве радних људи у љихови.м основним производним 
организацијама, у механич.ком лреношењу меких облмка из совјетоког 
система и у друшм слични,м (слабостмма. Ta леразвијенос.т била je делом 
резулггал1 објекггивнмх у,слова и лотреба, a делосм и лоследица субјек- 
тивних слабостл, то јест, недоотатка 'сопсгтеног социјалистичког 
ИЈОкустш.

Данас, 'седам година лосле доношеља Усггава, (ста.ње je у нашој 
земљи битно друкч.ије, и то исажо у погледу материјалних с«а>га земље, 
тако и у погледу развичжа соцлјалмстичке свеспи.

Ми mo, пре свега, учинили велики кораис даље у развијању произ- 
водних онага. Далеко омо још од rfora да 6hiomo адогли лчагграти садашњу 
еколомоку снагу, однооно друшшвену улогу 'Социјалиопичког dewropa до- 
вол>но јакххч да би могла, 'Сама no себи и у целини, да паралише анти- 
социјaлистичисе .тенденцлје. Али je она »илак довољно велмка да оружје 
револуционарног полшичког лритлска више ле треба да буде« међу 
главним ин,с1грументима за обезбеђење |Слободног cоцијaли-сти4icor раз- 
витка. И поред чињенице да економска заосталост лаше земље још није 
савладана, ипж  je социјалистич*ки друштвени сектор већ постао еко- 
ломок>а снага (којa доминлра и <којa снагом лриродног закона вуче за 
■собом и лреображава сек,торе е^ономског и друшггвеног развитса који 
saoicrraју. Te нам чишелице -говоре и о  'То-ме, да je опиггл лнтерес соција- 
лиотичке друштвене заједнице већ постао до те мере и лични ивтерес 
сваисог noj единог трудбеника у тој заједиици, да потреба за државнолг 
интервенцијом и за лолитичко-административним средствима ради обезбе- 
ђивања налреша 'социјалистичке заједнице постаје све мања, a све више 
ое манифестује неолходност нелосредног друштвеног .самоуправљања, у 
нaјразличдаијлм облицима. Другим речи'ма, постагнути резулггати не cacvio 
омогућују, него и категоригч^и захтевају да се иде «апред.

92 . . .  . . .  '• i !

\



Стари усхавни систем почивао je на више или мање централизованом 
систему управног апарага. У време када je тај систем настајао, то je 
било нужно, јер je са.мо ггш® иутем било могућно да ,се концентришу 

материјална ‘средс.тва на најосновниј> задатже, .к'а.ко би се створнли ма- 
теријални услови за даљу социјалистичку изградњу, за даље кретање. 
Taj je .систем свакако, углавном, дао лозитшше резулггате. Аасо га rce 
данас одричемо, онда то не чинимо зато што .сматрамо да смо ггада гре- 
шили, него зато што мисли,мо да с.мо, углавном, постављени циљ постигли 
и да због тога. сада можемо да кренемо даље.

Неолходност да *се учини (корак даље у развитКу социјалшстичких 

односа не лромзлази са.мо из потребе нашег економског развитка и из 
економсклх инперекга наших трудбешжа, него има и своје дубсже поли- 
ггмчже разлоге. Ma колико да je ciapu систем био неолходан, он: je иото- 
времено прегиављао и сталну опасност бирок-ратизирања, опасност поти- 
сшвања и ограличавлња социјалиспичке инпцијативе радних ма̂ са, 

опасност бирокра.токог централизма и бирократског партикуларизма, при 

чему су обе појаве само <различите манифеогације јединсггвеног процеса; 
једном речју, опакжост конзервирања и лроширивања државно-калита- 
лисггичких елемената у наше.м дpvштвеноне&еоно.\iском шстему.

Te тенденције код нас нису победиле, нгош су озбиљно угрозиле 

Јтинију социјалистичког развипка, али -систем у коме су те тенделције 
могле настајати, илак. je почео ове више да лостаје сметња за даљл 

н а п р е д а к  социјалистичке шградње. Појавио ,се не само лолиггички захтев 
него и директна иматеријална и друшгпвена потреба за системам, у коме 
би јаче дошла до изражаја -слободна социјалисптичка иницијагшва радних 
људи, то jecT, за системом (Самоуправљања произвсфача, демократсни 
уједиљених на бази друштвене овојиле на средсшвииа за производњу.

У времену од доношења Устава од 1946 ггакође се развлла даље 
и социјалистичка свест наших трудбелика. Радне ма<се су [Сггејкле многа 
локуства из своје иове ,социјалисти^ке праксе л лочеле су постепено 
да ice ослобађају многих огарих навш<а. И не caiMO то. У првој фази нашег 
развитка, 'када je државнм улравни апарагг у свojсгпву адлгишстрапшно- 
0!ГгератиВ'НОГ органа улрављао лослови.ма од згједничког иитереса и у 
обласии пршреде, тада je лоја.м „заједкички интерес“ био за радне масе 
скоро искључиво лолитички nojам, ,а ле и еконо.моки. Учешће ггрудбе- 

ника у управљању фабрикама и друпш привредним организацијама rio- 
чело je, међутим, да учи нашег радног човека .колико je његов лични 
економоки и друшгвени интерес лрисно ловезан ica услехоаг који ће и 
друшт.вена заједница као целина ммати у сво.м еколомском и друшггве- 
ном pasBifT'Ky. Ta свест у нашој .социјалисгичкој лролзводњи ш је  само 
снажно лолренула радну илицијагиву трудбеии.ка, него je изазвала и 

н>ихо1в оггпор лротив даљнх ингервенција бирократоке природе.
И .та појава, дакле, говорила je за то  да ггакозвали сисггем адмиии- 

(стративно-оперативног ружовођења социјалистичмш сектором од -стране 

државне улраве постаје не само све вшле нелотребан, него и ,аве више
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штетан. Наша социјалистичка заједница, на челу с другом Тито.м, пову- 

кла je коисеквенце >из ових гих проиеса и учииила je .мрупне ко-раке 

даље у развшку друштвеног -самоуправљања, a упоредо с гоиме ц у огра- 

ничавању функција .и улоге државног управног anaparra.

Ja нелгам поггребу да улазим у подробности овог лроцеса. Ви свн 

знате 'како значајие друштвено-еконоздлсе 'промене cv доиели собо.м нови 

обл.и'Ц'И и нови односи у лривредном сисггему и у уггрављању соција- 

лжгичлсе производње, као и у другим области.ма друштвеног самоулрав- 
љања. Te су лромене та-кве да без претеривања можемо говоригш о једној 

HO'Boj фази развитИса наше социјалиотич^е Револуције.

Te позитивне тендекције je несумшиво убрзала и довела до јасне 

кристализације и на-ша борба ca агредевнтш притиском совјетских хеге- 

•мониота. Анализшрајући узроке лојаве соијеггоког имлеријализма на 

међулародној аренм, 'као и његовог агреоивмог притиока ла нашу земл>уг 

ми :Шо уггврдили да je  њихово лорекло у државно-ишхита лжгг ич.ким одно- 

crnia, 'KojiH. су преовладал« и лобедили у Совјеггбком Савезу. Ми с.мо, 

даље, утврдили да je дегеиерација со-вјепске Револуције резултат десло- 

тије управног аларата над друштвено.м иницијативом трудбеника, да je 

резултат победе бирокра.тизма над лролетерош.м револушгјом. Разуме 

се само ло себи, да су.шас rre чињеиице још  одлучиије упутиле у борбу 

прош в сличних опасности и тенденција на нашем тлу.

Ta je  бор-ба могла довесгш до лобеде само зато што су «водеће .соци- 

јалист/ичК1е (Снаге наше земље, с Комулистичком паргпијсим и другом Тито.м 

на челу, биле ггесно ловезале с радним масама, и што су слушале њихов 

глас. Борба против совјетоких агресивних а<ката на независност наше 

социja лисшчке земље и на наш соц-ијализам, 1међутим, још  више je 

учвротила то револуционарно једилство наших радних маса и њене ito- 

лшот&се авангарде. To ј<е омогућило да наша Револуција поогигне још  

једну нову лобеду —  лобеду .социјалигстичке демокраиије над бирок;ра- 

тизмом, ;над еле.менти.ма државно-'Кали:гaли(са-ичког де.стготизма.

Природно je, да с.у се у та^вим услови-ма многи облици нашег доса- 

дашњем усиавног пореш а шо^азали. ш о  аметња даљем друштвеном ‘Kipe- 

тању. Уста.в je  засновал на друштвенолг уггрављању лреко државног 

упра.вног аларата, одговорног, додуше, претстЈшничмим органлма власпги, 

али ипак са велимим овлашћењима и веома самосталног. Све касније 

друштвеле промене icy се, међугим, кретале у обрнупом лравцу. Фунис- 

ције државлог управног аларата лостепено су сведене на оно, што је- 

дино и може биш л треба да буде задатак социјалистичже државе лре- 

лазног периода, t o  јест, на .зашшиту соцлјалистичког одстема л на. регу- 

лисање npaiBHor лоретка у -окладу са; лотреба-ма социјалиоти^жог развкпка. 

Друштвело улрављање средствима за производњу je, међутлм, све 

више прелазило у руке самог друштва, то јеси1, у руwe- делго!К1рагТ|С'ких 

самоупра.вних органа л!роизвођача. To исгго важи —  у већој <или .мањој 

мери —  и за друга подручја друш.твеног живота.

\
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Јасно je, да je v -таквим условима морало доћи до «онфлмкта измећу 
низа ггостојећих усггавних фор.мн и живих тенденција соцлјалистич-ког 
развитка, Нови друшпвени односи траже слободу за социјалиогичку 
илицијативу трудбеника у њиховим основјшм друшгвеним лроизводним 
јединицама, a отари уставни поредак je почивао на принципу више или 
ма<ње централизованог руковођења. Но.ви односи траже друштшено ,кон- 
гролисани аутоматизам v одвијању економских односа. -на бази друштвене 
својине на средегаима производње, a наш дсисадашњи уставни пореда-к 
се заонивао лреггежно ш  тстему адми ни ст рати.вн о-onе ративног реша- 
вања послова од стране државног управног апарагга. У тти.м противречно- 
стпима су, разуме се, извори чсонфликагга који морају да нађу своје De- 
шење :и чије .се последиие морају оттклонити.

У почетку oio те конфлмкте решавали од .сл-учаја до случаја, већш 
делом тгропишма .кој.и су мењали садржину, али су иоак задржавали 
старе фор.ме. To je неко .време ишло, али убрзо ое локазало да се тим 
путем не може дуго ићи, без штете за јединство нашег друшггвеног no- 
ретка и за његову политичку снагу. .Потреба за изменом Устава пока- 
зала се, коначно, неодложном.

При ггоме ,се постасило пиггање: да ли нов Усггав или са<мо измене
и долуне Усга-ва.

Веома убедљиви разлози говоре против тога да се донесе у целини 
нов У.став. Ј

Ми омо још у1век у процесу револуционарног мењања наше дру- 
штвене (лварлости. Сада с.мо, додуше, учинили битии лреокрет тиме 
што смо поставили чврсте бране лротив повамлирења бирокрагизма или 
рес.таурације државш-калиггалисгшчмлх одно!са. Али, тек: je учињен 
лреокрет, сада треба на ловој основи уредити у шим лравш-гма норма- 
лан живот. A то je процес «оји се не може извршити од данас до сутра. 
Oavr аога, сама лракса ложазаће које ће од но.вих фораш живот заиста 
потврдигги, a 'које he одбацити. Тек на основу тих мокустава моћи ћемо 
да развијемо уставни .оистелт, -к-оји уводимо новим Усггашим за.к'омом, 
У opran ок,у целику, способну да буде основа нашег друшгпвеног живота 
за дуже време.

Хтео бих још додати, да ника̂ ко није неизбежно да ггај лроцес мо- 
рамо закључити Уставом ’као илтегрални̂ .м «одификооваиим докуменггом, 
којм би о.бухватио цело';<улну лроблесматлку наше друшгвене изградње. 
Можда je корисније да уставни лоредак мењамо постепено, «изо.м устав- 
нлх закона, 'који ће на један начин решавати шроблемагику у облакти 
држашог устројства, a на други начин проблематику са лодручја дру- 
ш)гвеног улрављања, то jecr, ca подручја привредних односа, проовете 
и 'културе, социјалне и здрацстене заштите -итд. У сва'ком случају, 
услоЈзи за лзраду новог Устава као једииственог док̂ умента данас нису 
сазрели. Напропш, а'ко биомо ишли ти.м луггем, ми биомо се вероватно 
врло брзо 'нашли у нови.м теигкоћа^Ја и лред нови.м 'колфликто.м 1између 
друштвене стварности и полмтичких и лравних форми.
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И коначно, од нас гграже шгго х ш т ш ја  решења и неодложне потребе 
свакодневне праксе. Ми морамо у  интересу «ормалног развитка нашег 
друш твелог живота на .новим основама urro пре отстранигги нсонфликгге 
о KojittMa сам говорио, бар у  оним обласгима где су ти конфликти 
најочигледнији и н а јш т е ш и ји  за јединсттво система. A у ,том случају 
ми се већ лалазимо у досгга велики-м /гешкоћама, нарочигго у обласФИ 
привредног управл^ања.

Сви .ти разлози, дажле, говоре за промену уставног система путем 
Уставног з ж о н а  и то у облику у  казсвом je  лредложен Скупштини.

Било je  и лримедби да би ум&сто Ујставног зачсона Народна iOKyin- 
ш тина радије донела неми закон о изменама и долуна-ма Устава. И тај 
пут, no миш љ ењ у Савезне владе, није ловољан и то из истих разлога, 
о iKoj'HiMa са<м ралије говорио. Измене у лашем уставном лорепку нису 
мале и „н е  обухваггају само спољне облмке порелж'а. Оне су фундамен- 
ггалне. Оне одраж авају дубоке друшгвене лромене. А ко  биомо хггелл 
помоћу до-пуна и пролгена у  самом тексту Устава (счпворити јед ну оргал- 
iCKy целину, qvw бисмо морали, уотвари, ићи на лотлуну лз.мену, на нов 
У став, a то je  баш  -оно ш то je  Савезна влада, из разлога о acojmia сам 
говорио, сада хтела избећи.

Из .свих ти х разлога, дакле, Савезна влада je  дошла до убеђења да 
j e  најбољ е реш ењ е у садашљим условима —  самосталнл Уогавни закон 
«који битао меља, д о л уљ ује  и у ш д а  ииз одредаба и чиггавих глава са- 
дашњ ег Усггава, алл га целог ипж  не умида, a уједно допушта посте- 
пеио даље уоклађиватве делог усггавног лоретка tca лрилцллима који се 
сада иостављ ају.

Тажав j e  Уставии зако« >који Савезна влада <сада лредлаже Народној 
скупш тини.

Уставни закон изграђен je , upe свега, на следећим основама.
Јасно  je , пре свега, да Уогавни. закон m™;™ огголитачш сцсггем 

власти радног народа на челу с радниЧ'К;ом класо.м као и његове налоре 
на изградњи социјалистичасих друш твених односа. Социјалистичми «а- 
pa'Kfrep долази у  Устапшом закону јаче  до изражаја него у  досадашње.м 
Уставу, umro je  и разумљиво ic обзиром на чињелицу, да je  данас (Соци- 
јалиотички сектор у лроизводњи неослорно лреовлађујући, док je  у 
време доношењ а Усггава од 1946 био neiKi на почетку 'свог развитпка.

У  tom 'смислу Уставнл зак^он, пре свега, штипги друш твену својилу 
на основнжм 'средствима за производњу, то је,ст, у лриниилу с ш х  сред- 
огава за лроизводњ у, сем оних -који служе 1као основа илдијвидуалног 
рада у пољопривреди и  занатсхву, л»о јесгг, *који су, no лравилу, лична 
евојина ic^moit лроизвођача.

Т у  Уставии за'ко« уносл и једну ловину. Он предвиђа да у  (оваком 
предузећу, чим je  с.таоре.но и без обзира 'к:о га je  основао, раднл жолек- 
тив аутоматскл д о б и јa једнака лрава и обавезе, к.оје иначе за^он пред- 
виђа за сва лредузећа друштшеног iKapaiKTepa. Ha ггај се начин сви труд- 
беници постављ ају у лравно једнами лолож ај у  производљи, и нижажав
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држа-вни ,ни друштвени орган, макар он и основао предузеће, не може 

предузеНе нити љегов .радни «олектив оптерећивати већим или друкчијим 
•обавезама од оних, >које су Уставам «  закони.ма предвиђене за ова дру- 

шгвена лредузећа. Ова je одредба важна, npe свега, због rrora што ,cie 
ти.ме .поставља брана свако.м појављивању државдо-капмта лж тичмих тен- 
денција «роз пракгицистич-ке тшстулке неких наших органа власти или 
управе, iKiojи су још увек оклони да гледају «а ово или оно предузеће 

'Као na ,,GBC>je , 'Коме могу no .мплој вољи налагати материјалне обавезе. 
Ta je одредба потребна л зато да би се олречиле било каздзе лривиле- 
гије оснивача, макар била то и соцлјали,сгичка предузећа, на шчун 
права других радних 'колектгива.

У начелу, дакле, Уогавнл закон лризнаје -само, лрво, секто-р дру- 
шггвене производњ е, на базл друшБвене својшне на средстви.ма за про-  

изводњу, то јест, социјалистичми .сектор; и друго, .секггор ивдивидуалне 
зашггске и земљорадн-ичке лроизводње, на бази индивкдуалног оруђа 
рада, то јест, секгор личне својине лроизвођача над средствима произ- 
водње. И тај сектор \ условима социјалистичке државе не води леиз- 
б еж н о  'ка капигализму, напро.ти.в, његов посгеггени социјалистичкл прео- 

бражај, без ад.министративнлх счера и без шционализаиије, али еконо.м- 
cwom помоћи социјалисггичког сек/гора, лошуно je могућ. Између једног 
и д ругог  сектора, ларавно, неизбежни cv л лрелазни облици, чији поло- 
жај .Tipe6a да решавају поједини законл на ослови одредаба Уставног 
закона.

Уставнм закон такође полази са гледишта да je радничка класа 
главна локретна снага социјализ.ма, лсториокл носилац социјализма. 
Мерупим, rry  рук^оводећу улогу Уставни закон не обезбеђује ©ише ттрвен- 
ствбно 'К(роз позицију лолигич.ке авалгарде радничке класе у улравном 
алараггу лпо у мрајњој линији, .као што смо видели у Совјетоком 
Са1везу, доводи до бирократизирања ,саме авангарде и до њелог сливања 
са државним управнтг лпа-ратом, a «оначно л до одвајања државне 
ynpaiBe од радничке .класе —  него самоулравом трудбелжо у лредузе- 
ћима 'И другим лривреднл.м оргакизација.ма и лепосредно.м контроло.м 
радничких 'Maca преко њихових са.моуправних привредних органа над 

употрсбом и расподелом националног дохотеа.

у  том лравцу je битно лова уста.вна лнституција веће произвођача 

у саотаву  Савезне народне окупштине и републлчшх .скутшЈт:и1на. Ta 
нова лретставничка тела нису 'важна само зато што he се у њима испо- 
љавати најнепосредниЈи ©kiohomckm инпгереси лривредних оргализација 

и њ ихових радоних 'колектиеа, него м зато јер се у њтш преФставници 
раднлчке класе не поЈавл>ују no Мључу бројлог односа стаРЈОвнишгва, 

него према сиварној друшхвеној улози ра.дни-гке 'класе.

Има људи који цас <крити1кују због те ^нституције. Они гово-ре да 
веће п рои зв ођ ач а  није демо.кратс1ка установа, j ep «е обухваиа целокупно 
становнишгво, односно јер се њоме д ео  становништва, наводно, тгодзр-
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гава дискриминацији. Међутим, ти људи, пре «свега, не виде да neha 
лроизвсфача, wao демократоки оргализ.ми лретставника наших радних 
људи, уствари, укидају и замењују систем административног руково- 
ђења од отране државног управног ariaparra, <који je досада у њихово 
име рушводио лословима друштвене производње и оривреде уолшгге. 
Свако зна да je тај стари систем не салго далех!о мање демократсми од 
овога који уводи1 Уставни за^он, него и да лреггста-вља стални пзвор 
ггенденција бирократиз.ма и замидања права радних људи. Beha произ- 
вођача су, дакле, значаја« чсора.к даље већ са.мо са становишта формалне 
демо-кратије. A друго, ти људи заборављају чињеницу да се 
о дискриминацији «може да говори баш у обрнуто.м кглучају, то јеот у 
слстему који дозвољава да трудбеници, —  iioojи највише доприлосе 
стварању националног дохотка, и iKojn «су уз то самим својим друпггве- 
ним положаје.м неизбежно најлалреднија друштвена онага, —  и.мају 
нај/мање уггпцаја лри расподели и употребп нациолалног дохотма и у 
вођењу економске полигике уопшгге. Било би, иаравно, неправилно, 
и недемсмсратски и несоцијалистички, aico би једино радници одлучивали о 
Т1им плтањима. Међуггим, у ггоме :се улога већа лроизвођача и ле састоји. 
Њихова се права, усфвари, .свода на 'монтролу економске лолитике држав- 
них и друштвених гсамоулраганих oprana, и на њихово равноправло 
саодлучивање у доношењу битних а.к̂ апа те екшомоке политике. Они he, 
вероватно, поред тога лостепено /добијати и друге функције, лре овега 
фунмције e'KOHOMOKor значаја, ггак-о да he се већа произвођача лојављи- 
вати и као •колеисгивни претотавник и коордилаггор заједниччсих интереса 
социјалистичких предузећа, земљораднич.ких задруга итд.

Стављени су и лриговори друге врсте. Неки и<ажу да je лојам про- 
извођача постављен сувише ydtfo и да je један део становништва лелра- 
вилно проглашен за непроизвођачми. Ja лећу улазифи у економоку ana- 
лизу појма произвођача, то јест, у пи,тање ко све улази у иоатегорију 
произвођача. To питање, с обзиром на начин .како се формирају већа 
произвођача, нема нша.квог лраиотичког значаја. Beha промзвођача нису 
претсггавнлк неког ал/сгграисшот итроизвођача, лего лреистављају /кон- 
мретие лроизводне оргализације (и шихове радне коле^аадве, то јест, 
•KOH'KipeTHe фабрике и друга лредузећа и лривредне организације са свим 
њиховим радничклм и техничшм и помоћним персоналом. Beha произво- 
ђача су претставничка тела и<олкре,тних предузећа, 'кошревних земл̂ о- 
радничких задруга, занатоких 'комора итд. Отуд, лапример, за избор чла- 
нова ових већа неће гласати радник) (који je запослен у државном органу, 
рецимо електричар запослен у Окупштини, a гласаће дактилографкиња 
залослена у једној фабрици. Beha лроизвођача, дакле, нису icaiMO поли- 
тичке него и екопомоке организације, то јест, ona су, мао што сам већ 
рекао, нека врста колективних претставника свих наших лроизвођачких 
и других привредних организадија, ‘Kao и ситних индивидуалних произво- 
ђача, организованих у задругама и занатоким 1Коморама. Баш у томе и 

јеоте њихова предност и њихова оправданост.
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Улога већа промзвођача за даљу изградљу »система соцнјалмстичке 
демокралгије je изванредно важна. Преко њих, пре свега, •радкичка чсласа 
добија ону политичку снагу 'која одговара њеној друштвеној улози, и 
то у јелној «скроз демомратској фор.ми. Тиме се битно смањује потреба 
интервенције државних лолитнчких органа на подручју привреде и дру- 
штвеног живота уопште, a ,тиме су и битно лоткопани корени бирокрагг- 
ских тенденција. Даље, лреко већа произвођача добијалго дшрекггна и 
јама претставништва радног сељалггва у овим претставнлчкмм органима, 
вла.сти и то на начин моји ће учврститл савез радника и сељака, олак> 
шати лружање по.моћи социјалистнчке индустрнје >социјалисшчком прео- 
бражају пољогтривреде и парализовати реакционарне тендениије које 
jour ничу из ситне индивидуалне производње. Већа лроизвођача ће та- 
ко1)е моћи да, v име заједнмце произвођача, оргализују успешлу поли- 
ггич.ку ih ек;ономоку контролу над пословањем и радом појединих радних 
'молекггива и над извршавањем љихових обавеза лрема заједници. Time 
he већа произвођача постати извалредно важан иис.трумент за коорди- 
нацију у областц лрив-реде, на;ратвдо, v оној (мери, у којој he таква 
координација бити заиста потребна v заједничком друштвеном интересу. 
Очигледно je, даисле, да —  због свих тнх својстава —  већа пролзвођача 
битно проширују сисхем социјалистичке де.момратије и убрзавају његов 
даљи 'развитак.

За развитачз социјалисггичких и друштвених односа, наравно, није 
свеједно да ли су (Оредотва за. пролзводњу у рукама државног уггравиог 
апарата или су под управом друшгвених самоуправних органа као колек- 
гивних демократских претставшжа самог радног народа, самих лроизво- 
ђача. Разуме се, у лрвој фаз1т «аше Револуције, 1када je држава нацио- 
нализовала лриватно-калиталистичка предузећа, било je неизбежно да 
се опшгенародпа и.мовина најлре појави у фор.ми државне својине, лод 
непосредном управом државног аларата. To je било потребно како због 
неразвијене (Социјалист.ичке свес,ти радних људи, Ta'KO и због тога што 
се са.м процес подруштвљавања није извршио једшш наоглим ореотсретом 
на читавом фронту, већ je ишао постепено.

Међутжм, историскш задатак револуционарне авангарде радничке 
'мласе и свесних социјалисткч^их снага уопште, није само у томе да 
предводе борбу за подруштвљавање 'CpeAcraBa производње, него и у 
томе да обезбеде прелаз од државног управљаља средсттвима за произ- 
водњу ка друштвеним облицима тога улрављања, то јест, ка де.мократ- 
оком самоулрављању самих прошвођача у оквиру њихових права и оба- 
веза -Koje одређује друштвена заједнлца. Социјалистичке друштвене 
'Снаге то јеот, раднич-ка .класа л друге радне масе, лгорају бити шособне 
да .саме носе даље социјалистичкл налредак, или ће оне лостати роб 
би.рок!раггоког државног апарата, кој-и се појављује као њихов опуно- 
моћеник. Чим се тај олуномоћеник оса'мостали у улрављању средствима 
за производњу, он лрестаје бнтл опуномоћени« радних маса и постаје 
гослодар над њима. Према томе, 'к-ада Стаљил и његови коминформи-
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отнчки идеолошки прирепип ггврде да де.чократјско управљање соција- 

листичким предузећима од стране радничке .класе, то јест, самих радних 

колекгшва, ттретставља опасност за «социјализам, a да напротив, соција- 

лизам може да обезбеди само централизовани, моћни државни бирократ- 

ски апарат —  они се, уствари, не одричу само марксизма, него соција- 

лизма уопште. Они ти.ме, уствари, поотају идеолошки проповедници 

државног капитализма. Ha wpajy iK.pajева, ако признајемо чињеницу да je 
радничка класа носилац социјалистичког развипка, онда моро.мо без 
икаквог колебања претпостави.ти да he радни колективи у фабрикама, 
које су општенародна и.мовина, 'Кроз своје демократоке органе самоу- 

прављања и у оквиру .спстема који угврђује социјалистич.ка заједница, 
са 'Овим својш.м «свесним и спонтаним тенденцијама исто тако неизбежно 

сгварати социјализам, ;као imo je у •капиталистичком систему сваки ка- 
'питалмста неизбежно отварао .капитализам.

У окладу c т.им, Уотавни закон ставља у основу друштвеног уре- 
ђења —  друштаено .самоуправлуаље, «то јест, право наших радних људи 
да у свим областима друштвеног живогга ттреко ' својих самоуправних 
о.ргана упра.вљају предузећи.ма, орга.низацијама и устаиовама општег 
друштвеног значаја. С друге стране, Уставни за.кон ограничава државу 
на њене специфичне задатке, rro јест, >пре свега, на заштиту социјалистич- 
wor поретка, одбрану .незави.сноспи гнарода, обевбеђеље тоштовања зако- 
нитости, обезбеђење јединства друштвеног и пршзредног система, итд. 
Разуме .се, Уста.вни закон омогућује и државну интервенцију v свим 
друшивеним областима ако «се ради о зашгити, ттореткд, о сузбијању 
акције непријатеља социјализма или када треба ггомоћи социјалистички 
преображај на заосталим друштвеаим секторима.

Да би инсФилуције друшгпвеног самоуправљања замсаа '.могле оди- 

грати улогу мотора .социјалистичке иницијатпве, Уставни за<кон обезбе- 

ђује једна'к)а лична права за ове грађане. Ta (Права еису .само тголитичка, 
она су и (материјална. Она не штите само једнакост грађана 'пред за.ко- 
нима, ош  шште и њихов жшзоф и њихов друштвени стандард. Ова.ки гра- 

ђш ш  има, поред општих полифичких права', шраво ш  рад (право na 
друшгшено обезбеђенл 'маггеријал-н.и минимум. Засада je тај обезбеђени 
минимум још  релати-вно низам, али он he се дизати са сваким -новим 
у.спехом у развифку ,наше соиијалистлчке 'производње. Taj лоложај 

трудбсни-ка се још више 'појачава ica љеговим шравима на равнодравпо 

учешће у управљању предузеће.м 1где ради, или у управљању 'просветним, 

здравственим, социјалним и другим друштвеним установама, у (којима јг 
kao грађанш заишересован. И коначно, чак ат<о није биран у органе 
народне власти, он мш  право да учеотвује у раду т-их oprana 'или да има 
ув!ид у nraj рад лреко збора бирача, саве;га грађала, разних одбора, iKÔ ih- 
сија итд., a да и не говоримо о Народном фропту, у коме радни људи у 

најширим оквирима гмогу да претресају пи.тања од заједничког инте- 
реса. Организационе и сматеријалне основе >наше де^омратије поотају
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тиме несравњиво шире него у било којој буржоаско-демократ.ској 

држави.
Сгепену .нашег развитма, ларавно, одговара што Уставни закон 

предвиђа и ограничење политичких права, уколико би .се она .користила 
за рад на наоилном обарању демократског успгавпог порепка. Ta су огра- 
ничења нужна заштнта ггековина наше Револуције и социјализма, и она 
he битн пеопходна <све дотле док he а«(ција антисоцијалистичмих елеме- 
на-та на обарању социјалистичког система и на рестаурацији било др- 
ж а.вн o -.K апи та лж ти чк ог система стаљиноког тила, било пршватно-кали- 
ггалис.тичког «систе-ма старојугословенжог urna, претстагаљати реалну 
опасност за опстанак и развитак демоасратоких и друштвених теховина 
наше Револуције, то јест, социјализма.

Уотавни за<хон одражава и тенденцију• ка максималној Децентрали- 
зацкји извршних функција која je у задњих неколико годпна однела 
дефинитивну победу у читавом наше.м друштвеном животу. Таква децен- 
трализација потребна je npe свега:

1) да би извршење заиста било iirro више у складу са кедпсретним 
условима који увек! ни,су једнаки;

2) да би најшире народне .масе могле да и.мају непосредну контролу 
над радо.м извршног апарата и да би трудб£ници залста могли свестрано 
и слободно развијати своју социјалистич.ку иницијаггиву;

3) да ice спречи прегварање државпог управног апарата у неку 
самосталну централизовану владајућу онагу над друштвом.

Уставни закон зато усваја приншш да су извршне функције npe 
свега na народни.м одборима и na разним друпгтвеним самоуправним 
органи.ма, дом на републичкшм и савезни^ органима власти оотају само 
оне извршне функције 'к:оj е no самој природи с.твари могу бити са.мо 
савезна или републичка функција, a уиврђују се самим Уставом или на 
Уставу заснованим законима.

У вези с тим, Уставни захон je учинпо и крај такозваном , систему 
двосируке одговорносто!“, .к'ој'и смо cvm у досадашњем уставномлоретху 
углавном наследили од совјетског система. Смисао гг-е „двоструке одго- 
ворности јесте да извршни апарат сваког државног органа не одго- 
вара само претставничко<м телу тог органа, него и вишем улравном 
органу у истој грани управе. У Совјетоком Савезу ггај се Јтринцдо изро- 
дио у формално покриће за сиварно једнострану верти.калну одговорност 
no линији државног упра.вног система. У ггој лажној формули о „дво- 
crrpyiKoj одговорности уствари се само с.крива апсолутна власт цен- 
тралне државне управе и бирократске 'касте. Код нас није дошло до тога, 
јер je држа.вно и шолишичко руководство, с друго>м Титсим на челу, и v 
старом систему, од самог почетжа, сузбијало тендениије бирократског 
централизма. Али мпа-к' таадве су се тенденције појављивале -и 'Код нас и 
биле су озбиљна сметња брже.м развитк.у друшивеног caLMoynpaвљâ ba 
и социјалистичке демократије. Зато нов Уставни за«он тај сиотем дви- 
спгру.ке одговорности и формално укида.
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Међутим, само no себи се разуме, да одговорносг сваког органа 
народне власти или било 'које самоуправне друшгвене јединице /презиа 
друшЋвеној заједници остаје, и у новом оистему, у пуној мери на снази. 
Ta одговорноот додуше не долази до изражаја пречсо иентрализиралог 
улравног апарата, али се она изражава у обавезном пошговању закона, 
уредаба, оривредних .планов-а и -разних других правних пролиса и аката, 
које he доносиги републички и савезни претставнички органл и чије he 
извршење оми и лсонтролисагги или дирекггно или преко свог управног 
апарагга.

У вези са (проблемом одговорности ттре.ма друштвеној заједници 
Уставни за'кон доноси још једну иовину: поред запсона и других оба- 
везних одлука Уставни закон уводи као инструмент, Савезне ih ршу- 
бличк/их народних .скупшт.ина и —  препоруку. Препорука народне скуп- 
штине .илЈ-г пој-единих њених одбора н>ије обавезни акгг, али he ипак штати 
јаку моралну ih (политичку снагу. Te he препоруке бити нарочито ефи- 
касан инструменлп у оним областима које фор.мално опадају шжључиво 
у надлежносгг овог или оног друштвеног или локалног државног оргаш, 
ако «еки конкреггаи поступци тих оргаш долазе у сукоб са јавним -ми- 
шљењем и на тај начин постају литање од општег иигереса. Али, и hic- 

зависно од таквих случајева, нашем друштву he -свака.ко бипи потребно 
да поједине унутарње односе не уређује ,само закомслш.м лропиоима, 
него и извесним формално необавезним нормама, које he ипак у већој 
или мањој мери морално и политички обавезивати. TaiKBe he друшгвене 
норме поопслено )Моћи да за.мене многе за.коноке или управне прописе и 
мере ча,к и на оним (подручји.ма na којима данас .изгледају иезамењиве.

Нема су.мње да такав систем децентралшалије извршних фунмција 
најбоље одговара потребама слободног дејствовања социјалжгшч^их 

друштвених снага.

Истовремено треба нагласиии да Уставни вакон ни у ком случају не 
допушта слабљење јединства власти радног народа шли јединства дру- 
штвеног и тшлитичмог -система. Налротив, идући .ка веома амелој децен- 
трализацији извршних функдија, он истовремено задржава за федера- 
цију и за републике све оне неолходне фупкције н .инструменте, који 
су лотребни да би се сачувало јединство оистема и да би се сви; грађани 
и сви друштвени оргами поставили у 'исте услове, <са и.стим правима и 
са 1ИСТИМ обавезаага лрема заједници. Ha тај начин лотпуно je обезбе- 
ђена о.на неопходна друшчвена централизаи;ија, без .које саврелиено дру- 
штво, a поготово социјалжтичко, не може да обезбеди повољне услове 
за најбржи могући развитак .производних снага. Штавише, не треба 
ника-ко заборавити да je децентрализација 'извршних функшлјa могућа, 
позиаивна и напредна, самотод условом да je исговремено обезбеђено 
и јединст.во друштвеног и политич.ког -система.

Јединогво система, међутим, Уставни за:кон не обезбеђује (помоћу 
самосталних функција неког централизова.ног управног .система, него:
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1) путем јединства власта радног народа, iKoje долази до изражаја 
кроз народие сасуипхшгне u извршна већа и народне одборе и мроз међу- 
собну повезалост тих органа;

2) путе-м прпнципа да 'Свп државни н друшввени органи раде, до- 
душе, самостално, ал« искључиво ла основу Устава, закона и других 
аката Савезне народне ску.пштине и народних .скулиггана република. 
Ооновни инструмент јединсгва нашег система, дакле, није више једин- 
ствен државни управни механизам, него замон .или друге одлуке Народне 
с.купштипе, при че.му имају опшгу поли.тичку директивну и надзорну 
улогу за извршење фих прописа најужи органи народних скулштина, то 
јест извршна већа. С обзиром на ту промелу, наше .народне с.кулштине 
у новом уставном систему имаће песравњиво већу улогу у свакодневној 
пракои, него што су je досада ммале. У оквиру тог систе.ма раде -само- 
огалло и органи државке управе без гтретходне бирократаме цензуре 
вишег oprana.

Разуме .се, да je луна равноправност народа Југославије обезбеђена 
и у iHOBOtM Ус.тавном за.кону. Ta равноправност «ије само формално демо- 
к.ратокга, то јест ne изражава се само у постојању народних република 
и у љиховом самосталном националном и културном развит.ку, него je 
друштвено-економокп у.темељена и обезбеђена. Дискриминација je немо- 
гућна пре.ма ;Са\шм основама социјалнстич1Ког систе.ма, a економока помоћ 
заосталим релублп.кама л убрзање њиховог напретка претставља ди- 
рејкггни економски интерес свих трудбеника земље, јер .сваади напредак, 
у било ikom делу земље уједно лретс.тавља економск.и интерес сва>ког 

поједног 'Т'рудбени'Ка целе земље.
Сем тога, федерапија равлоправних републжча код нас лије неоп- 

ходна само због националног састава наше земље. Она произлази та- 
ксфе из самог нашег друштвеног .система, из машег схватања народног 
суверевитета и друштвеног самоулрављања. Наша би зелгља била „феде- 
рација“ у том новом смислу, то јест iKao систем заснован на друштвеном 
самоуправљању и :када ne би била многонационалпа.

И лоред тога, Уставнл замон уноси одредбе за формално обезбеђење 
те равпоправпости.. У низу чланова on јасно разграничава лрава федера- 
дије према релубликама, a сем тога v састав Савезне скупштине уводи 
и Веће народа у коме долазе до лзражаја посебна лрава лосланика на- 
родних република у cbhlm случајев.има, 'мада je у иитању лромена уотава, 
однос између федерације и република или раслодела националног до- 
хотка (путем савезног друлггаеног ллана. Te су одредбе, no мом мишљењу,, 
углавном формалног значаја, с 'обзром na то што у нашем еистему по- 
стоји толико других инструмената за усклађивање узајамних друштве- 
них илтереса да 'механизам Већа народа iKojn лредвиђа Уотавни закон, 
no с.вој прилили, уопште неће доћи до изражаја. Но, on je ипак лотре- 
бан, прво, .Kao «јрајња лравна 'консеквенца нашег си.отема националпе 
paB-HonpaBHOCTH, a друго, <као поновна дехларација вернос-тш нове Југо- 
славије полит1ич:ком принцилу равноправнооти свих народа.
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Признајући народиЈ.ма Југославије потлуну раиноправноет, Уставии 
закон истоврелгено обезбеђује и њихово јединство и то, опет лаглаша- 
вам, ле административним оредствима и формалним лрописи.ма, него 
ca.Mrni друштвени.ч системом. Јединсиво наших народа данас више није 
са.мо иеки 'нацисшални интерес сваасог народа лосебно, то јеог, није само 
илтерес узајамне помоћи и заједвич.ке одбране њ-ихове независности, 
него je постало и интерес сваког трудбениад .као трудбени-ка. Kao ггакво, 
ово je јединство истоеремено нов :корак даље у 'историоком процесу 
унутарљег уједињавања људаког друшт.ва.

Индивидуалла производња и лретежно натурална раз-.мела услов- 
љавали су, ,на почет.ку људске цивилизације, распад првобитлих ллемена 
и насгганак- локалних друшквелих заједнила и феудалних провилцијалних 
'скупина односно народа. Крупна /калиталистичка производља и лојава 
ширег робног тржишта и новчаног промета условили су настајање 
модерних капигалистичких нација. Насупрот томе, cоцијaлиогич'Кa чтро- 
изводња, на бази друштвене својине средстаиа за производњу, и светска 
размена добара условљавају стварање ширих међународних заједница. 
Процес стварања таквих заједница не претставља ни негаиију нацио- 
налног језика, ни националних елемената у 'култури, него једну начелпо 
нову «атегорију друштвеног уједињавања. Штавише, национална равно- 
правност je једна од битних услова за но-рмално одвијање тог процеса.

А'ко, да':<1ле, говоримо о јединственој социјалистичкој југословен- 
ској заједнлци, ми ти.ме нис-мо постали лри-сталице .тсонфузних теорија о 
спајању југосло^венских ларода у једну југосло-венску нацију у старом 
с-.мислу те речи. А.мо биомо се бавили таквмм планови.ма, похазали блсмо 
кео.ча мало омисла за лсторлске чињенице л за објсхЈпив-не друштвене 
законе. Grapa и злогласна ггеорија такозваног „интегралног југословен- 
ства“ била je, и остаће w убудуће, толико реакционарна колико -и нео- 
ства;рљ'И'ва. Наша југословелока социјалистич.ка заједница, међутим, не 
ствара се на бази лемих националистичких теорија, нити има за базу блло 
каиве теорије о опајању јези.ка или националн-их култ.у-ра. Она се те.мељи 
на заједничком друштвеном интересу свих ирудбенмча без обзи-ра на 
њихО(ву лационалну припадност и загго je она чвршћа од сва.ке друге 
могуће заједнице.

Сва друштвена средства за лроизводњу су ошптенародла имовина,. 
то јест, практичкл узевши, -својина свих трудбеш-ма наше земље. Њи- 
хово максимално 'Коришћење и унапређење претставља заједничкл инге- 
рес .сважог појединог трудбеника, за .кога je га .кшехтивна својина уједно 
његова лична својина. To je тај нови факггор -kojw спвара социјали^иичку 
заједницу ттвог ггипа, у жојој језик -и национална мултура лостају шо- 
редан фа.ктор, фа.ктор «оји 'НИ(ко'ме неће ометати да >се -ne осећа исто 
као и други трудбеници, макар којим језиком они говорили. To je, дакле, 
онај фактор .који чини заједмицу југословенахмх 'народа заједницом 
југословенок.их 'радних људи ih iKojh чини мотућним да се свакм наш 
трудбени':<! с лоносо1.\1 може тазвати Југословеном, лршпадником’ југосло-
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венске социјалистичке ваједнице, a да се ггиме не одриче ни .своје нацио- 
налне припадности, ни љубави за свој националии језшк и кулггуру.

Гледано са тог огановишта, и наша федерација није више федера- 
ција старог ти-па. Она више није cai\io уједињење наиија и њихових 
држава, него je, пре свега, постала носилац одређених друштвених функ- 
ција јединствене социјалистичже заједнице југословенских трудбеника.

За 'Коначно обезбеђење социјалистичхог развиика није свеједно 
ка'кв;е фор.ме добија влаот радног народа. Ми смо видели да je многе 
функције власти 'радног народа леко време могао успешно да врши и 
револуцлонарни државнп оистем лреко свог управног аларагга, адоји je 
радио у духу социјалистичке идеологије. Али, ми смо такође видели да 
такав .оистем може само неко вре.ме, ио јеот, непосредно после револу- 
ције, успешно да врши своју улогу, a с временом и сам може да постане 
извор антисоцијалистнчшх ггенденција. Развијање салгоуправлЈања труд- 
беника једино je успешно средство за сузбијање тамвих тенденција. 
Заго je социјали.сггичка демскраиија поггребна, и као форма и inao метод 
рада, у свим областма друштвеног живота. У гго.ме смислу je у ново.ч 
Уставном закону демокрализам, то јест, принцип демокрагшког реша- 
вања у ochobiH м .као руководећи лринцип лримењел у свим областима 
нашег државног и друцгазеног живота. Грађани 6и«рају своје претстав- 
ни|ле 'И могу 6ифи бирани у све oprane влаоги и oprane друшгвешог .са- 
моуправљања. Одлуке се доносе већином гласова, a у оквиру права која 
поједини органи имају iKao своја лрава не поатоји ничаква претходна 
бирокраатка цензура. Taj ме-тод, са.м -no себи, не лретставља ниш.та ‘ново, 
ништа чиме бисмо се ми могли хвалити. Али, илак т;у има и облика с 'ко- 
ји.ма се оправдано можемо лоноситн пред светом и лред историјо.м, 
обли«а у којима '\ш данас вршимо пионирски рад:

1) .самоулрављање радног народа уопште и демохратокл обл.ипи и 

методи напосе нису лримењени са.мо у политичкој сфери у ужем смислу 

me .речи, no јест, само у обласии државног .система, 'као што je 'To случај 

у б уржоа oko - дем ократским земљама, него и у обласии производње и 

расподеле, у области управљања привредом, као и на другим подру- 

чјима друштвеног улрављања;

2) мрежа основних самоуправних органа —  почев од зборова би- 

рача, народних одбојра :и њиховлх савета, na до радничких савета у пре- 

'дузећу или завода за социјалну заштиту v срезу —  до те сиере je .разгра- 

ната да -свами грађанин може свакодневно да износи своја .схватања, да 

се та схватаља претресају и да имају непооредног ут.ицаја ла фор.ми- 

рање јавног лшшљења;

3 )  у више државне -и друштаене органе грађани бирају своје лрет- 

ставннке директн.о «и ito ле зато што лрипадају овој или оној партији, 

него зато лјто знају ‘ка.ква схватања и 1какве циљеве заступају и -какво 

љихово лично поверење заслужују.
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A све то управо je луг од демомратије ша-ртија ка демократији сло- 
бодних људи, која je несравњено способна да одрази вољу народних 
'маса него било која лартиока демократија, (која увек значи монополи- 
'зовање власти над друшпвени.м жмвотом у рукама вео.ма уских врхова, 
независно од rrora да ли се ради о два или о десет или *само о једном врху.

Ja jwicaiKo ниса.\г оклон да хвали.м или мдеализујем .све садашње 
облике и аметоде (Нашег полиггич.ког систе.ма. Тековине наше социјали- 
‘стичке Револуције имају и у земљи и ван ње шод.мукле непријатеље 
према iKoj'HAia ми морамо бити будни. Због тога .су потребне и мере лоли- 
тичлсе и административне заштите уставног шоретка, iiito неизбежно по- 
влачи за собом и опраничавање дедшмратсмих права у овој или onoj 
'форм/и. Зато су v лекшм облас.тима нашег друпшвеног жтг.вота демо.краи- 
ски облици још заостали или се споро развијају. Ту и та>мо >смо можда 
и ми ća'MH склонм потцењивању значаја ове или otre де.мо*кратске форме, 
na и то задржава њихов «развиггж. Али зато су се, с друге стране, први 
пут v историји човенства обли-цк демок-ратслсог ушрављања почелп да 

развијaју у новим облаотима,- тамо где je све досада царевао епсситлоагга- 
тор, 1\1'Онополжл1 'или државночкапиталистичка бирок.рагска -каста. С пра- 
вом можемо, дакле, рећи да се у 'нашем демо.кратсхо.м систему рађа 1клииа 
нових демократоких односа којима припада будућност. (Аплауз).

Ha Kipajy, желео бих да исгга.кшеш још један лри-нцмп, приициш који 
je у основи нашег Устав-ног зажона —  то je отворено, поштено и мокрено 
'т.реггирање маше ства.рнооти, без тенденција улепшавања или романти- 
чарског затрчавања .напред, заједно са живом 'револуционарном будношћу 
према опаоноотима непријатељских апгака «а наше револуционарне и 
с оциј a л и сти m e tciko ви,н е.

Колшсо за.кон тежи ва најшири-м демок.ратским формама у обласиш 
сотгјијалисгичке изг.радње, толмко je jaca« у шогледу средстава, која 
стоје на раслоложењу .социјалис.тичкој држави, за сузбијање настојања 
анггис0цијалист!ич1ких снага да силом униште >оно што су наше радне 
■Mace извојевале 'крвљу <и тешкмм лапорима. Никаквим браниоци<ма и за- 
отутвдицима тендендија ка рестаурацији 'било 'KaKiBor експлоататорс^ог 
'сиотема у .нашој земљи тaiKiBa конирaреволуциомарнa амција. неће бити 

дозвољена. За om друга мишљења, (међутим, у нашој земљи ие само да 
'и!ма довољно (слободе, «его и довољно разг.раиат и ш.ирок; друштвени 
организациони механизам «роз који ова 'мишљења могу доћи до изра- 
жаја, односно кроз који ће све лакше долазити до изражаја.

Разуме 'Се, да je закон .м ор а о  п.редвидеги и могућност пнтервенције 
највиших државних и друштвених -органа, тамо где трпи заједничк,и инте- 
рес друштва 'однооно социјалистичког напрет'ка ради ниске друшпгвене 
'свести <или због лолитичке однооно д руш т в е^о- ек он ом ок е  заосгг'алости.

Украпко речено: Уставни закон у овако.м погледу одражава нашу 
MOHiKipemy друшивену и политичку стварност, .ништа >не 'прик)рива и ништа 
не улепшава. Он садржи облике :кој«ма се можемо по-носигги иред чита-



вим светом, a садржи и еле.менте с којима ле можшо бити задовољни, 
али их морамо ггрпеии, јер нас на то принуђавају монкретне политичке 
и бкономс,к.е потребе, a лре свега инте.рес обезбеђења наше лезатаклосги 
л наших револуционарних тековина.

Нови ycTaiBHH систем Југославије, npe.ua томе, битло се .разликује 
од уотавног (Оистема ikoj’k je изражавао Усиав од 1946 године. Државна 
организација Југославије, после .ступања ла слагу саозезног Уставног 
закона и републичких уставних закона, неће претстављати само реорга- 
лизацију посфојећег државлог система, већ битно ново државно уређење.

Структура власти федерације заснована je <на истим иринцшшма на 
•Kojmia je заснована ceh остварена организација народних одбора. Али 
‘поједина органлзациола 'решења иису и ле могу бити и-стовеина с обзи- 
pO'M на обим и значај функција, ikoj е (врши федерација на данашњем 
стулњу нашег друшивеног и лолтггичког развипка.

Већ из принципа, о којима сам раније говорио, излази да лајважнији 
ji централни шложај .y о.рганизацнји власти федерације заузима Савезна 
народна скупштила. Taj положај Савезне народне скулштлне обезбеђен 
je irxpe свега ширином к значајем њених жжључивих права. Она једино 
кма права да донос.и савезне законе, да бира и .разрешава лајважније 
са(везне органе, да утврђује савезни и друшивени ллан и буџет, да одлу- 
чује о правцу спољне политике, при.вредне лолигги.ке и о другим пита- 
њима и мерама унутрашње политике у аквиру лрава федерације. Она 
такође доноси деи<ларације и резолуције у питањмма из ладлежности 
федерације. Она може давати и лрепоруке за рад држалних органа, самоу- 
правних установа « лривредних организаиија. Она ггакође одлучује да 
јги he се неко литање лзнети на референду.м.

Затим, њен политички ауторитет произлази из њеног уотројства. 
'Она je састављена из два дама: Савезлог већа >и Beha пролзвсфача. Са- 
везно веће сачињавају лосланици ixoje непосредно би.рају, на основу 
оггштет и једнаког бирачжог п.рава тајн,им гласањем, грађаш у орезо- 

вима и 'Градошма и посланици .које из ;редова својих чланова бирају 
републичка већа и покрајинот односно обласно веће. Behe лролзвођача 
сачи;њавају народнл лослалици .које .као претста-вниг.се својих лривредних 
'оргаиизација бирају 'радници >и службеници привредних лредузећа, чла- 
лови земљораднич1Ких задруга, занатлије и занапгоки радници.

Изборни систем за Савезно веће одговара класичнод! изборно.м си- 

We\iy демократског лолитичког претставнилЈРва са извесн.им новинама 

које произлазе из сушгине «auje федерације «као равноправне заједнице 

ларода, и лоложаја народних одбора .као основних органа власти. Са- 

гласно поме, у Савезном азећу имамо претставнл'ке народних релублика 

и ayrrionoMHHX једилица, a послатши изабрани v .срезовиат л градовима 

'стлчу лраво одбО|рли1ка у среском односло градском eehv на(родног 

одбора на чијем су подручју изабрани.
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Изборни сисге.м за Behe лроизвођача je лотпуно нов не само услед 
тога ш<то ми лиомо досада и.мали овакво претставничко тело, већ и због 
тога што и у друтм земљама претставничкЈи орган ггаквог састава и зна- 
чаја није до данас поотојао.

Битни принципи овог новог изборног систе-.ма су лостављени у 
'Уотавном закону, ма да они дају могућност за ,различлта реш.ења у по- 
гледу изборне технжсе. Ти битми принцили су следећл: a) посланици Beha 
произвођача су лрететавници радних колекггиеа лривредних лредузећа, 
односно у привредним организацијама организованих индивидуалних 
произвођача (индивидуални сељак као члан omurre земљорадничлсе за- 
друге, a лриватни занатлија као члан занатске .коморе); б) лосланнци 
се бирају у lOMBWpy три г.рупе: индустриске, која обухвата социјали- 
стичку производљу у целини, заједно са транспортом, трговином итд.; 
пољопривpедне, која обухвата зешЈ>ораднике iKojи су чланови земљо- 
раднич;:<!их задруга и раднике и служб.енике пољолривредних добара, и 
занатске, која обухвата све (Вроте занатлија и занатске радни1ке; в) .свака 
произвођачка (група je у већима ироизвођача лретстављена сразмерно 
њеном учешћ-у у укулном друштвеном лроизводу земље.

Kao и чланови Савезног већа тако и чланови Beha произвођача стичу 
право одборни:х'а ,и у среск.ом односно прадаком већу произвођача.

Та-ква дводомна структура још више приближава Савезну народну 
скупштину непосредној проблематици друштвеног живота и актуелним 
инт.ереоима радног народа. Сем тога, у такво.м he сисггс.му најналредније 
тенденциј« јаче и лелосредније доћи до изражаја.

На.родна окупшгила, наравно,- имаће и разне сталне и повремене 
одборе и ikomишje. Одбори и комисије иису са.мо ужа тела домова моја 
прилремају (рад домова. Одбори he лрегпресаги, у оквиру свог делокруга* 
и ова гтитања »Kioja <се односе на лримену закона, на рад државних oprana, 
самоупра-вних установа и лривредних организалЈИЈа мтд. Законима и по- 
•словнмком Народне «скулштике биће, додуше, одређена њихова права 
одлучивања, али у сваком случају у њима he се обавлзаии веома зна- 
чајан део рада Народне скуггштине. Њихова осно.вна улога сва'како he 
бити npe свега у томе шгго he орлјенти.саа-и рад Народне скулшпгине на 
конкретне проблвме из државног и друштвеног живота у 'Срезовима, 
општинама и у лојединим друштвеним облаотот.ма. И послал-ицл, ;к:оји 

нису чланови одбора, могу покрегати таша литања.

Дводо.мосф Савезне народне скулштине не заснива се на лриниилу 
исаоветних права оба дома. To je и разу.мљиво с обзиром на шретотав- 
ничму основу и «арактер оба дома. Али у основнтг лрлвл.ма Народне 
•скупштине, iKâKo у онима која се односе на 'Избо<р Претседнш<а Репу- 
блике, Савезног извршног већа и Савезног врховног суда, TaiKo и у онима 
која ice односе на промену Уст.ава, друшпвели план и буџе^ и друга ли- 
тања у области привреде, рада и социјалног ооигурања, оба до.ма уче-

108



•ствују потпуно равноправно. Без њихове лотпуне сагласности нема за- 
кона HiH одлуке у ови.м области.ма. Неслоразум, који се не може ,реши.ки, 

доводи до распушпаља Счулшиине у целини. У вршењу изборних права 

оба дома раде као јединствено тело a v свим другим пословима реша- 

вају као самостални домови. Осим ове две врсте надлежносги постоји 
и трећа. Она права Народне окупштине, 'која не врше до.мови зајед- 
нички или равноправно. припадају Савезном већу. С друге стране, 
Behe произвођача .mia два самосталш лрава: a) оно може давати препо- 
ру,ке за .рад лривредних организација и за рад државних органа и само- 
управних установа у ггитањмма лривреде, рада л 'Социјалног осигурања; 

б) оно може, у оквиру утврђених законом, доноеити обавезне одлуке 

за рад тих opra«a установа и организацлја. Ова лосебна права Већа 
лроизвођача омогућиће даље емањење ладлежности државне управе >и 
даље лодрушивљавање досадашњих државних функција у области при- 
вреде и социјалних служби.t

У сис.тему власти федералије неће .више постојати ни Президијум, 
као једна врста посредног органа између Схупштине и Владе, ни Влада, 
као највиши извршни управни орган власти, ни мишгстарства, лсао нај- 
виши политичко-управни ресори. Није гсрви лут у историји да се тра- 
жењ,е демокраисшх и aн«т;ибмрокрaтокмх организационих форми везује 
са укидањем и .критиком система кабилета, владе и «мииистарстава. Фран- 
цуока револуција je за неко време укинула владу и тежила да успостави 
такозвани Конвентски систем ,по коме су све функције власти припадале 
револуцлонарној скупштини, која je извршну функцију вршила преко 
iCBor извршног органа, то јеот. Ко.митета јавног опаса. Контрареволуција 
je осујегила овај локушај. Он je још на доследнијој основи отпочео 
да се остварује за време Париске комуне када je Ко.муна, као лретстав- 
НИЧ1КО тело, и.мала да сједагни у себи „за.конодавне ih извршне функције 
власти“. Брзи пораз Паршсме комуне није допустио да знаггнија жжу- 
■спва лзађу ли из овог покушаја спровођења једи«ства власти. Маркс je 
био велики присталица демократсжог јединства власти. Тако су мислили 
и многи други револуционари, де:мократи и сошјалисти. Лењин je ло.ку- 
шао да овај принцип постави у те.мељ организалије влаоти младе Совјет- 
оке Републике. Стаљил je тај прилцип најлре стварно, a загим и фор- 
мално укинуо Уставом од 1936 године. И швајиарски устав од 1848 има 
TiparOBa јединства власти. Он ле лознаје владу, већ Савезно веће гиао 
једну врсту (Комбшадиj е извршног тела Националног већа и Владе. 
У Енглеској, и раније и данас, чују се гласови да ^кабинетоки систе.м оду- 
З'има власт из руку ларламенга и да треба установити једну врсту окуп- 
шт.и.номог система са 'комителима који би имали управне фушмције. Haiu 
досадашњи Устав je такође у основи и no олштој тенденцији полазио 
от, начела јединства власти, али je с обзиро.м на услове и потребе прве 
револуционарле фазе илак омогућа1вао велика овлаштен>а и велмку само- 

сталност улравних органа.
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Укидање Президијума, Владе и министарстава .icoje предлаже 
Уставни 3aiK0H, није само израз наше начелне верности овој револуцио- 
нарној демократској традицији. Он je више доказ оправданости ове демо- 
кратске традиције, у пракси једмог друштвеног и иолнтичког оистема у 
•коме нови друшгвени политички односи, на основи самоуправљања про- 
извођача и радног иарода у локални.м заједницама, захтевају чвршће и до- 
следније повезивање „закокодавне и извршне функције“ и сво!>ење 
фунмција улраве у начелу на положај а-дминисфрациј.е у правом смислу 
те .речи.

Сагласно томе, Савезна народна окупштиna повераоза прегстављање 
•савезне државе у спољнилј односжма и у зсмљи, старање о спрсжођењу 
закона, надзор над радом савезне државне уотраве и друге извршне по- 
слове из надлежно.оЋи федерације овојим 'извршним органмма: Претсед- 
нику Републике >и Савезном извршном већу. Претседнжс Републике и 
Савезно извршно веће произлазе из Скупштине и одговарају њој. Они 
врше само послсже који спадају у полииичку извршну функцију >која je , 
одређена и ограничена 'Кано Уставом и заа<,онод1, тако и сталним ■међу- 
собним односима Скулштине, с једне ст.ране, Претседника Републике и 
Савезног извршног већа, с друге стране. Ово сва-како није једини могућан 
начин остварења демократског јединства принципа власти. Али то je 
досада најпотпунији и најдоследнији организациони механизам .који обез- 
беђује примену тог принципа власти. У нашим условима ово je данас 
најбоља ‘И најефикаснија гарантија кгжо за активни рад Народне стсуп- 
штине и обезбеђење доследног даљег развитоа сиотема социјалистичке 
демократије, та.ко и за фумкционисање целог система државне власти у 
условима када социјалистичке друштвене снаге, са радничком класом на 
челу, још воде 'тешку борбу са непријатељима социјализма и са последи- 
цама лршзредне заосталости.

Претседник Републике има самостална права која произлазе из 
функције препотављања Југославије као државе. Ооим тога, Претседнтк 
Републике je и 'претседник Савезног извршног кећа и 'врховни 'коман- 
дант оружаних снага. Kao претседшж Савезиог извршног већа Претседник 
Релублике има још и право да шривре.мено задржи од извршења акст Beha 
ca мојим ‘Се не -сложи, али je обавезан да спорно питање одмах поднесе 
Окупштини ради доношења коначне одлуке. Претседник Реттублике je као 
врховни командант уједно и претседник Савета народне одбране, 'Који 
врши важне послове у области 'координалије свих напора земље на обез- 
беђењу и јачаљу средстава и снага за народну одбрану. Установом Прет- 
седника Републике <није у основи промењена колекггивна форма извршног 
органа Народне супштине нити je уведен такозвани претседничми оистем; 
који je добио 'Право грађанства нарочито на америчком континенту. Али 
су у индивидуалну надлежност Претседш-ма 'Пренета она пра-ва .која се 
тиме рационалније и боље оетварују. С обзиро.м да та права лриладају 
само федерацији, у народним .републикама се не предвиђа установа прет- 

седника републике.
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Савезно изврагно веће je релативно широко, али -не и „релрезен- 
тативно“ колегијално тело. Оно je no својим ггравима и свом положају 
непосредни извршнн радни оргал ОкулшЂине, једна врста полиггичког 
извршног одбора Скупштине. Услед фу«шија >које има, a нарочлто ради 
оиштег политичког руковођеља савезном управом, Савезно извршно веће 
И'.ма извесну самосггалност у акиији и у овлашћењу. Али та самосталност 
није она iKojv и.ма Влада. Сви послови Савезног извршног већа своде се 
на пзвршење заисона и одлука Скупшгине, ограничени су одредба.ма тих 
аката и они.м политичким линијама и оквирима које утврђује Скупшгина 
одлучујући у правиу спољне и унутарње полиггике, привредне политике 
и о други.м крулним политичклм литањмма из надлежности федерације. 
Се.м тога, Савезно извршно веће не са.мо да политички одговара за свој 
рад Скупшпини, већ лостојл стални радно-послсжни однос и између 
Окупштине и њеног wsBpmuor oprana. Савезно извршно веће дужно je 
подносити 'извештај-е о свом раду, a Окупштина je увек у могућности 
да захтева лодношење тжвих извештаја. Сем гг.ога, Скупштина може, на 
о.снову претреса, доносити резолуције и даватл лрепоруке Савезном 
извршно.м већу, 'као што може и препоручити Савезном извршном већу 
да укине или измени, или <сама може укинути, оне акге: Савезног извр- 
шног већа за које смат*ра да лису у сагласнастл са законом.

Значај права Окупштине и њених извршних органа, iKao и карактер 
шихових међусобних односа, показују да су се у организацији власги 
федерације нашла »тзјкјвa рбшења која, с једне .стране, јаоно указују на 
даље перспекггиве развитка нашег демократског система, a која, с друге 
сгране, показују мамсимум политич-ког реализма у окладу са садашњом 
фазОиМ друшт.веног .и политмчког развитка наше земље и са њеним поло- 

жајем у свету.
Поред Народне скулштнне и њених извршних органа лрава феде- 

рације врши -и .савезна управа. Савезну управу сачињавају државни се- 
кретаријати, -самосталне улраве, улравне установе и други .самостални 
органи 'савезне управе. Њихове надлежности ограничене .су ла непо- 
оредно вршење одређених извршних послова из надлежиости федера- 
ције, (то јест, на непос,редно извршавање само оиих .савезних закона и 
одлука Скупштине, савезних уредаба и других аката Савезног лзвршног 
већа 'Када je гго извршење .ста-вљено у надлежност федерације. За разу- 
мевање савезне државне управе лотребно je истаћи два ооновна прин- 
цила. Прво, она ради сагласно cMetpHHuaiMa које одређује Савезно лзвр- 
шно веће и лод његовжм -надзором. Савезно извршно веће уједно по- 
ставља и руководиоце ^савезних органа улраве. Друго, савезни органи 
управе баве се непосредном лрименом закона, то јест, врше практичну, 
административну »страну лзвршне функције, доносећи у-правна акта, npe- 
дузимајући улравне радње. Уредба, ;као најважнлји извршни пропис, лри- 
пада Савезном извршном већу. Оно, на основу уредбе и других акага 
за 'Koje je овлашћено, «ао и лреа<о своје ладзорне улоге, остварује своју 
дирекиивну лолип-лчку извршну функцију.
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Предавањем политичко-извршне фуикције Савезном извршном већу 
a њене управне стране савезној управи, спречено je ono асамост.аљење 
извршних органа и њихово бирократисање *које произлази из спајања 
политичких и адмипистративних еле.мената извршне функције у влади и 
милистарствима. С друге стране, у Савезно.м извршном већу, одвојеном 
од свакидашљег и практичног ,рада упратзе, ламше и ефикасније обављаће 
се онај лосао .стварања, студирања, припремања начелних одлука, «мирне 
а'нализе и лринципијелног решаваља који захтева модерна, нарочито со- 
дијалистичка држава од највиших извршних oprana. Под ггим условпма 
и државна управа he учврстити свој спстем рада, предаће се потпуније 
стручним и прапсгичним свакодневни.м питањима.

За савезну управу -карактерист-ично je .како смањење броја главних 
савезних oprana упра>ве тачсо ih смагаење њихосих компетенцЛја. Засада 
се лредвиђа само пет државних се-кретаријата, који врше уораво оне 
изразито упракне послове који припадају федерацији. Ово je једна нова 
појава у 'развитку 'Савезних држава, с обзиром да све садаш-ње савезне 
државе имају велики број уогаравних органа и стално расгуће функције и 
компетенције. Ова карактеристична промена у на-шем државном уређењу 
je сагмо логич-на лоследша знат.ног наттрепка у развијању система 'Самоу- 
прављања цроизвођача у привреди, самоуправљаља радног народа у 
општини, граду и срезу и у са.моуправним установама уолште. Други.м 
речи/.ма, она je зна-к и гаратггија успостављаља но©их друштеених односа, 
знапс и гарантија лобеде радног народа Југославије лад државно-капи- 
тали,сиичКЈИм тенделцијама и бирок.ратсмим облицима.

Само се no себи разуме, да непосредна одговорност државних секре- 
тара л других органа савезпе управе Савезном извршном већу, a ло- 
средно и Народној скугаитини, ни мало «е .смањује полшички значај 
савезних државних управних органа. За секретара иностраних послова и 
се'кретара послова народне одбраие Уставни закон изричито лоставља и 
захтев да обавезно буду чланови Савезног извршног већа. Taj захтев има 
своје оправдање у томе што се ту ради о функцијама локључиво савезне 
надлежности, a уз то о таквим иокључиво лолитичким функцијама, у ;ко- 
ј'има Претседник Релублике и Савезно извршно веће нелосредно сносе 
пуну полиФичку и материјалну одговорносг.

Што се ефш<асн0'с.ти ггиче може -се рећи, да се ново устројство са- 
везне управе, у сравнењу са досадашњпм, одликује далеко већол! гип- 
кошћу и разноликошћу фор.ми и одговорпости. A то 'Нал1 je данас наро- 

читго потребно.
Што -će тиче уређења републичкшх органа власти и органа власти 

аутономних једпница са.везни Уставни за-кон доноси 'Само начелне 
одредбе. Сагласно тим одредбама уставни закони народних републнка 
разрадиће у целини организапиони систем власти републике.

Организација власта народне републике, према 'савезном Уставном 
закону, заснована je на истим ооновним принцилилш »као и организа- 
дија власти федерације. Само се no себи разуме, да he републич.ки
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уста/вни заиони морати предвидет-и и руководеће републичке управне 
органе за подручје правосуђа, просвете н 'културе, здравља и социјалне 
политике. У савезном .мерилу he координациону улогу, уколико и када 
то буде потребно, као и посебне ‘интересе федерације на тим подру- 
чјима, непосредно отстваривати Савезно извршно веће прек.о свог мнни- 
малног извршног апарата, преко других савезних управних органа, или 
преко појединих савезннх установа са слецифичним задацима.

Југославија јс савезна држава и за њену унутрашњу организацију 
важно je питање односа између федерације л\ народних република. 
Уотасни закон упврђује ове односе одређеније и чистије него у Уставу 
од 1946 године. Он најпре одређује права и дужности федерације. У <та 
гграиа oir убраја: a) заштиту независностп и ггериторијалне целине са- 
везне државе, организовање оружаних снага и одбраиу земље, заштиту 
друштвеног :И лолишчнсог поретка, уређење и одржавање међународних 
односа; б) обезбеђење једимства социјалистишког друштвеног поретка 
и правног система, јединства иривредног сиопема и плансосог развитка 
народне привреде као целине; ,в) обезбеђење самоуправљања произво- 
ђача н лрађана, демокрапгских слобода и права човека и социјалистич-че 
законитооти. Ова лрава и дужности федераиије остварују савезни органи 
власти 'гхрема надлежноспи која им je утврђена Уставом. Извршење са- 
везннх закона и други извршни послови, no правилу, пржтадају .народ- 
ним одборима, односно републичнсим оргамима власти. Савезни органи 
власти непосредно извршују савезне законе <и врше друге извршне по- 
слове само у области Уставом утврђених искључивих права и дужностн 
федерације (међународни односи, народна одбрана, заштита друштвеног 
и политичког поретжа), .као и кад je то извршење стављено у надлежност 
савезних органа за-коном ч<оји мора, наравно, бити у сагласности с над- 
лежностима федерације, како су оне предвиђене Уставом. Уставни закон 
предвиђа при.мат савезног закона над реггубл/ич1шм законом у случају 
Нзховог размимоилажења, али уједно даје могућност народннм републи- 
кама, na и народним одбори.ма и самоуправнш установама, да лсжрену 
пред Савезном народном скупштином питање оцене сагласносги савезног 
или републичког зак-она са -савезним Уставом.

Инструменг тих односа у Савезиој народној скупшшни je и Веће 
народа. To није посебни дом, већ облик остваривања лосебних права 
гтосланика, које свака републичка народна акуггштина у истом броју 
шаље у Савезно веће >као и оних посланмка iKoje делегшрају лретотав- 
ничка ггела аутономних једпница. Ови посланиии решавају одвој.ено, 
iKao Веће народа, обавезно или факултативно. Обавезно решавају catvio 
кад се на дневном реду Савезног већа налази шредлог о промени Устава 
или лредлог савезног друштвеног 'ллана. Поред тога, ови се посланици 
могу конституисаги исао посебно ,веће и к:ада се на дневном реду Савезног 
већа налази предлог закона и другог акта кој« се тиче Уставо.м утврђе- 
них односа народних решублика и федерапије. Предлог за та^ав сазив
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Beha народа може да поднесе већина посланика изабраних од прететав' 
НИЧ1КОГ тела једне републике, али Behe народа he пристулити одвојеном 

решавању .само ако се са m u  лредлогом сложи већина чланова Beha 
народа. У свим наведени.м случајевима закон или други акгг Савезног 
већа не може бити донесен, ако се са њи.м не сагласи Behe на-рода. Ра- 
зуме се да Уставни закон и овде предвгфа проиедуру •опоразумевања.

Сем тога, Behe народа биће обавезно сазвано и ради* давања лрет- 
ходног мишљења о предлогу савезног олштег закона, пре него што се 

•тај закон ставл на дневни ред. Ако се Behe народа не .сложи с потребом 
доношења >та,к,вог општег закона, предлог општег за-кона ие може бити 
лредмет (ра-шрављања пред Скупштином. Ово право Beha народа произи- 

лази из cacvior карактера нашег оггштег законодавогва. Оно се односи 
начелно сал10 ла области које су сасвим или претежно у надлежности 
народних република. У складу с тиме општи закон може се донети само 
ако то тражи заједничкл интерес народних република, и то само у 

облтжу одређивања начелне основе за републич.ко за.конодавство. Оно, 
уствари, углавном служи само обезбеђењу начелног једилства слстема 

у области искључиве или лретежне републичме надлежности.

За однос федерације и народних република карактеристична je и 
подела савезног законодавства на исжључиво и основно законодавство. 
Искључиво законодавсггво односи се на остварење основних фуикција 
федерације и оно je, што je то више могућно, лрецизно одређено. Устав 
само изузетло дозвољава могућност изричитог лреношења појединих 
питања из областл овог законодавства у надлежност народних репу- 

блика, које их могу уредити своји.м законима. Основно законодавство, 

међутим, даје право федерацији да уреди основна питања у Уставом пред- 

виђеним областима, «оје треба да буду предмет законског регулисања, a 

народне републдосе могу доносити допунске законе у гтм областима, 
За разлику од досадаллБег Устава, Уставни закон лружа лраво републи- 
-кама да доносе у тим областима и своје самосталне закоие, алл само у 
случају ако и док не постоји савезни закон. Накнадно донети савезни 
закон he, наравно, аутоматски укину.ти оме одредбе републичког закона 
које обухвата савезни основни закон.

С тим у вези за однос федераиије и народних релублика важ«а je 
и структура савезног друштвеног гтлала и бууета. У савезнсш друпптве- 
ном плану одвајају се за федерацију само она за.коном утврђена финан- 
•с-иока средспгва iKoja служе за извршење лослова из надлежности феде- 
рације и за помоћ недовољно развијеним ^рајевима земље. Савезни буцет 
je ослобођен овлх ранијих еле.мената „општедржавног“ буџета и у њему 
се утврђују и 'распоређују саадо она филансиска средства iKoja служе за 
извршење лослова из надлежности федерације и за рад ,са!везних органа 
и установа.
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Увођењем оваквог система v односиоиа између савезних и републич- 

ких oprana улраве ликвидирају се уједно как-о она мешовита такозвана 
„савезно-релубличка“ СФрукггура савезних органа управе, тако и хије- 

рархиски однос међу овим органима. Само у случају када се савезним 
законом пренесу на решубличке oprane поједини улравни лослови из 
искључиве надлежностл федерације, одгова.рајућим савезним органима 
управе припада право поништавања односно укидања аката републичких 

oprana управе.

Најзад, бипна одлика југословенске савезне државе не лежи само 
у односу између ,савезних органа и народних републлка, већ у обезбе- 
ђељу односа између народних одбора и републичких органа власти ради 
гарантоваља самоулравних права народних одбора. Ono разграничење 
између народне републлке и народних одбора биће слроведено у репу- 
блич1К'им уставним законима. Али je савезни Уставни закон обезбедио tv 
липију разграничења гарантујући минжмални !к:руг самоулравности на- 
роднх одбора, набрајајући њихова са.моулравна права и решавајући на- 
челио односе између републичклх органа власти и народних одбора.

Да би се о.стварио цео оргагшзаииони снстем који поставл>а Уставни 
закол нужан ће бити дужи период законодавног и организационог рада. 
Ословни задатак новог Савезног извршног већа за најближе време биће 
да сисггематски организује цео тај лосао. Прва етапа ла том путу јесте: 
формирање оних савезних органа власгш >који су предвиђени Уставним 
законом (Извршно веће, државни секретаријати, улравне установе, 

ушраве итд.), тако да би «ов сисггем организапије био у основи постав- 
љен и донбкле у лрамси проверен до избора нове Савезне народне .окул- 
штине. Тада ће нова Скулшгина моћл са више снстема и искуства да на- 
стаеи изградњу новог државног уређења. Правну основу за ову реорга- 
низацију даје Закон о спровођењу Уставног закона, који je Народној 
скулштини лредложен заједно са Уставнлм законом.

Кичму целокулног рада на изградњи новог државног уређења у 
ггрвој етагш лретотавља Савезно извршно веће. Зато Предлог закона о 
слровођењу Усиавног за.кона предвиђа и лосебно овлашћење Савезном 
извршном.већу да може, до избора нове Окупштине, уредбама регулисати 
овa литања ikoј a се тичу усклађивања државног уређе-ња са Уставним 
законом.

Такође je лотребно, разуме се, распустити ову Народну скупшгину, 
ка-ко би се омогућио избор нове, у сжладу са одредба-.ма Уставног за- 
кона. Али, лре раслуштаља она мора да донесе још Закон о избору на- 
роднлх посланлка —  1како за Савезно веће тако и за Веће лродавођача. 
Ako би Народна екулштина донела те заколе нај.касније до к.рајa сле- 
дећег месеца, за шта лостоје .сви услови, онда би лзбори за нову На- 
родну окупштину могли да се изврше средином маја месеиа.
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A до тог времена биће могућно извршити и основну реорганизацију 
савезне управе у окладу са Усиавним законом и поднети новој Народној 
скупштини извештај о учињеном послу.

Kao што je познато, у међувремену притгремају се и паше народне 
републике да донесу овоје уставие заисоне у окладу с начели.ма савезпог 
Уставног закона. Синхронизована промена у организацији власти наших 
народних републпка .с лромелама у организацији власти федерације 
основна je -поставка за уопостављаље и правилно функционисање целог 
новог државног уређења које je правно изражено и учвршћено у новим 
уставним законима.

, Другови народни посланиии, ново државно уређење наше земље 
изражава нову фазу у љеном друшпвеном и лолитичком развижу. Оно 
већ mia битне карамгерпстике једне социјалистчпже демокраи.оке репу- 
блше, социјалистичке и демок.ратске не .само no сиремл>ењу и олштпм 
генденцијама развитка, него и no преовлађујућој улози социјалистич-ких 
елемената и демок-ратсжшх форми.

У том уређењу <има песу.мњпво —  гледапо >са сгановишта основних 
принципа Kojimia се руководимО —  и слабих тачака, тача«а које су делом 
нужна последица полиггичкпх и економских услова у .којима живимо, 
делом резултат чињепиие да je наша социјалиотичка изградља пионир- 
оми рад, који се не одвија мирно и глатко као пиколсш задата^, лего у 
веома тешкој борби .са материјалним снагама, са заос.талошћу, са «е*при- 
јатељем социјализма, са исонзерватизмом, са ни.ском друштвенсим овешћу, 
са лнерцијом практицизма итд. Зато ne треба заборавити да доношељем 
овог Уставног закопа посао још ни издалека није свршен. Мји омо поло- 

жили основу и оцртали јаону 'перспеживу 'развшжа. Међутим, сада -треба 
у .оветлости .те перспективе и у духу утврђених олштих приниила оисте- 
матски дограђшзати и (ра&вијати поједине секторе нашег државног и дру- 
штвеног уређења.

Сем тога, ja бих хтео на 'Крају да упозорпм na још једну страпу 
овог литања —  на лиггање о полиггичшм задапима свесних социјали- 
стичких снага у вези .са овим дубоким ироменама у нашим друштвеним 
односима. Иокуства нам већ сада показују олравданост наше дубоке вере 
у то да ће mame радне масе знати да употребе многобројне демократске 
обли'ке друштвеног самоуправл>ања na 'корист друштвене заједниие, a 
тиме и на своју 'сопствену, и да ће оне ту —  у коначном резултату—  
неизбежно ради.ти с0ц1ијалистич;ки и за социјализам. Али то ипак ne значи 
да ће 'Сви гги процеои. ићи само спонтано, 'стихиски n да лх ниигга —  
сем директни непријатељ социјализ>ма —  «е угрожава.

He, таква тхретстава била би погрешна па чак и опасна. Mih «ема̂ .мо 
посла ,само са ангисоциј aлпстичким отпором и не само са економском <и 
друштБеном заосталошћу у .самој друштвеној отрукиури. Ми се морамо 
борити и са ниском друшивеном свешћу, са појавама шпекулантства, 

партикуларизма, егоизма, локализма, са тенденцијама „ж̂ ивети на туђ
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рачун“, ca штеточинским односом према народној имовини, са несхва- 
тањима интереса заједнице итд. Све те и многе друге сличне појаве деј- 
ствују свуда и дејсггвоваће све дотле док за то буду постојали матери- 
јални услови. Саме no себи, ове појаве не могу да поткопају правац 
социјалистичког развитка. Алн, за њих .се често ухвати «епријатељска 
антисоцијалистичка рука и настојл да их претворл у свој лолшлчкп 
инструмент. Ту je, да>кле, озбиљна опасност за «аше даље успехе на 
путу којим смо ‘кренули, ажо се лротив тих појава нећемо апгивно, поли- 
■ТКЧ1КИМ средствотма, боритн. Ми мо.рамо уналред бити .свесни у чему су 
слабе гачке нашег сжтема и које су опасности које могу да запрете tom 
систему, да бисмо се могли борити против њих. Ако будемо, међутим, ту 
борбу занемаршвали, мрже нам се деситл да ћемо доживеФи тешке <неу- 
спехе и да he се лоново повампирити бирократоке тендениије враћања 
назад, на административне, то јест, у «крајњој линији, на бирократске и 
државно-калиталистичке обли:ке и методе управљања. A да би сваки 
озбиљнији бирок.ратски .рецидив био идентичан са тешким политичким 
поразом социјализма —  то je очигледно.

Ниj е, дакле, довољан са>мо Уставни за-кон, миппи други прописи и 
мере органа социјалистлчисе државе. Потребна je и политичка борба, 
пот.ребно je много објашњавања, лшого н^пора за развијање соција- 
листичке овести радних маса. Друг Тито je управо због тога у свом 
реферату на VI ишнгресу Савеза комуниста и ударао тако јак. акденат 
на вастштни и политички рад у радним масама.

Ja млслим да je и лредлог друга Тита о лретварању Народног 
фронта у Социјалистички савез радног народа ванредно важан допринос 
за оствареље тог задатка. Штавише, про.мене у друштвенлм односнма и 
н о б и  уставни пореда!К, >с једне, a стварање широког, масовног Социјали- 
стичког савеза радног ларода као отворене, јавне политачке трибине, a 
тиаде 'и школе социјализма, с друге стране —  само су два облика једног 
те истог кретан>а, и оба та обли!ка ми морамо паралелно да развијамо ако 
хоћемо да тгостигне.мо пун успех.

Према томе, не само «ов лривредни ситем и не caiMO h o b  Уставни 
закон него и друкчији методи и облици политичког живота —  и то je наш 
текући задатак, нераздвојно повезан >са свим осталим.

Политички значај ,с©их тих наших напора je изванредно вели«, не 
само за нашу земљу, него и за међународни социјализам уопште. Сво- 
јом праксом —  a не само политичким и лдеолошким аргуменгт.ма —  ми 
сваки даи све убедљивије доказујемо да совјетоки деспотизам не само да 
није неопходан облик социјализма, него да уопште није социјализам. Ми 
својом npaiKiCOM —  a не само теоретском одбраном —  склдамо са соци- 
јалистич.ког и асомуиистичког имена љагу, .коју je Стаљи« бацио на њ, 
употребљавајући то име за прткриваље и оправдавање државно-калита- 
листичког деспотизма и имлеријалиотичког хегемонлзма. И коначно, ми 
CBOjO'M праксом, корак ло .корак, до-казујемо да демократија не само да 
није никакав монопол капитализма, него, напротив, да ггек у усло-
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вима социјализма ona заиста може постати добро читавог народа. 
(Аплауз).

A то значи да je не ,само у иитересу нашег радног народа, него и у 
интересу социјализма уопште, да идемо и даље доследно и упорно, на 
челу с другом Титом, онмм путе.м који од данас обележава и нови 
Уставни закон. (Буран и дуготрајан ашлауз који се понавља неко- 
ли-ко шугга).

Претседавајући: Предлажем да прекинемо рад. Седницу закључујем, 
a наредну ћемо одржати данас после лодне у 5 часова са истилг днев- 
ним редом.
•u

(Седница je закључена у 13,20 часова).

• • 4 ... I
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ZAJEDNIČKA SEDNICA 
SAVEZNOG VEČA I VEČA NARODA

Dvadesetprva sednica
(12 januara 1953)

Početak u 17,20 časova.

Pretsedavao pretsednik Veća naroda Josip Vidmar.

Pretsedavajući: Otvaram dvadesetprvu zajedničku sednicu Save
znog veća* i Veća naroda Narodne skupštine FNRJ.

Zapisnik današnje sednice vod’će sekretar Veća naroda Skender 
Kulenović.

Izvolite saslušati zapisnik dvadesete zajedničke sednice.

Sekretar Skender Kulenović čita zapisnik XX zajedničke sedmce 
od 12 januara.

Pretsedavajući: Čuli ste zapisnik. Ima li kakvih primedaba? 
(Nema). Pošto primedaba nema, zapisnik se overava.

Prelazimo na dnevni red: Produženje pretresa Predloga ustavnog 
zakona o osnovama društvenog i  političkog uređenja i saveznim orga
nima vlasti >i Predloga zakona o sprovođenju Ustavnog zakona o osno
vama društvenog i. političkog uređenja i saveznim organima vlasti.

Prvi prijavljeni govornik je narodni poslanik drug Skerlovnik Ivo.

Ivo Skerlovnik (Izborni srez Slovengrađec, NR Slovenija): Dru
govi i drugarice narodni poslanici, u vezi ekspozea druga Edvarda 
Kardelja želeo b:h da se osvrnem na.pitanja demokratizacije naše na
rodne vlasti* i’ to naročito lokalnih organa vlasti, O tim stvarima hoću 
da govorim s obzirom na srez Slovengrađec.

Uspesi u razvoju demokratizacije naše narodne vlasti pokazali su 
se odmah posle reorganizacije narodnih odbora u proleće 1952 godine. 
Prilikom udruživanja nekadašnjih malih mesnih narodnih odbora u 
opšUnske, pokazalo se da je velika opština sposobnija da razvija samou
pravu i jača demokratijii. Prilikom spajanja narodnih odbora izabrani 
su iz starih u nove odbore najbolji ljudi i dobili smo takav sastav
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opštinskih odbora u kojima će odbornici dobro shvatit'!' zadatke koji im 
se .postavljaju, u kojma će se odbornici u svome radu osloniti na radne 
mase i produžiti' izgradnju na postavljenim demokratskim temeljima, 
temelj;ma 'koje je dalo naše socijalističko zakonodavstvo.

Kadi smo izveli upravnu podel u, reorganizaciju i decentralizaciju 
naše narodne vlasti, a naročito narodnih odbora, bio je, između osta
lih, naš prvi zadatak: kako i na koji način produbiti i učvrstiti demo- 
kratiju u našim narodnim odborima. Demokratizacija se produbljivala 
u raznim savetima, odborima i komisijama koje smo formirah«. Cilj 
ovog proširivanja narodne vlasti bio je taj da se vlast što više približi 
narodu i' taiko omogući svakom građaninu da učestvuje i  odlučuje o 
organima vlasti.

Posle sprovedene reorganizacije narodnih odbora bilo je na po
dručju našeg sreza u raznim savetima, odborima i komisijama opšton
skih narodnih odbora, pored članovai odbora, još oko 500 drugih gra
đana., što znači na jedan opštinski odbor oko 42 građana. Pri Sreskom 
narodnom odboru u Slovengradcu učestvovalo je u raznim savetima 
i komisijama 90 građana. Posle prošlih izbora, u decembru 1952 go
dine, učešće građana u savetima Sreskog narodnog odbora još više se 
povećalo tako da u njegovim demokratskim institucijama učestvuje 
123 građana. Isto tako, porastao je broj građana u savetima i komi
sijama opštinskih narodnih odbora gde, pored 'izabranih odbornika, uče
stvuje u svakoj opštini našeg sreza još prosečno 60 drugih građana.

Sve te činjenice jasno' dokazuju kako se naši radni ljudi osposo
bljavaju i kakosarađuju u narodnoj vlasti. Time što-su u savete narodnih 
odbora uključeni ljudi iz privrednih ii drugih organizacija i time što su 
izabrana veća proizvođača pojačala se uloga radničke klase i omogućila 
samoiniciativnost, a narodnim odborima otvorila se široka perspektiva 
za rad. Mnogi problemi rešavaju se sada mnogo brže, lakše i bolje, a pri
vredna i samoupravna snaga narodnih odbora ubrzano« jača. Narodni 
odbori osećaju se mnogo slobodniji u svome radu. Pokazala se velika 
samoiniciativnost opštinskih odbora kao celine i svakog pojedinog 
odbornika pa bilo to u privrednim ii ii u kulturnim pitanjima. Najveću 
inicijativu .pokazali su narodni odbori i njihovi saveti u komunalnoj de- 
latnosti. Građani su .posle reorganizacije i decentralizacije svojim 
učešćem mnogo doprineli na području te delatnosti. Čitav niz narodnih 
odbora pokazao je pojačan interes za rešavanje komunalnih pitanja, i 
to naročito tamo gde je razvijena industrija pa, prema tome, i data ma
terijalna baza, i gde su radni kolektivi pokazali: puno interesa za komu
nalnu delatnost, naročito posle prošlih izbora, kako za opštinske odbore, 
tako i za izbore- veća .proizvođača. Radni kolektivi shvatili su da je 
potrebno rešavati sva lokalna i komunalna pitanja, uporedo s ostalim 
problemima kraja. Konkretno, pokazalo se to u .poslednjim danima kad 
se diskutovalo o. sreskom društvenom planu. Radmčki savet železare 
Ravne, na Koroškem, shvatio je potrebu da podigne akumulaciju za 6

120

\



\

procenata, što će mnogo koristit5 i radnom kolektivu i Narodnom odboru 
gradske opštine Ravne. U tom prod ubija van ju demokratije pokazala 
se još jedna- pozitivna činjenica, naime, što pojedina preduzeća pri
stupaju rešavanju širih, međulok-alnih problema, kao što je opravka 
puteva, koji su u našem srezu u rdavom stanju. Takvo- shatanje stvar' 
рге godinu dana m’je bilo mogućno postići, jer tada radnički saveti > 
upravni odbori nisu još imali- pravilan odnos prema podizanju opšteg 
društvenog standarda i to čak i tamo gde su više puta u godini deÜl' 
dobit i gde bii se njihovom pomoći mogla komunalna i  kulturna delat- 
nost mnogo brže razvijati.

S obzirom na dailjii razvoj u učvršćivanju i produbljivanju demo
kratije naših narodnih odbora a naročito s obzirom na komunalnu i kul
turnu delatnost, potrebno- je rešiti i- pitanje samoupravnosti narodnih 
odbora i u finansiskom pogledu. Zakon o  opštinskim narodnim odbo
rima' predviđa da mogu narodni odbori pc-red mesnih samodoprinosa 
uvoditi i lokalno oporezivanje. Ta stvar dosada nije mogla doć: do 
izražaja, jer za to- nisu bili izdati .potrebni propisi. Mislim da je pogrebno 
sve propise s tim u vezi što pre izdati, jer bi se time omogućilo, na 
jednoj strani, široko interesov an je građana za odlučivanje: i saradnju 
u organima vlasti, a na drugoj strani, stvorila bi se f-'nansiska sredstva 
za razvoj komunalne delatnosti, ко-јa je u prošlim godinama, s obzi
rom na elektrifikaciju i industrijalizaciju naše države, zaostala.

Reša van je takvih problema biće mnogo bolje sada posle izvršenih 
izbora u opštinske i sreske narodne odbore, a naroč’to* za sreske, jer 
će u nj-ima u punoj meri doći do izražaja neposredni proizvođači, koji 
će odlučivati o svim tim pitanjima u veću proizvođača, gde će sami 
kontro-li'Sati kako će se raspoređivati stvorena finansiska sredstva za 
komunalne potrebe a to znači za pod-izanje životnog standarda stanov
ništva na području pojedinih narodnih odbo-ra i sresko-g narodnog 
odbora kao celine. Tu činjenicu potvrđuje dejstvo što su kolektivi i sv> 
građani pokazali veliki, interes prilikom poslednjih izbora, ikad su birah 
kandidate, a naročito na dan samih izbora.

Uzmimo' samo kao primer naše raštrkano brdsko .i .pogranično selo 
Koprivnu, gde je najniže ležeće imanje na nad morsko-j visini od 700 
metara i najvi-še na visini 1300 metara. Stanovnici toga sela, kojih ima 
nešto- preko 360, pokazalii su predanost socijalističkoj otadžbini kako u 
izborima za opštinski tako i za sreski narodni odbor i završili izbore do
10 časova pre podne stoprocentno, ma da je bio sneg već prilično veliki 
Pokazali su tim primerom, da idu putem tradicije iz Narodnooslobodi- 
lačkog rata To selo je bilo takoreći već od 1942 godine dalje slobodna 
teritorija n a r o č i t o  zbog visoke svesti stanovništva. Već kad su р:к> 
dlaeatM kandidate na zborovima birača, o svakom su kandadatu rasprav

ljah i tako .pokazali visoku svest a do izražaja je u punoj meri došla 
široka i d e m o k r a t s k a  zakomtost naše socijalističke države.
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Dokaz da sli demokratski principi na području našeg sreza došli 
u punoj meri do izražaja jeste rezultat izbora koji. i.znosi 97,8% učešća, 
što je dosada najbolji rezultat na .području sreza. Apstinirao je samo 
vrlo mali broj onih kojima se socijalistička demokratija nikako ne sviđa, 
a velika većina radnih ljudi u srezu je na ‘izborima manifestovala svoju 
predanost našem socijalističkom društvu, koje vodi istinski narodni 
učitelj —  drug Tito.

Izjavljujem da ću glasati za predloženi Ustavni zakon.

Pretsedavajući: Reč ima narodni poslanik dr Hinko Krizman.

Dr Hinko Krizman (NR Hrvatska): Drugovi narodni1 poslanici, 
uzimam riječ da kao član ipretstavništva NR Hrvatske u Vijeću naroda 
izjavim svoju sa glasnost i punu solidarnost sa svim principijelnim po
stavkama Prijedloga ustavnog zakona o osnovama društvenog i .poli
tičkog uređenja i o saveznim organima vlasti.

Ovaj Prijedlog ustavnog zakona —  uza sve svoje .ii široko i pre
cizno, izražene stavove —  znači samo jednu etapu, važnu i «presudnu, 
u izgradnji našeg ustavnog sistema u pravcu daljnjeg naprednog ra
zvitka našeg političkog ; privrednog života.

Mi idemo novim iputevima, kroz napore i borbe iprotiv «privredne 
zaostalosti, protiv slabooa. ljudskih i. neprijateljstava, vanjskih « unu
trašnjih. U tim naporima naše su težnje i naši ciljevi, uvijek i jednako 
stalni i određeni. Hoćemo da ostvarimo što puniji i što bolji i slobod
niji život u socijalističkoj zajednici ravnopravnih naroda i  slobodnih 
ljudi. Rukovođeni ov:m ciljevima, naši su novi putevi, doduše, teoretski 
trasirani naučnim socijalizmom, ali su bez uzora i. bez primjene .pro
vođenja u praksi. Tuđi nam .primjeri mogu pokazati samo kako ne 
treba da bude, aK kako treba, da bude —  to može da bude samo plod 
našeg iskustva, izraz razvitka i dostignuća našeg života.

U razvitku našeg društvenog i političkog života mi smo daleko na
prijed kročili od vremena kada je donesen Ustav '-z godine 1946. Poste
peno., a naročito zadnjih godina, nakon likvidacije starih odnosa, "zvr- 
šene su dalekosežne promjene unutrašnje strukture naše socijalističke 
zajednice —  novi privredni sistem i novi oblici upravljanja.

Kako je politički, razvitak uslovljen materijalnim faktorima i dru
štvenim odnosima, to su i ove osnovne promjene nužno determinirale -i 
promjenu našeg Ustava н. izmjenu političkih oblika vlasti.

Društvena svojina na sredstvima proizvodnje, samouprava proiz
vođača u privredi i demokratsko samoupravljanje u lokalnim organima 
vlasti postal' su nova, stalna osnova naše federacije, njenog privrednog 
i društvenog jedinstva i daljnjeg razvitka. Po njima su načelno uklo
njene sve smetnje koje su gušile inicijativu i odgovornost, a« otvorene 
široke mogućnosti slobodnog razvitka svih naših stvaralačkih snaga u 

demokrati}! i socijalizmu.
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Promjene Ustava koje donosimo razrađuju pravilno i logično ovu 
-osnovu i povlače liniju koju treba čuvati i izgrađivati d po njoj *ći uv>- 
jek samo naprijed. A koliko ćemo ići naprijed i kakove ćemo nove 
oblike ostvarit!, to ovisi o daljnjem našem privrednom razvitku, o poli
tičkoj svijesti 5 vrijednosti ljudi, o sve pravilnijoj i savršenijoj praksi.

Ustavne promjene otvaraju pred nama nova ogromna područja 
odgovornog rada, novih oblika i novih metoda. Samoupravljanje pro
izvođača u privredi i vlast radnog naroda u narodnim odborima osno
vica su privrednog i društvenog jedinstva. U njima je i poluga novog 
poretka, ali i njegova sudbina. Pravilno postavljene stvari, traže i nji
hovo pravilno provođenje. Najbolji principi dobij a ju svoju vrijednost 
u primjeni i u izvađanju, u vatri prakse. I najbolji oblici daju samo 
mogućnosti, ab om trebaju unutarnju izgradnju, puni sadržaj i unu
tarnju dinamiku za svladavanje i rješavanje onih poslova kojima ti 
oblici služe.

Mi imamo već iskustva i dosta uspjeha, alii put je dalek i  težak a 
zadaće velike. Na to je danas najozbiljnije upozorio Polpretsjednik 
Vlade drug Kardelj u svom ekspozeu. Zato je prva dužnost svakog 
č.ana naše socijalističke zajednice da na svakom mjestu i  sa svatkog 
položaja jača samostalnost, sposobnost ii odgovornost ovih organa de
mokratske društvene samouprave ii da nepoštedno razbija začarani 
krug birokracije, koja nije u urednoj administraciji, nego u samovolji 
i nezakonitosti, u nesposobnost i sebičnosti, u nepoštivanju prava 
čovjeka i volje naroda.

Ova Narodna skupština prestat će svojim radom п' raspustit će se 
skorih dana. Ona je izvršila znatan ii koristan zakonodavni rad, ali mi 
svi znamo dobro njene nedostatke i slabosti. Isključivo zakonodavni rad 
i objektivne okolnost' njenog sastava i dosadašnjeg sistema organiza
cijo vlasti udaljili su je od života i njenih osnovnih funkcija političke 
kontrole 'i vi šen ja narodne vlasti.

Tako je možda moralo biti, ali tako nije moglo ostati. Stožer naše 
ustavne reforme jesu za-to odredbe o Saveznoj narodnoj skupštini, kao 
centralnoj državnoj ustanovi i najvišem organu vlasti. Precizno izra
đene odredbe Ustavnog zakona u glav? II o Saveznoj narodnoj skup
štini, o Saveznom v'jeću i Vijeću proizvođača i o njezmim izvršnim 
organima; otvaraju sasvim nove perspektive rada narodnog predstav
ništva, ali istodobno i njegovih novih, većih dužnosti i odgovornosti. 
A koliko će se ove dužnosti' i odgovornosti narodnih poslanika pravilnije 
vršiti, a prava Narodne skupštine v;še priznavati, toliko ćemo sigur
nije ići naprijed, u sve potpunije demokratsko uređenje i u boiju iz
gradnju slobodnije i razvijenije socijalističke zajednice.

Druo-ovi narodni poslanici, dozvolite mi ioš da se osvrnem na 
odnos federacije i federalnih jedinica, kako je ocrtan u Prijedlogu 
ustavno«' zakona. U tom чпа razlika prema odredbama Ustava iz go
dine 1946 pa je bilo sa nekih strana prigovora, više akademskih i  for-
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malističkih, kao da .prava narodnih republika prema federaciji nisu ovim 
Prijedlogom ustavnog zakona dovoljno 'izražena i osigurana, naročito 
uslijed ukidanja Vijeća naroda kao posebnog doma-.

Federativno uređenje naše državne zajednice nije ukočena, mrtva 
državno-pravna formula. I ono je podvrgnuto razvitku uslovljenom 
društvenim odnosima ii materijalnim faktorima.

Naš je federalizam više nego* ustavna garantija. On je živa snaga 
koja u zajedničkom životu neprestano, djeluje, jačajući cjelinu u korist 
dijelova i dijelove u korist cjeline.

Narodno jedinstvo i državna zajednica n,:su statički nego dina
mični pojmo-vi. Oni se neprekidno ostvaruju, jačaju i’i slabe, prema 
tomu koliko činjenice zajedničkog života više ili manje jačaju unu
tarnje ujedinjenje zajedničkim đruštveno-ekonomskim .interesima! i sve 
većom sviješću o njima.

Naš federalizam je stvarnost 'i- praksa, u kojoj se principi federa
tivnog uređenja, suverenosti i ravnopravnosti naroda dosljedno pro
vode i poštuju, a društveno-ekonomskii interesi u ikonst zajednice i u 
korist dijelova podjednako priznaju i  podjednako zadovoljavaju.

Naši separatizmi nisu imali svoj izbor samo u atavističkim sla
bostima ii teškom naslijeđu naše prošlosti, u nekulturi i nepoznavanju, 
nego« su imali svoj najjači osnov i. opravdanje u ekonomskoj nejedna
kosti i izrabljivanju, u suprotnim i sebičnim 'interesima kapitalističke 
privrede pojedinih dijelova stare države.

Likvidacijom kapitalizma iščupan je i ovaj otrovni zub separatizma, 
a socijalistička đemokratija, društvena svojina i sve jača svijest veli
čine zajedničkih interesa п potreba zajedničkih napora, postaju stalni 
osnovni faktori našeg federativnog uređenja, faktori jači' i vredniji od 
svake državno-pravne nagodbe i ustavnih garantija.

Društvena svojma nad osnovnim sredstvima proizvodnje, samou
pravljanje proizvođača u privredi i upravljanje radnog naroda u općini, 
gradu i kotaru postali su oni osnovi; iz ikojih izviru i po kofma se imaju 
formulirati odnosi i funkcije federacije i narodnih republika.

U Prijedlogu ustavnog zakona ovi su odnosi pravilno utvrđeni, a 
društvena funkcija« federacije, u čl. 9 Prijedloga, točno određena i 
kasnije dosljedno« primijenjena kroz daljnje članove prijedloga o pra
vima Savezne narodne skupštine, njenih izvršnih organa i organa sa
vezne državne uprave.

Istodobno su prava ii samostalnost narodnih republika« utvrđeni još 
više i)~potpunije nego u Ustavu iz godine 1946. Ukidanje Vijeća naroda 
kao posebnog do«ma nije diskriminacija prava narodnih republika. De- 
.Iegacijy~narodnih republika« u Saveznoj narodnoj skupštini date su 
ustvari iste ovlasti i iste funkcije koje je dosada imalo i Vijeće naroda 
u pravcu pretstavljanja i čuvanja prava narodnih republika. Nove forme 
Vijeća naroda, i bez posebnog doma, ipotpuno ostvaruju sistem garan
tija federalne ravnoteže, jer utvrđuju obaveznoxodvojeno ii ravnopravno
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rješavanje pretstavnika narodnih republika o promjeni Ustava, o sa
veznom društvenom planu, o odluci da li je potrebno donašanje osnov
nog saveznog zakona, kao i uvijek kad se na dnevnom redu onalaz: pri
jedlog zakona ili* drugog akta koji se tiče ustavom utvrđenog odnosa 
narodnih republika i federacije.

Ovo odvojeno i ravnopravno odlučivanje, zatim pravo veta po 
čl. 48 prijedloga, ustavne garantije čl. 47 u slučaju neslaganja, kao <i 
pravo- žalbe republika« protiv uredaba Saveznog izvršnog vijeća dovoljni 
su instrumenti eventualne obrane prava narodnih republika od presi
zanja saveznih organa vlasti.

Daljnji napredak u razvitku federativnog ppncipa ogleda se u uki
danju dosadašnjih savezno-republičkih ministarstava i  savjeta. Time 
prestaje zahvaćanje u republičku nadležnost po saveznim upravnim 
organ'ma, a garantira se puna samostalnost republičkih organa u svim 
poslov ma koji nisu u nadležnosti federaci je.

Isto- tako, učvršćen je i princip federacije odredbom (čl. 111) o 
izvršavanju saveznih zakona i propisa samo preko republičkih organa 
i narodnih odbora, osim kada se radi o poslovima koj’’- su od općeg inte
resa za sve republike.

Odredbe glave III prijedloga ne ograničavaju prava narodnih repu
blika da samostalno donose svoje ustavne zakone. Ove odredbe sadrže 
samo principe organizacije narodne vlast? u republikama, saglasno 
općim ustavnim principima. Time se osigurava samo potreban potpu- 
ni'ji sklad republičkih ustava međusobno i sa Ustavom i zakonima 
federacije.

Sa svim ovim novim odredbama Ustavnog zakona o< odnosima 1 
funkcijama federacije i republika dovedeno je naše federativno uređenje 
u suglasnost sa izmjenama unutrašnje strukture naše soc:jalističko- 
demokratske države.

U našoj stvarnosti ле će biti i ne može biti opreka g protuslovlja 
između interesa federacije i narodnih republika. Ne može 'biti ni njihove 
povrede, jer sve što imamo i sve što ostvarujemo —  sve je jednako 
naše, kao sto je uvijek jednak i. jedan cilj svih naših napora: nezavisna, 
napredna, demokratska i socijalistička Jug-oslavija, zemlja ravnoprav
nih naroda i slobodnih ljudi.

Drugovi narodni poslanici, pošto predložene promjene Ustava ja
čaju federaciju ч osiguravaju prava narodnih republika, a istodobno 
otvaraju slobodan put daljnjem socijalističkom društvenom razvitku, 
to izjavljujem da ću glasati za Prijedlog ustavnog zakona i Zakona o 
njegovom provođenju u načelu i u pojedinostima. (Buran apjauz).

Pretsedavajući: Reč ima Savo Brković.

Savo Brković (NR Crna Gora): Drugovi i drugarice narodni po
slanici u vezi sa Predlogom ustavnog zakona ja bih želio da istaknem 
neka pitanja, koja kao i sva ostala, Predlog ustavnog zakona rješava
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u duhu naveg daljeg društveno-ekonomskog razvoja i u ovom rješenju 
polazi sa ,potpuno novog stanovišta od onoga koje je sadržavao elan 14 
Ustava FNRJ od 31 januara 1946 godine. Naime, on polazi od toga 
da je opštenarodna imovina, to jest, imovina u rukama države, u svom 
daljem razvoju .prerasla u društvenu svojinu pod upravom neposrednih 
proizvođača/, što je kod> nas sprovede no u život još u drugoj polovini 
1950 godine Osnovnim zakonom o upravljanju državnim privrednim 
preduzeema od strane radnih kolektiva.

Predaja pr5vredn:h preduzeća, ustvari, pnvrednih organizacija, na 
upravljanje neposrednim .proizvođačima, odnosno radnim kolektivima 
imala je i ima ogroman, revolucionarni značaj ne samo za dalji razvoj 
naše Revolucije i socijalističke izgradnje kod nas, već i uopšte revo
lucionarne socijalističke misli u svijetu, htio to danas neko da vid5 ili ne. 
Još 1950 godine mi smo Osnovnim zakonom o upravljanju državnim 
privrednim preduzećima otvoreno najavili borbu birokratizmu i otpo
čeli da rušimo sva uporišta odakle je on mogao da crpi svoju snagu,, 
bilo to u privredi bilo u organima vlasti * uprave. Polazeći od načelne 
postavke samoupravljanja proizvođača u privredi', samoupravljanja 
radnog naroda u opštini, gradu i srezu, kao i samoupravljanja radnog 
naroda u oblasti nauke, kulture i socijalnih službi, stvoreni su svi uslovi 
za dalji razvoj socijalističke demokrat5je, koja je već danas faktički 
postala politička stvarnost i pokretačka snaga našeg daljeg razvoja.

Samoupravljanje proizvođača u privredi po svoj suštfrii pretstavlja 
najveće demokratsko pravo, jer omogućava radnim ljudima da uče
stvuju u određivanju 5i raspodjeli viška rada, a na taj način se jedino 
i uspostavlja suverenitet radnog naroda, ustvari, neposrednih pro:zvo- 
đača u oblasti privrede. Samoupravljanje proizvođača u privredi je te
kovina bez koje bi, svakako, bilo na papiru samoupravljanje radnog' 
naroda u opštini, gradu 'i srezu, kao i samoupravljanje radnog nareda 
u oblasti prosvjete, kulture i socijalnih službi. Samo-upravljanje radnog 
naroda u svim vidovima državnog i društveno-ekonomskog života omo
gućava široki razmah stvaralačke inicijative trudbenika i najsigurniji 
je oslonac u borbi protiv svih reakcionarnih i konzervativnih elemenata 
koji teže povratku na staro-, kao i prot ivu birokratizma, i svih biro
krata na djelu.

Na ovaj način se raskidaju sve mreže ili bolje da kažem vezer 
koje su linijom uprave od centra do sreza bile stvorene na osnovu po
dređenosti nižih organa uprave višrm. Postavljanje ovih odnosa na baz5 
uzajamnih prava i dužnosti omogućava da samoupravnost radnog na
roda u opštini, gradu i srezu dođe do punog izražaja, čime se zadaje 
odlučan udarac svakoj đržavno-kapitalističkoj birokratskoj tendenciji 
i  kroz Predlog ustavnog zakona dolazi do punog izražaja postavka da 
sva vlast u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji pripada radnom 
narodu. U Predlogu ustavnog zakona postoje izričit* propisi da se za 
vršenje poslova iz nadležnosti federacije odnosno narodne republike
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mogu samo zakonom obrazovati u op>-tini, gradu i srezu upravni organi 
neposredno podređeni saveznim odnosno republičkim organima uprave, 
što je po mom mišljenju, dovoljna garantija za- samoupravljanje radnog 
naroda u opštini, gradu i srezu. Na ovaj način je uspostavljen poli
tički sistem socijalističke demokratke u kome neposredni proizvođači 
učestvuju u raspodjeli- viška rada, što je bio i danas je ostao, gdje nije 
već postao stvarnost kao koci nas, ideal svih naprednih i radnih ljud~' 
u njihovoj vjekovnoj borbi za socijalno oslobođenje.

Predlog ustavnog zakona predviđa da Saveznu narodnu skupštinu 
a analogno tome ii republičke narodne skupštine, sačinjavaju dva doma
i to: Savezno v:jeće i Vijeće proizvođača. Uvođenje ustanove Vijeća 
proizvođača:, na današnjoj etapi našeg razvoja, koje ravnopravno uče
stvuje sa Saveznim vijećem u odlučivanju takoreći po svim bitnim 
pitanjima našeg državnog i društveno-ekonomskog života, dovoljno 
jasno govori o O'Fginalnostii našeg puta u borb5- za dalju izgradnju 
organa vlasti u prelaiznom periodu, govori dovoljno jasno da smo se mi 
oslobodili' šablona i, koristeći se osnovnim marksističkim postavkama, 
krećemo se smjelo naprijed svojem sopstvenim putem, oslobađajući se 
svega onoga što eventualno ne pokaže svoju životnu snagu prilikom 
provjeravanja u praksi*.

S obziro-m na našu privrednu nerazvijenost, ustanova Vijeća pro- 
’zvođača treba jasno da podvuče rukovodeću ulogu radničke klase na 
današnjem stepenu razvoja proizvodnih snaga kod nas i da, ako bi b:lo 
potrebno, bude neposredna garantija našeg daljeg pravilnog kretanja 
na putu izgradnje socijalizma. Isto tako, Vijeće proizvođača će pomoć1, 
s obzirom da- ga biraju neposredni -proizvođači iz svoje sredine, da se 
poboljša i usavršava radničko upravljanje privrednim organizacijama i, 
besumnje, pokazaće svoju cijelishodnost na sadašnjoj etapi našeg

. u Takođe je potrebno istaći' samoupravljanje u oblasti prosvjete,, 
kulture * socijalnih službi koje predviđa. Predlog ustavnog zakona, a 
kojo se ostvaruje kroz dvije forme, 5 to: putem osnivanja samouprav
ah  ustanovai koje vrše poslove prosvjete, kulture i socijalnih službi, 
kao ii na taj način što u upravnim organima ovih ustanova učestvuju 
pretstavnici društvenih i stručnih organizacija d građana., koji po svo
jim ličnim i stručnim sposobnostima mogu najviše doprinijeti uspje
šnom radu ovih ustanova. Prenošenjem raznih državnih funkcija na 
samoupravne ustanove stvaraju se svi uslovi da društvo, putem slo
bodnog udruživanja radnih ljudii, .preuzima na sebe da obavlja niz 
važnih* poslova, što očito govori o tome da je neposredno miješanje 
organa uprave, u ovim oblastima, počelo po nizu p’tanja da postaje
suvišno __ ustvari, stvoreni su uslovi da se državne funkcije u ovim
oblastima društvenog života,, mogu slobodno prenijeti' đjelimično na 
d r ž a v n o - d r u š t v e n e  organe koji će po nizu pitanja odlučivati neposredno 

u ime društva.
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Kroz Predlog ustavnog zakona dolazi do punog izražaja stano
vište da država i državni organi -treba da budu sluge društva ć* oruđe 
radnog naroda u prelaznom periodu, u njegovoj borb ii za izgradnju 
socijalizma, odnosna komunističkog društva, «te u vezi sa svim izlo
ženim 'izjavljujem da ću glasati za ovaj zakonski predlog. (Aplauz).

Pretsedavajući: Reč ima Nikola Minčev.

Nikola Minčev (Izborni srez kavadarski, NR Makedonija): Dru
govi* i> drugarice narodni poslanic», usvajanjem Ustavnog zakona o 
osnovama društvenog i političkog uređenja Federativne Narodne Re
publike Jugoslavije i saveznim organima vlasti, Narodna skupština 
(drugog saziva) zapisaće u svom radu najveće dostignuće. To će biti, 
ustvar-:, rezultat logičnog razvitka njenog zakonodavnog rada, koji je 
neobično bogat i cd velikog principijelnog značaja, jer obuhvata takve 
zakonske akte, kao što je zakon o trudbeničkom upravljanju i Zakon
o  narodnim odborima, koji, besumnje, pretstavljaju u izgradnji, so- 
eijailizma ugaone kamene, znače učvršćenje postignutih tekovina, i 
moćne instrumente za dalje razvijanje socijalističkih snaga.

Ovaj ustavni zakon rezultat je, kao što je to već i naglašeno, dugo
trajne v široke diskusije, razmatran je i diskutovano je o njemu ч u našim 
državnim organima i u društvenim organizacijama, diskutovali su o 
njemu i- stručnjiaci i građani širom naše zemlje.

Praksa zakonodavnog rada naše Vlade i пабе Skupštine odlikuje 
se time što omogućuje da dođe do izraza mišljenje i inicijativa najširih 
masa i pojedinaca, da se najvažniji zakonski predloži pre по što dođu 
do Narodne skupštine temeljno i principijelno prodiskutiraju, tako da 
ustvaril oni u osnovi već izražavaju, u najvećoj mogućoj men, mi

šljenje naših radnih ljudi. -

Usvajajući u potpunosti predloženi Ustavni zakon, iiteo bih samo 
ukratko da dodirnem dva pitanja.

Smatram da je u Ustavnom zakonu pored drugih osnovnih načela 
našeg političkog i društvenog uređenja, potpuno pravilno fi* jasno po
stavljeno' pitanje odnosa federacije i republika, kao i odnosa republike
ii narodnih odbora. O tome je drug Kardelj pre podne temeljno i doku
mentov a no govorio.

Nesumnjivo, [postavljanje tog pitanja u Ustavnom zakonu odgo
vara našoj današnjoj stvarnosti, no isto tako ono je tako postavljeno 
da omogućava demokratsko-socijalistički razvitak naše jedinstvene 
zajednice da se odvija nesmetano, uspešno savlađujući elemente koji 
bi se isprečili na tom putu.

Naša -socijalistička zajednica počiva na jedinstvu ii ravnopravnosti 
svih naroda Jugoslavije kao primarnom društveno-političkom interesu 
za sve narode ;i svakog posebno —  zato Ustavni zakon predviđa da je 
jedan od osnovnih zadataka federacije da štiti jedinstvo i ravnoprav

ne

\



nost naših naroda.. Zato se i federacija javlja kao nosilac interesa svih 
naroda Jugoslavije.

Time je jasno podvučeno da su jedan od osnovnih elemenata i 
garantija ne samo za pobedu u Oslobodilačkom ratu i socijalističkoj 
Revoluciji, nego i dalje u našem socijalističkom razvitku, b4i i ostaju 
bratstvo ii jedinstvo naroda Jugoslavije.

Dosledno razvijajući princip decentralizacije i demokratizacije, 
savezni Ustavni zakon predviđa dalje odredbu u slučaju razmimoil.a- 
ženja između saveznog п republičkog zakona, tako u tom slučaju 
.primenj'ivaće se savezni zakon, no zato narodna republika ima pravo 
da pokrene postupak za ocenu saglasnosti saveznog i republičkog za
kona sa saveznim Ustavom.

Tako postavljeni demokratski odnosi među federacijom I narod
nim republikama obezbeduju u potpunosti kako jedinstvo našeg prav
nog sistema tako i prava narodnih republika.

Našim radnim ljudima je jasno da je nemogućno ostvariti ravno
pravnost i jedinstvo naših naroda, nezavisnost i slobodu svih naroda 
Jugoslavije i svakog posebno, ako u isto vreme ne obezbedimo jedin
stvo državnog, privrednog i carinskog područja, jedinstvo privrednog 
sistema 1 planski razvitak narodne privrede u celini, jedinstvo socija
lističkog društvenog i pravnog sistema.

To nam- je pokazala prošlost naših naroda, to nam potvrđuje 
svakog dana, svakog časa naša stvarnost, a zakonitost našeg društve
nog i privrednog razvitka sve više će učvršćivati i cementirati našu 
socijalističku zajednicu.

Saveznim Ustavnim zakonom ovo je obezbeđeno. A još više naš 
put socijalističke demokrati je, pre svega prava neposrednih proizvo
đača na samoupravljanje, rušiće sve ostatke partikularizma svake 
vis e,'koji: so još uvek ovde-ondfe pojavljuje. Jer, radni narod, pre svega 
radnička klasa ne može imati neke svoje uske lokalne interese, koji b' 
bih .protivni interes:ma cele naše socijalističke zajednice.

Otuda ce svakako bdi potrebno da se princip jedinstva naše zajed
nice naročito istakne u razrada republičkih ustavnih zakona, čije dono
šenje neposredno pretstojl.

Republički ustavni zakoni zasnovani na postavkama saveznog 
U s t a v n o g  zakona, morali ,b>. pored gornje razrade, posebnu pažnju da 
•posvete odnosima između republike i narodn'ih odbora.

U tom .pogledu od osobitog je značaja istaći da je Ustavni zakon 
jasno fiksirao da je samoupravljanje radnog na,roda u srezu, gradu i 
opštini jedno od osnovnih načela naše socijalističke izgradnje i os
novna prava n a r o d n i h  odbora nikakvim zakonom, pa ni republičkim 
ustavom, ne mogu se oduzeti ili okrnjiti.

Ustvari, re p u b lič k i ustavni zakon mora da znač' potvrdu i dalju 
razradu najosnovnijih prava narodnih odbora i da onemogući rađanje 
republičkog centralizma i uzurpiranje prava narodnih odbora.

9 Ст. белешке VI p. з. 129



No, svakako, ovakva decentralizacija i demokratski odnosi: između 
republike i narodnih odbora ne znače da narodni odbori imaju istovetan 
odnos prema republici, kao republika: prema federaciji, tj. da republika 
pretstavlja neku vrstu federacija narodnih odbora. Jer, republika ima 
pravo nadzora u pogledu zakonitosti1 rada narodnih odbora, ona treba 
da im pruža pomoć u njihovom razvitku, a u skladu sa saveznim dru
štvenim planom, da usklađuje razvitak na svojoj teritoriji i dr.

Ovako jasno formuilisani odnosi znatno će doprineti za naš datlji 
demokratski i socijalistički razvitak, a samo naša praksa potvrđuje 
njihovu pravilnost.

Isto tako, sam naš razvitak i svesna uloga snaga socijalizma, po
kazale u budućnosti kakve će nove mere biti .potrebne za dalje uskla
đivanje ovih odnosa u skladu sa delovanjem društvene zakonitosti.

Svakako je neobično važna svesna borba protiv sviih [part'kulari- 
stičkih ili centralističkih tendencija1 koje će se još uvek pojavi jivaitir 
istma sve slabije, no koje ne treba i kao takve potcenjivati.

Drugo pitanje na koje želim da se osvrnem jeste pravo radnog 
naroda na samoupravljanje u oblasti prosvete, kulture i socijalnih 
službi.

Kod nas je u tom pogledu učinjen znatan napredak. Međutim, 
iako se u organizaciji naše državne uprave u oblasti prosvete, kulture 
i. socijalne službe prilično odavno pošlo pravcem pretvaranja čisto 
državnih organa u poludržavne i poludruštvene, možemo reći da> nisu 
postignuti onakvi rezultati kakvi su se mogli .postići.

Uzrok tome, po mome mišljenju, leži pored drugih razloga т u radu 
savetai koji su manje-više zadržali stari način rada., pre svega centra
listički, naime saveti koji su formirani u cilju postepenog podruštvlja- 
vanja ovih službi centralistički su nastupali u odnosu na ustanove ' 
zato su one do dan danas uglavnom sa malo samostalnih prava. Pored 
toga, sastav samih saveta, sem delimično onih ti narodnim odborima, 
i to posle donošenja Zakona o narodnim odborima, uglavnom ne pret
stavlja društvo i organizacije koje su zainteresovane u ovim oblastima,- 
Prepreke demokratskom razvitku u ovoj oblasti leže u jednostranom 
shvatanju da se demokratizacija i. decentralizacija u ovim oblastima 
društvenog života sastoje u tome što bi upravljanje ustanovama i or
ganima bilo isključivo pravo prosvetnih, kulturnih i drugih radnika, 
koji su na radu u ovim ustanovama,.

Međutim, ne ulazeći dublje i podrobnije, poznato je da> je društvo 
kao celina zainteresovano razvojem tih društvenih službi) i ne može se. 
zamisliti njihovo pravilno, i. u interesu društva, funkcionisanje ako u 
njihovom upravljanju me učestvuju pretstaivnicii ceillokupnog radnog 
naroda.

Savezni Ustavni zakon predviđa samo opšta načela u ovoj oblasti, 
a u organizaciju savezne državne uprave, ukidanjem dosadašnjih sa
veta, ide se dalje u pravcu decentralizacije ovih službi!. Svakako da b«
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republički ustavni zakon, a naročito .posebni zakonodavni rad iz ove 
oblasti morao ovo pitanje dalje da razradi i da konkretizuje na bazi ovih 
opštih postavki

U svim oblastima društvenog i privrednog života ovaj Ustavni; za
kon uglavnom daje osnovne smernice, što onemogućava slobodan raz
vitak društvenih snaga i usmerava ih odlučno putem socijalističkog 
razvitka.

Zato je on tako jednodušno prihvaćen i odobren od svih naših 
‘ljudi. Zato i ja izjavljujem da, ću sa oduševljenjem glasati za predloženi 
Ustavni zakon. (Aplauz).

Pretsedavajući: Reč ima narodm .poslanik dr Zaćm Šarac.

Dr Zaim šarac (Izborni srez Konjic, NR Bosna i Hercegovina): 
Drugovi. i drugarice narodni poslanici, drug Kardelj se jutros, govo
reći o principima Ustavnog zakona, osvrnuo na princip slobode 'i osnov
nih prava- čovjeka. Ja bih s toga htio da govorim nešto više o odred
bama koje se tiču tog problema.

Odredbe o osnovnim građanskim i političkim pravima nemaju u 
svim zemljama danas ni faktički ni pravno onaj značaj kakav su te 
odredbe imale ranije,, a naročito u eposi kad je to bila parola progre
sivnog shvatanja individualne slobode i kad je to imalo revolucionaran 
karakter protiv porobljavanja čovjeka, čime se Obilježavao osnovni 
preobražaj novog ustavnog tipa vladavine prema prethodnom, prermai 
apsolutističkom.

Iako se naša vlast ■— izrasla u herojskoj borbi — izgrađivala od 
početka Revolucije kao djelo samog naroda, a slobode « prava građana 
u tom procesu kod nas nisu pretstavljal'i rezultat nekog otimanja, neke 
torbe sa svojom vlasti, odnosno neki paravan između zaštitnih sfera 
građana i vlasti, ipak Ustav iz 1946 godine sadrži, jedan poduži odeljak, 
čija glava V nosi naslov »Prava i dužnosti građana«, u kojoj su formu- 
lisana sva ona tipično lična i politička prava., gdje je jedinstvo .prava i 
vlasti došlo do izražaja, osiguravajući vrlo široku osnovu za detaljniju 
obradu i sprovođenje postavljenih principa. Pored ovih tzv. klasičnih 
prava, unesena su prema tadanjim datim političko-ekonomskim uslo- 
viima izvjesna ekonomsko-soci jalna prava.

Na bujni tempo progresivnog razvoja našeg društveno-ekonom- 
skog kretanja naše zakonodavstvo je pravovremeno i pravilno reago- 
valo, djelujući u pravcu zaštite .trudbenika grada i sela sa ciljem likvi
dacije svih oblika izrabljivanja, i to u tako krupnim razmjerama, da su 
kroz ovih sedam godina ustavom priznate slobode i prava građana 
većim dijelog razrađeni, praktično zaštićeni odnosno sprovedeni.

Štaviše, potpuno nove, značajne društveno-ekonomske i političke 
promjene na putu socijalističkog napretka u našoj zemlji, došle su do 
izražaja u Predlogu ustavnog z.akona i u .pogledu sadržajno proširenih 
i potpuno novih prava .pojedinaca, i to individualno i kroz kolektive, a
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naročito odredbama o pravima proizvođača Si radnog naroda kao i o 
novoj sadržim i formama vlasti radnog naroda1, pružajući pritom široku 
osnovu budućem zakonodavstvu da ta prava razrađuje i razvija.

Odredbe glave V Ustava iz 1946 godine u osnovi ostaju na snazi', 
jer nisu u suprotnosti sa Predlogom ustavnog zakona, štaviše, u članu 
5 Ustavnog zakona zajamčuju se slobode udruživanja radi ostvari
vanja mnogostranih zajedničkih interesa, a posebnom odredbom naro
čito ise ističe ustavna garancija ličnim slobodama Hdrugim osnovnim 
■pilavima čovjeka i građanina, a zatim potpuno novo, krupno pravo 
trudbenika na odgovarajuće zaposlenje.

Slobode $ prava čovjeka su historiska pojava kao što su to i država 
i ostala prava. Kako su se društveni ustavi proizvodnje razvijali i kako 
se svijest kod trudbeničkih masa | ostalih progresivnih snaga uzdizala 
i kako je njihova snaga organizaciono jačala $ osposobljavala se za 
samostalniji politički život, tako se pored opiranja ipak s-ve oštrije i 
pravilnije ii demokratskije rješavao problem o vrijednosti čovjeka i 
njegova dostojanstva i u vezi sa rastućom snagom i sviješću masa, 
varirala je i h'sta priznanja, a kasnije i osiguranja, priznatih osnovnih' 
prava čovjeka.

Priznanje i zaštita prava čovjeka — kako individualno politički 
tako i ekonomsko-socijalni — odgovara danas željama miiiona ljudi i 
ono je već i shvaćeno kao neophodno sredstvo i moćan faktor za stva
ranje hitnih ušlo v a mira u svijetu. Razumljivo je stoga da trudbeničke 
mase, sa,vremena 'demokratska svijest progresivnih snaga u svijetu 
traže da se tom problemi, pitanju, slobode I prava čovjeka, temeljitije 
prilazi i sadržajnije rješava.

Unapređenje i potpomaganje poštovanja prava čovjeka i osnovnih 
sloboda postalo je i međunarodnom obavezom ' članioa Ujedinjenih 
nacija i jedarf od ciljeva ove međunarodne organizacije. Štaviše, ispu
njenje ovih obaveza postavlja se kao jedan od uslova za učvršćenje 
mira u svijetu.

U ispunjenju ovoga cilja u Parizu je na, III zasjedanju Generalne 
skupštine Ujedinjenih nacija prihvaćena, bez ijednog glasa protiv, 
»Opšta deklaracija o pravima čovjeka«, čiji je potpisnik i naša zemlja. 
Ovaj problem, dakle, nije više unutarnji problem pojedinih država nego 
i njihova međunarodna obaveza kao i obaveza najveće međunarodne 
organizacije.

Iz godišnjaka koji sadrži pregled ustavnih ii zakonskih tekstova o 
razvoju prava čovjeka i osnovnih sloboda u 66 zemalja, upadno zao
staje opšti položaj' širokih narodnih masa pa time i prava pojedinaca 
iza opšteg mjerila koje treba prema uvodu i onih 30 članova Deklara
cije prava čovjeka da postignu sve zemlje i svi narodi.

štaviše, još ima zemalja čiji su ustavi, doduše, već odavno okićeni 
dekla,racijama o slobodama i pravima, građana, ali je to ustvari ob
mana, jer uživanja tih prava nijesu u praksi ostvarena.
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I danas, s obzirom na plaćanje najamnine — radne snage, postoji 
u raznim vidovima diskriminacija ne samo« po nacionalnim i rasnim 
razlikama nego i prema ženama, i to bez obzira- što. se radi o istom 
poslu sa istim radnim učinkom.

Generalnll sekretar Ujedinjenih naeiijai podvlači u godini 1961 da 
je prostrana razdaljina između ciljeva Opšte deklaracije o pravima 
čovjeka | današnje prakse u svijetu.

Međutim, svi- trudbenici socijalističke Jugoslavije mogu ponosno 
tvrditi da smo u našoj zemlji, na putu u socijalizam, sve što je zavisilo 
od naše volje, od konkretnog društveno-ekonomskog razvoja i našeg 
opšteg međunarodnog položaja, učinili ne samo u pogledu prizlnanja 
i obezbeđenja nego i ‘»provođenja pravai čovjeka već smo, u vrlo krat
kom periodu revolucionarnog razvoja, otišli dalje, u suštini ’ mnogo 
dalje, u pretežnim kategorijama nego. što je to sadržano i u samoj 
0-p.itoj deklaraciji o pravima čovjeka.

Najsadržajnije priznanje i zaštita slobode i prava čovjeka u uslo- 
vima socijalizma jeste da. se što. demokratskijim mjerama trudbeničke 
mase pojedinačno i- kroz kolektiv zaštite od svih oblika izrabljivanja 
kao. i da se stvarno omogući da radni ljudi čim nepcsrednije učestvuju 
u odlučivanju o plodovima njihova rada i da čim masovnije ii neposređ- 
nije učestvuju u državnim | društvenim funkcijama.

Od donošenja Zakona o agrarnoj reformi, zakona o nacionalizaciji 
sredstava za proizvodnju, Osnovnog zakona o upravljanju državnim 
privrednim .preduzećima, Opšteg zakona o narodnim odborima ii raznih 
drugih zakona i. propisa pa do ovoga Ustavnog zakona danas su već 
u socijalističkoj Jugoslaviji — kao ni u jednoj drugoj zemlji — zakon
ski i  u praksi spriječena izrabljivanja čovjeka, po čovjeku, sprovedene 
i O'fcezbijeđene realne mogućnosti daljeg razvitka i  originalnih novih 
oblika socijalističke demokratičnosti, a naročito mnogobrojni vidovi na
rodne samoupravnosti. U članu 4 Ustavnog zakona utvrđuje se da su 
društvena svojina na sredstvima za proizvodnju, samoupravljanje ' 
proizvođača u privredi i samoupravljanje radnog naroda u opštini!,.' 
gradu i »rezu osnova društvenog i političkog uređenja zemlje.

Precizirajući pojedine funkcije federacije, u članu 9 Ustavnog za
kona rečeno je da federacija, između ostalog, ima pravo i dužnoet da 
obezbjeđuje slobode i demokratska prava građana i  njihovu ravnoprav
nost bez obzira na narodnost, rasu i vjeroispovjed.

Iako u .našoj zemlji djela povrede, ravnopravnosti građana na 
osnovu razlike nacionalnih, rasnih ili po vjeroispovjesti po svom broju 
ne čine neku društvenu opasnost, ipak su ovakva djela .kao društveno 
opasna I zbog toga kažnjiva po našem Krivičnom zakoniku, Ustavni 
zakon ovom pravu zaštite daje i ustavnu gairantiju. (

Za čitavih 40 godina austrougarske vladavine u Bosni i Herce
govini ni jesu donošeni nikakvi zakoni odnosno propisi kojim b i se odre
dila dužina radnog vremena« i regulisali ostali, radni odnosi, nego je
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eksploatacija 'bila ograničena samo fizičkim ®cripljes;Jma najamnih 
radnika. Istom, 1909 godine, naredbodavnim iputem zabranjeno' je 
upošljavanje djece ispod 14 godina, a Zakon o osiguranju radnika, < to 
samo u slučaju bolesti, stupio je na snagu tek 1910 godine.

Međutim, danas i u ovoj: Republici kao ii u čitavoj Jugoslaviji oblic* 
državne i društvene zaštite ii brige o čovjeku, kome je zaštita i pomoć 
.potrebna i koji je zaslužuje, a naročito prema onima koji su u danima 
herojske borbe naših naroda za slobodu i socijalizam žrtvovali svoje 
zdravlje 'iili članove svoje porodice, vrlo su široki, mnogobrojni i 
raznovrsni.

Ta djelatnost kreće se od zaštite i zbrinjavanja matere, djece i 
omladine, ratnih invalida, pa’ih boraca i žrtava rata, brige o narodnoj 
zdravstvenoj službi, o fizičkom odgoju naroda, dizanju prosvjetnih •» 
kulturnih ustanova pa do obezbjedenja onih trudbenika koji su uslijed 
privremenog ili stalnog gubitkai radne sposobnosti ispa! čz radnog pro
cesa. Među osnovna prava trudbenika u radnom odnosu dolazi pravo 
na socijalno osiguranje.

Dok se još uvijek članovi komisije za izradu Pakta prava čovjeka 
kao organa Ujedinjenih nacija natežu oko formulacije suviše neodre
đenih pojmova kao što je, napr. apstraktna formulacija o pravu »na 
socijalno obezbjeđemje«, ne konkretizujući vrste 'osiguranja a ni pitanje 
ukoliko se osiguranje proteže i nai porodicu osiguranika, dotle je so
cijalno osiguranje u našoj zemlji i po materijalnim izdacima već po
stiglo ogroman značaj. Ono je jedinstveno — svi osiguranici imaju 
ista prava, naravno pod istim ustavima. Ono je potpuno: obuhvata 
naime sve slučajeve koji su uzrok smanjenja ili gubitka radne sposob
nosti u radnom odnosu kao i zaštitu porodice u slučaju gubitka bra
nioca. Pored toga, upravo je nedavno kod nas sprovedena jedna 
krupna novina u pravcu sveobuhvatnosti i samoupravnosti našeg 
socijalnog osiguranja time što će ubuduće materijalnim sredstvima 
upravljati baš oni ikoji ©u ih svojim trudom .i stvorili, a to su sami 
osiguranici.

Povreda zaštićenih prava i dužnosti iz radnog odnosa u našoj 
zemlji povlači disciplinsku i administrativnu odgovornost, a odlučan i 
principijelan stav o punoj zaštiti radnog odnosa došao je <So izražaja ii 
u propisima našeg novog Krivičnog zakonika, kojima se štiti ličnost 
građana i njihova uglavnom socijalna prava. To je bio ujedno prvi 
zakonik koji sadrži posebnu glavu o krivično-pravnoj zaštiti osnovnih 
prava Иса koja proizlaze iz radnog odnosa. Ko se, na,primer, svjesno 
ne 'pridržava propisa o platama, radnom vremenu, godišnjem odmoru 
ili o zabrani prekovremenog .ili noćnog rada i time uskrati i ograniči 
nekom licu u radnom odnosu pravo koje ovom po zakonu pripada, 
krivično je odgovoran. Isto tako, krivično je odgovoran i onaj ko se 
svjesno ne pridržava propisa o socijalnom osiguranju ili ne preduzima
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higijenske i tehničko- z a š ti tne mjere .pri radu, pa i radi neobezb jeden ja 
.smještaja licia u radnom odnosu.

Dok komisija za prava čovjeka podnosi izvještaj višem organu 
Ujedinjenih nacija u kome tvrdi) da žene u većini zemalja još trpe 
diskriminaciju u pogledu jednakosti u nagrađivanju za isti posao i da 
u stanovitim zemljama postoji zakonska diskriminacija prema ženama 
u pogledu zapošljavanja u javnim službama, dotle su u socijalističkoj 
Jugoslaviji društveni položaj i prava žene u svim oblastima života 
Ustavom, raznim; zakonima i drugim propisima ne samo sva prava 
'kao i muškarcima obezbijeđena nego su, s obzirom na njihovu prirodnu 
funkciju materinstva, zajamčena ženi i; posebna prava plaćenim otsu- 
stvom prije i poslije porođaja. U 'porodičnim- odnosima uklonjen je patri
jarhalni sistem i ženi je, kao majci, osiguran ravnopravni položaj 
s ocem.

Prema Osnovnom zakonu o odnosima roditelja' i djece roditeljsko 
pravo pripada roditeljima prema djeci rođenoj u braku kao i izvan 
braka. Jednakopravnost žena je kod nas već odavno zakonima šire i 
sadržajnije obezbijeđena i preciznije konkretizovana nego što je to 
predviđeno u Opštoj deklaraciji i projektovanom Paktu o pravima 
čovjek a.

Prema Predlogu ustavnog zakona jača se prevaga pretstavničkih 
organa i samoupravnih ustanova nad upravnim aparatom, čija se di
skreciona prava svode na društveno-uslovl jenu i u ovoj fazi; našeg 
razvitka opravdanu mjeru.

Ovakva dalja demokratizacija našeg društva, pored značajnog 
proširenja građanskih prava, objektivno smanjuje i mogućnost povreda 
prava ^pojedinaca od utieaja tendencija i djelovanja vlastite birokrati je. 
Zakonom priznati interes naših građana nije u koliziji' sa društvenim 
interesom, jer se 'Socijalizam ne može odvojiti od individualnog inte
resa. U socijalističkom društvu čovjek je pozitivno vezan za zajednicu 
u kojoj ii: (pojedinac nalazi životni sadržaj. Obično je licemjerje, kad se 
frazira o apsolutnoj slobodi pojedinaca u društvu. »Živjeti u društvu i 
biti slobodan to se ne može« govorio je Lenjin.

Karakteristika društvenog i pravnog poretka socijalističke Jugo
slavije je da se maksimalno poštuju prava, slobode i ljudsko dostojan
stvo koji kod naših trudbenika sve više rastu jačanjem svijesti o njiho
vim vrijednostiina. »Nema sretne zajednice bez sretnih pojedinaca«, 
veli drug Tito. Stoga je interes zajednice da ni jedan naš građanin ne 
bude nezakonito u svojim pravima prikraćen, da se ispravlja gdje je 
zakon narušen, gdje nije pravdno primijenjen. U tom pogledu u našoj 
zemlji građani imaju vrlo široka, zakonima obezbjeđena pravna sred
stva zaštite. Naš Krivični zakonik vrlo snažno ističe, odmah u čl. 1, 
koncepciju i značaj zaštite ličnosti građana i njihovih Ustavom i zako
nima zajamčenih prava i sloboda.
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I na samu ličnost počinitelja! društveno opasnih djela gleda se kao 
na čovjeka sa onim ljudskim pravima koje ljudsko društvo priznaje 
Mičnosti čovjeka. Građanin je zaštićen od samovolje u tom pogledu i 
time, što niko ne može biti kažnjen :za neko djelo ako u vrijeme izvr
šenja nije bilo zakonom određeno to djelo kao krivično djelo, ai za koje 
djelo nije zakonom propisano kako će se počinitelj kazniti.

Pored ostalih i Zakon o upravnim sporovima, koji je stupio na 
snagu u maju prošle godine, jedna je od mnogih mjera zaštite principa 
zakonitosti * pretstarvlja proširenje sfere garancija za puno uživanje 
Ustavom i zakonom utvrđenih prava čovjeka.

Dugo se natezala Komisija za izradu Pakta prava čovjeka o pi
tanju jedinstva polr'tičkih prava, čovjeka sa njegovim ekonomsko-so- 
oijalnim pravima. Razumljivo je da je u našoj zemlji ovaj problem od 
početka pravilno postavljen i dosljedno prema sazrelim uslovima rje
šavam. Uživanje sloboda i građanskih prava ne može se odvojiti od 
obezbjeđenja ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava čovjeka.; ona 
su međusobno zavisna i vezana. Priznanje prava na pa.pi.ru bez mate
rijalnog obezbjeđenja ostaju prava bez naročite vrijednosti, jer uži
vanje njihovo ostaje otežano pa i onemogućeno.

Realno shvatanje jedinstva široko obuhvaćenih ljudbkih prava i 
stvarnog poštovanja ovih, obezbjeđujući ujedno sigurna .pravna i fak
tička sredstva za njihovu zaštitu i »provođenje, došlo je do naročitog 
izražaja u Ustavnom zakonu i to na nov sadržajan nai5:n, karakteri
stičan samo u stvaranju i razvitku socijalističke demokrati je.

»Kod nas je demokratija — veli drug Tito. — osnovana na mate
rijalnoj bazi ziai najšire mase trudbenika .. . Sve što se kod nas radi i 
gradi ima jednu svrhu: usrećiti naše trudbenike, stvoriti im bolje 
uslove života«.

Predlog ustavnog zakona sankcioniše nove društvene odnose i 
omogućuje njihov dalji progresivni razvitak gdje trudbenici koji rade 
uživaju plodove svog rada i oni imaju ekonomsku pa. dosljedno i poli
tičku moć. U tom i jeste materijalna suština demokratije, pa time i slo
bode i obezbjeđenja ljudskih prava. (Aplauz).

Pretsedavajući: Reč ima narodni poslanik Jerko Radmilović,

Dr Jerko Radmilović (Izborni srez Brač—Hvar— Vis, NR Hrvatska): 
Uzimajući riječ u diskusiji povodom razmatranja Prijedloga ustavnog 
zakona, zadržao bih se kratko samo na nekim njegovim rješenjima, 
koja privlače moju pažnju.

Prvo, Prijedlog ustavnog zakona, dolazi; ne samo zato da naš 
ustavni! sistem dovede u sklad s promjenama već ostvarenim u osno
vama društvenog i političkog uređenja zemlje, nego ii da, na osnovu 
tih dosad ostvarenih društveno-ekonomskih i društveno-političkih pro
mjena, učini: dalji korak na liniji onog razvitka koji je obilježen histo
rijskim aktom Narodne skupštine FNRJ iz godine 1950 — donotJenjem
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Osnovnog zakona o upravljanju državnim privrednim poduzećima od 
strane radnih kolektiva kao i aktom Narodne skupštine FNRJ od 1 
aprila 1962 godine donošenjem Općeg zakona1 o narodnim odborima.

Jedan takav značajan korak manifestira se u činjenici što se či
tavom nizu političkih, kulturnih i socijalnih prava pridružuje jedno naj
značajnije socijalno pravo, koje je u prošlosti bilo i u sadašnjosti ostalo 
velika želja i uporan zahtjev radničke, klase i međunarodnog radnič
kog pokreta. Naime, Prijednog ustavnog zakona, u svom članu 5, zat- 
jamčuje — uz pravo slobodnog udruživanja radnog naroda radi ostva
rivanja demokratskih političkih, ekonomskih, socijalnih, naučnih, kul
turnih, umjetničkih, stručnih, sportskih i drugih zajedničkih interesa i, 
uz lične slobode i druga osnovna prava čovjeka i građanina, još i 
pravo na rad.

Ocjeni pitanja prava na rad ne može se pristupiti samo s tačke gle
dišta ocjene jednog prava, koje dolazi u procesu društvenog razvoja, 
da 'bi se dosadašnjem' nizu priznatih prava čovjeka i građanina’ u našoj 
društvenoj zajednici dodalo još jedno, novo pravo.

Priznanje prava na rad ,pretstavlja prelomni događaj u životu 
društvene zajednice jugoslavenskih naroda.

Kao što je isticao Karl Marks, napredak koji je u društvenom 
razvitku postignut preobražajem- feudalnog društva u kapitalističko 
društvo, sastojao se u promjeni oblika eksploatacije, to jest, u pretva
ranju feudalne eksploatacije u kapitalističku. Kod toga promjena polo
žaja neposrednih proizvođača imala je dvije strane. Moglo, bi se reći: 
ta je promjena imala svoju pozitivnu i svoju negativnu stranu.

Pozitivna strana te promjene očitovala se u činjenici, što je likvi
dirana vezanost proizvođača za zemlju, to jest, što, je prestalo kmetsko 
podložništvo kao što je prestala i esnafska stega.

Međutim, negativna strana te promjene u položaju neposrednih 
proizvođača u uvjetima kapitalističkog društva očitovala se u tome, 
što su se oni pritom oslobađanju oslobodili, to jest, lišili sredstava za 
proizvodnju kao i, svih onih garancija za opstanak koje su im pružale 
staife feudalne ustanove. I zato lišeni, sredstava za proizvodnju proiz
vođači u licu najamnih radnika, da ne bi umrli od gladi, prisiljeni su 
da prodaju svoju radnu snagu vlasnicima proizvodnih sredbtava — 
kapitalistima a da kod toga ne ovisi od radnika da li će ili neće raditi.

Zato pitanje prava na rad postaje i. ostaje u toku postojanja kapi
talističkog društva velika i neostvarljiva želja i najveća potreba rad
ničke klase.

Pravo na rad i njegova realizacija jeste ključno pitanje na onoj 
etapi historijskog kretanja, koja pretstavlja prelazni period od kapi
talizma ka socijalizmu.

Značenje prava na rad i njegov odnos prema svim ostalim pra
vima čovjeka i građanina obilježio je već francuski socijalist —- utopist 
Furije (početkom XIX vijeka) ovim riječima: »Mi smo «potratili stoljeća
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raspravljajući o pravu čovjeka, a nismo mislili o najosnovnijem pravu,
0 pravu na rad, bez kojega sva ostala prava ne vrijede ništa.«

Ostvarenje prava na rad u našoj društvenoj zajednici opravdat će 
podnesene žrtve i učinjene napore u prvoj etapi socijalističke izgradnje 
naše domovine. Uostalom, za dosadašnju etapu socijalističke izgradnje 
Jugoslavije može se reći1 kao i za zube: kada zubi niču ii rastu — boli, 
a poslije i te kako služe.

Na osnovu svega izloženog dopušteno je reći, da priznanju prava 
na rad, uz postojeći s;stem socijalnog osiguranja i uz sistem prava 
samoupravljanja proizvođača u privredi, s pravom čini Federativnu 
Narodnu Republiku Jugoslaviju socijalističkom demokratskom drža
vom. (Aplauz).

.Drugo, izmjene koje se sada vrše u sistemu organizacije lokalnih 
organa vlasti, to jest, narodnih odbora, nameću potrebu daljnjih izmjena 
u sistemu čitave državne organizacije, jer je naša država sagrađena 
na principu takvog jedinstva vlasti, u kojoj su narodni odbori sastavni 
dio jedinstvenog državnog mehanizma. Zato je Prijedlog ustavnog za
kona samo logička dogradnja započete izgradnje novog državnog 
sistema.

S tim u vezi želio bih da 'istaknem: mjesto koje zauzima Savezna 
narodna skupština u mehanizmu saveznih organa vlasti.

Savezna narodna Skupština kao pretstavmk narodnog suvereni
teta i najviši organ vlasti federacije — prema Prijedlogu ustavnog za
kona — treba stvarno da bude dominantan organ federacije. Zato se 
propisuje da prava federacije vrši Savezna narodna skupština nepo
sredno i preko Pretsjedniika; Republike i Saveznog izvršnog vijeća kao 
svojih izvršnih organa, dok samo određene izvršne poslove vrše sa
vezni organi uprave prema smjernicama i pod nadzorom Saveznog 
izvršnog vijeća.

Posebno treba, istaći, da samo Saveznoj narodnoj skupštini pri
pada pravo donošenja zakona iz nadležnosti federacije л' da Prijedlog 
ustavnog zakona isključuje instituciju uredaba na osnovu zakonskog 
ovlaštenja. Naime, isključuje se mogućnost da Savezna narodna skup
ština može ovlastiti svoje izvršne organe odnosno organe državne 
uprave na reguliranje materije koja je predmet zakonskog reguliranjai.

Ovakovo rješenje Prijedloga ustavnog zakona pretstavjlja zna
čajnu prednost u odnosu na postojeći! Ustav, koji je odredbom člana 78 
dopuštao> mogućnost da Vlada FNRJ donosi uredbe na temelju zakon
skog ovlaštenja.

U sadašnjim uvjetima našeg razvitka pravilan je takav stav —
1 to ne samo s točke gledišta položaja Savezne narodne skupštine kao 
pretstavničkog tijela naroda Jugoslavije, već ii s točke gledišta načela- 
jedinstva vlasti ii zbog stabilnosti pravnog poretka. Stabilnost pravnog 
odnosno zakonodavnog sistema nužno zahtijeva, da se sva osnovna pi
tanja reguliraju zakonom i da tako sva zakonodavna rješenja budu
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rezultat svestran© analize, kao i da budu rezultat odlučujućeg učešća 
u njihovom donošenju širokog kruga narodnih pretstavnika i samih 
narodnih masa.

Na> <stoj liniji stoji, odredba stava 4 člana 85 Prijedloga ustavnog 
zakona, po kojoj, ako Skupština u toku pretresa ustanovi da neki akt 
Saveznog .izvršnog vijeća nije u saglasnosti sa zakonom da ga može 
ukinuti.

Ova odredba ne samo što naglašava odlučujuće mjesto Savezne 
narodne skupštine u mehanizmu organa vlasti, federacije, nego ujedno 
:ističe metod zakonitosti kao osnovni, metod u radu Saveznog lizvršnog 
vijeća kao izvršnog organa Skupštine.

Treće, što s© tiče mjesta i, značenja, saveznih organa uprave, treba 
reći, da se za neposredno vršenje određenih izvršnih poslova ii:z nadle
žnosti, federacije predviđaju državni sekretarijati, samostalne uprave, 
upravne ustanove i drugi samostalni organi, uprave.

Sa,mi državni sekretarijati jesu prema Prijedlogu ustavnog zakona 
oni organi u sistemu organizacije saveznih organa vlasti, koji. ostvaruju 
.svakodnevne zadatke upravljanja na temelju zakona i drugih akata 
Savezne narodne skupštine, uredaba i< drugih akata Saveznog izvršnog 
vijeća, kao i u skladu sa smjernicama Saveznog izvršnog vijeća,. Znači, 
državni sekretarijati i, ostali organi uprave u odnosu na Savezno izvršno 
vijeće, kome pripada političko rukovodstvo upravljanja, predstavljaju u 
suštini administraciju. Zato ni karakter službe državnih sekretara neće 
imati karakter političke funkcije dosadašnjih ministara. Posebno, па,- 
rodni poslanici neće moći biti državni, sekretari, osim što će morati biti 
-državni, sekretari za inostrane poslove i državni sekretari za 'poslove 
narodne obrane.

Ovom naoko neznatnom promjenom i njenom dosljednom pri
mjenom postiže se to, da se i,z svakodnevnog i neposrednog uprav
ljanja, posebno u odnosu na građane, društvene i privredne organiza
cije, isključe osnovni politički, rukovodioci i da se tako onemogući 
srašćivanje rukovodećih partijsko-političkih organa sa upravnim meha
nizmom državnih organa — što je svakako n,a liniji općeg razmaha 
socijalističkog demokratizma u našoj zemlji a što je naročito podvu
čeno na VI kongresu Saveza komunista Jugoslavije.

Na kraju ovih ,izlaganja slobodan sam da istaknem jednu napo
menu u vezi praktičnog ostvarenja ovog Prijedloga ustavnog zakona,, 
nakon toga što bude usvojen od Narodne skupštine FNRJ i .postane 
zakon, kao i da podnesem jedan maili amandman.

Prijedlog ustavnog zakona predviđa bitne promjene u organizaciiji 
saveznih organa vlasti i u njihovom funkcioniranju. Znači, radi se ovdje 
znatnim dijelom o jednom organskom, ustavnom zakonu. Međutim, 
organski zakoni daleko se teže provode i ostvaruju od ostalih zakona. 
1 zato — ne potcjenjujući napore koji. su učinjeni za. njegovu izradu — 
■smatram, da- će biti potrebni, velik,; napori i svjesna nastojanja da se
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ovakav Ustavni zakon dosljedno provede u život, naročito zbog toga, 
što je on zamišljen kao jedan fini mehanizam, koji u znatnoj mjeri 
nema provjerenih uzora.

Što se tiče amandmana, svrha mu ie da ukaže na jednu griješku, 
koja postoji: u prečišćenom tekstu Prijedloga Ustavnog zakona. Naime 
u zakonodavnim odborima usvojeno je stanovište da se u čl. 28 naglasi 
samo princip, da zanatlije i zanatski .radnici biraju poslanike za Vijeće 
proizvođača, a ne i da se propiše: način izbora. Zato predlažem- da se- u 
članu 28, stav 1 u trećem redu iza reči »preduzeća« briše riječ »i« <a 
stavil zarez, a u petom redu -izai riječi »radnici« stavi točka i briše osta
tak rečenice, tako da -bi- ovaj stav imao glasiti: »Poslanike zai Vijeće 
proizvođača biraju kao pretstavnike svojih privrednih organizacija, 
radnici i službenici privrednih preduzeća, članovi; zemljoradničkih za
druga, kao i; zanatlije i zanatski radnici«.

Prijedlog ustavnog zakona o osnovama društvenog -ii političkog 
uređenja Federativne Narodne Republike Jugoslavije i saveznim orga
nima vlasti, kada bude usvojen od Narodne skupštine FNRJ, bH će velik 
doprinos daljnjoj socijalističkoj izgradnji naše domovine. Zato ću gla
sati za ovaj Prijedlog ustavnog zakona kao- i za Prijedlog zakona o 
njegovom provođenju. (Aplauz).

Pretsedavajući: Pošto je podnesen amandman, molim izv-esticca 
Zakonodavnog odbora da se izjasni o -tome da li prihvata predloženi 
amandman Ш ne. Pošto izvest'oca nema, određujem kratak odmor.

(Posle odmora)

Pretsedavajući: Molim narodne poslanike ikoji još žele da učestvuju 
u diskusiji, a još se nisu prijavili za reč, da to učine što brže, pošto 
treba da planiramo naš rad, a sada dajem r-eč narodnom poslaniku 
drugu Rehak Laslu. (Aplauz).

Laslo Rehak {AP Vojvodina — NR Srbija): Izjavljujem da ću. 
sa oduševljenjem glasati- za zakonski predlog o kome se sada vodi 
diskusija, da ću to učiniti ne samo zato što sam Učno uveren da on, 
u obliku u -kome je predložen, zadovoljava -potrebe- našeg društva nego 
i zato š-to njega oduševljeno pozdravljaju, kao izraz našeg revolucio
narnog društvenog razvitka, birači širom -ce-le Vojvodine-, među ko
jima i biračii pripadnici mađarske nacionalne manjine.

O stavu mađarske nacionalne manjine prema ovom zakonskom 
predlogu, kao jednom od izraza naše socijalističke društvene prakse, 
nema- da se kaže mnogo reči. Jer, globalno uzevši, nema ništa speci
jalnog u vez-i sa- nekom nacionalnošću, uključujući -tu i mađarsku na
cionalnu manjinu, u odnosu našeg društvenog razvitka. Socijalizam nije 
u okviru jedne zajednice nekako posebno fazoni-ran za n-̂-ku nacio
nalnu manjinu. Ne može biti nekog posebnog, autonomneg socijalizma.
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Ono što, po mome mišljenju, ipak treba naglasiti1 u vezi sa našom revo
lucionarnom društvenom praksom, čiji određeni čzraz je i ovaj Pre
dlog ustavnog zakona u odnosu na radne (u najširem smi&lu reči) ljude 
mađarske nacionalnosti u Jugoslaviji je to, da su Revolucija i naša 
socijalistička praksa učinile da se osećaju svi na svome, da je Revo
lucija, da je naša socijalistička praksa učinila da ovu našu divnu soci
jalističku zajednicu osećaju kao svoju zemlju. Revolucija, socijalizam 
u Jugoslaviji je učinio to da i mi imamo otadžbinu, da široke mase 
mađarske nacionalne manjine u Jugoslaviji imaju svoju otadžbinu. 
To je zato što je Jugoslavija, Titova Jugoslavija, socijalistička Jugo
slavija. A da se već sada one tako i stvarno odnose prema svojoj soci
jalističkoj domovini, da to više nije tendencija, ili stvar svesnijiih, to 
je rezultat strpljive politike naše Vlade i rezultat naše socijalističke 
društvene prakse.

Stvaranjem seljačkih radnih zadruga na selu i produbljivanjem 
demokratičnosti unutar zadružnog života, stvaranjem radničkih saveta 
u gradu i snažnim razvojem radničkog samoupravljanja, time što je u 
lokalnoj vlasti samoupravljanje udobijalo sve ipuniji sadržaj-, vršena je
i sve dublja, klasna diferencijacija u redovima mađarske nacionalne 
manjine.

Takozvano »nacionalno jedinstvo Mađara« .pod čijom je parolom 
reakcija (koristeći dvostruko ugnjeteni položaj mađarskih masa) sejala 
u prošlosti šovinizam i: iredentizam i tupila oštricu klasne borbe, takvo 
jedinstvo bilo je glavni kanal za reakciju da sprovodi svoj uticaj na 
radne, na široke slojeve Mađara u Jugoslaviji.

Naša Revolucija zadavala je jedan za drugim sve odlučujuće 
udarce ovakvom ant'klasnom jedinstvu na bazi nacionalnosti i na- selu, 
počev sa »provođenjem agrarne reforme, pa stvaranjem' seljačkih 
radnih zadruga itd.

Danas je već bratstvo i jedinstvo naroda Vojvodine, daikle pokra
jine gde živi i pretežni deo Mađara, stvar klasne borbe radnih slojeva 
pod vodstvom radničke klase protiv reakcije, na putu izgradnje soci
jalističkih društvenih odnosa.

A za dalje produbljavanje bratstva i jedinstva naroda Vojvodine, 
čemu je osnova socijalizam, pretstavlja srećnu okolnost da je radnička 
klasa (ona klasa koja je nosilac bratstva) kod nas Mađara relativno 
najbrojnija; a naš društveni razvitak (i ovaj zakonski predlog) baš 
ističe sve više odlučujući uticaj radničke klase.

Bratstvo, i jedinstvo kod nas je takvai stvarnost, koja dobija našim 
društvenim razvitkom (radničkim savetima, seljačkim radnim zadru
gama itd.) sve širu i sve neposredniju baziu, koja sve više isiprepliće 
svakidašnji život, svakidašnju borbu trudbenikai različitih nacionalnosti 
u njihovoj zajedničkoj borbi za socijalizam.

To je takva stvarnost koja se: svakim danom sve očitije manife- 
stuje, na osnovu koje je i mogao povodom nedavnih izbora, pretsednik
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P o k r a j in s k o g  odbora Narodnog fronta dati takvu ocen u o političkom 
držanju i svesti mađarske nacionalne manjine, kakvu je ti: dao pred 
jugcslovenskom javnošću u svom članku objavljenom u »Politici« 
prošle nedelje.

I na kraju, još nešto o pojedinim formulacijama zakonskog 
predloga.

Posle svestranih i temeljnih priprema, pred nama je tekst koji i 
po svojim detaljima adekvatno izražava našu revolucionarnu društvenu 
praksu i koji će služiti njenom daljem revolucionarnom razvitku. To,, 
između ostalog, važi i z.a odredbe koje se odnose na autonomiju.

Za ovaj rad, mislim, da treba odati puno priznanje organima koji 
su na njegovom pripremanju radili.

Pretsedavajući: Reč ima narodni -poslanik Mehmed Hodža.

Mehmed Hodža (Izborni srez podrimski, NR Srbija): Drugarice i 
drugovi narodni poslanici, već u početku izjavljujem da mi je velika 
čast što mi je pružena prilika da budem narodni poslanik i da u ime 
birača svoga sreza glasam za ovaj Predlog ustavnog zakona u celini i 
u pojedinostima.

Dozvolite mi da kažem nekoliko reči kako sam ja shvatio značaj 
ovog Ustavnog zakona uopšte, ,,ai posebno kako sam shvatio prava i 
dužnost5 narodnih poslanika i načelne odredbe koje govore o organi
zaciji vlasti Autonomne Kosovsko-metohiske Oblasti.

Povodom dbnošenja Osnovnog zakona o upravljanju državnim 
privrednim preduzećima od strane radnih kolektiva, drug Tito je,, 
između ostalog, rekao da se mi razilazimo u teoriji sa Sovjetskim Sa
vezom u pitanju uloge države u prelaznom periodu ii njenom odumi
ranju, u pitanju uloge Partije, odnosno njenog odnosa prema držav1;, 
u pitanju niže faze komunizma, odnosno kako se danas kaže socija
lizma, u pitanju državne ili socijalističke svojine.

Ja smatram da je Predlog ustavnog zakona pravna formulacija 
te velike misli druga Titai onako kako smo mi mogli to da realizujemo 
kroz sve privredne, političke * organizacione forme promena i mera 
počev od 1950 godme pa do danas, onako kako nam dozvoljava stepen 
razvitka proizvodnih snaga i uopšte razvitka našeg društva. Sve te 
fpromene i mere su poznate -i ja neću da vam oduzimam vreme i da 
govorim o njima. Ja sam samo hteo da podvučem da Predlog ustav
nog zakona nije poslednja reč, nije poslednja pravna formulacija gore 
navedene misli druga Tita, već baza, temelj, za dalje učvršćivanje i 
razvijanje te misli- u teoriji i praksi na osnovu principa marksizmar 
lenjinizma u specifičnim i konkretnim uslovima naše zemlje.

Ako socijalizam kao viši društveni sistem znači uglavnom posle 
zauzimanja vlasti od buržoazije borbu za stvaranje socijalističkih 
odnosa, za ukidanje eksploatacije čoveka čovekom i stvaranje beskla
snog društva, onda naš Ustavni zakon, u jednoj zaostaloj zemlji kao
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što je naša, .potpuno odgovara sadašnjim uslovima u kojima gradimo 
socijalizam i olakšava borbu trudbenika, oslobođava im put ii prema 
tome nove elemente za dalje postignuće na izgradnji socijalističkog 
društva.

Nijedno rukovodstvo, nijedna partija, koji su došli na Vlast revo
lucijom, otkada pamti istorija, nije se odricalo, nije se 'borilo tako 
konsekventno protiv svojih sopstvenih privilegija kao što to radi naše 
rukovodstvo! naš Sarvez komumstai Jugoslavije na čelu sa drugom Titom.

Rukovodstvo Pariške komune pokušalo je. ali nije dostiglo da. 
reafeuje naučne postavke Marksa zbog toga što je Pariška komuna 
bila kratkog veka. Dalje, ono što je Lenjin stvorio Staljin i rukovod
stvo Boljševičke partije su upropastili, ovo rukovodstvo je degenerisalo 
socijalističku revoluciju u jedno monstruozno društveno uređenje koje 
po metodirna, po težnjama za gospodstvom ima mnogo zajedničkog sa 
pravim fašizmom.

Dozvolite mi da kažem nekoliko reči u vezi sa pravima ii dužno
stima narodnog poslanika. J.a mislim da ne grešim ako kažem da admi
nistrativni način rukovođenja., koji je vladao kod nas kao nužno zlo 
kada je u godinama posle oslobođenja materijalna baza1 našega društva 
bila slaba, a elementi prošlosti jaki, da je to imalo svoga dejstva i u 
metodu rada narodnih poslanika, kada se diskusija po važnijim zako
nito a i pitanjima uglavnom svršavala u odborima i komisijama veća 
odnosno Skupštine, a poslanici iako su bili slobodni nisu osećali potrebu 
da natežu nepotrebnu diskusiju i uglavnom su samo glasali. Što se t:če 
rada narodnih poslanika na terenu i taj rad je bio skroman. Poslanik 
je branio zakone, koje je izglasao u Skupštini a koji su uglavnom 
utvrđival': ovakav administrativni način rukovođenja.

Prelaskom na novi način rukovođenja, o čemu najbolje govor? 
Predlog ustavnog zakona, prava i dužnosti narodnih poslanika se pro
širuju i učvršćuju. Prema Predlogu ustavnog zakona nije 'lakai stvar 
da čovek bude narodni poslanik, s jedne strane, a ako već bude, s druge 
strane, to je najviše zvanje i najveć' položaj u društvenom i političkom 
životu, položaj pun odgovornosti pred narodom. Narodni -poslanik treba» 
dlai se povezuje sa biračima, da se upoznaje sa situacijom i problemima 
svoje izborne jedinice. On mora da opravda ločnim primerom, požrtvo- 
vanjem, samoinicijativom i zn-anjem poverenje svojih birača. Narodni 
poslanik ima pravo da upućuje pitanja Saveznom izvršnom veću, dr
žavnim sekretarima ii da traži da se otvori diskusija o tim pitanjima. 
On je dužan dai prenosi u Skupštinu mišljenja ili odluke njegove izborne 
jedinice. On može da predlaže Skupštini zakone, deklaracije, rezolucije
i preporuke. On može da učestvuje u odborima veća čiji je poslanik, 
ali bez prava odlučivanja.

Sreski odnosno gradski narodni odbori imaju pravo da predlože 
opoziv narodnog poslanika. Narodni poslanik ne može da bude službe
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nik u državnoj upravi. Time je on oslobođen da može da se bavi isklju
čivo svojom političkom dužnošću i da kritikuje rad državne uprave.

Što se tiče imuniteta narodnog poslanika, on je garantovan neza
visno od načina na koji! je izabran ili neposredno od građana Ш od 
proizvođača, ili od predstavničkih tela narodne republike, odnosno auto
nomne jedinice.

Nešto bih govorio ukratko i o odredbama koje govore o Auto
nomnoj oblasti Kosova i Metohije. Predlog ustavnog zakona ne donosi 
ništa novo o tome, što nije ni potrebno. U Jugoslaviji živi oko 1 m;- 
lion Šiptara. Šiptara, ima u Crnoj Gori, u Makedoniji, a najviše su kon- 
centrisani u Kosovsko-metohiskoj Oblasti. U ovoj Oblasti! pored Šip
tara' žive Srbi, Crnogorci i Turci. Dosadašnja praksa je pokazala da 
je organizacija autonomne oblasti na Kosovu i Metohiji najbolje odgo
varala, da je to b’la najpogodnija forma. U ovoj' oblasti narodi isu 
stvorili čvrsto bratstvo i jedinstvo i međusobnu ravnopravnost. Kako 
se vidi, u Jugoslaviji imai gotovo toliko Šiptara koliko i u Albanij", ali 
sa razlikom što oni koji žive u Albaniji pate odi tegobe despotskog ruko
vodstva izdajničke vlade na čelu s Enverom Hodžom i rade za domaću 
birokratsku kastu, za kastu Sovjetskog Saveza, dok Šiptari u Jugosla
viji uživaju svai građanska i politička prava, jednaki su sa svim osta
lim narodima Jugoslavije, rade za sebe i za procvat zajedničke domo
vine, socijalističke Jugoslavije.

Ja sam duboko uveren da će ovakva organizacija autonomije na 
Kosovu i Metohiji, u skladu s opštim razvitkom naše zemlje, u skladu 
s Ustavom NR Srbije, omogućiti i dalje učvršćivanje brafctva: ii jedin
stva narodai koji žive na Kosovu i Metohiji, delovaće na te narode da 
izvršavaju sve one zadatke koji se budu postavljali u daljoj socijali
stičkoj izgradnji naše zemlje.

Ja sam duboko ubeđen, i to kažem na osnovu dosadašnje prakse, 
da Šiptari Kosova i Metohije, kao i svi ostali Šiptari koji žive u Jugo
slaviji, nisu ni! za dlaku manji Jugosloveni nego što su sami Jugoslo- 
veni u pogledu opšte .politike' naše Savezne vlade, politike izgradnje 
socijalizma, politike nezavisnosti zemlje, odbrane milra i donošenja 
takvog revolucionarnog Ustavnog zakona; za koji ja još jedanput 
izjavljujem da glasam sa ponosom. (Aplauz).

Pretsedavajući: Zaključujem ovu sednicu. Sledeću zakazujem za 
sutra, 13 januara, u 9,30 časova.

(Sednica je zaključena u 19,25 časova).
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ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ 
ВЕЋА И ВЕЋА НАРОДА

Двадесетдруга седница

(13 јануара 1953)

Почетж у 9,55 часова.

Претседавао потпретседник Савезног већа Фрањо Гажи.

Претседавајући: Отварам двадесетдругу заједничку сједшшу Са- 

везног вијећа и Вијећа народа Народне скупштине ФНРЈ.

Записни« данашње еједнице водит ће, због отсутиоети секретара 

Савезног вијећа, «ародви по.сланж др Јерко Радмиловић. Изволите са- 

•слушати. записнии XXI сједнице.

Заменик секретара др Јерко Радмиловић чита записник зајед- 

»ичке седнице од 12 јануара 1953 године.

Претседавајући: Има ли примједаба на записник? (Нема). Пошто 

примједаба нема, записиик се овјерава.

Насггављамо рад. Прелаздао на продужење тареггреса Цриједлога 

уставног закона о осмовама друштвеног и иолишчког уређења и са- 

везним органима власти и Приједлога закона о тровсфењу Уотавиог за- 

кона о основама друштвеног и полтичког уређења и савезним орга- 

нима власти.

Дајем ријеч народном посланику др Мапссу Шнудерлу.

Др Макс Шнудерл (Изборни срез Марибор —- западни део, 
HP Словенија): Другови народни послашши, о односу између народ- 

них република и федерације односно -савезне државе говорили су вам 

у овој дискушји народни посланици друг Едвард Кардељ и друг Х-инко 

Кризман. Они су истакли друштвене и нолитичке основице тога односа 

и његов значај за развиггак ооцијалистичког друштва као целине. Ja бих 

хтео да уз ова излагања додам неколико речи о државно-иравном зна- 

чају тога одно,са, пошто je Уставни закон, лоред свих својих политич- 

'ких и друшггвених формулација, у гарвом реду правни темст који на
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у.тврђеним друштвеним односима иаграђује органе1, имституције, надле- 

жности и међусобне односе.

Пре свега, другови, ви сте сигурно приметили да овај закон утто- 
требљава гри термина и то: народне републике, федерадају и савезнЈг 

државу. У члану 9 се маже да федерација има тараво и дужност да штити: 

независност и гериторијалну целину савезне државе. Из тога ,се види да 

савезна држава није идевтична са федерацијом. Федерација je  реч која 

се у класичној правној терминологији употребљава за савез више др- 

жава у једну државу у опреди <са конфедерацијом која значи савез. 

више држава, a да тмме не настаје једна заједничка држава. Међугим, 

наш Уетавии закон за ову заједничку државу улотребљава реч „са- 

везна држава“, којa зиачи територијалну целииу 'Са држављанима и 

одређеном државно-правном организацијом, a реч „федерација“ упо- 

требљава се за означавање друштвене заједнице у лииу савезних органа 

власти, целокупност органа власти савезне државе. Према томе, феде- 
рација je носилац права и дужности гкако у савезној држави тако и у 

народним републикама стрема одредбама овог Уставиог закона.

Ha тај начин насггаје пигање о извору власти. Ово je лиггање ре- 

шено јасно и недвооммслено. Сва власт припада радном народу. To je  

ома истинсха im стварна класна власт радног народа, коју je освојио у 
Народноо.слободилачкој борби одузимајући власт буржоаској класи и 

ослобађајући снаге огромне већине наших народа. Ова власт je једина 

и највиша, није подређена ниједној другој власти и може ее због тога 

казати да je суверена власт, да суверенитет припада радном народу, да 
je радни народ једини суверен у држави. Ово je, другови, једна дру- 

штвена чмњеница, ово није правна категорија, она се не обележава, она 
се не формира и не остварује еравиом нормом, већ постоји пре сваке 

норме, иапроиив она .ствара «о-рме. Овај вакон гго до-следно 'Спроводи. 

Радни «арод вршење своје власти остварује преко својих претставника,, 

и то: савезним Уставом даје одређене надлежности федерадији, репу- 

бличмим уставом даје одређене надлежности народним републикама, a 

уставима и законима даје одређене «адлежно.сти «ародним одборима,. 

моји иак самостално и непосредно врше «све послове за 'Kioje није друк- 

чиј е одређено законом. Тиме нису само тачно фиксирана сва права и 

дужнооти савезних, републичких и локалних органа влаоти, него ice 

остварује и icaovi федеративни однос између федера-ције и република, 

јер се тај однос састоји у међусобној повезаности надлежности које 

■су уставима дате федерацији и републикама.

Кад je тако, оида je еувишно говорити о иеком суверенитету репу- 

блика као држава, дакле о правном суверенитету у државно-правном 
смислу. Радни «арод у републжама je део читавог радног народа у Ју- 

Г0|слав1ији, a пошто су републике изграђене историски «а наијионалном 

начелу, суверенитет радног народа добија у републици и значај .надио- 
налног суверенитета о коме говори члан 1 Уставног закона. И то jer
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друшгвена чињеница, то није суверенктет у смислу државно-правном. 
Републике, уопште, немају ниједну надлежноот која <би их оквалифико- 
вала мао суверене државе, a -низ лрава федерације чини републике за- 
висним и потчињенвм федерацији, тако да не може бити говора о прав- 
ном хувереиитету наших републиха. Исто тако, и сама федерација то- 
лш;о je везана на сарадњу републичких елемената при формирању своје 
воље да у односу орема републикама ии федерација иема карактер' лрав- 
ног суверенитета. ,Не постоји, дакле, ун-утрашњи правни суверенитет у 
Федеративној Народној Републици Југославији.

Међутим, суверени радн« народ даје овим Уотавним законом феде- 
рацији нека права која не даје републикама, a то je да федерација штити 
незавионост и територијалну целину савезне државе, да организује ору- 
жане 'Снаге и одбрану вемље, да одржава међународне односе и уређује 
односе ča иностранством, a Претседник Републике претставља Федера- 
титану Народну Републику Југославију у међународшш одно,сима (члан 
9 и 70). Ова права, другови, значе независност, самосталност, врховлост 
и непотчињеност Федеративне Народне Рапублике Југославије у односу 
према свакој туђој земљи, значе државни суверенитет Федеративне На- 
родне Републике Југославије као правну категорију међународног 
права. Према том;е, правно je суверена еамо Федеративиа Народна Ре- 
публика Југаславија у односима према иностраиству, a «ародне репу- 
блик« такав суверенитет иемају. Неки друга правни суверенитет не 
постоји у нашем! уотавном горетку.

Због тога 6и било сувишно истмцати у члану 9 суверенитет иарод- 
них република. Зашнодавни одбори су то и брисали, јер тог сувере- 
нитета нема. Постоји •— као шгго сам рекао —  'Само суверенитет радвог 
народа, али не као право него као друштвена чињенида, a правни суве- 
ренитет прмпада ,само Федеративној Народној Републици Југославији у 
међународним односима.

Поставља се још иитање шта значе у члану 9 Устава реч«,. да je 
сувереиост народних република у саставу ФНРЈ ограничена само пра- 
вима Koja су Уставом дата Федеративној Народној Републици Југо- 
славији и што значи —  у члану 10 —  да je протмван Уставу свахи 
а«;т уперен против сувереносги народних република. Како се има схва- 
тити nojaiM ‘суверености републике произлази из изјаве друга Кар- 
деља у Законодавиом одбору да се ту не мисли «а њихов сувере- 
нитет према федерацији, већ на суверенитет нација. Другим речима, 
мисли ое на национални суверенитет, моји je, као што сам изложио, со- 
циолошка, друштвена матегоријa и који обележава суверенииет 'радног 
■народа у једној републици. To je први одговор. Одредба 'Старог Устава, 
пак, да je национални суверенитет република ограничен oaivm оним пра- 
вима која су .савезним Успавом дата Федеративној Народној Републици 
Југославији, јесте дикдија схватања ко ју  налазимо у републичким 
уставима, да републике преносе своја права на савез и да му се добро- 
вољно потчињавају. Ово je била из класичне правне науке .преузета
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теорија етатизма, no к.ојој je држава основ и извор федерације, a не 
нација, а-камоли радни народ. A пошго код нас наотају права федера- 
ције и република изравно од самог радног народа, a не од република, 
то не може бити говора ни о ограничавању ни о преношењу ни о потчи- 
њавању, a чла« 9 Устава треба разумети (у вези ,са чланом 115 Устав- 
ног закона) тако, да рапублкка не врши права која су дата федерацији 
—  и никако друисчиј е. Према ггоме, у републичким уставним законима 
не треба истицати ни државност република .ни тезу О' преношењу немих 
орава на федерацију. Иако се у овом прелазном периоду федерализам 
још учвршћује, ипак развој тежи за самоуправиошћу ломалних јединица 
«ао комуна, тако да ће «ародне републике прве одумрети.

Извините, другови, што сам вас овим излагањем заморио али однос 
нзмеђу федерације и републмиа један je од основних проблема који 
1ражи да се анализира и учиви разумљивијим.

Другови народни лосланици, увод Предлога уставног за кта  ,ка- 
зује нам са николико речи једну значајнију каракггеристдау овог за- 
ко«а. Он каже, наиме, да се овај закон доноси у циљу да се наш уставни 
оистем доведе у склад са лроменама оствареним у поли i ичким основама 
наше земље. To значи да уставна иорма, била она лолитичке или правне 
природе, треба да je у складу са о.ним основама које лосгоје и које се 
развијају у друштееио-политичмом животу. Друпим речима, Устав не 
сме бити лрограм, он не сме бити идеализована слика, a поготово он не 
o ie  да изражава нешто што уствари «ема основа у самим друштвеним 
условима.

Ako погледамо уставе многих других земаља, ми можемо видети 
да са њима ствар не icrroј и тако. Због nrora, у страним извештајима о 
нашој уставној реформи ми наилазимо на мишљење, да наша земља 
тиме прави неки емоперименат. Они који су добронамерни, оишу да je 
овај емсперименат интере.сантан, a наши противниии оцењују наш 
напор налротив као чисти експерименат, дакле, као нешто риокантно, као 
стокушај, као1 пробу моја иема отварне ооновице.

Замста има, другови, у многам уставима иаквих бкшеримената. 
Тако се, например, каже у члану 1 Ус.гава Републике Италије да je 
Италија демоЈвратска република која «се заснива на раду и у ко јо ј суве- 
peHO'CT припада «ароду. Уствари, они који раде, a то су радне масе, нису 
онај основ на коме се фактички заснива власт у тој земљи, него je власт 
у рукама баш оних који не раде, «оји седе на грбачи радног народа, 
јер je то капиталисшчка земља. Држава се заснива на малом слоју ка- 
питалистичког друштва и ао друштво врши суверену власт, a никако 
народ. Taj «арод je у огромним масама беспослеи и бори се за најгари- 
митивнија права, иако je он према Уставу, наводно, суверен.

Члан 4 италијанског устава гарантује грађанима ираво на рад. 
Вечити штрајкови и покрети пољопривредних радника без земље, на- 
јамника и колона у Јужној Италији доказују, међутим, да уствари право 
на рад и не постоји. Ако желимо да говоримо о експерименту онда су



овакве одредбе о раду iicao основиди власши, о 'суверенитету народа и; о 

лраву «а рад ггакви ексисрименти, који су већ унапред осуђени на 
«еуспех, уколико су оии уопште икада били озбиљво замишљени и 
уколико то иије била већ оД самог почетжа једна обична пропаганди- 
|Стич1ка фраза.

Социолог Lud® Menđiez у Nunez оише у »Bulletin international des 
sciences polit iques« 1950 године o Аргентини, да ње« устав, додуше, 
предвиђа социјалистичку наогаву, али да се никада није ни покушало 
да се ова у-отавна одредба оствари и настава je баш супротна. Исти 
устав предвиђа поделу земље сиромашним класама, a уотвари се тамо 
још  увек стварају велике плантаже агава и памука, дсж на деобу земље 
сиромашном народу ниио и «е мисли.

Према томе, ово су експерименги и то веома значајни јер се уставни 
прописи разилазе са фактичхим друштвеним стањем и општом полити- 
ком; о;с:тали мртво слово на хартији.

Са iKa'KBH'M шравом, међутим, могу они казати да je и наш Уставни 
закон експерименат? Ако нежо хоће да се увери о складноети нашег 
уставног поретка >са стварношћу, потребно je само да личмо разгледа 
све те сгвари. Суверенитет радног народа постоји у реалности, власт 
Kojo'M je он на револуционаран начин -срушио буржоаоку «ласу и изгра- 
дио нове органе -— го je његова власт, у тим органима учествовао je 
радни народ за време Народноослободилачхе борбе и у њима он уче- 
.оивује још и данас. Самоуправност иаших локалних органа из дана у 
дан je све јача. Пошто се за вршење самоуправносши тражи и свест 
народа, a и мокуство, то се ова самоуправност тек развија, али она у 
својим материјалним и правним основама постоји у кародвим одборима. 
Економска самоуправност наших привредних предузећа не само да je 
ншобиггна чињеница, него je то појава од идеолоижог, теоретског и 
noflHum-KiO-eiKOHOMicKor змачаја. Она значи да je државни капигализам —• 
као прва фаза нашег развитка подржавана револуционарном «дејом, — 
услед унутрашње проиивречности између ге идеје1 и државне ко^ицен- 
гграције средстава за гароизводњу, даљим развојем радничке 1свест« и 
материјалних снага, пао и да су ослобођене револуционарне ствара- 
лачке снаге радничке класе. Ha другој .страни, у Совјетском Савезу по- 
бедио je државии капитализам са својом б-ирократијом, угушио рево- 
лудио«арне снаге и тиме зауставио развита« социјализма.

Рад наших колемтива у предузећима отворена je књига. To није 
теорија. Ис.то тако ни већа произвођача нису теорија. Ко je био на 
седницама већа произвођача у срезу могао се уверити какав полиаичхи 
капитал и 'Камве политичке снаге претстављају ова већа. Идеја већа 
продавођача и радничмих савета о-богаћује теориска и идеолошка схва- 
тања о праву ироизвођача, о суверенитету радног народа итд.

Али не само то, другови. Живот формира људе. Економски условиЈ 

O'Chob оу и за осиовна права грађана. Друкчије може прихватити лична,. 
полишчка и ,сва друга основна права онај исоји се осећа економск«
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независним, од онога који ни о чему не одлучује, моји je у рукама 
других. Други je менталитет онога који поседује и располаже, од онога 
који само служм. У нашим радничким саветима наши промзвођачи стичу 
•свест да су они одлучујући фамтор, да они поседују и раополажу и тиме 
они добијају осећај слободе. Политмчка и екомомска самоуправност, 
дакле, нису само ооновне демократске фарме нашег привредног и соци- 
јалног поретка него су и радиомице за формирање правих грађанских 
права и тиме за формирање социјалистичког човека.

Ako, према томе, наш Уставни закон нормира самоуправљање про- 
извођача у привреди, општини, граду и орезу, адсо зајемчује разна 
основна права и слободе грађана, овда, другови, гго није експерименат 
вего je то угврђивање лостојећих динамичких друштвеиих онага и 
њихових форми и ослобођавање чов&ка.

Парола о екоперименту спада у рехвизите пропаганде и као таква 
нема месгга у озбиљном и стварном расорављању О' политичкмм иробле- 
мима Југославије.

Другови народни послаиици, ми смо у замон унели једно од нај- 
значајнијих a истовремено највише злоупотребљаваних грађанских 
права, a то je шраво на рад. Како смо ми били опрезни у Уставотворном 
одбору 1945 гадине, када je пао предлог да се унесе у Устав и лраво 
на рад! У оно време ми смо тек били извршили аграрну реформу и оду- 
зели нека производна средотва од оних који су економски сарађивали са , 
окупатором. A ми смо казали: док постоји тако обимна привагна 
својина, држава не може гарантовати својим грађанима право на 
рад. И нисмо прихватили предлог да се у Устав унесе ираво на рад. 
Ускоро после тога, национализацијом привредшх средстава, развитком 
задруга, елеигрификацијом и «ндустријализацијом, остварено je мачело 
права на рад у прамси, na, према томе, данас оно с пуиим иравом долази 
у уставне норме. Нас не оме плашити што у овом тренутку има у неким 
градовима лица која нису упослена. To je, пре свега, једна пролазна 
појава изузетиог привредног поремећаја, a поред irora нашу земљу 
треба узимати као привредну целину, a и рад «ао целину и не фрагмен- 
тарно, no појединим гранама. Када тако исправно посматрамо ту ствар, 
онда ту не може 6wm лица без посла, a када б« таквих и било, држава 
мора да интервенише. Право на рад преиставља огромну обавезу зајед- 
нице, обавезу која налаже нашим државним органима да остваре услове 
како би ice овај принцип без чешссоћа могао спровести до краја. Ово, 
наиме, није само социјални проблем. To je истовремено и питање на 
линији изградње социјалистичког човека, његове свести, осећаја ње- 
гове слободе, јем1С.тва за његова грађакока права и слободе, јер je  
ослобођење од бриге за опстанак један од основа за фактичиу трађаноку 
слободу. Нема такв-е капиталистичке земље која би могла осггварити 
право на рад, na макар ona то право десет пута унела у свој уотав! 
Приватпа својина Ha производним средствима са својим облицима на- 
јамног рада спречава државу да свакоме обезбеди запослење, a незапо-
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слеиима она може у најбољем случају да даје разне помоћи које 
уствари нису ништа друго до једна филанхропска милостиња. Једино у 
условима содијалистичке земље у којима се атално ради «а побољша- 
вању животних услова, друштво може да лреузме на себе једну овакву 
обавезу.

Другови народни посланици, дозволите ми да додирнем и проблем 
саме Народне скупштине. Савезна народна ©купшггина биће постављена 
на новим «ачелима и са новим задацима. Оваква Народна окутшина 
као што je наша, у новом уотавиом систему, не би магла да испуњава 
задатисе исоји су jo j дапи овим законом. Наша Народна акупштина није 
била радно тело, она je била формалми центар за изгла-савање закона, 
■она иије дискутовала, критиковала, «ије давала инмцијативу, није во- 
дила борбу за «ајбоља решења и за прочишћавање мишљења. Томе 
нису криви само народни лосланици, јер су сви били задужени својим 
пословима и «oји  icy се чак ггешко одвајали од евојих сваисодневних 
задатака. Ову самокритику наше Скушптине посгављам, no моме ми- 
шљењу, оправдано, 'сада, када ова Окупштина: доиошењем Закона о спро- 
вођењу Уставног закона завршава овој регуларни рад. Нова Скушнтинз 
треба да постане драви, акиивни, динамички и иницијативни орган 
власти iKOји  не сме да делегира друге оргаие sa вршење својих задатака. 
Због тога нема више уредаба са законском снагом на основу овла- 
шћења Народне скупштине, него ће Народна скупшгина 'сама, стално 
заседајући, донооигг« све проемсе, резолуцијв и одлуке. Тиме се мења 
и карамтер народног посланима, јер ће му једина функтија м дужноот 
бити рад у својству народног претставника. Ja сам, исто тако, дубоко 
уверен да ће Веће 'произвођача уносити у рад Окупштине један лози- 
ггиван борбени елеменат, јер ће ироизвођачи донегги у Скупшти.ну прак- 
™4.Ha »скуства свога рада, иа-стављајући овде на ширем плаиу све оно 
што »наче раде у својим предузећима.

Међутим, другови, рад Народна скупштине не оме остгати огра- 
ничен ,само иа њу и не 'сме бити сам себи циљ, сам себи оврха. Овај 
Уставни saiKOiH сам no себи je свеска исписане хартије. 0:н живи и 
дејствује само о.нда и само утолико уколико он постаје .саставни део 
нашег друштвеног и поли;т;ичког живоиа, кашег рада, напора и наше 
воље. О томе je лепо, убедљиво говорио друг Кардељ. Наш Усггавни 
закон отвара широЈке перопемтиве, он ослобађа невиђене снаге. Пре.ма 
томе, овај закон, као и сваки друпи иропис и директива, мора бипи за 
сваког прађанина света обавеза. Другим речима, ми морамо још чвршће 
да усмеримо свој рад ,на основе закоиитости. У том погледу 1П0'Стигнути 
'Су добри резулта™, али ми још не можемо бити потпуно задовољни. 
Правна сигурност код наших грађанских судова до!ота je висока и су- 
дије су независне. Тако и треба да буде. Јавни тужилаи je само iiap- 
нична страна и 0'Н у nponeicy не врши никакву другу улогу. Суд има 
да суди no закону, он не оме сам да допуњава закон, na макар то био 
м сам Врховни суд. И Државпа арбитража je испунила ,сва очемивања:
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она je  регулисала наш лривредви живог и донела смела решења варочит» 
у подвргава-њу управних прописа судској кштроли и тако постала више 
судсми орган вего opra« улраве. Она треба и даље да остане. Нажалост, 
наш управви механизам још не ради задовољавајуће. Када je мени 
ракао неки срески секретар да мора више од половине решења довоштж 
незаковито, ja сам му одговорио да би требало више од иоловине њих 
извести иред суд. Ми на високим положајима наидазвмо ва другов& 
који још оматрају да je мудро оно што они мисле, a не оно што одре- 
ђују прописи. Много су eeh учивили управви судови, али ja ћу тек 
онда поверовати у лобољшаље заковиггости управног рада, «ада будем: 
доживео да неко са одговорног положаја буде омењев због веиошто- 
вања зак о«итости и -када he онм, који свесво «рше законе бигги изведеви 
»ред суд. Мноти се изговарају на „формалву закониггост“  моја, тобоже,, 
за ших вије обавезна. Међутим, формалве захони гос i и вема, заков je  
закон, он претставља вољу радног народа, ов изражава диктатуру проле- 
таријагга поред акага самоувраве у привреди, у ошштини, срезу и: 
граду. Пошгговање замоиитости основш je гаравтија за самоуправва 
права и за лрава грађана «,оја тако нашироко Даје и утврђује ваш: 
Уставни закон.

Изјављујем да ћу гласати за лредложене законск'е предлоге. 
(Аплауз).

Претседавајући: Ријеч има вародни застулвшс Ђурица Јојкић:
Ђурица Јојкић (Изборни срез бечејски, АП Војводина, HP 

Србија): Другови и другарице, народни посланици, Предлог уставног 
закона долази у иреме када je лрамса друштвеног и државног живота 
већ рекла 'С в о ју  убедљиву реч no победи оних лриндапа који су у њему 
извршеви, мисли.м на његов први део у коме je формулисава друиггвева 
и политичка основа социјалисгичке демомратије.

Када утврђујемо данас у овом најважнијем, освовном закону наше 
заједвице историеку победу радвичке класе и остварујемо њеве ваховве 
снопе —• за које je ова водила крваве битисе ica својим недријатељем,, 
али je досад м-огла да постигве само приеиђења или горке обмане као- 
ова у OqOP —  ми sa собом имамо већ један период искуства, Kioj« 
јасво говори о TOMie да утврђујемо оно што je већ гшстало њена 'Си- 
гурна сопственосгг.

Иако тај период, с обзвром на дубоке промене које су у њему 
извршеве, вије дуг, пракса радвичког управљања je непобитво локазала 
да je радвичка «Maca и радви варод то своје право умео и зиао да 
користи развијајући своје сваге и иввцијативу у ингересу свога про- 
rpeca и nporpeica читаве заједнице. Радвичко управљање пост;ало je  
сважва брана бвромратоким тевдевцијама «оје су раније лочеле да ice 
уврежују у праксу нашег живота и преииле да .спутају ваш развитак. 
Оно je стало на пут таквим тевденцвјама у самим лредузећима и по- 
стало истовремево лрепрека бирократсмим захваиима и мешању органа
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власти у рад и развитак радничке самоуправе и на тај начин скресал» 
бирократске тенденциj е органа државне управе у овој области нашег 
живота.

Управљање произвођача средствима за вровзводњу у својим при- 
вредним оргавизацијама дало je као облик привредне оргавизације у  
мојој je |СЈедињен лични и друштвени ивтерес крупве резултате: раз- 
везало ивицијатаву радних маса, довело до развоврсвик облика уса.вр- 
шења оргавизације рада, штедљивог пословања, подизања продуктивно- 
сти рада. Нема сумње да je ово ослобсфење ишшијагшве маса дало 
видве резултате у подизању материјалног богатства читаве наше 
заједнице и да he оно у будућности претстављаши значајав факпгор.

У свакодневној борби са проблемима у раду предузећа, у вештини 
управљања, у однсговма људи, силно се развила свесг о заједвичмим 
интересиш колек,тива и читаве наше друштвене заједвмце.

Са*ш овак1о сумарно побројана нак:а искуства из пржсе рада и 
развитка радничког управљања, показују да сви ови елементи у рад- 
ничком самоуправљању »зражавају најпропресиввије тенденције у 
Cibom развитку и раввитму читаве нааие друштвене заједвице, a оигурно 
и 'социјалиотичке мисли и драксе у међународном обиму. Стога мислим 
да свами од нас мож© бвти ионоеан, што први записујемо у Устав 
дринципе правог содајализма и тиме смогућујемо још бржи његоа 
развитак.

Мислим да je заговски вредлог изразио ове принципе и изјављујем. 
да се у потпувостм клажези са њима.

СамоуправЈвање народа у ложалним заједницама ориближило je 
лок:алву влаот масама, омогучило увлачење широмих слојева радвих 
маса у вршење власти и развило разновроне облике њевих делатности.. 
Период ко-ји имамо иза себе са 'Стечевим жжуотвима воипуно je  до- 
вољан*да игакаже да je локална самоуправа, у свим овим разноврсним 
облвцвма ореко којих радне масе учествују у њој, такав ивструментг 
који најефикасиије може да изрази њихов утивај, најистивигиј е да 
изрази њихову вољу и да реализује све оно богатсггао разноврсвих 
иввцијатива крје ослобођеве масе восе собом-.

Самоуправа и сви облици у «ојима се она исвољава, уколихо су у  
пракси почели да живе, —  постали су већ 1Својина радних маса преко 
мојих оне остварују све разноврсвије облвке свога утицаја. Последњи 
избори за народне одборе ооштива, срезова и градова, у потпуности то 
потврђују. Велика ваивтересова«о,ст народвих маса за ове изборе, опре- 
дељивање за људе «оји ће их најбоље вретстављати и изражавати 
њихове жеље у самоуправвим оргавима, није долазила само због nora 
што je демократизовав поступак у избору, већ и због њиховог уверења 
да самоуправа иружа најбољу гаравцију остварења њиховог утицаја.

Изјављује-м да се у потпуности слажем са овим предлогом закова 
и да ћу гласати за њега.
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Претеедавајући: Ријеч и-ма народии заступник Јоза Миливојевић.

Јоза Миливојевић (HP Хрватска): Другоии народни засгтупници, 
тешко je диокутирати лосле реферата друга Поггпретсједника Владе 
Кардеља и евега онога што je већ овдје у дискусији изиијето о Пријед- 
,логу уставног закона, a да не би било опетовања и већ на првом кораку 
вулгаризирања онога ш;то je так,о «ристално јаоно са становишта 
Маркса, Енгелса и Лењина 'Постављено у реферату друга Кардеља и v 
његовом експозеу датом на сједници законодавних одбора.

Ипак бих хтио као заступник у Вијећу народа за HP Хрватску да 
кажем бар пред бирачима који су ме послали зашто гласам за овај 
Уставни зак'0«:, да ja «е гласам, и да сви ми овдје, увјереи сам, не 
гласамо нити као нека гласачка машина Стаљиновог типа, нити к>ао 
гласачка машина буржоаске демокрациј е под сјеном милионара и 
милијардера, већ из увјерења и из спознаје о перспекиивама «:оје су у 
■суштини Приједлога уставног закона за нашу социј алистичку стварност, 
за нашу 'социјалистичку демокрацију, за њену даљу мзградњу, за добро 
наших радних људи, ових наших нација и наиионалних мањина у Феде- 
ративној Народној Републици Југославији.

Наша хисториска, основна шроблематака у економској власти, v 
политичкој влаоти, у државној управи, у културним и социјалнвм пита- 
н>има итд., није данас лроблематика Запада и Америке, те државе су 
питање своје заосталости давио ријешиле и >сада су на високом ступњу 
развитка технике, a нети je то проблематика стаљинско-авијатаког типа, 
ми смо će тога оиресли и задњу прашину тога оиресамо. Наша .се про- 
блематика тек додирује са 'срењоевролсетш, али у суштини она je 
лодунавоко-балканока (панонско-балканака) шроблематика. Дозволите 
ми да се осврнем само .са скновним карактеристикама на ту проблема- 
тику, прво на подунавоху хисториоку проблематику.

Један дио наших народа, Хрвати, Срби, Словенци и народи Војво- 
дине, били су до слозда Ауст;ро-Угароке Мснархије у тој подунавској 
држави. У :тој подунавској држави проблеми наших народа у питању 
политичке власти, у тштању државне управе, самоуправе «тд. остали 
су неријешени јер je то била држава буржоаске димтатуре која je 
својим чиновничким апаратом, својим војничкмм anapaTOiM, угњетавала 
националности, онемогућавала права народа да дођу до политичж вла- 
сти, она je била пореск« шраф, она je била жандарм, полицајац који 
je онемогућавао народима да дођу било до камвих својих орава у тој 
држави, политичких и еоцијалних. Јаоио je да у тој држави до њезиног 
слома није ријешено скоро ниједно литање. Она je изградила у раздо- 
бљу од екоро 50 година, од 1850 до 1900 године добру државну управу 
и везала je на Гу државну улраву политичку влаот танмог слоја буржо- 
азије Беча, Пеште, Мађара, Аустријанаца и Њемаца, који су .апроводили 
димтатуру у T'oj подунавокој држави,. Када je у Првом CBjei’OKOM рату 
та подунаиока држава дошла у такву ситуацију да je „његово апостол-
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cko величанство“  ca буржоазијом требало да се ослони на с.воје народе, 
јаено je да .су ти народи одговорили тој буржоазији как-о треба, ггу 

државу 'Су расцијепили и она je хисториоки нестала.
Из те ситуац.ије наши народи «а Југу, и Хрвати, и Словенци, и 

Србм, и народи Војводине, дошли су у стару Југославију. Настала je 
стара Југославија, гги народи су дошли у чисто балканску државу, a 
лиггање je шта je  у тој држави ријешено од оних основних животних 
строблема радног народа. Grapa Југославија иије звала да ријеши «а- 
ционално питање, иашо су «ароди који су улазили у стару Југославију 
са пуно наде очекивали да ће нашионално литање бити првенствено 
ријешено. Међутвм, стара Југославија почела je с диктатуром, с пре- 
пади.ма политичкмх пустолова, од једнога препада гаили су на други, 
донијели су Обзнану. Ош je физиовдомија старе Југаславије, она je 
балканизирала и добру државну управу irnja je једино из подунавске 
државе унесена у њу, a она се балканизмрала и у иитању лоресмог 
шрафа над радним масама, жандарског кундака и 'полиције. И јасно je 
,да j е таква држава лако атпливала у полуфашиотичке воде, a политички 
гтустолови ik;oји  'су имали државну власт у рукама «ада je дошло до 
густог, када je агресор напао Југославију, лолитички пустолови 'су 
оставили мароде и побјегли.

Јасно je да су наши народи хтјели ,и да су жељели оотварење 
.заједнице народа Југославије, али да нису хтјели онашу заједницу 
каква je била атара Југославија. Да су наши народи жељели да остваре 
заједничку државу доказао je Народноослободилачки рат, онај широки 
ослон који icy наши народи дали тој борби, доказали су наши народи у 
Народноослободилачкој борби: «аши народи су се борили лротив фа- 
шизма, борили су се за ослобођење, борили су се против ,свих издај- 
ника. Тако je и створена нова Југославија. Како у Народносислободи- 
лачкој бо'рби, ггако и каоније, на изборима за Усшавотворну .скупштину, 
новембра 1945 године, наши народи су једнодушно доказали да хоће 
нову, Титову Југославију, показали су то у изградњи -и обнови наше 
земље, показали су да je радни народ масовно за нову Југ0'славију. 
Даље, наши народи 'Су то показали и у борби за извршење Петогоди- 
Јлњег плаиа, a то показују и данас када доносимо Уставни закон, кад 
с̂мо нашом Револуцијом тако далеко дошли да остварујемо оне основне 

тежње наших народа, тежње радничке класе и радног «арода да му дамо 
еисономоку слободу, то јест, цраво управљања у мривреди, да му дамо 
политичме слободе које добија самоуправом у праду, коиару и опћинм 
и путем прегставничких органа у релубликама и у федерацији, да му 
дамо државну управу, нову, сувремену, која ће служити народу.

E to ,  t o  су еве разлози зашто j a  гласам за о в а ј  Приједлог уставног 
закона. (Аплауз).

Претседавајући: Ријеч има народни заотушним Димчо Коцо.
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Димчо Коцо (Изборни срез град Скопје II, HP Македонија): 
Другови и другарице народви пославици, узимајући реч у дискусији о 
Предлогу уставног захона о освовама друштвевог и политичког уређења 
и савезним органима власти, ja желим са ово-га ме.ста да изјавим, да 
сам не само ja сагласан ,са довошењем овог Уставног зашиа, већ су 
сагласни и моји бирачи који су живо о њему дискутовали.

У Предлогу усиавног закона јасно су истаквути разлози који су 
димтирали његово доношење. Рад у захонодавним одборима Савезног 
већа 'И Већа народа, који je цела ваша јавност пратила са великим ивте- 
ре.совањем, врло рељефно истакао je те разлоге. Потребно je да -се 
уставви оистем доведе у оклад са промевама остваревим у освовама 
друштвеног и полиггичхог живота, или, другим речима, потребво je да 
се но.вој садржини нашег друштвевог и толитичког живота дају одгова- 
рајуће форме. Овај фа«'ат добро виде народи Југославије. Они, мао 
градитељи новог социјалистичког друштва, најбоље осећају лоиребу 
промена заиста неких битних делова Устава од 1946 године, ј ep преда- 
вање фабрика у pyix;e нетгасредних произвсфача, нова садржина рада 
народних одбора, све већа демократизација у овим гравама «ашег 
живота, тражи и одговарајуће друштвено и политичко уређење, тражи да 
се сао-бразно развоју социјализма у нашој земљи и врше одговарајуће 
отромеве у нашем Уставу. A то значи да наши мароди у изградњи соција- 
лизма иду свесно напред. Ова чињеница свима вама даје право да гласамо- 
за Предлог уставног закона о основама друштвевог и политичхог уре- 
ђења и 'савезним органима власти. Зато изјављујем да ћу ,са задовољ- 
ctbO’M гласати за предложени Уотавви закон.

Претседавајући: Има ријеч народни застувввк друг Петар Релић.
Петар Релић (Избории срез старопазовачки, АП Војводина, —  

HP Србија): Мислим, другови, да се једно од основних литања које je  
овај закон желео уставвим путем да зајемчи и утврди, састој.и у томе 
ш т о  се путем јачања самоуправних привадшта жели да обезбеди пуг 
даљег развиика и јачања социјалистичких одно-са у свим областима 
наше друштвеве делатности. Полазећи од тога, овај законохи нацртг 
к а о  фундаментални закон Општег закона о народним одб̂ орима и За- 
«она о уцрављању привредним предузећима од 'Стране радних колек,тиваг 
о-безбеђује .самоуправљање како произвођача у привреди тако и цело- 
купном радном народу у општини, граду и срезу.

Према томе, желео бих да кажем нешто о томе како >су се у пракси 
наше Покрајине одразиле баш те промене које су настале реорганиза- 
цијом народних одбора и посебно «акво je, уопште узев, стање у преду- 
зећима откако су дата радницима на уораву.

Ha првом месту мора се исггаћи да стечена исхуства говоре о тома 
да се bobom организанијом локалвих органа влаоти у великој мери 
по!маже даљи развмтак социјалвстичмих свага и социјалистичке демо- 
•кратије. Народви одбори досле укидања извршних одбора валазе се
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стално у заседању и врше све послове oprana власти државне управе. 
•О-ни су 'сада јединствени оргави власаи и држаене управе. И не само то. 
Народни одбори na и сви одборници у тдау су свих ооновних литања 
iKoja они треба да решавају. Зато je и њихова акшивност осеггно порасла. 
Међутмм, крупну улогу и позмтивне резултате, иако их још за сада 
свугде не показују, имаће и савети, моји су посгављени наместо ранијих 
■повереника. Баш премо садашњих овета остварују се приниипи не- 
алосредне демократиј е, a уз tro и рад гарелсб њих постај е квалигетнији. 
Тако, например, у Срезу тамишком Савет за унуирашње послове одр- 
жава редовно своје седнице и одлучује о актуелним гороблемима. Наро- 
чито je позитивво што тај савет одређује унапред и дневнм ред идуће 
■седнице тако да су његови члапови у мо-гућносги да се прилреме, било 
лрикупљањем потребних података, било разговорима са бирачима итд.

Наравно, овим се не исцрпљују сва позитивна иокуства из праксе 
наших локалних oprana власти, али- исто тако je сигурно да у њиховом 
раду има још доста слабости и недостаггака. Ипак' треба нагласити да се 
уочене слабости појављују добрим делом као осшаци . прошлости и 
старих схватања, схваггања укорењених у централистичхом систему 
руковођења. Тако још известан број оретседника опшшшских и сре- 
ских одбора, који се нису свашли у вовој улози и вовим условима рада, 
умеото да буду полигшчки претставвици одбора, постали су шефови 
администрације, a полшички проблеми пролазе мимо њих.

Што се тиче оживотворења самоуправвих привцииа у привреди 
искуство нам показује да смо преодолели тежње административног апа- 
рата да ради no старогм начину руковођења. Данас je ab превазиђево у 
еећини предузећа и управљање je прешло на управне одборе и радничке 
савете, зато ice може говорити о хрупним резулггатима мод предузећа у 
целини. Позната je ствар да су израда плана предузећа и тарифпа поли- 
тика основни инструмеши помоћу чега се и остварује раднич!ка управа 
у сваком предузећу. To су уједно и основни задаци које радни колеи<- 
тиви морају добро да проуче и утврде. Да je већина наших радних «олек- 
тива 'CBojo'M ik'ohструктивном, дискусијом добро проучила и утврдила 
своје планове производње, види се no томе што су предлози коле1:<ггива 
среских народних одбора у остварењу народног дохотка већи за милион 
и 369 хиљада динара од предлога друштвеног плана. M'Hora предузећа 
предложила су већу стопу акумулације него шпго су je 'имали прошле 
године. Безбројни су примери смањења трошкова производње, преори- 
јеигадије на бољи «валишет и асортиман итд. Зар нам то не говори о 
огромном значају радничке самоуправе.

Међутим, и овде «ао и !Код о>ргана власти, постоје и сада неке сла- 
бости које će, пре свега, морају схвашити као' одраз процеса нашег 
даљег развижа. Ради се у првом реду о «едовољном учешћу радмих 
колекгива на утврђивању разних елемената друшавеног плана и тари- 
фног правилника. И не само то, него још увек> je чињеница да су управни 
одбори знатно одмакли од радничмих савета. Радничми савети се често
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'састају и многе сггвари исоје они треба да решавају, не решавају их или 
то ловршно раде. Другим речима, управни одбори гшказују тенденцију 
да све концентришу у своје руке и да сами о свему одлучују, a ep« 
таквој концепцији управљања јасно je да управни одбори слутавају 
активизацију радничмих савета. A што се тиче радних колектива они 
још мало долазе до изражаја и цела се ствар најчешће своди на фор- 
мално упознавање са одлукама. Зато и није случајна појава, да у лреду- 
зећима још увек постоје негативне, бирократске телденције у разним 
видовима и облицима a нарочито при лодели фондова предузећа.

Међутим, имтенција Уставноп закона јесте баш у томе да се 
оствари пуна акшивизацијa не само управног одбора него и радиичког 
■савета, и не :само радничког савета, већ овај законски предло-г поставља 
пред нас да се у процесу даљег развитка радничке самоуправе иде ка 
томе, да сами произвођачи, a то значи читав радви колектив развије 
пуну активност и да сви радници у предузећу управљају својом npo- 
изводњом. У TOiMe je пуни смисао самоуправе .која се сада утврђује, на 
томе се и заснивају дубоко демократски и социјалистички односи у 
нашој стварнооти.

Ha .Kipajу, морам истаћи да je развијање социјалислтачке демокра- 
тије, у овој, новој фази развижа социјалистичкмх друштвених односа 
имало шрочито снажног утицаја у нашој Покрајиви на живот нацио- 
налних мањина. To ’Ce нарочито показало на изборима за локалне органе 
влаеш, јер су резултати врло добри.

Ha тим изборима бирани су, у целини узев, добри људи. У градо- 
вима, где je нарочито велики број Мађара радника, није лрешстављала 
окоро ника-кав проблем иационална припадноот «амдидаиа. По правилу 
се гласало за оног кандидата чији je политички ауторитет јачи, без 
обзира да ли се радило о кандидату Србину или Мађару. Све то пока- 
зује да су наши трудбевици, варочито радници, досадашњим1 иакуством 
дошли до сазвања да нациовална раввоправвост постоји кад они са 
свим другим радницима, без обзира на националну припадност, управ- 
љају друштвеном имовином.

Зато će може рећи да су баш самоуправе помогле да -се еродуби 
процес класне диференцијације и иоопеши даље јединство радних људи 
без обзира «а њихову националну припадноот. Тиме се и објашњава 
појава да на изборима гласа Мађар за Србина и обратно, јер су се наро- 
чито радници дефишггив,но убедили у то да 1нац.и0.нална врипадност, у 
новим условима друштвених односа, «е може да их раздваја, јер лостоји 
нешто јаче што их спаја —  a то су њихови класни интереси, интереси 
изградње социјализма. To je оно што сва-кодневно продире у 'свесг 
трудбеничких маса, то je оно што ће « даље збијати и учвршћивати 
редове наше радничке класе. Зато самоуправа иије само осно-вни прин- 
цип «аше социјалистичке демомратије, већ je она истовремено и зна- 
чајна полуга учвршћења братства и јединства.

Изјављујем да ћу гласати за Предлог уставног закона.
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Претседавајући: Прије него што објавим краћи одмор, молим дру- 
гове «ародне заступиике који још желе да узму учешћа у дискуоији,. 
да се пријаве за ријеч у току одмора.

(После одмора)

Претседавајући: Настављамо рад. Ријеч има друг Благоја Ангел- 
ковски. (Аплауз).

Благоја Ангелковски (HP Македонија): Другови и другарице на- 
родни посланиц.и, шатрајући историским догађајем поднесен Пре- 
длог уставног заиона о основама друштвеног и иолитичисог уређења и 
савезним оргаиима власти и Предлог замона о спровођењу Уставног 
закша, хгео бих да и ja кажем иекшико речи.

Предложени закони, који су дошли као плод даиашњег степена 
нашег друшппвеног и полишчког постигнућа, уствари пружају најјачу 
гаранцију трудбеницима наше земље и дају им сва ирава да самостал- 
ним управљањем гаривредним и политичким животом у неограниченој 
мери развију своју стваралачку моћ и инвдијативу за што бржи соција- 
лиотички напредак наше земље.

Славећи сгоамо крутану одлуку, a шиме и шобеду наших иарода у 
изградњи свога најдемократичнијег социјалистичког порегка, свога су- 
трашњег и све бољег економског и политичког живота, поздрављам га 
и понасим ее.

Наши народи на челу са својим у борбама прекаљеним свном и ру- 
ководиоц-ем другом Титом, благовршено су се отргли и аслободилм из 
канџи Стаљиновог деспскгазма, ек.сплоахације и лљачке, и упркос свим 
вкономшим и политичким претњама и уцењивањима, сами су ковали- 
своју 1судб«ну ;и градили онакае п о л итичко-економ ски живот какав čy 
сматрали да ће бити најбољи за све нас у замљи. И, заиста, данае смо 
сви ми горди и поноони што смо за тако врло кратпко време под огроммим 
•економским и политичким теижоћама изградили такав социјалистички и 
демомратоки поредак каквог данас нема још ниједна земља на свету. 
Овак.ав иоредак социјалис-тичке деможратије могла je и може да изгради 
само земља и народ нашега кова, јединсивен и храбар, ikoји  ,се не боји 
ничега, моји смело отвара врат'а свима и CBaKOMie да вида, да се увере на 
лицу места 1КЖ0 се на револувионара« и трудољубив начин стварају 
услови sa добар и .срећан живог пун слободе, части и гаравде. Ми се 
нмсмо б-ојали мритике вити пак кријемо иотину «ао што rro чине замље 
под окриљем информбироовског „раја“ . Свамо ikjo je хтео и свако ко 
хоће и-жели може слободно да дође и да види нашу ствармост, a ствар- 
ност je у moiMe да целокупним привредним и политичшм ж^ивоиом у 
земљи управљају широ«е народне масе, радници града и 'села. Видеће 
свако и увериће се да je доследно спроведена у дело мисао Маркса и
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Енгелса: „Фабрике радницима, земља земљораднишша“ , и да je поврх 
тога и сва влаот дата широким радним масама. Оваквом својом сгвар- 
ношћу ми оповргавамо све клевете и лажи, куване no истом рецепту 1ка'ко 
на Истоку у инфо.рмбмрсадвоким казанима исто тако и на Западу у клеро- 
фашистичким 'казанима, уперене иротиву наших народа, наше земље и 
наше стварнасти.

Будност наших народа у чувању наш!их текови.на и у мзграђивању 
и продубљивању наше социјалиотичке демократиj е била je и биће на 
ттаквом виссисом ступњу да свако ко се на њу дрзне горко ће се ир-ева- 
рити, јер наши народи никада мису били та«о јединотвено повезани као 
што icy данас, a то због тога шгго никада нису ни имали овдаву соци- 
јалистичку демократи ј у, националну слободу « равноправност као што 
их данас имају.

Узалудни су сви покушаји информбироовских владара да путем 
претњи, свакодневним инцидентима <на границама наше земље, покуша- 
ји.ма убацивања разних шпијуна и диверзаната, помолебају веру «ашег 
народа у изградњу, сопатвеним напорима, «стиноки социјалистичког 
политичког и економоког уређења живота у нашој земљи.

Пролала je њихова нада у „здраве .силе“ , у шачицу издајника, ма- 
лодушника и проданих душа, a продане душе мигш су икад биле нити 
могу бити здраве силе. Ветар и време их je увек развејавао « развеја- 
ваће ,их даље исто онако ucao што кад лровејавањем пшенице сав кукољ, 
сва шипура и црвљива зрна отпадну -од здраве гомиле.

Упркос свим настојањима наших неприја.теља да омаловаже и за- 
мраче наша економока и лолитичка постигнућа, остају и остајаће само 
празна и 'Орамна брбљања, a и.стина о «ашој земљи неумољиво 'крчи 
оеби пут међу свим напредним и прогресивним снагама ог.рађемим зидом 
информбироовског „раја“ . Из дана у дан, у све већој и већој мери, у 
овима мрајевима сввга расте углед «аше земље и наших народа, осва- 
јајући симпатије милиона прогреоивних и напредних трудбеника и г.ра- 
ђана целога 'Свега.

Поносећ« се досадашњшм економако-политичмим постигнућима на- 
ших народа на челу са другом Титом, изјављујем у име моје и мојих 
бирача да ћу гласати у целости за поднети заисонаки опредлог укључивши 
и амандмане Владе уз исти, и изјављујем да ћемо се свесрдно залагати 
за доследно спровођење у дело свих задатака и обавеза које проистчу 
;из предложених законс-ких, уставних прописа борећи се п.ротив ореерека 
и слабос!и 'Са којима се 'будемо сретали у току оживотворења истих. 
(Аплауз).

Претседавајући: Ријеч има народни посланик Душан Диминић.
Душан Диминић (Изборни срез Пазин, HP Хрватска): Другови 

и другарице народни посланици, Устав обично озакоњује постојећи 
.друштвени си-стем'; rro je збир рравних одредаба, iwoje регулишу онај
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ступањ 'развитка економоког и политичког, и уопће еочшјалног живота 
неког народа, исоји je већ постигнут. Устав, према ггоме, одражава 
објеисшвну друштвену стварност. To je карамтериотика и овог Прије- 
длога уставног закона. Тако и треба да буде, јер би иначе Устав био 
само нека декларација т-ежњи, перспектива и настојања, које тек у бу- 
дућности могу да се остваре, a које у свакодневној пракси «емају ду- 
■боког корјена. Овај Уставни закон je, противно томе, управо изазван
об ј ективним промјенама које су ice одиграле у нашој земљ« посљедњих 
година. О тим промјенама je већ било ријечи. Оне су промијениле осно- 
вицу друштвеног и политичког уређења Југославије. У овом закон- 
ском приједлогу утврђена je и нова основа друшгвеног и политичког 
уређења наше земље. Управо о тој основи друштвеног и лолитичшг 
у.ређења ja бих желио овдје говорити.

За мене je нада све важно питање: как’о одређени уставни поредак 
•осигурава оно што чини сушгину вјековних борби и тежњи радног на- 
рода, то јесгг: стално побољшање његове економске егзистенције и 
стално развијање слободе дјеловања радног човјека, као индивлдуума у 
-слободној друштвеној заједници? Слободан и материјално осигуран 
човјек, rro je слободан и независа« народ. Постизању тог идеала посве- 
ћена je борба народа и лојединаца кроз вјекове. A ловјест je показала 
да je тешко говорити о слободи ондје, гдје се појединац не осјећа мате- 
ријално осигуран и гдје народ нема ешномске независности. Апстрактна 
слобода, како je често интерлретирају грађански, буржоаоки идеалисти, 
разоткрива се у много случајева као иотчињеност богатијему и до- 
сљедно томе као правна фимција, слобода no закону, на палиру, али 
зависност у стварности, од онога, ггко посједује средства за произ- 
водњу, од мапиталисте. Предуслов слободну човјеку je његова ©коном- 
ска .независност, или другим ријечима осигурана материјална егзи- 
стенција.

У новиј-ој хисторији имали смо опет црилике видјети како «ам се 
поиврђује ова истина: нема слободе човјека без његове економске неза- 
висности. Имали смо прилике видјети «жсг се чиггава једна велика соци- 
јалиотичка револуција, која je обећавала човјечанству, управо, еко- 
HOMCIKO благостање и слободан развитак човјека, на томе срушила, изро- 
дила. Радни човјек ј« овдје престао бити слободан, јер je постао еко- 
Јнрмоки потчињен, овај пут, не појединачном послодавцу «апиталисти, 
већ једном, свемогућем, ј едииственом послодавцу —  држави, државном 
капиталисти. A то je утолико rope, уколико je ггежи јарам јединственог 
лослодавца од распарчаног и поциј епаног. Мислим да ice може данас 
рећи: нема слободе ондје гдје читав живот, читава егзистенција овиси 
о самовољи таквог свемогућег послодавца. He може бити слободе, сло- 
бодног изражавања мисли, слободне акције, слободног опредјељивања 
•ондје, гдје о том лослодавцу, о државној бирокрацији, о свемогућој 
«асти овиси хоћеш ли сутра већ о^тати без лосла, без могућности да 
жгдје другдје нађеш noicao, то јест, без могућности да ооигураш себе
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и своју породицу. Ko се замјери било чиме претеггавнику овог једимстве- 
ног послодавца, то јест, директору тво.рнице, или претсједнику колхозаг 
или претпоктављеноме у уреду, или секретару комитета Бољшевичке 
партије тај je остао економски .неосигуран, то значи на милост и неми- 
лост биједи, .глади, те или умире или служи без своје слободе, ропски 
—• касти.

Зато кад данас у овом Уставном закону утврђујемо основицу дру- 
шггвеног и иолитичког уређења Југославмје у „друшшвеној својини на 
средствима за производњу, самоуправљању произвођача у привреди н 
самоуправљању радног «арода у опћини, граду и срезу“ , онда морамо- 
констатирати да o io  утврдили управо такав друштнени иоредак, моји 
ооигурава оно двоје што сам прије навео као сушгину вјековиих борби 
и тежњи радног народа, осигурава радном народу сталшо побољшање- 
његове економаке егаистенције, a радном човјеку сдободу.

Са.моуерављање произвођача у привреди и друштвена својина на. 
средствима за производњу сгварају, no мојем мишљењу, ону основу,. 
на «оjo j се може развијат« слободан човјек, економокм независтан,, 
стшсобан да се опредјељује на основу властитог размишљања. Кад се 
права произвођача на noj осншш још више развију, исада се, у везк 
с тиме и материјалне могућтасти прошире, наш ће радни човјеие бити. 
свој господар. Она неће овисити ни о no jединачном капиталистичјком. 
послодавцу, нити о свемоћном државном нослодавпу, јер je наш радн«. 
народ у Револуцији освојио средства за производњу и за еебе их ио- 
слије Револуције задржао. Код нас се с овако утврђеним и Уставом 
постављеном основом друшгшевог и политичког уређења оиемогућује 
развијање опасног и свемоћног јединственог државног послодавца ко јк  
развлашћује радног човјека. Наше се друштво ,сада изграђује на прин- 
ципу уједињења слободних произвођачидах колекггива. Радник који сма~ 
тра да су му у неком производном колективу повријеђена права, сл0'б0- 
дан je да ,се прикључи другом производном колективу. Његово je право- 
да се слободно опредјељује. Не прати га на том путу црна «њижица у  
ко ју je свемоћни државни послодавац биљежио своју оцјену —  карак- 
теристику. Ослобођени кшектив развија слободног човјека, a не -беокич- 
мењака, ко ји у 'Страху за егзистенцијом, увијек и у свему повлађује 
наредбодавцу. Наш ће радни човјек сам заступати -своје интересе, ai 
организира« у Вијећу произвођача располагат he до крајa својим 
вишком производа и бдаи непремостива запрека -свим могућим тенден- 
цијама неправилног захваћања у његова права.

Уггврђивањем друштвене својине «а средствима за производњу оси- 
гурава ое и складни развитак читаве наше зај еднице. Спречава се свако1 
повлашћивање једног произвођачког колектива на рачун другог. Зајед- 
ничком борбом радни народ по.стигао je своју слободу, заједничким 
радом —  iKpos читаву нашу заједницу он осигурава и унапређује теко- 
вине Народне револуције.
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Самоуправљање радног народа у опћиии, граду и к-отару, такође 
je  стуб нашег новог друштвеног торетка. Неки содаолози осиовали су 
читаву подјелу народа ва слободве и овисне no томе, да ли су државе 
ти:х народа организоване ;на иринципу локалне самоуправе или држав- 
вог централизма. Ови веле да су 'само они народи заиста слободви који 
у својим лопшшим заједницама уживају самоуправна права. Није по- 
требно и немам ни тамове намјере, да .се овдје упуштам у испитивање 
оправданооти такове теорије. Међутим, сигурно je да се демомратска 
права радног народа најбоље могу оетвариваги у земљи моја сву власт 
не «онцентрира у једном, далеком центру, већ >која све оне послове за 
које je t o  могућно, оставља на рјешавање народу у његовим ближим 
локалним зај едницама. Ту je њему практичио могућно остваривати своја 
гграва. To je -и школа управљања за читав народ. Кроз rry школу изгра- 
ђује се и слободан човјек, којему не лежи стално за вратом централи- 
стички апарат. Нема сумње о томе да ће се кроз локално самоуправ- 
љање изградити самосвијестан радви човјек, који he своја права и 
права читаве заједнице знати свагдје заступат« и бранити.

Само онај друштвени поредак може да живи и да се развија, који 
омогућује ековомши напредак земље, који 'Ствара услове сталвог по- 
бољшања материјалве егзистенције радног човјека.

Осигуравајући друштвену својину1 ва средстввма производље, 
обезбијеђујући самоуправљање произвођача у привреди и самоуправ- 
љање радног народа у опћиви, граду и срезу, ствара овај Уставви закон 
и најбоље увјете за господараки развој наше земље. Ослобађају се- 
привредне снаге административних окова, омогућује се развијање ши- 
роке народне иницијативе за нове привредне могућности, потстиче се 
развитак производности рада, стварају се увјети за свестрани развој 
производвих снага земље.

Другови народви посланици, ми овим Уставним законом утврђујемо 
постојеће стање код нас, утврђујемо постојећа права и слободе радног 
народа и човј-ека. Међутим, м« се налазимо на почетку остваривања 
слободне заједнице навшх народа, у којо ј ће так моћи у пуном обиму 
да će остваре све тежње и слободе радвог човјека. Овај Уставви закон 
даје вам гараввију да се ватраг не м>оже »ћи, a ja бих рекао, отвара 
нам и путеве за |Кретање напријед. Али, оно што je вајважније, у њему 
су чврсто утврђени корјени будућег, још ведријег развитка.

Остварујући ове основе друштвеног и политичког уређења наше за- 
једниде, наш радни човјек ствара увјете сталвог побољшања своје ма* 
теријалне егзистенције, сталног развијања .својег слободног дјеловања, 
Ои се ослобађа. сваковрсног туторисања, постаје свој господар. Овај 
Уставни за тн  утврђује начело no коме се слободна заједница радног 
народа остварује једино непосредном вољом и дјеловањем .самог 
раднот народа.

Увјерен сам да кроз све то наш нови уставни поредак осигурава 
постиза.гве циљева и тежњи нашег радног народа.
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Претседавајући: Ријеч има народни заступник Јосип Цази.
Јосип Цази (Изборни срез Вуковар, HP Хрватска): Другови и 

другариде народни посланици, још у ппоку дискусије о Приједлогу 
уставног закона о основама друштвеног и политичког уређења и саве- 
зним органима власти, која се водила и no радним кшеитивима, радници 
,су уочили да се у Устав-ном закону говори о ономе што код нас већ 
јесте, што већ постоји. Баш зато што се у Уставном закону осигуравају 
већ стечена права радничке «ласе, која су у тсжу нашег 1седмогодишњег 
марша напријед преко ;свих препрека и ггешкоћа, мроз борбу прогив 
капиталистичшх и држзвио-капшалистичких стега и окава достигнута, 
бит ће Устав.ни закон и најсилније политичмо средство у рукама рад- 
ничке «ласе> и читавог радног народа наше земље. Али, радни на>род 
наше домовине, који напрегнутим напорсш од -свитања до мрака и os 
мрака до свихања, жуљевиода, знојем, неисцрпним жаром своје воље 
кује нови саијет, свијетлу будућност нових нараштаја, свјестан je тогз 
да се у предложеном Уставиом закону не озакоњују само настале рево- 
луционарно-друштвено-политичке промјене, већ да се њим ударају те- 
мељи даље соиијалмегичке изградње и развитка наше домовине.

Зато што дијелим мишљење читаве радничке класе наше земље, 
која у лредложеиом Уставновд закону види «руну својих достигнућа, 
која у успостављању радвичких савјета и Вијећа произвођача види 
најизразитију пролетерску установу и највећу побједу радничке класе 
послије освајања политичке влаоти, «зјављујем да ћу гласати за -пре- 
дложени Уотавии закон.

Међутим, хтио бих још да нагласмм и ono што je по.чдравио сваки 

радник и чему се од срца зарадовао, a то je да je Уставним законом 
дефинитивно одређено да je наша домовина социјалвстичка држава и 
да у њој сва власт припада радном народу, да су радничкд савјети и 
Уставом гаравтовани. Међутим, оно ново што je на захтев наше Владе 
и друга Тита унијето у Уставни закои јесте да je радном народу зајам- 
чено п-еред политичких, економоких и социјалних шрава, и право на рад. 
Паролу права «а рад још су исч акли француаки радници у својој рево- 
луцији из 1848 године. Маркс и Енгелс још су у „Комунистичком ма- 
нифесту“  исто тако поставили паролу и захтев: „Рад за све“ . Од тога 
je прошло сто чегири године 'и било je миога покушаја да ее та парола 
оживотвори. Њу je и велика Омтобарока револушја покушала прове- 
сти у ж«вот. Међутим, када je совјет!С1ка бирократока каста зајашила.на 
грбачу радног народа ОССР,- та се парола претворила у ропски обавезии 
рад за милијуне совјетских шрудбеника. Право на рад м-оже да се 
оствари само тамо гдје je радничка класа на власти, гдје она управља 
свим друштвеним пословима и средствима за производњу. Гдје тога 
нема, право на рад не може да се осчвари, право на рад може да се пре- 
твори у деспотију и ропетво. Право на рад М'Оже да се оствари с̂амо 
тамо гдје доиста радничка класа руководи, гдје радниц« доиста управ-
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љају. средствима sa тарошводјњу и врше расподјелу вишка производа и 
вриједносги које стварају.

Упркос томе шго остваривање те пароле значи огромно револу- 
ционарно достигнуће за радничку класу, која се, као ш:о сам већ иста- 
као, рађала заједно са раднмчком класом још прије много година. Сма- 
трам да се у Уставном заиону поред „ирава на рад“ , дода „или матери- 
јално обезбјеђењ)»“  јер к,од нас постоји Закон о материјалном обезбје- 
ђењу када неко остане без рада. Према томе, читави темст би требало да 
гласи: „право на рад или на маггеријалво обезбјеђење <које се одређује 
посебним законом“ .

Друго utro су радници поздравили у овом Уставном закону jecrre 
право да иромзвођачи који буду бираии у синдикалне организадије могу 
бити бирани и у Вијећа промзвођача. Међутим, у закону по.стоји извје- 
сна нејаоноћа. Ми у Југаславији имамо, напримјер, 13.592 синдикалне 
оргамизације са 94.210 бираних симдикалних фунмционера. Од тога 
броја са,мо 367 ,су плаћени оиндикални функ1ци0.нери, да.кле произво- 
ђачи који до« «M траје изборна фуншија не учествују у производњи 
и примају награду од синдикалн-их оргавизација. Предложеви зако« 
даје 'право синдикалним функционерима да буду бирави у вијећа про- 
извођача. Међутим, то лраво имају заправо свих 94.210 синдикалних 
функздионера, јер су они у троизводњи, na им то У.ставом вије потребво 
давати жао «еку посеб«у гараииију. По мом мишљењу у Уставном за- 
кону иребало би рећи Да и професионалви функционери вмају право да 
буду чланови Вијећа произвођача. Зато предлажем да ice унесе исправка 
у приједлогу и да се он боље формулише. Зато предлажем овај 
амандман:

У члану 30 отав други на крају брисати тачку и додатм „а у њима 
раде и заио првмају сгалву награду“ .

Претседавајући: Има ријеч народни заступник Милан Пантић.
Милан Пантаћ (Изборни срез Зворник, HP Босна и Херцего- 

вина): Другови и другарице «ародни посланици, Предлог уставног 
захона о осиовама друштвеног и политичког уређења Федеративне На- 
родне Републике Југославије и савезним органима власти, поред тога 
што санкционише основе друш-твених односа у «ашој земљм, треба и да 
доведе у склад организацију савезних органа власти са извршеним про- 
мјенама у друштвеним односима и да истовремено пружи довољно ши- 
роке о-квире за даљи развитак! соци.јалиотичког демократизма. Основни 
прмнципи на којима je изграђен предлог за-кона гараншја icy да ће ње- 
гово соровођење у живот значити још једну мрупну побједу наших на- 
рода у борби за бесклаоно друштво, још једну побједу над бирократ- 
C'KH'M тенденција(ма.

У закону je доследно 'спроведен принцип демократоког централизма 
у организацији власти и у њему ишчезавају св« трагови бирократоког
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централизма. To се огледа 'како у односу између федерације и репу- 
блика, као и република и народних одбора, тамо и у обезбјеђиваљу је- 
динства власги у савезним, републичким и локалним орга.нима власхи. 
За-кон полазм од ишнцепције да сва власт притада народу који je врши 
непосредно путем савјеиа грађана, зборова бирача, референдума и 
слично или преко евојих изборних претставничких органа. Тежиште 
извршне дјелатноств je у основним органима власти и основним дру- 
штвеним оргавима чмме се обезбјеђује и аистивно учешће грађана у рје- 
шавању друштвених послова. Но извјесме функције нужно, no при- 
роди самих послова, остају савезу, јер не могу да ик ријеше народни 
одбори и републжсе и зато њима управљају савезни органи власти. 
Пошто се 'самоуправљањем народа смањују фунмције органа државне 
власти, a већину послова моји спадају у надлежност државе врше на- 
родни 'одбори као основни органи власти, то федерација задржава још 
само иослове одређене у чл. 9 законоког предлога као mro су заштита 
мезавмсности и териториј алне цјелине савезне државе, организовање 
оружаних снага и одбрана земље, зашггита друштвеног и политичког по- 
ретка, једин-ства и равноправности «арода Југославије; одржавање ме- 
ђународних односа и уређивање односа земље са иностранством; обе- 
збј еђење јединства социјалистичког друштвеног порегпка и једииства 
привредног система, итд. Савезнс зажоне непосредно извршавају на- 
родни одбори и републичми органи власти icajMO у изузетнкм случајевима 
(предвиђени законом) непосредно савезни opra««. У заисону се губи 
оиај строги централизам у погледу управе, слаби одговорност према 
вишим управним органима, слаби вертикална «овезаност no хијерархиј- 
ској линији Koja je раније била доминантиа, a истовремено јача одго- 
ворност управних органа претставничким органима народа. Надлежност 
савезних о^ргана вла1ат« у односу на републике, као и ових у односу 
на народне одборе, своди ое претежно на контролу закоиитосгги. Зак.о- 
ном je 0iбeзбjeђeн и принцип јединства власти у организацијм савезних 
органа власти. Народ преко изабраних претсгавнижа у Савезној «а- 
родној скуоштини обезбјеђује «уно руковођење државним пословила 
•из надлежности федерације непосредно или «реко извршних органа 
скупштине —  Претсједника Републике и Савезног извршног вијећа. 
У искључиву «адлежност Савезне скупштине 'спадају најважнији по- 
слови федерације —  члан 15 — као што су: промјена Устава, савезно 
законодавство, одлучивање о правцу icn-ољне и привредне полиггихе, 
одређивање о проглашењу ратног отања и склапања мира, ратификација 
међународних уговора о политичкој и војној сарадњи игд. Охупшггина 
за вршење одређених послова бира .своје извршле органе a Савезно 
извршно вијеће за вршење управниас иослова има посебно организовану 
администрацију —  државне секретаријате.

Kao једно од важних питања у систему организације власти и на- 
длежноЈСТ« оојединих органа нарочито се истиче нов положај управиих 

органа. Улога управних органа битно je измијењена. Ta нова улога
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управних органа исто je  и посљедица развитка самоуправљања радног 
народа, јер су тада многи послови које je раније вршио управни апарат 
постали ствар непосредних произвођача и грађана уопште. Због ггога 
-су .će надлежности управних oprana знатно смањиле и они су истовре- 
мено стављени под «онтролу Савезпог извршног вијећа.

Положај уиранних oprana, према Предлогу уставног закона, квали- 
тативно je друкчији него што je био положај Савезне владе која je 
имала далеко шири опсег извршно-управне дј елаггносга. Такве широке 
компетенциј е, моје су раније имали управни органи и њихова релативна 
■самосгалност (иако су биле објекггивно нужне у ранијем периоду), прет- 
сггављале су потенциј алну опасност бирократагама.

Оваквим постављањем мјеста и улоге управних органа друшггво се 
обезбјеђује од могућносш њихрвог осамостаљења и издваја-ња у силу 
изнад друштва и иреузимања оних функција које no природном праву 
ирвпадају радним људима организованим у привредне и друге органи- 
зације. Aiko направимо паралелу између наше земље и другиос земаља 
онда видимо супрогап правац развитка у осталим земљама. У њима се 
иа бази развиггка државног капитализма (тишичан гаримјер претставља 
СССР) јача самосталност управних oprana власти и проширује доме-н 
њихове дјелатносши, јача бирокрација која се издигла псао icnara изнад 
друштва и учвршћује бирократаки централизам као приицип државне 
■изградње.

Овакво, na принцигаима демократског централизма, постављање др- 
жавне организације обезбјеђује поотигнуте тековине самоуправљања 
радног народа и помаже такав друшггвени развитак у «оме одлучујућу 
улогу играју народне масе.

Установа Вијећа произвођача у савезним органима власти ојачаће 
улогу непосредних произвођача у руковођењу привредом у нациопал- 
пим омвирима и у перспекшиви ће та установа вјероватно прерасти у 
друштвену форму руковођења привредом од .спране произвођача.

Самоуправљање радног народа дало je већ крупне резултате у при- 
:вреди и на другим подручј.има друштвене дјелатиости (просвјета, 
здравље и социјално старање; и сл.). Ослобођена сваке стеге, сггвара- 
лачка иницијатива радничке класе покренула je напријед развитак 
производних снага и убрзала њихов ход. Одумирање функција државе 
и развијање самоуправе у горивреди и руковођењу другим друштвеним 
пословима ојачало je снагу наше земље и onpOiMHO допринијело учвр- 
шћењу морално-политичког јединства наших народа. Сигурно je да he 
;се слровођењем у живот предложенот Уставног закона још више учвр- 
стигти јединство земље и обезбједити сувереност и неотуђивост права 
самоуправљања радног «арода a тиме и ударити глогов колац биромрат- 
■cikimm тенденциј ама.

Претседавајући: Ријеч има народни застушшк Антон Штурм.
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Антон Штурм (Изборни срез Пољчане, HP Словенија): Друговж 
и другарице народни посланици! Законске прописе који су претходили: 
Уставном закону и који .су у суштини његова основица, —  радничко 
управљање привредним предузећима, расподјела платних фондова, За- 
кон о народним одборима итд. као последица тога децентрализација при- 
вреде и народне влаоти и преиос ооновних лривредних и гвдлиггичко- 
управних компетенција «а срезове и опшпине, —  радни људи, a особито 
наша радничка класа, примили су са највећим одобравањем и оду- 
шевљењем.

Ни о једној ствари до данас није било тако живе, свестране и 
шонтане диокусије у радничк-ој класи, као о радничком управљању,* 
друштвеном плаву, д е ц ент р a лиз a i ш ји  народне власгга a нарочигго о саве- 
тима произвођача и из тога произлазећих права и дужносга.

Сву ту дискусију ишпотрекла je свакодневна, нужна пракса у шро- 
вођењу досадаиш.их мера, које тражи сам наш социјалистичми разви- 
так. Зато je ова дискусија no обиму и ггретирању проблематике и na 
учешћу радних маса досад «ајшира и најплоднија. Истовремено! je она 
најбоља припрема за правилно разумевање Уотавног закома, најбољи’ 
и најуспешнији начин економако-друштвеног сазревања радничке класе.

Страховање немих бврократаких скептинара, да радничка класа- 
неће бити довољно способна, да поред својих права, правилно схвата и- 
своје дужпости орема заједниии, показало се као потпуно неосновано. 
Не čamo да ice повећао осећај одговорноста у раду и као последица пога 
уследили су: већа производност рада, бољи квалитет лроизвода, штедња 
и раиионалније коришћење оировмна, чување производних капацитета, 
већа брига за хигијенско-техничку заштиту на раду, непоштедна борба 
против штеточина и крађе друштвене имовиве итд. Исто тако, појача-о' 
се и ocehaj одговорности (радничке «ласе према оиштим политичко-при- 
вредним пита1њима која се односе на интере^се читаве иаше заједниде^ 
To нам доказуј« чињеница, да су радни колекггиви Словеније до 30 но- 
вембра 1952 од 930 милиона оствареног вишка платног фонда, што- 
изноои 5% од потребног платног фонда, поделили на повећање зарада 
41%, a 59 % вмшка плаггног фонда доб'ровол.«о устуиили за потребе 
локалне заједнице, за набавку нових прозводних капацитета, за побољ- 
шање хигијенС|КО-т'ехнич-ке заштите људи на раду ипгд., знајући да на 
ггај начин штите робне фондове и тиме користе себи и заједниди.

Све ово доказује високу класну и пахриошску овест наше радничке- 
класе. Ова овест дошла je  до пуног изражаја и прилихом последњих- 
шбора за општинске, icpeciKe и градске народне одборе те изборе за 
оавете произвођача. Таквог општег интересовања и озбиљиог стретре-' 
сања «андидаиа и ггаквог одушевљеног одзива на изборима као овог пута 
још није 'било. И оно немолико покушаја инфилтрације бедних реакцио- 
нарних каидидата свуда je пропало. Штавише и тамо где су наши мјесми.. 
политички органи хтјели да натуре бирачима иеме кандидате, које ;масе
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HHicy лознавале, jep «ису амтивно радили у масама или нису имали лра- 
вилан однос према људима, отклоњени су и изабрани они жоји због до- 
садашњег акпгмвног и правилног рада уживају пуно поверење радних 
маса.

Ово опет доказује, да су наши радни људи опособни да правилна 
користе најширу демократију ко ју  су поотигли под једино правилн-им 
руководством Савеза комуниста и друга Тита.

Један од «ајкрутгаијих полишичких успеха, као последииа спрово- 
ђења децевтрализације и 1самоуправљања, no мом мишљењу јесте у 
томе што je радничка класа, као целина, прешла од досадашњег уског 
рада у cbo'M фабричком кругу на широки фронт олшпе лолитичке и при- 
вредне активности у селу и у граду, међу осггале радне људе. Акггавно 
учешће радника у лредизборној кампањи, на саетанцима Народког 
фронта и окуловима бирача главна je заслуга за одличан уопех избора. 
Било je џ ггаквих случајева као, налримјер, у срезу Марибор околица 
да у негом селу акиив Фронта није успео да одржи предизборни саста- 
на« и изабере кандидате, пошто су сељаци, под утицајем попа и његове 
антасоцијалисшчке лропаганде, саботирали припреме на изборе. Пет- 
наесгг фабричких радника «ој« станују у том селу, ©идећи такву сигтуа- 
цију, договоре се на icboim састанку, да они узму ствар у шоје руке.. 
Огишли су од куће до куће, разговарали са људима, образложили им 
штетност њиховог односа према изборима у првом реду за њих са>ме и. 
лоследица тога je била, да су услешно извели предизборни састанак,- 
изабрали најбоље за «андидате и саме изборе закључили схоро са 100% 
учешћем.

Већ прва заједничка заседања ореских народних одбора и савета 
произвођача псжазала су да ће народна власт, лојачана новим револу- 
ционарним снагама радника -— «епосредних произвођача, тек сада доћи 
до свог пуног изражаја. Она ће бити у свом раду самоиницијативнијa, 
екопедитмвниј a, праведнија и најјача брана проггив свих бирократоких 
тенденција, једном речју заиста социјалистичко-револуционарна на- 
родна вла!СТ.

Радничка класа познавајући све ове чињенице и из њих произла- 
зеће сазнање да у iHamoj социјалистичкој отаџбини сва власт «а свим 
подручјима друшггвене делатности при-пада само народу a у првом реду 
радничкој класи; знајући да даље продубљавање народне демоК|ратије 

и 'социјалистичких односа те изградње (социјализма зависи у првом реду 

од њиховог рада у шроизводњи и васпитног рада међу масама, радличча 
кла.са нестршшво очекује доношење Уставног закона, који пот©рђује 
стваралачку снагу досад предузеших мера и отвара «ове могућносгш за 
даљ« још уопеш'Нији материјални и културни развој, не само у нашој 
земљи него за tCBe «апредне радне ,снаге у свету.

Због тога изјављујем да ћу гласати за предложеии Уставни закон. 
(Аплауз).



Претседавајући: Ријеч дајем народном заетупнику другу Методи 
M iiic h c k o m .

Методи Митевски (Изборни срез беровско-царевоселски, HP Ма- 
кедониja): Другови и другарице иародни иосланици, факт да ми н-исмо 
застали ва негиран.у несоцијалистичког те исонтрасо-цијалистичког биро- 
иратског 'система у CGCP-y в његоввм сателитаиијама, већ да омо у 
иракси ишли на остваривању иотинсигих оодијалистичких односа, камо 
у економиди тако и у целсжупном друшпвевом животу, убедљиво потвр- 
ђује и овај Предлог уставног закова.

Већ су шжазани ггакви резулгати, који га потврђују в чине >оправ- 
даним наворе наших људи за лобољшање живота радног народа. При- 
мери само у мом изборном срезу уверљиво говоре о. ггоме. Електрифи- 
цирано je 10 насељених месгга a ,у ггоку ова два месева добиће елек- 
трвчно освегљење још трв; у току друге половиве прошле чгодвве уве- 

.зева ćy 42 трактора и 5 вршалица, засађево je државним кредитом 
500 ха воћњака, a ићи тим .темпом з-начи да за три године стичемо дупли 
број лостојећих стабала; изграђено je 1.500 кућа, што звачи да je свака 
породвца изградила нову кућу. Наш срез убвре порез од 15 милиона 
динара, a внвестираће се ове године 105 милиова, не узимајући у обзир 
фондове за слободво располагање у предузећвма и задругама.

Наш Уставни закон je -одговор cbbim првјатељвма и непријате- 
љима о томе каква смо ми земља. Макар да je rro само озашњење, да- 
вање уставне 'гаравдвје већ поетојећим содијалиствчким односвма, он 
освгурава прве тековиве на том пвоивроком путу, вроглашујућв их као 
минимум, кзао освовицу одакле се почвње -и одређује да се ве сме 
вазад. Твме су вала у воду сва прижељкивања разиих нашвх веприја- 
теља. Тиме су ликвидиране и теорије о томе да не встичемо тако гласно 
своје содијалвстичко обележје, да .се ве би Запад наљутиО’ oia ирекввуо 

:иомоћ; о томе да 'Cimo вавуштањем адмивисшратвввог иачвва румово- 
ђења «апустили и борбу за социјализам игд.

Наш je орез, другови, на бугаракој граници. Нав1и људв озбвљ- 
ном забринутошћу гледају шта се дешава с друге страве гравице, и за то 
имају оправдаве разлоге. Наш народ у Пиривокој Македовиј« je взло- 
жен страшвој DKOHOiMCiKoj пл.ач!ки, интервирању в самовољи червев- 
ковада. У приличвој дубвви са њихове страве њиве остају веузораве 
зато што су вм свв сељавв сумњиви да ће пребећв к  вама (и ови које 
су поппедели ив|терв'ирања). Позвата вромева вовца у Бугарској вого- 
дила je обичан народ зато што су бирократи мењали новац 100 према 4 
•нова лева, док су обични људв мењали 100 према 1. Намирвице су вагло 
ооскупиле, a сељак опет морао те намврнице да даје држави no мвви- 
.малвим иенама.

У делој Пирвнакој Македоввји по.сле 44 годвве взграђена je једна 
база, једва болвица je дограђева која се гради још npe 1939 годиве, a 
м'ма. ,само 4 гграктора.
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Админиетрација наравно расте. Чак je у Г. Џумаји и зграда бивше 
луванске станице искоришћена за полицију, a дуван ое обрађује у бу- 
гарским градовима. Колики je тај апарат који народ мора да издржава 
можемо закључити no партиском апарату. У апарату среских комитета 
има no 12 до 16 службеника, не рачунајући оодручну миливдију (iKoja 
мора добро да их чува) и админисиративни anapatr. Ту су три секретара, 
na разни аттапори и инструктори. Да ,се не би рекло да -не воде рачуна 
о моралу, имају чак и плаћеног инструктора који одговара срезу за 
„комунистички“  морал. Али су ипак нешто и они „дали“  народу. A rro 
je  да су променили свим градовима и понеким селима имена. Tasco се
Горња Џумаја сада зове Благов-град, Св. Врач----Санданоки, Неврокоп —
Гоце Делчев, Дупница -—■ Странке Димитров, село Белипа —  Илин- 
денди и др. Тиме хоће да уваже себе и народ, и да сами себе увере 
„убедљивим аргумеитима“  да су они прави наследници идеја илинде- 
наца. Народ прозире њихове намере, још више их мрзи, његове тешкоће 
:не престају помоћу громогласних фраза na макар и с познатим патосом 
изречене, Народ нема чак ни основне лекове. Производи „Пливе“ , «аше 
фабрике за лекове, познати су народу с оне стране грапице к:ао и код 
нас. Зато и «ије чудо кад Радио-Софија објављује сваког дана да су 
пусггили у продају њихов специјални лек против главобоље. Или кад 
„Работническо дело“  објављује наиис под насловом „Свенародна радост“  
и слику продавнице где се no слободним ценама могу купити сухо- 
меснати производи.

Изгледа да je њихова васпишна улога уродила плодом 6у,дући да -су 
уопели да убеде народ у потребу велике штедње ко ју  налаже њихов „со- 
дијализам“ . Ови њихови шпијуни и диверзанти који су к;од нас ухваћени 
без изузетка су без доњег рубља и чуде се питањима зашго га немају. 
Можда су «X убедили да je тако «орисније no здравље. (Смех).

Не може чувени гласиоговорник Червеикова, Димо Косев, да омало- 
важи наш Уатавни закон вити да убеди «ога, чак и код 'своје муће, у то. 
Будућ« да ne сме много да се упушта у датаље, иигги суштинске npo- 
мене које доноси Уставни закон, jep би га баш то демантовало, он по- 
кушава да наш Усиавни закон прикаже као нови уотав, и онда ;к:аже да 
je  половичан, да ne 'Садржи многе важве ствари итд., да je занемарена 
м иарочито изастављена надионална равноправност и друге ствари.

Ha крају изјављујем да .ћу гласати за предложени Уставни закон. 
.(Аплауз).

Претседавајући: Листа пријављених говорниха које сам оимао у 
виду je исцрпена. Да ли се још ко јавља за ријеч? (Нико). Пошто се 
нико не јавља за ријеч сматрам да je тиме овај претрес завршен. Дајем 
ријеч извјестиоцу законодавних одбора другу Моши Пијаде. (Аплауз).

Известилац законодавних одбора Моша Пијаде: Другови, само 
iKpanKiO да се, 'као известилац, изјасним о поднесепим аманд.ма«има.
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Пре свега, има седам амандмаиа које je ттоднео друг Кардељ, један 
ашндман који je поднео друг Радмиловић и сада овај последњи аманд- 
ман поднет од етране друга Цазија.

Што се тиче седам амандмана друга Кардеља, ja «х усвајам. Један 
се односи на сам наслов закона, други се односи на став први, алинеја 5, 
четврги ред, у члану 7, где .се мало исправља формулација, тако да гласи; 
„у  праву уцрављаша општине и града свим земљиштима и зградама који 
су општенародва имовина, уколиш no право не припада другим држав- 
ним органима, привредним организацијама, уагановама и зај едницама“ . 
Онда, предложена je измена у члану 15: уместо речи „територијалних 
промена“  да се стави „промена граница“ , гтако да ова тачка гласи: „одо- 
бравање промвна граница између народнмх република које оне спора- 
зумно предложе и решавање апорова о«о њиховог разграничења;“ . 
Четврти амандман односи се на члан 89, где умеето речи „на одлуку 
Савезној народној окупшгини“  треба ставити „пред Савезну народну 
окупштину ради одлучивања“ . To je .само саглашавање текста ica слич- 
ним тексггом на другом меагу. У члану 94 предлаже се измена утолико 
да се иза речи „Државног секретара за иностране послове“  уметну речи 
„и државног 'секретара за послове народне одбране“ . Даље, шестим 
амандманом ice предлаже да се члан 101 измени ггако да глаои: „Права 
народне релублике врши републижа народна сжупштина непосредно н 
преко извршног већа као >свог извршног органа. Одређене извршне по- 
слове врше реиублички органи управе према смерницама и под надзо- 
ром извршног већа.“

И последњи амандман друга Кардеља односи се «а члан 115. Овде 
се ради о измени чисто стилоке природе: уместо речи ,,кад га Народна 
окупштина ФНРЈ прогласи“  треба .ставита „даном проглашења на за- 
једничкој седници оба дома Народне с.купштине ФНРЈ“ .

C»ei те амандмане, у име законодавних одбора, усвајам.
Што се тиче амандмана друга Радмиловића, ja га усвајам, али rro 

у суштини није амандман. Зашто? Зато што хоће да исправи нешто што 
je у овом пречишћеном темсту изишло погрешно. Међутим, ако погле- 
дате извештај законодавних одбора, видећете да се тевсст поклапа са 
овим што он предлаже у амандмаиу. Према томе, то у правом пгемсту 
так,о и стоји.

Однасно амандмана друга Цазија нисам тако дубоко убеђен да би 
било потребно, али он предлаже да члан 30, друга реченица, други став, 
који гласи у предлогу: „За члана Beha ироизвођача може бити биран и 
произвођач који je изабран у орган синдикалне организације“ , гласи: 
„За члана Beha произвођача може бити биран и произвођач који je иза- 
бран у органе си-ндикалне организације, a у којима ради и за то прима 
счалну награду“ . He видим особи.ту потребу да се то мења, али ако се 
већ ,мења можемо рећи: ,,3а члана Beha произвођача може бити биран и 
синдикални функционер «оји je «ао такав изабран од стране произво-
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ђача“ . Овакву формулацију, ако се ви слажете, ja бих примио, a тамву 
би формулацију примио и друг Кардељ. (Др Мијтош Московљевић: 
A шга je ca амнестијом?) Иввмните, ja сам био заборавио да je то пи- 
тање регулисано. To се налази у тексту законског предлога. To просто 
нисмо ириметили. Друг Московљевић je био предложио да се међу права 
■Окупштине унесе и право давања амнестије, али није запазио да то у 
предлогу већ стоји, и то у члану 15 тачка 11: „амнестија за кривична 
дела одређена савезним законом“ .

Према томе, ja вам лредлажем да усвојиге тај законокк предлог са 
сввм амандманима (коj е смо друг Кардељ -и ja усвојили. (Аплауз).

Претседавајући: Молим подносиоца замонског приједлога да се 
изјасни да л» се 'слаже са амандманима.

Потпретседник Владе ФНРЈ Едвард Кардељ: Слажем >се.
Претседавајући: Пошто се и иввјестилац законодавних одбора и 

лредлагач закон:ког приједчога слажу са поднесеним амандманима, аманд- 
мани се сматрају саставним дијелом законског гори ј едлога и зато ће се за- 
једно гласати и о зжонском ориједлогу и о амандманима.

Овим je исцрпен у Народној скупштини усвојени дневни ред за- 
једничке сједнице. Сада домови иреба да се одвоје да би могли гласати 
о оба законска приједлога, мао и амадманима који су били предмет пре- 
треса на заједничкој 'сједници.

Под увјетом да домови изгласају Уставни закон и Закон о његовом 
сировођењу наставит ће .се заједничка сједница.

За даљи рад на заједничкој сједници дредлажем надопуну днев- 
ног реда, и то:

1) проглашење Уставног закона о основама друштвеног и иолитич- 
iKor уређења Федератввне Народне Републике Југославије и савезним 
органима властк;

2) проглашење Закона о провођењу Уставног закона о оововама 
друштвеног и полВт-ичког уређења Федеративне Народне Републике Ју- 
тославије и савезним органмма власти; и

3) претрес Приједлога одлуке о Пословном реду за избор Прет- 
сједника Републике и Савезног извршног вијећа, за који лостоји при- 
једлог законодавних одбора.

Да ли лрима Скупштина предложени дневни ред? (Прима). Пошто 
je  Скулшпша примила овај днев«и ред, ову заједпичку СЈедн-вцу пре- 
кидам, a настава« сједнице закавујем за данас послије сједнице домова са 
утирђеним дневним редом.

Сједнице Савезног вијећа и Вијећа народа одржат ће се данас у 
17 часова.

(Седница je прекинута у 12,20 часова).
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(Наставак оедниде у 18,05 часова)

Претседавао потпретседник Савезног већа Фрањо Гажи.
Претседавајући: Настављамо рад двадесетдруге заједничке сјед- 

нице Савезног вијећа и Вијећа народа Народне акупштине Федеративне 
Народне Републике Југославије.

Прије прелаока «а дневни ред изволите чути саоећења, Од Претсјед- 
ника Заксшодавлог одбора Савезног вијећа и Претсједника Закоиодавног 
одбора Вијећа народа примио сам писмо о Приједлогу одлуке о ГТослов- 
ном реду за избор Претсједввка Републике и Савезног извршног вијећа. 
Писмо глаои (чита):

НАРОДНОЈ ОКУПШТИШ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ,
ЈУГОСЛАВИЈЕ

Беотр ад

Сходно Уотавном закону о основама друштвевог и лолитичког уре- 
ђења Федеративне Народне Ревублике Југославије и савезвим органима. 
власти и Закону о његовом опровођењу, указала се потреба i3a доно- 
шењем Пословног реда за избо!р Претседника Републике и Савезног 
извршвог већа. Ha предлог цретседвика Заководавног одбора Већа na
pela Моше Пијаде, заководавни одбори Савезвог већа и Већа народа. 
Народне скулштине Федеративне Народне Републике Југославије, на 
својим 'Седницама од 8 и 13 јаиуара 1953 године, претресли су и усво- 
јили Предлог одлуке о Пословном реду за мзбор Претседиика Републике 
« Савезног извршног већа ica мањим изменама и допунаш.

Молимо Народну окупштиау Федеративне Народне Републике Ју- 
гославије да се поменути Предлог одлуке стави на дневни ред заједнтке 
седнице, и то после проглашења Уставвог закона о основама друштве- 
иог и ПОЛИТИЧ1КОГ уређења Федерашвие Народне Републике Југославије 
и савезвим органима власти и Закона о његовом опровођењу.

За известиоца je изабран Моша Пијаде.

Претседник Законодавног одбора 
Beha народа

Moraš Пијаде, с. р.

Претседник Законодавног одбора- 
Савезног већа

др Јосип Хрнчевић, ic. р.

Уосталом, ова точка већ се и налази на дневном реду који смо 
објавили.

Прелазимо на прву точку дневног реда: лроглашење Уставног 
аакона о освовама друштвеног и политичког уређења Федаративие На- 
родне Републике Југославије и савезним органима власти.
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Молим друга «екретара да прочита Приједлог одлуке о проглашењу 
Уставноог закона.

Секретар Наум Наумовски (чита):

О Д Л У К А

О ПРОГЛАШ ЕЊУ УСТАВНОГ ЗАКОНА О ОСНОВАМА ДРУШТВЕНОГ 

И ПОЛИТИЧКОГ УРЕЂЕЊ А ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЈУГОСЛАВИЈЕ И  САВЕЗНИМ ОРГАНИМА ВЛАСТИ

Ha основу члана 72 Уагава Фсдеративне Народне Републике Југо- 
славије од 31 јануара 1946 т., Народна шупштина Федерашивне Народне- 
Републике Југославије, на заједничкој седници Савезног већа и Већа-- 
народа, одржаној 13 јануара 1953 године, доноси

О Д Л У  К У

Проглашава ое и отупа иа онагу Уставни закон о основама дру- 
иивеног и политичког уређења Федерашвне Народне Републике Југо- 
славије и савезнмм о-рганима властм, усвојен од Савезног већа и Већа- 
народа на њиховим «седницама од 13 јануара 1953 године.

(Сви народни посланици устају и аплаудирају. Аплауз Tipaje неко- 
лико минута.)

Претседавајући: И поред овог пљескања, ред je да залитам да ли: 
има каквих примј едаба на текот Приј едлога ове одлуке и да ли к:о тражи 
ријеч? (Нмко се не јавља). Значи, примједаба нема. Ипак, према Послов- 
ном реду, молим другове народне посланике моји су за Приједлог ове 
одлуке, нека дигну руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема)., ” 
Констатирам да иико није против.

Пошто je Народна скушшина Федеративне Народне Републике- 
Југославије једногласно донијела Одлуку о проглашењу Уставног за- 
кона о основама друштвеног и политичиог урефења Федеративне На- 
родне Републике Jyro-славије и савезним органима власти, објављујем; 
да je тим актом и овим часом Уставни закон о основама друштвеног и: 
политичког уређења Федеративне Народне Републике Југославије и са- 
везни-м органима власти проглашен и да je етупио на снагу. (Буран, 
аплауз. —• Сви лосланици устају и неколико минута сложно- 
аплаудирају).

Прелазимо на другу точку дневног реда: проглашење Закона о 
провсфењу Уставног закона о оеновама друштвеног и политичког уре- 
ђења Федаративне Народне Републике Југаславије и овезним органима 
власти.
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Молим друга секретара да прочита ГТриједлог одлуке о проглашењу 
Закона.

Секретар (чита):

О Д Л  У  К  A

О  П Р О Г Л А Ш Е Њ У  З А К О Н А  О С П Р О В О Ђ Е Њ У  У С Т А В Н О Г  З А К О Н А  О 
О С Н О В А М А  Д Р У Ш Т В Е Н О Г  И  П О Л И Т И Ч К О Г  У Р Е Ђ Е Њ А  Ф Е Д Е Р А Т И В Н Е  

Н А Р О Д Н Е  Р Е П У Б Л И К Е  Ј У Г О С Л А В И Ј Е  И  С А В Е З Н И М  
О Р Г А Н И М А  В Л А С Т И

Ha основу члана 72 Устава Федеративне Народне Републике Југо- 
славије од 31 јануара 1946 године, Народна скупштина Федеративне 
Народне Републике Југославије, на заједничкој седници Савезног већа 
и Већа народа, одржаној 13 јануара 1953 године, доноси

О Д Л  У  К  У

Проглашава . се и отупа на снагу Закон. о шровођењу Уставног 
за.кона о основама друштвеног и политичаог уређења Федеративне На- 
родне Републике Југсклавије и савезним органима власти, усвојен од 
Савезног већа и Већа иарода на њиховим седницама од 13 јануара 1953 
тодине.

Претседавајући: Има ли ко каквих примједаба на текст Приједлога 
одлуке и да ли ко ггражи ријеч? (Нмко се не јавља). Нема. Огављам и 
овај Приједлог одлуке на гласање. Ко je  за приједлог одлуме, не«а дигне 
руку. (Ови дижу руку). Има ли «о против? (Нема). Констатирам да 
нико није гласао против. Према тому, и ова одлука je једногласно 
прихваћена. (Буран аплауз).

Пошто je Народна скушшмна Федеративне Народне Републике 
Југославије једногласно донијела одлуку о проглашењу Закрна о про- 
всфењу Уставног закона о основама друштвеног и политичког уређења 
Федеративне Народне Републике Југославије и савезним органима власти, 
објављујем да je тим акто:м и овим часом Закон о провсфењу Усиавног 
закона о ооновама друштвеног и политичког уређења Федеративне На- 
родне Републике Југославије и савезним органима власгга проглашен и 
да je  ступио на снагу. (Аолауз).

Прелазимо на трећу точку дневног реда: доношење Одлуке о По- 
словном реду за избор Претсједника Републике и Савезног извршног 
вијећа. Дајем ријеч извјестиоцу оба законодавна одбора, претсједнику 
-Зашнодавног одбора Вијећа народа другу Моши Пијади. (Буран и дуго- 
трајан аплауз. •— Изве.стилац Моша Пијаде неколико пута покушава да 
товори, али га народни пославгаци преквдају бурним атааузом).

Известилац Законодавног одбора Моша Пијаде: Другови народни 
посланици (ДуготраЈЈНи аплауз), пре него што поднесем овај жрапак
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извештај желео бих да ибвршим једну малу исправку у писму «оје сам, 
истина, псхгписао заједно -са другом Хрнчевићем, наиме, ja иисам пред- 
ложен за известиоца него друг Ђуро Салај, али пошто je изненадно 
оболео и није присутан, узео сам уместо њега да будем известилац и о 
овом лредлогу.

У име Законодавног одбора Савезног већа и Законодавног одбора 
Већа народа лредлажем Народиој .скупшти.ни да усвоји Предлог одлуке
о Пословном реду за избор Претседника Републиме и Савезног из- 
вршног већа.

У предложени текст, који je раздељен послаиицима, оба законо- 
давна одбора сагласила су се да ое унесу (Следеће измене:

У члану 4 осгаје само ирва реченица a остале две се бришу, јер 
нема разлога да посланици не могу напуштати дворану за време гласања.

У члану 8, први отав, тарви ред, уместо речи „гласачке лиотиће“  ста- 
вити „гласачки листић“ .

У члаиу 9 брише се други став, a у трећем ставу, који иостаје став 
други, други ред, речи „огласиће се за нев-ажећи“  заменити речима 
„значиће уздржавање од гласања“ .

У чла.ну 11, други став, последши ред, иза речи „броја“  додати 
реч „iCbwx“ .

У члану 12, текст заклетве да почне речима: ,,Ja, (име и трезиме)“ .
У члану 13, први ред, уместо речи „полагања заклетве“  сгавигги 

„свршеног избора“ .
У члану 16, иза последње речи „кандидата“  брисата гтачку и до- 

дагги реч „и првог предлагача“ .
To je све и молим Народну скупштину да предлог одлуке усвоји 

са горе изложеним изменама и допунама. (Аплауз).

Претседавајући: Пошто je Приједлог одлуке умножен и раздијељен 
народнмм заотупницима приступамо његовом претресу. Да ли се ко 
јавља за ријеч? (Не јавља се иико). Пошто се иико не јавља за ријеч, 
стављам Приједлог одлук-е о Пословном реду за избор Претсједника 
Републике и Савезног извршног вијећа на гласање. Ко je за, нека дигне 
руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je 
овим једногласно усвојена Одлука о Пословном реду за избор Преггсјед- 
ника Републике и Савезног извршног вијећа.

Ha крају предлажем .допуну дневног реда за нову заједничку сјед- 
ниду која би се имала одржати сутра са слиједећим точкама, и то:
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1) избор Претсједника Републике;
2) избор Савезног извршног вијећа;
3) избор двојице судија Савезног врховног суда, и
4) избор сталне Комиоије за тумачење закона.
Прима ли Народа скупштина овај дневни ред? (Прима). 
Објављујем да je  иредложени дневни ред усвојен. Овим закљу- 

чујем ову заједничку сједницу a наредну заказујем за cvrpa, у среду 
14 јануара 1953 године у 9,30 часова са дневним редом: избор ГХретсјед- 
ника Републике.

(Седница je закључена у 18,20 часова).
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V E Ć E  N A R O D A

Devetnaesta sednica 1

(13 januara 1953)

Početak u 17,25 časova.

Pretsedavao Pretsednik Veća naroda Josip Vidmar.

Pretsednik: Otvaram devetnaestu sedmicu Veća naroda Narodne 
skupštine FNRJ. Zapisnik današnje sednice vodiče sekretar Joža Horvat. 
Molim sekretara da pročitai zapisnik prošle sednice.

Sekretar Joža Horvat (NR Hrvatska) čita zapisnik osamnaeste 
sednice od 10 iainuara 1953 godine.

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

Prelazimo na dnevni red.

Pošto su pretres Predloga ustavnog zakona i pretres Predloga 
zakona o sprovođenju Ustavnog zakona obavljeni' na zajedničkoj 
sedme!, to prelazimo na glasanje po ovim zakonskim predlozima.

Stavljam na glasanje Predlog ustavnog zakona o osnovama dru
štvenog i političkog uređenja Federativne Narodne Republike Jugosla
vije i saveznim organima vlasti. Ko glasa za ovaj zakonski predlog, 
neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nemai). Objav
ljujem da je Predlog ustavnog zakona o osnovama društvenog i poli
tičkog uređenja Federativne Narodne Republike Jugoslavije ii saveznim 
organima vlasti jednoglasno izglasan u Veću naroda. (Moša Pijade: 
Da li se zna koliko ima prisptnih poslanika?)

Ako Veće želi može se utvrditi broj prisutnih poslanika. (Vladimir 
Dedijer: Formalno nije podnesen predlog da se1 utvrdi broj prisutnih. 
Ako drug Pijade podnosi formalan predlog, onda možemo). Ima reč 
drug Pijade.

Moša Pijade: Mislim da ova naša borba protiv birokratizma ne 
zahteva -i neku takvu formalnost. Ja sam postavio pitanje, predložio
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sam, to je bio predlog. Mislim da se i po Poslovniku mora utvrditi broj 
prisutnih poslanika.

Pretsednli'k: Molim da s© Već© izjasni po predlogu druga Moš© 
Pijade. (Radivoj Davidović: Molim za r©č.) Ima reč drug Davidović.

Radivoj Davidović: S obzirom na karakter ovog zakona bilo bi 
potrebno da se postupi u neku ruku različito nego što smo 'dosada po
stupali pre glasanja o drugim manje značajnim zakonima. Slažem se s 
predlogom druga Moše Pijade da se ustanovi koliko je prisutno posla
nika, koliko 'će glasati za Ustavni zaikon.

Pretsednik: Stavljam na glasanje predlog druga Moše Pijade. 
Ko glasa za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku, osim narodnog poslanika 
Vladimira Dedi jer a).

Prema tome, usvojen je predlog druga Moše Pijade da se utvrdi 
broj prisutnih narodnih poslanika. Molim sekretara druga Horvata da 
prozivkom utvrdii broj prisutnih narodnih poslanika.

Sekretar vrši prozivku.

(Posle, prozivke)

Pretsednik: Konstatujem da je od 215 poslanika Veća naroda pri
sutno' 180, .a pošto ja kao pretsednik nemam prava da glasam, objav
ljujem da je svih 179 prisutnih narodnih poslanika glasalo za Predlog 
ustavnog zakona. (Aplauz).

Prelazimo na glasanje Predloga zakona o »provođenju Ustavnog 
zakona o osnovama društvenog т 'političkog uređenja Federativne Na
rodne Republike Jugoslavije i saveznim organima vlasti. Ko je za, 
neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavlju
jem da je Predlog zakona o «provođenju Ustavnog zakona o osno
vama društvenog i političkog uređenja Federativne Narodne Republike 
Jugoslavije i saveznim organima vlasti jednoglasno izglasan u Veću 
naroda.

Pošto imam obaveštenje da su ovi zakonski predloži izglasani u 
istovetnem tekstu i u Saveznom veću, objavljujem da je Narodna skup- 
pltina Federativne Narodne Republike Jugoslavije izglasala:

1) Ustavni zakon o osnovama društvenog i političkog uređenja 
Federativne Narodne Republike Jugoslavije i saveznim organima 
vlasti; ii

2) Zakon o sprovođenju Ustavnog zakona o osnovama društve
nog i političkog uređenja Federativne Narodne Republike Jugoslavije i 
saveznim organima vlasti.

Ovi zakoni biće u smislu Poslovnika proglašeni na zajedničkoj 
sedni'Oi.
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Zaključujem ovu sedmicu. Iduća sednica biće zakazana pismenim 
putem.

Za 15 minuta održaćo se zajednička' sednica otba veća оа kojoj 
će se izvršiti! proglašenje Ustavnog zakona o osnovama društvenog i 
političkog uređenja Federativne Narodne Republike Jugoslavije, л sa
veznim organima vlasti i Zakona o »provođenju Ustavnog zakona o 
■osnovama društvenog i političkog uređenja Federativne Narodne Re
publike Jugoslavije i saveznim organima vlasti.

(Sednica je zaključena u 17,55. časova).
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C A B E 3 H O В Е Ћ Е

Двадесета седница

(13 јануара 1953)

Почетак у 17,20 часова.
Претседавао потпретседник Савезног >већа Фрањо Гажи.
Приликом ула.ска у дворану, чланове Савезне владе на челу са 

претседником Владе ФНРЈ маршалом Југославије Јосипом Брозом Титом 
и чланове претседништва Савезног већа народни посланици поздрављају 
бу-рним и дуготрајвим аплаузом.

Потпретседник: Отварам двадесету сједницу Савезног вијећа На- 
родне скупштине Федеративне Народне Републике Југославије.

Записнмк данашње сједнице водиће секретар Наум Наумовски. Мо- 
лим 'секретара да -прочита записник деветнаесте сједнице.

Секретар Наум Наумовски чита записник деветнаесте седнице од 
10 јануара 1953 године.

Потпретседник: Има ли примједаба на прочитани записник? (Нема). 
Пошто примједаба нема, запионик се овјерава.

Прије преласка на дневни ред обавештавам вас да су наетадно тра- 
жили опсуство због болести или службених послова народни заступ- 
иици: Милка Куфрин, Немања Влатмовић, Петар Чолак, Милан Врховац. 
и Ахмет Шеховић. Да ли Вијеће одобрава хражена отсуства? (Одобрава). 
Објављујем да je Вијеће одобрило тражена отсуства.

Прелазимо-на дневни ред, на гласање о Приједлогу уставног за- 
кона о основама друштвеног и политичког уређења Федератив«е На- 
родне Републике Југославије и >савезвим органима власти и о Пријед- 
логу закона о провођењу Уставног закона о основама друштвеног и 
политичког уређења Федеративне Народне Републике Југославије и 
савезним органима власти.

Стављам на гласање Приједлог уставног замона о основама дру- 
штвеног и лолигичког уређења Федеративне Народне Репубдике Југо- 

• славије и 'савеаним оргаиима власти. Ко je за, неш дигне руку. (Сви 
дижу руку.) Има ли iko против? (Нема). Констатирам да je овај закон- 
ски приједлог примљен у Савезном виј^ећу једногласно. (Буран аплауз).

182



Стављам сада на гласање Приједлог закона о провођењу Уставног 
закона о основама друшгвеног и политичког уређења Федеративне На- 
родне Републике Југославије и савезвим органима власти. Ko je  за, 
нека дикне руку. (Сви дижу руку). Има ли iko про\тив? (Нема). Конста- 
тирам да je и овај законоки приједлог примљен једногласно. (Аплауз).

Одређујем кратак одмор да бих се обавестио да ли су и у Вијећу 
народа иагласани ови затансш вредлози у истоветвом тексту.

(После одмора)
Потпретседник: Настављамо сједницу. Извјештавам вас да сам оба- 

нијештен да су и у Вијећу народа обл законака мриједлога изгласана у 
истовјетвим темстоввма. Тиме jei Народна скупштина Федеративне На- 
родне Ревублике Југославије у оба дома оа велишм већином ирисутиих 
народних заотупника једвогласно усвојила Уставви закон о ооновама 
друштвеног и полвтичког уређења Федеративне Народве Републике 
Југославије и савезввм оргаввма власти и Закон о провођењу. Усогаввог 
закона о освовама друиивевог и политичког уређења Федера i ивпе На- 
родне Републике Југославије и 'савезиим оргаквма власти. Оба закона 
биће проглашена на заједвичкој сједввци Савевног вијећа и Вијећа на- 
рода Народве скупштине Федератввне Народне Републике Југаславије, 
која ће će одржати послије нет минуга.

За-кључујем овим ову сједвиву и молим Вијеће да ме овластв да са 
секретаром могу потписати записнвк ове сједпице. (Овлашћује се).

(Седница je за1Кл>учена у 18,02 часова).
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ZAJEDNIČKA SEDNICA 
SAVEZNOG VEĆA I VEĆA NARODA

Dvadesettreća sednica

(14 januara 1953)

Početak' u 9,50 časova.

Pretsedavao pretsednik Veća naroda Josip Vidmar.

Pretsedavajući: Otvaram dvadesettreću zajedničku seđnicu Save
znog veća i Veća naroda, određenu za izbor Pretsednika Republike. 
Prema tome, jedina tačka dnevnog reda jeste izbor Pretsednika 
Republike.

Zapisnik ove sednice vodice sekretar Veća naroda drug Skender 
Kulenović.

Predlažem Skupštini da se zapisnik prošle sednice ne čita na отој 
sedtnici, već da se čita zajedno sa zapisnikom ove sednice na sledećoj 
zajedničkoj sednici. Prima li Skupština ovaj predlog? (Prima). Pošto 
je Skupština primila ovaj predlog, odmah prelazimo na dnevni red: 
izbor Pretsednika Republike.

Izbor Pretsednika Republike izvršiće se prema odredbama Odluke
o Poslovnom redu koju je Skupština juče primila. Na osnovu te odluke 
izborom ćemo rukovoditi zajedno nas dvojica, potpretsednik Saveznog 
veća drug Franjo Gažii, pošto je Pretsednik otsutan, ii ja, 'kao pretsedlmik 
Veća naroda i pretsedavajući ovom sednieom. U rukovođenju izborom 
pomagače nam sekretari! jednog i drugog 'doma.

Kandidata za Pretsednika Republike, može, prema Ustavnom za
konu koji je juče proglašen, predložiti 20 narodnih poslanika. Prema 
Poslovnom redu, predlog se podnosi pismeno sa potpisima1 predlagača. 
Broj predlagača može biti veći od 20, ali ne može biti manji od tog broja.

Pošto su narodni1 poslanici imali mogućnost da pripreme kandida
ture, molim poslanike koji takve predloge imaju da ih podnesu. Ko se 
javlja za reč radi podnošenja predloga? (Jovan Veselmov: Molim za 
reč.) Ima reč narodni poslanik Veselinov. (Aplauz).
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Jovan V eselim v (Izborni srez Novi Sad II, AP Vojvodina — 
NR Srbija): Dragovi i drugarice narodni posliniici, u ime grupe na
rodnih .poslanika želim da predložim Narodnoj skupštini kandidata za 
Pretsedni'ka Republike.

Moram odmah reći da mi za tu visoku i odgovornu dužnost u našo*j 
socijalističkoj zajednici predlažemo čoveka, predlažemo ličnost koju bi 
predložio svaki, naš rodoljub, svaki naš trudbenik, svako ko misli; i oseća 
za našu socijalističku domovinu, ko voli svoj narod.

Klase ii narodi imali su u svojoj istoriji ličnosti koje su mogle da 
vide dalje od ostalih, koje' su bolje od 'drugih mogle da odrede put-eve 
razvitka, puteve borbe ka ipobedi.

Te ličnosti postajale su zastaive pod kojima su se borili mitom.
Takvu ličnost imaju ii naši, jugoslavenski narod;.
U vremenu borbe protiv starih, nenarodnih režima stvoren je moćni 

revolucionarni pokret koji je vodio borbu protiv vladavine eksploatatora 
i ugnjetača, koji je mogao da razreši sve protivrednosti stare Jugosla
vije i da povede naše narode u pobedu.

Godina 1941 trebalo je za naše narode da znači početak ropstva 
i uništenja. To su našim narodima namenili osvajači, naši spoljni nepri
jatelji. Ali ta godina, godina 1941, pretvorila se u godinu borbe, u go
dinu slave, u godinu časti, zahvaljujući baš tom velikom revolucionar
nom pokretu koji se stvarao u našoj zemlji za vreme stare Jugoslavije i, 
u prvom redu, stvaraocu tog velikog Oslobodilačkog pokreta.

Godine 1948 opet su spoljni, samo novi, neprijatelji nasrnuli na 
našu slobodu i nezavisnost, nasrnuli su na tekovine naše Revolucije. 
I u tim teškim danima u našoj sredini se našla ta džinovska snaga koja 
je oko sebe okupila sve naše jugoslavenske narode, koji su se oduprli 
tom novom osvajaču i očuvali tekovine naše Revolucije —■ našu slo
bodu i našu nezavisnost — opet u prvom redu zahvaljujući toj ličnosti 
koju je naš narod iz svoje sredine dao još mnogo ranije.

Za nešto više od jedne decenije naši narodi stvorili su takva velika 
istoriska dela kojai se mogu upoređivati s najvećim istoriskim događa
jima u svim vremenima 4 kod svih naroda. Ta velika istoriska dela mi 
smo mogli da stvorimo zahvaljujući tome što je u našoj sredini bila 
ličnost koja je mogla da vidi dalje od ostalih, koja je u sebi mogla da 
sjedini sve težnje i želje naših naroda, svu stvaralačku snagu naših 
naroda, koja je mogla u našem narodu da raizvije duh borbe, duh rada, 
duh ljubavi prema socijalizmu i duh ljubavi prema slobodi i nezavisno
sti naše zemlje'.

Ta ličnost je Josip Broz Tito. (Pri pomenu imena maršala Tita, svi 
narodni poslanici ustaju i dugotrajno i burno aplaudiraju. Aplauz i ova
cije traju desetak minuta).

Zato u ime drugova narodnih .poslanika potpisnika predloga predla
žem za kandidata za Pretsedni'ka Republike druga Tita. (Dugotrajan 
snažan aplauz).
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Za Tita, za bolji život našeg radnog naroda! (Aplauz).

Za Tita, za punu pobedu socijalističke demokr atije u našoj zemlji!' 
(Aplauz).

Za Tita, za slobodu i nezavisnost naše socijalističke otadžbine!’ 
(Buran aplauz).

Drugovi narodni poslanici, pre nego što predem ma čitanje samog 
teksta predloga, želim da skrenem pažnju Narodnoj skupštini: da je u 
prošlu nedelju zasedao Izvršni odbor Narodnog fronta Jugoslavije i da 
je na toj sednici jednoglasno zaključeno da drug Tito treba dai bude 
kandidat za Pretsednika Republike. Zato u našem predlogu i stoji da
je predlog podnesen i u ime Narodnog fronta Jugoslavije i u ime Kluba 
narodnih poslanika članova Narodnog fronta naše Skupštine.

Tekst gl asi (čit a):
Na, osnovu člana, 5 Odluke o Poslovnom redu za izbor Pretsednika 

Republike, u smislu člana ,74 Ustavnog zakoga o osnovama društvenog 
i političkog uređenja Federativne Narodne Republike Jugoslavije i sa
veznim organima vlasti ’ člana 5 Zakona o sprovođenju Ustavnog za
kona o osnovama društvenog i političkog uređenja Federativne Narodne 
Republike Jugoslavije i saveznim organima vlasti, u ime Narodnog 
fronta Jugoslavije » u ime poslaničkog kluba Narodnog fronta, predla
žemo' Narodnoj skupštini FNRJ

za kandidata za Pretsednika Republike 

JOSIPA BROZA TITA

narodnog poslanika — člana Saveznog veća

P r e d l a g a č i :

Vesellinov Jovan, s. r., Andrić Ivo, s. r., Apostolski Mihailo, s. r., Baka- 
rić dr Vladimir, s. r., Babović Spasenija, s. r., Berus Anka, s. r., Cvetić 
Bosa, Is. r., ćetkovlć Jovan, s. r., Čalić Dušan, s. r., Dapeević Peko, s. r., 
Dedijer Vladimir, s. r., Gošnjak Ivan, s. r., Gaži Franjo, s. r., Gigov 
Strahil, s. r., Gregorič dr Pavle, s. r., Hodža Mehmed, s. r., Jovanovič 
Blažo, s. r., Kardelj Edvard, s. r., Kidrič Boris, s. r., Karaivanov Ivan, 
s. r., Karabegovič Osman, s. r., Kosanović Sava, s. r., Kovačevič Du
šanka, s. r., Krizman dr Hinko, s. r., Krstulović Vicko, s. r., Leskošek 
Franc, s. r., Marinko Miha, s. r., Masaroto Dusto, s. r., Mugoša Andrija, 
s. r., Neoričić Milijan, s. r., Pijade Moša, s. r., Pucar Duro-Stari, s. r., 
Popovič Koča, s. r., Petrovič Ninko, s. r., Prvčić Stjepan, s. r., Ranković 
Aleksandar, s, r., Rauter Marija, s. r., Ribar dr Ivan, s. r., Ritig Sveto
zar, s. r., Rus Josip, s. r., Stambolič Petar, s. r., Sala] Đuro, s. r., Stan
kovič dr Siniša, s. r., Sabo Ida, s. r., Smilevski Vido je, s. r., Sejfula 
Kemal, s. r., šarac dr Zaiim, s. r., Šegrt Vlado, s. r., Tomič Aleksa, s. r., 
Vlahov Dimitar, s. r., Vidmar Josip, s. r., Vukmanovič Svetozar, s. r.,

Zečevič Vlada, s. r.
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Pretsedavajući: Ima li1 još predloga za kandidata Pretsednika Re- 
putnik©? (Nema). Pošto dirug'ih predloga nema, objavljujem da1 je jedini 
predloženi kandidat za Pretsednika Republike maršal Jugoslavije Josip 
Broz Tito koga je predložio narodni poslanik Jovan Veselinovsa 52 po
slanika čija su imena pročitana. (Svi prisutni poslanici ustaju i dugo
trajno aplaudiraju).

Time je kandidovanje završeno. Da bi se im© kandidata, išpfeaio na 
glasačkim listićima određujem odmor od 20 minuta i molim sekretara 
druga Momu Markoviča da. se pobrine to da na’ svakom listiću 
bude ispisano ime kandidata —■ Josipa Broza Tita.

(Posle odmora)

Pretsedavajući: Drugovi narodni poslanici, nastavljamo sednicu. 

Izveštavam Skupštinu da je ime predloženog kandidata ispisane maši

nom na glasačkim listićima. Pregledali smo listiće, i oni su svi ispravni.

Istovremeno utvrđujem da je prisutna velika većiinai jednog i dru
gog doma i da, prema tome, možemo pristupiti izboru.

Pre nego što se obavi podela -glasačkih listića narodnim poslani

cima, smatram' za svoju dužnost da upozorim poslanike na  neka pra

vila poslovnog reda.

Glasanje se vrši tako što će poslanik koji glasa za predloženog 
kandidata podvući njigovo ime na glasačkom' listiću, a ako glasa protiv, 
precrtaće ime kandidata. Ako ime kandidata ne bude ni podvučeno' ni 
precrtano, smatraće se da se poslanik koji je predao takav glasački 
listić uzdržao od glasanja. Kad dobije glasački listić, svaki poslanik: 
izvršiće na njemu podvlačenje ili precrtavanje, a onda će previti listić,, 
tako da ime kandidata bude unutra, a pečat5 oba veća na spoljnoj 
strani. Petnaest minuta posle svršene podele glasačkih listića otpočeće 
prozivka poslanika. Prozivka će se vršiti: abecednim redom. Prozvani 
poslanik pristupiće glasačkoj kutiji kod ovog stola (pokazuje na sto), 
sa jedne strane poslanici Saveenog veća, a sa druge strane podanici 
Veća naroda, i spustiće u kutiju presavijeni glasački listić. Sekretari ko}5 
stoje kraj kutija označiće u spisku ;me poslanika koji bude glasao. Kako 
se prozivka vrši po abecednom redu, molim narodne poslanike da vode 
računa o tome kad dolaze na red da bi mogli blagovremeno izaći iz 
klupe, da ne bi stvarali nepotreban zastoj. Jedan sekretar Saveznog 
veća preživače poslanike Saveznog veća, a istovremeno će jedan se
kretar Veća naroda prozivati poslanike Veća naroda. Poslanik koji nije 
bio u dvorani za vreme podele glasačkih listića može naknadno- tražiti 
listić sve do završetka glasanja. Poslanici koji se nisu odazvali nai prvu 
prozivku biće ponovo prozvani posle završene' prve prozivke.

Molim drugove sekretare da pristupe podeli glasačkih listića.
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(Potpretsednik Veća naroda Grga Jankez i sekretari oba v-eća 
МотсЧо Markovič, Skender Kulenović, Joža Horvat i Naum Naumov- 
skil vrše ipodeiu glasačkih listića.)

Pretsedavajući: Jesu li svi prisutni narodni poslanici (primili glasački 
■fetić? (Glasovi: Jesu). Ima li ko da nije dobio listić? (Nema).

Objavljujem da ćemo tačno u l i  sati, početi sa glasanjem.

(Odmor od 10,50 do 11 časova)

Pretsedavajući: Molim drugove sekretare da otpočnu prozivku, a 
prozvane narodne poslanike da pristupe glasačkim kutijama i glasaju.

Sekretar Saveznog veća Momčilo Markovič vrši; prozivku.

Sekretar Veća naroda loža Horvat vrši prozivku.
(Narod™ poslanici prilaze jedan za drugim ii stavljaju glasačke li

stiće u kutije. — U toku glasanja, u 11,2:5 časova, u skupštinsku dvo
ranu ulazi! Pretsednik Privrednog savetai Vlade FNRJ Boris Kidrič, čiji 
dolazak poslanici pozdravljaju ustajanjem i dugotrajnim aplauzom. 
Pošto je glasao, drug Kidrič je napustio dvoranu, ispraćen aplauzom 
narodnih poslanika.)

(Posle glasanja)

Pretsedavajući: Molim drugove 'sekretare da ponovo prozovu po
slanike koji se na prvu prozivku nisu odazvali i to najpre sekretar Veća 
naroda a zatim sekretar Saveznog veća.

(Sekretari vrše ponovnu prozivku poslanika koji se nisu odazivali 
prilikom prve prozivke.)

Pretsedavajući: Ima li ovde narodnih poslanika koji nisu bili pro
zvani? (Nema). Ako nema, objavljujem da je predavanje glasova 
završeno.

Molim drugove sekretare da otvore glasačke kutije i prebroje date 
glasove.

{Sekretari otvaraju glasačke kutije i vrše prebrojavanje glasova).

(Posle prebrojavanja' glasova)

Pretsedavajući: Drugovi narodni poslanici, sekretari su prebrojal' 
glasove ii podneli izveštaj o rezultatu glasanja koji sada objavljujem.

U glasanju je učestvovao 371 poslanik Saveznog veća i 198 posla
nika Veća naroda. Za predloženog kandidata Josipa Broza Tita glasao 
je u Saveznom veću 371 poslanik, a u Veću naroda 197 i jedan protiv.

Ukupno je glasalo* za Josipa Broza Tita 568 poslanika. (Svi posla
nici ustaju i neprekidno aplaudiraju. Oduševljene ovacije ! skandiranje 
»Tito — Tito«, »Živeo Tito!« traje nekoliko minuta.)
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Pošto je prema petom stavu člana 74 Ustavnog zakona za Pret
sednika Republike izabran onaj kandidat koji je dobio većinu glasova 
od ukupnog broja svih narodnih poslanika, .a ta većina1, prema postoje
ćem broju narodnih poslanika, iznosi 308 glasova, a pošto je predloženi 
kandidat Josip Broz Tito* dobio 568 glasova to proglasujem da je maršal 
Jugoslavije Josip Broz Tito, pretsednik bivše Savezne vlade izabran 
za Pretsedn'ka Republike. (Svi narodni poslanici ustaju ; oduševljeno 
kliču: »Živeo!« — Dugotrajan aplauz ii skandiranje: »Heroj Tito! 
Heroj Tito!«).

Drugovi narodni, poslanici, dozvolite mi da sada pozovem u dvo
ranu novoizabranog Pretsednika Republike (Dugotrajan aplauz. — Svi 
narodni poslanici stojeći i dugotrajnim aplauzima sačekali su ulazak 
u skupštinsku dvoranu Pretsednika Republike Josipa Broza Tita. Tačno 
u 12,20 časova Pretsednik Republike Josip Broz Tito sa pretsednikom 
Veća naroda Josipom Vidmarom ušao je u dvoranu i ,zauzeo mesto 
za govornicom. Tog trenutka oduševljeno se 'zaorilo skupštinskom dvo
ranom: »Ura! Ura! Ura!« — Buran i dugotrajan aplauz.)

Pretsedavajući:- Druže Pretsedn'če Republike, dozvolite mi da 
Vam u ime Skupštine, da Vam u ime svih naš'h naroda sa ovoga mesta 
prvi čestitam na Vašem izbo.ru. (Buran aplauz).

Ja mislim da ove manifestacije, broj glasova koji1 ste primili, pot
puno dokazuju da ste Vi 1 sudbina naših naroda, revolucionarna sud
bina naših naroda — jedno, te isto. (Narodni posiamfci ustaju sa svojih 
mesta i oduševljeno, kliču: »Mi smo Titovi — Tito je naš!« — Buran 
aplauz.)

Molim v.ais, druže Pretsedniče Republike, da pred Narodnom skup
štinom položite zakletvu čiji tekst vam predajem. (Pretsedavajući Josip 
Vidmar predaje tekst zakletve Pretsedniku Republike Josipu Brozu Titu.)

Pretsednik Republike maršal Jugoslavije Josip Broz Tito (čita):
Ja, Josip Broz, zaklinjem se svojom čašću i čašću radnog naroda 

Jugoslavije da ću sve dužnosti Pretsjeđnika Republike izvršavati pre
dano i vjerno, da ću ise pridržavati Ustava i zakona ; drugih odlluka Na
rodne skupštine, da ću čuvati i braniti suverenitet ii dostojanstvo. Fede
rativne Narode Republike Jugoslavije i da ču sve svoje snage zalagat’ 
za dalji napredak i procvat slobodne | ravnopravne socijalističke za
jednice naših naroda.

Pretsedavajući: Reč ima Pretsednik Republike drug Josip Broz Tito. 
(Buran (ii dugotrajan .aplauz. — Pretsednik Republike Josip Broz Tito 
nekoliko puta pokušava da govori', ali se njegove prve reči ne čuju 
od burnih, oduševljenih ovacija, od burnih aplauza koji traju nekoliko 
minuta.)
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Pretsednik Republike Josip Broz Tito: Drugovi i drugarice narodni 
poslanici, prije svega hoću da izrazim svoju duboku zahvalnost na 
velikom' povjerenju i .počast', koje mi je iskazalo ovo najviše narodno 
pretstavništvo izborom za prvog Pretsjednika Federativne Narodne 
Republike Jugoslavije.

Želio bih vas uvjeriti da ću i na ovoj visokoj, najodgovornijoj i 
teškoj dužnosti uložiti1 sve svoje snage i savjesnost, da bih opravdao 
vaše povjerenje vršeći dužnost onako kako to zahtijevaju interesi na
roda naše socijalističke zemlje, jer sam se uvijek smatrao i smatrat ću 
se samo vjern!m službenikom svoga naroda.

Današnjim historiskim aktom Narodne skupštine FNRJ, to jest, 
donošenjem Ustavnog zakona o organizaciji.i karakteru najviših organa 
vlasti, kako saveznih tako i republičkih, završena je još jedna etapa u 
razvoju naše socijalističke demokratizacije u upravljanju. Ali, već ova 
etapa označila je stabilizaciju i kontmuitet organa narodne vlasti, od 
najviših do najnižih, za jedan duži period. Taj period bit će uslovljen 
tempom daljeg razvoja socijalizma, a u prvom redu razvitkom proiz
vodnih snaga i tempom odumiranja državnih funkcija.

Razumije se da to neće biti kratak period. Ali u našem socijalistič
kom razvoju nama je jasno ocrtana njegova perspektiva. Dok je decen
tralizacijom upravljanja u administraciji i privredi vlast dobila još više 
karakter istinske socijalističke demokratije, jer je ne samo približena već 
još pristupačnija najširim narodnim masama, dotle je isto tako i najviša 
državna izvršna vlast još više približena narodu preko najviših pret- 
stavništava, narodnih skupština i sada neposredno pod kontrolom tih 
skupština vrši svoje funkcije.

Želim ovom prilikom naročito podvući da će b'ti potrebno da i ja 
i drugovi u Izvršnom vijeću posvetimo zajedno najveću brigu produblji
vanju i poštovanju zakonitosti kako od najviših do najnižih izvršnih 
organa vlasti, tako i od građana naše socijalističke zemlje. Jer, svako 
kršenje zakonitosti ide na uštrb autoriteta vlasti i slabi društvenu za
jednicu kao cjelinu. Bez poštovanja zakonitosti nema građanske disci
pline, i obratno — bez građanske discipline nema ni poštovanja zako
nitosti. To su dvije nerazdvojne stvari koje uslovljavaju kolektivnu svi
jest građana u njihovim pravima i dužnostima prema svojoj, socijali
stičkoj zajednici.

Poštovanje zakonitosti naročito je važno u našem decentralizova- 
nom sistemu upravljanja, u kome je svaka nedisciplina, svako kršenje 
zakonitosti i svaka samovolja veoma opasna stvar po interese čitave 
zajednice i njen pravilan razvoj. Zbog toga ja smatram da ne samo 
najviši već i niži i najniži izvršni organi i pojedini rukovodioci imaju 
ogromnu odgovornost: oni moraju dobro poznavati duh zakonai, oni 
se moraju sami u prvom redu strogo pridržavati zakona, to jest ne 
samo tumačiti ih već i prvi davati primjer njihovom pravilnom primje
nom u životu. Kad to' govorim, rrfslim i na naše sudi je i tužioce koji.
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sada imaju naročito veliku odgovornost da pravilno primjenjuju zakone 
u našem revolucionarnom razvitku. Oni moraju stalno imati u vidu 
interese i čitave socijalističke društvene zajednice, moraju štititi gra
đanska prava pojedinaca imajući uvijek u vidu da su interesi društvene 
zajednice iznad svega. Oni moraju dobro poznavati duh revolucionar
nog socijalističkog razvitka i pravilnom primjenom postojećih zakona 
•obezbijediti normalan revolucionarni društveni razvoj.

Zakone stvaraju najvišai narodna pretstavništva, Savezna i repu
bličke skupštine; takvi zakoni koje donosi naša vlast u revoluo:onarnom 
razvoju dolaze namjesto prinudnih administrativnih i drugih revolucio
narnih akata. Na taj način prinuda sada ustupa mjesto zakonima ko-ji 
obezbjeđuju i regulišu dalji normalni razvoj. društvenog sistema, regu- 
liišu društvene odnose itd. Svaka samovolja i proti vzakonita. prinuda cd 
strane organa vlasti sada je ne samo suvišna, već postaje i štetna; i koč’ 
dalji razvoj, ona sada već nosi u sebi elemente kontrarevolucionarnosti, 
jer ugrožava povjerenje ii u novu vlast i u zakone, slabi zajednicu kao 
cjelinu.

Sigurnost građana da su njihova prava u punoj mjeri, zaštićena 
u društvenoj zajednici pretstavlja snažan demenat stabilnosti cjelo
kupnog društvenog sistema, kao što i disciplina i poštovanje zakona od 
strane svakog građanina pretstavlja snažan elemenat jedinstva', mono
litnosti i jačanja ukupne svijesti građana o svom društvenom biću.

Bez toga što sam naprijed naveo nema i ne može biti prave soci
jalističke demokratije, jer demokratija nije deklarativna stvar koja se 
postiže samo putem zakona i raznim aktima vlasti; ona je i pitanje svi
jesti, dužnosti, discipline i prava svakog pojedinog građanina, ona mora 
sazreti u svijesti ljudi. U normalnom razvoju socijalističkog društva de
mokratija se razvija paralelno sa razvojem svijesti pojedinaca ii sazre- 
vanjem kolektivne svijesti zajednice'. Prema tome, građani: moraju biti 
svjesni da demokratija nije van njih, već da mora biti u njima, u nji
hovoj svijesti ne samo o pravima već ii. o dužnostima. Ovo govorim zbog 
toga što se još uvijek smatra da je demokratija stvar koja zavisi samo 
od vlasti — od onoga što se daje u zakonima ii od postupaka organa 
vlasti —• to jest, posmatra se jednostrano. Ne, to je pogrešno. Ako bi 
se takvo gledište prihvatilo, onda bi naša decentralizacija i demokrati
zacija'društvenog života došle u opasnost. Razvoj bi se ne samo ukočio, 
već bi. se pošlo unatrag, jer bi se time dozvolilo da se pojedinac Ш grupe 
koriste tom decentralizacijom i demokratizacijom na štetu čitave za
jednice i pravilnog razvitka društvenog socijalističkog s'stema. A mi to 
ne možemo i ne smijemo dozvoliti. 'Naš društveni, sistem već je danas po 
organizacionoj formi dostigao viši stepen društvenih odnosa i zato je 
sada dužnost svakog građanina da svjesno radi na tome da ta forma 
dobije punu socijalističku sadržinu.

Drugovi i drugarice, dalja industrijalizacija i izgradnja zemlje, 
unapređenje poljoprivrede, dalji napori u podizanju kulturnog i život-
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nog standarda trudbenika naie zemlje, dalje preduzimanje svih po
trebnih mjera z.a bezbjednost i miran razvoj naše zemlje, dalja nepre
kidna briga i rad na učvršćenju socijalističke đemokratije, dalje budno 
čuvanje tekovina Narodne revolucije, a naročito bratstva i jedinstva 
naroda, dalje produbljivanje ekonomske, kulturne i političke saradnje 
sa svim onim zemljama koje hoće i cijene takvu saradnju, — to će biti 
glavna briga i glavne zadaće na č'jem ćemo ostvarenju raditi ja i 
Izvršno vijeće koje će biti izabrano na ovom zasjedanju.

Današnji historisk' akt Narodne skupštine dokaz je velikih dosa
dašnjih uspjeha- postignutih na svim poljima društvenog razvitka, dokaz 
je snage naše socijalističke zajednice, dokaz je pravilnosti našeg puta 
u socijalizam i- riješčnosti našeg naroda da stalno idu naprijed i uporno 
grade i izgrade svoj Ijepš' život, uprkos svim zaprekama i nedaćama, 
koje nam se stalno ispriječuju na putu.

Ja sam duboko ubjeđen da će ove odluke Ustavnog zakona o orga
nizaciji najviših državnih organa imati ogromno pozitivno dejstvo na 
dalji prav;lan razvoj naše socijalističke zemlje.

Neka živi! naša socijalistička zemlja — Federativna Narodna Repu
blika. Jugoslavija! (Buran i dugotrajan aplauz. Narodni poslanici ponovo- 
priređuju Pretsedniku Republike maršalu Titu spontane i burne ovacije).

Pretsedavajući: Izborom Pretsedmka Republike iscrpen je dnevni 
red ove sednice. Zbog toga O'Vu sedmcu zaključujem, a iduću zakazujem 
za danas u 16 časova.

(Sednica je zaključena u 13,30 časova).
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ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ 
ВЕЋА И ВЕЋА НАРОДА

Двадесетчетврта седница

(14 јануара 1953)

Почетак у 16,30 часова.

Претседавао потпрбтседник Савезног већа Фрањо Гажи.
Пршшком уластса у дворану, Претседника Републике маршала Југо- 

славије Јосипа Броза Тита и чланове Савезне владе на челу са потпрет- 

седницима Едвардом Кардељом и Александром Ранковићем и чланове 

претседништва оба дома Народне скупштвне, народни пославици су 

поздравили бурним и дуготрајвим аплаузом.

Претседавајући: Огварам двадесетчетврту заједвичку сједницу Са- 

везног вијећа и Вијећа народа Народне скупшгтине ФЈНРЈ. Записник 

давашње сједнице водит ће секретар Савезвог вијећа Наум Наумовсжи. 

Молим секретара да прочита записник двадесетдруге и двадесеттреће 

сједнице.

Секретар Наум Наумовски чита записник двадесетдруге заједвичке 

седнице од 13 јануара 1953 године.

Лретседавајући: Чули сте записвик двадесетдруге сједнице. Има ли 

примједаба на тај записник? (Моша Пијаде: Молим за реч.) Има. риј«ч 

друг Пијаде.

Моша Пијаде: Чиви ми се да сам чуо да je «од амандмана друга 

Цазија секретар прочитао темст .. који je као такав бирав од стране 

предузећа“. Тако сам ja чуо. А<ко je тако <као што je прочитано и на- 

пмсаио, овда je погрешно. Исправно треба да стоји „ . . . од стране 

произвофача“.

(Проверавањем je установљево да je у записник исправно унет 

амандман, само што je погрешво прочитан.)

Претседавајући: Ако нема других примједаба, записвик се овјерава. 

Молим друга секретара да прочита записник двадесетггреће сједнице.

Секретар чита записник двадесеттреће заједничке седвиие од 14 ја- 

нуара 1953 године.
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Претседавајући: Чули омо записвик. Има ли примједаба на овај 

записник? (Нема). Пошто нема примједаба, запи.сник се овјерава.

Прије прелаока на дневни ред обајвешгавам вас да нам je из цијеле 

земље приспело неколико стопина телеграма. Телеграми су стигли из 

разних котара, градова, опћина и мјеста, од разних политичких и дру- 

штвених организација, установа и појединаца, у којима се изражава 

жеља народа да се за Претсједника Републике изабере друг Тито. 
(Аплауз).

Ha дневном реду ове заједничке сједнице налази се:

1) Избор Савезног «звршног вијећа,

2) Избор двојице суиија за Савезни врховни суд,

3) Избор Сталне (комисије за тумачење закона.

Прелазимо на прву точку дневног реда: избор Савезиог извршног 
вијећа.

Претходно утврђујем да je у дворани присуган довољан број по- 

сланика оба вијећа тако да заједничка сједнипа може пуноважно 
рјешавагги.

Ha основу члана 14 Одлуке о Пословном реду за избор Претсјед- 

вика Републике и Савезног извршног вијећа, Савезно извршно вијеће 

бира ice јавиим гласањем на основу предложених кандидатских лиота. 

Свака кавдидатска листа мора садржати најмање 30 a највише 45 кавди- 
дата. Гласа се за листу у цјелин». Aiko има двије или више 'кандидат- 

сжих лисга гласање се врши прозивањем вародвих посланика псоји гла- 

сају за или против одређеве листе означене имевом црвог кандидата и 
првог предлагача. A ако je предложена само једна кандидатска листа 

гласа се дизањем руке. Молим другове народне заступвике који имају 

приједлог кандидатске листе да oei јаве за ријеч ради подношења пријед- 

лога. ( Др Павле Грегорић: Молим, ja вмадем приједлог.) Ријеч има 
народни застуггаик др Павле Грегорић. (Аплауз).

Др Павле Грегорић (Изборни срез град Загреб I, HP Хрватска): 
Другови и другарице народни посланици. у и.че 43 народна посланика, 

чија ћу имева послије прочигати, предлажем кандидзджу лвоту за 

Савезно извршно вијеће. Ta листа je уједно и кандидатака листа На- 
родног фронта.

Ja hy прочитати читав допис онако «ако га предајемо Претсједниху 
Скупштине (чита):

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ

ЈУГОСЛАВИЈЕ

Ha оонову члана 5 Закона о провођењу Уотавног закона прогла- 

шеног 13 јануара и у окладу са чланом 69 Уставног закона, предлажемо 

Народној скупштмни да на заједничк.ој сједници изабере Савезно из- 
вршно вијеће за чији се састав предлаже слиједећа

194



K a 'H д И' д a T c »c a л и с т а  :
1, Арсов Љубчо 2. Бабовић Цана 3. Блажевић Јаков 4. Чолаковић 

Родољуб 5. Даниловић Угљеша 6. Ђилас Милова-н 7. Гажи Фрањо 8. 
Гигов Страхил 9. Гошњак Иван 10. Хумо Авдо 11. Карабеговић Осман 
12. Кардељ Едвард 13. Кидрич Борис 14. Косаиовић Сава 15. Крајачић 
Иван 16. Крајгер Борис 17. Крстуловић Вицко 18. Лескошек Франц 19. 
Мачек Иван 20. Марковић Мома 21. Масларић Божидар 22. Минић 
Милош 23. Пенезић Слободан 24. Пијаде Моша 25. Попивода Kpcrro 26. 
Поповић Коча 27. Поповић Милентмје 28. Радосављевић Добривоје 29. 
Ранковић Александар 30. Салај Ђуро 31. Смилевсш Видоје 32. Тодо- 
ровић Мијалко 33. Узуновсми Цвеико 34. В&селинов Јоваи 35. Вукма- 
новић Светозар-Темпо 36. Зечевић Влада 37. Зековић Велжо.

Предлагачи оматрају да политички, национални и лични састав, као 
« број кандидата ове листе пружа пуну гараниију да ће такво Савезио 
изв1ршно вијеће одговорити улози и значају ко ји овом иввршном органу 
Скупштине припадају према Уставн-ом закону о основама друштвеиог 
и политичшг уређења Федеративне Народне Републике Југославије. 

Београд, 14 јануара 1953

П р е д л а г а ч и :

Др Павле Грегорић, с. р., Никола Ковачевић, с. р., Вера Ацева, с. р., 
Виктор Авбел>, с. р., Марко Белинић, с. р., Драгомир Бенчич, с. р., Анка 
Берус, с. р., Франце Бевк, с. р., Иван Божичевић, с. р., Јосип Цази с. р., 
Крсте Црр.енковски, с. р., Боса Цветић, с. р., Стеван Дорошски, с. р., 
Илија Дошен, с. р., Рато Дугоњић, с. р., Јанез Хрибар, с. р., Радивоје 
Јовановић, с. р., Душанка Ковачевић, с. р., Скендер Куленовић, с. р., 
Душан Кведер, с. р., Boja Лековић, с. р., Шефкет Маглајлић, с. р., 
Никола Минчев, с. р., Чеда Мивдеровић, с. р., Лазар Мојсов, с. р., 
Милутин Морача, с. р., Андрија Мугоша, с. р., Ђавит Нимани, с. р., Ђока 
Пајковић, с. р.., Душав-Шане Петровић, с. р., Никола Петровић» с. р., 
Милан Поповић, с. р., Јоже Потрч, с. р., Никола-Бунко Секулић, с. р., 
Милан Смиљанић, с. р., Златан Сремец, с. р., Иво Сунарић, с. р., Исмет 
Шаћири, с. р., Лидија Шентјурц, с. р., Јосип Шестан, с. р., Пал Шоти, 

с. р., Сретен Вукосављевић, с. р., Борис Зихерл> с. р. (Аплауз).
Претсђдавајући: Има ли још ириједлога кандидаггаких листа за 

Савезно извршно вијеће? (Нема). Пошто других приједлога нема, 
пошто поотоји само једна кандидатска листа на мојој je први кандидат 
Арсов Љубчо, a ко ју  je1 предложио народни заступник др Павле Гре- 
горић са још 42 предлагача, нема потребе да се врши прозивка. Молим 
народне заступниме који су за лисиу «оју je предложио друг др Павле 
Грегорић, да дигну руку. (Сви дижу руку). Има ли ik:o прдтив? (Нема). 
Објављујем да je листа кандидата за Савезно извршно вијеће, «оју je 
предложио народни заступним др Павле Грегорић, једногласно усвојена. 
(Аплауз).

19 5



Према томе, прва гочка дневног реда je исцрпеш и тиме je Савезно 
извршно вијеће «забрано.

Црелазимо на другу точиу дневног реда: избор двојипе судија за 
Савезни врховни суд.

Посгоји писмени приједлог Претседника Савезног врховног суда, 
који ћу вам ja прочитати (чита):

САВЕЗНИ ВРХОВНИ СУД
Су 46/53

13 јануара 1953 год.
Београд

ПРЕТСЕДНИКУ САВЕЗНЕ НАРОДНЕ ОКУПШТИНЕ
Беогр ад

Услед повећања послова указује се потреба да се у Савезном вр- 
ховном -суду образује још једно веће за решавање’ управних спорова.

Предлажем да Окутшина за судиj е Савезног врховног суда 
изабере:

1) Др Је:рка Радмиловића, помоћнима Прешоеднибса Савета за за!ко- 
нодавство и изградњу народне влаеопи HP Хрватсме и посланика На- 
родне скупштине ФНРЈ и

2) Рајха Арнолда, судију Врховног суда АП Војводине.
За предложене кандидате прилажем краггке подаше.

Смрт фашизму —  Слобода народу!

Претседник Суда 

др Јосип Хрнчевић» с. р.

Има ли к;о no овом приједлогу как.ву примједбу, или да ли лоотоји 
кака.в друш приједлог? (Нема). Пошто иримједаба a ни других прије-- 
длога нема, стављам овај приједлог на гласање. Ko je за oeaj приједлог, 
ие-ка дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објав- 
љујем да су за (Судије Савезног врховног суда једногласно изабрани 
др Јермо Радмиловић и Рајх Арнолд.

Прелазимо на трећу точку дневног реда: избор Сталне комисије 
за тумачење закона.

Дозволиге да вам прочитам приједлог који сам добио од народног 
посланика Моше Пијаде « другова (чита):

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ ФНРЈ
Б e о г  р a д

По Усгаву од 1946 године, чла« 74, био je Президкјум Народне 
окупштине ФНРЈ овлашћен да оцењује саглас.ност републичких закона 
са ‘Савезним законима, уз накнадну потврду Народне окупштине, као и 
да даје обавезна тумачења -савезних закона.
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Према Уставном закону ко ји je Окупштина усвојила и моји je оро- 
гласила 13 јануара, оцешивање сагласности републичког уотава и репу- 
бличког im савезног закона са савезиим Уставом припада самој Саве- 
зпој народној окупштини, и опада у права која равноправно врше оба 
дома, док je тумачење закона стављево у дужност лосебне Сталне ко- 
мисије Народне акупштане од девет чланова -моју Скупшшна бира на 
заједничкој оедници из редова својих чланова (члан 69 Уотавног за- 
кона). По исггом члаиу Уатавног закона ова Комисија остаје «а дужно- 
сти и после раслуштања Окупштине до избора нове комисије.

Да се од ирестанта рада Президијума Народне окупштине ФНРЈ 
до избора Комисије за тумачење закона у новоизабраној Савезној на- 
родној окупигшии не би остало без иотребног тела за тумачење закона, 
предвидео je Закон о опровођењу Уставног зашна, у члану 4, да ће ова 
Народна скупштина на заједшикој .седници оба већа изабрагги Сталну 
комисију за тумачење закоиа нредвиђену чланом 62 Уставног закона. 
Према поменутој одредби из члана 69 Уставног закона ова Комисија 
радила би и после -распуштања Окупштине до избора нове кшиоије.

Да би се ова одредба Закона о спровођењу Уставног закона оства- 
рила, предлажемо Народној окутшини да на заједничкој седници иза- 
бере Сталву комисију sa тумачење закона у следећем са.ставу:

Антуновић Риста, посланик Савезног већа
Брецељ Маријан, посланик Савезног већа
Фрол Фране, посланик Већа народа i
Гарчевић Гојко, посланик Већа народа
Мојсов Лазар, послаииж Савезног већа
Новаковић Грујо, послани« Савезног већа
Радовановић Милија, посланик Савезног већа.
Секулић Никола-Бунко, посланик Савезног већа, и 
Шнудерл др Макс, посланик Савезног већа.

: Београд, 14 јаеуара 1953 год.
Предлагачи:

Moma Пијаде, с. р.
народни посланик Beha народа

др Хинко Кризман, с. р.
народни посланик Beha народа

Иса Јовановић, с. р.
народни посланик Савезног већа

Стављам овај лриједлог за избор Сталне комисије за тумачење за- 
шна на гласање. Ko je за, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли 
ко против? (Нема).
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Објављујем да je изабрана Стална комисија за тумачење закона 
онако како je то предложено.

Овим je дневни ред заједничке сједвице исцрпен. Према 'ггоме, за- 
кључујем сједницу и молим за овлаштење да заједно са секретаром 
могу лотгоисати записник ове сједнице. (Одобрава се). Тиме се прекида 
ово засједање, које he се наставити у фебруару, о чему ће народни 
вастувници бити аггравовремено обавијештени.

Моле се чланови Савезног извршног вијећа да одмах послмје 
сједнице пођу у зграду Президијума гдје ће се одржати прва сједница.

Претседник Републике, маршал Југославије Јосип Бр.оз Тифо, по- 

зива све другове народне заступнике Народне -скупштине да вечерас у 
18,30 присуствују свечаном пријему у згради Президијума.

(Седница je закључена у 17,00 часова).
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ВЕЋЕ НАРОДА

Двадесета седница

(25 фебруара 1953)

Почетак у 17,15 часова.
Претседавао претседник Јосип Видмар.

Претседник: Оггварам двадесету седнвду Већа народа Народне 
скупштине ФНРЈ V I редовног заседања. Записнвк данашње седнице 
водиће секретар Скендер Куленовић.

Одлуку о продужењу рада V I редовног заседања донели су претсед- 
ници Beha народа и Савезног већа 'Народне скуигштине ФНРЈ. Међутим, 
rroicjie иријема /препрегаших законошх предлог.а у замомодавним одборима 
оба в;ећа, и то: Пгредлога! еткона о 'избору народнмх паслашима за Савезну 
народну скупштину и Предлота закона о допуни Закона о управним 
споровима, ми смо, Претседник' Савезног већа и Претседник Већа на- 
рода, «онстатовали да постоји још много нужних послова који се имају 
обавити у оквиру припрема избора за Савезну народну скупштину, и 
да постоје од стране народних по^ланика, a и народних релублика, 
предлози у погледу -поиовног разматрања територијалне поделе на 
изборне срезове за наредне изборе, тако да ое могу очекивати и изве- 
сне допуне и измене у иоднето.м и већ у законодавним одборима усво- 
јеном Предлогу закона о изборима «ародних посланика за Савезну на- 
родну скупштину, na смо, Претседвик Савезног већа и Претседник Већа 
народа, одлучили да предложимо, сваки у 'свом дому, да 'се седнице VI 
редовног заседања одложе за кратко време с тим да буде благовремено 
објављен дан када ћемо наставити рад.

Да ли се Bebe слаже са овим иредлогом? (Слаже).
Према томе, објављујем да се седнице V I редовног заседања На- 

родне скупштине ФНРЈ, које су биле заказане за данас, 25 фебруара, 
одлажу, a да ће иродужење овог заседања бити благовремено објављено 
уобичајеним начином.

Тиме закључујем данашњу 'седницу.

(Седница je закључена у 17,25 часова).
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SAVEZNO VEČE

Dvadesetprva sednica

(25 februara 1953)

Početak u 17,10 časova.

Pretsedavao pretsednik Vladimir Simić.

Pretsednik: Otvaram dvadesetprvu sedhieu Saveznog veća Narodne 
skupštine FNRJ produženog VI redovnog zasedanja (drugog saziva).

Pre utvrđivanja dnevnog redai i pre drugih saopštenja imao bih od 
strane Pret&eđništva da učinim jedan predlog.

O produženju VI redovnog zasedanja na dan 25 februara ove go
dine odlučili smo Pretsednik Veća narodai i ja kao Pretsednik Saveznog 
veća (Narodne skupštine. Međutim, pošto smo zakazali, u zajednici sa 
Predsednikom Veća naroda, današnju sednicu Narodne skupštine jer 
smo već prethodno primili izveštaje od zakonodavnih odbora oba veća
o predložim a zakona i to: o Predlogu zakona o izboru narodnih posla
nika ш  Saveznu narodnu skupštinu i Predlogu zakona o dopuni Zakona
o upravnim sporovima, mi smo ikonstadovali da postoje još mnogi 
poslovi', i tehničke i diruge prirode, koji se imaju obaviti radi izvršenja 
izbora koji, saglasno Ustavnom zakonu i Zakonu o njegovom »provo
đenju, stoje pred nama.

Isto tako, ustanovili' smo da postoje i izvesni predloži kako od strane 
narodnih poslanika tako i od strane narodnih republika u pogledu teri
torijalne podele zemlje na izborne srezove, tako da se može očekivati 
da će u ovom već u zakonodavnim odborima pretresenom Predlogu 
zakona o izboru narodnih poslanika za Saveznu narodnu skupštinu doć; 
do izvesmh dopuna baš u pogledu teritorijalne podele na srezove, pa 
smo radi toga, Pretsednik Veća naroda i ja, kao Pretsednik Saveznog 
veća, odlučili da svaki, u svom domu podnesemo predlog koji; se sastoji 
u ovome ■— da' se sedlmce VI redovnog zasedanja Narodne skupštine 
Federativne Narodne Republike Jugoslavije, koje su zakazane za 25 
februar ove godine, ne održe, već da se odlože s tim da će produženje 
bidi objavljeno za kradko vreme.
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Ako je ovo obrazloženje dovoljno, drugovi narodni poslanici, ja 
pitam Savezno veće da 1; ovaj predlog koji potiče od pretsednika oba 
doma Narodne skupštine FNRJ prihvata? .(Prihvata). Da li ima ko 
kakvu primedbu? (Nema). Ja bih molio, radi kontrole: ko je za, molim 
neka digne ruku. (Svii dižu ruku). Da ii ima ko protiv? (Nema).

Objavljujem da je predlog koji se sastoji u tome da se produženje
VI redovnog zasedanja Narodne skupštine Federativne Narodne Repu* 
biike Jugoslavije, koje je zakazano za 25 februar ove godine, ne održi, 
već odloži s tim da će produženje ovog zasedanja biti naknadno u krat
kom roku shodnim načinom objavljeno.

Na taj način ovu sednicu zaključujem.

(Sednica je zaključena u 17,15 časova).



V E Ć E  N A R O D A

Dvadesetprva sednica

(23 marta 1953)

Početak u 10,45 časova.

PretsedavaS pretsednik Josip Vidmar.

Pnetsednjik: Nastavljamo rad VI redovnog zasedanja Narodne 
-skupštine FNRJ (drugog saziva).

Otvaram XXI seđnicu Veča- narod® Narodne skupštine FNRJ.

Zapisnik današnje sedmce vodOće sekretar Skender Kulenović.

Izvolite čuti saopštenja.

Savezno izvršno veće dostavilo je Narodnoj skupštini FNRJ na 
rešavanje:

1) Predlog zakona o izboru narodnih poslanika' za Saveznu na
rodnu skupštinu (Savezno veće i Veće proizvođača),

2) Predlog zakona o dopuni Zakona o upravnim spolovima,

3) Predlog zakona o lamnestiji,

4) Ugovor o prijateljstvu ii saradnji između Federativne Narodne 
Republike Jugoslavije, Kraljevine Grčke i Republike Turske.

Zakonski predloži bili su upućeni Zakonodavnom odboru, koji ih 
je pretresao i Veću dostavio svoje izveštaje. Izveštaji su umnoženi i 
razdeljeni narodnim poslanicima.

Ugovor o prijateljstvu i Saradnji između Federativne! Narodne Re
publike Jugoslavije, Kraljevine Grčke i Republike Turske pretresao je 
Odbor za inostrane poslove. Ugovor je razdeljen narodnim poslanicima.

Od Komisije za tumačenje zakona Narodne skupštine FNRJ do*bili 
smo na potvrdu Poslovnik o radu KomisSa Poslovnik je takođe umno
žen i razdeljen narodnim poslanicima.

Preko Saveznog izvršnog veća' dobili smo od Sabora NR Hrvat
ske i Narodne skupštine Narodne Republike Bosne i  Hercegovine na 
'potvrdu Odluku da se mesta: Kestenovae, Bosanski Štnpci, Seoce, Dre- 
novac i Lički Tiškovae izdvoje: iz iNarodne Republike Bosne | Hercego
vine i pripoje 'Narodnoj Republici Hrvatskoj.
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Od Saveznog izvršnog veća dobili smo pismeni predlog da se. Pre
dlog zakona o izboru narodnih poslanika' za 'Saveznu narodnu skup
štinu (Savezno veće i Veće proizvođača) ne stavi na dnevni red.

Tim 'povodom! la. pre prelaska na dnevni red, dajem r-eč drugu 
Aleksandru Rankov'ću, potpretsedni-ku Saveznog izvršnog veća, koji će 
izložiti razloge zbog kojih se odlaže pretresanje ovog zakonskog pre
dloga. (Buran aplauz).

Potpretsednik Saveznog izvršnog veća Aleksandar Ranko vic
(Izborni srez grad Beograd VIII, NR Srbija): Zakonom o sprovođenju 
Ustavnog zakona (61. 9) predviđeno' je da će se iN-arodna skupština 
raspustiti poste donošenja Zakona o izboru narodtiih poslanika za Sa
veznu narodnu skupštinu. U vreme donošenja Zakona o sprovođenju 
neposredno posle toga bilo je mišljenja da ibii se izbori mogli održati 
krajem maja ove godine, što bi, naravno, izazvalo potrebu da se izborni 
zakon donese najdocnije u toku meseca marta.

Mada je Savezno izvršno veće pripremalo' izborni zakon li organi
zaciju izbornog postupka i mada je pripremilo i sam Predlog izbornog 
zakona, koji su zakonodavni odbori s pažnjom pretresli li- pripremili za 
Skupštinu njegov konačni tekst, ipak je pitanje neposrednog donošenja 
izbornog zakona bilo ponovo predmet diskusije u Veću. Te diskusije 
su se kretale oko ispitivanja najpogodnijeg vremena za raspisivanje 
izbora.

Na svojoj prošloj sednici Savezni izvršno veće je jednodušno izra
zilo mišljenje da je jesen najpovoljnije vreme za održavanje izbora. 
L-etnji meseci pretstavljaju period intenzivnih radova u našoj 'poljo
privredi koji zahtevaju svakodnevno' angažovanje proizvođača. Među
tim, izborna kampanja, uključujući! tu naročito brižljive i široke poli
tičke pripreme kandidatura koje će izazvati sistem kandidovanja preko 
društvenih organizacija, traži aktivno učešće naših građana, i naročito 
proizvođača koji će prvi put u isto-riji naše .zemlje birati svoje predstav
ničko telo kao ravnopravni! dom buduće Savezne narodne' skupštine.

Ima i. drugih ozbiljnih razloga da se ne priđe neposrednom dono
šenju izbornog zakona, odnosno da- se predvidi raspisivanje izbora za 
jesen. Ja ću navesti- nekoliko od njih.

Naš privredni sistem, iako je u svojim osnovama postavljen li 
novim Ustavnim zakonom potvrđen, ipa-k nije dobio još svoje potpuno 
organizaciono uobličenje i učvršćenje. U toku sledečih -meseci, veru
jem da ćemo -usp-eti -da donesemo- odluke i im-e-re koje će uticati na do
vršenje -ovog procesa izgradnje- novog privrednog sistema. Važnije od 
tih mera verovatno da- će biti podn-ete i u vidu zakona. U sv-a-kom slu
čaju, razumljivo j-e- da j-e jedan zaokružen privredni- sistem iboljai osnova' 
za određivanje načina izbora poslanika za Veće proizvođača. Verovatno 
j-e- da će -na-m izvesne n-ove- -postavke ii mogućnosti dati prilike da otklo
nimo' pojedine prigovore koji se čine u pogledu nekih rešen-ja za izbore
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za Već© proizvođača, koje izrađeni Predlog izbornog zakona sadrži. 
Međutim, još važnije od svega toga jeste činjenica da novo Veće pro
izvođača treba da ima pred sobom jedan završen i iskristalizovan pri
vredni sistem, da bi moglo korisno ii sai 'uspehom da vrši ona' prava 
koja mu u odnosu na organizaciju i funkciohisanje narodne privrede i 
privrednih jedinica poverava Ustavni zakon.

Napomenuću, isto tako, da su se već javili lizvesni predloži za 
poboljšanje načina izbora i, nekih drugih pitanja izborne tehnike. Sa
vezno izvršno veće se s nekima već složilo a druge proučava. T.ako je 
prihvaćen predlog da se birači u zamatliskoj grupi ne moraju skupljati 
na jednom mestu, u središtu zanatske komore da ibi tamo glasali, već 
da svaki birač i u. ovoj proizvođačkoj grupi može glasati u mestu svoga 
stanovanja. Opravdani su i predloži koji idu za .tim da uproste izbornu 
tehniku u tom smislu što izostavljaju vođenje spiska glasača, .pored 
biračkog spiska ili neposredno donošenje akata sreskoj izbornoj komi
siji od strane pretsednika svih biračkih mesta. (Nije potrebno istaći da 
bi ovakva usavršavanja izborne tehnike donela i značajne materijalne 
uštede.

Ali i kad ovi razlozi, inače sami po sebi opravdani, ne bi posto
jali, sama činjenica da se jesen određuje kao vreme održavanja izbora 
izaziva potrebu da se donošenje izbornog zakona odloži za jednu od 
narednih sednica Skupštine. Prema Ustavu, vreme između raspuštan ja 
Skupštine i dana određenog za vršenje izbora ne rmože Mi duže od tri 
meseca.. Međutim, do jeseni nas deli znatno duži period. S druge strane, 
Zakon o sprovođenju Ustavnog zakona predviđa da će se Skupština 
raspustiti odmah po donošenju izbornog zakona. Time nas i. same 
ustavne odredbe upućuju, s obzirom na mapred iznete razloge u pogledu 
vremena za održavanje izbora, da ne pristupimo odmah donošenju 
izbornog zakona. Uostalom, i kad takve odredbe ne bi postojale, bilo 
bi politički neopravdno da zemlja bude više. od tri, meseca bez svog 
najvišeg pretstavničkog tela.

Uveren sam, drugovi, da će Narodna skupština., iz .razloga koje 
sam izneo, prihvatiti predlog Saveznog izvršnog veća da se Zakon o 
izboru narodnih poslanika za Saveznu narodnu skupštinu (Savezno 
veće i Veće proizvođača) ne stavi na dnevni red ove sedniee već da se 
njegovo stavljanje na dnevni red odloži za jednu od narednih sednica 
Narodne skupštine. (Aplauz).

Pretsednik: Prima li. Veće ovo obrazloženje? (Prima). Ima li ko 
protiv da se na dnevni' red ne stavi Predlog zakona o izboru narodnih 

•poslanika? (Nema). Objavljujem da je Veće naroda prihvatilo .predlog 
Saveznog izvršnog veća da se odloži, pretresanje Predloga zakona o 
izboru narodnih poslanika za Saveznu narodnu skupštinu (Savezno 
veće i Veće proizvođača).
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Od Administrativnog odbora Veća naroda primili smo izveštaj o 
pregledu eelokupnog računsko-blagajmčkog poslovanja za period okto
bar—decembar 1952 godine n' !za mesec januar 1953 godine.

Zbog bolesti i hitrih službenih poslova tražili su otsustva narodni 
poslanici: Nisirn Albahari, Stamoje Simič, Franjo Budim'r, Jašar Aljilji, 
France Bevk Si Dimit ar Vlahov.

Predlažem Veću da se narodnim poslanicima odobri otsustvo od 
dva dana.

Prihvata li Veće ovaj predlog? (Prihvata). Objavljujem da su tra
žena otsustva odobrena.

Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Predlažem za dnevni red 
Veća naroda sledeće:

1) pretres Predloga zakona o amnestiji;

2) pretres Predloga zakona o dopuni Zakona o upravnim \spo- 
jr ovim a;

3) pretres izveštaja Administrativnog odbora.
S obzirom da je Poslovnikom za zajedničke sednice predviđeno da 

se ,poslovš ratifikacije, razgraničenja između republika i slično imaju 
pretresati na zajedničkoj sednici oba veća, u dogovoru sa Pretsednikom 
Saveznog veća predlažem da se posle posebnih sedme a održi zajednička 
sednica sa sledečim dnevnim redom:

1) pretres Predloga zakona o ratifikaciji Ugovora o prijateljstvu 
i sa radnji između Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Kralje
vine Grčke i Republike Turske;

2) pretres Predloga odluke o odobrenju promene granice između 
Narodne Republike Hrvatske i Narodne Republike Bosne i Hercegovine;

3) potvrda Poslovnika Komisije za tumačenje zakona.

Da li Veće prihvata predloženi dnevni red za sednice Veća naroda 
i za zajedničku sednicu? (Prihvata).

Pošto je Veće prihvatilo dnevni red, objavljujem da će se zajednička 
sednćca održati! odmah posle ove sednice.

Ovu sednicu zaključujem s tim što će se naredna sednica zakazati 
pismenim putem.

(Sednica je zaključena u 11,20 časova).
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C A B E 3  H O В Е Ђ Е

Двадесетдруга седница

(23 марта 1953)

Почетак у 10,40 часова.
Претседавао претседник Владимир Симић.

Претседник: Другови народни посланици, настављамо VI редовн» 
заседање Народне скупштине.

Отварам двадесетдругу седницу Савезног већа Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије. Записник данашње сед- 
нице водиће секретар другарица Вида Томшич.

Предлажем да пре преласка на уиврђивање дневног реда претходно 
одлучимо о молбама извесних народних послани.ка за отсуство са ових, 
седнида VI редовмог заседања. Цвјетић Нимола, Гранђа Иеан, Дебељак 
Стјепан, Комар Славко и Гргурић др Јаков, моле због болесчи отсуство 
са ових седница 'VI редовног заседања. Предлажем да се друговима 
одобре тражена отсуства. Прима ли се? (Прима « ) .  Пошто je то при- 
мљено, отсуотва именованим народним пссланицима су одобрена.

Савезио веће гтримило je следеће запсонске предлоге: Предлог закона 
о избору народних посланика за Савезну народну шупштину (Савезно- 
веће и Веће произвођача), Предлог -закона о допуни Закона о управним 
споровима, Предлог закона о амнестији, затим Уговор о пријатељству 
и сарадњи између Федеративне Народне Републике Југославије, Кра- 
љевине Грчке и Републике Турске с предлогом да га Народна скуп- 
штина ратификује.

Законски предлози који су били претресани у законодавним одбо- 
рима умножени ,су и раздељени народни.м посланицима.

Уговор о лријатељству и сарадњи између наше земље, Републике 
Турске и Краљевине Грчке претресан je био у Одбору за сполдге rio- 
слове На.родне скупштине.

Од Комисије за тумачење закона Народна окупштина примила je 
на потврду Пословник који je она израдила.

Исто тако, преко Савезног извршног већа до-били смо од Сабора 
Народне Републике Хрватске и од Народне скупштине Народне Репу- 
блике Бооне и Херцегоеине «а поиврду Одлуку да се места Кестеновац,
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Босанош Штрпци, Сеоце, Дреновац и Лички Тишковаи издвоје из Ha- 
родне Републике Босне и Херцеговине и лрипоје Народној Републицрг 
Хрватској.

Веће je поред тога примило и један акт од Савезког извршног већа 
у коме се предлаже да се Предлог закона о избору народних посланика 
за Саиезцу народну скупштину (Савезно веће и Беће произвсфача) не 
ставља на дневни ред и у томе акху je речено да ће образложење томе 
дати потпретседник Савезног извршнсг већа друг Рашовић. Пре него 
што пређемо ,на утврђивање дневног ,реда дајем реч гаотлретседнику Са- 
везног извршног већа другу Александру Ранковићу. (Буран аплауз).

Потпретседник Савезног извршног већа Александар Ранковић
(Изборни срез град Београд VIII, HP Србија); Законом о шровођењу 
Уставног закона (чл. 9) предвиђено ј§ да he се Народна скутшггина 
распустити после доношења Закона о избору народлих посланика за 
Савезну народну скупштину. У време доношења Закона о спровсфењу 
и непосредно после тога било je мишљења да би 'Се избори могли одр- 
жати исрајем маја ове године, шго би, наравно, изазвало лотребу да се 
изборни закон донесе најдоцније у току меоеца марта.

Мада je Савезно «звршно веће припремало изборни закон и органн- 
зацију изборног посгупка и мада je лрипремило « casvi Предлог габорног 
закона, који су законодавни одбори с пажњом претресли и припремили 
за Ox'ynnirrwHiy његов каначии гекст, ипам je поттање неиосредног доно- 
шења избарног закона <било поново предмет дискусије у Већу. Te 
диекусије су се кретале о.ко испитивања најпогоднијег времена за распи- 
сивање избара.

Ha iCBojoj прошлој седвици Савезно извршно веће je једнодушно 
изразило 'мишљење да je јесен најповољниј е време за одржавање избора. 
Летши месеци претстављају период интензивних радова у нашој пољо- 
привреди који захтевају свакодневно ангажовање произвођача. Међутим 
изборна кампања, укључујући ту нарочито брижљиве и широке поли- 
тичке припреме кандидатура «оје he изазвати систем кандидовања преко 
друштвеиих организација, тражи активно учешће наших гра^ана, и наро- 
чито произвсфача iko jh  he гтрви пут у историји наше земље бирати овоје 
претставничко тело као равноправни дом будуће Савезне народне 
скупштине.

Има и других озбиљних разлога да се не приђе непосредном доно- 
шењу 'Изборног закона, односно да се предвиди расписивање избора за 
јесен. Ja ћу навести неколико од њих.

Наш привредни систем, иако je у својим основама постављен и но- 
вим Уатавним законом потврђен, ипам није добио још своје потпуно 
организационо уобличење и учвршћење. У току следећих месеци, веру- 
јем да: ћемо успети да донесемо одлуке и мере «оје he утицати на доер- 
шење овог процеса изградње новог ;привредног система. Важније од тих 
мера еероватно да he бити поднете и у виду закона. У сваиом случају,.
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разумљиво' je да1 je један заоМружее иривредии сцстем боља аонава за 
одређивање начина избора вославика за Веће провзвођача. Вероватно 
je да he: вам извесне но-ве поставке и могућности дати прмлике да откло- 
hhlmo поједине приговоре којв се чине у погледу неких решења за 
шборе sa Веће произво^ача, irnje израђеви Предлог изборвог зашва 
садржи. Међутим, ј'ОШ важније од .свега ггога јесте чвњеввда да ново 
Веће вроизвођача треба да има лред собом један завршев и иакристали- 
зован привредви систем, да би могло корисно и са успехом да врши uh a 
npaiBa Moja му y одно-су на 0рга1низаи,ију и фувкцвовисање вародне при- 
вреде и прввредвих јединица поверава Уставви заков.

Напоменућу, исто тако, да 'С,у се већ јаввли извесни предлози за 
побољшање начвна избора и веких других питања. взборве техвиме. Са- 
везмо извршво1 веће се >с некнм већ сложило a друге проучава. Тако je 
врихваћен предлог да се бврачи у заватлишој групи ве морају скупљати 
ва једнтам меоту, у -средишту занатске «оморе да би тамо гласали, в&ћ 
да сваки бирач ih у овој произвофачкој групв може гласати у месту 
свога ставовања. Олравдани >су и предлози који иду за тим да упросте 
изборну техвику у том емислу што изостављају во̂ ђење списка гла- 
сача, поред бирачког списка. или непосредво до«ошење аката среокој 
изборној комисији од стране претседника сввх бирачких места. Није 
лотребно истаћи да би оваква усавршавања изборве технике донела и 
звачајве материјалве уштеде.

Али и кад lOBiB разлтав, ишче icaavtB no аеби оправданв, не би поетр- 
јали, сама чињевииа :да ice јесен одређује као иреме одржавања избора 
изазива потребу да се довошење изборног закона одложи за једву .од 
наредвих седввва Скупшгине. Према Уставу време измеру расвуштања 
Скунштиве и дава одређеног за врв!ење избора ве може бити дуже од 
три меееца. Међутвм, до јесеви нас дели зватво дужи первод. Č друге 
стране, Заков о -спровођењу Уставног закова предвиђа да ће се Скуп- 
шгина распуствги одмах no довошењу изборвог закова. Тиме Baic в саме 
уставне одредбе упућују, с обзвром ва напред извете разлоге у вогледу 
времена за одржавање избора, да ве првступимо одмах доношењу избор- 
вог закова. Уосталом, и кад такве одредбе ве би постојале, било бв 
политички веовравдано да земља буде више од пгри месеца без свог 
највишег претставввчког тела.

Уверев casvi, друговв, да ће Народва с.купштива, из разлога моје сам 
изнео, прихватвтв вредлог Савезног мзврш«ог већа да се Закоиго мзбору 
народних восланика за Савезву вародву окупштиву (Савезно веће и 
Beh« про-изво-ђача) не !отави ш  двевви ред OBie ‘̂едиице, већ да ic.e ње1гово 
ста'вљање «а двевви ред одложи за једву од варедвих седнива Бародне 
скупштине. (Аплауз).

Претседник: Чули сте 'предлог С-авезвог извршвог већа да се вре- 
трес Предлога закова о избору вародвих пославика за Савезву вародму 
акупштм.ву «е сгави ва двевви ред ове седввце, већ да ге одложв.

Ko желв реч no овом лредлогу? (He јавља се нико).
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Питам Веће: да ли прима предлог Савезног изршног већа? Ко je 
за, нека дигне ру.ку. (Сви дижу руку). И:ма ли, ко против? (Нема).

Објављујем да je предлог Савезног иввршног већа да ое претрес 
Преддога закона о избору Аародних ттосланика за Савезну иародну скуп- 
шгину не стави на дневни ред у Савезном већу једногласно мрихваће«.

Прелазимо на днев«и .ред: утврђивање дневног реда. Предлажем да 
се стави на дневни ред седнице Савезног већа:

1) претрес Предлога закона о амнестији,
2) претрес Предлога заксша о допуни Закона о улравним опоровима.
Пошто омо од Администраиивног одбора добили извештај о пре-

гледу рачувско-благајничког пословања за период октобар-децембар 
1952 и за јаиуар 1953 године, то предлажем да 'се и овај извештај стави 
на дневни :ред као трећа тачка.

Да ли Веће прихвата' овај предлог дневног реда? (Прихвата). 06ја- 
вљујем да je дневни ред за седницу Савезног већа Нарадне скупштине 
прихваћен онако како je предложен.

По Поеловнику за заједн-ичме седнице Народне скушиггине, у надле- 
жности зеједничке седнице 'ху и ратификације међународних уговора. 
По исгом Пословнику у надлежност заједничке седнице Народне скуп- 
штине спада решавање о било каквим изменама и гаромевама граница 
између народних република. Поред тога, Комисија за тумачење закона 
као орган Народне скутшгшне, израдила je за свој унутрашњи рад По- 
словник који je доставила Народној окупштини «а потврду, na сматрам 
да и претрес овог Пословника спада у надлежност заједничке седниде 
оба већа Народне скупштине.

Стога предлажем Савезном већу, у споразуму са Претседником Већа 
народа, 'Који ће :то исто предложити и у Већу народа, :да се тхрво донесе 
одлука о томе да се данас одржи заједничка седница оба већа Народне 
скупштине и да се заједничкој седници од стране Савезног већа за 
дневни ред предложи:

1) претрес Предлога закона о ратифи-кацији Уговора о пријатељ- 
ству и сарадњи између Федеративне Народне Републике Југославије, 
Краљевине Грчке И Републике Турске.

2) претрес Предлога одлуке о одобрењу промене границе .између 
HP Хрватоке и HP Босне и Херцеговине,

3) потврда Пословника Комисије за тумаче№е закона.
Да ли Веће прихвата овај предлог? (Прихвата). Нма ли каквих 

допуна или измена? (Нема).
Објављујем да je Савезно веће одлучило да се одржи заједничка 

седница оба већа Народне окупштине и да за за ту заједничку оедницу 
предложи дневни ред :кжо je малопре прочитан,

Пошто je утврђен дневни ред седнице Савезног већа Народне скуп- 
штине, a с обзиром на договор >који имам са Претседником Већа народа 
Народне окупштине, предлажем Већу да претресање дневног реда одло-
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жимо, и да рад прекинемо с ти.м да се одмах обави заједничка седница 
оба већа Народне скушлтине, и то после десет минута, колико je по- 
требно да Веће народа заврши рад. (Прима се).

Према томе, прекидамо рад с тим да ћемо седницу наставити одмах 
после заједничке седнице Народне скуггштине, или ако она дуже потраје^ 
наставићемо рад после подне v 17 часова.

(Седница je прекинута у 11 часова).

(Наставак у 13,28 часова)

Претседник: Настављамо седницу. Прелазимо на прву тачку дневног 
реда: апретрес Предлога закона о амнестији. Реч има известилац Законо- 
давног одбора Душан Диминић.

Известилац Законодавног одбора Душан Диминић (Иборни срез 
Пазин, HP Хрватска) чита извештај Законодавног одбора о Предлогу 
зашна о амнестији. (Видети прилог).

Претседник: Отварам претрес no овом законоком предлогу. Ko 
тражи реч? (Геза Тиквицки: Молим за реч). Реч има 'народни послани:': 
Геза Тиквиики.

Геза Тиквицки (Иборни срез град Суботица I, All Војводина, — 
HP Србија): Предложеним Законом о амнестији практично се пуштају 
на слободу и скида се даље издржавање 1казне такозпаним „житарима“, 
оним пољопривредним произвођачима i-oojи су у време отеупа ,на разне 
начине избегавали своје обавезе.

A ko 'пра*ктично ценњмо ефекат овог закона, видећемо, као што je 

рекао друг Ранковић, да он захвата свега 43 пољоп.ривредна произво- 
ђача —  сељака који су још na издржавању казне и свега 363 лица -која 
су на условном отпусту. Амнестијa предвиђа брисање из њихових личних 
регистара те казне, ослобађа их даљег издржавања и пушта на слободу.

Наш нови економони систем нретпоставља ттуну политичку и еко- 
номску демократичност, na према томе и слободу произвођача од свих 
адмпнистративних стега и ограничавања. Све административне мере, >које 
су у протеклом периоду нашег привредног и политичког развоја биле 
потребне и пужне, укидају се. Политичка и економска де.мократичнсст 
постала je услов напретка и развоја и п,роизводних и друштвених cHai a 
нашег социјалистичко-г развитка. Зато he Залсон о амнестији, моји je на 
линији консекветног спровођења демократских принципа у пашој уну- 
трашњој политици, поздравити и наши бирачи, a нарочито пољопривред- 
ници w сељапи. Због тога изјављуј^м да hy гласати за предложепи за- 
кон. (Аплауз).

Претседник: Тражи ли још и<о реч? (He јавља се нико). IIouiio се 
нико више не јавља за реч, стављам овај законски предлог на гласање.
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Ko je за Предлог закона о амнестији, молим нека дигне руку. (Сви дижу 
руку). Има ли ko  против? (Нема).

Објављујем да je у Савезном већу Предлог зак.она о амнестији 
једногласно прихваћен и да ће се обавити лроцедура предвиђена no 
Уставном закону ради његовог проглашења.

Прелази.мо на другу тачку дневног реда: претрес Предлога закона
о долуни Закона о управним споровима. Известилац. Захонодавног од- 
бора je друг др Иво Сунарић.

Известнлац Законодавног одбора др Иво Сунарић (Изборни срез 
Травчик, HP Босна и Херцеговина) чита извеиггај Законодавног од- 
бора о Предлогу закона to допуни Закона о управним споровима. (Ви- 
дети прилог).

Претседник: Отварам претрес о Предлогу закона о допуни Закона
о управним споровима. Ко се јавља за реч? (Не јавља се hwko) .

Пошто се иико не јавља за реч, стављам овај 'предлог закона на 
гласаље. Ко je за, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко 
против? (Нема).

Објављујем да je Предлог закона о допуни Закона о управним спо- 
ровима у Савезном већу једногласно ттрихваћен.

Пре преласка na т.рећу тачку дневног реда извештава.м Савезно 
« веће да су, лоред молби за отсуства које смо решшш v почетку 'Седнице, 

•спигле молбе и народвих послаишка: Момкра Капора, др Владилгара Ба- 
карића, Милета Станића, Симе Комленића, Ивана Шибла, Душана Деве- 
џића и Ђока Лекића, к.оји такође траже огсусхво са ових седница. Пред- 
лажем Већу да и њима одобри тражена отсуства. Да ли Веће прихвата 
ов-ај шредлог? (Прихвата). Објављујем да cv иакнадно тражена отсуства 
одобрена.

Трећа тачка дневног реда je претрес извештаја Административног 
одбора. Известилац Административног одбора je народни посланик друг 
Живорад Љубичић.

Известилац Административног одбора Живорад ЈБубичић (Иборни 
срез подгорски, HP Србија). (Чита):

САВЕЗНОМ ВЕЋУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ

Б e о г р a д

Ha основу чл. 101 став 2 Пословника Савезног већа Иародне скуп- 
штине ФНРЈ a у вези чл. 3 Уредбе о извршењу буџета подносимо

ИЗВЕШТАЈ

О РЕДОВНОМ ПРЕГЛЕДУ KACE И ЦЕЈ10КУПН0Г РАЧУНСКО-БЈ1АГАЈНИЧКОГ 
Г10СЈ10ВАЊА ПО БУЏЕТУ С.ЛВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ

ЗА Г1ЕРИОД ОКТОБАР—ДЕЦЕМБАР 1952 И ЈАНУАР 1953 ГОДИНЕ

Ha осиову детаљног прегледа >свих уплатиих и исплатних докуме- 
ната као и извештаја Народне банке установљено je да je пословање 
Савезног већа Народне скупштине ФНРЈ у -наведеним периодима вршено
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пра-вилно и да -су сви документи снабдевени наредбом и налогом за 
исплату и потписани од стране надлежног наредбодавца и рачунопола- 
гача na зато предлажемо да се одговорни наредбодавац и рачунополагач 
за пословање у одређеном вре.мену разреше одговорности.

За извеотиоца одређен je Љубичић Живорад.

25 фебруара 1953 год. Претседннк
Београд Административног одбора

Станка Веселинов, с. р.

Претседник: Чули сте извешгај Админист-ративног одбора о пре- 
гледу рачунског пословања. Приступа се гласању. Ko прихвата нзвештај 
Административног одбора, молим нека дигне руку. (Сви дижу руку). 
И.ма ли ко против? (Нема).

Објављујем да je извештај Административног одбора о прегледу 
целокупног рачунско-благајвичког пословаља за период сжтобар-децем- 
бар 1952 >и (месец јануар 1953 године v Савезном >већу прихваћен.

По Уставу, морамо да сагласимо текстове закснна које oio овде 
примили, и ja морам, no Пословнику, да видим са другом Претседнико.м 
Већа народа да ли су те.кстови доживели било «акву лромену, na зато 
одређујем 'кратак одмор од 5 минугга.

(После одмора)

Претседник: Наставља се седиица. И.мамо, другови, случај да у Већу 
народа није прихваћен Закон о амнестији у оном тексту како смо га •ми 
примили на седници Савезног већа. Разлика je настала, трема обаве- 
шгењу које ми je дао Претседник Већа парода, услед тога што je после 
дуже дискусије и ашндмана, о чему се гласало, копачно избрисап no- 
следњи став чл. 1 Закона о амнестији, који je шзмењен у Заисонодавно.м 
одбору гласио:

„Лица која су била осуђена за наведена 'кривична дела сматраће се 
неосуђиваним.“

Практично, то значи ово. Законом о ампестији ми смо имали обухва- 
ћене три ствари:

Прво, постојаље кривице и осуђених лииа за дела каи<о je у чл. 1 
речено ш  чл. 236, 237, 238 и делтшчпо лз 239 Крпвичпог зажонигоа, 
(КојичМ се осуђеиим «(рдацима давала амнекгтмја.

Друго, у чл. 3 имали смо једну врсту аболиције, тј. да се непе 
пок-ренути (н:рИ'В1ИЧН|И -посггупагл за дела уЈколпмо mije поведен, a 'уколмко 
je поведен неће се наставити за ;кривична дела из чл. 1.

Треће, у последњем ставу чл. 1 била je дата закомска рехабнлита- 
иија лицима која су била за ова дела осуђивана.

Према то.ме, no гледишту Већа народа a после обављепе дискусије, 
укинута je no овом Зачсо-ну о амнестији успвари та заможма рехабили-

212
\



тација, која се no нормалном законодавству може појединачно тражити 
no одредбама Кривичног законика о рехабилитацији. Тако ствар стоји.

Ja бих о овом предмету молио нашег известиоца друга Душана 
Диминића да каже мишљење поводом ове промене која je настала како 
бисмо могли да приступимо решавању.

Известилац Законодавног одбора Душан Диминић: Ja, другови, не 
виднм озбиљног 'разлога да би cei морало ићи на брнсање посљедњег
става чл. 1 a исто тако нити на онај предлог v вези чл. 3.

Међутим, ми можемо и без Фога става да имамо Закон о амнестији 
који решава суштину сггвари, то значи амнестира кривице no чл. 236, 
237, 238 и 239 Кривичног законика и постижемо оно што je основно: 
пуштају се orni 'који су још на издржавању «азне, да се неће наплаћи- 
вати неизвршене новчане казне нити ће се извршавати конфискације 
које нису спроведене.

Према томе, предлажем да закључимо дискусију, a пошто постижемо 
основне циљеве овог закона, ja не бих хтио да приговарам приједлогу 
Вијећа народа, и мислим да бисмо могли прећи на гласање.

Претседник: Има ли ко од народних посланика жељу да узме реч о
овом литању? (Гласови: Прима се!)

Онда морамо да поново гласамо о члану 1 Предлога закона о а.мнс- 
сти-ји, к>оји сад после ове лромене у Већу народа има први, други и грећи 
став, a четврти став -који je гласио: ,,Лица и<ојa су била осуђена за наве- 
дена 'кривична дела сматраће се неосуђиваним.“ —  не налази се више у 
тексту закона.

AiKo примате стилизацију овог члана 'како сам га прочитао, онда 
смо у пуној сагласности са Већем народа no Предлогу закона о амнестији.

Ko je за то да се тако поступи, нека дигне руку. (Сви дижу руку). 
Има ли ко против? (Нема).

Објављујем да je Предлог закона о а.мнестији и у Савезном већу и 
у Већу народа примљен у истоветном тексту.

Исто тако, извештавам Савезно веће да je Предлог закона о допуни 
Закона о управним споровима примљен у Већу народа v идентичном 
тексту у коме je примљен у Савезном >већу, и да ће бити и један и други 
закон ynyh'&HH Претседнику Републике >на шроглашење.

Закључујем ову седницу, a према овлашћењу потписаћу са секре- 
таром записник седнице.

Наредна седница биће заказана тшсменим путем.

(Седница je закључена у 14,40 часова.)
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ZAJEDNIČKA SEDMICA 
SAVEZNOG VEĆA I VEĆA NARODA

Dvadesetpeta sednica

(23 marta 1953)

•" Početak u 11,30 časova. '

Pretsedavao Prejtsednik Veća naroda Josip Vidmar.

Pretsedavajući: Otvaram dvadesetpetu zajedničku sednicu Sa
veznog veća i Veća naroda Narodne skupštine FNRJ.

Zapisnik današnje sednice vodiće sekretar Veća naroda Skender 
Kulenović.

Kao što vam je poznato, za ovu zajedničku sednicu utvrđen je na 
posebnim sed ni čama oba veća slede ć i dnevni red:

1) pretres Predloga zakona o ratifikaciji Ugovora o prijateljstvu . 
i saradnji između Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Kralje
vine Grčke ii Republike Turske;

2) pretres Predloga odluke o -odobrenju promene granice između 
NR Hrvatske i NR Bosne i- Hercegovine;

3) potvrda Poslovnika Komisije za 'tumačenje zakona.
Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda: pretres Predloga zakona

0 ratifikaciji Ugovora o prijateljstvu i saradnji između Federativne 
Narodne Republike Jugoslavije, Kraljevine Grčke i Republike Turske.

Dajem reč izvestiocu Odbora za inostrane poslove drugu Vladi
miru Dedijeru. (Aplauz).

Izvestilac Odbora za inostrane poslove Vladimir Dedijer (NR 
Srbija): Druže Pretsedniče, na svom devetom i desetom sastanku, 19 i 
21 marta, Spol jn opoli tički odbor razmatrao je Ugovor o prijateljstvu
1 saradnji između Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Kralje
vine Grčke i Republike Turske.

Odbpr je jđnoglasno odluč'o da Narodnoj skupštini preporuči da 
ratif'ikuje ovaj Ugovor.

U toku diskusije.u Odboru izneti su u prilog ratifikacije sledeći 
osnovni argumenti, koje ću u sažetom obliku izneti:

Prvo, Ugovor odražava potrebu učvršćenja veza tri zemlje, u cilju 
jačanja njihove bezbeđnosti i odbrane od agresije na ovom prostoru.

Drugo, ovim Ugovorom stvoreni su uslovi da odbranbeni potenci
jal tri balkanske zemlje postane ne samo moćan faktor za odbranu mira
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I

na ovom prostoru, nego i jedanod najjačih faktora za odbranu od

eventualne agresije u Evropi uopšte. . r  . .. . . .  ,.
Treće Ugovor je prožet principima Povelje Organizacije Ujed'- 

n ienih načiia i ima potpuno odbranbeni .karakter, a biće registrovan 
u Ujedinjenim nacijama. Jugoslavija, kao depozitar, treba da izvrš'

IC naročito ie u Odboru istaknuto da Ugovor u devetom
članu Ä d  mog^nost da mu pristupe i druge zemlje, .koje shva- 
ta ta d a  je odbrani -mira od .prvenstvene važnosti u medunarodn.m 
Unosima i da saradnju u odbrani od agresije treba postavljat: »znad

svih posebnih političkih kombinacija.
Л i u «хоЈ tarke Ugovora, kako je u Odboru lstak-

n„.o iS e T 'n  lin”  ilo  ona ol»«* W « Ä “SSA. * *...
visnosti pr'druže sporazumu. Međutim, w wu j

kampanja koja se u p o s n a r o d a .  U Odboru se

vođu na rnLn '^Р^Ј ' Ј . - j. ^  na SVojim granicama ima jednu
jasno cula misa ’ диЛ':*]. tt takvoj Albaniji1 jedino je albanski
slobodnu 1 * ? ^ iib in e  ,i da U  odlu5: za režim
narod suveren da bude gospodar svoje г>ииш.

koji on sam želi. . , „
r. . тт i • ; v jjn o m  doraslost ove trn «balkanske
šesto, Ugovor povazuj j П  svoje snage radi odbrane svoje

zemlje da vlastitom lrnc’ja i  ̂ u ;ući na ovaj način najbolje spreča-
nez a visnosti. One su s vesne storije, kada su balkanske zemlje
vaju -.ponavljanje surovih ^ t o ja  isto J , ^  .
služile kao moneta za potkusurivanje ши

0tV“ TdmoV̂ n a č a jau ^ o r a  .pojačava činjcnica da su ga sklopilo 
z e m l j e  i r a z l i č i t i m  društvenim u r e đ e n j i m a .  One su teme, potvrdile za
j č k i  duh spremnosti'za odbranu s v o j e  nezavisnost' i  prava na samo-

stalni razvitak. ... . . .
ГКшо „ Ori horu se ooeebna pažnja obratila činjenici da je Ugovor 
Osmo, u U po .. -j Atlantskog .pakta i dveju

sklop jen između diskusiji se čulo i mišljenje da

nama ne W odgovarali «slovi z a  ulazak u Atlantski pakt, kao što je, 
naprimer, uslov da se naša vojska stavi .pod komandu nekog drugog
ц ј-

Deveto ovai Ugovor ujedno je dokaz velike pobede -naSe spoljne 
nolitike učvršćenja m e đ u n a r o d n o g  položaja Jugoslavije i njenog krup

nog doprinosa odbrani mu a. (Aplauz).

Deseto preko ovog Ugovora izgrađujemo još jednu kariku, koja 
će učvrstiti’ našu nezavisnost i- obezbedüi, građanima naše zemlje da 
sve svoje snage ulože na njeno podizanje, na jačanje njene odbrane, na 

izgradnju socijalizma.
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Druže Pretsedniče, ovo su bili motivi kojima se Odbor rukovodio 

predlažući ovom domu ratifikaciju Balkanskog sporazuma. (Aplauz).

Pretsedavajući: Čuli ste izveštaj Odbora za inostrane poslove. 
Otvaram diskusiju i dajem reč drugu Kardelju, kao pretstavniku Sa
veznog izvršnog veća. (Dugotrajan aplauz).

Potpretsednik Saveznog izvršnog veća Edvard Kardelj (NR Slo
venija): Drugovi narodni poslanici, Ugovor o prijateljstvu i saradnji 
između Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Kraljevine Grčke 
i Republike Turske, koji Savezno izvršno veće podnosi na ratifikac;ju 
ovom domu, pretstavlja vanredno značajan dokumenat u našim među
narodno-političkim odnosima. Iako. nema nikakve sumnje da vi ne samo- 
pravilno ocenjujete značaj ovog Ugovora, nego mu « jednodušno da
jete svoju podršku, ipak mi dozvolite da se zadržim sa nekoliko reči 
objašnjenja na razlozima, koji su uslovi li nastanak ovog dokumenta 
odnosno značaju koji mu pridaje Savezno izvršno- veće.

Važnost ovog Ugovora je višestruka.
Pre svega, treba istaći' da on pretstavlja ozbiljan doprinos učvr

šćenju nezavisnosti naše zemlje kao i ostalih dveju zemalja potpisnica, 
a time i obezbedenju mira na Balkanu, Grčki, ministar spoljnih poslova, 
gospodin Stefanopulos, tačno je izrazio ovu činjenicu govoreč' da 
Ugovor znatno pojačava osećaj sigurnost’ na Balkanu. 1 zaista je tako. 
U odbranbenim naporima ujedinjene tri. zemlje pretstavlja ju snažan 
politički i vojno-odbranbeni faktor, čiju moralnu i materijalnu, snagu 
nitko neće smeti potcenjivati. Narodima Jugoslavije, Grčke i Turske 
Ugovor omogućuje da odbranu svoje nezavisnosti učine efikasnijom, 
da uspostave jedinstven i zajednički bedem protiv opasnosti agresije. 
Eventualne agresivne računice sa rascepkanošću Balkana i sa moguć
nošću lakog podjarmljivanja balkanskih naroda su time ozbiljno pore
mećene. Narodi' Jugoslavije, Grčke ii- Turske, posle ovog Ugovora, 
zaista mogu sa većim pouzdanjem gledati na svoju bezbednost, -a i svi 
drugi narodi dobili su u tom Ugovoru čvrst oslonac u svojim napo
rima za očuvanje mira u svetu. Zato svi. kojima je 'zaista stalo do mira 
imaju puno razloga da sa zadovoljstvom pozdrave stvaranje doku
menta koji je vama danas prediožen na ratifikaciju.

Drugo što daje značaj ovom Ugovoru jeste činjenica da baš iz 
ranije spomenutih razloga on znatno pojačava: .političke pozicije triju 
zemalja u međunarodnim odnosima. Ujedinjavajući i konsolidujućr 
svoje odbranbene napore, tri zemlje će moći uspešni je da brane svoje 
interese i da budu aktivniji i značajniji element u opštoj akciji mirolju
bivih naroda na izgradnji sistema kolektivne bezbednosti u duhu demo
kratskih principa. Povelje Ujedinjenih nacija. Balkan više nije područje 
razjedinjenih malih nacija. Jugoslovensko-grčko-turski ugovor Čini da 
glas balkanskih naroda dobija veću specifičnu težinu u rešavanju svih
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pitanja koja se tiču obezbedenja mira u svetu,a po-sebno u ovonkmašem 

delu sveta.

Treća značajna karakteristika Ugovora je njegova forma. On se 
ne sastoji od'. svečanih zakletvi, koje su se već toliko puta u i storiji krš'ie, 
nego se temelji na realističkoj oceni uzajamnih interesa ' međunarod
nog položaja. On daje op.-ti okvir saradnje na ukslađivanju odbranbe- 
nih napora i omogućuje postepeno i organsko razvijanje konkretne sa- 
radnje na raznim područjima, u skladu sa potrebama koje će -postaviti 
na dnevni red međunarodno-poli tički razvitak. Kao takav Ugovor je 
gibak, otvoren daljem razvijanju uže saradnje, efikasan i realističan.

Četvrto, Ugovor je vanredno ubedljiva potvrda mogućnosti plodne 
i uspešne miroljubive saradnje između zemalja sa različitim društve
nim uređenjima, čim se međudržavni o-dnosi postave na princip uza
jamnog nemešanja u unutrašnje stvari, čim stanemo na gledište da je 
stvar političkog društvenog uređenja stvar unutarnjih snaga svakog 
naroda, a ne nekih spoljmh samozvanih »mesija« ili »oslobodilaca«, 
onda se pokaizuje da nema područja na kome države različitog društve
nog sistema ne bi mogle miroljubivo sarađivati. Ovaj Ugovor je 
ubedljiv dok a z za to, koliko su danas priče o neminovnoj pocepanosti 
sveta u neki odvojeni i izolovani socijalistički i neki odvojeni i izolovani 
kapitalistički svet, i o neminovnom sukobu između njih, ne samo lažre 
nego i reakcionarne, neprijateljske napretku čovečanstva. Potvrđuje 
se ']x>novO' i ubedljivo ono što smo mi već davno govorili: suprotnosti 
u današnjem svetu ne potiču od postojanja država različitih društvenih 
sistema, nego su rezultat hegemonističkih tendencija, rezultat imperi
jalističkih aspirac'ja za kontrolom nad drugim narodimai, bez obzira na 
to kakvim se ideološkim frazama te 'tendencije prikrivale.

Trojni ugovor pretstavlja sporazum koji je baziran na p r i n c i p 'пта 
pune ravnopravnosti, a takode J uzajamnog nemešanja u unutarnje 
stvari. On pogazi sa gledišta da su ovakvi ili drukčiji politički sistemi 
prolazna stvar u životu nacija i o njima možemo imati veoma različita
mišljenja, ali osnovni interes naroda.-- da žive slobodni, nezavisni ; u
miru —  trajan je i zbog tog osnovnog interesa tri balkanske zemlje 
potražile su i našle put uzajamnog sporazuma.

I konačno, trojni sporazum je 5 ubedljiva potvrda pravilnosti naše 
spoljne politike. U tom pogledu dovoljno je istaći da je trojni ugovor 
prvi međunarodni sporazum te vrste, koji je naša zemlja zaključila 
posle prekida od' strane koniinformističkih vlada svih političkih ugovora 
sa Jugoslavijom. Posle rezolucije Kominforma jedni su verovali da će 
Jugoslavija, slomljena međunarodnom izolacijom, pokleknuti pred sov
jetskim hegemonistima; drugi* su se opet nadali da će —  u situaciji u 
koju ju je do-veo sovjetski agresivni pritisak —  izgubiti glavu i> da će 
biti spremna da po svaku cenu kupuje nova prijateljstva, da ibi se odr
žala pred sovjetskim pritiskom.
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Međutim, Jugoslavija je ostala čvrsto na svojim nogama i niti je 
jzgirtoila glavu niti svoj osećaj časti i dostojanstva. (Buran aplauz). 
Čuvajući nezavisnost naše unutarnje ' spoljne politike, mi smo se oslo
nili na svo-je sopstvene snage i uložili velike napore na jačanju naše 
od'branbene snage i na unutarnje-političkom učvršćenju. Naša spolna 
politika išla je za tim dai, doduše, po-tra/J našoj borbi za nezavisnost 
podršku drugih naroda, ali bez koncesija na račun inaših nacionalnih 
! socijalističkih interesa. I pokazalo se da je takva naša politika dala 
plodove, to jest pokazalo se da je nezavisna i snažna Jugoslavija bezu- 
slovno potrebna drugim narodima u odbrani1 mira, kao što je njihova 
podrška potrebna nama u odbrani naše nezavisnosti i mira na našim 
granicama. Međunarodni, položaj naše zemlje snažno se .počeo učvršći- 
v.aiti, dok konačno nismo —  danas to možemo već sa uverenjem reći
— do kraja onemogućili sve planove o međunarodnoj izolaciji Jugosla
vije. Ja mislim da su trojni sporazum balkanskih zemalja ikao : — 
dozvolite mi da u ovom trenutku dodam —  uspešna poseta druga Tita 
Velikoj Britaniji dve ubedljive manifestacije uspešnosti takve naše 
spoljne politike. (Buran aplauz). Međunarodni položaj Jugoslavije čvršći 
je nego što je ikada bio i naši radni ljude mogu se sa još većim pouzda
njem u mir i lepšu budućnost posvetiti socijalističkoj izgradnji (Aplauz).

Drugovi narodni poslanici, Ugovor, koji vam je predložen na odo
brenje, nije uperen ni protiv koga, s<yn protiv eventualne agresije, i 
ne može biti korišćen ni u kakve druge svrhe, sem radi (zaštite mira. i 
odbrane nezavisnosti zemalja —  ,potpisnica. Po formi Ugovor je poli
tički sporazum, a ne pakt o« vojnoj saradnji. Međutim, on predviđa, 
prvo, koordinaciju odbranbemh napo-ra i, drugo, dozvoljava mogućnost 
eventualn:h naknadnih vojno-odbranbenih aranžmana, što zavisi od po
treba koje će nametnuti dalji razvitak odnosa na med u narod noj poli
tičkoj areni. Drugim rečima, mi ne ugrožavamo nikoga i ne pretimo 
nikome, ali posedujemo instrument koji će tri zemlje moći aktiv'zirat: 
u onoj meri u kojoj će to tražiti stepen aktuelne opasnosti agresije. 
(Aplauz). Formalne obaveze o uzajamnoj vojnoj pomoći irsu unesene 
u sporazum da bi se time još jače podvukao- isključivo odbranbeni ka
rakter sporazuma. Sem toga, one nisu ni potrebne, jer svako zna da u 
Evropi danas izolovane agresije nisu mogućne. Međutim, već dosada
šnji razgovori između pretstavnika triju generalštaba su pokazali da 
postoji saglasnost u odbranbenim koncepcijama triju zemalja i da će 
dalja saradnja na tom polju nesumnjivo dovest: do korisnih rezultata.

Kominformistička propaganda se, nara.vno, raspisala o tome da je 
trojni ugovor agresivni pakt, onjentisan na agresiju protiv sovjetskog 
bloka. Mi nismo ni očekivali ništa drugo, nego ik leve te takve vrste. 
Međutim, neka mi bude dozvoljeno —  ne radi polemike sa ovom pro
pagandom, nego radi utvrđivanja činjenica —  dia ponovim i  ovom pri
likom što smo već toliko puta naglasili: Jugoslavija nema nikakvih 
zahteva prema zemljama sovjetskog bloka, sem da je puste u miru i
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da poštuju njene granice. Još više, ona se dosad trudila i trudiće se i 
ubuduće da svoje odnose sa tim zemljama koliko je mogućno normali- 
zuje. Ona neće propustiti ništa što bi moglo uneti ma kakvo pobolj
šanje u te odnose. Al’, istovremeno treba reći da nas kominformistička 
galama neće ni za trenutak pokolebati da ne ibismo preduzeli sve što 
smatramo potrebnim d'a bismo obezbedili mir i nezavisnost naših na
roda. (Buran aplauz). Mi bismo bili srećni akob' se odnos SSSR-ajprema 
Jugoslaviji ikao i prema pitanju međunarodne bezbednosti uopšte, to
liko promenio* da bi se poverenje u mir povratilo u svaku kuću. Ali, to 
mogu da pokažu samo dela. Dotle se narodi moraju starati za svoju 
odbranu, moraju da -podnose teške žrtve za njeno jačanje i da koordi
niraju svoje odbranbene napore. To i ništa drugo jeste cilj Ugovora o 
prijateljstvu i saradnji između Jugoslavije, Grčke d Turske.

Samo po sebi se razume da trojni ugovor ni u kom pogledu nije 
u suprotnosti sa obavezama Grčke i Turske kao članica Atlantskog 
pakta. Nasuprot, treba pretpostaviti da će one svoje obaveze u troj
nom sporazumu preuzimati u skladu sa njihovim obavezama u Atlant
skom paktu. Ja. mislim da će ta činjenica samo olakšati našu saradnju 
sa drugim miroljubivim narodima na području odbrane mira i suprot
stavljanja agresiji. S druge strane, Ugovor ima sam po sebi veliku 
vrednost za sve narode koji žele mir. On je primer jednog konstruk
tivnog i za razvitak sposobnog prijateljskog ugovora nekoliko manjih 
naroda, koji su se ori jentisali na koordinaciju sopstvenih snaga i upravo 
time' dali i najveći doprinos odbranbenim naporima drugih naroda. Ja 
se zato moram u punoj merii složiti sa turskim ministrom gospodinom 
Keprilijem, kada on kaže: »Dajući određen i konstuktivan pravac ovom 
prijateljstvu i ovoj saradnji, mi doprinosimo slobodnom svetu nov 
oslonac bezbednosti i mira, bogat perspektivama realističkog i mirolju
bivog razvoja«.

Ja bih ovim reči ma gospodina KepriHj-a samo još dodao da je ovaj 
Ugovor — građen potpuno u duhu principa Povelje Organizacije Uje
dinjenih nacija, —  baš zbog takvih svojih osobina, u izvesnom smislu 
nov element u sadašnjem sistemu kolektivne bezbednosti, koji će kao 
iskustvo moći, možda, korisno da posluži i  drugim narodima.

Vi znate da su neki politički krugovi u Italiji negativno 'li bar neza
dovoljno reagovali na trojni sporazum. Ja se :na tome neću duže zadr
žavati, ali1 bih ponovio ono što smo već nekoliko puta zvamčno izjavil5. 
Po našem mišljenju trojni sporazum ima za Italiju gotovo isti značaj 
kao i za zemlje potp;sn<ce. Ako neki krugovi u Italiji to ne vide, onda 
samo svedoče da im trenutna sporna pitanja sa Jugoslavijom ne daju 
da se orijentišu u širim vidicima. Ja mislim da to ide samo na štetu 
’tal’janskih interesa. Mi, sa svoje strane, spremni smo da sarađujemo 
sa Italijom na područjima, na kojima se danas odlučuje sudbina mira i 
nezavisnosti i za Jugoslaviju i za Italiju, ali ne po cenu ne mogućnog 
žrtvovanja naših nacionalnih interesa, jer bi takva žrtva onemogućila
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Međutim, Jugoslavija je ostala čvrsto na svojim nogama i niti je 
izgubila glavu niti svoj osećaj časti i dostojanstva. (Buran aplauz). 
Čuvajući nezavisnost naše unutarnje ■« spoljne politike, mi smo se oslo
nili na svoje sopstvene snage i uložili velike napore na jačanju naše 
•od'branbene snage i na unutarn je-poJi fci-Čkom učvršćenju. Naša spoljna 
politika išla je za tim dai, doduše, po-traž' našoj borbi za nezavisnost 
podršku drugih naroda, ali bez koncesija na račun naših nacionalnih 
i socijalističkih interesa. 1 pok-azalo se da je takva naša politika dala 
plodove, to jest pokazalo se da je nezavisna i snažna Jugoslavija bezu- 
slovno potrebna drugim narodima u odbrani mira, kao što je njihova 
podrška potrebna nama u odbrani naše nezavisnost' i mira na našim 
granicama. Međunarodni polo-žaj naše zemlje snažno se .počeo učvršći
vati, dok konačno nismo —  danas to možemo već sa uverenjem reći
— do kraja onemogućili sve planove o međunarodnoj izolaciji Jugosla
vije. Ja mislim da su trojni sporazum balkanskih zemalja ikao i — 
dozvolite mi da u ovom trenutku dodani —  uspešna poseta druga Tita 
Velikoj Britaniji dve ubedljive manifestacije uspešnosti takve naše 
spoljrie politike. (Buran aplauz). Međunarodni položaj Jugoslavije čvršći 
je nego što je ikada bio i naši' radni 1 j ud ii mogu se sa još većim pouzda
njem 'U mir i lepšu budućnost posvetiti socijalističkoj izgradnji (Aplauz).

Drugovi narodni poslanici', Ugovor, koji vam je predložen na odo
brenje, nije uperen ni protiv koga, scyn protiv eventualne agresije, i 
ne može biti kor i? će n ni u kakve druge svrhe, sem radi izaši: te mira. i 
odbrane nezavisnosti zemalja —  potpisnica. Po formi Ugovor je poli
tički sporazum, a ne pakt o- vojnoj saradnji. Međutim, on predviđa, 
prvo, koordinaciju odbranbemh napora i, drugo, dozvoljava mogućnost 
eventualn:h naknadnih vojno-odbranbenih aranžmana, što zavisi od po
treba 'koje će nametnuti dalji razvitak odnosa na međunarodnoj .poli
tičkoj areni. Drugim rečima, mi ne ugrožavamo nikoga i ne pretimo 
nikome, ali posedujemo instrument koji će tri zemlje moći aktiv'zirat: 
u onoj meri u kojoj će to tražiti stepen aktuelne opasnosti agresije. 
(Aplauz). Formalne obaveze o uzajamnoj vojnoj pomoći irsu unesene 
u sporazum da bi se time još jače podvukao- isključivo odbranbeni ka
rakter sporazuma. Sem toga, one nisu ni potrebne, jer svako- zna da u 
Evropi danas izolovane agresije nisu mogućne. Međutim, već dosada
šnji razgovori između pretstavnika triju generalštaba su pokazali da 
postojii saglasnost u odbranbenim .koncepcijama triju zemalja i da će 
dalja saradnja na tom polju nesumnjivo dovesti do korisnih rezultata.

Kominformistička propaganda se, naravno, raspisala o tome da je 
trojni ugovor agresivni pakt, orjentisan na agresiju protiv sovjetskog 
blo'ka. Mi nismo ni očekivali ništa drugo, nego klevete takve vrste. 
Međut’m, neka mi bude dozvoljeno —  ne radi polemike sa ovom pro
pagandom, nego radi utvrđivanja činjenica —  da ponovim i ovom pri
likom što smo već toliko puta naglasili: Jugoslavija nema nikakvih 
zahteva prema zemljama sovjetskog bloka, sem da je puste u miru i
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da ipoštuju njene granice. Još više, ona se dosad trudila i trudiće se i 
ubuduće da svoje odnose sa tim zemljama koliko je mogućno normali- 
zuje. Ona neće propustiti ništa što »bi moglo uneti ma kakvo ipobolj- 
šanjo u te odnose. Ali, istovremeno treba reći da nas kominformistička 
galama neće ni za trenutak pokolebati da ne ibismo predu želi sve sto 
smatramo potrebnim da bismo obezbedili mir i nezavisnost naših na
roda. (Buran aplauz). Mi bismo bili srećni akoibi se odnos SSSR-a prema 
Jugoslaviji, ikao i prema pitanju međunarodne bezbednosti uopšte, to
liko promenio da bi se poverenje u mir povratilo u svaku kuću. Ali, to 
mogu da pokažu samo dela. Dotle se narodi moraju starati za svoju 
odbranu, moraju da podnose teške žrtve za njeno jačanje i da koordi
niraju svoje odbranbene napore. To i ništa drugo jeste cilj Ugovora o 
prijateljstvu i saradnji između Jugoslavije, Grčke i Turske.

Samo po sebi se razume da trojni ugovor ni u kom pogledu nije 
u suprotnosti sa obavezama Grčke i Turske kao članica Atlantskog 
pakta. Nasuprot, treba pretpostaviti da će one svoje obaveze u troj
nom sporazumu preuzimati u skladu sa njihovim obavezama u Atlant
skom paktu. Ja, mislim da će ta činjenica samo olakšati našu saradnju 
sa drugim -miroljubivim narodima na području odbrane mira i suprot
stavljanja agresiji. S druge strane, Ugovor ima sam po sebi veliku 
vrednost za sve narode koji žele mir. On je primer jednog konstruk
tivnog i za razvitak sposobnog prijateljskog ugovora nekoliko manjih 
naroda, koji su se ori jentisali na koordinaciju sopstvenih snaga i upravo 
time’ dali i najveć' doprinos odbranbenim naporima drugih naroda. Ja 
se zato moram u punoj merii složiti sa turskim ministrom gospodinom 
Keprilijem, kada on kaže: »Dajući određen i konstuktivan pravac ovom 
prijateljstvu i ovoj saradnji, mi doprinosimo slobodnom svetu nov 
oslonac bezbednosti i mira, bogat perspektivama realističkog i mirolju
bivog razvoja«.

Ja bih ovim reči ma gospodina КерпПја samo još dodao da je ovaj 
Ugovor —  građen potpuno u duhu principa Povelje Organizacije Uje
dinjenih nacija, —  baš zbog takvih svojih osobina, u izvesnom smislu 
nov element u sadašnjem sistemu kolektivne bezbednosti, koji će kao 
iskustvo moći, možda, korisno da .posluži j, drugim narodima.

Vi znate da su neki politički krugovi u Italiji negativno 'li bar neza
dovoljno reagovali na trojni sporazum. Ja se na tome neću duže zadr
žavati, ali bih ponovio ono što smo već nekoliko puta zvanično izjavil5. 
Po našem mišljenju trojni sporazum ima za Italiju gotovo isti značaj 
kao i za zemlje potpisnice. Ako neki krugovi u Italiji to ne vide, onda 
samo svedoče da im trenutna sporna pitanja sa Jugoslavijom ne daju 
da se orijentišu u širim vidicima. Ja mislim da to ide samo na štetu 
ital;janskih interesa. Mi, sa svoje strane, spremni smo da sarađujemo 
sa Italijom na područjima, na kojima se danas odlučuje sudbina mira i 
nezavisnosti i za Jugoslaviju i za Italiju, ali ne po cenu nemogućnog 
žrtvovanja naših nacionalnih ■interesa, jer bi takva žrtva onemogućila
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samu saradnju. Prema tome —  dozvolile mi da -opet ponovim — ako 
ne možemo trenutno naći rešenje tršćanskom pitanju, mada nisam u ve
ren da je to stvarno nemogućno, onda odložimo- rešavanje tog pitanja 
i nastojmo da nađemo put i način saradnje na polju učvršćenja mira 
5 nezavisnosti obeju zemalja. Trojni ugovor, koji leži- ipredi vama, 
ostavlja otvorena vrata i za druge zemlje, u iprvom redu za Italiju. 
Ja verujem da će duh zdravog realizma u tom pogledu konačno pre
vladati i u italijanskoj politici.

Drugovi narodni poslanici, završa.vajući ovaj izveštaj ja mislim 
da izražavam mišljenje čitavog našeg naroda ako kažem da mi Jugo- 
sloveni ovaj Ugovor ne samo primamo i .potpisujemo, nego i da ga od 
srca pozdravljamo kao instrument mira i kao primer miroljubive i 
konstruktivne saradnje ravnopravnih naroda, koji znaju da čuvaju svoj 
mir i svoju nezavisnost. (Buran i dugo-trajan aplauz).

Pretsedavajući: Reč ima narodni .poslanik dr Hinko Krizman.

Dr Hinko Krizman (NR Hrvatska): Drugovi narodni poslanic', da 
nema dužnosti člana 15 Ustavno-g zakona skoro ne bi bila potrebna 
duža diskusija o> ratifikaciji Ugovora o prijateljstvu i saradnji između 
Republike Jugoslavije, Kraljevine Grčke i Republike Turske.

Ovaj je Ugovor već plebiscitarno odobren od naroda Jugoslavije,, 
koji su uvijek bili i uvijek će 'biti za najužu saradnju, za prijateljstvo i 
solidarnost svih balkanskih na.roda. To je osnovni princip naše nacio
nalne politike —  jednako« vanjske kao i unutarnje —  potvrđen teškim 
iskustvima i naše i balkanske prošlosti.

Politička iskustva teško se stiču ii još teže primjenjuju. Zato je i 
ostvarenje balkanske solidarnosti, uslijed unutrašnjih'slabosti i vanjskih 
utjecaja prolazilo kroz mnoge teškoće i neuspjehe, ali nikada se u 
našim narodima nije ugasila vjera da samo solidarnost balkanskih na
roda može biti jedmo sigurno jamstvo njihovog mira, slobode i napretka.

Zato su narodi Jugoslavije sa toliko živog interesa i punog razu
mijevanja, pratili sve napore i predradnje na sporazumu triju balkanskih 
zemalja, i zato su sa toliko oduševljenja i nade pozdravili potpisivanje 
Ankarskog ugovora, kao pravog izraza svojih osnovnih težnji' i interesa.

Dvadesetosmi februar godine 1953 frstoriska je etapa u odnosima. 
Jugoslavije, Grčke i Turske. Ugovorom o njihovom prijateljstvu i sa
radnji dana je sigurna osno-vica za plodonosnu saradnju, političku, 
kulturnu, privrednu :i tehničku, za organizaciju zajedničke odbrane i za 
koordinaciju ođbranbene aktivnosti.

Značenje je i vrijednost ovog Ugovora u tome što on nije samo 
deklarativna izjava i obećanje prijateljstva i saradnje i što nije sterilan 
kabmetski sporazum vlada, nego je živ izraz i' potvrda zajedničke sud
bine, zajedničkih ’nteresa, zajedničkih potreba ■ pogibelji.

Iako su odredbe ovog Ugovora široko postavljene, a u njihovoj 
širini baš se i ogleda pravilna i realistična ocjena međunarodnih odnosa,
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— Ugovor '.pak sadrži i konkretizira oba,veze i određuje sredstva za 
ostvarenje svojih velik’h ciljeva. Kroz ove obaveze i sredstva, uz za
jamčenu punu ravnopravnost ; nezavisnost ugovornih strana, trojni 
sporazum postaje živ i dinamičan instrument za daljnju široku izgradnju 
odnosa, za odbranu slobode ; teritorijalnog integriteta protiv svake 
vanjske sile.

U sadašnjem mutnom vremenu —  u kome je Balkan pravac so
vjetske ekspanzije a agresivni pritisak Sovjeta i njihovih satelita na 
nasu zemlju najjači i najneposredniji —  najveću važnost imaju drugi 
i treći član Ugovora, koji utvrđuju sporazum o zajedničkoj odbrani : 
koordinaciji strategisch i taktičkih planova triju generalštaibova. 
Pretnji agresije suprotstavljamo ujedinjenu snagu naših armija £■ jedno
dušnu volju naših naroda da svoju slobodu 5 teritorijalni integritet svojih 
zemalja zajednički čuvaju i brane udruženjem i zalaganjem svih svo
jih snaga.

Tri balkanske zemlje su ojačale ovim Ugovorom sigurnost i mil
na svom toliko osjetljivom i izloženom životnom prostoru. Ali, one su 
istodobno ovim Ugovorom dale i svoj doprinos međunarodnom miru i 
organizaciji sistema kolektivne sigurnosti. Pojačane su miroljubive 
snage svijeta i umanjena, pogibelj agresije. Po tome Ugovor dobija i 
svoj veliki međunarodni politički karakter.

Naročita je odlika ovog Ugovora da su radnje oko njega svršene 
u najkraće vrijeme. To je tako izvršeno jer je bilo dobre volje, iskre
nosti ; pravilne ocjene za jedničkih potreba i interesa. Zato svi oni koji 
su na tom velikom djelu radili, oslonjeni na raspoloženje svojih naroda, 
zaslužuju najveće njihovo priznanje i zahvalnost.

Ovaj naš Ugovor, po svojim metodama i po svom sadržaju, isto
dobno je primjer drugima i opomena d*a samo potpuno i brzo ujedi
njenje svih snaga, u punom poštivanju ravnopravnosti, može ugroženim 
narodima dati sigurnost i očuvati svjetski mir.

Trojni sporazum široka je osnovicai daljnje sa radnje. On daje mo
gućnosti da mu pristupe i druge susjedne države ako se budu rukovodile 
svojim pravim interesima, a ne samoobmanom svojih posebnih, sebičnih 
računa. Zasada \je za nas glavno daljnje konkretiziranje odredaba 
Ugovora, naročito na području zajedničke odbrane.

Udruživanje odbranbenih snaga najvažniji je faktor sigurnosti, a 
pravovremeno predviđanje i svršavanje svih mjera potrebnih za funk- 
cio-nisanje odbranbene aktivnosti preduslov je njenih uspjeha.

Iskustva Balkanskog saveza, iz godine 1934 treba da su pouka. 
Ovaj savez ostvaren je na inicijativu velikog preporoditelja turskog 
naroda Kemala Ataturka, ali on je bio samo pokušaj koji nije uspio 
uslijed slabosti i samoobmane, uslijed seb:čnih režima i potcjenjivanja 
pogibelji agresije. Naročito zbog izdaje naših protunarodnih režima 
nije bilo ni pokušano da se vrši ono što je trebalo da bismo mogli udru-
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žen: i spremni dočekati napadaj fašističkog agresora. To su naši narod' 
skupo platili. A sada bi sv* narodi, platili još skuplje.

Ankarski sporazum ima isključivo karakter cdbranbenog pakta. 
Sve naše snage udružujemo- i spremamo samo i jedino za što uspješ
niju odbranu. Koliko će biti wše pripravljeno, dogovoreno- i usklađeno, 
toliko će biti veća sigurnost i veća snaga odbrane.

Na dugoj crti od Trsta do Erzeruma sprema se pojas mira, preko 
kojega neće nekažnjeno preći nijedan agresor. Ovaj pojas i bedem mira 
n:je samo u službi odbrane naše nezavisnosti i slobode, nego on daje 
djelotvorno jamstvo da naši nacionalni teritoriji niti mogu biti plijen 
agrek>-ra, niti mogu služiti agresiji.

Baš u o-voj osnovnoj misli Ugovora leži njegovo najveće među
narodno značenje i njegova vrijednost za korist daljnih napora za oču
vanje svjetskog mira.

Zato sve dobronamjerne i miroljubive snage sv:jeta razumiju i 
odobravaju ovu odluku naših narodai. A oni koji nas sumnjiče i koji nam 
prigovaraju, samo ponovo i još očitije otkrivaju svoje neprijateljstvo 
i svoje agresivne namjere protiv mira i protiv nas.

Ova sumnjičenja i zlonamjerni prigovori nisu nas omeli da sa рг- 
jateljskom Grčkom i Turskom zaključimo ovaj Ugovor. Oni nas jed
nako ne treba da zaustve da, prema prilikama i mogućnostima, podu
zmemo na vrijeme sve ono što je potrebno da se ostvare i osiguraju 
veliki ciljevi istaknuti u preambuli Ugovora.

Drugovi narodni poslanici, Ankarskim ugovorom nije proklamo- 
van savez naših triju država. Ima ii uslova i potreba da naš sporazum 
u daljnjem razvitku izraste i u savez država. Ali to bi imalo samo 
formalno značenje, jer već danas postoji savez naših naroda, postoji 
njihovo ujedinjenje u jednoj volji, u jednakoj odlučnosti d'a se. zajed
nički brane i da saraduju na svim područjima nacionalnog života i da 
neotstupno čuvaju svoj suverenitet i svoje zemlje od zahvata svake 
vanjske sile. (Aplauz).

Pošto ovaj Ugovor od'govara životnim interesima^ i težnjama na
roda Jugoslavije i pošto je on.u skladu sa, načelima Povelje Ujedinjenih 
nacija, a naročito sa njenim članom 51, to usvajajući u cijelosti obraz
loženje koje je dao' pretstavnik Saveznog izvršnog vijeća Edvard Kar
delj, izjavljujem da sa* oduševljenjem glasam za ratifikaciju ovog Ugo
vora. (Buran aplauz).

Pretsedavajući: Reč ima narodni poslanik Vladislav Ribnikar.

Vladislav Ribnikar (NR Srbija): Drugovi narodni poslanici, izla
ganje druga Kardelja d'alo nam je jasnu pretstavu o značaju Ugovora
o prijateljstvu i saradnji između Jugoslavije, Turske i Grčke kojii se 
podnosi Narednoj skupštini na ratifikovanje, —  o njegovom značaju, 
pre svega, za opšte napore svih miroljubivih zemalja da organizuju 
sistem odbrane protiv agresije i rata, a zattim i o njegovom značaju
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kao instrumentu novog tipa koji — na osnovi potpune ravnopravnosti 
ugovorača, poštujući suverenitet, nezavisnost i slobodu svakoga od njih., 
imajući u vidu samo bitne interese njihovih naroda i oslanjajući se na 
njihovu čvrstu volju da- budu sami gospodari svoje sudbine, —  otvara 
široke mogućnosti za proširenje njihove prijateljske saradnje i za učvrš
ćenje njihove odbran bene moći. Nemajući nikakve pretenzije da ma u 
čemu produbljujem i upotpunjujem ono što je dovoljno jasno rekao- 
drug Kardelj, ja želim samo još jednom da podvučem značaj koji ovaj 
LI govor ima, i koji će vremenom, verujem, sve vise imati, za- sve bal
kanske ii nama susedne narode, kako za one koji su ovaj prijateljski 
sporazum čskreno pozdravili, prihvatili i -potpisali preko svojih vlada, 
lako i za one koji se danas nalaze van ovoga sporazuma.

Već je istaknuto sa kakvom su rekordnom brzinom bile izvršene 
sve pripreme oko ovoga Ogovora i iz izveštaja štampe znamo kako je 
on od prvoga trenutka jednodušno pozdravljen od naroda triju zemalja. 
To svakako nije bilo slučajno. Već sama brzina i lakoća s kojom je 
Ugovor zaključen ukazuju na to da njegova sadržina ne samo sadr- 
žina samoga njegova teksta, već pre svega duh koji izbija iz te sadr- 
žiine v—  donosi nešto novo, nešto što se dogodilo prvi put u dugoj i 
mučnoj istoriji balkanskih naroda. Ugovor ukazuje na to da se balkan
ski narodi ne nalaze više u vremenu kad su usled svoje slabosti, velike 
zaostalosti, neorgan'zoVanosti i nedovoljne svesti o svojoj sopstvenoj 
vrednosti i svojim mogućnostima, bi!i lak plen velikih i moćnih. Ukazuje 
na to da su ti narodi umeli dai izvuku određene zaključke posle tešk’h 
iskustava koja su imali u prošlosti.

Ja neću ovde potsećati na tragičnu istoriju balkanskih naroda, na 
to kako su oni bili —  naročito poslednjih decenija *— žrtve intriga, 
rovarenja, ucenjivanja, agresije i porobljavanja, kako su često sami 
bili huškani jedni na druge za račun sebičnih interesa drugih, vanbal- 
kanskih zemalja. Neću potsećat; na to koliko su pojedine vi ade balkan
skih zemalja najčešće bile samo igračke u rukama imperijalističkih, 
osvajačkih sila. Neću govoriti o tome kako je i sama davnašnja parola 
»Balkan balkanskim narodmia«, koja je isticana od najprogresivniji 
snaga i najdalekovidnijih ljudi na Balkanu, bila ponekad povod za sp1et- 
karenja i za stvaranje novih sukoba- između saim'h balkanskih naroda 
i kako se koristila protiv interesa tih naroda, kako se sa zluradošću 
govorilo da je Balkan bure baruta. Potseliću samo na istorisku činje
nicu da je raznim Velikim silama, neprijateljskim prema balkanskim 
narod-i.ma (a među kojima ih, srećom, ima кој-е više ne postoje), uspe
valo da> na razne načine uguše, ili d'a pokušaju da uguše, one rodoljubive 
pokrete u ba lkansk im  zemljama koji su težili da osamostale pojedine 
balkanske države, da ih oslobode od stranog tutorstva i tuđe dominacije. 
Pomenuću iz novijega doba samo emancipatorski, oslobodilački pokret 
velikoga turskog državnika Kemala Ataturka i način na koji se poku
šavalo da se taj pokret, stranom intervencijom kroz krv i oganj, sruši i

223



ženi i spremni dočekati napadaj fašističkog agresora. To su naši narod* 
skupo platili. A sada bi sv; narodi, platili još skuplje.

Ankarski sporazum ima isključivo karakter odbranbenog pakta. 
Sve naše snage udružujemo i spremamo samo i jedino za što uspješ
niju odbranu. Koliko će biti više pripravljeno, dogovoreno- i usklađeno, 
toliko će biti veća sigurnost i veća snaga odbrane.

Na dugoj crti od Trsta do Erzeruma sprema se pojas mira, preko 
kojega neće nekažnjeno preći nijedan agresor. Ovaj pojas i bedem mira 
n:je samo u službi odbrane naše nezavisnosti i slobode, nego on daje 
djelotvorno jamstvo da naši nacionalni teritoriji niti mogu biti plijen 
agresora, niti mogu služiti agresiji.

Baš u ovoj osnovnoj misli Ugovora leži njegovo najveće među
narodno značenje i njegova vrijednost za korist daljnih napora za oču
vanje svjetskog mira.

Zato sve dobronamjerne i miroljubive snage sv:jela razumiju i 
odobravaju ovu odluku naših naroda*. A oni koji nas sumnjiče i koji nam 
prigovaraju, samo ponovo i još očitije otkrivaju svoje neprijateljstvo 
i svoje agresivne namjere protiv mira i prot«v nas.

Ova sumnjičenja i zlonamjerni prigovori nisu nas omeli da sa pr;- 
jateljskom Grčkom i Turskom zaključimo ovaj Ugovor. Oni nas jed
nako ne treba da zaustve da, prema prilikama i mogućnostima, podu
zmemo na vrijeme sve ono što je potrebno da se ostvare i osiguraju 
veliki ciljevi istaknuti u preambuli Ugovora.

Drugovi narodni poslanici, Ankarskim ugovorom nije proklamo- 
van savez naš’h triju država. Ima ii uslova i potreba da naš sporazum 
u daljnjem razvitku izraste i u savez država. Ali to bi imalo samo 
formalno značenje, jer već danas postoji savez naših naroda, postoji 
njihovo ujedinjenje u jednoj volji, u jednakoj odlučnosti da se- zajed
nički brane i da saraduju na svim područjima nacionalnog života i da 
neotstupno čuvaju svoj suverenitet i svoje zemlje od zahvata svake 
vanjske sile. (Aplauz).

Pošto ovaj Ugovor odgovara životnim interesima -i težnjama na
roda Jugoslavije i pošto je on.u skladu sa. načelima Povelje Ujedinjenih 
nacija, a naročito sa njenim članom 51, to usvajajući u cijelosti obraz
loženje koje je dao- pretstavnik Saveznog izvršnog vijeća Edvard Kar
delj, izjavljujem da sa oduševljenjem glasam za ratifikaciju ovog Ugo
vora. (Buran aplaUz).

Pretsedavajući: Reč ima narodni poslanik Vladislav Ribnikar.

Vladislav Ribnikar (NR Srbija): Drugovi narodni poslanici, izla
ganje druga Kardelja dalo nam je jasnu pretstavu o značaju Ugovora 
° prijateljstvu i saradnji između Jugoslavije, Turske i Grčke kojii se 
podnosi Narodnoj skupštini na ratifikovanje, —  o njegovom značaju, 
pre svega, za opšte napore svih miroljubivih zemalja da organizuju 
sistem odbrane protiv agresije i rata, a zaitim i o njegovom značaju
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kao instrumentu novog tipa koji — na osnovi potpune ravnopravnosti 
ugovorača, poštujući suverenitet, nezavisnost i slobodu svakoga od njih,, 
imajući u vidu samo bitne interese njihovih naroda i oslanjajući se na 
njihovu čvrstu volju da. budu sami gospodari svoje sudbine, —  otvara 
široke mogućnosti za proširenje njihove prijateljske saradnje i z>a učvrš
ćenje njihove odbranbene moći. Nemajući nikakve pretenzije da ma u 
čemu produbljujem i upotpunjujem ono što je dovoljno jasno rekao- 
drug Kardelj, ja želim samo još jednom da podvučem značaj koji ovaj 
Ugovor ima, i ikoji će vremenom, verujem, sve više imati, za> sve bal
kanske i nama susedne narode, kako za one koji su ovaj prijateljski 
sporazum .-iskreno pozdravili, prihvatili i potpisah preko svojih vlada, 
tako i za one koji se danas nalaize van ovoga sporazuma.

Već je istaknuto sa kakvom su rekordnom brzinom bile izvršene 
sve pripreme oko ovoga Ogovora i ;z izveštaja štampe znamo kako je 
on od prvoga trenutka jednodušno pozdravljen od naroda triju zemalja. 
To svakako nije bilo slučajno. Već sama brzina i lakoća s kojom je 
Ugovor zaključen ukazuju na to da njegova sadržina ne samo sadr- 
žina samoga njegova teksta, već pre svega duh koji izbija iz te sadr- 
žiine i— donosi nešto novo, nešto što se dogodilo prvi put u dugoj i 
mučnoj 'istoriji balkanskih naroda. Ugovor ukazuje na to da se balkan
ski narodi ne nalaze više u vremenu ikad su usled svoje slabosti, velike 
zaostalosti, neorgan’zoVanosti i nedovoljne svesti o svojoj sopstvenoj 
vrednosti 5 svojim mogućnostima, bili lak plen velikih i moćnih. Ukazuje 
na to da su ti narodi umeli da izvuku određene zaključke posle tešk:h 
iskustava koja su imali u prošlosti.

Ja neću ovde potsećati na tragičnu istoriju balkanskih naroda, na 
to kako su oni bili —  naročito poslednjih decenija —  žrtve intriga, 
rovarenja', ucenjivanja, agresije i porobljavanja, kako su često sami 
bili huškani jedni na druge za račun sebičnih interesa drugih, vanbal- 
kanskih zemalja. Neću potsećaU na to koliko su pojedine vlade balkan
skih zemalja najčešće bile samo igračke u rukama imperijalističkih, 
osvajačkih sila. Neću govoriti o tome kako je i saina davnašnja parola 
»Balkan balkanskim narodima«, koja je isticana od najprogresivnijih 
snaga i najdalekovidnijih ljudi na Balkanu, bila ponekad povod za splet
karenja i za stvaranje novih sukoba između samih balkanskih naroda
i kako se koristila proti.v interesa tih naroda, kako se sa zluradošću 
govorilo da je Balkan bure baruta. Potsetiću samo na čstorisku činje
nicu da je raznim vel:kim siilama, neprijateljskim prema balkanskim 
narodima (a među kojima ih, srećom, ima koje više ne postoje), uspe
valo da. na razne načine uguše, ili da pokušaju da uguše, one rodoljubive 
pokrete u balkanskim zemljama koji su težili da osamostale pojedine 
balkanske države, da ih oslobode od stranog tutorstva i tuđe dominacije. 
Pomenuću iz novijega doba' samo emaneipatorski, oslobodilački pokret 
velikoga turskog državnika Kemala Ataturka i način na koji se poku
šavalo da se taj pokret, stranom intervencijom kroz krv i oganj, sruši i
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uništi. Pomenuću i ono- što nam jc još svima sveže u pamćenju: na koji 
.se način htelo da sc i grčki narod održi u po-tčinjenosti i pokornosti 
velikima. A o našem, jug-ćslo venskom iskustvu u prošlosti, d  našem 
Iskustvu, naprimer, s raznim bugraskim i albanskim nenarodnim reži
mima, i naročito o skorašnjem iskustvu u vreme Narodnooslobodilačke 
borbe i kratko vreme posle rata u dodiru sa imperijalizmom Sovietskog 
Saveza —  neću govoriti, jer nam je sve to suviše dobro- poznato-. —  0  
svemu tome moglo bi se, povodom ovoga Ugovora, izrieti mnogo isto- 
r.skih podataka i t : podaci pokazali bi, osvetlili bi, jo-š bolje, objasnili 
bi kako- su pojedini balkanski narodi došli danas dol saznanja da im je 
pred novim agresivnim namerama, pre svega pred pretnjama SSSR-a, 
jedini izlaz u iskrenoj i ravnopravnoj saradnji, u 'zajed'n’čkome organi- 
z-cvanju odbrane svo-je samostalnosti, sopstvenim snagama i sopstvenom 
slobodnom voljom. Ti podaci, ta: gorka iskustva iz prošlosti, objasnili bi 
zašto je Ugovor koji danas imamo da ratifikujemo načinjen onako 
kako je načinjen i u duhu koji je sasvim nov za balkanske narode, a i 
za mnoge druge narode u svetu.

Do saznanja da je spas balkansk’h naroda jedino u njihovoj među
sobnoj saradnji i u tome da svojom sudbinom treba* sami da gospodare, 
verujem da su danas došli svi balkanski narodi. Nažalost, ima ih koji 
još nemaju snage da se otmu tuđem uticaju i da to svoje saznanje, do 
koga su sigurno došli, pri mene nai delu.

Ugovor potpisan u Ankari sadrži jedan član koji omogućuje pri- 
.stup, s jednakim pravima i obavezama, i svim drugim zemljama ovoga 
dela sveta. Taj je član, po mome mišljenju, od' kapitalne važnosti. On 
do-kazuie, pre svega, da je Ugovor isključivo odbranbenog karaktera. 
Pored toga, on pruža mogućnost svima našim s usedi ma da se pridruže 
zemljama današnjim članicama ovoga sporazuma, razume se pod uslo- 
vom da poštuju ravnopravnost, integritet i slobodu svih ostalih članica
i da su spremne za zajedničku odbranu od svake agresije. U tom smislu, 
taj član, kao- i ceo Ugovor, pretstavlja za. sve agresivne snage jedne- 
upozorenje. Taj član, kao i dalje proširenje saradnje na svim poljima 
(koje će između zemalja-potpisnica neminovno proisteći iz ovo-ga Ugo
vora), biće privlačna snaga i  putokaz’ i za druge balkanske narode i 
govor i će im šta treba da učine i kako -treba da postupe da bii se oslobo
dile sovjetskoga jarma i došle do svoje nezavisnosti i bezbedno-sti. Ja 
verujem da će o-vaj Ugovor, —  koji je zasnovan na principima slobode ; 
nezavisnosti, samoopredeljenja naroda, ravnopravnosti i rešavanja 
međusobnih nesporazuma mirnim putem (dakle, na principima koji su 
u Povelji Ujedinjenih nacija) —  imati veliko i blagotvorno dejstvo, 
naprimer, u Bugarskoj, u Albaniji, u Rumuniji. Već samo postojanje 
jedne slobodne, jake i nezavisne, među sobom prijateljske grupe ze
malja u ovom delu sveta, a ko-ja je spremna da primi u sve/*е kolo i 
druge zemlje koje su u stanju da prihvate principe na k-ojima počiva 
Balkanski ugovor, daće bez sumnje potstreka svima rodoljubivim sna-
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gama i uticaće na moral i svest širokih slojeva stanovništva ovih su- 
seđnih, sada još neslobodnih zemalja.

Zbog ovakve sadržine Ugovora, koji je od istoriskog značaja za 
balkanske narode, i iz svih razloga ikoji su izneti u prilog Ankarskome 
sporazumu, usvajajući izlaganje druga Kardelja, ja preporučujem Na
rodnoj skupštini da Ugovor o prijateljstvu 5 saradnji između Federa
tivne Narodne Republike Jugoslavije, Kraljevine Grčke i Republike Tur
ske i ratifikuje, —  jer je taj Ugovor, pored ostalih događaja koji su se u 
poslednje vreme odigrali, jedan od najvažnijih dokumenata ;kojim se 
učvršćuje međunarodni položaj i uzdiže moralni prestiž naše socijali
stičke domovine, čija je miroljubiva i nezavisna politika najbolja garan- 
lija da će se u Ugovoru do ikraja sačuvati onaj duh koji mu je .dat 
prilikom njegovog zaključivanja.

Ja ću s radošću i sa izvesnim osećanjem svečanog raspoloženja 
glasati za ratifikaciju ovoga Ugovora. (Aplauz).

Pretsedavajući: Reč ima narodni poslanik Ivan Regent.

Ivan Regent (Izborni srez Ilirska Bistrica—Sežana, NR Slovenija): 
Drugovi, i drugarice narodni poslanici, kao što su i predgovornici nagla
sili i ja sam uveren da će Ugovor, koji nam je predložen na ratifikaciju, 
Narodna skupština jednoglasno ratifikovati. Ali, stvar je isuviše pri
mamljiva i čo<vek ne može >а( da se ne popne na tribinu i da s nekoliko 
reči ne kaže razloge zašto- će sa zadovoljstvom glasati za ratifikaciju 
tog Ugovora. '

Ugovor o prijateljstvu i saradnji sa Grčkom i Turskom, koji nam 
je danas predložen z-a» ratifikaciju, po mom mišljenju, treba ratifikovati
i to- zbog toga da bi on što. pre stupio na snagu, da ne bi s naše strane 
bilo nikakvih prepreka za njegovu pravomoćnost, ipa i zato da Nje
govom ratifikacijom izrazimo zahvalnost svima onima koji su radili 
na tome da do njega dođe.

Ratifikacijom ovog Ugovora naša Skupština će ponovo manifesto- 
vati zdravu politiku na^c zemlje, politiku prijateljstva sa svimai naro
dima koji žele prijateljstvo-, politiku prijateljstva i saradnje među naro
dima, koja je jedino progresivnai i koja sa sigurnošću polaže čvrste 
osnove mira u svetu. Zbog tcgai mogu da ikažem da nećemo našoj 
diplomatiji i našem Saveznom izvršnom veću nikada prebacivati ako 
budu radili na tome i dalje da se ovom 'Ugovoru pridruže i druge zemlje, 
ili ako budu zaključivali iste onkve ugovore o prijateljstvu i saradnji i 
sa drugim zemljama. Za takvu polit'ku biće nam zahvalni sv; naši 
narodi a i narodi čitavog sveta,

Politika naše so-cijalističke zemlje i ne može biti drukčija. Socijali
stička država radnog naroda ne može a da ne radi za mir. Zemlja kojj<a> 
ne učinixsve što treba i što se mo-že učinit' za mir, nije socijalistička ma 
koliko ona glasno ubeđivala druge da> je socijalistička. Socijalizam nije 
samo reč i ne sine da bude samo reč. U današnje vreme, puno pretećih
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oluja, socijalizam je velika ii teška dužnost hrabrili u radu i u borbi za 
mir medu narodima. Temelj mira medu narodima je, međutim, .pri
znanje i realizacija nezavisnosti! svih naroda, malih i velikih. Kršenje 
načela nezavisnosti naroda i) načela nemešanja u unutrašnje poslove 
drugih naroda znači huškanje na rat, znači pripremanje za rat. Ko tako 
radi nije socijalista, ma koliko se on u crveno odevao.

Ni našim italijanskim susedima ne sviđa se što je došlo do ovog 
Ugovora između naše zemlje, Grčke i Turske. Možda zbog toga što 
on zatvara put na Balkan i talijanskom imperijalizmu. Ali, nisu oni je
dini ikoji ne gledaju na ovaj Ugovor sa simpatijama. Mogu da se po
nose time, ako im se dopada, što su u društvu sa komin formo vcima. 
Ovaj Ugovor, međutim, može biti nesimpatičan samo onima koji ne
maju dobre namere prema nama i prema našim saveznicima. Ovaj 
Ugovor nije opasan ni za koga, nema nikakve neprijateljske namere 
ni prema kome ikoji je za mir u svetu. O tom Ugovoru "'zmeđu nas, 
Grčke i Turske može se jedino reći da je on lep primer naroda tri 
zemlje ikoji žeie da žive u miru među sobom г sa drugima, koji ibi voleli 
da se svi ugledaju na njih, a koji su isto .tako> rešeni da se ujedinjenim 
snagama odupru svakom napadaču.

Ovaj Ugovor uči italijanske polit’čke rukovodioce kako se dobrom 
voljom mogu stvarati među narodima prijateljski odnosi makar među 
njima poistojala neka sporna pitanja, kako se dobrom voljom isto tako 
mogu resiti sva goruća pitanja koja postoje medu njima., AH italijanski 
politički rukovodioci misle d'a je za njih pametnije i korisnije <ako rade 
sve što se može da bi se stvorili, sa nama nemogućni odnosi. Pretsednik 
italijanske vlade de Gasperi otputovao' je čak u A trnu da spreči zaklju
čenje Ugovora koji nam se predlaže za ratifikaciju. Umesto da su se 
italijanski politički) rukovodioci i italijanski, diplomati potrudili da se 
uvere da je principijelna .politika jedino i pravilna, i plodonosna, i sa- 
vremena, oni nastavljaju sa politikom intriga, misleći da se takvom 
staromodnom politikom mogu postići neki uspesi.

Ako bi Italija išla ovim putem kojim smo išli mi u odnosima sa 
Turskom ii Grčkom, nesumnjivo bi. se za kratko vreme mogla rešiti sva 
sporna pitanja između nas i nje.

Misao, drugovi, da socijalistička zemlja ne bi1 smela zaključivati 
ugovore sa zemljama drugog društvenog tipa, a koja kod nekih usijanih 
glava još uvek izbija na videlo, danas je potpuno zastarela, .a pitanje 
je da li je ona uopšte ikada bila u mesna. U svakom slučaju, ako je 
istina —  a istina je —  da je motgućna saradnja između država razli
čitog socijalnog itipa, onda su mogućni, dobrodošli pa čak i nužni ugo
vori o prijateljstvu i saradnji između takvih zemalja. Takvi ugovori т 
takva saradnja je u svakom pogledu napredna i pretstavlja osnovicu 
mira. Zbog toga su takvi ugovOri poželjni. A kada je potpisnik jednog 
takvog ugovora jedna socijalistička zemlja onda je njegov značaj još 
veći i njen miroljubivi i progresivni karakter utoliko dublji.
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Ubeden sam da će Skupština jednoglasno ratifikovati ovaj Ugovor
i razume se samo po sebi da ću i ja glasati za ratifikaciju. (Aplauz).

Pretsedavajući: Reč ima narodni poslanik Lazar Mojsov.

Lazar Mojsov (NR Makednija): Drugovi i drugarice narodm posla
nici, kao pretstavnik 'birača iz NR Makedonije, mogu odmah da izjavim 
povodom zakonskog .predloga' o ratifikaciji Ugovora, koji se nalaz* 
pred nama, da narod Makedonije sa posebnim oduševljenjem prihvata 
Ugovor o prijateljstvu i saradnji .'između Federativne Narodne Republike 
Jugoslavije, Grčke i Turske. On ga pozdravlja iz sveg srca zato što se 
njime omogućava još šire zbližavanje između naših naroda, koje ima 
svoje istoriske korene i u našoj zajedničkoj prošlosti. Tradicionalna, 
istoriska veza između naših naroda, njihova, zajednička borba za slo
bodu i nezavisnost, osobito se odnose na makedonski narod koji je ve- 
kov-ima živeo u neposrednoj povezanosti sa grčkim i turskim narodom. 
Makedonski narod je vekovima delio dobro i zlo sa njima. On je uzeo 
aktivnog učešća i u oslobodilačkom pokretu Grčke, kao što su i napredni 
pretstavnic' grčkog naroda pomagali njegovu borbu za iz vojevanje slo
boda 4 nezavisnosti.

Pokret kojii je doveo do stvaranja moderne Turske razvijao se vrlo 
uspešno na terenu Makedonije u aktivnoj povezanosti, tesnom politič
kom kontaktu i uzajamnom pomaganju sa makedonskim oslobodilač
kim pokretom. Još onda se u uzajamnoj vezi između ovih pokreta stva
rala osnova i današnjeg zbliženja zato što su se ovi pokreti, kako jedan 
tako i drugi, .temeljili, na principima na kojima se zasnivalo uzajamno 
zbližavanje balkanskih naroda i njihova povezanost u odbrani zajed
ničkih interesa.

Dozvolite mi da ovde ukažem na još jednu činjenicu koja takode 
pretstavlja faktor koji. omogućava sve tešnje zbliženje naroda Jugo
slavije, Grčke ii Turske. To je postojanje NR Makedonije, u kojoj je 
makedonski narod ostvario one nacionalne ideale za koje se decenijama 
borio, a u kojoj, isto tako, imaju punu nacionalnu slobodu i ostale na
cionalne manjine, a .posebno turska manjina koja ima sva prava za svoj 
slobodan, nesmetan politički i kulturan život. Zbog svega toga NR Ma
kedonca jeste živa spona i most prijateljstva između naroda FNRJ, 
Grčke i Turske i upravo zato što je to tako izvesni krugovi, dobro po
znati kao neprijatelji socijalističke Jugoslavije i neprijatelji uzajamnog 
sporazumevanja balkanskih naroda, ubacivali su i ovoga puta razne 
mahinacije u vezi sa takozvanim makedonskim pitanjem, ne bi li na 
tome pitanju izazvali neslogu i nesporazum, posebno između Jugosla
vije i Grčke, da bi tako sprečili težnju za povezanošću naših zemalja 
u borbi za zaštitu svojih zajedničkih interesa, 'u borbi protiv agresije. 
No, pokazalo se da su se oni i ovoga, puta prevarili u svome računu. 
Narodi Jugoslavije, Grčke i Turske umeli su da pronađu u svojoj pro-
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šlosti upravo onu nit koja ih je zbližavala i koja pretstavlja zalogu za 
njihovo dalje, tešnje povezivanje.

Ovoj Ugovor otvara široke perspektive daljeg uzajamnog upozna
vanja I zbliženja naroda Jugoslavije, Grčke i Turske. On za njih pret
stavlja solidnu osnovicu mira, a za neprijatelje njihove nezavisnosti 
snažnu prepreku koja se suprotstavlja njihovoj agresivnoj politici.

Zbog svega toga izjavljujem da ću sa oduševljenjem glasati za 
ratifikaciju Ugovora o prijateljstvu i saradnji između Jugoslavije, 
Grčke i Turske.

Pretsedavajući: Reč ima narodni poslanik drug Mitar Bakić. 
(Aplauz).

Mitar Bakić (NR Crna Gora): Druže Pretsedniče, drugovi, narodni- 
poslanici, pred ovom Skupštinom nalazi se predlog Izvršnog veća o ra- 
i'fikacijir Ugovora o prijateljstvu i saradnji između Federativne Narodne 
Republike Jugoslavije, Kraljevine Grčke i Republike Turske, koji je 
zaključen u Ankari 28 februara o. g.

Unapred sam ubeđen da će ovaj značajan međunarodni dokumenat 
naše države Skupština jednodušno pozdraviti i odobriti, jer je on jedan 
od bitnih faktora u očuvanju mira na Balkanu i nacionalne nezavisnosti 
Jugoslavije, elemenat obezbeđenja naše socijalističke budućnosti.

U Ugovoru o prijateljstvu i saradnji između Jugoslavije, Grčke i 
Turske, istaknuti su bitni ciljevi i gorući zahtevi savremenog miroJju- 
bivog čovečanstva, da živi u miru i da u cilju njegovog obezbeđenja 
organizuje svoje napore u pravcu suzbijanja agresije i rainih avantura 
izvesni'h imperijalističkih država i krugova, koji, požarima rata, obezbe- 
đuju uske i ograničene interese. Ti principi istaknuti su ii u Povelji Uje
dinjenih nacija, koje je ustvari diktiralo ratom teško osakaćeno- čove- 
čanstvo tokom Drugog svetskog rata. Te reči u tekstu Povelje Ujedi
njenih nacija i danas su dominantne parole u z-ahtevima običnih ljudi 
Čitavog sveta »da se sačuva mir od nemani rata, koja je dva puta u 
toku života jedne Jjudske generacije, nanela čovečanstvu neopisive 
patnje«.

Između reči u Povelji i ciljeva koji su istaknuti u Ugovoru o pri
jateljstvu dzmedu Jugoslavije, Grčke i Turske nema nikakve razlike, 
niti principijelne niti praktične, nego, naprotiv, te -reči do-bijaju svoju 
pravu sadržinu, punu efikasnost i istorisko opravdanje, jer su se tri 
balkanske zemlje-potpisnice pakta bez ikakvih imperijalističkih aspira
cija, resile da se bore za mir, da brane nezavisnost, koja im je danas 
naročito ugrožena, jer se nalaze na najistaknutijoj poziciji prema jed
nom aktivnom agresoru, sovjetskom imperijalizmu, čija je ce.Ia dru
štvena ii politička aktivnost u-perena u pravcu razaranja mira, međuna
rodne saradnje i porobljavanja drugih naroda. Zbog toga1 mi) ovaj Ugo
vor ocenjujemo i kao jedan od najrealnijih međunarodnih dokumenata, 
koji podržava miroljubive principe Ujedinjenih nacija iiobezbeđuje punu
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efikasnost i dejstvo tih principa u ovoj oblasti sveta, a posebno na po
dručju Balkana.

I dalje, ovaj Ugovor treba posmatrati i kao rezultat zaoštrenih 
odnosa u svetu, a posebno' u Istočnoj Evropi i na Balkanu, gđe sovjetski 
blok svakim danom, nesmanjenom žestinom i drskošću, sve jasnije 
ispoljava svoje imperijalističke pretenzije, o čemu najbolje svedoči sva
kodnevna praksa istočnih zemalja na granicama naše domovine. Dakle, 
on je došao kao mera nužne odbrane od jedne stalno preteče agresije, 
koja se nadvila nad nacionalnom nezavisnošću malih naroda, a u prvom 
redu naše zemlje.

I zbog principa i ciljeva koji su u Ugovoru naročito naglašeni, jasno 
se vidi da je Ugovor samo instrument mira, sredstvo u rukama potpi
snica sporazuma, da obezbede integritet svojih zemalja i nacionalnu 
slobodu od svake agres’je. To je, dakle, združivanje napora ugroženih 
zemalja u defanzivnom cilju, onako kako to predviđa 61. 51 Povelje, koji 
smatra, da je pravo na nužnu odbranu, bilo individualno ili kolektivno, 
prirodno pravo svake države u slučaju da jedna od država članica Uje
dinjenih nacija bude predmet oružanog napada. Na toj liniji i na tim 
principima združile su se i balkanske zemlje, da bi tim putem obezbe- 
dile svoju nezavisnost i otežale položaj agresora uopšte. Zajednički na
pori pomenutih država upereni su protiv onih držav.a,, u čijoj politici 
dominira agresija, država, koje krše osnovne ciljeve Ujedinjenih nacija, 
koje su neprijatelji mira i međunarodne saradnje.

Treba naročito podvući' i istaći međunarodni značaj i karakter 
ovoga Ugovora, jer se radi o sporazumu malih država, koje su po sop- 
stvenoj inicijativi, bez ;ikakvih diktata i presija sa strane velikih sila, 
usklađujući svoje interese sa interesima celog miroljubivog čovečan- 
stva, napravile ovakav sporazum. To naročito važi za Jugoslaviju. 
Njegov međunarodni značaj i specifičnost karakterišu i promene u mey 
đunarodnim odnosima, koje su nastale posle Drugog svetskog rata, 
izazvane uspesima i osvojenim pozicijama malih naroda u međuna
rodnim organizacijama i u svetskoj politici uopšte. Sve su te promene 
našle izraza u -politici Jugoslavije i u ovom Ugovoru. Zbog toga Ugovor
i dobija izuzetnu važnost i međunarodni značaj za dalju aktivnost malih 
naroda u međunarodnoj politici, u njihovoj borbi za nacionalnu neza
visnost. Po mom dubokom uverenju, ovaj će Ugovor poslužiti i kao 
obrazac u daljoj organizaciji nacionalne zaštite malih država, bez nepo
trebnog mešanja. Mi smatramo da je takav put najrealniji i najpri
rodniji u organizaciji nacionalne odbrane pojedinih država i slobodnog 
razvitka onih nacija, koje danas ulažu ogromne napore, da zaštite na
cionalni suverenitet. Taj put je i najefikasniji za borbu protiv agresije, 
za očuvanje mira, jer samo slobodni i nacionalno nezavisni n a r o d i  

mogu biti pravi i rstinski borci za mir i međunarodnu saradnju, samo 
slobodno udružene nacije mogu uništiti korene na kojima se zasnivaju
i izrastaju snage agresije i rata.
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Socijalistička Jugoslavija napravila je sporazum sa dvema drža
vama koje se od nje razlikuju po društvenim sistemima. Takva saradnja 
ne smeta ništa čistoći jugoslovenskog1 socijalizma, niti kompromituje 
spoljnu politiku socijalističke Jugoslavije, nego, naprotiv, ideju socija
lizma i nacionalne slobode za približavanje milionima ljudi čitave ze
mljine kugle, koji teže miru w pravednim odnosima medu ljudima' i naci
jama. Jugoslavija se u konkretnom slučaju organizovala u okviru jedne 
koalicije, da bi efikasnije branila svoju nacionalnu i socijalističku neza
visnost ii delovala u pravcu mira u koga su uperene nade ii* delatnost 
radnih ljudi sveta. Nema plemenitijeg dela danas u savremenom svetu 
za pojedinca i naciju od aktivne borbe za mir. Od dlana stvaranja nove 
Jugoslavije borba za- mir i ravnopravnost medu narodima u njihovoj 
saradnji, borba protiv agresije \\ potpaljivača rata, bila je osnovna po
luga na kojima je socijalistička Jugoslavija gradila i gradi svoju spoljnu 
politiku.

Trojni sporazum nije ograničenog niti privremenog karaktera baš 
zbog ciljeva koji su u njemu istaknuti, niti on zatvara vrata drugim 
državama da mu pristupe ako žele da se ibore za ciljeve u njemu nagla
šene, na b-aizi pune državne i nacionalne ravnopravnosti.

U vreme pregovora ii. zaključenja samog Ugovora pa čak i danas 
u izvesnim italijanskim krugovima, a da ne govorim o delu italijanske 
štampe, preduzimane su razne intrige protiv zaključenja pakta, omalo
važavan je, osporavala mu se vrednost, jednom reči' išlo se za tim da se 
miniraju napori tri zemlje za održanje mira u ovom najosetljivijem 
delu Evrope. Pravile su se i kombinacije da se nai račun neosporivih 
prava Jugoslavije na njene nacionalne teritorije uslovljava pristupanje 
paktu. Mene lično ne čudi takva perfidna igra neizlečivih smutljivaca
i njihove balkanske intrige, jer one su zakonito naslede predratne impe
rijalističke politike fašističke Italije. Samo me čudii ta činjenica, šio 
odgovorni italijanski političari ne osuđuju takve ispade, jer je spora
zum balkanskih država i u lin.teresu Italije. Tim pre što se te države 
nalaze u prvoj liniji danas preteče opasnosti, sovjetske agresije. Pored 
toga, on ima i  daleko širi strategiski i politički značaj —  za celo po
dručje sredozemnog bazena, gde je mir ii konsolidacija odnosa takode 
od bitnog značaja i za Italiju. U svetlu tih činjenica morali bi da deluju
i da uprave svoje napore odgovorni italijanskii političari.

Jugoslaviju je optuživao veliki deo italijanske štampe da je 
uputila jednu oklopnu diviziju u pravcu Albanije, da su delov i jugosla
venske vojske upali na albansku teritoriju, da Jugoslavija ubacuje šp’- 
june i- diverzante i da po dupire (gerilsku borbu u Albaniji, u sklopu jednog 
opsežnijeg plana rasparčavanja albanske teritorije, to jest njenog de- 
lenj<a sa drugim državama. Mi. smo. takve prljave 'intrige, zlonamerno 
sračunate vesti, demantovalii preko naše štampe i odgovornih rukovo
dilaca., ali smatram za potrebno da ii pred Parlamentom treba osuditi te
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intrige i okvalifikovati ih kao dela zaslepljenih Jjudi, razrivača mira i 
slabljenja kolektivne bez bednosti uopšte.

Jugoslovenski narodi i jugoslovenska Vlada, mislim ova Vlada i ovi 
ljudi, učinili su sve u prošlosti, da albanski narod dođe do pune nacio
nalne nezavisnosti, da se oslobodi raznih imperijalista i osvajača. I danas 
narodi Jugoslavije i rukovodeći Jjudi ove zemlje iskreno žele slobodu i 
nacionalnu nezavisnost albanskom narodu. Mi smo uvek ibiJi protivni 
principima i praksi, a to nije ni u duhu naše socijalističke ideologije, da 
se sloboda jednom narodu donosi spol ja, putem bajonetai. To je poli
tika imperijalista, to su reči i parole ikojima se prikrivaju osvajački 
pohodi agresora, to su reči 'kojima prikrivaju svoju ratnu i osvajačku 
politiku sovjetski imperijalisti; to su u konkretnom slučaju i reči iza 
kojih se kriju dela izvesnih iitalijanskh krugova, koji teže za dominaci
jom nad Balkanom.

Mi smo duboko uvereni da albanski narod ima sopstvenih snaga 
da se sam oslobodi nametnutog režima, bez pomoći i saveta raznih emi
grantskih advokata, patentiranih agenata raznih inostranih reakcio
narnih krugova i stvarnih neprijatelja albanske nacionalne nezavisnosti, 
i da u zajednici i saradnji sa balkanskim narodima na ravnopravnoj 
osnovi- obezbeduje nacionalnu nezavisnost i svoju socijalističku bu
dućnost.

Saradnja socijalističke Jugoslavije sa Grčkom i Turskom otvara 
perspektive albanskom narodu, da se izvuče iz nacionalne i političke 
bede u koju su ga bacili sovjetski upravljač5 i da nađe put svog samo
stalnog i mirnog socijalističkog razvitka.

Po mom dubokom uverenju, ugovor između Jugoslavije, Grčke i 
Turske pretstavlja istorisku prekretnicu u odnosima između ove tri dr
žave i uopšte u -politici Balkana. Dosad su Balkan i balkanske države 
bile meta i plen stranih imperijalističkih država, koje su ih gurale u 
međusobna obračunavanja. Mislim, dai je težnja balkanskih naroda da 
žive u miru, da odlučno prekinu sa svojim teškim iskustvima među
sobnog obračunavanja, našla svoj punii izraz u ovom sporazumu i u 

, tome leži njegova potencijalna- i realna snaga i na njemu se mogu dalje 
razvijati težnje balkanskih naroda, da produbljuju svoje prijateljstvo i 
da razviju široku saradnju na svim poljima političke i ekonomske delat- 
nost'. Stvorene su široke mogućnosti da se od Balkana, ognjišta ratnih 
zapleta u minulim decenijama, napravi citadela mira, korisna ne samo 
za potpisnice ovoga Ugovora, nego i za čitavo čovečanstvo koje se u 
ovoj napregnutoj međunarodnoj situaciji, ispunjenoj varnicama rata 
u raznim delovima sveta, bori za mir.

Mi smo imali i ranije balkanski pakt između Grčke, Rumunije, 
Turske i Jugoslavije iz godine 1934. I u tom paktu ibilo je predviđeno 
da se očuva mir na Balkanu i da se obezbedi teritorijalni poredak i uza
jamna bezbednost balkanskih granica pojedinih država. Ali, kad je jedna 
od država potpisnica pomenutog pakta postala objekat agresije i napada

I
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jedne imperijalističke sile, onda su pojedine vlade potpisnice otkazale 
podršku napadnutoj državi izvlačeći se drugim tumačenjima. Danas je 
sasvim druga situacija, ne samo u odnosima medu narodima Balkana i 
u svetu uo'pšte, nego i u rešenosti vlada da preduzmu sve mere «protiv 
svakog akta inostrane agresije koji b> ugrožavao slobodu i nezavisnost 
ma koje potpisnice.

Sporazum između Jugoslavije, Grčke i Turske, jugoslovenski narodi 
su toplo pozdravili kao veliki uspeh jugoslovanske vlade ii. države u 
njenoj međunarodnoj poetici, jer su se time proširile realne snage i 
stvorile povoljnije mogućnosti za dalje obezbeđenje nacionalne neza
visnosti Jugoslavije i njene socijalističke izgradnje. Ovaj sporazum nije 
neki slučajni akt u »politici jugoslovenske države. Naprotiv, on je lo
gična posledica celokupne aktivnosti jugoslovenske vlade na među
narodnoj političkoj areni, za mir i međunarodnu saradnju. Zbog takve 
politike i takve aktivnosti i zbog tega što se njena politika podudara sa 
željama, zahtevima- i interesima miliona ljudi na svim kontinentima 
sveta, Jugoslavija uživa ogroman međunarodni ugled. I u tome leži i 
enaga !i budućnost naše politike i socijalističke države.

Nastojalo se da se Jugoslavija izoluje u međunarodnim odnosima. 
Pokušaj izolacije od strane sovjetskog bloka doživeo je katastrofalni 
debakl, a nastojanja izvesnih zapadnih reakcionarnih krugova, gde je 
Vatikan igrao vodeću ulogu, doživeli su sjajan poraz. Danas Jugosla
vija u međunarodnom svetu uživa neprikosnoveni ugled zemlje koja se 
bori za mir.

Poseta Pretsednika Tita Velikoj Britaniji jeste najvidnija manife
stacija moralno-političkog prestiža i krupne međunarodne uloge koju 
Jugoslav'ja igra u savremenom svetu. Čitav britanski narod, sva 
ozbiljna svetska štampa, sa velikim interesovanjem i napregnutomu 
pratila« je iposetu druga Tita i ocenila je kao- jedan od najvećih posle- 
ratnih (političkih događaja. Ta poseta ne samo što je otkrila ugled Jugo
slavije koji o-na uživa u svetu, nego je razbila u param-parčad sve one 
težnje i zakulisne manevre reakcionarnih krugova Vatikana, raznih 
emigrantskih organizacija i iljudi' koji stoje pozad; takvih mračnih i 
кО'П t r a re voil u c ion a r n ih or g a n i z a c i j a.

Pridajući veliki značaj sporazumu između Jugoslavije, Grčke i 
Turske, za bezbednost Jugoslavije i njenog socijalizma i ocenjujući ga 
kao trijumf, kao jasnu pobedu nam svim onim opskurnim pokušajima i 
ciljevima koji su išli ka izolaciji Jugoslavije, glasaču za ratifikaciju ovog 
Ugovo-ra i boriti se za njegovo' puno dejstvo. (Aplauz).

Pretsedavajući: Ima reč drug Otmar Kreačić. (Aplauz).

Otmar Kreačić (NR Hrvatska): Savezno izvršno v i j e ć e  dostavljajući 
Ugovor o prijateljstvu i saradnji između Federativne Narodne Repu
blike Jugoslavije, Kraljevine Grčke ii. Republike Turske na- ratifikaciju 
Narodnoj skupštini, postavlja u svojoj suštini i biti na potvrdu narodnim
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pretstavnicima ono što je naš narod ne samo- već potvrdio, izražavajući 
to svojim neprikrivenim -odobravanjem, već što je sam narod želio i 
tražio. Ja sa svoje strane, a i ;kao pretstavnik Armije, mo-gu da kažem 
pred oba doma Naredne skupštine da naša Narodna armija jednodušno 
i bez izuzetka .pozdravlja ovaj sporazum. I ne samo to. Ona pozdravlja 
sve ono- dobro ■? plodonosno što će iz ovog Ugovora kao- nužna korzo* 
kvenca uslijediti. A ne samo* i to, već će Jugoslo-venska narodna armija, 
odnosno njeni odgovorni faktori, sa puno odgovornosti za sudbinu mira 
u -ovom dijelu Evrope i za jačanje odbranbenog potencijala ovog po
dručja i svake zemlje ugovorniee ponaosob, učiniti da član 2 i član 3 
Ugovora o prijateljstvu i saradnji kroz i preko konkretnih fakata i djela 
cementira sporazum.

Radi se konkretno o  jednodušnoj saglasnosti naše tri zemlje da 
ulože zajedničke napore radi očuvanja mira i bezbjednosti, da zajednički 
nastave razmatranje problema bezbjednosti, slobode i nezavisnosti, da 
zajednički razmotre zajedničke mjere odbrane od moguće agresije, da 
genera.lštabovi i odgovorni vojni faktori naše tri zemlje nastave već 
započetu plodnu saradnju i koordinaciju i da rezultati na polju odbran- 
bene i vojne saradnje u budućnosti doprinesu novom i još višem kvali
tetu saradnje i prijateljstva između Grčke, Turske i Jugoslavije.

Ugovor o prijateljstvu i saradnji ima već danas istoriski značaj, ne 
samo za našu zemlju i zemlje ugovorniee, već i za cijelo ovo- područje 
Evrope, pa i za opšte probleme mira i saradnje među narodima u svi
jetu. Mnogi su elementi u Ugovoru koji ga čine toliko značajnim da 
prevazilaizl dosadašnje slične ugovore u ovom dijelu Evro-pe i da pre
lazi granice naše tri zemlje —  bezrezervna jednodušnost, istovjetnost 
najvitalnijih interesa, apsolutna podrška sva tri naroda, jasno izraženi 
principi suverenosti i nezavisnosti svake zemlje, na čvrstom djelu a ne 
riječima- pokazana ' dokazana mogućnost najprijateljskije saradnje ze
malja sa raznim društvenim uređenjima itd. —  o čemu je drug pot- 
pretsjeđnik Kardelj u svom ekspozeu opširno govorio.

Ja bih želio u svojoj diskusiji da zadržim pažnju drugova poslanika 
na onom dijelu Ugovora koji tretira pitanje koordinacije naših odbran- 
benih napora, da budem jasniji, na -'storiji i perspektivi vojne saradnje 
između grčkih, turskih i jugoslovenskih odbranbenih snaga.

Potrebno je da u prvom redu naglasim da je naš Vrhovni koman
dant i Pretsjedni.k Republike drug Tito, zalažući se konsekventno za ko
lektivnu bezbjeđnost, za poduzimanje mjera protiv novih agresija, sa
gledavajući na temelju objektivne ! međunarodne opće situacije, opasnost 
mogućne agresije, jasno sagledao i mogućnost mira u ovom dijelu 
Evrope, mogućnosti jedne snažne odbranbene zajednice dovoljno efi
kasne da se punim uspjehom odupre agresiji. U tom smislu, a- u cilju 
jačanja mira u ovom dijelu Evroipe, drug Tito* nam je dao- ч osnovne 
’ntencije ii perspektive vojne saradnje između naše tri zemlje.
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Shodno ovako jasnim koncepcijama i .miroljubivoj spoljnoj politici, 
a zasnovanim na čvrstom i monolitnom jedinstvu naroda, na njegovoj 
jednodušnosti da čuva svoj miran razvitak, da svim sredstvima brani 
slobodu i neza-visnost svoje zemlje, odgovorni vojni faktori naših oru
žanih snaga preduzeli su i konkretne mjere. Od 15 do 24 septembra 
prošle godine vojna delegacija Jugoslovenske narodne armije bila je u 
prijateljskoj posjeti oružanim snagama Grčke, a od 24 do 29 septembra 
u posjeti turskoj armiji.

Iza toga uslijedila, je posjeta grčke vojne delegacije na čelu sa ge
neralom Joaunom našoj Armiji, a uskoro zatim i delegacije prijateljske 
turske armije na čelu sa generalom Tunabojluom. Ove uzajamne i prve 
posjete urodile su i prvim plodovima. Bilo je jasno da su osnovni i vi
talni mteresi naših triju armija identični'. Iza toga, u decembru prošle 
•godine, uslijedili su i službeni razgovori u Atini, a februara ove godine 
i tripartitni vojni razgovori u Ankari na kojima su ne samo razmije
njena mišljenja već je i postignuta saglasnost i jedinstvo gledišta o 
osnovnim pitanjima čiji se rezultat dobrim dijelom odražavaju i  u 
samom tekstu Ugovora, koji se upravo ovog momenta nalazi pred 
ratifikacijom.

Dosadašnji razgovori na planu vojne saradnje pokazali su jedno
dušno gledanje najodgovornijih vojnih faktora na probleme zajedničkih 
odbranbenih mjera. To je ć, razumljivo, jer agresija usmjerena protiv 
jedne od naše tri zemlje ugrožava slobodu i nezavisnost druge dvije i 
ona znači agresiju protiv sve tn zemlje, isto kao što mir i sloboda jedne 
znači mir ii slobodu druge dvije, isto kao što agresija protiv bilo koje 
zemlje u Evropi prijetnja je miru i ugrožava sve zemlje Evrope.

Vojne odbranbene snage ; vojni odbranbeni napori naše tri miro
ljubive zemlje to najrealnije doprinosi svjetskom miru. Šezdeset —  
sedamdeset divizija ili. koliko ih već bude —  poznatog borbenog kvali
teta, spremnih da brane mir —  ito- je doprinos čovječanstvu ikoje je u 
toku zadnj’h pet decenija dva puta teško i krvavo stradalo. Taj dopri
nos daju danas naše male tri zemlje i njeni narodi. Samo onima koji 
stvarno ne žele mir, koji nemaju poštene namjere, samo su njima ovaj 
sporazum i ov.a saradnja trn u oku.

Vojna saradnja između oružanih snaga Turske, Grčke i Jugoslavije 
uslovljena je razvojem događaja u svijetu 5 na ovom toliko napaćenom 
prostoru na kome se nalaze naše itri zemlje, uslovljena je, da budem 
sasvim konkretan, objektivnim i postojećim faktima neizmijenjenog pri
tiska i opasnosti od agresije.

A objektivni fakti koji. nisu dozvoljavali ranije, a ne dozvoljavaju 
ni danas ni jednoj od naše .tri zemlje, da> zatvore oči pred stvarnošću 
nisu beznačajni. Dozvolite mi da evociram samo neke od njih i bez 
obzira što su dobro poznati. Mađarska, koja po mnrovnom ugovoru 
može i smije da ima svega 70.000 ljudi u oružanim snagama i koja je 
1948 imala svega 64.000 ljudi pod oružjem danas ima preko 250.000
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ljudi. Rumunija koja po mirovnom ugovoru može i srni’je da ima, svega 
135.000 ljudi u oružanim snagama i koja je 1948 imala 160.000 danas 
ima preko 450.000 ljudi. Bugarska koja prema mirovnom ugovoru 
može i smije da ima svega 65.000 ljudi д koja se do 1948 godine koliko 
toliko pridržavala mirovnog ugovora danas ima 250.000 ljudi pod 
oružjem. Uključujući Albaniju ove četiri zemlje danas imaju pod oru
žjem milion ljudi, ne računajući ruske trupe.

Pred ova kovom situacijom, ne govoreći o drugim objektivnim či
njenicama, —  kao što su permanentne oružane provokacije na grani
cama naše zemlje, najgrublje i u historiji međunarodnih odnosa neču
vene diskriminacije itd. narodi' naših zemalja nisu htjeli zatvoriti oč:. 
Oni su, stvarajući ovaj instrumenat koji se nalazi pred našom odlukom, 
otpočeli da kuju moćno zajedničko oružje za od branu svoje slobode, 
nezavisnosti i mirnog razvitka.

Nema mkakove sumnje da je opća situacija u svijetu п postojeće 
konkretne činjenice nemiroljubive politike Sovjetskog Saveza i njego
vih satelita i u ovom dijelu Evrope uslovio i današnji razvoj događaja 
na Balkanu. Međutim, to samo po sebi ne bi u takvoj mjeri moglo uti
cati da ne postoje još neki elementi bez kojih je nemogućno govoriti o 
prisnoj prijateljskoj saradnji među dvije ili više zemalja. Čvrsto i 
'skreno prijateljstvo uslovljeno je postojećom iskrenošću, poštovanjem 
ravnopravnosti i međusobnim poštovanjem иорбе. Na takvim osno
vama gradile su naše tri zemlje ovaj sporazum i zato je i u ioliko zna
čajniji.

Ponavljajući još jednom apsolutno п jednodušno prihvaćanje spo
razuma od strane svih pripadnika Jugoslovenske narodne armije izjav
ljujem da ću glasati za ratifikaciju, uvjeren da će buduća, naša vojna 
saradnja dobiti ovim sporazumom novi potstrek i1 da će dovesti do 
takovih rezultata na području vojne i odbranbene saradnje koja će od1 
ovog područja Evrope stvoriti bedem rmra i neprobojnu branu agresiji. 
(Aplauz).

Pretsedavajući: Ima reč narodni poslanik drug Ivan Karaivanov.

Ivan Karaivanov (Izborni srez Dimitrov gradski, NR Srbija): Ugo
vor koji je potpisan u Ankari pretstavlja novu stranicu u istoriji diplo
m atski odnosa između Grčke, Turske i Jugoslavije. Do tog sporazuma 
došlo je ne putem zakulisnih diplomatskih pregovora, već novim putem
— otvorenim kulturnim i političkim zbliženjem, uzajamnim posetama 
parlamentarnih grupa, uzajamnim posetama vojnih pretstavnika, razvi
janjem ekonomskih odnosa i, najzad, potpisivanjem Ugovora o prija
teljstvu i saradnji. Ovaj je Ugovor odraz već stvorenog prijateljstva, 
uzajamnog razumevanja narod'a tih zemalja. Desilo se, kao što je govo
rio drug Tito, da je potpis5vanje Ugovora zaista bilo samo formalna 
stvar. Do Ugovora je došlo tako lako, jer je pretnja agresije najveća 
na ovom sektoru i, uglavnom, zbog toga što su tri zemlje pristupile
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potpuno iskreno i ozbiljno stvaranju prijateljskih uzajamnih odnosa. 
Tako je stvoren čvrst front mira na Balkanu. Njega su pozdravili svi 
napredni narodi sveta, jer obezbeduje mir na Balkanu i pretstavlja 
veliki doprinos održanju mira u svetu.

Hteo bih da ovde podvučem naročiti značaj ovog sporazuma u 
jednom pogledu —  naime da je on zaključen između socijalističke Ju
goslavije i kapitalističke Grčke i Turske. I baš ova činjenica ima vel'ki 
značaj. Ona pokazuje da između jedne zaista socijalističke zemlje i 
kapitalističkih država mogu da se stvore stvarni prijateljski odnos', 
mogu da se ostvare mirni, ravnopravni ekonomski i kulturni odnosi. 
I ne samo- što mogu da1 se ostvare, već 5 moraju da se ostvare. Jer je 
mir u svetu u sadašnjoj etapi apsolutno neophodan celom čovečanstvu.

Jugoslavija je stvarno za mir i ona se bori aktivno da se mir sa
čuva. Ona se bori za mir ne samo zbog toga što joj je potreban za
izgradnju zemlje i za stvaranje novog društvenog poretka. On joj je
potreban, jer je uvercna da nema drugog puta za ostvarivanje boljeg 
života nego'put mirnog razvitka. Ona je u veren a da je mirni razvitak 
posle osvajanja vlasti od strane naroda., apsolutno neophodan. Istorija 
je već pokazala da se socijalistički poredak u celom svetu ne može 
ostvariti socijalističkom 'revolucijom odmah. Neravnomerm razvitak 
proizvodnih snaga u kapitalističkom društvu to ne dopušta. Kao što 
kapitalizam postoji sada pored feudalizma i socijalizma, tako i socijali
stičke države će postojati uporedo sa kapitalističkim. Pobeda će, na 
kraju krajeva, biti na strani ono-g poretka koji 6e rešiti ibrže ч bolje 
problem proizvodnje i raspodele. To ne smeju zabo-raviti ne samo soci
jalisti, već i kapitalisti, od najnaprednijih do najreakcionarnijih. U tome 
i jeste naroč’ti značaj zaključenog Ugovora. Brzo zaključenje ovog 
Ugo-vora pokazuje još i' .to dai je svest o ovoj istini našla mesta u gla
vama progresivnih ljudi celog sveta.

Trojni pakt o prijateljstvu i saradnji naišao je na negativan prijem 
samo sa strane zlonamernih ljudi., kako je to rekao drug Tito. Bugarski 
informbiroovsk' rukovodioci, i njihovi moskovski gospodari zagalamili 
su protiv tog pakta ii nazvali su ga paktom rata. Oni vide u tom paktu 
samo pretnju rata. Nevaljalci iz informbiroovskog carstva smatraju da 
se ceo svet sastoji samo iz nevaljalaca.

Sam Červenko-v naziva Ugovor o prijateljstvu i saradnji koji su 
zaključile tri zemlje agresivnim ugovorom. On objašnjava svojim upla
šenim pomoćnicima da se ne boji, iako ne potcenjuje tobožnje snage 
agresije, jer je Bugarska veran i predan saveznik Sovjetskog Saveza. 
On se ne boji, ali je ipak neverovatno- pojačao svoju antijugoslovensku 
kampanju. U toku poslednja tri meseca —  od novembra prošle do fe
bruara ove godine —  kada je iskovan front mira na Balkanu, na jugo- 
slo-venskoj 'granici bio je sa bugarske strane .po< jedan incident svakog 
drugog dana. A to je zbog toga što se Červenkov ne boji. A u danima 
kada je došla Staljinova smrt, na granici na teritoriji Dimitrovgradskog
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sreza jedno noć: su obasipali okolna gola brda svet loš ću iz reflektora, 
a na granici na teritoriji Bosiljgradskog sreza bilo je crnih zastava i 
pojačane straže. Ali to nije sve. Baš tih dana održan je peti kongres 
l3ugarsko-sovjetskih društava, koji je bio obeležen antijugoslovenskom 
demonstracijom. Sluge Červenkova hvalisale su se pred gostima :z 
Moskve da su u toku 1951 i 1952 godine sprovodni nedelje bugarsko- 
sovjetskog prijateljstva u srezovima duž jugoslovensko-bugarske gra
nice i da su tom prilikom Širili šovinizam i nacionalnu mržnju protiv 
jugo slovenskih naroda. I zapravo pod bukom te kampanje slali su špi
june na našu teritoriju da* vaskrsnu delo Ferdinanda Koburškog i nje
govog sina Borisa —  da seju mržnju medu balkanske narode, da ih 
razdvajaju i da tako lakše padnu u kandže staljinskog hegemonizma.

Trojni pakt je izazvao paniku medu bugarskim informbiroovskim 
rukovodiocima. Oni su se uplašili autoriteta koji ima sada u Bugarskoj 
ugovor zaključen ‘između Jugoslavije, Grčke i Turske. Oni su obuzeti 
panikom i našli su izlaza iz te situacije u tome da promene krivični 
zakon o političkim beguncima. Pošto se boje da će bugarski narod po
četi da beži masovno u susedne zemlje, koje su zaključile pomenuti 
Ugovor, oni su uneli varvarske izmene u ovaj zakon. Oni će sada kazniti 
najstrože ne samo begunce, već i njihovu blisku rodbinu i poznanike. 
Ali, razume se, ni to im neće pomoći. Bugarski narod zna da ovaj pakt 
ne samo što nije opasan za njega, već pretstavlja svojevrstan doprinos 
njegovom oslobođenju. U Bugorskoj svi znaju da su vrata ovog Ugo
vora otvorena i za bugarski narod. I zbog toga oni gledaju na taj Ugo
vor kao na doprinos njihovom oslobođenju, kao* na politički čin koji 
uliva smelosti njihovoj borb: protiv bugarskih informbircovaca. Balkan
ski sporazum o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći odrigraće znatnu ulogu 
u mobilizaciji bugarskih nezadovoljnih masa za borbu protiv sovjetsk:h 
i bugarskih hegemonista. 1 baš taj uticaj Ugovora izazvao je ibes kod 
Červenkova i njegovih pomagača.

Ali nemoćni bes nikome nije pomogao, pa neće pomoći ni bugar
skim ni drugim neprijateljima slobode i nezavisnosti balkanskih naroda. 
Čvrsto ujedinjeni, računajući na pomoć čitavog progresivnog čovečan- 
stva, oni će se s uspehom boriti protiv rata i agresije, za mir među na
rodima u celom svetu.

U ime bugarske manjine u Jugoslaviji, u ime bugarskog naroda 
koji vodi borbu protiv Červenkova i njegovih agenata, ja pozdravljam 
ovaj Ugovor i izjavljujem da ću glasat’ za njegovu ratifikaciju i da ću 
raditi savesno na njegovom ostvarivanju. (Aplauz).

Pretsedavajući: Reč »ma narodni poslanik Božidar Maslarić.
(Aplauz).

Božidar Maslarić (NR Hrvatska): Ugovor o prijateljstvu i saradnji 
između Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Kraljevine Grčke i 
Republike Turske, koji je potpisan u Ankari 28 februara ove godine,
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osnovan je na veri u načela izražena u Povelji Ujedinjenih nacija, na 
želji da žive u miru sa svim narodima, da doprinesu održavanju među
narodnog mira, da konsoliduju odnose prijateljstva koji postoje među 
njima, da brane slobodu i nezavisnost svojih naroda, kao i svoj terito
rijalni integritet protiv svake spoljne sile. Takvom ugovoru, osnovanom 
na ovim principima, ne može se protiviti ni jedan progresivan čovek 
u svetu.  ̂ ✓

Sva napredna štampa, mnogi javni i politički radnici, ocenili su ovaj 
Ugovor kao ogroman prilog za održanje nura, ne samo u ovom delu 
Evrope, već i u celom svetu. I danas u periodu hladnog rata i međuna
rodne zategnutosti, u periodu kad u svetu izbijaju varnice koje mogu 
da rasplamsaju novi-, treći svetski rat, u vreme kad su mnogi narodi 
umorni, siti i. presiti užasa prošlih ratova., ne može (biti danas većeg i 
plemenitijeg pothvata od ovog za ikojim teži ogromna većina čovečan- 
štva, -pothvata za očuvanje i održanje mira u svetu.

Misao o prijateljstvu i saradnji među balkanskim narodima nije 
nova. Potsetimo se da je još 1910 godine Konferencija balkanskih soci
jalističkih partija, održana u Beo-gradu, istakla tu misao i ukazala* na 
njenu .potrebu. Izražavajući tu misao socijalističke partije okvalifikovale 
su se time ikao najprogresivnije snage na Balkanu, jer su one najbolje 
izražavale volju i potrebe balkanskih naroda. Dokaz da je to bila stvarna 
potreba balkanskih naroda onda, pa i danas, leži u činjenici da je ovaj 
Ugovor o prijateljstvu i saradnji potpisan u rekordno kratkom vremenu.

Činjenica je da ovaj Ugovor ne obuhvata danas sve balkanske 
države. Zato nisu krive države potpisnice, već ‘krivica leži na dosada
šnjim upravljačima Rum unije, Bugarske ; Albanije. Ali ovaj Ugovor 
vodi računa o željama i potrebama balkanskih naroda, pa je predvkfeo 
u jednom svom članu da i druge države mogu pristupiti ovom Ugovoru 
pod istim uslovima i sa istim pravima ikao tn države potpisnice.

Takav stav daje ovom Ugovoru moćne .pozicije u odbrani mira u 
ovom delu Evrope, jer on daje porobljenim narodima u Rumuniji, Bu
garskoj i Albaniji moralnu .podršku u njihovim opravdanim željama n 
potrebama. Narodi Jugoslavije smatraju narod u Rumuniji, Bugarskoj 
’ Albaniji svojim saveznikom i bez formalno potpisanog ugovora, jer 
oni s tim narodima nemaju nikakvih spornih pitanja. Naprotiv, njih vežu 
mnoga goruća aktuelna politička pitanja, kao što su pitanje održavanja 
mira, odbrane od agresije, slobode i nezavisnosti njihovih zemalja. Neće 
pomoći sovjetskim gubernatorima u Bukureštu, Sofiji i Tirani lažni 
epiteti koje oni pokušavaju dati1 Ugovoru o prijateljstvu i saradnji 
između tri države, potpisanom u Ankari, jer su balkanski narodi do
voljno svesni svojih današnjih potreba i želja, i toliko su politički porasli 
da mogu razlikovati prijatelja, od neprijatelja, dobro od zla. Smešno je 
nazivati, ovaj Ugovor agresivnim, jer je on isključivo odbranbenog ka
raktera. Taiko isto smešno je nazivati prijateljstvo između Beograda, 
At i ne i Ankare nekom osovmom, 5 to agresivnom osovinom, jer tu nema



ni trunke agresije koja bi bila uperena iprotiv interesa ma kojeg bilo 
naroda. Zato će narodi porobljene Rumunije, Bugarske i Albanije tačno 
znati da &e ti lažni epiteti odnose upravo na akta koja čine sovjetski 
gubernatori u njihovim zemljama.

Svi- naši' akti1 nose pečat miroljubive i prijateljske saradnje medu 
narodima. Nedavna iposeta druga Tita. Engleskoj nije imala druge ciljeve 
sem onih ikoji su istaknuti u uvodu ovog Ugovora o prijateljstvu i sa
radnji između naše zemlje, Kraljevine Grčke ii Republike Turske.

Ugovorom o prijateljstvu i saradnji između tri države potpisnice,, 
pojačali su se i raširili kod naroda 'tih zemalja osećaji sigurnosti za 
svoju budućnost, za svoj mirni i (konstruktivni rad na izgradnji svojih 
zemalja. Narodi Jugoslavije još će s većom verom, još s većim odušev
ljenjem pristupiti izgradnji socijalizma u našoj zemlji, jer im ovaj 
Ugovor (govori da su šanse agresije na našu slobodu i.nezavisnost sada 
znatno slabije.

Taj momenat iskoristiće naši narodi u radovima na dovršenju naših 
ključnih objekata. Zato naši narodi pozdravljaju ovaj Ugovor, jer im 
on konkretno pomaže u njihovom radu za bolji i srećniji život svih nas.

Posle potpisivanja Ugovora nastaće još intenzivnija saradnja i 
razmena na ekonomskom, kulturnom i vojničkom polju između zemalja 
potpisnica. Svi« će narodi tih zemalja osetiti materijalne blagodeti od 
ovcg Ugovora. Zato mi moramo- da iskoristimo taj slučaj za njegovu 
popularizaciju. Mi moramo naročito naglašavati da je to, kako je u 
saunom Ugovoru napisano, ugovor o prijateljstvu i saradnji, a ne ugo
vor o prijateljskoj saradnji, kako to neki misle u našoj štampi. Ugovor
o prijateljstvu i saradnji1 i- ugovor o prijateljskoj saradnji —  to su dve 
različite stvari. Nazivati ovaj Ugovor ugovorom o prijateljskoj saradnji, 
a ne nazivati ga njegovim pravim imenom, znači sužavati njegov smi
sao i potcenjivati nasušnu potrebu zainteresovanih naroda.

Iz svega rečenog proizlazi samo jedan zaključak, da ovaj Ugovor 
odgovara željama i  potrebama miroljubivih naroda, jer on svojim po
stavkama i zaključcima učvršćuje mir, produbljuje saradnju među na
rodima i omogućuje iprogres u svetu. Iz tih razloga ja ću glasati za nje
govu ratifikaciju. (Aplauz):

Pretsedavajući: Reč ima narodni poslanik Joza Milivojević.

Joza Milivojević (NR Hrvatska): Drugovi narodni zastupnici, u 
ovoj diskusiji ja ću se osvrnuti, na članove б, 7 i 8 ovog Ugovora, radi 
njihove osobite važnosti. Tu se daje (član 6) izraza rešenosti za suzdr
žavanjem od zaključenja onakovih saveza i učešćai u onakovim akci
jama ikoje ibii bile ili uperene protiv jedne od ugovornih strana ili mogle 
nanijeti štetu njihovim interesima. Daju se svečane izjave (član 7) svake 
strane ugovor nice za sebe, da (citiram taj član iz Ugovora) »Nikako-ve 
međunarodne obaveze, koje su sad na snazi između njih i jedne ili više 
država nisu u protivurečnosti s odredbama ovog Ugovora«. Dalje, isto-
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-vre meno se obavezuju da ubuduće neće po-tpisivali nikakovu mođuna- 
lodnu obavezu koja bi bila u suprotnosti s ovim Ugovorom.

Naroč'to je važan član 8 ovog Ugovora promatran u svijetlu sve
čanih izjava danih u pomenutom članu 7 , te činjenice, da su Grčka i 
Turska članice Severnoatlantskog pakta ; da se u članu 8 utvrđuje da 
ovaj Ugovor ne mijenja niti da bi se moglo tumačiti kao da on na ma 
koji način može mijenjati prava i ohaveze koje za Grčku i Tursku proi- 
stiču iz Severnoatlantskog pakta. Iz ova dva člana vidi ise jasno da 
prava» i ohavezc za Grčku i Tursku iz Severnoatlantskog pakta nisu u 
p: otivurečnosti s odredbama ovog Ugovora. Za nas je to vrlo važno 
i to, s jedne strane, jer smo' mi strana ugovornica ovog Ugovora, koja 
nije član Severnoatlantskog pakta, a s druge strane, jedna od članica 
Severnoatlantskog pakta jest Italija, zemlja u kojoj sa u odnosu spram 
na^e zemlje opet oživljavaju iz prošla dva svjetska rata poznate impe
rijalističke namjere, iako- naša zemlja —  jasno u granicama čuvanja 
s ojih životnih nacionalnih interesa —  pokazuje svu pripravnost za 
obostrano sporazumno rješenje i dobre susjedske odnose.

Jasno je, da takvo oživljavanje namjera spram naše zemlje nije 
u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija niti sa Severnoatlantskim pak
tom, a pogotovu ne sa životnom potrebom učvršćenja mira i sigurnosti 
za naše dvije zemlje u tom dijelu Evrope pred zajedničkom opasnošću 
koja prijeti nama obojima i sigurnosti Evrope uopće. Na feve to naša 
zemlja ne može biti nebudna — iz iskustva prošlosti. U evropskoj di
plomaciji, ako uzmemo samo od zadnjih četrdeset godina naovamo, 
trgovina sa našim nacionalnim teritorijalna, naročito hrvatskim (Istra, 
Kvarner, Dalmacija) i slovenačkim 'bila je na dnevnom redu u velikoj 
diplomatskoj igri, kao: Londonski pakt iz Prvog svjetskog rata, Oso
vinski pakt Rim— Berlin iz Drugog svjetskog rata, namjere politike 
fifti-fift: u Jalt’ itd. Planove osovinskog pakta, agresiju Hitler— Musolini 
naši narodi osujetili su u velikoj Narodnooslohođilačkoj borbi sa Par
tijom i Titom na čelu, a politiku Jalte političkom jednodušnošću naš:h 
naroda, koja je izražena, naročito 1945 godine, na izborima za Ustavo
tvornu skupštinu, davši drugu Titu i našoj Vladi toliku političku snagu 
da je onemogućena politika J a 1 te ; da smo političke pustolove, dinastiju 
i njenu izbjegličku vladu, definitivno zbrisali sa političke pozornice u 
zemlji i vanjskom svijetu.

Informbiroovski napad 1948 godine na našu zemlju pokazao je istu 
kratkovidost diplomacije Moskve u ocjeni monolitnosti naše zemlje, jer 
se tamo u početku držalo da je dovoJjan prestiž Staljinov da jednini 
udarcem obezglavi Jugoslaviju i sebi satelitski podredi našu zemlju. 
Kada to nije uspjelo, opasnost agresije od 1948 godine naovamo spram 
naše zemlje od strane SSSR-a i njenih satelita konstantno je u porastu
i poo'štrava se naročito vojnim mjerama i incidentima na našim gra
nicama. No, to sve nije uzdrmalo našu zemlju, nije obeshrabrilo naše 
narode, već, naprotiv, naša zemlja je dokazala pred ilicem cijelog svi-
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j g t a svojim herojskim otporom, da je ovaj podunaivskobalkanski teri
torij, naša Federativna Narodna Republika Jugoslavija monolitna, da 
je ona toliko snažna » otporna da je postaJai i. za međunarodne razmjere 
faktor za očuvanje mira, faktor odbrane u ovom dijelu svjeta, ali i to 
da je međunarodna diplomatska igra sai našim nacionalnim teritorijalna 
za uvijek propala, — da joj je došao kraj.

0  toj odlučnoj prekretnici u međunarodnoj svjetskoj diplomaciji i 
javnosti rječito govori, evo, i ovaj Ugovor, a tome svjedoči i put našeg 
Pretsjednika Republike druga Tita. u London i rezultati tog puta, kao i 
naše sve šire veze sa demokratskim, progresivnim snagama u svijetu, 
naš stalno rastući ugled u članstvu Ujedinjenih nacija itd.

Stoga ratifikacija ovog Ugovora u Narodnoj skupštini FNRJ, naša 
jednodušnost u ovom domu u pitanju te ratifikacije, biće daljni dokaz 
pred licem cijelog; naprednog svijeta, svjetske javnosti, o činjenici mo
nolitnosti naših naroda, naše zemlje, > o nepokolebljivoj riješenosti Fe
derativne Narodne Republike Jugoslavije za očuvanje svoje nacionalne 
nezavisnosti i mira u ovom dijelu svijeta protiv svake agresije.

Stoga izjavljujem u svoje ime i u ime svojih birača da glasam za 
ratifikaciju ovog Ugovora. (Aplauz).

Pretsedavajući: Nema više prijavljenih govornika.
Prelazimo na glasanje.

Da bi se ratifikacija ovog značajnog Ugovora dostojno oformila, 
predlažem Skupštini' da prihvati sledeći zakonski predlog (čita):

P R E D L O G

ZAKONA O RAT IF IKAC IJI UGOVORA O PRIJATELJSTVU I SARADNJI

IZMEĐU FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE, 

KRALJEVINE GRČKE I REPUBLIKE TURSKE

Cl. 1
Ratifikuje se Ugovor o prijateljstvu i saradnji između Federativne 

Narodne Republike Jugoslavije, Kraljevine Grčke i. 'Republike Turske, 
koji je zaključen i potp:san 28 -februara 1953 godine u Ankari, a koji 

glasi:
(Ovde dolazi tekst Ugovora koji vam je podeljen).

Čl. 2
Ovaj ugovor stupa na snagu danom nzglašavanja u Narodnoj skup

štini FNRJ.

Ko olasa za ovaj predlog, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Hvala. 
Ima li ko protiv? (Nema). (Aplauz).

Objavljujem da je Narodna skupština FNRJ jednoglasno ratifiko- 
vala Ugovor o prijateljstvu i sa,radnji između Federativne Narodne Re- 
publike^Jugoslavije, Kraljevine Grčke i Republike Turske. (Aplauz).
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Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda: pretres Predloga odluke
0 odobrenju promene gram'ce između 'Nairodne Republike Hrvatske i 
Narodne Republike Bosne 5 Hercegovine.

Molrni druga sekretara Skendera Kulenovića da pročita ip red log 
odluke.

Sekretar Skender Kulenović (čita):

O D L U K A
Ö ODOBRENJU PROMENE GRANICE IZMEĐU NARODNE REPUBLIKE

HRVATSKE I NARODNE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana 15 .tačka 9 Ustavnog zakona o osnovamai društve
nog i političkog uređenja Federativne Narodne Republike Jugoslavije i 
saveznim organima vlasti i sporazumnog predloga Narodne skupštine 
Nairodne Republike Bosne i Hercegovine i Sabora Narodne Republike 
Hrvatske, Narodna skupština FNRJ

odl uču j e :

Odobrava se promena granica između Naredne Republike Bosrie i 
Hercegovine i Narodne Republike Hrvatske koja iproizilazi iz sledeće 
teritorijalne promene:

Mesta Kestenovac, Bosanski Štrpci i Seoce, koja se nalaze na po
dručju Sreza bihaćkog, i mesta Drenovac č. Lički Tiškovac, koja se na
laze na 'području Sreza bosanskograhovskog, izdvajaju se iz teritorije 
Narodne Republike Bosne i Hercegovine i pripajaju teritoriji Narodne 
Republike Hrvatske.

Pretsedavajući: Čuli ste ipredJog odluke. Traži li ko reč? (Ne javlja 
se niko). Prelazimo- na glasanje. Ko je. za, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku). Ima li ko protiv? (Nema).

Objavljujem da je 'Narodna skupština FNRJ usvojiJa Odluku o 
odobrenju promene granice između Narodne Republike Hrvatske i Na
rodne Republike Bosne i Hercegovine.

Prelazimo na treću tačku dnevnog reda: potvrda Poslovnika Komi
sije za tumačenje zakona.

Pošto je Poslovnik umnožen i razdeljen, molim narodne poslanike 
koji imaju kakvu 'primedbu na ovaj Poslovnik da se jave za reč. Ima 
reč dr Maks Šnuderl.

Dr Maks Šnuderl: Drugovi i drugarice narodni poslanici, Komisija 
za tumačenje zakona pod ne! a vam je Predlog svog poslovnika za rad. 
U poslovniku nema ničeg naročito novog. Komisija je formulisaia. svoju 
nadležnost nä osnovu čl. 62 stav 2 Ustavnog zakona. Poslovnikom se 
određuje funkcionalni sastav Komisije, načrn na koji se donose zaključci
1 način stručne pomoći od strane pravnih i. drugih stručnjaka. Molim 
Narodnu skupštinu da predloženi -poslovnik odobri.
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P retsedavajući: Traži П još ko reč? (Ne javlja se niko). Ko je zar 
neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema).

Objavljujem da je Narodna skupština potvrdila Poslovnik Komisije 
za tumačenje zakona.

Time je dnevni red zajedničke sednice iscrpen.
Ovu sednicu zaključujem, a u ime Pretsednika Saveznog veća 

saopštavam da će se sednica Saveznog veća nastaviti odmah, a isto 
tako zakazujem za odmah i sednicu Veća naroda.

(Sednica je zaključena u 13,20 časova).
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В Е Ћ Е  Н А Р О Д А

Двадесетдруга седница
(23 марта 1953)

Почетак у 13,30 часова.

Претседавао претседник Јосип Видмар.

Претседник: Отварам двадесетдругу седницу Beha народа Народне 
скупштине Ф,НРЈ.

Загшсник ове седнице водиће секретар Скендер Куленовић.

Молим друга секретара да прочита записшж XXI седнипе.

Секретар Скендер Куленовић чита заиисник двадесетпрве седнице 
од 23 марта 1953 год.

Претседник: Има ли примедаба на прочитани записник? (Нема). 
Према ггоме, записник ће се оверити.

Извештавам Веће да сам нааснадно примио молбе народних посла- 
ника Боре Чаушева и Мила Боричића за отсуство са ових седнииа. Пред- 
лажем да се друговима одобри отсуство од два дама. Прима ли се овај 
предлог? (Прима).

Прелазимо на шрву тачку усвојеног дневног реда: претрес Предлога 
закона о амнестији.

Молим известиоца Законодавног одбора Александра Шевића да про- 
чита одборски извештај.

Известилац Законодавног одбора Александар Шевић (АП Војво- 
дина) чита извештај Законодавног одбора 'О Предлогу закона о амне- 
ст.ији. (Видети прилог).

Претседник; Огварам иретрес о овом законском тфедлогу. Тражи 
ли «o реч? (Др Милош Московљевић: Молим за реч). Реч шиа на- 
РОДни посланик др Милош Мосмовљевић.

Др Милош Московљевић (HP Србијз): Ja ћу, другови, бити сло- 
бодан да поднесем једам амандма« уз овај законски лројекат, a да бисте 
разумели моје побуде из којих гтодносим овај а.мандмам, допустите ми 
да ra образложим.
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У мотивацији образложења Предлога закона о амнестији, које смо 
добили уз предлог закона, који, наравно, претставља мишљење наше 
гвладе, .то јест Извршног већа, овај замон (и.ма велшми лолифички 1карактер, 
као што га mi a свака амиестија. Јep, овде се каже: „С обзиром на изме- 
њене економоке и политичке прилике у лашој земљи, нема разлога да 
ови осуђеници и даље остану на издржавању казне, нити има оправдања 
данас изводити пред суд лица која одговарају за ова кривична дела“.

Како рекох, амнестлје се обично дају за >крупне ствари, обично када 
се завршавају ратови, онда ратујуће стране, када закључе уговор о 
миру, обично уносе и једну «лаузулу о давању амнестије свим грађа- 
нима дотичне државе који су се огрешили о њу. Ми v својој прошлости 
и.ча.чо такав случај. Турска je ратовала три лута у XVII и XVIII веху с 
Аустријом и :наши људн су учествовали у великом броју против Турске 
која je била љихова држава, ма колико ненарсдна. Све оне ikoju  су 
учествовали обухватила je амнестија. Ми obv  амнесггију не доноси.чо у 
вези са неким рато.ч. Али, доноси.чо je v вези са данашњом политичке.м 
ситуацијо.ч, .чожемо рећи, са крупни.ч тековинама наше данашње гголи- 
тике остварени.ч лоследњих дана. Јер, амнестије се у свечаним прили- 
ка.ча доносе. Таква свечана лрмллка, ja мислим као и све друге, јесте 
закључеље овог Уговора о пријатељству и сарадњи мзмеђу наше држазе, 
Грчке и'Турске, Затим, имамо пут Претседника наше Република, друга 
маршала Тита који je нзвршен у правцу учвршћења мира у Европп, a v 
првом 'реду на лаш-ем немирном Полуострву, и он je у Енгл©С1КОј у своји.ч 
разговорима успео да се споразу.ме no свим питањима у логледу сарадње 
на свим пољима, a нарочито у погледу одржања мира. Значи, после овога 
ми можемо мирније гледати у будућност, .чожемо се мирније лосветити 
изградњи своје зе.мље, јер нећемо онолико презати ,као што смо пре 
презали. Дакле, а*ко би се, iKâKo ло поједини.ч вестама изгледа, и са 
друге, источне стране, оне која прети агресијом, показали знац» ломи- 
реља и мира, онда би утшико били ловољнији услови за нашу изградњу. 
Али, ja сматрам да овај закон у неку руку треба да буде тсто тако знак 
унутрашњег пртшрења, знак мира у земљи. Само, ja налазим да je овај 
закон непотпун.

Ja ћу бити 'Слободан да за̂ молим друга Кардеља, као потлретседника 
Извршног већа, да нам да извесне подаше, уколкко их он може датл, 
,1-соји ће, у вези са iobhi.m В|рло важким за1к!оно‘М —  ja истичем: врло важним
— помоћи да схватлмо замашност и његову важност, те ћу ja с тим у 
вези поставити извесна питања и замолити да аш се 'одговори. Јер, на 
основу тога имоћи ће се проценити ;колика je кривица оних људи 'који су 
били кажњени, a сада се амиестирају ови.ч законо.ч, молико je била 
штетна no нашу социјалистичку изградњу и од коликих ће биги благо- 
творних последица ако се њихова (Кривица преда забораву. Али, iKa'Ko 'сам 
рекао, ja сматрам да je овај Закон о амнестији непотлун. Непотпун je 
чак и према они.ма који су обухваћени њиме, a непотпун je и зато што 
њим нису обухваћени сви политички кривпи. (Светозар Вукмановић:
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Биће још закона.) Ово je јасна ствар, тиче се лолитичких криваца. Јер, 
ако су ови људи осуђенн no наведеним члановима угрожавали ■изградњу 
социјализма и претстављали знатну опасност за нашу друштвену зајед- 
ницу} то значи да je њихова кривида ;била политичке олрироде. Ако je 
raiKo, онда ja оиислим да je овај закон требало проширити и на друге 
политичке 'кривце, уколмко су они у датом моменту могли претстављати 
•опасност за нашу земљу, a далас више не лретставл>ају.

Али, ja ћу прво говорити о закону, односио о његовом обиму онако 
како je предвиђен овим чланом.

У образложењу се каже ово: „Собзиром ,на ово «стекли су се услови 
да се литање лица осуђених за всривична дела у вези са «елзвршењем 
обавезних испорука пољопривредних производа реши п.утем лотпуне 
амнестије“. (Др Леон Гершковић: To je исправљено.) Како исправљено, 
^шлим-вас? Ja ћу онда да вас лита.м «ако се -може Владино образложење 
закона мењати од стране Законодаганог одбора? Није то његов посао. 
Џедан глас: Предлагач je ту). To je post festum, a изгледа да je прво- 
битна намера Владина била, да буде лотпуна амнестија. A ви лгго причате 
да je исправљено, ja мислим да једал чиновничс не може исправљати оио 
што je Влада лоднела Скупштини. (Др Jleou Гершковић: Он je лрет- 
•ставник Извршног већа.) Свеједно, он je само службеник. Ja бих улитао 
друга Кардеља, којим се побудама Влада руководила када je лредлагала 
овај закон. Без обзира да ли je то избачено из образложења или није. 
Јер, зна се шта je амнестија. To уосталом излази из последњег ктава 
члана 1, inojи гласи: „Лицима исоја су била о>суђена за наседена .кривичла 
дела укидају се правне последиие осуде“. Koje су биле те праоше после- 
дице? Правне последице су: пресуда no «ојој дотични губи 'Слободу, 
ооуђује се да известан број година буде затворен, губл политичка права 
л евентуално му се 'конфискује имовина.

Молим вас, у овом закону, без обзира ла то што je друг Ранковић из- 
јавио директору „Танјуга“, да се не враћа конфискована и.мовина, овде се 
каже да се укидају све лравне шкледиде осуде. Па лравна je лоследица 
и та осуда на конфискацију имовине, која се у осуда:ма лазива слоредна 
'Казна! Мени се члни да .ми ам&шотирамо за главну .казлу, ,а за ,споредну 
не амнестирамо. To, прво, није у складу са самим смислом асинестије, i<oja 
je иначе врло значајна, a није у складу ни са лолитичким моментом због 
тсојег се даје ова амнестија, ј ep ja сматрам да би се тиме политички 
доста добило. Али, од ;непотпуне амнестије штетних лоследица биће и на 
привредном пољу. Ми добро знамо, a то и многи од (вас знају, (како 'стоје 
ствари са том имовином, да ли je лаша заједница имала велику корист 
од ње, или ће бити већа корист aiKO се то имање вратл њиховим бившим 
1зласницил1а, од доојих су многи били врло добри пољопривредници. (Ми- 
лован Ђилас: И шлекуланти!) >Не (кажем, било je и т&квих. (Милован 
Ђилас: Чим су суђени.) Немојте се упуштати у уолшта!вања. Ja се не 
мислим упуштати у то. Можда ћу други пут понети са собом дому.мелте 
t i дошзе, ла ћу .вам доказати и видећете да ни'су били увек шпекуланти.
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Прно je друг др Бакарић као лретседник Владе HP Хрватске упсазао на 
погрешну привредну политику 'на селу, a то значи да ice грешило v спро- 
вођењу социјализма на селу. To може да се чита и у новинама. (Милован 
Ћилас: Они су осуђени због отхупа, a ле због социјализ.ма. Свака држава 
примељује откул.у ненормалнњм економски.млрллика.ма.) Ово je било v 
вези спровођења социјализма на <селу н стварања сељачких радних за- 
друга. (Један глас; Није!)

Ja нећу да дужим и стварам злу крв, али истичем да, лзгледа, само 
због исхране становнпштва. Ово je чисто политичко питање и (кривица je 
чисто полигичког карактера, иначе би била обична саботажа, обичан пре- 
стул, a ово je дело члсто политичко, јер се косило са налшм тадашњом 
полмтиком, ii сада се увиђа да та политнка није била добра зато што cv 
се прилике про.мениле. Јер, .када je укинут обавезан откуп, ja се сећам 
да je говорено са званичне стране да he то допринети већој заинтересо- 
валостл произвођача, i u t o  значи, увидело се да te не може повећати лро- 
изводња. A ви врло добро знате да je наша пољопривредна производња 
u те како опала и да се чак обрадиво земљиште много умањило. Немојте 
pehu да нема радне снаге, лего да су биле погрешке. Ja сиислим да ми кад 
хоћемо сада v миру, сигурнијем него досад, да изграђујемо социјализам, 
онда треба указати на све погрешке које су вршене, '.мада се вшле не 
врше v толикој мери.

Ja сматрам за -своју дужност да укажем на погрешке или, ка«о ja 
с.маграм, да то изнесем у лајбољој намери. Ja неодам обичај да хвалим. 
Јер, свако дело само себе хвали. Али je корисно указатл ла лзвесне 
ствари, на какве се данас и у јавности указује, на погрешан рад ла те- 
рену. И, то нарочито служл свима на-ма >као поука да те 'ствари вилЈе не 
радимо. У том смислу ja говорим.

Да бисимо знали да проценимо ту штету, ка«о рече друг Ђилас, од 
шпекуланата, жоји су хтели да учине или су учинили «ашој држави, било 
би добро да с.мо добили ле;ке податае. (Јован Ћетковић: Хоћеш ли још 
одужити. Изјасни се да ли говориш из убеђења или ту лри мрају свог 
живота ih дугогодишље посланичке гараксе хоћеш да долрлнесеш исто- 
рији.) Ja немам никаквих лолитичких амбиција. Ja хоћу да изнесем своје 
мишљење и молим да ми се не упада v реч. . .

Претседник: Моли.м наставите.

Др Милош Московљевић (наставља): Ви се сећате да je друг Ран- 
ковић пре две године у својој знаменитој лзјави признао да je 47% пре- 
суда изречело било нелра-ведно, било лретерано. .Многе од <тих пресуда 
тичу се оваквих случајева. Али, ja се литам да ли je лосле тога извр- 
шена икаква ревизија тих лресуда, ла онај који «ије крив да се ослободи, 
a ако je незаконито кажњен, онда би то требало исправити. Боље икад 
него никад.

Ова амнестија донекле полравља то што се грешило, али непотлуно. 
Зато ja говорим да тим људима треба вратлти конфиоковану имовину.
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(Радивој ДавидовиИ: Сви су шпекуланти). Ни:у сви. Ja их многе по- 
знајем из малена. Ви зна-те шта je све ту примењивано. Али, без обзира 
на то, ja са.мо -кажем да заједница није видела ■много |корист-и од тога 
LiiTo им je одузета земља, јер ако су они кажњавани затворо.м, њихове 
многобројне породице могле су више и бол̂ е обрађивати земљу месго 
LLiTo je често остајала запуштена, лоше обрађена, воћњаци исечени, шуме 
посечене, ограде упропашНене. Ви са.ми можете сазнати да je у многим 
случајеви.ма тако било. Сада то треба испитати. Зато ja тражмм податке. 
Било би .корисно да iCmo добили потребне податке, прво, да ли je извр- 
шена иједна ревизија >пресуда; друго, колико je,, житара“ осуђено и ма 
колико година no републикама; треће, колико je конфисковано имо- 
вине и 1КОЛПКОМ броју људи, како je поступлзено са њом, колики je био 
приход те зе.мље шосле конфискације, a колики 'кад су je обрађивали 
бивши власници. Онда бисмо тек могли ©идети да ли се боље или горе 
учинило што je имовина одузета.

Ja сматрам да би било у интересу народне привреде и да би било 
уопште коprteниje  да се та конфискована имовина врати, али социјали- 
стички: не да се врати шпемулантима, не да се врач и осулацшма, него да се 
врати људима за iKoje се зна да су добри радници, да добро пронзводе, 
да су способни и напредни људи. To би :било корисније него ту земљу 
давати људима ikoји je неће обрађивати или ће je рђаво обрађивати или 
који уопште не умеју обрађивати земљу. Требало би просудити у сваком 
посебном случају.

Прекујуче у Законодавном одбору један члан Одбора рекао je да 
je у Хрватској тако и урађено и да се тако и ради. Е, ла, молим вас, ако 
се тако ради у Хрватској, зашто се то онда ;не би радило и у Републицп 
Србији, и ка-ко се ради у другим републшкама? (Др Милош Жанко: Ми 
не радимо у томе смислу 1како ви мислите.) Треба проценити у (Сва.к.ом 
случају, и ако je боље и корисније вратити људима; ако имају довољно 
радне снаге, 'Који хоће да запну и могу да <раде, треба им вратити.

И још нешто. A ko се тако ради у Хрватској a код «ас се не ради, 
онда, видите, то je врло пезгодна 'ствар. Људи сазнају na жажу: ,,Како 
то, ми с.мо једна држава, no једшхм смо замону кажњени (ово je -савезни 
закон), a сада се с нама неједнако постуша“. ТТрема томе. . . (Гласке упа- 
дице. —  Претседник звони.) Према томе, лг-ој предлог амандмана гласи 
овако (чита):

Част ми je предложити да *се уне:е мови члан 7, 'који би гласио 
овако: „Законима република прописаће се поступак са конфисковано.м 
имовином лица обухваћених законом, уколпко je та .конфискапија извр- 
шена као жазна за кривично дело које се њиме амнестира“.

Значи оставља ice републичким .владама на који начин могу уредити 
да то буде за заједницу боље. Ето то je моја жел>а. Да се не дешава да 
се у једној републици тоступа на један «ачин, у другој на други и да <се 
у неким не тера у крајност.. (Милован Ђилас: Стрпи се.) To je што са.м 
хтео рећи о оио.ме 'како je saiKOHOM предвиђено. A сада хоћу још да .кажем
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да сматрам да je политички моменат, баш политички моменат ових гкклед- 
■њих дала, злхтевао да »се многи љуш< »koju су сисуђени за аиолтичисе' 
кривице исто тако амнестирају. Јер грехота je да малолегна деца која су 
осуђена зато што су ширила летке лротнв Стаљина још и сада леже у 
затвору. Или да по.менем оне полит.ичке крлвце tKoju су заговарали на- 
слон ла западне силе. (Милован Ђилас: Драгољуба Јовановића.) Јесте, 
другови, узмимо баш њега, ikojh je устајао против сувишног везивања за 
Совјетски Савез. Ви сте имали и других ствари... Џован ЋетковиИ: 
Московљевићу, огради се да je то ггвоје лично гледшите да ice не би 
у.мешао Марко Вујачић у име Земљорадничке отраике, то логађа њу.) 
Зар tu ниси више члан те сгранк-е? Добро, да знам да то ниси више.
(Један глас: Ти можеш постати iioi>a мове јстраике. — Други глас: Го- 
Bopu о томе KaiKO си ушао у ову нову (Странку.)

Претседник: Према Пословнику, ви сте, друже Московљевићу, ио- 
сгавили нека литаља на која чланови Извршног !већа не морају да одго- 
воре, пошто према Пооовнику, члан 86, и.мате лраво да подносите пи- 
тања са.мо на лочетку седниие.

Др Милош АТосковљевиИ: Нису ово фор.мална питања. Погрешно 
ту.мачите Пословник. Ja поставл^ам литања у вези са диокусијом.

Претседник: To су пипања a дижусија ће се .кретати лрема Послов- 
нику. Другови народни посланици, чули сте предложени амандма«. Молим 
известиоца Законодавног одбора да се изјасни да ли лрима предложени 
аманд|ман. ' I \ I

Известилац: Другови лародни посланици, ова ствар ннје данас изи- 
шла... (Гласан жагор).

Друг Претседник дш je дао реч да говорим, a ако ле треба да говорим 
ja hy лако сићи са говорнице.

Ово литање није дана.с први пут изкшло пред лас. Овај амандман 
je друг Московљевић лоднео у суботу као члан Законодавлог одбора. 
Међутим, тамо су сви, осим њега, гласали лротив амандмана, лз сасвим 
разу.мљивих разлога, јер je друг Московљевић лочео да ствар проширује
ii на другу материју осл.м оне о iKojoj се ради у oBô ie Предлогу закона
о амлестлји, тј. ко ј a :се односи на дица iroja ;нмеу извршила обавезу 
откупа. Заправо, друг Московљевић je ктео да прошири ову ствар на 
опилгу амиестлју, a qbom 'лр1шшком се о толге мије .мислило. Он je лочео 
да оцењује целу ову ствар само са гледишта враћања земље, што значи 
да би требало извршити ревнзију свих (казни изречених у вези са схпкупом. 
Нашли 'С.мо да je то деплаоирано, да je 1сада ситуација измењена и да 
нема омисла да та лица даље издржавају -казну. Никако није констатовано 
да су казне биле неправедне онда када су изречене. Налротив, -сви смо 
подвукли да су заслужили да буду 'Кажњени, a данас, ако je сипуација 
таква и ако се тим лици.ма даље издржавање 1казне апрашга, то «е значи 
да ice тиме доказује да су пресуде биле неправедне.

249



Сада je друг Московљевић надовезао 'io ca моменто.м да се v Хрват- 
ској врши ревизија пресуда и да je то неједнакост. To je погрешно. 
Погрешно je он тумачио речи друта Кризмана да се лутем (молби за 
помиловање, код ревизије вишег суда, дошло до тога да се u тч) поменуло. 
али je остало огворено литање ревизије примене закона у вези са кокфис- 
кацијо.м земље путем Врховног суда итд. To нема никакве везе са обрадом 
земљишта, ro je чак ударац на социјалистичко газдннство, јер би се ono 
морало одрећи своје стечене земље. И још иешто. Тиме бисмо врагили 
земљу iHöKmi кулацима, јер су то уствари кулапм, који би je даље радити. 
A о томе нема разговора.

Ja лично .као известилац u у име Закоиодавног одбора, који je ствар 
претресао и овако констатовао, изјављујем да амандман iHe могу примити 
и предлажем да и Веће одбаци амандман друга Московљевића.

Претседник: Реч има потпретседник Савезног извршног већа друг 
Едвард Кардељ.

Потпретседник Савезног извршног већа Едвард Кардељ: Другови на- 
родни лосланици, ja бих иајпре репродуковао мисао коју нам je друг 
Косановић малопре рекао v ^својој узгрденој реплици у то:ку излагања 
друга МосковљевиНа. Друг МооковљевиИ je данас изнео један амандмаи
о амнестији који.ч je —  према његовим речима —  требало да се „поча- 
сти“, да се „прослави“ свечани тренутак ратификаиије тројног уговора 
као и пута другр Тига у Велику Британију. Међутим, сви -ми знамо да je 
он то учннио на такакв начин да je испало све друго само не лочашћење 
тих догађаја. Уствари, друг Московљевић у овоме тренутку свечаног ра- 
сположења дошао je 'са .малим лосебним |политич'К1им рачунчићем. Потурио 
je свој (политички лончић у једном политичком моменту, који je стварно 
велики yionex наших -народа, загго да би излео тендениије (Неких шишх 
реакционарних елемената, ,који мгосле да je сад време да 'се u за њих не- 
шго учини. (Др Милош Московљевић: Није лепо тако импутирати.) Да 
je ствар таква доказује и чињеница да je друг Московљевић приликом 
постављања свога предлога морао водити рачуна о следећим моменти.ма. 
Ako бисмо примили његов предлог icут>ра бти сва звона разноразних реак- 
пионарних кругова у земљи ,и свету звонила да смо |били лрисил:>ени на 
такву одлук<у, тојеет да je то везано за пут маршала Тита у иностранство, 
односно за потлисивааве тројлог споразума. To je број један. (Аплауз). 
(Др Милош Московљевић: To нема иезе ли са Истоком ни са Заладом.) 
Да ли то служи јачању тројног уговора и нашој сарадњи >са другим лтри- 
јатељским земљама или служи слабљењу те сарадље, њеном компромито- 
вању и 'поткопавању? Свако зна да такви поступш! само (Слабе ту ca
pa дњу a не „тточашћују“ je и не јачају.

Друг Московљевић поставља ову ствар iKao крупан наш унутрашњи 
проблем. Тиме хоће да каже да се код нас тобоже вели.ка маса људи на- 
лази v затвортт за политичке ж;ривице. A уствари —  ja сада немам при 
руци податке да би о томе могао псонкретно да говорим —  v нашим затво-
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рима има врло малотаквих криваца о којима говори Московљевић. Ми смо 
v току ових последњих година постепено (систвматсаои пуштали те л>уде 
на слободу ii то ћемо и убудуће чинити v складу ica читавим развигком 
Hauie унутрашње ситуације, али без тога да aoi тим људима, који су се 
од почеттка супротстављали нашој борби за независност и социјализам 
дајемо сада некаква признања за саботажу наших народа коју су вр- 
шили.. . (Општи, буран аплауз).

He може бити сумње, другови, да ми не.мамо никаквог разлога да 
било у ком логледу признаје.мо тако нешто, на што хоће да на-с «агауче 
др\'г Московљевић, наиме, да смо у борби лротив тих реакционарних еле- 
мената v начелу грешили и да смо уствари сада дошли на оно што су онн 
после рата говорили (и радили и због чегп они данас седе у затвору. Нису 
онл говорили после рата само против Стаљина и ле седе зато v затвору, 
него су дизали оружје протнв социјализма у нашој з-емљи и протлв vcia.B- 
ног поретка, нападали су на власт радног народа v лашој земљи, насто- 
јали су да рестаурирају власт -капиталиста и лролале монархије. (Мило- 
ван Ђилас: Били су за краља Петра.) (Олшти аплауз). И зато cv они —  
колико их још TaiMO rnta —  у наши.м затворима, a не због тога што >су —  
као што каже Московљевић —  бацали летке лротив Стаљина. (Милован 
Ђилас: Па и римски папа je лротив Стаљина.)

Мислим, према томе, да >се више не треба да задржава^м на лрвом 
делу Моековл>евићеве изјаве. A што се тиче његовог амандмана око 
враћања «онфисковане земље хтео бих посебно рећи неколико речи. Друг 
Московл5евић je говорио да се, лре.ма његовом мишљењу, овај закон 
доноси ради неког „примиреља“. Ту je он лаказао шта хоће. О 'каквом 
„примирењу“ се ради и с ;ким да се лшри.мо? Није то, другови, нлкаказ 
знак лримиреља, јер ми мемамо с ки.м да ice .чиримо. (Општи аплауз). Ај%о 

предлажемо овај Закон о амнестији онда то не чинимо с намером, коју 
нам приписује друг Московљевић, лалме да сада признајемо да je откул 
био погрешка na зато хоћемо да се „ломири.мо“ са онима које смо „непра- 
ведно“ гонили због леизвршења обавеза откупа. He, ми лемамо намеру 
да оправдамо оне којп нису извршили обавезе откупа, него сматрамо да 
сада, када се налазимо у другам економскл.м услови.ма, можемо одређене 
правле пОЈСледице за извршење неких противзаконитих поступака да 
опростимо, да бришемо. To јест, ми се не извлњава.мо, лего указуј*е-мо 
милост јучерашњим кривцима. (О плјти буран аплауз). To je закон који 
треба да ликвидира одређене последиле једне етапе у развиику наше 
борбе, које ми данас можемо ли,квидирати без лкакве штете за државу, 
a на корист одређеног бројa људи, acojmia друштво сада може опросгити 
део последица њихових ранијлх крипвила. (Др Милош Московљевић: 
To и ja кажем.)

Ви iCTe ствар друкчије лосгавили. Вл сте ствар no прилици овако 
П01ставили: Ми смо грешили л с̂ада дајемо амнестију, a кад даје.мо амне- 
стију признајемо своју погрелгну политику, ако признајемо своjv по-
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грешну политмку морамо поправљати и последице својих грешака, то јеог 
дати материјалну отшгегу такозваним „жртвама“ погрешне политнке.

Али ja се с ги.ч не слаже.м. Откуп није логрешна политика нити јс 
у суштини погрешна наша политика земљорадничког задругарства. Ta je 
политика била нужна у оио доба, она je тада била средство наше 
борбе у моменту када с.мо се налазили у најтежој ситуацији, (када 
смо имали да се бори.мо са.мо сопственим средстви.ма, сопсл веним снагама, 
када смо били изоловани, блоклрани од Совјетског Савеза, притискани и 
од других страна итд. У том моменту нама je откуп био неопходан и 
онај iKojи je откуп у то време саботирао тај je саботирао напо.ре чилавог 
нашег народа.

A ko данас, дакле, предлажемо овај Закон о а.мнестији, лш то —  као 
што сам рекао — не чинимо због тога шгго бисмо дш хтели оправдати оне 
који раније нису извршавали своје обавезе у откутту, него за-то uito 

смо данас довољно јаки да може.мо заборавити на одређене кривице и 
грешке. Понављам,  ̂ долошење овог закона не значи да am одајемо 
признање јучерашњим шпекулантима, него им указујемо милост.

Сада ice поставља пиггање, можемо ли дш дати натраг и 1К онф иоко-  

валу имовину. Другови, na lOBaки пошгеи 'сељак у нашој земљи, који 
je у своје време .савесно вршио своје обавезе лрема држави, шротесто- 
вао би а.ко бисмо то урадили. To би значило да ми далас награђујемо 
оне људе који су у најтежој ситуацији саботирали наше лапоре, напоре 
огро.мне већиле наших |радних људи. A ми не .мисли.мо да даЈемо .такве 
награде нити да признаје.мо за грешку оно што je било неопходно за 
читаву заједницу. Грешака je било, али то су биле грешке админмстра- 
ције, -које ми ислрављамо и iKoje ћемо исправљати, али намера овог 
закона je само у томе да помилује стварне жривце, a не да те кривце 
проглашава „жртвама“ «еже наше погрешне политике.

Због Фога ica:M лротив тога да се унесе ма шта у овај закон у вези 
са враћањем конфисковане имовине.

Разуме се, и без амаедма.на друга Московљевића ми ћемо иоправљ ати  

грешке tKoje су биле учињене. To ice ле ради оамо у Хрватекој него и 
v 'Свим републикама. Појединим људима нанесене штете ради админи- 
стративних грешака исправљаћемо и убудуће. (Аплауз).

Претседник: Има >реч друг Тоде Ноолпал.

Тоде Ношпал: Другови, изнето je у Законодавном одбору на 
седници још тилого .тога. Али ihh iko  <се неће сложити >са овим а.мандманом. 
Друг Московљевић каже: ,,Ви ikojh  ere травили тај за«он“, -као да je 
он нешто друго од нас. Џедан глас: Па и јесте). И ja видлм да je он 
неко други. Данас гго њега боли за те људе, a онда je и он тражио хлеба. 
Како каже друг Кардељ, то je било у оно време када смо били сами, a 
шта бисмо радили да «ам није било откула?

Има ту још једаи моменат, политички моменат. Какав би био отолм- 
тички моменат ai:<o бис.мо ми пошли сада тим путем? Ако бисмо хтели
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да радилго онако ik&ko каже друг Московљевић «пребало би онда да вра- 
тимо u земљу и трговину, да вратимо све. A шта би онда радили ми 
Македонди, да шм се врати краљ Петар? To би било враггити све на 
старо. A нас баш то бол-и, јер нећемо да се вратимо «а lorapo. Они кажу: 
демократију cv дали, a сада желе да м.м вратимо и дућане и жуће. Један 
дошао код имене и тражи ми да му вратнмо кућу, 1која му ј=е' узета зато 
што није пла.тио порез. Сада би значи требало и то вратити.

Сва je она земља већ v задруга.ма и може да >ради у задрузи, a aiKo 

nehe, '.може да заради негде другде, нека иде v фабрику, има посла.

Друг Московљевић je нека.ко болећива *с;риа, он жали те људе. 
A онда када није било брашна они који cv га скривали и иису хггели да 
га дају морали су да прођу -тако, јер смо узимали и давали онима гкојн 
га нису имали. Ja се кгећам када смо једа-нлут дошли код једног доброг 
домаћина и када <с;мо му гражили жито, он je вгакао да месиа: „Немам 
жита! Обесите ме ажо нађете..“ Али исада icai'O тражили нашли смо са- 
кривено у јаслама код стоке. (Др Милош Московљевић: Ви ra нисте 
обесили.)

To иека.к.0 мени мирише иа нешто друго. Али друг Московљевић 
каже да жели опет да буде «кандидован, na ћемо видети онда ik<o c.m.o ми 

a ko cv они.

Претседник: Има реч друг др Милош Жанко.

Др Милош Жанко (HP Хрватска): Ja ћу говори.ти због тога што 
je поменута Хрватока као нарочити случај. Ми •можемо «казати да се 
v Хрватсдеој догађа »eno што и у другим 'ретубликама. Гонили iomo шпе- 
куланте, али а.ко je било неких погрешака ми смо их исттрављали. A тога 
je било и у другим релублшхама. Др Московљевић се у излагању позвао 
на Хрватску. Ja бих рекао с једном реченицом кагко гласи амандман 
др Московљевића обичним хрватаким речи.ма: „Опростите, гооподо шпе- 
куланти житарицама, што ,смо вас кзметали у вашим прогивнародним по- 
словима, опраштамо вам и платићемо вам“. Ja сам разговарао ‘сада 
с др Герижовићел! и чини ми се да бис.мо „морали да лзбацимо последњи 
став члана 1 ради јасноће. (Александар Шевић: У Законодавном 
одбо.ру дата je следећа стилизаиија последњег сггава члана један: „Лица 
која icv била осуђена за наведена кривична дела сматраће ice леосуђи- 
вашш“.) Мислим да у Кривичном за.конлку (не постоји лојам „сматраће 
се «еосуђиваним“.

Претседник: Кма реч друг Радивој Давлдовић.

Радивој Давидовић (АП Војводина, HP Србија): Другови и дру- 
гарице, ic обзиром да je о литању жазме за неизвршене обавезе v 'отисупу 
било овде прилично 1речи, ja блх се (вратио иа то да итоставим питање 
др Московљевићу шта би на оно што je 'он лредпожи,о жмали да 'кажу 
они поштени <сељаци исоји су ла 'Својтт л-еђјима 'изнели !снабдевање 
лаших народа ашгбиицом и осталим производи.ма онда и<ада cv шпеку-
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ланти, ikoj'h су осуђени, шп&хулисали на глади народа. Др Москшљевић 
се пос-тавља у позииије браниоца шпекулаиије, у лозипије човека који 
хоће од Haic да захтева лризнаље да с.мо грешили игго смо водили борбу 
против шпекулације, шттекулације iKoja je била најиедостојнија шпаку- 
лација, јер :се шпекулисало на томе да народ/буде и остане гладан.

Ja бих «će задржао на другом питању које Московљевић није много 
разрадио, «аиме ч-га лредлогу да се амнестија прошири !на лолитичке 
к-ривце. Он, додуше, лије до жрајa pekao на кога мисли. Рекао je за 
Драгољуба Јовановића. (Др Милош Московљевић: Нисам рекао). 
Рекао je: „Налример, Драгаљуб Јовановић“. Ja лично оиатрам да v 
нашој земљи нема политичких криваиа у праБам смислу речи, кринаиа 
кој|И би због лолитичког убеђења, због поштеног рада за добро овог 
народа и земље •били осуђивани. У нашој земљи осуђенл icy колабора- 
ционисти, о«и који су сарађивали tc џелатима наших ларода, «ооји >су 
крвавих «руку, iKOј и <су клали, или ikojh су били покровитељи и ларедбо- 
давци тог 1клања. Да ли др Московљевић мисли да треба амнестирати 
Артукавића ih још иечсе злочиице ‘који још нису у нашим рукама, или 
можда џелате који су клали народ no команди Павелића, ikojh су вршилн 
злочине у име неких својих тобожњих идеја, или можда мисли да треба 
амнестирати Кесеровића и његове саучеснике, жомалдире, или оне ;који 
су no комалди Недићевој лзршили насиље над народам, који су пома- 
гали Хитлерови.м и италијанским фашистима да чврсто стегну јарам на 
врату народа. Можда мисли да треба аинестирати Степинца *или имформ- 
бироовце који шпијунирају у корист нелријатеља наше земље, или мислмг 
индиректно je и рекао, да треба ашшстирагги Драгољуба Јоваловића и 
његову шпијуноку групу. Није Драгољуб био осуђен за rro што je своја 
уверења износио лоштено и отворено, него зато игго je био шпијунска 
веза и организатор шпијунеких веза у marnoj земљи. Лрема. томе, 
Московљевић иступа као бранилаи шпијуна и тражи да амнестирамо 
шпијуне. Наши народи не могу при.стати да *се амнестирају џелати. Ja 
мислим да су наши народи и наши судови били довол>но великодушни 
што лгаквим- злочшшима «ж у ллатили монетом мојом су задужили наше 
народе.

Ja бих на крају лоставио ллтање да ли др Моск.овљевић говори 
у ил1е бирача, да ли он сме с овим лредлогом да изађ|е лред 'бираче, 
пред на;род који je трпео од оних који су осуђени, или, као лгто je 
Ћетковић добацио, ради тога да <би ушао у исторпју.

Према томе, ja ice не слажем «с предлогом iwoји je дао Моаковл^е- 
вић, a видео сам да нико, изузев др Московљевића, није за тај лредлог.

Претседник: Има реч др Леон Гершковић.

Др Леон Гершковић (HP Хрватска): У вези лромене задшег става 
члана 1 'који би према измјени iKoja je учињена у Законодавном одбору 
требало да глаЈОи: ,,Лица која >су била осуђена за лаведша 1кривична 
дела сматраће се неосуђиванпм“ —  сматра-м да je тај став «елотребав
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уопшге .и предлажем да ice брлше. Услвари «оонфшсмацијa имовнне спада 
у правне посљедиие осуде, a лре.ма члановима 236 и 238 Кривичног за- 
коника она се .може изрећи и жада je изречена главна казна мања од 5 го- 
дина. Према томе, ja предлажем да -се брише овај став и онда je пот- 
пуно јасно.

Претседник: Пошто се више 'нико не јавља оирелазимо на гласање о 
амандману народног посланика Милоша' Московљевића. Ko гласа за 

4 амандман, нека дигне руку. (Др Милош Мооковљевић диже руку). Ko 
гла-са против? (Сви остали народни посланшш дижу руху).

Према томе, објављујем да je Веће марода одбацило амандман по- 
слаииаса Мооковл^евића. (Народни посланшк др Милош Мооковљевић 
напушта двораму).

Тражи ли још ко реч у вези диску.еије no овом законско.м предлогу-? 
За реч се ндосо не јавља. (Др Леон Гершковић: Ja сам предло'жио да 
се задњи став члана 1 изостави. To предлажем у >своје име). Моли.м 
извесгиоца да се о томе изјасни.

Известилац: Дозволите да вам саопштим једну ствар. За-конодавни 
одбор овога Већа стао je већ у својој дискусији на исто гледиште, 
тј. да 'се ова реченица изостави. Само je он касније мрихвагшо ова.кву 
формулацију због >гога што je Законодавни одбор Савезног већа тако 
предложио, да се ублажи онај тексг, да iHe остане, да се 1каже —  да се 
бришу моследице, али да се iHe би бршсале ;по:след1ш.е и кзне шго Москов- 
љевић тредлаже. Без даљег гтриотајем да се изос;т.ав<и последњи стаз- 
члана 1 уколи:ко се с тим -слаже ово Веће.

Претседник: Ko je за амандман др Гершковића, нека дигне руку. 
(Сви дижу руку). Има ли .ко против? (Не.ма).

Објављујем да je -на тај :начин Закон о амнестији примл>ен са изме- 
ном iKojy je  тредложио др Гершковић, a с њом се сагласио изве-стилац 
и она улази у текст закона.

Прелазимо на другу тачку дневног реда: претрес Предлога закона
о долуни Закона о уггравним .споровнма. Моли.м известиоца Законодав- 
ног одбора Иду Сабо да прочита извештај.

Известилац Законодавног одбора Ида Сабо (АП Војводина, —  
HP Србија) чита извештај о Предлогу закона о допуни За.ко-на о управ- 
ним сиоровима. (Видеги прилог).

Претседник: Чули сте извештај Законодавног одбора. Тражи ли ко 
реч? (He јавља се нико).

Прелази:мо на гласање. Ko je за, нека дигне руку. (Сви дижу руку). 
Има ли (ко против? (Не.ма).

Објављујем да je Предлог закона о допуни Закона о управним опо- 
ровима у Већу народа усвојен.

Прелазимо на трећу тачку дневног реда: извештај Админист.ратив- 
ног одбора. Молим извеотиоца друга Крсту Филиповића да п-рочита 
извештај.
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Известилац Административног одбора Крсто ФилиповиН (чита) :

ВЕЋУ НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ

Б e о г ,р a д

Ha основу члана 101 отав 2 Пословника Beha :на,рода Народне скуп- 
штине ФНРЈ a у вези члана 3 Уредбе о извршењу буџета .подносидш

И ЗВЕ IU.T A Ј

О РЕДОВНОМ1ПРГЛЕДУ KACE И ЦЕЛОКУПНОГ РАЧУНСКО-БЛАГАЈНИЧКОГ 
ПОСЛОВАЊА ПО БУЦЕТУ ВЕЋА НАРОДА (НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНР.1 
ЗА ПЕРИОД ОКТОБАР—ДЕЦЕМБАР 1952 И ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР 1953 ГОДИНЕ

Ha основу детаљног прегледа свих уплатних и исплатних докуме- 
ната Kao и извештаја Народне батке установљено je да je пооговање 
Beha на!рода Народне -акупштине ФНРЈ у «аведеним атериодима вршено 
правилно и да су сви дсжументи снабдевени .наредболг и 1налогом за 
исплату и потписани од стране надлежног наредбодавца и рачунопола- 
гача t i  a зато предлажемо да се одговорни маредбодавац и рачунополагач 
за послове у одређеном времену разреше .одговорносгги.

За известиоиа 'одређен je Крс.то Филиповић.

25 фебруара 1953 год. Претседннк
Београд Адмлишгстрапшног одбора

Милан Смиљанић, -с. р.

Претседник: Прихвата ли Behe овај извештај? (Прихвага).

Објављујем да je лрочитани извештај примљен. Одређујем краћу 
паузу ради саглашавања законсмих текстова.

(Настава« седнице у 14,30 часова)

Претседник: Од Савезног већа опримио са,м извештај да су оба за- 
конска лредлога која смо ми овде изгласали, у Савезном већу изгласана 
у истоветним ггекстовима. Објављујем да je тиме Народна шуппгшна 
усвојмла: I

прво, Закон о амнестији;

друго, 3aiKOH о долуни Зако<на о управним опоровима.
Оба закона fre бити улућена ПреФседнику Републи.ке ради про- 

глашеља.

Пошто je таме дневии ред мсцрпен, то .ову !седн!ицу за1Лључује.м 
и молим Behe да ме овласти да могу записник ове седнице са кекрета- 
ром потписати. (Прпма се). Идућа 1седница биће заказана пис.меним 
путем.

(Седница je закључена у 14,35 часова).
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PRIVREDNI SAVET VLADE FNRJ 
K. br. 383

18 decembra 1952 god.
• Beograd

' PRETSEDNIKU VEĆA NARODA i PRETSEDNIKU SAVEZNOG 
VEĆA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ

B e o g r a d
Na osnovu člana 44 Ustava FNRJ, člana 43 i 58 Poslovnika Veća 

tnaroda Narodne skupštine FNRJ, člana 21 Zakona o planskom uprav
ljanju narodnom privredom i člana 2 Zakona o 'budžetima, dostavljamo 
Veću naroda i Saveznom veću Narodne skupštine FNRJ na razmatranje 
■i odobrenje:

1) Predlog društvenog plana FNRJ za 1953 god. sa dokumenta
cijom ;

2) Predlog zakona o budžetu FNRJ (Savezni 'budžet) za 1953;
3) Predlog zakona o opštedržavnom završnom računu za 1951 god. 
Ove zakonske predloge usvojila je Vlada FNRJ na svojoj sednici

održanoj 17-XII-1952 god.
Istovremeno Vas obaveštavamo da su, u smislu propisa člana 54 S 

61 Poslovnika Veća naroda Narodne skupštine FNRJ, određeni za Vla
dine poverenike prilikom pretresa ovih zakonskih predloga u Odboru 
za privredni plan i finansije Veća naroda Narodne skupštine FNRJ sle
deči drugovi:

z a  V e ć e  n a r o d a :
11 za Vladinog poverenika prilikom pretresa Predloga društvenog 

plana FNRJ za 1953 godinu:
Kiro Gligorov, pomoćnik Ministra finansija FNRJ, i 
Vuko Medenica, savetnik u Ekonomsko-planskom sektoru Pri

vrednog saveta Vlade FNRJ;
2) za Vladinog poverenika prilikom pretresa Predloga zakona o 

budžetu FNRJ (Savezni budžet) za 1953 godinu kao i Predloga zakona
o opštedržavnom završnom računu za 1951 godinu:

dr Kravič Vojislav, šef otseka Ministarstva finansija FNRJ; 

za S a v e z n o  v e ć e :

1) za Vladine poverenike prilikom pretresa Predloga društvenog 
plana za 1953 Vladimira Cerića i ing. Dular a Alojza, savetnike Eko
nomsko-planskog sektora Privrednog saveta Vlade FNRJ;

2) za Vladinog poverenika prilikom pretresa Predloga zakona o 
budžetu (Savezni budžet) Turčinović Slobodana, šefa otseka u Mini
starstvu finansija FNRJ.

Privredni savet Vlade FNRJ
Pretsednik 

Ministar Vlade FNRJ — Pretsednik 
Saveta za industriju i 

građevinarstvo

Svetozar Vukmanović, s. r.
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NARODNA SKUPŠTINA FNRJ 

Veće naroda 
Br. 284 

19 decembra 1952 god. 

Beograd

NARODNA SKUPŠTINA FNRJ 

Savezno veće 
Br. 214

19 decembra 1952 god. 

Beograd

P R I J E D L O G
DRUŠTVENOG PLANA FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE 

JUGOSLAVIJE ZA GODINU 1953.

P R V I  D I O
DRUŠTVENI BRUTTO PROIZVOD, NACIONALNI DOHODAK 

I NJEGOVA OSNOVNA RASPODJELA

I

1. Ukupni društveni' brutto pro:zvod koji će se ostvariti u godini 
1953. po ovom planu iznosi:

Ukupno milijuna dinara 979.337.—

Od ovog ukupnog društvenog brutto proizvoda ostvarit će se u 
pojedinim oblastima privrede društveni ^brutto proizvod u sRjedećim 
iznosima i strukturi:

_______________________________ _________________________ U milijunima dinara
Strukture

Privredna oblast
Društveni

brutto
proizvod Amortizacija

Nacionalni
dohodak

979.337 100.499 878.838
441.520 47.929 393.591
323.454 9.829 313.625

6.162 1.593 . 4.569
53.968 5.217 48.751
69.304 32.297 37.007
26.411 587 25.824
12.444 1.447 10.997
36.074 1.600 34.474

10.000 — 10.000

Ukupno privreda FNRJ
Industrija i rudarstvo
Poljoprivreda
Šumarstvo
Građevinarstvo
Saobraćaj
Trgovina
Ugostiteljstvo i turizam 
Zanatstvo
Razlika u cijenama u prometu 

s inostranstvom
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U milijunima dinara

Strukture

Privredna oblast Nacionalni 
doho ;ak

Fond
plaća

Akumulacija 
i fondovi

Stopa
AF

878.838 407.260 471.578 116
393.591 64.672 328.919 509
313.625 263.817 49.808 19

4.569 2.665 1.904 71
48.751 23.828 24.923 105
37.007 16.413 20.594 126
25.824 11.532 14.292 124
10.997 4.779 6.218 130
34.474 19.554 14.920 76

10.000 - 10.000 __

2. Ukupni nacionalni dohodak koji će se ostvariti u godini 1953. 
po ovom planu iznosi.:

Ukupno milijuna dinara 878.838.—

Od ovog ukupnog nacionalnog dohotka ostvarit će se u pojedinim 
oblastima privrede nacionalni dohodak u slijedećim iznosima i strukturi:

Ukupno privreda FNRJ
Industrija i rudarstvo 
Poljoprivreda 
Šumarstvo 
Građevinarstvo 
Saobraćaj 
Trgovina
Ugostiteljstvo i turzam 
Zanatstvo
Razlika u cijenama u prometu 

s inostranstvom

3. Osnovna raspodjela nacionalnog dohotka ima se izvršiti 'kako 
slijedi:

I. Fond potrošnje u privredi 
Fond potrošnje trudbenika u 

privredi državnog sektora 
Fond potrošnje poljoprivrednika 
Fond potrošnje zanatlija i 

ostalih

Društveni fondovi 
Fond socijalnog os:guranja 

i dečjeg dodatka 
Fondovi poduzeća 
Zadružni fondovi 
Budžetski rashodi iz akumu

lacije i fondova za nauku, 
prosvjetu, narodno zdravlje, 
sooija’no staranje, državnu 
upravu i budžetske rezerve 

Fond narodne obrane * obram
bene industrije

407.260

° //о
43,8

II.

131.934
258.128

17.198

75.474
1.998
1.000

96.539

180.000

355.011 38,2
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III. Investicije
Osnovna investiciona iz-

167.242 18,0

gradnja 
Ostale investicije 
u tome:

108.672
58.570

iz sredstava poduzeća 11.190

IV. Ukupna raspodjela

V. Nacionalm dohodak 

VI. Razlika

%
929.513 100,0

•87S.S38 94,5

— 50.675 5,5

Negativnu razliku od 50.675 milijuna dinara između planirane pro
izvodnje i planirane raspodjele nacionalnog dohotka treba namiriti: iz 
raspoloživih rezervi, ušteda, zajmova i pomoć: iz inozemstva.

Ovlašćuje se Vlada FNRJ da spomenutim sredstvima regulira 
negativnu razliku, odnosno da razmjerno umanji u točki 3 . spomenute 
stavke u osnovnoj raspodjeli nacionalnog dohotka, uz naknadno odo
brenje Narodne skupštine FNRJ.
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D R U G I  D I O
O S N O V N E  P R O P O R C I J E

I. GLAVA

KORIŠTENJE KAPACITETA PO PRIVREDNIM GRANAMA

INDUSTRIJA I RUDARSTVO
Indeks

Grana 111 —  Proizvodnja i raspodjela električne energije 55

Grana 112 —  Proizvodnja i prerada ugljena 98
Rudnici kamenog ugljena 98
Rudnici mrkog ugljena 97
Rudnici lignita 98
Koksare 100

Grana 113 —  Proizvodnja i prerada mafte
Proizvodnja nafte i plina 100
Rafinerija nafte 100

Grana 114 —* Crna metalurgija 93
Rudnici željezne rude 100
Topionice (sirovo željezo) 90
čeličane SM 92

Elektrooeličarie 84

Valjaonice 94

Grana 115 — Metalurgija raznobojnih metala 85
Rudnici bakra 100
Rudnici olova 1 cinka t 100
Rudnici) .antimona 100
Rudnici boksita 100
Rudnici žive 100
Rudnici kroma 100
Rudnici .mangana 100

р Rudnici volframa 100
Topionice bakra 71

Topionice olova 92

Topionice cinka 100
Topionice antimona 100-

Tvornice glinice 100
Topionice žive \ 100
Rafinerija olova 79
Rafinerija cinka 85

262



Elektroliza bakra

Indeks

73
Elektroliza aluminija 95
Valjaonice metala i legura 86

Grana Пб —  Proizvodnja, oplemenjivanje i prerada
neinetalnih ruda S9

Alumosiliikatni. vatrostalni .proizvodi 86
Siilika vatrostalni proizvodi 100
Sinter magnezit 83
Bazični vatrostalni materijal 100
Cement 92
Šuplje staklo 98
Ravno staklo 100

Grana 117 —  Industrija metala i prerada metala 89

Grana 119 —  Elektroindustrija 87

Pogoni za elektro-mašinski uređaj 
•i rasklopne aparate 96
Tvornice žarulja 83
Pogoni za akumulatore 100
Pogoni za galvanske elemente 100
Pogoni za elektronske cijevi 100

Grana 120 —  Kemijska industrija 58

Pogoni sumporne kiseline 100
Pogoni solne kiseline 97

Pogoni .kaustične sode 97
Pogoni kalcijevog karbida 90
Proizvodnja PVC 1 100
Pogoni za tekući' tklor 100
Sapun 'i kozmetika 43
Lijekovi 40

Grana 121 —  Industrija građevinskog materijala 71

Grana 122 —• Drvna industrija 54
Pilane 43
Tvornice furnira i ploča 82
Tvornice šibica 89
Pogoni suhe destilacije 92

Grana 123 —  Industrija celuloze, drvenjače i papira 84
Proizvodnja sulfitne celuloze 97
Proizvodnja drvenjače 97

Grana 124 —  Tekstilna industrija 62

Grana 125 —  Industrija kože i obuće 60
Kožar ne 71
Obuća 65

У. *
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Grana 126 —  Industrija gume 

Grana 127 —  Prehrambena industrija 

Šećerane 

Grana 128 —  Grafička industrija 

Grana 129 — Industrija duhana
Fermentiranje duhana 
Tvornice duhana 

Grana 313 — Eksploatacija šuma

II. GLAVA

STOPE AKUMULACIJE I DRUŠTVENIH FONDOVA

ipo privrednim granama i grupama poduzeća 

INDUSTRIJA i RUDARSTVO

Grana 111 —  Proizvodnja i raspodjela električne energije

Amortizacija Fond' Akumulacija Prosječna1
iplaoa i fondovi stopa AF

FNRJ —  ukupno 2.287 1.570 7.463 475
Prosječna 
stopa AF

Elektroenergetski' sistemi 530
Sistem beogradski 360

„ ndšavski ' 330
„ timočki: 290
„ subot' čki' 244
„ Sjeverne Hrvatske i Istre 404

Dalmacije 1150
„ Slavonije 200
„ Slovenije 930
„ Bosne i' Hercegovine 270
,, Makedonije 645
,, Crne Gore * *■ ' 100

Lokalne elektrane izvan sistema , 59
Termoelektrane 50
Hidroelektrane 100

Grana 112 —  Proizvodnja i prerada ugljena

Amortizacija Fond Akumulacija Prosječna 
plaća i fondovi stopa AF

FNRJ —  ukupno 5.087 9.737 25.621 263
Prosječna 
etqpa AF

Rudnici kamenog ugljena , . 235
Rudnici mrkog, ugljena 287

Indeks

72

58

76

40

47
60
39

100
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Rudnici lignita
Koksare i iplinare
Ostala prerada ugljena

Grana 113 —  Proizvodnja i prerada nafte

Amortizacija Fond' 
tplaća

FNRJ ■— ukupno 2.689 641

Proizvodnja nafte i plina 
Rafinerija nafte
Ostali proizvodi prerade nafte, plina i čađe

Grana 114 —  Crna metalurgija

Amortizacija Fond 
plaća

FNRJ —  ukupno 4.866 3.105

Željezni rudnici
Željezare

Grana 115 —  Metalurgija raznobojnih metala

Amortizaciji» Fond 
plaće

FNRJ —  ukupno 4.852 4.629

Proizvodnja bakra i pirita —  rudnici, flo- 
tacije, topionice, elektroliza i ljevaonice, 

rafinerije zlata, srebra i selena«

Rudnici olovo-cinčane rude, flot ad je olo- 
vo-cinčane rude, topionice i rafinerije: 
olova, cinka«, srebra, bizmuta, elektroliza 
cinka, valjaonice cinka

Valjaonice bakra, aluminija i legura, žičare
i užare

Proizvodnja antimona —  rudnici i topionice 
antimona

Boksitnii rudnici

Proizvodnja žive —  rudnici i topionice žive

Rudnici kroma i separacije kromne rude

Rudnici mangana

Prosječna 
stopa AF

232
50

274

Akumulacija Prosječna- 
i fondovi stopa AF

7.288 1.137
Prosječna, 
stopa AF

295
1.156

286

Akumulacija Prosječna
i fondovi stopa AF

15.502 499
Prosječna 
stopa AF

330
555

Akumulacija Prosječna
i fondovi stopa' AF

19.571 423
Prosječna 
stopa AF

452

357

2.782

107

318

398

193

138
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Prosječna
stopa AF

Rudnici volframa', separacije volframove rude 685
Proizvodnja glinice i aluminija sa ljeva-

onicom 50

Grana 116 —  Proizvodnja, oplemenjivanje
i prerada nemetalnih ruda

Amortizacija Foruđ Akumulacija Prosječna
iplaća i fondovi1 stopa AF

FNRJ —  ukupno 1.674 2.491 12.978 521
Prosječna 
stopa A^

Rudnici nemetaila 261
Staklarne 279
Proizvodnja vatrostalnog materijala, kera

mike i elektroporculana 277

Cementarne 900

Solane 312

Prerađevine od nemetala 399

Grana 117 —  Industrija metala i prerada
metala

Amortizacija Fond' Akumulacija Prosječna
iplaća i fondovi stopa AF

FNRJ —  ukupno 8.011 11.682 57.781 495

Prosječna 
stopa AF

Proizvodnja kamiona, traktora i motora sa
245unutrašnjim sagorijevanjem

rudar-Proizvodnja investicione opreme za
stvo, industriju, građevinarstvo >i želje-
znički saobraćaj 542

Proizvodnja (poljoprivrednih strojeva i oruđa 259

Proizvodnja ipredzne mehanike 276

Proizvodnja artikala široke potrošnje 629

Ostalo 462

Grana 118 —  Brodogradnja
Amortizacija Fond Akumulacija Prosječna

iplaća i fondovi stopa AF

FNRJ —  ukupno 814 1.630 4.600 282

Grana 119 —  Elektroindustrija
• Amortizacija Fond' Akumulacija Prosječna

iplaća i fondovi stopa AF

FNRJ —  ukupno 1.313 1.373 9.148 666
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' Prosječna
stopa AF

Proizvodnja elektrostrojeva, transformatora
i rasklopno-razvodne opreme 610

Proizvodnja instalacionog pribora i opreme '600
Proizvodnja električnih sprovodnika 955
Tvornica kablova —  Svetozarevo 400
Proizvodnja žarulja 1.960
Proizvodnja akumulatora 830
Proizvodnja radio aparata, elektronskih ci

jevi i elektronskih uređaja 395
Proizvodnja ostalih proizvoda elektroindu

strije 415

Grana 120 —  Kemijska industrija

Amortizacija Fond Akumulacija Prosječna 
plaća . i fondovi' stopa AF

FNRJ —  ukupno 2.975 1.788 11.353 635

Prosječna
\ . stopa AF

Osnovni proizvod: velikokemijske industrije 690
Osnovni produkti elektro-kemijske indu

strije : 610 '
Proizvodnja PVC ii njegova prerada 450
Proizvodnja boja, Jakova, emajla, pigme

nata i firnisa 710
Proizvodnja sapuna č kozmetičkih proizvoda 810
Proizvodnja farmaceutskih sirovina, dijetet

skih preparata i lijekova 350
Proizvodnja ostalih nespomenutih kemijskih

proizvoda 534

Grana 121 — Industrija građevinskog ma
terijala

Amortizacija Fond Akumulacija Prosječna 
iplaoa i fondovi stopa AF

FNRJ —  ukupno 480 2.573 3.153 123

Prosječna 
stopa AF

Ciglane i crepane 115

Krečane 128
Kamen 113
Elementi od cementa 119

Ostali proizvodi, 164

Grana 122 —  Drvna industrija i
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Grana 313 — Eksploatacija šuma
Amortizacija Fond 

plaća
FNRJ —  ukupno 5.468 9.755

Grana 123 — Industrija celuloze, drvenjače 
i papira

Amortizacija

FNRJ —  ukupno 487

Celuloza
Drvenjača ® Jjepenka 
Papir i karton 
Prerađevifie od pa,pira

Grana 124 —  Tekstilna industrija
Amortizacija

Fond
plaća

688

FNRJ —  ukupno 2.553

Fond
iplaća

6.213

Vlaknare
Predionice i tkaonice lana, kudjelje i jute
Predionice i. tkaonice pamuka
Predion'ice i tkaonice vune
Trikotaža (uključivo konfekcija od trikotaže)
Tekstilna konfekcija
Ostala tekstilna industrija

Grana 125 —  Industrija kože i obuće

FNRJ —  ukupno

Amortizacija

452

Fond
plaće

1.417

Kožar ne krupne kože 
Kožarne sitne kože 
Kožarrte svinjske -kože 
Proizvodnja obuće 
Ostali proizvodi od kože

Grana 126 — Industrija gume
Amortizacija

FNRJ —  ukupno 201

Fond
iplaća'

381

Akumulacija 
i fondovi

15.709

Akumulacija 
i fondovi

6.382

Prosječna 
stopa AF

161

Prosječna 
stopa AF*

928
Prosječna 
-stepa AF

850
830

1.170
380

Akumulacija Prosječna
i fondovi stopa AF

78.924 1.270
Prosječna 
-stopa AF

123
232

2.104
1.625

110
110
110

Akumulacija 
i fondovi

8.746

Akumulacija
i fondovi

2.350

Prosječna; 
stopa AF

617
Prosječna 
stopa AF

1.141
569
100
300
100

Prosječna 
stopa AF

617
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Grana 127 — Prehrambena industrija
Amortizacija Fond Akumulacija Prosječna 

plaćo i fondovi stopa AF

FNRJ — ukupno 2.153 3.131 21.674 692
Prosječna 
stopa AF

Šećerane i špintane 927
škrobare 730
Uljare 469
Mlinovi 100
Industrija tjestenina 115
Industrijska proizvodnja bonbona, čokolade 

.i keksa 480
Industrijska prerada mlijeka, konzerviranje

i prerada voća i povrća, prerada mesa,
konzerve riba 75

Pivare 400
Industrijska proizvodnja alkoholnih i bezal

koholnih pića, octa 170
Kavovine 576
Osta’o 160

Grana 128 — Grafička industrija
Amortizacija Fond Akumulacija Prosječna

iplaća i fondovi stopa AF

FNRJ — ukupno 323 960 1.116 116

Grana 129 —  Industrija duhana
Amortizacija Fond Akumulacija Prosječna

iplaća i fondovi stopa AF

FNRJ —  ukupno 1.244 908 19.560 2.148

POLJOPRIVREDA
stopa AF

Državna poljoprivredna dobra 55

ŠUMARSTVO

Amortizacija Fond Akumulacija Prosječna
iplaća i fondovi' stopa. AF

311 —  Uzgoj šuma 1.593 2.665 1.904 71

1 GRAĐEVINARSTVO

Amortizacija Fond Akumulacija Prosječna
iplaoa i fondovi stopa AF

Građevinarstvo 5.217 23.828 24.923 105
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' SAOBRAĆAJ . .... ,

Amortizacija Fond Akumulacija Prosječna
plaća i fondovi siopa AF

511 —  Željeznički
saobraćaj 24.880 10.032 15.082 150

stopa AF

Eksploatacija željeznica 145
Poduzeća kola za spavanje

55i ručavanjei
Željeznička štamparija i 102

Amortizacije Fond Akumulacija Prosječna
iplaća i fondovi siopa AF

512 — Pomorski
saobraćaj 2.150 1.382 945 68 

■stopa AF

Brodarska poduzeća obalne
plovidbe 55

Brodarska poduzeća duge
plovidbe 155

Poduzeća za pretovar ro<be
u lukama: • ’ >

a) bazeni Rijeke i Kardeljeva 250
b) bazen Dubrovnika 205
c) baizenii Splita i Šibenika 200
Pomorske a ge nd je : . . . , .
a) Agencija Beograd 1.320
b) Agencija Rijeka 570

Amortizacija Fond Akumulacija Prosječna
plaća i fondovi stopa AF

513 —  Riječni saobraćaj 588 634 251 40

Stopa AF

Poduzeća brodarstva 50
Poduzeća za održavanje plovnih puteva 100
Poduzeća b rod a rsko-b a gerska 100

Amortizacija Fond Akumulacija Prosječna
plaća i fondovi stopa AF

514 —  Zračni
saobraćaj 113 102 —  173 —  170

515 —  Cestovni
saobraćaj 2.665 1.863 1.733 93

516 —  Poštanski
saobraćaj 1.902 2.398 2.767 115



PTT usluge
Poštansko građevinarstvo 
Poštanske štamparije 
Jugof'latdija

TRGOVINA

trgovinska poduzeća 
turizam i ugostiteljstvo

III. GLAVA 

OSNOVNA INVESTICIONA IZGRADNJA

Vrijednost osnovne investicione izgradnje u godini 1953. izno
sit će:

Ukupno —  milijuna dinara 108.672

PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Milijuna dinara

NR Srbija 23.283
NR Hrvatska 17.228
NR Slovenija 13.283
NR Bosna i Hercegovina 35.079
NR Makedonija ' 12.064
NR Crna Gora 3.385
Savezne investicije 4.350

NR Srbija —  Objekti osnovne investicione iz
gradnje

111 —  Proizvodnja i raspodjela električne

energije

—  HC Vlasina
—  HC Zvormk
— Istraživanje, studije, projektira

nje i pripremni radovi HC Kokin 
Brod

—  Istraživanje, studije i projekti
ranje HC Crvene Vode

112 —  Proizvodnja i prerada ugljena
—■ Rudnik Kolubara
— Studije, istraživanja i projek-

Stopa AF 

114 
100 
110 
60

Prosječna 
Stopa AF

60
55
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tiranje ugljenog bazena Kosovo, 
u svrhü razvoja (proizvodnje 
ugljena, koksa i kemijske indu
strije dušičnih gnojiva na bazi 
ugljenih derivata

114 —  Crna metalurgija

—  Željezara Smederevo
—  Rudarska i metalurška istraži

vanja željeznih rudišta u Srbiji

115 —  Metalurgija raznobojnih metala

—  Elektroliza cinka Šabac
—  Valjaonica Sevojno

119 —  Elektroindustrija

— Tvornica kablova Svetozarevo

511 —  Željeznički saobraćaj

— Željeznička ipruga Brodice— Maj
da npek

— Izgradnja mostova na željeznič
kim prugama

515 —  Cestovni saobraćaj

—  Cestovni most preko rijeke Save 
kod Beograda

Potpuno dovršenje objekata osnovne investicione izgradnje dru

štvenog plana iz godine 1952.

NR Hrvatska —  Objekti osnovne investicione
izgradnje

111 —  Proizvodnja i raspodjela električne

energije

—  HC Vinodol,
—  HC Peruća
— Studije, istraživanja i projekti

ranje HC Kamenica
— Studije, istraživanja i projekti

ranje HC Split

113 —  Proizvodnja i prerada nafte

—  Rafinerija nafte Sisak

114 —■ Crna metalurgija

—  Željezara Sisak
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115 —  Metalurgija raznobojnih metala

— Valjaonica i elektroliza aluminija 
Ražine

120 —  Kemijska industrija

—  Tvornica ugljenih elektroda i 
ferolegura Šibenik

511 —  Željeznički saobraćaj

—  Željeznička ,pruga Knin— Zadar
— Izgradnja mostova na željeznič

kim prugama

512 —  Pomorski saobraćaj

—  Luka Kardeljevo

Potpuno dovršenje objekata osnovne investicione izgradnje dru
štvenog plana iz godine 1952.

NR Slovenija —  Objekti osnovne investicione iz
gradnje

111 —  Proizvodnja i prerada električne 
energije
—  HC Vuzenica
—  HC Vuhred
— Studije, istraživanja .i projekti

ranje HC Krško

114 —  Crna metalurgija
— Željezara Štore

115 —  Metalurgija raznobojnih metala
—• Tvornica glinice i aluminija 

Strnišće

123 —  Industrija celuloze, drvenjače i papira
—  Tvornica celuloze i roto papira 

Videm —  Krško

511 —  Željeznički saobraćaj
— Izgradnja mostova na željeznič

kim prugama

Potpuno dovršenje objekata osnovne investicione (izgradnje dru
štvenog plana 'iz godine 1952.

NR Bosna i Hercegovina —  Objekti osnovne in
vesticioni izgradnje

111 —  Proizvodnja i raspodjela električne 
energije
—  HC Jablanica
—  HC Jajce I
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—  Studije, istraživanja > projekti
ranje HC Konjic

—  Studije i projektiranje HC Rama

114 —  Crna metalurgija

—  Željezara i koksara Zenica
—  Rudnik i željezara Vareš
—  Topionica >i iljevaomca Ilijaš

120 —  Kemijska industrija

—  Tvornica sode Lukavac
—• Tvornica dušičnih spojeva

Goražde

123 —  Industrija celuloze, drvenjače i papira

—  Tvornica sulfatne celuloze i natron 
papira Maglaj

511 —  Željeznički saobraćaj

—  Željeznički čvor u Do-boju
—  Izgradnja mostova na željeznič

kim iprugaima

Potpuno dovršenje objekata osnovne investicione izgradnje dru
štvenog plana iz godine 1952.

i
NR Makedonija —  Objekti osnovne investicione

izgradnje

111 —  Proizvodnja li raspodjela električne

! energije

—  HC Mavrovo
—  Studije, istraživanja i projekti

ranje HC Vardar
—  Studije, istraživanja i projekti

ranje HC Crna Reka

112 —  Proizvodnja i prerada ugljena

—  Rudarska istraživanja, studije i 
projektiranje ugljenih bazena u 
rajonu K’čevo, u svrhu razvoja 
proizvodnje ugljena, koksa i ke
mijske industrije (dušičnih gno
jiva) na bazi ugljenih derivata

114 —  Crna metalurgija

—  Rudarska i metalurška istraži
vanja že’jeznih rudišta u Make
doniji
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115 — Metalurgija raznobojnih metala

— Studije, istraživanja, projektira
nje п početak izgradnje separacije 
mangana Zletovo

116 — Proizvodnja, oplemenjivanje i prera

da nemetalnih ruda

—  Tvornica -porculana Titov Veles
—  Studije, istraživanja i projektira

nje tvornice si liko i 'izolacionog 
vatrostalnog materijala

120 —  Kemijska industrija

—  Tvornica kron inih spojeva

124 —  Tekstilna industrija

—  Predionica ii tkaonica Štip
— Predionica i tkaonica Tetovo 
—• Svilarski -kombinat Titov Veles

511 —  Željeznički saobraćaj

—  Željeznička pruga Prilep —
Kičevo

— Izgradnja mostova na željeznič
kim prugama

Potpuno dovršenje objekata osnovne investicione izgradnje dru
štvenog plana iz godine 1952.

NR Crna Gora —  Objekti osnovne investicione 
izgradnje

111 — Proizvodnja i raspodjela električne energije

— HC Gornja Zeta
—  Rudarski istražni radovi

Potpuno dovršenje objekata osnovne investicione izgradnje dru
štvenog plana iz godine 1952.

Savezne investicije

511 —  Željeznički saobraćaj
NR Srbija

Željezničke pruge:
— Beograd —  Valjevo
— Beogradski čvor 

NR Crna Gora
Željeznička pruga:
— Bar —  Titograd
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I V .  G L A V A

RASPODJELA AKUMULACIJE I FONDOVA 

PRIVREDNIH PODUZEĆA

Iznos akumulacije i društvenih fondova privrednih poduzeća raspo
djeljuje se na slijedeći način:

A. Od ukupnog iznosa akumulacije i  fondova izdvaja se dio za 
samostalno raspolaganje poduzeća u postocima na ukupni 'iznos aku
mulacije i fondova koji iznose za sve narodne republike:

1) U oblasti industrije i rudarstva 2,8%
2) U oblasti poljoprivrede 7,2%
3) U oblasti građevinarstva 6,3%
4) U oblasti saobraćaja 6,4%
5) U oblasti trgovine 16,8%
6) U oblasti zanatstva 10,0 %

B. Doprinos za zdravstvenu zaštitu socijalnog osiguranja (u po
stotku na iznos fonda plaća) koji iznosi za, sve oblast1 i narodne 
republike 1 0 %

C. Od preostalog iznosa akumulacije i društvenih fondova izdvaja 
se iznos za pokrivanje saveznih potreba u slijedećim .postocima ii 
iznosima: (u -milijunima dinara)

Narodna Republika: postotak: iznos:

Srbija« 53,8 53.400
Hrvatska 56,6 45.684

Slovenija 66,6 53.460
Bosna i Hercegovina 46,2 23.179
Makedonija 61,5 10.045
Crna Gora 21,1 460

Dio akumulacije i fondova za savezne fondove, koji je iskazan
u gornjim postocima i iznosima, utvrđen je primjenom slijedeće skale:

Raspon stopa Stope odvajanja za
savezne fondove

do 1 0 0% 0 %
od 100% do 200% 0 + 40% od 'iznosa preko 100%
od 200% do 300% 40 + 60% „ „ „ 200%
od 300% do 400% 100 + 85% „ „ „ 300%
od 400% do 500% 185 + 95% „ „ „ 400%
preko 500% 280 + 9 9 % „ „ „ 500%

Uko-liko se u društvenim planovima narodnih republika, kotareva
i gradova povećaju stope akumulacije i1 fondova preko stopa akumu
lacije i fondova kojima se osigurava iznos 'akumulacije ii fondova za
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■pokriće saveznih potreba, i time -predvidi veći iznos akumulacije .ii 
fondova, ovaj -povećani iznos raspodjeljuje se društvenim planom 
kotara u postocima na fondove poduzeća i fondove kotara- (grada).

Iznos poreza na -promet proizvoda u cijelosti pripada narodnim 
republikama.

Kamat' i razlika na cijenama* robe u .prometu sa inozemstvom 
uplaćuju se u savezne fondove.

Savezni prihodi raspodjeljuju se na slijedeći način:
za savezni budžet 74,5%
za . kreditiranje investicija 25,5%

V. GLAVA

KREDITI I DOTACIJE NARODNIM REPUBLIKAMA

Krediti- i dotacije narodnim republikama: odobravaju se iz sred
stava savezmh fondova u svrhu -podmirenja potre-ba koje su predviđene 
u ovom zakonu.

Krediti se odobravaju samo za investicionu izgradnju.
Krediti do vis*ne iznosa uplaćene akumulacije i fondova u savezne 

fondove od strane određene narodne republike, primjenom -postotaka 
riz glave IV. o-vog zakona, na podleže plaćanju -kamata od strane *te 
narodne republike. iNa- iz-nos kredita koji premašuje uplaćenu svotu 
akumulacije i fo-ndova u savezne fondove primjenom postotka iz glave
IV. ovog zako-na, plaćaju se kamati od 2 % godišnje.

Dotacije narodnim republikama odobravaju se iz sredstava save
znog fonda bez plaćanja kamata. Vis:na dotacija i kredita utvrđena je 
ovim zakonom u slijedećim iznosima:

U milijunima dinara
1. Krediti bez kamata:

a) NR Srbija 3.778
b) NR Bosna i Hercegovina 19.934
c) NR Makedonija 10.045
d) NR Crna Gora 460

Ukupno 34.217
2. Kredit;! Sa plaćanjem kamata od 2% godišnje:

a) NR Makedonija 12.054
b) NR Crna Gora 4.608

Ukupno 16.662
3. Dotacije narodnim republikama:

a) NR Makedonija 1.327
b) NR Crna Gora 2.252

Ukupno 3.579
4. Sveukupno krediti i dotacija 54.458

Potanje odredbe o uvjetima odobravanja kredita., njegovoj namjeni- 
i načinu vraćanja i plaćanja kamata propisat će Vlada FNRJ.
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1. PRILOG
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DRUŠTVENI BRUTTO PROIZVOD I 
NACIONALNI DOHODAK 

PO NARODNIM REPUBLIKAMA I PRIVREDNIM OBLASTIMA

A. DRUŠTVENI BRUTTO PROIZVOD
U milijunima dinara

• Strukture___________

Društveni
Privredna oblast brutto Amorti- Nacionalni

proizvod zacija dohocak

Ukupno privreda NR Srbije
Industrija ji rudarstvo
Poljoprivreda
Šumarstvo
Građevinarstvo
Saobraćaj
Trgovina
Ugostiteljstvo : turizam 
Zanatstvo

Ukupno privreda NR Hrvatske
Industrija i' rudarstvo
Poljoprivreda
Šumarstvo
Građevinarstvo
Saobraćaj
Trgovina
Ugostiteljstvo i turizam 
Zanatstvo

Ukuprso privreda NR Slovenije
Industrija i rudarstvo
Poljoprivreda
Šumarstvo
Građevinarstvo
Saobraćaj
Trgovina . • . . .
Ugostiteljstvo i turizam 
Zanatstvo
Ukupno privreda NR Bosne
i Hercegovine
Industrija «*• rudarstvo 
Poljoprivreda 
Šumarstvo 
Građevinarstvo'
Saobraćaj

280

. 357.944 32.536 325.408
135.039 13.838 121.201
154.765 4.631 150.134

322 100 222
14.068 1.509 12.559
23.294 11.053 12.241
11.074 258 10.816
4.313 295 4.01S

15.069 852 14.217

248.847 29.337 219.510
114.269 12.802 101.467
77.501 2.550 74.951
3.526 1.170 2.356

12.542 1.154 11.388
22.349 10.424 11.925
5.660 148 5.512
3.565 774 2.791
9.435 315 9.120

161.940 18.180 143.760

' 105.363 10.903 94.460

28.973 1.165 27.808

450 50 400

5.426 716 4.710

10.294 4.966 5.328

. 3.225 70 3155

1.983 118 1.865

6.226 192 6.034

137.298 15.245 122.053

67.879 8.899 58.980

37.164 764 36.400

1.578 245 1.333

13.539 1.101 12.438

9.226 3.877 5.349»

\



U milijunima dinara

Privredna oblast
Društveni

brutto
proizvod

Struktura

Amoiti-
zacija

Nacionalni
dohodak

Trgovina 3.582 73 3.509
Ugostiteljstvo i turizam 1.614 188 1.426
Zanatstvo 2.716 98 2.618
Ukupno privreda NR Makedonije 52.169 4.381 47.788
Industrija i rudarstvo 17.095 1.260 15.835
Poljoprivreda 20.034 594 19.440
Šumarstvo 179 19 160
Građevinarstvo 6.053 570 5,483
Saobraćaj 3.429 1.747 1.682
Trgovina 2.441 • 27 • 2.414
Ugostiteljstvo i turizam 671 42 629
Zanatstvo 2.267 122 2.145
Ukuptfo privreda NR Crne Gore 11.139 820 10.319
Industrija i rudarstvo 1.875 227 1.648
Poljoprivreda 5.017 125 4.892
Šumarstvo 107 9 98
Građevinarstvo 2.340 167 2.173
Saobraćaj 712 230 482
Trgovina- 429 ' U 418
Ugostiteljstvo i turizam 298 30 268
Zanatstvo 361 21 340

B. NACIONALNI DOHODAK
U milijunima dinara

Nacionalni
dohodak

Struktura

Privredna oblast Fond
Ak.umu'ja

ci ja 
i fondovi*)

Stope
plaća AF

Ukupno privreda NR Srbije 325.408 172.718 152.690 88
Industrija rudarstvo 121.201 20.580 100.621 489
Poljoprivreda 150.134 125.345 24.789 20
Šumarstvo 222 550 — 328 — 60
Građevinarstvo 12.559 6.161 6.398 104
Saobraćaj 12.241 5.482 6.759 123
Trgovina 10.816 4.763 6.053 127
Ugostiteljstvo i turizam 4.018 1.746 2.272 130
Zanatstvo 14.217 8.091 6.126 76.
Ukupno privreda NR Hrvatske 219.510 102.677 116.833 114
Industrija i rudarstvo 101.467 18.172 83.295 45a

*) U akumulaciji i fondovima uračunati su kamati.
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U milijimima dinara

Struktura.

Privredna oblast
Nac ionaliii 
dohodak * Fond

pLaća

Акштшпа- 
cija 

i fondovi*)

Stopa
AF

Poljoprivreda 74.951 63.551 11.400 18

Šumarstvo 2.356 1.069 1.287 120
Građevinarstvo 11.388 5.616 5.772 103

Saobraćaj 11.925 5.562 6.363 114

Trgovina 5.512 2.517 2.995 119

Ugostiteljstvo i turizam 2.791 1.266 1.525 120
Zanatstvo 9.120 4.924 4.196 85

Ukupno privreda NR Slovenije 143.760 46.131 97.629 212
Industrija i rudarstvo 94.460 12.265 82.195 670

Poljoprivreda 27.808 23.192 4.616 20
Šumarstvo 400 227 173 76
Građevinarstvo 4.710 2.266 2.444 108
Saobraćaj 5.328 2.226 3.102' 139

Trgovina 3.155 1.527 1.628 107
Ugostiteljstvo i turizam 1.865 780 1.085 139
Zanatstvo 6.034 3.648 2.386 65
Ukupno privreda NR Bosrie i •
i Hercegovine 122.053 55.017 67.036 122
Industrija i rudarstvo 58.980 11.216 47.764 426

Poljoprivreda 36.400 31.313 5.087 16

Šumarstvo 1.333 548 785 143

Građevinarstvo 12.438 6.005 6.433 107

Saobraćaj 5.349 2.183 3.166 145

Trgovina 3.509 1.670 1.839 110
Ugostiteljstvo i turizam 1.426 600 826 138

Zanatstvo 2.618 1.482 1.136 77

Ukupno privreda NR Make
23.629 98donije 47.788 24.159

Industrija i rudarstvo 15.835 2.046 13.789 674

Poljoprivreda 19.440 16.117 3.323 21
Šumarstvo 160 199 —  39 —  20
Građevinarstvo 5.483 2.708 2.775 102
Saobraćaj 1.682 734 948 129

Trgovina 2.414 869 1.545 178

Ugostiteljstvo i turizam 629 267 362 136

Zanatstvo 2.145 1.219 926 76

Ukupno privreda NR Crne
3.761 57Gore 10.319 6.558

Industrija i rudarstvo 1.648 393 1.255 319

Poljoprivreda 4.892 4.299 593 14
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U miJijamima dinara

Struktura

Privredna oblast Nacionalni
dohodak

Fond
plaća

Akumulacija 
i fondovi

Stopa
AF

Šumarstvo 98 72 26 36
Građevinarstvo 2.173 1.072 1.101 103
Saobraćaj 482 226 256 113
Trgovina 418 186 232 125
Ugostiteljstvo i  turizam 268 120 148 123
Zanatstvo 340 190 150 79

S K A L A

ZA UTVRĐIVANJE UČEŠĆA SAVEZNIH FONDOVA U AKUM U

LACIJI I FONDOVIMA PRIVREDNIH PODUZEĆA

Dio za savezne fondove, koji se odvaja iz mase akumulacije t fon
dova poduzeća, utvrđen je primjenom slijedeće skale:

Raspon stopa Stopaj odvajanja' za
savezne fondove

do 100% 0 %

od 100% do 200% 0 + 40% od iznosa preko 100%

od 200% do 300% 40 + 60% „ „ „ 200%

od 300% do 400% 100 + 85% „ „ „ 300%

od 400% do 500% 185 + 95% „ „ „ 400%

preko 500% 280 + 99% „ „ „ 500%
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DOKUMENTACIJA ZA 
OBJEKTE OSNOVNE INVESTICIONE IZGRADNJE DRUŠTVENOG PLANA GODINE 1953.

NR SRBIJA  — OBJEKTI OSNOVNE 
INVESTICIONE IZGRADNJE 
Ukupno u m ilijunima dinara

111 — Proizvodnja i raspodjela električne 
energije

— HC Vlasina

Rok završetka 
igradnje 
godina____

Kapacitet koji se postiže 
po završenju

23.283

6.585

2.470

— HC Zvornik

— Istraživanje, studije, projektira
nje i pripremni radovi HC Ko- 
kin Brod

— Istraživanje, studije i projekti
ranje HC Crvene Vode

112 — Proizvodnja i prerada ugljena
— Rudnik Kolubara

3.580

495

40

1.185

Završava se montaža dvaju agre
gata sa ukupno 21,5 MW.

Završava se montaža trećeg ag
regata sa ukupno 10,5 MW.

Završava se montaža četvrtog i 
petog agregata sa ukupno 23,7 
MW.

Ovim je završena prva faza, a montažom novih 5 agregata 
u perspektivi bit će instalirana snaga udvostručena.

Završava se montaža dvaju agre- 
ra- gata sa ukupno 42 MW.

1953. Vrla I i I I dovr
šavaju se građe
vinski radovi

1954. Vrla I I I  i IV do
vršavaju se gra
đevinski radovi

1955.

1954. dovršavaju se svi
građevinski 
dovi

1.385

1955.

1953.

1954.

Završava se montaža trećeg agre
gata sa ukupno 21 MW.
Ukupna snaga po izgradnji pred
viđa se ukupno oko 148 MW. 
Ukupna snaga po izgradnji pred
viđa se ukupno oko 130 MW. 
1,000.000 tona sušenog lignita 

Kapacitet 2,400.000 tona lignita 
od toga dnevni kop polja »B« 
1,800.000 t, a što treba postepeno 
postići do konca 1954.

— Studije, istraživanje i projekti
ranje ugljenog bazena Kosovo

114 — Crna metalurgija
— Željezara Smederevo
— Rudarska i metalurška istraži

vanja željeznih ruđišta u Srbiji

115 — Metalurgija raznobojnih metala
— Elektroliza cinka Šabac

— Valjaonica Sevojno

119 — Elektroindustrija
— Tvornica kablova Svetozarevo

t\j
Co
v-n

511 — Željeznički saobraćaj
— Željeznička pruga Brodice — 

Majdanpek

— Izgradnja mostova na železnič- 
kam prugama

515 — Cestovni saobraćaj
— Cestovni most preko rijeke Save 

kod Beograda

Rok završetka 
igradnje 
godina

200

520

300

948

1-641

2.479

820

2.589

2.479

1953.

1954.

1953.

1954-

1.300

225

500

1.525

500

1953.

1953.

1955.

Kapacitet koji se postiže 
po završenju

U svrhu razvoja proizvodnje ug
ljena, industrije koksa kao i 
kemijske industrije na bazi de
rivata ugljena gdje u prvom re
du dolazi proizvodnja dušičnih 
gnojiva.

30.000 tona tankog lima

12.500 t elektrolitnog cinka
25.000 t sumporne kiseline 

35 t kadmija

24.000 t valjanih proizvoda bakra
i legura

Postepeno ulaženje u puni kapa
citet od 1954. nadalje do punog 
kapaciteta od:
25.427 t olovom obavijenih kab

lova
9115 t golih i izoliranih spro- 

vodnika
35.000 t betonskih željeza

Puštanje u eksploataciju sa po
stavljenom šinskom vezom
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Potpuno dovršenje objekata osnovne in
vesticione izgradnje društvenog plana iz 
godine 1952.

NR HRVATSKA  —  O BJEK T I OSNOVNE 
INVEST IC IONE IZG RA D N JE  
ukupno u m ilijun im a dinara 

111 —  Proizvodnja i raspodjela električne 
energije

— HC Vinodol

Rok završetka
igradnje
godina

Kapacitet koji se postiže
po za vršen ju

7.400 1953.

17.228

2.472

1.477 1955. dovršavaju se svi 
građevin. radovi 
uključivo aku- 
mulacioni baze
ni kod brane 
Lokvarke i kod 
brane Križ, kao
i HC Fužine

— HC Peruća 595 —

— Studije, istraživanje i projekti
ranje HC Kamenica 300 —

— Studije, istraživanje i projekti
ranje HC Split 100 —

Proizvodnja i prerada nafte 678
— Rafinerija Sisak 678 1954.
Crna metalurgija 3.395
— Željezara Sisak 3.395 1953.

113

114

115 — M etalurgija raznobojnih metala

— Valjaonica i elektroliza alumi
nija Ražina

2.438

2.438 I. faza 1953. 
II. faza 1954. 

III, faza 1954.

Prvi agregat od 28 MW već je u 
pogonu. 1953. završava se mon
taža dvaju daljnjih agregata od 
ukupno 56 MW. 1955. završava 
se montaža HC Fužine sa insta
liranom snagom od 4 MW

Ukupna snaga po izgradnji pred
viđa se 16 MW
Ukupna snaga po izgradnji pred
viđa se 42 MW
Ukupna snaga po izgradnji pred
viđa se 350 MW
240.000 t sirove nafte

90.000 t SM čelika
62.000 t bezšavnih cijevi,
sitna pruga ide u pogon u godini
1952.

3.000 t aluminija 
1-500 t aluminija

15.000 t valjanih proizvoda 
mini ja i legura

alu-

Oo
NJ

120 — Kem ijska industrija

— Tvornica ugljenih elektroda i 
ferolegura Šibenik

511 — Željeznički saobraćaj
— Željeznička pruga Knin—Zadar

— Izgradnja mostova na željeznič
kim prugama

512 — Pomorski saobraćaj
— Luka Kardeljevo postepeno pro

duženje radova na izgradnji 
luke da bi se sa potpunom iz
gradnjom dobio kapacitet od 
900.000 tona

Potpuno dovršenje objekata osnovne in
vesticione izgradnje društvenog plana iz
godine 1952.

N R SLOV EN IJA  — OBJEKTI OSNOVNE
INVESTICIONE IZG RA D N JE
Ukupno u m ilijunim a dinara

111 —  Proizvodnja i raspodjela električne
energije
— HC Vuzenica

— HC Vuhred
— Studije, istraživanje i projekti

ranje HC Krško

Rok završetka 
igradnje 
godina

948

948 1954.

1.217
485 , 1955.

732 1953.

511

511

5.569 1953.

13-283

1.911

Kapacitet koji se postiže 
po završenju

866

995

50

1953. dovršavaju se 
grad- radovi

1954. —

16.000 t amorfnih masa, elektro
da i blokova i 

25.400 t ferolegura

91 km željezničke pruge normal
nog kolosijeka

Kapacitet luke od 900.000 tona 
bit će dovršen kada bude dovr
šena izgradnja željezničke pruge 
normalnog kolosijeka Sarajevo — 
Kardeljevo

završava se montaža prvog i dru
gog agregata od ukupno 36 MW 
Završava se montaža trećeg agre
gata od 18 MW
Ukupna snaga po izgradnji pred
viđa se oko 60 MW 
Ukupna snaga po izgradnji pred
viđa se oko 25 MW
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Rok završetka
i gradnje
godina

114 — Crna metalurgija
— Željezara Štore 750

115 — Metalurgija raznobojnih metala

— Tvornica glinice i aluminija
Stmišće 4.990

123 — Industrija celuloze, drvenjače i pa
pira

— Tvornica celuloze i roto papira 
Videm-Krško

511 — Željeznički saobraćaj

— Izgradnja mostova na željeznič
kim  prugama

Potpuno dovršenje objekata osnovne in
vesticione izgradnje društvenog plana iz 
godine 1952.

NR B iH  — OBJEKTI OSNOVNE INVE
STICIONE IZGRADNJE  
Ukupno u m ilijunima dinara

111 — Proizvodnja i raspodjela električne 
energije
— HC Jablanica 4-056

750

4.990

1953.

1953.

1954.

1.395

357

1.395

357

1955.

1953.

3.880 1953.

35.079

4.763
1954. Završavaju se 

građ. radovi

Kapacitet koji se postiže
po završenju

20.000 t sirovog željeza

Završava se prva faza izgradnje 
sa kapacitetom od 50.000 t gli
nice i 15.000 t aluminija 
Završava se izgradnja druge faze 
sa kapacitetom daljnjih 15.000 t 
aluminija

20 000 t roto papira

U g. 1953. završava se montaža 
prvog agregata od 28 MW, a

1954. završava se montaža dalj
njih dvaju agregata od ukupno
56 MV7

1955. završava se montaža još 
daljnjih tri agregata sa ukupno
84 MW

— HC Jajce I

— Studije, istraživanje i projekti
ranje HC Rama

— Studije, istraživanje i projekti
ranje HC Konjic

114 — Crna metalurgija

— Željezara i koksara Zenica

Rok završetka 
igradnje 
godina

507 1955.

120

80

17.640

11.900 1954. završava 
gradnja I.

se iz- 
faze

1955. završava se iz
gradnja II- faze

— Rudnik i željezara Vareš 3.693

— Topionica i ljevaonica Ilijaš 2-047

1953.
1954.
1955.
1956.

1954.
Ukupno:

Kapacitet koji se postiže 
po završenju

Ukupna snaga po izgradnji pred
viđa se oko 44 MW

Ukupna snaga po izgradnji pred
viđa se oko 90 MW

Ukupna snaga po izgradnji pred
viđa se oko 130 MW

Sa izgrađenim kapacitetom u g. 
1954. dostiže se ukupno:
450.000 t koksa
400.000 t sirovog željeza 
570-000 t sirovog SM čelika
40.000 t sirovog elektro-čelika
20.000 t kovanih proizvoda

400.000 t valjanih proizvoda 
Kapaciteti iz I. faze povećavaju 
se za: .
200.000 t sirovog željeza
140.000 t sirovog SM čelika
120.000 t valjanih proizvoda

Sa izgradnjom povećava se sada- 
nji kapacitet proizvodnje za:

400.000 t željezne rude
300.000 t „
500.000 t
250.000 t

1,450.000
81-000
18.000
15.000
4.500
4.000

željezne rude 
sirovog željeza 
lijevanih cijevi 
kokila 
valjaka
mašinskog liva
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Rok završetka
igradnje
godina

120 — Kemijska industrija

— Tvornica sode Lukavac 2.114

— Tvornica dušičnih spojeva Go-
— ražde 1.519

123 — Industrija celuloze, drvenjače i pa
pira

— Tvornica sulfatne celuloze i na-
tron papira Maglaj 1.336

511 — Željeznički saobraćaj

— Željeznički čvor u Doboju 1.000

— Izgradnja mostova na željeznič-
— kim prugama • 633

Potpuno dovršenje objekata osnovne in 
vesticione izgradnje društvenog plana iz 
godine 1952.

NR MAKEDONIJA — OBJEKTI OSNOV
NE INVESTICIONE IZ 
GRADNJE

Ukupno u m ilijunima dinara

1 1 1  — Proizvodnja i raspodjela električne 
energije

— HC Mavrovo 2.843

3.633

1953.

1953.

1954.

1.336

1.633

1953. 

6.074 1953.

12.064

3.403

Kapacitet koji se postiže
po završenju

1955. završavaju se 
grad. radovi

83.000 t sirovog bikarbonata

12.800 t amon nitrata 
14.400 t dušične kiseline

22.000 t natron papira
2.000 t sulfatne celuloze

Postiže se potpuno povećanje 
propusne moći željezničke pruge

U g. 1955. završava se montaža 
prvog i drugog agregata sa 
ukupno 70 MW 

U g- 1956. završava se montaža 
trećeg i četvrtog agregata sa 
ukupno 70 MW i 

završava se montaža HC Vrben 
sa 12 MW

— Studije, istraživanje i projekti
ranje HC Vardar 320

— Studije, istraživanje i projekti
ranje HC Crna Reka 240

112 — Proizvodnja i prerada ugljena

— Rudarska istraživanja, studije i
projektiranja ugljenih bazena u 
rajonu Kičevo 200

114 — Crna metalurgija

— Rudarska i metalurška istraži
vanja željeznih rudišta u Make
doniji 340

115 — Metalurgija raznobojnih metala

— Studije, istraživanja, projekti
ranje i početak izgradnje sepa
racije mangana Zletovo 90

J16 — Proizvodnja, oplemenjivanje i pre
rada nemetalnih ruda

— Tvornica porculana Titov Veles 428

— Studije, istraživanje i projekti
ranje tvornice siliko i izolaci
onog vatrostalnog materijala 383

120 — Kemijska industrija

— Tvornica kromnih spojeva 1.326

Rok završetka 
izgradnje 

godina

200

340

90

811

1954.

1953.

1.326

1955-

Kapacitet koji se postiže 
po završenju

U svrhu razvoja proizvodnje 
ugljena, industrije koksa, kemij
ske industrije kao i industrije na 
bazi derivata ugljena, gdje u pr
vom redu dolazi u obzir proiz
vodnja dušičnih gnojiva

24.000 t koncentrata mangana

6.250 tona keramike

Kapacitet po izgradnji predviđa 
se oko 20.000 tona vatrostalnog 
materijala i 4.000 tona termoizp- 
lacionog materijala

5.000 t natrijevog 
6.500 t ferolegura

bikromata i
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124 — Tekstilna industrija

— Predionica i tkaonica Štip

— Predionica i tkaonica Tetovo

— Svilarski kombinat Titov Veles

Rok završetka
igradnje
godina

2.535

1-162 1953.
‘ 1954.

708 1953.
1954.

665 1954.

1954.

Kapacitet koji se postiže
po za vršenju

5.109 t pamučnog prediva
12,100.000 m2 pamučnih tkanina

1.900 tona vunenog prediva
30.000.000 m2 vunenih tkanina

100 t končaona i 30 t prediona 
od otpadaka prirodne svile
2.000.000 m2 svilenih tkanina

511 — Železnički saobraćaj

— Željeznička pruga Prilep — Ki- 
čevo

— Izgradnja mostova na željeznič
kim prugama

Potpuno dovršenje objekata osnovne in
vesticione izgradnje društvenog plana iz 
godine 1952.

NR CRNA GORA — OBJEKTI OSNOV
NE INVESTICIONE IZGRADNJE

Ukupno u m ilijunima dinara

111 — Proizvodnja i raspodjela električne 
energije

— HC Gornja Zeta

— Rudarski istražni radovi

1.500

147

2.534

1.647

1955.

1953.

1.712 1953.

3.385

2.534

500

72 km željezničke pruge normal
nog kolosijeka

Ukupna snaga po izgradnji pred 
viđa se oko 264 MW

Potpuno dovršenje objekata osnovne in
vesticione izgradnje društvenog plana iz 
godine 1952.

SAVEZNE INVESTICIJE

U milijunima dinara

Rok završetka 
izgradnje 

godina

Kapacitet koji se postiže 
po za vršen ju

351

4.350

— NR Srbija
Željezničke pruge:
— Beograd — Valjevo 2.000

— Beogradski čvor 350

2.350

1955.

1954.

76 km željezničke pruge normal
nog kolosijeka

30 km željezničke pruge normal
nog kolosijeka

NR Crna Gora

Željeznička pruga: 
— Bar — Titograd

2 000

2.000 1955.
49 km željezničke pruge normal

nog kolosijeka



ROBNO-NOVČANA B I

Kupovni fondovi Ukupno shfžbenic! Seljaci Ostali i

I- a) Kupovni fond iz odnosa 
sa socijalističkim sekto
rom 317.241

b) Kupovni fond iz među
sobnih odnosa stanovni
štva 32.000

S v e g a  a + b 349.241 251.892 75.683 21.666

I I .  Izmjena u raspodjeli
selo__grad — 32.000 -f- 32.000

I I I .  Potrošački kredit —
saldo na koncu 1953. 2.000 2 000

IV. Kupovni fond inozemnog tu
rizma

V. Kupovni fond SRZ

VI. Kupovni fondovi ustanova i 
poduzeća

1.200 1-200

5.675 5.675

38.530 38.530

S v e g a  I. do VI- 396.646 221.892 107.683 21.666 45.405
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LANCA ZA GODINU 1953.

(U milijunima dinara)

Robni fondovi Ukupuo Radnici i 
službenici Seljaci

_ , ,, Ustanovo 
Ostali j poduzeća

Socijalistički sektor 

1) Prehrana

a) Poljoprivredni artikli 60.80" 45.600 6.400 2.400 6.400

b) Industrijski artikli (127 
grana) 32.000 22.500 5.000 2.500 2.000

2) Industrijska neprehrambe- 
na roba i lijekovi

»IV ,*  1
233.846 103.292 86.383 9.866 34.305

3) Knjige i časopisi 4.000 2.000 900 100 1.000

4) Ugostiteljstvo 34.000 21.000 9.000 2-300 1.700

S v e g a  I (1—4) 364.646 194.392 107.683 17.166 45.405

Seljačko tržište 32.000 27.500 — 4.500 —

S v e g a  I + II 396-646 221.892 107.683 21.666 45.405
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N O V ČAN I P R IH O D I I N EROBN I RAS

od toga:
Novčani prihodi Ukupno 777

rartuici I seljaci ostali 
službenici

I. Iz odnosa sa socijalističkim sek

torom

1 Platni fond
2. Putni i selidbeni troškovi
3. Novčana primanja za SRZ
4. Socijalna primanja
5- Otkup
6. Zanatstvo i usluge
7. Prevozničke usluge
8. Štednja
9. Neraspoređeni prihodi

S v e g a  I.

II. Iz međusobnog odnosa stanov
ništva

1 Plaće 
' 2. Zanatstvo i usluge

3. Prijevoz
4. Zakupi i najmovi
5. Prihodi od međusobne pro

daje stvari
6- Seljačko tržište

S v e g a  II. 

U k u p n o  I + II

199.000 199.000
8.500 8-500

11.000 11.000
77.741 68.741 6.600 2.400
64.254 64.254
9.500 9.500
7.500 6.300 1.200
6.066 3.516 1.600 950
7.000 2.500 200 4.300

390.561 282-257 89.954 18.350

2.900 2.900
9.600 600 400 8.600

600 120 480
1.282 770 512

3.000 600 2-400
32.000 32.000

49.382 4.870 32.520 11.992

439.943 287.127 122.474 30.342
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HODI STANOVNIŠTVA U GODIN I 1953.

(U milijunima dinara)

od toga:
Novčani nerobni rashodi Ukupuo . . . . —

s Ä ic i  sc|ia"  ■“ <">

I. Iz odnosa sa socijalističkim 
sektorom

1. Porezi:
a) n a  d oh o d ak  ze m ljo r a d n ik a 23-421 23.421
b) n a  doh od ak  z a n a t l i ja 1.264 1.264
c) osta la  z a n im a n ja 540 200 340
d) takse 2.000 400 1.200 400
e) osta la  b ud že tsk a  d a v a n ja 3.500 1.500 2.000

2. S ao b ra ća j i PTT 20.000 10.900 8.000 1.100
3. K o m u n a ln e  us luge 8-100 6.340 800 960
4 Z ana ts tv o  i  us luge 4.800 2.860 1.650 290
5. K u ltu r n e  i zd ravs tvene  d je 

la tn o s t i 5.800 3.500 1.700 600
6. Š te d n ja 3.895 2.785 900 210

S v e g a  I. 73.320 26-985 39.171 7.164

II. Iz međusobnog odnosa stanov
ništva

1- Plaće 200 140 60
2. Zanatstvo i usluge 12.300 6.193 4.920 1.187
3. Prijevoz 600 400 100 100
4. Zakupi i najmovi 1.282 1.217 65
5. Rashodi od međusobne pro

daje stvari 3.000 300 2.600 100

S v e g a  II. 17.382 8.250 7-620 1.512

U k u p n o  I + II 90.702 35.235 46.791 8.676

Kupovni fond:
I. Iz odnosa sa socijalističkim 

sektorom
II. Iz međusobnog odnosa stanov

ništva

III. U k u p n o

317.241

32.000

349.241 251.892 75.683 21-666
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I Z V E Š T A J
ODBORA ZA PRIVREDNI PLAN I FINANSIJE VEČA NARODA O 
PREDLOGU DRUŠTVENOG PLANA FEDERATIVNE NARODNE 

REPUBLIKE JUGOSLAVIJE ZA 1953 GODINU

NARODNA SKUPŠTINA FNRJ
VEĆE NARODA 

'Odbor za privredni pLam i  finansije 
Br. 27

24 decembra 1952 godine 
Beog.rad

VEĆU NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ

B e o g r a d

Odbor za privredni plan i finansije Veča naroda Narodne skupštine 
FNRJ, na svojim sednicama od 20 i 22 decembra' 1952 godine, pretre
sao je Predlog društvenog plana Federativne Narodne Republike Jugo- 
.slavije za 1953 godinu, koji mil je pod ne t od strane Pretsednika Veča 
naroda, a koji je Vlada FNRJ podnela Narodnoj skupštini FNRJ na 
razmatranje i odobrenje na osnovu čl. 63 Ustava FNRJ. Posle saslu
šanja izveštaja i obrazloženja koje je dao poveremk Vlade i posle 
-diskusije o amandmanima i predlozima, koje su dale narodne skupštine 
narodnih republika, Odbor za privredni plan i finansije Veća naroda 
jednoglasno se saglasio da se pretresani Predlog društvenog plana 
FNRJ za 1953 godinu usvoji uz sledeče izmene:

U pvom redu, na stranii 7, u tač. 1, stav prvi, brišu se reči ».će se 
-ostvariti« i zamenjuju sa »treba da se ostvari«.

U prvom delu, na strani 7, u 3 stavu, tač. 1, brišu se reči »ostva:- 
riće se« i zamenjuju sa »treba da se ostvari«.

Na strani 7, u tač. 2, stav 3, brišu se reči »cstvariće se« i zame
njuju sa »treba da se ostvari«.

Na strani 8, u tač. 3, stav 3 u 4 redu odozgo brišu se reči »iz sred
stava preduzeća« i zamenjuju sa »investicije .preduzeća i fonda za slo
bodno raspolaganje«.

U prvoj glavi, strana 12, peti red odozgo, brišu se reči »grana 313
— Eksploatacija šuma 100«.

Indeks koriščenja kapaciteta n eksploataciji šuma ne može se defi- 
nisati i usled toga ovo ne može postati kao zakonska obaveza.

U drugoj glavi, na stranii. 19, u devetom redu odozgo za trgovin
ska preduzeća briše se reč »prosečna« i zamenjuje sa »minimalna«.

Stopa akumulacije ii fondova za državna trgovinska preduzeća u 
Predlogu plana iska*zana je kao prosečna. Predlaže se da stopa akumu
lacije i fondova od 60 bude minimalna iz sledečih razloga:

Trgovinska preduzeća treba da posluju* na tržištu pod jednakim 
.uslovima. Određivanjem stope akumulacije i fondova .kao minimalne 
'najveći deo trgovačkih preduzeća poslovaće pod istim uslovima. Među-
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tim izvesna preduzeća koja posluju određenim proizvodima ostvaruju 
veću stopu akumulacije i fondova od 60, te će društvenim planom sreza 
(grada) stopa moći da bude povećana i time otklonjene neopravdano vi
soke zarade jednom malom broju trgovinskih preduzeća. Ovo ne deluje 
na princip da preduzeća koja bolje posluju postižu veće zarade.

Određivanje stope akumulacije i fondova ispod 60 moglo bi stvo
riti neopravdan konkurentski položaj izvesnim preduzećima, usled čega 
.se i predlaže određivanje minimalne stope od 60.

U trećoj 'glavi, strana 19, prvi stav, briše se reč »iznosiće« i zame
njuje sa »treba da iznosi«.

U četvrtoj glavi, strana 24, iza tač. C dodaje se tač. D koja glasi: 
»Preostali iznos akumulacije i fondova raspodeljuje se društvenim pla
novima narodnih republika i narodnih odbora«.

U istoj glavi i na istoj strani briše se peti stav u celini sa odgovara
jućom skalom koja ulazi u dokumentaciju Društvenog plana FNRJ.

Predlog da skala uđe u dokumentaciju obrazlaže se sledečim:
Primenom skale utvrđeni su iznosi akumulacije i fondova kojima 

so pokazuju rashodi saveznih organa. Time je primenjeno jednako 
merilo za sve narodne republike. Ovim putem utvrđen je iznos akumu
lacije i fondova koji se sa područja pojedinih narodnih republika ^zdvaja 
za savezne potrebe. Ovo izdvajanje izraženo je kroz procenat učešća 
saveznih organa u glavi IV pod <C i ovaj prooenat će se primenjivati. 
Prema tome skala služi kao jednako merilo da se utvrde navedeni pro
centi koji su zakonska obaveza. Usled toga, skala ne treba da uđe u 
zakonski tekst, već treba da bude iskazana; u dokumentaciji. U istoj 
glavi na strani 24 i. 25 briše se šesti stav, i zamenjuje se sledečim 
tekstom:

»Ukoliko se društvenim planovima srezova i gradova povećaju 
stope akumulacije i fondova preko stopa akumulacije i fondova kojima 
se osigurava iznos akumulacije i fondova za pokriće saveznih potreba, 
i time pred vid' veći iznos akumulacije i fondova, ovaj povećani iznos 
raspodeljuje se društvenm planom sreza (grada) u procentima na fon
dove preduzeća i fondove sreza (grada).

Stope akumulacije i fondova kojima se osigurava iznos za pokriće 
jsäveznih potreba iskazuju se u posebnom aneksu društvenih planova 
narodnih republika.

Ukoliko se društvenim planovima srezova i gradova odrede stope 
akumulacije i fondova koje remete opšte proporcije saveznog društve
nog plana ili proporcije društvenih planova narodnih republika, Prezi- 
•dijum FNRJ i prezidijumi narodnih republika mogu korigovati ovakve 
stope akumulacije i fondova«.

U petoj glavi, strana 25, u trećem stavu, treći red odozgo, brišu se 
T e č i »ne podleže« i zamenjuje se sa »ne podležu«.

U dokumentaciji uz Predlog društvenog plana za 1953 godinu, u 
prilogu broj 2, na strani 42, kod rudnika i železare Vareš briše se:
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1953
1954
1955
1956

i zamenjuje sa:

»Rok završetka izgradnje 
godina

1953
1954
1955
1956

» R o k  z a v r š e t k a  i z g r a d n j e

g o d i n a

Kapacitet koji se postiže 
po završenju

400.000 t železne rude
300.000 t
500.000 t
250.000 t „ „ «

Kapacitet koji se postiže 
po završenju

500.000 t železne rude
300.000
300.000
450.000

Na istoj strani kod topionice i livnice Ilijaš briše se:

»Rok završetka izgradnje 
godina

1954

i zamenjuje sa:

»Rok završetka izgradnje 
godina 

1954

Kapacitet koji se postiže 
po završenju

81.000 t sirovog železa
18.000 t livenih cevi 
.15.000 t kokila
4.500 t valja,ka
4.000 t mašinskog liva«

Kapacitet koji se postiže 
po završenju

81.000 t sirovog gvožđa
15.000 t livenih cevi
18.000 t kokila
3.000 t valjak a
8.100 t mašinskog liva«

Primedbe prezxlijuma narodnih skupština ns;rodnih republika koje 
Odbor nije usvojio:

1) Primedbu Prezidijuma Narodnog sabora NR Hrvatske da se 
utvrde različiti procent’ učešća po granama sredstava za slobodno 
raspolaganje preduzeća, obzirom da ne postoji objektivno merilo koje 
\r -se moglo postaviti.

2) Primedbu Prezidijuma Narodne skupštine NR Slovenije da se 
uvede jedinstvena stopa akumulacije i fondova za istovrsnu proiz
vodnju, Odbor smatra principijelno pravilnom alv obzirom da se u 
savezno-m društvenom planu određuju prosečne stope, a da se sreskim 
društvenim planovima određuju stope koje primenjuju preduzeća:, ova 
primedba se u saveznom društvenom planu ne može sprovesti.

3) Odbor nije usvojio primedbe Prezid1 juma Narodne skupštine 
NR Slovenije u pogledu investicija, koje se primedbe sastoje u sledečem:
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1. Predlaže se da se izgradnja trećeg agregata hidrocentrale Vuze
nica, koja je u .planu predvidena da se završi u 1954 godini, odloži na 
neodređeno vreme. Odbor smatra da nema objektivnih razloga koji idu 
u «prilog produžetku roka itrećeg agregata hidrocentrale Vuzenica.

2. Predlaže se da se u osnovnom planu utvrde studije i istraživanja 
za hidrocentrale Ožbolt i Maučiče. Proširivanje osnovnog planai ovim 
istraživanjem nije nužno, a privredni organi NR Slovenije mogu ova 
istraživanja vršiti i bez njihovog fiksiranja u saveznom društvenom 
planu.

3. Predlog društvenog plana predviđa da se u 1953 godini u žele- 
zari štore postigne kapacitet od 20.000 tona sirovog železa. U primed- 
bama se iznos: da 6e se ovaj kapacitet postići, ali će biti potrebno još 
190 miliona dinara za aglomeraciju i vodovodnu regulaciju. Suma pred
viđena zai železaru Štore stavljena je u Predlogu plana prema predlogu 
Privrednog sa veta NR Slovenije, te ukoliko nedostaje 190 miliona dinara 
za aglomeraciju п vodovod, sumu predviđenu za Štore treba povećati iz 
suma predviđenih za ostale investicije.

U pogledu povećanja dosadašnjeg kapaciteta od 3500 tona obra
đenih valjaka na 6000 tona, smatra se da ovo povećanje zasada nije 
potrebno obzirom na postignute kapacitete železare Ilijaš.

U pogledu primedbe 'NR Slovenije da je suma od 3,88 milijardi 
premala za dovršenje objekata iz 1952 godine, i da treba radi 'toga 
produžiti rokove izgradnje, Odbor je stao na stanovište da se rokovi 
izgradnje ovih objekata ne mogu produžiti, već da treba -’z sume pred
viđene za ostale investicije u prvom redu pođmirit« dovršenje ovih 
objekata; pri tome ne treba ulaziti *u nova proširenja koja planom nisu 
predviđena.

4. Iz istih razlega Odbor nije usvojio primedbu Prezidijuma Na
rodne skupštine NR Bosne i Hercegovine da se produži rok izvršenja 
montaže 'tri agregata na hidrocentrali Jablanici sa: ukupno 84 megavata 
od 1955 godine na 1956 godinu.

Odbor za privredni plan i finans:je Veća naroda usvojio je pred
loženi’ Društveni plan FNRJ za 1953 godinu jednoglasno i stoga pred
laže Saveznom veću da ga i ono u celosti usvoji.

Za svog izvestioca Odbor ie odredio narodnog poslan:ka Miljovski 
Kirila.

Za sekretara Potpretsednik
Odbora za privredni plan i finansije

Radivoj Davidović, s. r. Vlajko Begović, s. r.
Članovi:

Vasil Gjorgov, s. r., Josip Jeras, s. r., Beno Kotnik, s. r., Milosav Milo
savljevič, s. r., Kiril Miljovski, s. r., Milija Kovačevič, s. r., Radisav 
Nedeljković, s. r., Mile Peruničić, s. r., Dragutin Saiii, s. r., Kosan Pavlo
vič, s. r., Aleksa Tomić, s. r., Aleksandar Šević, s. r.,Josip Šestan, s. r., 

Jevto Šćepanović, s. r., Radivoj Jovanovič, s. r.
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I Z V E Š T A J
ODBORA ZA PRIVREDNI PLAN I FINANSIJE SAVEZNOG VEĆA
0  PREDLOGU DRUŠTVENOG PLANA FEDERATIVNE NARODNE

REPUBLIKE JUGOSLAVIJE ZA 1953 GODINU

NARODNA SKUPŠTINA FNRJ 
SAVEZNO VEĆE

•Odbor zn privredni ipiam i finansije 
Br. 27

24 decembra 1952 godine 
Beograd

SAVEZNOM VEĆU NARODNE SKUPŠTINE FNRJ

B e o g r <a> d

Odbor za .privredni iplan i finansije Narodne skupštine FNRJ, na 
svojim sednicama od 20 ii 22 decembra 1952 godine, pretresao je Pre
dlog društvenog plana Federativne Narodne Republike Jugoslavije za
1953 godinu, koji mu je podnet od strane Pretsednika Saveznog veća, 
a koji je Vlada FNRJ podnela Narodnoj skupštini FNRJ na razmatranje
1 odobrenje na osnovu čl. 63 Ustava FNRJ. Posle saslušanja 'izveštaja 
i obrazloženja koje je dao po veren ik Vlade i posle diskusije o amand
manima i predlozima, koje su dale narodne skupštine narodnih repu
blika, Odbor za privredni plan ii finansije Saveznog veća jednodušno se 
eaglasio da se pretresani Predlog društvenog plana FNRJ za 1953 go
dinu usvoji uz sledeče izmene:

U prvom redu na strani 7, u tač. 1, stav prvi, brišu se rečii »će se 
ostvariti« i zamenjuju sa »treba da se ostvari«.

U prvom delu, na strani 7, u trećem stavu, dač. 1, brišu se reči 
»ostvariće se« i zamenjuju sa »treba da se ostvari«.

Na strani 7, u tač. 2, stav treći1, 'brišu se reči »ostvariće se« i zame
njuju sa »treba da se ostvari«.

Na strani 8, u tač. 3, stav 3, u četvrtom redu odozgo brišu se reči 
»iz sredstava preduzeća« i zamenjuju sa »investicije preduzeća i fonda 
za slobodno raspolaganje«.

U prvoj glavi', strana 12, peti red odozgo, brišu se reči »grana 313
— Eksploatacija šuma 100«.

Indeks koriščenja kapaciteta u eksploataciji šuma ne može se defi- 
nisati i usled toga ovo- ne može postati kao zakonska obaveza..

U drugoj glavi na strani 19, u devetom redu odozgo, za trgovinska 
preduzeća briše se reč »prosečna« i zamenjuje sa »minimalna«.

Stopa akumulacije i fondova za državna trgovinska preduzeća u 
Predlogu plana iskazana je kao prosečna. Predlaže se da stopa akumu
lacije i fondova od 60 bude minimalna iz sledečih razloga:

Trgovinska preduzeća treba da posluju na tržištu pod jednakim 
uslovima. Određivanjem stope akumulacije i fondova ikao minimalne 
najveći deo trgovačkih preduzeća poslovaće -pod istim uslovima. Medu-
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tim, izvesna preduzeća kojai iposluj'u određenim proizvodima ostvarujir 
veću stopu akumulacije q fondova od 60, te će društvenim planom sreza 
(grada) stopa moći da bude povećana ii time otklonjene neopravdano vi
soke zarade jednom malom broju trgovačkih preduzeća. Ovo ne deluje 
nai princip da preduzeća koja bolje .posluju postižu veće zarade.

Određivanje stope akumulacije d fondova ispod 60 moglo bi stvo
rit; neopravdan konkurentski položaj izvesnim preduzećima, usled čega 
se i predlaže određivanje minimalne stope od 60.

U itrećoj glavi, strana 19, prvi stav, briše se reč »iznosce« i zame
njuje sa »treba, da iznosi«.

U četvrtoj glavi, strana 24, iza tač. C dodaje se tač. D koja glasi: 
»Preostali iznos akumulacije i fondova raspodeljuje se društvenim pla
novima narodnih republika i narodnih odbora«.

U istoj glavi i na istoj strani briše se peti stav u celini sa odgova
rajućom skalom koja ulazi u dokumentaciju Društvenog plana FNRJ-

Predlog da skala uđe u dokumentaciju obrazlaže se sledečim:
Primenom skale utvrđeni su iznosi akumulacije i fondova kojima 

se pokazuju rashodi saveznih organa. Time je primenjeno jednako 
merilo za sve narodne republike. Ovim putem utvrđen je iznos akumu
lacije i fondova koji se sa područja pojedinih narodnih republika izdvaja 
za savezne potrebe. Ovo izdvajanje izraženo je kroz procenat učešća 
saveznih organa u glavi IV pod C i ovaij procenat će se primemjivatL 
Prema tome skala služi kao jednako merilo da se utvrde navedeni pro
centi koji su zakonska obaveza. Usled toga, skala ne treba d>a> uđe u 
zakonski tekst, već treba da bude (iskazana u dokumentaciji, U istoj 
glavi na strani 24 i 25 briše se šesti stav, ii zamenjuje se sledećim 
tekstom:

»Ukoliko se društvenim planovima srezova i gradova povećaju 
stope akumulacije i fondova preko stopa akumulacije i fondova kojima 
se osigurava' iznos akumulacije i fondova za pokriće saveznih potreba, 
i time predvidi veći iznos akumulacije i fondova, ovaj povećani iznos 
raspodeljuje se društvenim planom sreza (grada) u procentima na fon
dove preduzeća i fondove sreza (grada).

Stope akumulacije i1 fondova kojima« se osigurava iznos za pokriće 
saveznih potreba iskazuju se u posebnom aneksu društvenih planova 
narodnih republika.

Ukoliko se društvenim plonovima srezova i igradova odrede stope 
akumulacije i fondova koje remete opšte proporcije saveznog društve
nog plama ili proporcije društvenih planova narodnih republika, Prezi- 
dijum FNRJ i prezidijumi narodnih republika mogu korigo'vati ovakve 
stope akumulacije i fondova«.

U petoj glavi', strana 25, u trećem stavu, treći red odozgo, brišu 
se reči »ne podleže« i zamenjuju se sa »ne podležu«.

U dokumentaciji uz Predlog društvenog plana za 1953 godinu, u 
prilogu broj 2, na strani 42, kod rudnika i železare Vareš briše se:
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» R o k  z a v r š e t k a  i z g r a d n j e

g o d i n a

K a p a c i t e t  k o j i  s e  p o s t i ž e

p o  z a v r š e n j u

1953
1954
1955
1956

i zamenjuje sa:

»Rok završetka izgradnje 
godina

1953
1954
1955 

, 1956

400.000 t železne rude
300.000 t
500.000 t
250.000 t „ „ «

Kapacitet koji se postiže 
po završenju

500.000 t železne rude
300.000 -t
300.000 t
450.000 t „ „ «

Na istoj strani kod topionice i livnice Iliijaiš 'briše se:

»Rok završetka izgradnje 
godina

1954

i zamenjuje sa:

»Rok završetka izgradnje 
godina

1954

Kapacitet koji se postiže 
po završenju

81.000 t sirovog železa
18.000 t livenih cevi
15.000 t kokila
4.500 t valjaka
4.000 t mašinskog liva«

Kapacitet koji se post'že 
po završenju

81.000 t sirovog gvožđa
15.000 t livenih cevi
18.000 t kokila
3.000 i  valjak a
8.100 t mašinskog liva«

Primedbe prezidijuma' narodnih skupština narodnih republika koje 
Odbor nije usvojio:

1) Primedbu Prezidijuma Narodnog sabora NR Hrvatske da se 
utvrde različiti procenti učešća po granama sredstava za slobodno ras
polaganje preduzećai, obzirom da ne postoji objektivno merilo koje bi 
se moglo postavit5.

2) Primedbu Prezidijuma. Narodne skupštine NR Slovenije da- se 
uvede jedinstvena stopa akumulacije i fondova za istovrsnu proizvodnju, 
Odbor smatra prnicipijelno pravilnom ali obzirom da se u saveznom
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društven om .planu određuju prosečne stope, ,a da* se sreskim društve
nim planovima određuju stope koje primenjuju preduzeća, ovai pri- 
medba se u saveznom društvenom planu ne može provest’.

3) Odbor nije usvojio primedbe Prezidijuma Narodne skupštine 
NR Slovenije u pogledu investicija, koje se primedbe sastoje u sledečem:

1. Predlaže se da se izgradnja trećeg agregata (hidrocentrale Vuze
nica, ikoja je u planu predviđena da se završi u 1954 godini1, odloži; na 
neodređeno vreme. Odbor smatra d'a nema objektivnih razlega koji idu 
u p r i l o g  produžetku roka trećeg agregata hidrocentrale Vuzenica.

2. Predlaže se da se u osnovnom planu utvrde studije i istraživanja 
za hidrocentrale Ožbolt i Maučiče. Proširivanje osnovnog planai ovim 
istraživanjima nije nužno, a privredni organi NR Slovenije mogu ova 
istraživanja vršiti i bez njihovog fiksiranja u saveznom društve
nom planu.

3. Predlog društvenog plana predviđa da se u 1953 godini u žele- 
zari Štore postigne kapacitet od 20.000 tona sirovog železa. U primed- 
bama se iznosi da će se ovaj kapacitet postići, ali će biti potrebno još 
190 miliona dinara za aglomeraciju i vodovodnu regulaciju. Suma pred
viđena za železaru Štore stavljena je u predlogu plana prema predlogu 
Privrednog saveta NR Slovenije, te ukoliko nedostaje 190 miliona di
nara za aglomeraciju i vodovod, sumu predviđenu za Štore treba pove
ćati iz suma predviđenih za ostale investicije.

U pogledu povećanja dosadašnjeg kapaciteta od 3.500 tona obra
đenih va-ljaka na 6.000 tona, smatra se da ovo povećanje zasada nije 
potrebno obzirom na postignute kapacitete železaire Ilijaš.

U pogledu primedbe NR Slovenije da je suma od 3,88 milijardi 
premala za dovršenje objekata iz 1952 godine, i da treba radi toga 
produžiti rokove izgradnje, Odbor je stao na stanovište d*a se* rokovi 
izgradnje ovih objekata ne mogu produžiti, već da treba iz sume pred
viđene za ostale investicije u prvom redu podmiriti dovršenje ovih 
objekata; pri tome ne treba ulaziti u nova proširenja koja planom nisu 
predviđena.

4) Iz istih razloga Odbor nije usvojio primedbu Prezidijuma Na
rodne skupštine NR Bosne i Hercegovine da se produži rok izvršenja 
montaže tri agregata na hidrocentrali Jablanici sa ukupno 84 megavata 
od 1955 godine na 1956 godinu.

Odbor za privredni plan i finansije Saveznog veća usvojio je pre
dloženi Društveni plan FNRJ za« 1953 godinu jednoglasno i stoga pre
dlaže Saveznom veću da ga i ono u celosti usvoji.
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Za svog 'z vest i oca Odbor je odredio narodnog poslanika Toneta 
Fajfara.

7 , , Pretsednik
a sekieiaia Odbora za privredni plan i finansije

Rista Antunović, s. r. Jovan Veselinov, s. r.

Članovi:

Ljubo Babić, s. r., Komnen Cerović, s. r., Tone Fajfar, s. r., Janez 
Hribar, s. r., Filip Lakuš, s. r., Voja Leković, s. r., Miloš Minic, s. r., 
Doka Pajković, s. r., Paško Romac, s. r., Dobrosav Tomašević, s. r., 

Dobrivoje Radosavljevič, s. r., Ante Raos, s. r.

306

\



NARODNA SKUPŠTINA FNRJ NARODNA SKUPŠTINA FNRJ
Veće naroda Savezno veće

Br. 284 Br. 214

19 decembra 1952 god. 19 decembra 1952 god.

Beograd Beograd

P R E D L O G
ZAKONA O BUDŽETU FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE 

JUGOSLAVIJE (SAVEZNOM BUDŽETU) ZA 1953 GODINU

Član 1

Savezni budžet za 1953 godinu sa posebnim prilozima sadrži:

I Savezni budžet: 

sa prihodima od — —  —  —  —  —  Dinara 178.425,000.000
sa rashodima od —  —  — —  —  — м 229.100,000.000

i viškom rashoda od —  —  —  — —  Dinara 50.675,000.000

II Predračune ustanova sa samostalnim finansiranjem: 

sa prihodima od — —  —  —  —  —  Dinara 278,259.000
sa rashodima od —  —  —  —  —  —  _  __631,999.000

i viškom rashoda od — —  — — —  Dinara 353,740.000

Č l a n  2

Razlika između rashoda i prihoda u Saveznom budžetu u iznosu 
od 50.675,000.000 dinara pokriće se iz raspoloživih rezervi, zajmo
vima i pomoćima iz inostranstva.

Član 3

Ukoliko se sredstva za pokriće viška rashoda predviđena u čl. 2 
ne ostvare u punom iznosu, Vlada FNRJ će za neostvareni iznos 
ovih sredstava srazmerno smanjiti rashode saveznog budžeta.

Član 4

Viškovi rashoda u predračunima ustanova sa samostalnim fi
nansiranjem, u ukupnom iznosu od 353,740.000 dinara, pokrivaju зе 
dotacijama iz Saveznog budžeta.

Član 5

Ovlašćuje se Vlada FNRJ da negativne razlike pri realizaciji 
domaćih proizvoda na inostranom tržištu i inostranih proizvoda na 
domaćem tržištu pokriva pozitivnim razlikama od realizacije uve-
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zenih proizvoda na domačem tržištu. U tu svrhu pri Vladi FNRJ 
obrazovaće se poseban fond.

Nadzor nad ovim fondom vrši Ministar finansija FNRJ.

Clan 6

Naknade (regresi) mogu se priznavati privrednim organizacijama 
za pokriće gubitaka koji nastanu usled sprovođenja privredno- 
upravnih mera saveznih organa. Propise o načinu i uslovima isplate 
regresa na zakonu osnovanih donosi Vlada FNRJ.

Clan 7

Ovlašćuje se Prezidijum Narodne skupštine FNRJ da rashode 
u predračunu Ministarstva finansija FNRJ, za ostale organe državne 
uprave, rasporedi na novoosnovane savezne organe i utvrdi njihove 
predračune, kao i da prilikom ukidanja, spajanja i menjanja sa
veznih organa postupi na isti način sa sredstvima predviđenim u 
njihovim predračunima. Ovako utvrđene predračune saveznih 
organa Prezidijum Narodne skupštine FNRJ šalje na saglasnost 
Odboru za privredni plan i finansije.

Clan 8

Ovlašćuje se Vlada FNRJ:

1) da uredbama može menjati i dopunjavati postojeće propise i 
tarife o taksama,

2) da na teret sredstava prenetih fondova državnih privrednih 
preduzeća na dan 31 decembra 1951 godine kao i na teret drugih 
prihoda iz 1951 godine, preostalih po izmirenju obaveza po budže
tima za 1951 godinu, može izvršiti likvidaciju potraživanja Narodne 
banke FNRJ prema državi na osnovu isplaćenih regresa, promene 
pariteta dinara kao i po drugim osnovama.

Clan 9

Ovlašćuje se Ministar finansija FNRJ da može vršiti preglede 
izdataka za lične i materijalne rashode po predračunima saveznih 
organa i ustanova, kao i vršiti kontrolu upotrebe dotacija datih iz 
saveznog budžeta. Po potrebi Ministar finansija FNRJ može u ovim 
slučajevima propisati i prethodnu kontrolu ovih izdataka.

Clan 10

Nacrti pravnih propisa organa Vlade FNRJ, čije sprovođenje 
predviđa nove ili povećane izdatke, moraju se dostaviti na prethodnu 
saglasnost Ministru finansija FNRJ.
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Član 11

Nova povečanja službeničkih mesta u saveznim organima i 
ustanovama, ukoliko nije doneto definitivno rešenje o sistematiza
ciji, mogu se ustanovljavati samo uz saglasnost Pretsednika Saveta 
za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti Vlade FNRJ i Ministra 
finansija FNRJ. Nova postavljenja mogu se vršiti u okviru odobrene 
sistematizacije ukoliko su za tu svrhu u budžetu obezbeđena po
trebna finansiska sredstva.

Clan 12

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objavljivanja u »Službenom 
listu Federativne Narodne Republike Jugoslavije«, sa primenom od
1 januara 1953 godine.
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P R E G L E D  P R IH O D A  I  R A S H O D A  
BUDŽETA FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

(savezni budžet)

P R I H O D I R A S H O D I

1. Prihodi iz privrede: 
deo društvenog do
prinosa -------
porez na pi'omet — 
porez na višak fon
da plata ------
razlika u cenama 
pri izvozu i uvo
zu -----------  7.450,000.000
k a m a t e ------  14.672,775.000 161.938,835.000

3. Prihodi saveznih ustanova i nadle-
š t a v a ----------- ---------- 2.420,691.000

4. Ostali p r ih o d i----------------  4.650,000.000
5. Višak prihoda iz prethodne godine 9.415,474.000
6. Prihodi iz raspoloživih rezervi, zaj-

1. Dotacije privredi — -----------  8.000,000.000

2. Prosveta i narodna k u l t u r a ---  1.364,897.000

3. Socijalno staranje--------------  10.416,536.000

4. Zdravstvena zaštita — --------- 845,346.000

5. Narodna odbrana — — -------  180.000,000.000

6. Državna uprava, sudstvo i tuži-

oštvo — — ------------------- 5.304,221.000

7. Dotacije:

NR Crnoj Gori — 2.252,000.000

NR Makedoniji — 1.327,000.000 3.579,000.000

8. Budžetski rezervni fond i obaveze 

države:

Budžetski rezervni

fo n d ------------- 6.000,000.000

Obaveze po zajmo
vima u zemlji i
inostranstvu-----  12.090,000.000

Obaveze po budže
tima iz ranijih go
dina -----------  1.500,000.000 19.590,000.000

138.739,860.000
1.000 ,000.000

76,200.000

Ukupno prihodi: 229.100,000.000 Ukupno rashodi: 229.100,000.000



P R E G L E D
PRIHODA I RASHODA BUDŽETA FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE (SAVEZNI BUDŽET) PO DELOVIMA I RAZDELIMA

1 D E O 2 D E O 3 D E O 4 D E O 5 D E O 6 D E O 7 D E O 8 D E O

S V E G A o<u•o
N
ПЈoc

R A S H O D I
Dotacije
privredi

Prosveta 
i narodna 

kultura
Socijalno
staranje

Zdravstvena
zaštita

Narodna
odbrana

Državna 
uprava, sud
stvo i tuži

oštvo

Dotacije
narodnim

republikama

Budžetski 
rezervni fond 

i obaveze 
države

UKUPNO oa>
X }
N
ПЈCć

138.739,860.000
1,000,000.000

76,200.000
22.122,775.000
2.420.691.000

500.000.000
650.000.000 

3.500,000.000
9.415.474.000

50.675,000.000

1
2
3

4
5 
t>
7

8 
9

10 
1 ( 
12
13
14

15
16

17
18
19
20 
21 
22
23
24

25
26

27

28

I.
Narodna skupština---------------------------------------------
Prezidi j um "Narodne skupštine------------ — ---------
Javno tužioštvo — — — -------------------------------
II. ORGANI DRŽAVNE UPRAVE
Ministarstvo narodne od b ra n e---------------------------
Ministarstvo inostranih poslova — -----------------
Ministarstvo unutrašnjih p o s lo v a ----------------------
Ministarstvo finansija i ostali savezni organi

državne uprave — — ------------------------------------
Javno pravobranioštvo — — --------------------------
Privredni sa v e t---------------------------------------------------
Savezna uprava hidrometeorološke s lu žb e-------
Glavna geodetska uprava — --------------------------
Savezni zavod za statistiku i ev id en c iju -------
Uprava za materijalne rezerve---------------------------
Glavna uprava civilnog vazduhoplovstva-------
III. ORGANI PRAVOSUĐA
Vrhovni sud -------------------------------------------------------
Glavna državna arbitraža — ---------------------------
IV. SAVEZNE USTANOVE I ORGANIZACIJE
Akademiski s a v e t-------- --------------------------------------
Bibliografski institut — ------------------------------------
Leksikografski z a v o d -----------------------------------------
Savezni institut za zaštitu spomenika kulture
Državna arhiva — — — -------------------------------
Savezni zavod za ispitivanje le k o v a -----------------
Centar za osposobljavanje invalida za r a d -------
Jugoslovenski nacionalni komitet za poljopri

vredu FAO — — — ------------------------------------
Institut za ispitivanje strukture m a te r ije -------
Uprava za rudarska istraživanja i rudarske stu

dije ----------------------------------------------------------------- -
Direkcija p o š ta ---------------------------------------------------
V. INVALIDNINE
Invalidske prinadležnosti — — ----------------------
VI.
Dotacije narodnim repu blikam a----------------------
Budžetski rezervni fond i obaveze d rža v e -------

8.000,000.000

730.000
2,000.000

216.007.000
63.258.000

657.920.000

113.033.000
17.289.000
15.430.000
25.797.000

46.159.000
11.826.000
40.046.000
10.994.000
4.850.000
6.180.000

1.980.000
94.570.000

35.574.000
1.254.000

575,000.000

378.000

20,048.000

7,610.000

9.813,500.000

65,776.000

779,570.000

180.000.000.000

34.169.000
51.500.000

368.272.000

1.583.156.000
1.218.296.000

1.106.420.000
13.700.000

234.649.000
20.402.000
88.926.000

441.596.000
12.041.000

108.527.000

9,091.000
13.476.000

34.899.000
53.500.000

368.272.000

180.000,000.000
11.799.163.000 
1.281,554.000

10.405.116.000
13.700.000

347.682.000
38.069.000

104.356.000
467.393.000

12.041.000
108.527.000

9.091.000
13.476.000

46.159.000
11.826.000
40.046.000
10.994.000
4.850.000
6.180.000

20.048.000

1.980.000
94.570.000

35.574.000
8.864.000

10.593.070.000

1
г
3

4
5
6

7
8 
9

10
11
1 2
13
14

15
16

17
18
19
20 
21 
'22
23

24
25

26
27

28

29
30

3.579,000.000
19.590,000.000

3.579,000.000
19.590.000.000

29
30

229,100.000.000 !
i

U K U P N O 8.000,000.000 1.364,897.000 10.416,536.000 845,346.000 180.000,000.000 5.304,221.000 3.579,000.000 19.590,000.000 229.100,000.000



P R E D R A Č U N  

USTANOVA SA SAMOSTALNIM FINANSIRANJEM

P R I H O D I R A S H O D I

1 Sopstveni prihodi ustanova------

2 Subvencija iz b u d ž e t a ---------

278.259.000

353.740.000

1 Lični rashodi — --------------

2 Materijalni rashodi — ---------

178.037.000

453.962.000

Ukupno: 631,999.000 Ukupno: 631,999.000



1 DEO — PR IHOD I IZ  PRIVREDE

1 RAZDEO — DEO DRUŠTVENOG 

DOPRINOSA

Deo društvenog doprinosa privred
nih preduzeća na teritoriji svih 
narodnih repub lika------------ 138.739.860.000

Svega 1 razdeo 138.739.860.000

2 RAZDEO — POREZ NA PROMET

Deo poreza na promet na teritoriji 
svih narodnih repub lika------ 1.000.000.000

Svega 2 razdeo 1.000.000.000

3 RAZDEO — POREZ NA VIŠAK 

FONDA PLATA

Porez na višak fonda plata privred
nih preduzeća na teritoriji svih 
narodnih repub lika------------ 76,200.000

Svega 3 razdeo 76,200.000

4 RAZDEO — OSTALI PRIHODI 

IZ  PRIVREDE

Razlika u cenama u prometu sa 
inostranstvom — — --------- 7.450.000.000

Kamate po kreditima kod Narodne
14.672.775.000

Svega 4 razdeo 22.122.775.000

UKUPNO 1 DEO 161,938,835.000

3 DEO — PR IHOD I SAVEZNIH  

USTANOVA I  NADLESTAVA

1 RAZDEO — MINISTARSTVO 

NARODNE ODBRANE 

Prihodi vojnih ustanova i nadleštava 2.217.845.000

Svega 1 razdeo 2.217.845.000
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P R I H O D I  lz,n<>\ ‘“Ј??Dozic-.re oerlije

2 RAZDEO — MINISTARSTO 

INOSTRANIH POSLOVA

Ministarstvo inostranih poslova 

Prihodi od konzularnih taksa i osta
li prihodi diplomatskih pretstav-
ništava u inostranstvu--------- 61,100.000

Svega 2 razdeo 61,100.000

3 RAZDEO — MINISTARSTVO 

UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Viša škola za unutrašnju upravu —
Zemun

1 Naknada slušalaca za ish ranu----  6,850.000

Škola za oficire Narodne milicije,
Sremska Kamenica

1 Prihodi ekonom ije-- --------  13,950.000
2 Prihodi školskih rad ion ica-------  20.000
3 Prihodi od stambenih zg rad a----- 90.000 14,060.000

Svega 3 razdeo 20,910.000

4 RAZDEO — MINISTARSTVO FI- 

NANSIJA I OSTALI SAVEZNI 

ORGANI DRŽAVNE UPRAVE

10 Biro za organizaciju uprave i pri
vrede

1 Od prodaje „Biltena” -----------  250.000
2 Od ustupanja elaborata drugim usta

novama i p re d u ze ć im a------  150.000 400.000

11 Savezna uprava za pronalazaštvo

1 Od prodaje „Biltena” ------------  600.000
2 Od objava odobrenih p rav a------- 120.000
3 Od Međunarodne unije za zaštitu

industrijske svojine — ------  1,000.000 1,720.000

12 Uprava pomorstva

1 Od pristanišnih i zimovničkih taksa 13,000.000
2 Od zakupa prevoza — ---------  2,000.000
3 Ostali p r ih o d i-----------------  200.000 15,200.000
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13 Pomorska oblast, Rijeka
1 Lučke tak se-------------------  23,000.000
2 Pilotaža brodova — — --------  10,000.000
3 Iskorišćavanje pomorskih javnih do

bara — — — --------------  590.000
4 Pregledi brodova — — --------  780.000
5 Ostali prihodi — — ----------- ---------------------710.000 35,080.000

14 Pomorska oblast, Split
1 Lučke tak se-------------------  11,000.000
2 Pilotaža — — ----------------  5,000.000
3 Pregled i baždarenje b rodova---  900.000
4 Prodaja pomorskih k a r a ta ------  300.000
5 Životno osiguranje n a ž ig a č a ---  90.000
6 Z a k u p i ---------------------- 200.000
7 Prihodi od rad iogram a--------- 1,200.000
8 Iskorišćavanje javnih dobara '---- 1.200.000
9 Ostali p r ih o d i-----------------  446.000 20.336.000

15 Pomorska oblast, Kotor
1 Od lučke tak se----------------  200.000
2 Od pregleda brodova-----------  30.000
3 Od iskorišćavanja javnog dobra — 100.000
4 Od z a k u p a ------ ------------  50.000
5 Ostali prihodi — — ----------- --------------------- 24.000 404.000

16 Registar brodova, Split
1 Od izvršenih u s lu g a ------------ 1,700.000
2 Od z a k u p a -------------------  46.000
3 Od prodaje knjiga i tehničkih propisa 170.000 1,916.000

Svega 4 razdeo 75,056.000

5 RAZDEO — PRIVREDNI SAVET

Komisija za standardizaciju 

Od prodaje biltena „Standardizacija”
Od prodaje s ta n d a r d a ---------
Od carinskih z g r a d a ------------

450.000
4.000.000
1.000.000 5,450.000

Svega 5 razđeo 5,450.000

6 RAZDEO — SAVEZNA UPRAVA 
HIDROMETEOROLOŠKE SLUŽBE

Savezna uprava hidrometeorološke 
službe

Prihodi od prodaje publikacija — 150.000

Svega 6 razdeo 150.000
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7 RAZDEO — GLAVNA GEODET

SKA UPRAVA

Glavna geodetska uprava 

Prihodi od prodaje Pravilnika i
stručnih k n j ig a --------------

Prihodi Zavoda za fotogrametrij u 
od geodetske d e la tn o s t i------

1,500.000

9,000.000 10,500.000

Svega 7 razdeo 10,500.000

8 RAZDEO — SAVEZNI ZAVOD 

ZA STATISTIKU I EVIDENCIJU

Savezni zavod za statistiku i evi
denciju

Od prodaje statističkih publikacija 
Od „prodaje publikacija spoljno-

trgovinske s ta t is t ik e ---------
Od prodaje statističkih publikacija

iz ranijih g o d i n a -----------
Od prodaje raznih obrazaca------
Od naknade za u s lu g e ---------

2.500.000

1.060.000

500.000 
1,250.000

100.000 5,410.000

Svega 8 razdeo 5,410.000

9 RAZDEO — GLAVNA UPRAVA 

CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA

Glavna uprava civilnog vazduho- 
plovstva

Od naknada za sletanje i boravak
aviona — — ----------------

Od naknada za radiograme------
Razni p r i h o d i----------------

14,750.000
6,550.000

100.000 21,400.000

Svega 9 razdeo 21,400.000

10 RAZDEO — BIBLIOGRAFSKI 

INSTITUT

Bibliografski institut

Od prodaje b ib l io g r a f i j a ------
Od zakupa za lokale —*---------

500.000
370.000 870.000

Svega 10 razdeo 870.000
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11 RAZDEO — SAVEZNI ZAVOD 
ZA ISPIT IVANJE LEKOVA,

ZAGREB

23 Savezni zavod za ispitivanje lekova

1 Od raznih usluga i a n a liza------  1,000.000

Svega 11 razdeo 1,000.000

12 RAZDEO — INSTITUT ZA IS P I

T IVANJE STRUKTURE MATERIJE

24 Institut za ispitivanje strukture
materije

1 Od naknade za stan, ogrev i osvet-
ljenje osoblja----------------- 800.000

2 Ostali p r ih o d i-----------------  200.000 1,000.000

Svega 12 razdeo 1,000.000

UKUPNO 3 DEO 2.420.691.000

4 DEO — OSTALI PRIHODI

1 RAZDEO — PRIHODI 
OD KAZNI

25 Prihodi od k a z n i-------------- 15,000.000

Svega 1 razdeo 15,000.000

■ 2 RAZDEO —  PR IHOD I OD U K I
NUTIH FONDOVA

'

26 Prihodi od ukinutih fo n d o v a---- 15,000.000

Svega 2 razdeo 15,000.000

3 RAZDEO — NEPREDVIĐENI 
PR IHODI

27 Razni nepredviđeni i vanredni pri-: 
h o d i------------------------- 3.470,000.000

Svega 3 razdeo 3.470,000.000
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4 RAZDEO — PRIHODI OD RE

PARACIJA  I RESTITUCIJA

Prihodi od reparacija i restitucija 500,000.000

Svega 4 razdeo 500,000.000

5 RAZDEO — CARINE

Prihodi od carinskih ta k sa------ 650.000.000

Svega 5 razdeo 650.000.000

UKUPNO 4 DEO 4.650,000.000

5 DEO — VIŠAK PRIHODA

1 .RAZDEO — VISAK PRIHODA 

IZ PRETHODNE GODINE

Višak budžetskih prihoda iz pret
hodne godine---------------- 9.415,474.000

Svega 1 razdeo 9.415,474.000

UKUPNO 5 DEO 9.415,474.000

6 DEO — REZERVE, POMOCl 

I ZAJMOVI

1 RAZDEO — REZERVE, POMOCl 

I ZAJMOVI

Raspoložive rezerve, pomoći i zaj
movi iz inostranstva za pokriće 
budžetskog defic ita----------- 50.675,000.000

Svega 1 razdeo 50.675,000.000

UKUPNO 6 DEO 50.675,000.000

UKUPNO PRIHODI 229.100,000.000
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OPSTA REKAPITULACIJA PRIHODA

1 deo — Prihodi iz privrede---------------------  161.938,835.000

3 deo — Prihodi ustanova i nadleštava------------  2.420,691.000

4 deo — Ostali p r ih od i--------------------------  4.650,000.000

5 deo — Višak p rihoda--------------------------  9.415,474.000

6 deo — Rašpoložive rezerve, pomoči i z a j m o v i---  50.675,000.000

UKUPNO PRIHODI — — — 229.100,000.000
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1 KAZDEO — NARODNA SKUPŠTINA

R A S H O D I  Iznoj IzoosK A o n u  u  i tXÄic-.je Partije

1 RAZDEO — NARODNA 

SKUPŠTINA

2 DEO — PROSVETA I NARODNA 

KULTURA

Glava 1 — Savezno veće 

Materijalni rashodi 

2—1 Funkcionalni rashodi

1 Umnožavanje zakonskih predloga i
p ro je k a ta ---------------------------------  650.000

2 Nabavka stručnih k n j i g a --------------------- 80.000 730.000

Sveva Gl. 1 (part. 1) 730.000

Svega 2 deo 730.000

6 DEO — DRŽAVNA UPRAVA, 
SUDSTVO I TUZIOŠTVO

Glava 1 — Savezno veće

Lični rashodi

6—2 Plate i dodaci
1 Osnovne plate -
3 Položajni dodaci
4 Honorari — ----

Materijalni rashodi 

6—3 Operativni rashodi

1 Kancelariški materijal, službeni li
stovi, časopisi i stručne knjige -

4 Putni i selidbeni t r o š k o v i-------
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i inven ta ra---
6 Poštansko-telegrafsko-telefonski tro

škovi ---------------------
7 Dopuna inven ta ra---------------
8 Održavanje prevoznih sredstava -
9 Transportni tro škov i-------------------

10 Zakupi -----------------------

6— 4 F u n k c io n a ln i rashod i

1 Dnevnice i paušali narodnih-- po
slanika ----— ---------------  17,320.000

200.000
45.000

45.000

250.000
50.000

350.000
20.000 
10.000 970.000

1,560.000
50.000

300.000 1,910.000
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2 Članski ulog za Interparlamentarnu
uniju i dnevnice delegata------ 1,295.000

3 Troškovi reprezentacije--------- 500.000 19,115.000

Svega Gl. 1 (part. 2—4) 21,995.000

Glava 2 — Veće naroda

Lični rashodi

6—5 Plate i dodaci

1 Osnovne p la t e ----------------- 1,520.000
3 Položajni d o d a c i-------------- 24.000
4 H o n o ra r i---------------------- 170.000 1,714.000

Materijalni rashodi '

6—6 Operativni rashodi

1 Kancelariski materijal, službeni li
stovi, časopisi i stručne knjige — 150.000

4 Putni i selidbeni troškov i------ 25.000
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in v e n ta ra---- 30.000
6 Poštansko-telegrafsko-telefonski tro

škovi — — ----------------- 200.000
7 Dopuna inven ta ra-------------- 20.000
8 Održavanje prevoznih sredstava — 350.000
9 Transportni tro škov i----------- 15.000

10 Zakupi ---------------------- 10.000 800.000

6—7 Funkcionalni rashodi

1 Dnevnice i paušali narodnih po
slanika ---------------------- 9,260.000

2 Članski ulog za Interparlamentarnu
uniju i dnevnice d e le g a t a ---- 100.000

3 Troškovi reprezentacije--------- 300.000 9,660.000

Svega G1 2 (part. 5—7) 12,174.000

Svega B deo 34,169.000

UKUPNO 1 RAZDEO 34,899.000
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2 RAZDEO — PREZID IJUM  

NARODNE SKUPSTINE ,

2 DEO — PROSVETA I NARODNA 

KULTURA

Glava 1 — Prezidijum

Materijalni rashodi 

2—8 Funkcionalni rashodi

1 Troškovi štampanja stenografskih
beležaka — — — — — — — — 2,000.000 2,000.000

6—9

6— 10

7
8 
9

10

Svega Gl. 1 (part. 8) 2,000.000

Svega 2 deo 2,000.000

6 DEO — DRŽAVNA UPRAVA, 

SUDSTVO I TUZIOSTVO

Glava 1 — Prezidijum

Lični rashodi

Plate i dodaci

Osnovne p la te -----------------
Posebni dodac i-----------------
Položajni dodaci — ---- — -----
H onorari----------------------

9,000.000 
.  400.000

150.000
500.000 10,050.000

Materijalni rashodi

Operativni rashodi 

Kancelariski materijal, službeni li
stovi, časopisi i stručne knjige — 

Ogrev sa prevozom i sečom — —
Osvetljenje--------------------
Putni i selidbeni troškovi — — — 
Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i inventara — — 
Poštansko-telegrafsko-telefonski tro

škovi — — —" --------------
Dopuna inven ta ra--------------
Održavanje prevoznih sredstava —

Transportni troškovi — ---------

450.000
3.000.000

250.000
400.000

1,500.000

1.000.000
40.000 

3,000.000
30.000
50.000 9,720.000
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6—11 Funkcionalni rashodi

1 Troškovi reprezentacije — ------ 4,000.000
2 Izrada ordena ------  --------- 25,000.000
3 Dnevnice narodnih pos lan ika---- 230.000 29,230.000

Svega Gl. 1 (part. S—11) 49,000.000

*

Glava 2 — Vrhovna računska
komisija

Lični rashodi

6—12 Plate i dodaci

1 Osnovne plate — — ------------ 1,200.000
3 Položajni dodaci — ----------- 100.000
4 H onorari---------------------- 20.000 1,320.000

Materijalni rashodi

6—13 Operativni rashodi

1 Kancelariski materijal, službeni l i
stovi, časopisi i stručne knjige — 100.000

2 Ogrev sa prevozom i se čo m ---- 250.000
3 Osvetljen je — — -------------- . 50.000
4 Putni i selidbeni tro škov i------ 250.000
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in ven ta ra---- 50.000
6 Poštansko-telegrafsko-telefonski tro-

80.000
7 Dopuna inven ta ra-------------- 10.000
8 Održavanje prevoznih sredstava — 390.000 1,180.000

Svega Gl. 2 (part. 12—13) 2,500.000

* Svega 6 deo 51,500.000

UKUPNO 2 RAZDEO 53,500.000
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3 RAZDEO — JAVNO TUŽIOŠTVO

6 DEO — DRŽAVNA UPRAVA, 

SUDSTVO I TUŽIOŠTVO

Glava 1 — Javno tužioštvo FNRJ

Lični rashodi 

6—14 Plate i dodaci

1 Osnovne p l a t e ----------------  5,903.000
3 Položajni d o d a c i -------------- 550.000
4 H o n o ra r i--------------------- -------- 50̂ 000 6,503.000

Materijalni rashodi 

6—15 Operativni rashodi

1 Kancelariski materijal, službeni li
stovi, časopisi i stručne knjige — 350.000

2 Ogrev sa prevozom i s e č o m ----  1,000.000
3 O s v e t le n je -------------------- 110.000
4 Putni i selidbeni t r o š k o v i------  500.000
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in ven ta ra----  200.000
6 Poštansko-lelegrafsko-telefonski tro

škovi ----------------------- 800.000
7 Dopuna inven ta ra--------------  30.000
8 Održavanje prevoznih sredstava — 1,300.000
9 Transportni tro škov i-----------  18.000

10 Z a k u p i ---------------------- ---------------------96.000 4,404.000

б—16 Funkcionalni rashodi

1 Kreditirana vozarina i troškovi kri
vičnog postupka--------------  30.000 30.000

Svega Gl. 1 (part. 14—16) 10,937.009

Glava 2 — Javno tužioštvo 

NR Srbije

Lični rashodi

6—17 Plate i dodaci

1 Osnovne plate —
3 Položajni dodaci
4 Honorari — ----

110,530.000
4,800.000

80.000 115,410.000
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Materijalni rashodi

Operativni rashodi

1 Kancelariski materijal, službeni l i
stovi, časopisi i stručne knjige — 4,800.000

2 Ogrev sa prevozom i s e č o m ---- 7,800.000
3 Osve t l e n j e ---- --------------- • 550.000
4 Putni i selidbeni t r o š k o v i------ 4,200.000
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in v e n ta r a ---- 1,300.000
6 Poštansko-telegrafsko-telefonski tro

škovi — — ----------------- 9,000.000
7 Dopuna inven ta ra-------------- 600.000
8 Održavanje prevoznih sredstava — 1,000.000
9 Transportni tro škov i----------- 100.000

10 Zakupi — — -----------------

Funkcionalni rashodi

803.000

1 Kreditirana vozarina i troškovi kri-
vičnog postupka--------------  600.000 600.000

Svega Gl. 2 (part. 17—19) 146,163.000

Glava 3 — Javno tužioštvo 

NR Hrvatske

Lični rashodi 

6—20 Plate i dodaci

1 Osnovne p l a t e -----------------  53,850.000
3 Položajni d o d a c i ---------------  3,150.000
4 H o n o ra r i----------------------  20.000 57,020.000

Materijalni rashodi

1
Operativni rashodi
Kancelariski materijal, službeni li

stovi, časopisi i stručne knjige — 2,400.000
2 Ogrev sa prevozom i sečom------ 5,000.000
3 Osvetljenje — — -------------- 550.000
4 Putni i selidbeni t r o š k o v i------ 3,800.000
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in v e n ta r a ---- 1,100.000
6 Poštansko-telegrafsko-telefonski tro

škovi ---- ------------------ 6,300.000
7 Dopuna in ven ta ra-------------- 100.000
8 Održavanje prevoznih sredstava — 2,200.000
9 Transportni tro škov i------------ 100.000

10 232.000
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6—22 Funkcionalni rashodi

1 Kreditirana vozarina i troškovi kri
vičnog postupka--------------  350.000 350.000

Svega Gl. 3 (part. 20—22) 79,152.000

Glava 4 — Javno lužioštvo

NR Slovenije

Lični rashodi
6—23 Plate i dodaci

1 Osnovne p la t e ----------------- 24,500.000
3 Položajni d o d a c i-------------- 1,200.000
4 H onorari---------------------- 50.000 25,750.000

Materijalni rashodi

6—24 Operativni rashodi

1 Kancelariski materijal, službeni li
stovi, časopisi i stručne knjige — 1,500.000

2 Ogrev sa prevozom i sečom------ 1,500.000
3 O s v e t le n je -------------------- 300.000
4 Putni i selidbeni t r o š k o v i------ 1,500.000
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in v e n ta r a ---- 400.000
6 Poštansko-telegrafsko-telefonski tro

škovi — ------------------- 2,900.000
7 Dopuna inven ta ra-------------- 80.000
8 Održavanje prevoznih sredstava — 970.000
9 Transportni tro škov i------------ 100.000

10 Zakupi — — ----------------- 610.000 9,860.000

6—25 Funkcionalni rashodi

1 Kreditirana vozarina i troškovi kri
vičnog postupka-------------- 500.000 500.000

Svega Gl. 4 (part. 23—25) 36,110.000

Glava 5 — Javno tužioštvo 

NR Bosne i Hercegovine

Lični rashodi 
6—26 Plate i dodaci

1 Osnovne p l a t e ----------- ----- 40,000.000
3 Položajni d o d a c i-------------- 1,650.000
4 H onorari---------------------- 60.000 41,710.000
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Materijalni rashodi 

6—27 Operativni rashodi

1 Kancelariski materijal, službeni li
stovi, časopisi i stručne knjige — 3,000.000

2 Ogrev sa prevozom i sečom------  2,400.000
3 Osvetlenje — — --------------- 250.000
4 Putni i selidbeni t r o š k o v i------  3,000.000
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in v e n ta r a ----  900.000
6 Poštansko-telegrafsko-telefonski tro

škovi — — -----------------  4,600.000
7 Dopuna inven ta ra-------- -----  300.000
8 Održavanje prevoznih sredstava — 1,200.000
9 Transportni tro škov i------------  200.000

10 Zakupi — — -----------  400.000 16,250.000

6—28 Funkcionalni rashodi

1 Kreditirana vozarina i troškovi kri
vičnog postupka--------------  450.000 450.000

Svega Gl. 5 (part. 26—28)______________ _________________58,410.000

Glava 6 — Javno tužioštvo 

NR Makedonije

Lični rashodi 

6—29 Plate i dodaci

1 Osnovne p la t e ----------------  17,500.000
3 Položajni d o d a c i -------------- 750.000
4 Honorari — — ----------------  30.000 ' 18,280.000

Materijalni rashodi 

6—30 Operativni rashodi

1 Kancelariski materijal, službeni l i
stovi, časopisi i stručne knjige — 700.000

2 Ogrev sa prevozom i sečom — ---  1,300.000
3 Osvetlenje — — --------------  80.000
4 Putni i selidbeni t r o š k o v i------  1,400.000
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in ven ta ra--- 330.000
6 Poštansko-telegrafsko-teiefonski tro

škovi — — — -------------  1,800.000
7 Dopuna inven ta ra--------------  400.000
8 Održavanje prevoznih sredstava — 600.000
9 Transportni tro škov i-----------  40.000

10 Z a k u p i ----------------------  250.000 6,900.000
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6—31 Funkcionalni rashodi

1 Kreditirana vozarina i troškovi kri
vičnog postupka--------------  250.000 250.000

Svega Gl. 6 (part. 29—31) 25,430.000

Glava 7 — Javno tužioštvo 

NR Crne Gore

Lični rashodi 

6—32 Plate i dodaci

1 Osnovne p l a t e -----------------  8,000.000
3 Položajni d o d a c i--------------  300.000
4 H o n o ra r i----------------------  15.000 8,315.000

Materijalni rashodi

Operativni rashodi 

Kancelariski materijal, službeni li
stovi, časopisi i stručne knjige —

Ogrev sa prevozom i s e č o m ----
Osvetlenje — — --------------
Putni i selidbeni t r o š k o v i------
Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in ven ta ra----
Poštansko-telegrafsko-telefonski tro

škovi ---- -- ;---------------
Dopuna inven ta ra--------------
Održavanje prevoznih sredstava —
Transportni tro škov i------------
Zakupi — — -----------------

300.000
750.000
30.000

650.000

160.000

900.000
130.000
600.000
20.000 
65.000 3,605.000

Funkcionalni rashodi

Kreditirana vozarina i troškovi kri
vičnog postupka-------------- 150.000 150.000

Svega Gl. 7 (part. 32—34) 12,070.000

Svega в deo ■ 368,272.000

UKUPNO 3 RAZDEO - 368,272.000
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G L A V A

2 deo 3 deo 6 deo

SvegaProsvete i 
narodna 
kultura

oocijalno

staranje

Državna 
uprava, 

sudstvo i 
tužioštvo

1 Javno tužioštvo FNRJ 10,937.000 10,937.000

2 Javno t žiošlvo NR Srbije 146,163.000 146,163.000

3 Javno tužioštvo NK Hrvatske 79,152.000 79,152.000

4 Javno tužioštvo NR Slovenije 36.110.0П0 36,110.000

5 j  vno lužioštvo NR Bosne i Hercegovine 58,410.000 58,410.000

6 Javno tužioštvo NR Makedonije 25,430.000 25,430.000

7 Javno tuž*oštvo NR Črne Gore 12,070.000 12,070.000

S v e g a : 368,272.000 368,272.000
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5 R A Z D E O  — M IN IST A R ST V O  IN O S T R A N IH  P O S L O V A

P
a
rt

ij
a -S.

o•*-4м
0
a

R A S H O D I Iznos 
oozic: je

. Iznos 
partije

5 RAZDEO — MINISTARSTVO

INOSTRANIH POSLOVA

2 DEO — PROSVETA I NARODNA

KULTURA

Glava 1 — Ministarstvo

Lični rashodi

2—36 Plate i dodaci

4 H onorari---------------------- 1,579.000 1,579.000

Materijalni rashodi - V

2—37 Funkcionalni rashodi

1 Troškovi štampe i publikacija — 4,600.000
2 Troškovi propagandne delatnosti — 85,000.000
3 Kursevi — — — -------------- 200.000 89,800.000

Svega Gl. 1 (part. 36—37) 91,379.000

Glava 2 — Pretstavništva u

inostranstvu

Lični rashodi

2—38 Plate i dodaci —  — -------------- 41,700.000

Materijalni rashodi

2—39 Materijalni rashodi pretstavništava
u inostranstvu —  — --------- 68,800.000

Svega Gl. 2 (part. 38—39) 110,500.000

Glava 3 —  Institut za međunarodnu

politiku i privredu, Beograd

Lični rashodi

2—40 Plate i dodaci

1 Osnovne plate —  — ----------- ’ — 8,000.000
2 Posebni dodac i--------------------- 80.000
3 Položajni dodaci —  — ----------- 168.000
4 H onorari--------------------------- 250.000 8,498.000
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5 R A Z D E O  — M IN IS T A R S T V O  IN O S T R A N IH  P O SLO V A

S R A S H O D !  Dolicfie £ %

Materijalni rashodi 

2—41 Operativni rashodi

1 Kancelariski materijal, službeni li
stovi, časopisi i stručne knjige — 120.000

2 Ogrev sa prevozom i sečom-------  800.000
3 Osvetljenje — — --------------- 150.000
4 Putni i selidbeni tro škov i-------  50.000
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in ven ta ra---- 280.000
6 Poštansko-telegrafsko-telefonski tro

škovi — — — --------------  150.000
7 Dopuna inven ta ra--------------- 30.000
8 Održavanje prevoznih sredstava — 250.000
9 Transportni troškovi — ---------  50.000 1,880.000

2—42 Funkcionalni rashodi

1 Kartoteka dokum ena ta---------  100.000
2 Dokum entac ija------------------ 1,600.000
3 Razmena publikacija sa inostranim

instituc ijam a---- ------------- 50.000
4 Štampanje časopisa, biltena i dru

gih publikacija — — ---------  2,000.000 3,750.000

Svega Gl. 3 (part. 40—42) 14,128.000

Svega Z deo 216,007.000

6 DEO — DRŽAVNA UPRAVA,

SUDSTVO I TUZIOŠTVO 

Glava 1 — Ministarstvo
Lični rashodi 

6—43 Plate i dodaci
1 Osnovne plate — ------ 1------ — ' 88,798.000
2 Posebni dodaci — -------------- 14,536.000
3 Položajni dodaci — .-----------  1,842.000
4 Honorari — — ----------------  2,300.000 107,476.000

Materijalni rashodi 

6—44 Operativni rashodi

1 Kancelariski materijal, službeni li
stovi, časopisi i stručne knjige — 9,300.000

2 Ogrev sä prevozom i sečom------  11,700.000
3 Osvetljenje — — -------------- 4,130.000
4 Putni i selidbeni tro škov i------  6,700.000
5 Troškovi čišćenja,’ održavanja i osi

guranja zgrada i in ven ta ra--- 4,400.000
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5 R A Z D E O  — M IN IST A R ST V O  IN O S T R A N IH  P O SL O V A

.2 , П-Г

oCL

R A S H O D I Udos 
pozic: te

Iznos
P a r t i j e

6 P oš tansko- te legra fsko- te le fonsk i tr o 

škovi — — — --------------
7 Dopuna inven ta ra--------------
8 Održavanje prevoznih sredstava —
9 Transportni troškov i------------

10 Zakupi — — — ---------------

6—45 Funkcionalni rashodi
1 Troškovi naših delegacija i komi

sija na međunarodnim sastancima
i konferencijama — ---------

2 Članski ulozi naše države među
n a ro d n im  o rg a n iz a c ija m a :
a) udeo u troškovima

O U N ---------  49,800.000
b) kotizacija Međuna

rodnom birou iz
branog suda u
Hagu — ------  202.500

v) članski ulog za 
Međunarodnu di
plomatsku akade
m iju -----------  68.606

g) kontribucija Među
narodnom komite
tu Crvenog krsta 480.894

3 Isplata troškova našim i inostranim
vlastima za legalizaciju dokume
nata naših i stranih državljana

4 Nabavka domaće i strane štampe
5 Nabavka odeće i obuće za pomoćne

službenike — — — ---------

Svega Gl. 1 (part. 43—45)

Glava 4 — Pretstavništva u 
inostranstvu

Lični rashodi

6—46 Plate i dodaci — ---------------

Materijalni rashodi 
6—47 Operativni i funkcionalni rashodi —

Svega Gl. 4 (part. 46—47)

Svega 6 deo

UKUPNO 5 RAZDEO

41,625.000
2.015.000
7.650.000
1.300.000 

508.000

40,000.000

50,552.000

1,200.000

3,600.000

1 ,000.000

89,328.000

96,352.000'

293,156.000

765.000.000

525.000.000

1.290,000.000

1.583,156.000

1.799,163.000
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6 R A Z D E O  — M IN IS T A R S T V O  U N U T R A Š N JIH  P O S L O V A

«s

u
«

Cl

5»
Tj

Tj
0
a

R A S H O D I Izoos 
pozic: fe

Iznos
Partij«

6 RAZDEO — MINISTARSTVO 

UNUTRAŠNJIH POSLOVA

2 DEO — PROSVETA I NARODNA 

KULTURA

2—48

Glava 1 — Ministarstvo

Materijalni rashodi 

Funkcionalni rashod i------------ 2,940.000

Svega Gl. 1 (part. 48) 2,940.000

Glava 2 — Glavna uprava narodne 
milicije

Materijalni rashodi

2—49 Funkcionalni rashodi — ------ 500.000

Svega Gl. 2 (part. 49) 500.000

Glava 3 — Viša škola za unutrašnju 
upravu, Zemun

2—50
Lični rashodi 

Plate i dodaci — -------------- 5,676.000

2—51
2—52

Materijalni rashodi
Operativni rashodi — --- ------

Funkcionalni rashod i------------
5,800.000

10,365.000

Svega Gl. 3 (part. 50—52) 21,841.000

Glava 4 — Škola za oficirc narodne 
milicije, Sremska Kamenica

2—53

Lični rashodi 

Plate i d o d a c i----------------- 11,523.000

2—54

2—55

Materijalni rashodi

Operativni rashodi — ---------

Funkcionalni rashod i------------

12.485.000

13.969.000

Svega Gl. 4 (part. 53—55) 37,977.000

Svega 2 deo 63,258.000
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G R A Z D E O  — M IN IST A R ST V O  U N U T R A Š N JIH  P O SL O V A

-2

1
a P

o
zi

ci
 f

e

R A S H O D I Iznos 
pozici |е

Iznos
partije

6 DEO — DRŽAVNA UPRAVA, 

SUDSTVO I TU2IOŠTVO i

Glava 1 — Ministarstvo

Lični rashodi

6—56 Plate i dodaci — -------------- 17,426.000

6—57

6—58

Materijalni rashodi

Operativni rashod i--------------

Funkcionalni rashod i------------

1.183,318.000

8,088.000

Svega Gl. 1 (part. 56—58) 1.208,832.000

Glava 2 — Glavna uprava narodne 

milicije

6—59 Lični i materijalni rashodi 9,464.000

Svega Gl. 2 (part. 59) — 9,4647000

Svega 6 deo 1.218,296.000

UKUPNO 6 RAZDEO 1.281,554.000
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7 R A Z D E O  — M IN IST A R ST V O  F IN A N S IJA  I O ST A L I S A V E Z N I O R G A N I
D R Ž A V N E  u p r a v e

R A S H O D I Iznos Iznos
d o z  ic.je Da rti je

o
a

7 RAZDEO — MINISTARSTVO 

' F INANSIJA  I OSTALI SAVEZNI 

ORGANI DRŽAVNE UPRAVE

1 DEO —- DOTACIJA PRIVREDI

Glava 2 — Ostali savezni organi 

državne uprave

1—60 Dotacija poljoprivredi — -------  6.000,000.000

1—61 Dotacija pomorstvu — — ------- --------------- 2.000,000.000

Svega Gl. 2 (part. 60—61)_____________________  8.000,000.000

Svega 1 deo 8.000,000.000

2 DEO — PROSVETA I NARODNA 

KULTURA

Glava 1 — Ministarstvo

2—62 Funkcionalni rashodi

1 Štampanje budžeta, uputstava i
z ako na----------------------  300.000

2 Izdavanje biltena, grafikona i struč
nih knjiga — — ------------ 60.000

3 Subvencija Jugoslovenskom dram
skom pozorištu — — ---------  34,650.000

4 Subvencija Zavodu za školsku
opremu — — — ------------ 7,700.000

5 Subvencija Radio J u g o s la v i j i---  201,075.000
6 Subvencija Centru za tehničku i na

učnu dokumentaciju-----------  30,488.000
7 Subvencija Institutu za mlekarstvo 3,000.000
8 Subvencija Zavodu za unapređenje

turizma i ugostite ljs tva------  67,316.000
9 Subvencija Vazduhoplovnom savezu 55.000.000

10 Subvencija Streljačkom savezu---  6,383.000
11 Subvencija Narodnoj te h n ic i---  8,800.000
12 Subvencija Ferijalnom savezu---  500.000
13 Subvencija Savezu za telesno va-

spitanje „Partizan” ------------  13,500.000
14 Subvencija Šahovskom savezu — 6,000.000
15 Subvencija Savetu Saveza pionira 1,500.000
16 Subvencija Savezu izviđačkih orga

nizacija Jugoslavije — -----------  2,000.000
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7 K A ZD E O  — M IN IST A R ST V O  F IN A N S IJA  I O ST A L I S A V E Z N I O R G A N I
D R 2A V N E  U P R A V E

•Д 5  R A S H O D I  ,znos. 1г°?1
=: Ü dozic {e oarti)e
i  S
a  a

17 Subvencija Savezu sportova Jugo
slavije ----------------------  20,000.000

18 Subvencija Planinarskom savezu — 2,300.000
19 Subvencija Savezu za konjički sport 500.000
20 Subvencija države Tanjugu za emi-

sije za inostranstvo — --------- ------------------ 20,000.000 481,072.000

Svega Gl. 1 (part. 62) 481,072.000

Glava 2 — Ostali savezni organi 

državne uprave

Lični rashodi
2—63 Plate i dodaci 20,524.000

Materijalni rashodi
2—64 Operativni rashodi 4,330.000
2—65 Funkcionalni rashodi_______________________________________151,994.000

Svega Gl. 2 (part. 63—65)_________________________  176,848.000

Svega 2 deo 657,920.000

3 DEO — SOCIJALNO STARANJE 

Glava 1 — Ministarstvo

Materijalni rashodi
3—101 Funkcionalni rashodi

1 Naknada za troškove koriščenja go
dišnjeg odmora, lečenja, stalnog 
novčanog dodatka i povlašćene 
vožnje za nosioce „Partizanske
spomenice 1941”, narodne heroje
i nosioce ordena Karađorđeve 
zvezde sa mačevima i Belog orla
sa m ačev im a-------------------------------- 361,000.000

2 Doprinos fondu socijalnog osigu-
ranja na fond plata službenika — 200,000.000 561,000.000

Svega Gl. 1 (part. 101)___________________________  561,000.000

Glava 2 — Ostali savezni organi 
državne uprave

Materijalni rashodi

3—102 Funkcionalni rashod i -------  -----14,000.000

Svega Gl. 2 (part. 102)_____________________ ______________14,000.000

Svega 3 deo ___________________________________  575,000.000
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7 R A Z D E O  — M IN IST A R ST V O  F IN A N S IJA  I  O S T A M  S A V E Z N I O R G A N I
D R Ž A V N E  U P R A V E

c
a

4 DEO — ZDRAVSTVENA 
ZAŠTITA

Glava 2 — Ostali savezni organi 
državne uprave

Materijalni rashodi

4—110 Funkcionalni rashodi 65,776.000

Svega Gl. 2 (part. 110) 65,776.000

Svega 4 deo 65,776.000

1
6 DEO — DRŽAVNA UPRAVA,

SUDSTVO I TU2IOŠTVO

Glava 1 — Ministarstvo

Lični rashodi

6— 120 Plate i dodaci

1 Osnovne p la t e -------------- — 14.618.000
3 Položajni d o d a c i-------------- 252.000
4 H onora r i---- ------------------ 50.000 14,920.000

Materijalni rashodi

6— 121 Operativni rashodi

1 Kancelariski materijal, službeni li
stovi, časopisi i stručne knjige — 600.000

2 Ogrev sa prevozom i s e č o m ---- 2,200.000
3 Osvetljen je — — -------------- 398.000
4 Putni i selidbeni t r o š k o v i------ 2,000.000
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in ven ta ra---- 400.000
6 Poštansko-telegrafsko-telefonski tro

škovi — — ----------------- 1,500.000
7 Dopuna in ven ta ra-------------- 50.000
8 Održavanje prevoznih sredstava — 344.000
9 Transportni tro škov i------------ 40.000 7,532.000

6— 122 Funkcionalni -rashodi

1 Rashodi za dobijanje dokaza i
potvrda za jugoslovensku imovinu
u in o s tra n s tv u -------------- 20.000

2 Troškovi komisije za prikupljanje i
sređivanje podataka o radu u Ne-
mačkoj za vreme r a t a --------- 300.000 320.000

Svega Gl. 1 (part. 120—122) 22,772.000
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R A Z D E O  — M IN IST A R ST V O  F IN A N S IJA  I  O ST A L I S A V E Z N I O R G A N I
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cö O
a  a

r a s h o d i  ,ẑ ??
pozic: je partij«

Glava 2 — Ostali savezni organi 

državne uprave

Lični rashodi

6—123 Plate i dodaci 188,715.000

Materijalni rashodi

6—124 Operativni rashodi 70,519.000
6—125 Funkcionalni rashodi 819.428.000

Svega Gl. 2 (part. 123—125) 1.078,662.000

6—168

1
3

6—169

6—170

Glava 3 — Komisija za koordinaciju 

likvidacija saveznih ustanova, upra

va, direkcija i preduzeća

Lični rashodi

Plate i dodaci

Osnovne p l a t e -----------------

Položajni d o d a c i--------------

2,007.000

24.000 2,031.000

Materijalni rashodi 
Operativni rashodi 
Kancelariski materijal, službeni li

stovi, časopisi i stručne knjige —
Putni i selidbeni tr o š k o v i------
Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in ven ta ra----
Poštansko-telegrafsko-telefonski tro-

100.000
145.000

76.000

134.000 455.000

Funkcionalni rashodi

Troškovi izdržavanja' likvidacionih 
k o m is i ja ---- ----------- :--- 2,500.000 2,500.000

Svega Gl. 3 (part. 168—170) 4,986.000

Sevga 6 deo 1.106,420.000

UKUPNO 7 RAZDEO 10.405,116.000
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8 R A Z D E O  — JA V N O  P R A V O B R A N IO S T V O

Ä  П Л С Н П П 1  , z n o s  I z n o s
л  o R A S H O i poric je partije

S oa  a

8 RAZDEO — JAVNO PRAVO- 

BRANIOŠTVO

6 DEO — DRŽAVNA UPRAVA,

SUDSTVO I TUZlOŠTVO

Glava 1 — Javno pravobranioštvo

Lični rashodi 

6—171 Plate i dodaci

1 Osnovne p l a t e ----------------  3,205.000
3 Položajni d o d a c i -------------  254.000
4 Honorari — -------------------  400.000 3,859.000

Materijalni rashodi 

6—172 Operativni rashodi

1 Kancelariski materijal, službeni li
stovi, časopisi i stručne knjige — 360.000

2 Ogrev sa prevozom i s e č o m ---- 410.000
3 Osvetljenje — — ------------ — 90.000
4 Putni i selidbeni t r o š k o v i-------  400.000
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in v e n ta r a ---- 70.000
6 Poštansko-telegrafsko-telefonski tro

škovi ---- ------------------  700.000
7 Dopuna inven ta ra--------------- 133.000
8 Održavanje prevoznih sredstava — 260.000
9 Z a k u p i -----------------------  18.000 2,441.000

6—173 Funkcionalni rashodi

1 Zastupnički i sudski troškovi za vo
đenje parnica u inostranstvu i 
plaćanje naknada i troškova po 
izgubljenim parnicama u zemlji i
inostranstvu — --------------  7,400.000 7,400.000

Svega Gl. 1 (part. 171— 173) * 13,700.000

Svega 6 deo 13,700.000

UKUPNO 8 RAZDEO 13,700.000
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9 R A Z D E O  — P R IV R E D N I SAVET

<\> 3  R A S H O D I  Iznos Iznos
~ - o K A b t i u u i  pozicije partije

J  'gc. a

9 RAZDEO — PRIVREDNI SAVET

2 DEO — PROSVETA I NARODNA 
KULTURA

Glava 1 — Privredni savet

Materijalni rashodi 
2—174 Funkcionalni rashodi

1 Troškovi boravka inostranih * stru
čnjaka u z e m lj i--------------  43,000.000

2 Putni troškovi stipendista u ino-
stranstvo — — --------------  10,000.000

3 Doprinos tehničke pomoći OUN — 8,000.000
4 Troškovi za stručno usavršavanje

u inostranstvu — — ---------  500.000
5 Pomoć za izdavanje stručnih časo

pisa: „Arhiv”, „Biblioteka ar
hiva”, „Stočarstvo”, „Zaštita bi
lja ”, „Veterinarski glasnik” i 
„Veterinarstvo” — — ---------  5,300.000

6 Članski ulog naše države međuna
rodnim organizacijama — ------  12,500.000

7 Putni troškovi delegata i eksperata
na međunarodne s a s ta n k e ---- 4,000.000

8 Troškovi komisije za priznavanje
sorti — — -------------- --  1,700.000 85,000.000

Svega Gl. 1 (part. 174) 85,000.000

Glava 2 Ekonomski institut, Beo
grad

Lični rashodi 
2—175 Plate i dodaci

1 Osnovne p la te -----------------  5,600.000
3 Položajni dodaci — — --------- 36.000
4 H onorari----------------------  1,100.000 6,736.000

Materijalni rashodi 

2—176 Operativni rashodi
1 Kancelariski materijal, službeni li

stovi, časopisi i stručne knjige — 300.000
2 Ogrev sa prevozom i sečom------  550.000
3 O sve tljen je-------------------  130.000
4 Putni i selidbeni t r o š k o v i------  400.000
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in ven ta ra---  420.000
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9 R A Z D E O  — P R IV R E D N I SAVET
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R A S H O D I Iznos 
pozici Je

Iznos
partije

6 Poštansko-telegrafsko-telefonski
troškovi — — -------------- 300.000

7 Dopuna inven ta ra-------------- 350.000
8 Održavanje prevoznih sredstava — 200.000 2,650.000

2—177 Funkcionalni rashodi <

1 Nabavka stručnih k n j i g a ------ 800.000
2 Povez stručnih k n j i g a --------- 200.000
3 Nabavka i prerada kartona za

biblioteku i dokum entaciju---- 140.000
4 Troškovi izrade mikrofilma za do

kumentaciju — — ------------ 50.000 1,190.000

Svega Gl. 2 (part. 175—177) 10,576.000

Glava 3 — Savezna komisija za

standardizaciju, Beograd

Lični rashodi

2— 178 Plate i dodaci

1 Osnovne p la t e ----------------- 2,711.000
2 Posebni dodac i----------------- 100.000
3 Položajni d o d a c i-------------- 72.000
4 Honorari — — ----------------- 2,000.000 4,883.000

Materijalni rashodi

2—179 Operativni rashodi
1 Kancelariski materijal, službeni li

stovi, časopisi i stručne knjige — 150.000
4 Putni i selidbeni t r o š k o v i------ 1,300.000 1,450.000

2—180 Funkcionalni rashodi

1 Nabavka stranih standarda i stručne
literature — — -------------- 100.000

2 Troškovi publikovanja i rasturanja
standarda — — -------------- 9,000.000

3 Troškovi štampe biltena „Standar
dizacija” — — -------------- 720.000

4 Članarina međunarodnim organiza
cijama — — ----------------- 360.000 10,180.000

Svega Gl. 3 (Part. 178—180) 16,513.000
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9 R A ZD E O  — P R IV R E D N I SÄVET

R A S H O D I  J S S .  IZ1??pozic je p a r t i j

oa

Glava 4 — Carinski kurs, Beograd

Lični rashodi 

2—181 Plate i dodaci

1 Osnovne p la te -----------------  216.000
4 H onorari---------------------- . 200.000 416.000

Materijalni rashodi

2—182 Operativni rashodi

1 Kancelariski materijal, službeni l i
stovi, časopisi i stručne knjige — 12.000

2 Ogrev sa prevozom i sečom------  140.000
3 Osvetljenje — — --------------  70.000
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in v e n ta r a --- 152.000
6 Poštansko-telegrafsko-telefonski

troškovi — — -------------  34.000
9 Zakupi — — ----------------  120.000 528.000

Svega Gl. 4 (part. 181—182) 944.000

Svega 2 deo 113,033.000

6 DEO — DRŽAVNA UPRAVA,
SUDSTVO I TUŽIOŠTVO

Glava 1 — Privredni savet

Lični rashodi 

6—183 • Plate i dodaci

1 Osnovne p la te -----------------  40,800.000
2 Posebni dodaci —. --------------  100.000
3 Položajni dodaci — -----------  2,10o!ooo
4 H onorari---------------------- -------2^000.000 45,000.000

Materijalni rashodi 

6—184 Operativni rashodi

1 Kancelariski materijal, službeni l i
stovi, časopisi i stručne knjige — 3,000.000

2 Ogrev sa prevozom i s e č o m ---- 6,000.000
3 Osvetljen je--------------------  1,200.000
4 Putni i selidbeni t r o š k o v i------  6,000.000
5 Troškovi čišćenja, održavanja i

osiguranja zgrada i inventara — 3,000.000
6 Poštansko-telegrafsko-telefonski

troškovi — --------- ------  12,000.000

349



• - ---

D RAZDEO — PRIVREDNI SAVET

.2
M
č

CL P
o
zi

c
ij
e

R A S H O D I
1 zn<>> 

oozic je
Iznos
Partije

7 Dopuna in ven ta ra---------------- 400.000
8 Održavanje prevoznih sredstava — 5,000.000
9 Transportni troškovi — ---------- 500.000 37,100.000

Svega Gl. 1 (part. 183— 184) 82,100.000

Glava 5 — Uprava carina ••

Lični rashodi
6—185 Plate i dodaci

1 Osnovne plate — -------------- 79,000.000
2 Posebni dodaci — -------------- 7,600.000
3 Položajni dodaci — ------------ 650.000
4 H ono ra r i---------------------- 50.000 87,300.000

Materijalni rashodi

6—186 Operativni rashodi

1 Kancelariski materijal, službeni l i
stovi, časopisi i stručne knjige — 6,000.000

2 Ogrev sa prevozom i sečom------ 3,000.000
3 Osvetljen je — — -------------- 800.000
4 Putni i selidbeni t r o š k o v i------ 6,000.000
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in v e n ta ra---- 4,000.000
6 Poštansko-telegrafsko-telefonski

troškovi — — -------------- 6,500.000
7 Dopuna in ven ta ra-------------- 1,000.000
8 Održavanje prevoznih sredstava — 1,000.000
9 Zakupi — — ----------------- 1,650.000 29,950.000

6—187 Funkcionalni rashodi

1 Troškovi carinsko-magacinske službe 4,000.000
2 Kotizacija Međunarodnom birou za

publikaciju carinskih t a r i f a ---- 294.000
3 Naknada štete po čl. 16 Carinskog

zakona — -------------------- 5.000
4 Troškovi za nabavku u n ifo rm i---- 31,000.000 35,299.000

Svega Gl. 5 (part. 185—187) 152,549.000

Svega 6 deo 234,649.000

UKUPNO 9 PAZDEO 347,682.000
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2— 188

2— 189

2—190

Izqos Unos
pozici je txarti j«

10 HAZDEO — SAVEZNA UPRAVA  
HIDROMETEOROLOŠKE SLUŽBE

2 DEO — PROSVETA I NARODNA 

KULTURA

Glava 1 — Savezna uprava hidro
meteorološke službe

Materijalni rashodi 

Funkcionalni rashodi

1 Članarina Svetskoj meteorološkoj
organizaciji, L o z a n a ---------

2 Troškovi štampanja biltena za pro
gnozu vremena i voda, stručnih 
studija i h o n o r a r i------------

3 K u r s e v i---- ------------------
4 Stipendije----------------------
5 Troškovi ispitivanja visokih slojeva

a tm o s fe re -------------------
6 Štampanje hidroloških i metereološ-

kih elaborata i p u b l ik a c i ja ----
7 Terenski istraživački radov i------
8 Održavanje laboratorije, instrume

nata i službe v e z e ------------
9 Studije i is tra ž iv an ja------------

Svega Gl. 1 (part. 188) 15,850.000

465.000
24.000

600.000 1,089.000

15.000
100.000
45.000

45.000

Glava 2 — Srednja hidrometeorološka 

škola, Beograd

Lični rashodi 

Plate i dodaci 

1 Osnovne plate — --------------
3 Položajni dodaci — --------- —
4 Honorari — — -----------------

Materijalni rashodi 

Operativni rashodi

1 Kancelariski materijal, službeni l i
stovi, časopisi i stručne knjige —

2 Ogrev sa prevozom i s e č o m ----
3 Osvetljenje — — --------------
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i inventara ----

900.000

800.000
100.000
610.000

1,260.000

10,000.000
80.000

600.000 
1,500.000 15,850.000

R A S H O D I
oa
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10 RA Z D E O  — SA V E ZN A  U P R A V A  H ID R O M E T E O R O L O Š K E  SLU ŽB E

2—191

3—192

6—193

6—194

R A S H O D I 1гПОа 
pozici }e

Iznos
partije

Poštansko-telegrafsko-telefonski
troškovi — —

Dopuna inventara 
Zakupi — — __

10.000
5.000

90.000 310.000

Funkcionalni rashodi

Nastavna sredstva i u č i l a ________
Nabavka stručnih k n j i g a ------

30.000
10.000 40.000

Svega Gl. 2 (part. 189—191) 1,439.000

_ Svega 2 deo 17,289.000

3 DEO — SOCIJALNO STARANJE

Glava 3 — Dom učenika Srednje 

hidrometeorološke škole, Beograd

Materijalni rashodi

Funkcionalni rashodi 
1 Subvencija Domu učenika za rasho-

de koje snosi d r ž a v a --------- 378.000 378.000

Svega Gl. 3 (part. 192) 378.000

Svega 3 deo 378.000

6 DEO — DRŽAVNA UPRAVA, 
SUDSTVO I  TUZIOŠTVO

Glava 1 — Savezna uprava hidro

meteorološke službe

Lični rashodi 
Plate i dodaci

I Osnovne plate — --------------
3 Položajni dodaci — ------------
i H ono ra r i----------------------

12,570.000
182.000
50.000 12,802.0'J0

Materijalni rashodi 
Operativni rashodi 

1 Kancelariski materijal, službeni li
stovi, časopisi i stručne knjige — 190.000

I Ogrev sa prevozom i sečom — — 300.000
i Osvetljenje — — ------ -------  300.000
I Putni i selidbeni troškovi — ---  800.000

23 Ст. белеш ке VI p. з. 353



10 R A Z D E O  — S A V E Z N A  U P R A V A  H ID R O M E T E O R O L O Š K E  SL U 2B E

m 'S n Л C U O П I ,гПО> *гП03
- w R A S H O D I  ooz.ic je Dartiie

o
a  a

Troškovi čišćenja, održavanja i osi
guranja zgrada i in v e n ta ra ----

Poštansko-telegrafsko-telefonski
troškovi — — --------------

Dopuna inventara — ------------
Održavanje prevoznih sredstava —
Zakupi — -------------------
Transportni troškovi — ---------

336.000

4,500.000
10.000

800.000
36.000
40.000 7,312.000

Funkcionalni rashodi

Nabavka stručnih k n j i g a ------
Troškovi stručnjaka O U N ----—

238.000
50.000 288.000

Svega Gl. 1 (part. 193—195) 20,402.000

Svega 6 deo 20,402.000

UKUPNO 10 RAZDEO 38,069.000
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11 R A Z D E O  — G L A V N A  G E O D E T SK A  U P R A V A

R A S H O D I  policfje partUe

11 RAZDEO — GLAVNA GEODET
SKA UPRAVA

2 DEO — PROSVETA I NARODNA

KULTURA

Glava 1 — Glavna geodetska

uprava

Materijalni rashodi

Funkcionalni rashodi

Štampanje stručnih knjiga, pravil
nika i tehničkih uputstava za geo
detsku s l u ž b u --------------

Štampanje osnovne državne karte 
Izrada kataloga za osnovne geodet

ske radove -----------------
Nabavka stručnih k n jig a---------
Troškovi naučno-istraživačkih ra

dova ----------------------

3,230.000
11,400.000

500.000
100.000

200.000 15,430.000

Svega Gl. 1 (part. 196) • 15,430.000

Svega 2 deo 15,430.000

6 DEO — DRŽAVNA UPRAVA, 
SUDSTVO I TUZlOŠTVO

Glava 1 — Glavna geodetska 
uprava

Lični rashodi 

6—197 Plate i dodaci

1 Osnovne p la t e -----------------  3,870.000
3 Položajni d o d a c i--------------  96.000
4 H o n o r a r i ----------------- — 80.000 4,046.000

Materijalni rashodi 

6—198 Operativni rashodi

1 Kancelariski materijal, službeni li
stovi, časopisi i stručne knjige — 100.000

2 Ogrev sa prevozom i s e č o m ----- 240.000
3 O sv e tlje n je --------------------  67.000
4 Putni i selidbeni tro škov i-------  1,000.000
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in ven ta ra----  100.000
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11 RAZDEO — GLAVNA GEODETSKA UPRAVA
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R A S H O D I Iznos 
pozic: je

Iznos
partije

6 Poštansko-telegrafsko-telefonski
t r o š k o v i------------------- 200.000

7 Dopuna inven ta ra-------------- 20.000

8 Odi'žavanje prevoznih sredstava — 270.000
9 Z a k u p i ---------------------- 180.000 2,177.000

Svega Gl. 1 (part. 197— 198) 6,223.000

Glava 2 —  Zavod za fotograme-
triju, Beograd

Lični rashodi
6—199 Plate i dodaci

1 Osnovne p la t e ------------------- 31,010.000
3 Položajni d o d a c i---------------- 90.000
4 Honorari — ---------------------- 100.000 31,200.000

Materijalni rashodi

6— 200 Operativni rashodi

1 Kancelariski materijal, službeni li
stovi, časopisi i stručne knjige — 400.000

2 Ogrev sa prevozom i s e č o m ---- 770.000
3 O sv e tlje n je ------------------- 200.000
4 Putni i selidbeni tro škov i------ 2,260.000
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in ven ta ra---- 1,200.000
6 Poštansko-telegrafsko-telefonski

t r o š k o v i------------------- 223.000
7 Dopuna inven ta ra-------------- 550.000
8 Održavanje prevoznih sredstava — 4,000.000
9 Z a k u p i ---------------------- 100.000 9,703.000

6— 201 Funkcionalni rashodi

1 Terenske d n e v n ic e ------------ 13,000.000
2 Materijal za terenske radove---- 4,000.000
3 Snimanje iz vazduha------------ 4,000.000
4 Prevoz instrumenata, materijala,

alata i stručnjaka na te renu---- 20,000.000
5 Nabavka instrumenata i pribora — 800.000 41,800.000

Svega Gl. 2 (Part. 199—201) 82,703.00|0

: Svega 6 deo 88,926.000

UKUPNO 11 RAZDEO 104,356.000
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12 R A Z D E O  — S A V E Z N I Z A V O D  Z A  ST A T IS T IK U  I  E V ID E N C IJU

-3  ~ R A S H O D I  lznos} Izn?*
£  pozicije partije
<5) 0
a  a

12 RAZDEO — SAVEZNI ZAVOD 

ZA STATISTIKU I EVIDENCIJU

2 DEO — PROSVETA I NARODNA 

KULTURA

Glava 1 — Savezni zavod za stati

stiku i evidenciju

Materijalni rashodi 

2—202 Funkcionalni rashodi

1 Troškovi štampe statističkih publi
kacija — -------------------  21,600.000

2 Troškovi održavanja stručnih kur-
seva, seminara i konferencija — 500.000

3 Nabavka domaće i strane stručne
literature — — — -------------  1,000.000

4 Troškovi štampe obrazaca za po
trebe spoljne trgov ine---------  1,000.000

5 Nabavka materijala, utrošak elek
trične energije i troškovi održa
vanja odeljenja te h n ik e ------  1,500.000

6 Članarina međunarodnim statistič
kim organizacijama------------ 197.000 25,797.000

Svega Gl. 1 (part. 202) 25,797.000

Svega 2 deo 25,797.000

6 DEO — DRŽAVNA UPRAVA,

SUDSTVO I TUZlOSTVO

Glava 1 — Savezni zavod za stati

stiku i evidenciju

Lični rashodi 

6—203 Plate i dodaci

1 Osnovne p la t e -----------------  29,940.000
3 Položajni d o d a c i---------------  550.000
4 H ono ra r i----------------------- -------------------- 300.000 30,790.000

Materijalni rashodi

6—204 Operativni rashodi
1 Kancelariski materijal, službeni li

stovi, časopisi i stručne knjige — 1.200.000
2 OiU'ev sa prevozom i s e č o m ----- 6,800.000
3 O sv e tlje n je --------------------  1,000.000
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4 Putni i selidbeni tro škov i------ 1,000.000
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi _

guranja zgrada i in ven ta ra---- 1,900.000
6 Poštansko-telegrafsko-telefonski

troškovi ------------------- 4,000.000
7 Dopuna inven ta ra-------------- 250.000
8 Održavanje prevoznih sredstava — 800.000
9 Transportni tro škov i-------------- 100.000

10 Zakupi —  — --------------------- 264.000 17,314.000

i—205 ■" Funkcionalni rashodi

1 Troškovi popisa stanovn ištva----- 305,610.000
2 Troškovi popisa s t o k e ----------- 50,200.000
3 Troškovi ostalih raznih popisa i an

keta i njihova ob rada----------- 20,000.000
4 Zakupi za Holerit stro jeve-------- 5,682.000
5 Nabavka kartica za Holerit strojeve 12,000.000 393,492.000

Svega Gl. 1 (part. 203—205) 441,596.000

Svega 6 deo 441,596.000

UKUPNO 12 RAZDEO 467,393.000
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13 R A Z D E O  — U P R A V A  Z A  M A T E R IJA L N E  R E Z E R V E

13 RAZDEO — UPRAVA ZA M A

TERIJALNE REZERVE

6 DEO — DRŽAVNA UPRAVA, 

SUDSTVO I TUZlOŠTVO

Glava 1 — Uprava za materijalne 

rezerve

6—206

Iznos Iznos
poz-ici |e pa rt i je

6—207

Lični rashodi

Plate i dodaci

1 Osnovne p la t e ------ ---------- 6,800.000
3 Položajni d o d a c i-------------- 221.000
4 Honorari — ------------------- 200.000 7,221.000

Materijalni rashodi

Operativni rashodi

1 Kancelariski materijal, službeni l i
stovi, časopisi i stručne knjige — 300.000

2 Ogrev sa prevozom i s e č o m ---- 100.000
3 O sv e tlje n je ------------------- 50.000
4 Putni i selidbeni tro škov i------ 2,200.000
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in ven ta ra---- 120.000
6 Poštansko-telegrafsko-telefonski ■ v

t r o š k o v i------------------- 900.000
8 Održavanje prevoznih sredstava — 1,150.000 4,820.000

Svega Gl. 1 (part. 206—207) 12,041.000

Svega 6 deo 12,041.000

UKUPNO 13 RAZDEO 12,041.000
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14 R A Z D E O  — G L A V N A  U P R A V A  C IV IL N O G  V A Z D U H O P L O V S T V A

1a oa

R A S H O D I lzn<>>
pozic.je

Iznos
partije

6—208

6—209

6—210

J L
1-ir.

14 RAZDEO — GLAVNA UPRAVA  
CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA

6 DEO — DRŽAVNA UPRAVA, 
SUDSTVO I TUZIOŠTVO

Glava 1 — Glavna uprava civilnog 
vazduhoplovstva

Lični rashodi 

Plate i dodaci

Osnovne p la t e -----------------
Posebni d odac i-----------------
Položajni d o d a c i--------------
H ono ra r i----------------------

Materijalni rashodi 
Operativni rashodi 

Kancelariski materijal, službeni li
stovi, časopisi i stručne knjige —

Ogrev sa prevozom i s e č o m ----
Osvetljen j e -------------------
Putni i selidbeni tro škov i------
Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i inventara ----
Poštansko-telegrafsko-telefonski

t r o š k o v i--------------------
Dopuna inven ta ra--------------
Održavanje prevoznih sredstava — 
Transportni tro škov i------------

Funkcionalni rashodi

Službena o d e la -----------------
Nabavka i održavanje u č i l a ----
Nabavka sanitetskog materijala — 
Terenska ispitivanja stručnih ekipa 
Nabavka stranih stručnih knjiga i

časopisa — — --------------
Članarina Međunarodnoj organiza

ciji civilnog vazduhoplovstva —
7 Održavanje radio uređaja i kali-

8 Održavanje građevinskih objekata
9 Reprezentativni t r o š k o v i -------

Svega Gl. 1 (part. 208—210)

22,882.000
732.000
186.000 
922.000

1 , 100.000
1.003.000 

754.000
8.065.000

2.424.000

1.735.000
1.738.000
5.043.000
1.610.000

5.494.000
125.000
153.000
500.000

200.000

9.058.000

23.435.000
15.968.000 

400.000

24,722.000

23,472.000

60,333.000

108,527.000

Svega 6 deo 108,527.000

UKUPNO 14 RAZDEO 108,527.000
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15 R A Z D E O  — V R H O V N I SU D  F N R J

oD.

15 RAZDEO — VRHOVNI SUD 

FNRJ

6 DEO — DRŽAVNA UPRAVA, 

SUDSTVO I TUŽIOŠTVO

Glava 1 — Vrhovni sud FNRJ

Lični rashodi 

Plate i dodaci

Osnovne p la t e -----------------
Posebni d o d ac i-----------------
Položajni d o d a c i--------------

5,890.000
12.000

174.000 6,076.000

Materijalni rashodi 

Operativni rashodi 

Kancelariski materijal, službeni li
stovi, časopisi i sti'učne knjige —

Ogrev sa prevozom i s e č o m ----
O sv e t lje n je -------------------
Putni i selidbeni tro škov i------
Ti'oškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i inventara ----
Poštansko-telegrafsko-telefonski

t r o š k o v i--------------:-----
Dopuna inven ta ra--------------
Održavanje prevoznih sredstava —

320.000 
1,000.000

135.000
250.000

200.000

400.000 
60.000

650.000 3,015.000

Svega Gl. 1 (part. 211—212) 9,091.000

Svega 6 deo 9,091.000

UKUPNO 15 RAZDEO 9,091.000
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16 R A Z D E O  — G L A V N A  D R Ž A V N A  A R B IT R A Ž A

R A S H O D I  „ S  je Ä
Oa

6—213

1
2
3
4

6—214

16 RAZDEO — GLAVNA DRŽAVNA 

ARBITRAŽA

6 DEO — DRŽAVNA UPRAVA, 

SUDSTVO I TUŽIOSTVO

Glava 1 — Glavna državna arbi

traža

Lični rashodi

Plate i dodaci

Osnovne p la t e -----------------
Posebni d odac i-----------------
Položajni d o d a c i----- ---------
H ono ra r i----------------------

9.310.000
30.000
72.000

1.080.000 10,192.000

Materijalni rashodi

Operativni rashodi 

Kancelariski materijal, službeni li
stovi, časopisi i stručne knjige —

O sv e t lje n je --------------------
Putni i selidbeni tro škov i------
Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in v en ta ra----
Poštansko-telegrafsko-telefonski

t r o š k o v i--------------------
Dopuna in ven ta ra--------------
Tramvajske karte za k u r i r e ----

600.000
30.000 

200.000

100.000

2,000.000
30.000
24.000 2,984.000

Svega Gl. 1 (part. 213—214) 13,476.000

Svega 6 deo 13,476.000

UKUPNO 16 RAZDEO 13,476.000
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17 R A Z D E O  — A K A D E M IŠ K I SA VET

ICU

R A S H O D I
Iznos

poz ici Je
Iznos
partij«

17 RAZDEO — AKADEM IŠKI 

SAVET

2 DEO — PROSVETA I NARODNA 

KULTURA

Glava 1 — Akademiski savet

Lični rashodi 

2—215 Plate i dodaci

1 Osnovne p la t e -----------------
3 Položajni d o d a c i--------------
4 H ono ra r i----------------------

Materijalni rashodi 
2—216 Operativni rashodi

1 Kancelariski materijal, službeni li
stovi, časopisi i stručne knjige —

2 Ogrev sa prevozom i s e č o m ----
3 O s v e t lje n je -------------------
4 Putni i selidbeni tro škov i------
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in ven ta ra----
6 Poštansko-telegrafsko-telefonski

t r o š k o v i--------------------
9 Z a k u p i ----------------------

1,452.000
36.000
20.000

70.000
480.000
40.000

180.000

40.000

250.000
60.000

1,508.000

1,120.000

2—217 Funkcionalni rashodi

1 Troškovi sudelovanja na međuna
rodnim naučnim kongresima i 
konferencijama —  — ------ — 5,500.000

2 Članarine Akademiskog saveta u
međunarodnim naučnim organiza
cijama — — -----------------  1,100.000

3 Troškovi sednica Saveta i Uprave 700.000
4 Troškovi komisija i odbora Saveta 1,500.000
5 Studiska putovanja — naučna raz-

mena "sa in o s tran s tv o m ----— 2,400.000
6 Štampanje B i l t e n a -----------  600.000
7 Štampanje godišnjeg izvešta ja---  200.000
8 Troškovi boravka inostranih nauč

nih radnika — --------------  350.000
9 Troškovi naučnih poslova koje orga-

nizuje Savet — --------------  800.000 13,150.000

Svega Gl. 1 (part. 215—217) 15,778.000
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17 R A Z D E O  — A K A D E M IS K I SAVET

5  ~ R A S H O D I  Iznos,£< pozic je Dartlf«
5 o

a

Glava 2 — Institut za oceanografiju
i ribarstvo, Split

Lični rashodi 

2—218 Plate i dodaci

1 Osnovne p la t e -----------------  9,092,000
2 Posebni dod ac i-----------------  12.000
3 Položajni d o d a c i--------------  75.000
4 Honorari — -------------------- 20.000 9,199.000

Matei'ijalni rashodi 
2—219 Operativni rashodi

1 Kancelariski materijal, službeni li
stovi, časopisi i stručne knjige — 100.000

2 Ogrev sa prevozom i s e č o m ---  220.000
3 O sv e tlje n je ------------------- 150.000
4 Putni i selidbeni tro škov i------ 180.000
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i inven ta ra--- 550.000
'6  Poštansko-telegrafsko-telefonski

t r o š k o v i------------------  230.000
8 Održavanje prevoznih sredstava — 100.000 1,530.000

2—220 Funkcionalni rashodi

1 Ishrana osoblja na m o r u -------  1,310.000
2 Štampanje p u b l ik a c i ja ---------  1,000.000
3 Dopuna naučnih instrumenata----  150.000
4 Nabavka h e m ik a li ja ------------  250.000
5 Troškovi naučnog istraživan ja----  3,650.000
6 Održavanje p a rk a --------------  30.000
7 Održavanje plovnih o b je k a ta----  1,100.000 7,490.000

Svega Gl. 2 (part. 218—220) 18,219.000

Glava 3 — Ribarstvcna stanica,
Ston Mali

Lični rashodi 

2—221 Plate i dodaci

1 Osnovne p la t e -----------------  1,300.000
3 Položajni d o d a c i---------------  18.000
4 H ono ra r i----------------------  10.000 1,328.000

Materijalni rashodi 

2-—222 Operativni rashodi

1 Kancelariski materijal, službeni li
stovi, časopisi i stručne knjige — 50.000

2 Ogrev sa prevozom i s e č o m ---- 70.000

2 4 ’ 371



17 K A Z D E O  — A K A D E iM IS K I SAVET

R A S H O D I

3 O sv e tlje n je -------------------  120.000
4 Putni i selidbeni tro škov i------  100.000
5 Troškovi čiščenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in ven ta ra----  200.000
6 Poštansko-telegrafsko-telefonski

t r o š k o v i-------------------- 30.000
7 Dopuna inventara — ---- ------  30.000
9 Z a k u p i ---------------------  15.000

10 Transportni tro ško v i------------ _ 60.000

2—223 Funkcionalni rashodi

1 Hranarina brodskog o s o b l j a ---  100.000
2 Nabavka laboratoriskog materijala. 100.000
3 Nabavka h e m ik a l i ja ------- — 20.000
4 Troškovi naučnog istraživanja — — 500.000
5 Sanitarna z a š t i t a -------------  20.000
6 Održavanje plovnih o b je k a ta---  250.000
7 Održavanje luke i o b a le--------- 50.000
8 Održavanje parka i p u teva--- :--  55.000

Svega Gl. 3 (part. 221—223)

Glava 4 — Oceanografska stanica,
Rijeka

Lični rashodi 

2—224 Plate i dodaci

1 Osnovne p la t e -----------------  240.000
3 Položajni d o d a c i-------- 1------ 12.000
4 Honorari — -------------------- 7.000

Materijalni rashodi 

2—225 Operativni rashodi

1 Kancelariski materijal, službeni li
stovi, časopisi i stručne knjige — 25.000

2 Ogrev sa prevozom i s e č o m --- 70.000
3 O sv e t lje n je ----------- ------- 30.000
4 Putni i selidbeni tro škov i-----  50.000
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in v en ta ra---  200.000
6 Poštansko-telegrafsko-telefonski

t r o š k o v i-------------------  30.000

2—226 Funkcionalni rashodi •

1 Održavanje broda i plovila, popra
vak brodskog stroja i gorivo — 250.000

2 Ishrana osoblja na moru, paušali za
terenski rad, brodsko ukrcanje — 180.000

3 O sv e tlje n je -------------------- 120.000
4 Putni i selidbeni tro škov i------ 100.000
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in v en ta ra---- 200.000
6 Poštansko-telegrafsko-telefonski 

t r o š k o v i-------------------- 30.000

7 Dopuna inventara — ------------ 30.000

9 Z a k u p i ---------------------- 15.000

10 Transportni tro ško v i------------

Funkcionalni rashodi

60.000

1 Hranarina brodskog o s o b l j a ---- 100.000
2 Nabavka laboratoriskog materijala. 100.000
3 Nabavka h e m ik a l i ja --------- — 20.000
4 Troškovi naučnog istraživanja — — 500.000
5 Sanitarna z a š t i t a --------- ■---- 20.000
6 Održavanje plovnih o b je k a ta ---- 250.000
7 Održavanje luke i o b a le --------- 50.000
8 Održavanje parka i p u teva---:--- 55.000

Iznos 
oarti je

675.000

1.095.000

3.098.000

259.000

405.000
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17 IJA Z D E O  — A K A D E M IS K I SAVET

R A S H O D I  ,zno\ ,z"??ooucje t>arti|€
čB cCL Q.

3 Naučno is tra ž iv a n je ------------ 120.000
4 Štampanje p u b l ik a c i ja ---------  40.000
5 Dopuna naučnih instrumenata, istra

živačkog pribora i hemikalija — 60 000 650.000

Svega Gl. 4 (part. 224—226)---- 1,314.000

Glava 5 — Oceanografska stanica,
Dubrovnik

Lični rashodi
2 227 Plate i dodaci

1 Osnovne p la t e ------ ---------   1,260.000
3 Položajni d o d a c i--------------  24.000
4 H ono ra r i---------------------- ------- 10.000 1,294.000

Materijalni rashodi 
2—228 Operativni rashodi

1 Kancelariski materijal, službeni li
stovi, časopisi i stručne knjige — 70.000

2 Ogrev sa prevozom i se čom ---- 50.000
3 Osvetljenje — ----------------- 45.000
4 Putni i selidbeni tro škov i------  40.000
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in ven ta ra---  250.000
6 Poštansko-telegrafsko-telefonski

t r o š k o v i------------------- 50.000
9 Z a k u p i ---------------------- ------- 48 000 553.000

2—229 Funkcionalni rashodi
1 Ishrana osoblja na m o r u ------  450.000
2 Štampanje p u b l ik a c i ja --------- 120.000
3 Dopuna naučnih instrumenata i

istraživačkog p r ib o r a --------  40.000
4 Dopuna h e m ik a l i j a -----------  30.000
5 Troškovi naučnog istraživanja — — 1,000.000
6 Stručno uzdizanje naučnih kadrova 50.000
7 Troškovi izdržavanja plovnih objo-

k a ta ------------------------------  120.000________1,810.000

Svega Gl. 5 (part. 227—22a) 3,657.000

Glava G — Hiđrobiološki zavod, 
Ohrid

Lični rashodi 

2-—230 Plate i dodaci
1 Osnovne p la t e ----------------- 2 150.000
3 Položajni d o d a c i---------------------------  18 000
4 H ono ra r i-----------------------------------  30.000 2,198.000
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17 R A Z D E O  — AIv A D  EM IS K I SA VET

£  § K A S H 0  D I ,znos. Iztl?s■g 'pj po-zic |e i>artij€

cl a

2—231

2—232

Materijalni rashodi

Operativni rashodi

1 Kancelariski materijal, službeni l i
stovi, časopisi i stručne knjige — 55.000

2 Ogrev sa prevozom i s e č o m ---- 100.000
3 Osvetljenje — — -------------- 50.000
4 Putni i selidbeni tro škov i------ 40.000
5 Troškovi čiščenja, održavanja i osi

guranja zgrada i inventara ---- 80.000
6 Poštansko-telegrafsko-telefonski

troškovi ------------------- 50.000
7 Dopuna inven ta ra-------------- 10.000
8 Odi’žavanje prevoznih sredstava — 5.000 390.000

Funkcionalni rashodi

1 Troškovi naučnog is traživan ja---- 350.000
2 Troškovi laboratoriske oprem e---- 200.000
3 Održavanje plovnih k a n a la ----— 40.000
4 Održavanje plovnih objekata, na

bavka goriva i m a z iv a ------ 280.000

5 Troškovi m re s t il iš ta ------------ 350.000

6 Troškovi stručnog uzdizanja nauč
nih r a d n ik a ----------------- 30.000

7 Članarina za inostrane naučne or
\

ganizacije ---- --------------- 5.000
8 Štampanje p u b l ik a c i ja --------- 250.000 1,505.000

Svega Gl. 6 (part. 230—232) 4,093.000

Svega 2 deo f 46,159.000

UKUPNO 17 RAZDEO 46,159.000
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18 R A Z D E O  — B IB L IO G R A F S K I IN ST IT U T

e
CL

2—233

2—234

2—235

I  R A S H O D I  ^  i * «

oa.

18 RAZDEO — B IBLIOGRAFSK I 

INSTITUT

2 DEO — PROSVETA I NARODNA 

KULTURA

Glava 1 — Bibliografski institut

Lični rashodi

Plate i dodaci

Osnovne plate — --------------
Posebni dodaci — --------------
Položajni d o d a c i--------------
Honorari — --------------------

4.038.000 
12.000 
36.000

1.300.000 5,386 000

Materijalni rashodi 

Operativni rashodi 

Kancelariski materijal, službeni li
stovi, časopisi i stručne knjige —

Ogrev sa prevozom i sečom------
Osvetljen je — -----------------
Putni i seliđbeni t r o š k o v i------
Troškovi čišćenja, održavanja i osi-
' guranja zgrada i in v e n ta ra ----
Poštansko-telegrafsko-telefonski

troškovi — — --------------
Transportni tro škov i------------

200.000
270.000
110.000
70.000

250.000

400.000
60.000

f

1,360.000

Funkcionalni rashodi

Troškovi nabavke k n j i g a -------
Troškovi štampanja mesečnih, po

vremenih i specijalnih bibliogra
fija -------------------------

Troškovi centralnog kataloga — — 
Troškovi bibliografske kartoteke — 
Štampanje oglasa — ------------

850.000

4,000.000.
100.000
70.000
60.000 5,080.000

Svega Gl. 1 (part. 233—235) 11,826.000

Svega 2 deo 11,826.000

UKUPNO 18 RAZDEO 11,826.000

376





13 R A Z D E O  — L E K S IK O G R A F S K I Z A V O D

'S-S *r?
O
a

R A S H O D ! Iznos
poz-ici je

Iznos
partije

19 RAZDEO — LEKSIKOGRAFSK I 

ZAVOD

2 DEO — PROSVETA I NARODNA 

KULTURA

Glava 1 — Leksikografski zavod 

Lični rashodi 

■2—236 " Plate i dodaci

1 Osnovne plate — --------------
3 Položajni d o d a c i--------------
4 Honorari — --------------------

Materijalni rashodi 

2—237 Operativni rashodi

1 Kancelariski materijal, službeni li
stovi, časopisi i stručne knjige —

2 Ogrev sa prevozom i sečom------
3 Osvetljen je — — --------------
4 Putni i selidbeni t r o š k o v i------
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in v e n ta ra ----
6 Poštansko-telegrafsko-telefonski

troškovi — — --------------
7 Dopuna in ve n ta ra--------------
8 Održavanje prevoznih sredstava —
9 Zakupi — — -----------------

2—238 Funkcionalni rashodi

1 Posebna i z d a n j a --------------
2 Nabavka b ib l io t e k e ------------
3 Fototeka — --------------------
4 Naučna putovanja, savetovanja i

konferencije — — ------------
5 Troškovi za papir i š tam pan je----
6 Troškovi republičkih redakcija —
7 Povezivanje knjiga — ----------

Svega Gl. 1 (part. 236—238)

Svega 2 deo 

UKUPNO 19 RAZDEO

11.990.000 
96.000

15.930.000

500.000 
1,248.000

256.000
164.000

280.000

685.000
300.000
360.000
285.000

472.000
700.000
650.000

680.000 
1,050.000 
4,000.000

400.000

28,016.000

4,078.000

7,952.000

40,046.000

40,046.000

40,046.000
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20 R A Z D E O  — S A V E Z N I IN ST IT U T  Z A  ZA ŠT IT U  S P O M E N IK A  K U LT U RE

R A S H O D I Derne -e

20 RAZDEO — SAVEZNI INSTITUT 
ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KU L

TURE

2 DEO PROSVETA I NARODNA 

KULTURA 

Glava 1 — Institut

Lični rashodi 

2—239 Plate i dodaci

1 Osnovne plate — --------------- 2,845.000
2 Posebni dodaci — ---- -----------  18.000
3 Položajni d o d a c i---------------  72.000
4 Honorari — — -----------------  250.000

Materijalni rashodi 

2—240 Operativni rashodi

1 Kancelariski materijal, službeni li
stovi, časopisi i stručne knjige — 55.000

2 Ogrev sa prevozom i sečom-----  220.000
3 O sve tlje n je------------------- 80.000
4 Putni i selidbeni t r o š k o v i-----  600.000
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in v e n ta ra ---  40.000
6 Poštansko-telegrafsko-telefonski

troškovi — — -------------  120.000
9 Z a k u p i ---------------------  144.000

2—241 Funkcionalni rashodi

1 Troškovi centralne k a r to te k e ---- 400.000
2 Troškovi štampanja Zbornika i iz

davanja p r iru čn ik a------------  1,400.000
3 Nabavka stručnih k n j i g a ------  150.000
4 Troškovi laboratorija, nabavka in 

strumenata, hemikalija i ostalog
m a te r ija la----------------- .— 800.000

5 Rekognosciranje terena — ------  300.000
6 Troškovi konzervatorskih ispitiva

nja spoljnih saradnika instituta 900.000
7 Konzervatorski radovi i iskopavanja

i stručna saradnja sa republičkim
zavodima — — — :-----------  1,700.000

8 Troškovi evidentiranja spomenika
u inostranstvu — ------------ 300.000

Iznos
partije

3,185.000

1,259.000



20 R A Z D E O  — S A V E Z N I IN ST IT U T  Z A  ZA ŠT IT U  S P O M E N IK A  K U L T U R E

R A S H O D I
1 г nos 

dozic |e
Iznos

oartije

Konkurs za konzervatorsko rešen j e 
urbanističke celine grada Poreča 
sa otkupom radova 

Troškovi stručnog s a v e t a ------
?G0 000 
300.000 6,550.000

Svega Gl. 1 (part. 239—241) 10,994.000

Svega 2 deo N 10,994.000

UKUPNO 20 RAZDEO 10,991.000
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21 R A Z D E O  — D R Ž A V N A  A R H IV A

S. % R A S H O D I  Iznos Iznos
£  g  K A ^ H U U I  pozicije partije

s oo. a

21 RAZDEO — DRŽAVNA ARHIVA

2 DEO PROSVETA I NARODNA 

KULTURA

Glava 1 — Državna arhiva

Lični rashodi 

2—242 Plate i dodaci
1 Osnovne plate — ----------------  1,275.000
3 Položajni d o d a c i--------------  24.000
4 Honorari — — — — — — — — — 400.000 1,699.000'

Materijalni rashodi

2—243 Operativni rashodi

1 Kancelariski materijal, službeni li
stovi, časopisi i stručne knjige — 50.000

2 Ogrev sa prevozom i sečom-----  200.000
3 Osvetljenje — — -------------  20.000
4 Putni i selidbeni t r o š k o v i-----  250.000
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in v e n ta ra---  500.000
6 Poštansko-telegrafsko-telefonski

troškovi — — -------------  35.000
9 Transportni tro škov i---------- ----------------------400.000 1,455.000

2—244 Funkcionalni rashodi

1 Otkup arhivalija — ------------  150.000
2 Nabavka stručne arhivističke i isto-

riske literature — ------------  150.000
3 Troškovi popisa registratura savez

nih ustanova i privrednih organi
zacija — ----------------------  50.000

4 Nahavka radnih m a n t i l a ------- 40.000
5 Nabavka kartona, fascikula i kanapa 150.000
6 Povez preuzetih delovodnika, regi

stara i drugih pomoćnih knjiga — 50.000
7 Troškovi ručne apo teke--------- 6.000
8 Izrada obrazaca: evidencija, regi

stratura i f i lm o te k a ------------ 100.000
9 Mikrofilmovanje arhivalija u FNRJ 500.000

10 Troškovi višeg arhivističkog tečaja 500.000________1.696.000

Svega Gl. 1 (part. 242—244) 4,850.000

Svega 2 deo 4,850.000

UKUPNO 21 RAZDEO 4,850.000

L
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22 R A Z D E O  — S A V E Z N I Z A V O D  Z A  IS P IT IV A N JE  L E K O V A

•S ~ R A S H O D I  1гП05. Izno?
£  -H Dozicne m  rti/e
50 C
a  a

22 RAZDEO — SAVEZNI ZAVOD  

ZA ISPITIVANJE LEKOVA

2 DEO — PROSVETA I NARODNA 

KULTURA

Glava 1 — Savezni zavod za 

ispitivanje lekova

Lični rashodi

2—245 Plate i dodaci

1 Osnovne plate — --------------  2,640.000
3 Položajni d o d a c i--------------  30.000 2,670.000

Materijalni rashodi

'2—246 Operativni rashodi
1 Kancelariski materijal, službeni l i

stovi, časopisi i stručne knjige — 60.000
2 Ogrev sa prevozom i sečom------  300.000
3 Osvetljen je — — --------------  300.000
4 Putni i selidbeni t r o š k o v i------  100.000
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in v e n ta ra--- 400.000
6 Poštansko-telegrafsko-telefonski

troškovi — — -------------  120.000
7 Dopuna in ven ta ra--------------  30.000 1,310.000

.2—247 Funkcionalni rashodi

1 Laboratoriski m a te r ija l--------- 1,800.000
2 Nabavka i ishrana laboratoriskih

životinja — — -------------  300.000
3 Nabavka stručnih k n j i g a ------  100.000 2,200.000

Svega Gl. 1 (part. 245—247) 6,180.000

Svega 2 deo * 6,180.000

UKUPNO 22 RAZDEO , 6,180.000

25 Ст. белешке VI p. з. 385
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23 R A Z D E O  — C EN T A R  Z A  O S P O S O B L JA V A N JE  IN V A L ID A  Z A  R A D

Д  ~ R A S H O D I  ,гП03, ,ẑ
r: Ü pozic ?e partije
U NЧЈ oa  a.

23 RAZDEO — CENTAR ZA OSPO
SOBLJAVANJE INVALIDA  

ZA RAD

3 DEO — SOCIJALNO STARANJE

Glava 1 — Centar za osposobljava
nje invalida za rad, Beograd 

(Rehabilitacioni centar)

Lični rashodi

3—248 Plate i dodaci
1 Osnovne p la t e -----------------  6,980.000
3 Položajni d o d a c i---------------  30.000
4 Honorari — — — — — — — — — 48.000 7,058.000

Materijalni rashodi

3—249 Operativni rashodi
1 Kancelariski materijal, službeni li

stovi, časopisi i stručne knjige — 72.000
2 Ogrev sa prevozom i s e č o m --- 1,300.000
3 Osvetljenje — — -------------  300.000
4 Putni i selidbeni troškovi---------  100.000
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in v e n ta r a ---  600.000
6 Poštansko-telegrafsko-telefonski

troškovi — ----------------  120.000
7 Dopuna in ven ta ra-------------  100.000
8 Održavanje prevoznih sredstava — ч 600.000
9 Zakupi — — ---------------- 132.000

10 Transportni tro škov i---------- ---------------------- 50.000 3,374.000

3—250 Funkcionalni rashodi
1 Ishrana invalida i o s o b l ja ------  2,600.000
2 Nabavka lekova i pribora za lečenje 1,100.000
3 Nabavka opreme — ------------  3,900.000
4 Troškovi pranja posteljine i rublja 156.000
5 Nabavka stručnih k n j i g a -------  50.000
6 Nabavka materijala za radionice — 1,000.000
7 Nabavka odeće i obuće za invalide 700.000
8 Održavanje parkova i b a š t a ---  30.000
9 Lična higijena bolesnika-invalida 30.000

10 Sredstva za razonodu i zabavu — 50.000 9,616.000

Svega Gl. 1 (part. 248—250) 20,048.000

Svega 3 deo 20,048.000

UKUPNO 23 RAZDEO 20,048.000
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24 RAZDEO — JUGOSLOVENSKI NACIONALNI KOMITET ZA POLJOPRIVREDU
I ISHRANU (FAO)

■S ri R A S H O D I  ,Z?0S. ,zrl??
£  £  pofciC’.je partije
<0 o

CL Q.

24 RAZDEO — JUGOSLOVENSKI 

NACIONALNI KOMITET ZA PO

LJOPRIVREDU I ISHRANU (FAO)

2 DEO — PROSVETA I NARODNA 

KULTURA

Glava 1 — Jugoslovenski nacional

ni komitet za poljoprivredu

i ishranu

Lični rashodi

2—251 Plate i dodaci

1 Osnovne plate — ---------------  620.000
3 Položajni d o d a c i---------------  24.000
4 H ono ra r i----- -----------------  130.000 774.000

Materijalni rashodi

2—252 Operativni rashodi

1 Kancelariski materijal, službeni li
stovi, časopisi i stručne knjige — 60.000

2 Ogrev sa prevozom i s e č o m --- 30.000
3 Osvetljenje — — -------------  30.000
4 Putni selidbeni troškov i--------  100.000
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in v e n ta r a ---  6.000
6 Poštansko-telegrafsko-telefonski

troškovi — -------------- — 100.OOU
8 Održavanje prevoznih sredstava — ______________________ 280.000 606.000

2—253 Funkcionalni rashodi

1 Troškovi boravka inostranih struč
njaka u našoj z e m l j i ---------  250.000

2 Plenumi, konferencije i savetovanja
u našoj zemlji — ------------ 100.000

3 Naučna propaganda u inostranstvu 100.000
4 Troškovi izdavanja b ilte n a -------  150.000 600.000

Svega Gl'. 1 (part. 251—253) 1,980.000

Svega 2 deo 1,980.000

UKUPNO 24 RAZDEO 1,980.000
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25 R A Z D E O  — IN ST IT U T  Z A  IS P IT IV A N JE  ST R U K T U R E  M A T E R IJE

r.
a

2—254

2—255

S
a

2—256

7
8 
9

10

R A S H O D I Iznos 
oozic; je

Iznos
partije

25 RAZDEO — INSTITUT ZA IS P I

TIVANJE STRUKTURE 

MATERIJE

2 DEO — PROSVETA I NARODNA 

KULTURA

Glava 1 — Institut za ispitivanje 

strukture materije

Lični' rashodi

Plate i dodaci

Osnovne plate — --------------
Posebni d odac i-----------------
Položajni dodaci — ------------
H onora r i---- ------------------

31,894.000
4,488.000

48.000
600.000 37,030.000

Materijalni rashodi

Operativni rashodi 

Kancelariski materijal, službeni li
stovi, časopisi i stručne knjige —

Ogrev sa prevozom i s e č o m ----
Osvetljenje — — --------------
Putni i selidbeni tro škov i------
Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in v e n ta r a ----
Poštansko-telegrafsko-telefonski

troškovi — -----------------
Dopuna inventara — ------------
Održavanje prevoznih sredstava —
Zakupi — — -----------------
Transportni troškovi — ---------

900.000 
8,000.000

700.000 
1,200.000

2.500.000

750.000 
50.000

2.920.000
120.000 

4,000.000

1

21,140.000

Funkcionalni rashodi

Studije i is traživan ja------------
Pogon u labo ra to r iji------------
Nabavka stručnih k n j i g a ------

30,000.000
5,500.000

900.000 36,400.000

Svega Gl. 1 (part. 254—256) 94,570.000

Svega 2 deo 94,570.000

UKUPNO 25 RAZDEO 94.570.000



/



26 R A Z D E O  — U P R A V A  Z A  R U D A R S K A  IS T R A Ž IV A N JA  I  R U D A R S K E  S T U D IJE

•a RASHODI  lzn°* ,zn°s
-д pozic je Partije

tš) o
a  a

2—257

26 RAZDEO — UPRAVA ZA RU 

DARSKA ISTRAŽIVANJA I RU 

DARSKE STUDIJE

2 DEO — PROSVETA I NARODNA 

KULTURA

Glava 1 — Uprava za rudarska 

istraživanja i rudarske studije

Lični rashodi

Plate i dodaci

1 Osnovne plate — — ------------
2 Posebni dodac i-----------------
3 Položajni dodaci — — ---------
4 H onorar i----------------------

16,400.000
2.460.000

114.000
600.000 19,574.000'

Materijalni rashodi 

2—258 Operativni rashodi

1 Kancelariski materijal, službeni li
stovi, časopisi i stručne knjige —

2 Ogrev sa prevozom i sečom------
3 Osvetljen je — — — ------------
4 Putni i selidbeni tro škov i------
5 Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i in ven ta ra----
6 Poštansko-telegrafsko-telefonski tro

škovi — — — --------------
7 Dopuna inventara---------------
8 Održavanje prevoznih sredstava —
9, Zakupi — — — --------------

10 Transportni troškovi — ----------

2—259 Funkcionalni rashod i------ 1-----

1 Nabavka hemikalija i materijala za
laboratoriju — — — -------- -

2 Nabavka tehničkog m ate r ija la----
3 Nabavka stručnih k n jig a---------
4 Geodetski radovi — ------------

Svega Gl. 1 (part. 257—259)

Svega 2 deo 

UKUPNO 26 RAZDEO

300 000
2.360.000
1.900.000
2.400.000

1,000.000

800.000
500.000

1.500.000
210.000 
400.000

3.000.000
330.000
300.000

1.000.000

11,370.000

4.630.000

35,574.000

35,574.000

35,574.000

393
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27 RAZDEO — GLAVNA D IREKCIJA POSTA

s g  R A S H O D I  lzn<*  ,zn??
r: .H оозис ’e partije
H N
CÖ O
a  a

27 RAZDEO — GLAVNA D IREK 
CIJA  POŠTA

2 DEO — PROSVETA I NARODNA 
KULTURA

Glava 2 — Srednja poštanska škoia,
Zagreb

Lični rashodi

2—260 Plate i dodaci

1 Osnovne plate — — ------------  850.000
3 . Položajni dodaci — — ----------  11.000
4 H onorari-----------------------  150.000 1.011.009

Materijalni rashodi

2—261 Operativni rashodi

1 Kancelariski materijal, službeni li-

3
4
5

6

7

2—262

1
2
3

3 — 263

stovi, časopisi i stručne knjige — •
Osvetljenje — — — ------------
Putni i selidbeni tro škov i------
Troškovi čišćenja, održavanja i osi

guranja zgrada i inventara ----
Poštansko-telegrafsko-telefonski tro

škovi — — — --------------
Dopuna inventara---------------

20.000
30.000
10.000

40.000

10.000 
10.000 120.000

Funkcionalni rashodi

Stipendije — — — ------------
Nabavka učila — — ------------
Fiskulturne potrebe i predvojnička

obuka — — — --------------
Nabavka sanitetskog materijala —

104.000
8.000

6 000 
5.000 123.000

Svega Gl. 2 (part. 260—262) 1,254.000

Svega 2 đeo 1,254.000

3 DEO — SOCIJALNO STARANJE

Glava 1 — Glavna direkcija

Materijalni rashodi 

Funkcionalni rashodi 
Pomoć bivšim ugovornim poštarima 7,300.000 7,300.000

Svega Gl. 1 (part. 263) 7,300.000

395



27 R A Z D E O  — G L A V N A  D IR E K C IJA  PO ST A

R A S H O D I Iznos Iznos
r : £  dozi c/ fe oartiie
L NФ Oa o.

Glava 3 — Dom učenika srednje 

poštanske škole, Zagreb

Materijalni rashodi

3—264 Funkcionalni rashodi

1 Subvencija domu učenika za ra
shode koje snosi d r ž a v a ------  310.000 310.000

Svega Gl. 3 (part. 264) 310.000

Svega 3 deo 7.610.000“

UKUPNO 27 RAZDEO 8,864.000
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28 R A Z D E O  — IN V A L ID S K E  P R IN A D L E 2 N O S T I

Д  f? A ^ H П П I ^  Ẑp  £  R A S H O D I  pozic je partij€

o
a

28 RAZDEO — INVALIDSKE PRI- 

NADLEŽNOSTI

3 DEO — SOCIJALNO STARANJE

Glava 1 — Invalidske prinadležnosli

Materijalni rashodi

3—265 Funkcionalni rashodi

1 Invalidske prinadležnosti ratnih voj
nih invalida i uživalaca porodičnih
i n v a l i d n i n a --------------------------------  9.551,500.000

Pomoči porodicama čiji su hranioci 
na otsluženju vojnog r o k a -------------------  262,000.000 9.813,500.000

4—266

1
2
3
4 

* 5

Svega Gl. 1 (part. 265) 9.813,500.000

Svega 3 deo 9.813,500.000

4 DEO — ZDRAVSTVENA 

ZAŠTITA

Glava 2 — Zdravstvena zaštita 

ratnih vojnih invalida

Materijalni rashodi 

Funkcionalni rashodi

Pomoćne sprave ---------------
Apotekarski troškovi ( le kov i)----
Troškovi banjskog le č e n ja------
Troškovi klimatskog l e č e n j a ----
Troškovi lečenja u bolnicama i 

am bu lan tam a-----------------

200.000.000
33,000.000

125,000.000
115.500.000

306.070.000 779,570.000

Svega Gl. 2 (part. 266) 779,570.000

Svega 4 deo 779,570.000

UKUPNO 28 RAZDEO 10.593,070.000
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29 R A Z D E O  — D O T A C IJE  N A R O D N IM  R E P U B L IK A M A

R A S H O D I 17. nos
dozic !e

IZ nos 
oartije

29 RAZDEO — DOTACIJE NA

RODNIM  REPUBLIKAMA

7 DEO — DOTACIJE NARODNIM  

REPUBLIKAMA

7—267 Dotacije narodnim republikama za
pokriće viška rashoda nad priho
dima — — -----------------

1 Narodnoj republici Crnoj Gori — 2.252,000.000
2 Narodnoj republici Makedoniji — 1.327,000.000 3.579,000.000

Svega 7 deo 3.579,000.903

UKUPNO 29 RAZDEO 3.579,002.00!)

400



30 R A Z D E O  — B U D Ž E T S K I R E Z E R V N I F O N D  I  O B A V E Z E  D R 2 A V E

8—268

8—269

8—270

o

30 RAZDEO — BUDŽETSKI 

REZERVNI FOND I  OBAVEZE 

DRŽAVE

8 DEO — BUDŽETSKI REZERVNI 

FOND I OBAVEZE DRŽAVE

Budžetski rezervni fond 
Kredit za nedovoljno predviđene i 

nepredviđene rashode--------- 6.000.000.000

Obaveze države po zajmovima 
Obaveze države po unutrašnjim zaj

movima — — -------------- 3.100.000.000
Obaveze države po inostranim zaj

movima — — -------------- 8.000.000.000
Obaveze države za nacionalizovanu 

inostranu im o v in u ------------ 990.000.000 12.090.000.000
Obaveze države po budžetu iz rani

jih  god ina-------------------- 4 1.500,000.000

Svega 8 deo 19.590,000.000

UKUPNO 30 RAZDEO 19.590,000.000

2 6  Ст. белеш ке V I p. з. 40 7



P R I L O Z I  

USTANOVE SA SAMOSTALNIM FINANSIRANJEM

P R E D R A Č U N  P R IH O D A  I  R A S H O D A  
JUGOSLOVENSKOG DRAMSKOG POZORIŠTA

P R I H O D I R A S H O D I

1. Od ulaznica — — ------------ 8.610.000

2. Od dobiti bifea — — ---------  150.000

3. Razni prihodi — — ------------ 240.000

4. Subvencija iz b u d ž e t a ---------  34,650.000

L i č n i  r a s h o d i

1. Plate i dodaci — — ---------  23,400.000

2. Doprinos fondu socijalnog osigu
ranja — — — --------------  2,340.000

M a t e r i j a l n i  r a s h o d i

1. Operativni rashodi (ogrev, osvetlje
nje, čišćenje i održavanje zgrada
i inventara, p.t.t. troškovi i dr.) 7,960.000

2. Međusobna gostovanja — ----  500.000

3. Dekor i k o s tim i--------------- 7,000.000

4. Prevodi, prepisi, otkup dela, tan
tijeme, oglasi, sanitetski uređaj i dr. 2,450.000

Ukupno: 43,650.000 Ukupno: 43,650.000

to
02

P R E D R A Č U N  P R IH O D A  I  R A S H O D A  
ZAVODA ZA ŠKOLSKU OPREMU, ZAGREB

P R I H O D I R A S H O D I

1. Od prodatih nacrta i prototipova
2. Od usluga rad ion ica------------
3. Od izdavačke delatnosti---------
4. Subvencija iz budžeta — — ----

Ukupno:

1 , 000.000
2 ,100.000
2 , 100.000
7,700.000

12,900.000

L i č n i  r a s h o d i

1. Plate,, dodaci i h o no ra r i------
2. Doprinos fondu socijalnog osi

guranja — — --------------

M a t e r i j a l n i  r a s h o d i

1. Operativni rashodi (kancelariski 
materijal, ogrev, osvetljenje, put
ni troškovi, p.t.t. troškovi i dr.)

2. Funkcionalni rashodi (troškovi
stručnjaka UNESKO, materijal za 
radionice, nabavka mernih instru
menata, troškovi izdavačke delat
nosti i d r .)-------------------

Ukupno:

3,545.000

355.000

1,950.000

7,050.000

12,900.000
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P R E D R A Č U N  P R IH O D A  I  R A S H O D Ä
RADIO JUGOSLAVIJE

P R I H O D I R A S H O D I

L i č n i  r a s h o d i

1. Plate, dodaci i honorari — ----  67,571.000

2. Doprinos fondu socijalnog osigu
ranja --------- --------------  6,757.000

M a t e r i j a l n i  r a s h o d i

1. Operativni rashodi( ogrev, osvet- 
ljenje, kancelariski materijal, odr
žavanje i čišćenje zgrada i inven
tara, osiguranje, p.t.t., troškovi,
i dr. — ---------------------  34,306.000

2. Pogonski troškovi i nabavka mate
rijala za održavanje pogona------  70,101.000

3. Nabavka magnetofonskih traka, te
leprinterska služba, autorske tan
tijeme, dopuna biblioteke i disko
teke, troškovi prenosa emisija i dr. 22,340.000

Ukupno: 201,075.000

P R E D R A Č U N  P R IH O D A  I  R A S H O D A  
CENTRA ZA TEHNIČKU I NAUČNU DOKUMENTACIJU, BEOGRAD

•
P R I H O D I R A S H O D I

1. Od pretplate „Biltena” ---------  5,000.000

2. Od usluga za izradu mikrofilmova i

fo to k op ija---- ----------------  1,200.000

3. Od iznajm ljivanja f ilm o v a------  960.000

4. Subvencija iz b u d že ta---------  30,488.000

L i č n i  r a s h o d i :

1. Plate i dodaci----------------- 15,765.000
2. Doprinos fondu socijalnog osigu

ranja ------------------------  1,576.000

M a t e r i j a l n i  r a s h o d i :

1. Operativni rashodi (kancelariski 
materijal, ogrev, osvetljenje, p.t.t.
troškovi i t d . ) ----------------- 2,447.000

2. Funkcionalni rashodi (nabavka do
maće i strane literature, materija
la za rotaprint, litografiju i mikro
filmski servis, troškovi izrade fil
mova, troškovi kursa itd .)------  17,860.000

Ukupno: 37,648.000 Ukupno: 37^648.000



4
0
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P R E D R A Č U N  P R IH O D A  I  R A S H O D A
INSTITUTA ZA MLEKARSTVO, BEOGRAD

P R I H O D I R A S H O D I

1. Od naknade za u s lu g e ---------  220.000

2. Od izdavanja stručnih publikacija i 
naknade za elaborate o organizaciji i 
tehnološkim procesima u mlekarstvu 300.000

3. Razni p r ih o d i-----------------  2.000

4. Subvencija iz b u d ž e ta ---------  3,000.000

L i č n i  r a s h o d i

1. Plate i dodaci — — ---------  1,902.000

2. Doprinos fondu socijalnog osigu
ranja — — — --------------  190.000

M a t e r i j a l n i  r a s h o d i

1. Operativni rashodi (kancelariski 
materijal, službeni listovi, ogrev, 
osvetljenje, p.t.t. troškovi itd.) — 1,050.000

2. Funkcionalni rashodi (štampanje 
časopisa , nabavka stručnih kn ji
ga, saveti i komisije) — ------  380.000

Ukupno: 3,522.000 Ukupno: 3,522.000

P R E D R A Č U N  
PRIHODA I  RASHODA TELEGRAFSKE AGENCIJE NOVA JUGOSLAVIJA  (TANJUG)

P R I H O D I R A S H O D I

1. Od prodaje biltena i servisne slu
žbe — —  — — — ------------

2. Subvencija države za emisije za ino-
stranstvo — — — -----------

135,000.000

20,000.000

Ukupno: 155,000.000

L i č n i  r a s h o d i

1. Plate, dodaci i h o n o ra r i------

2. Doprinos fondu socijalnog osigu
ranja

M a t e r i j a l n i  r a s h o d i

1. Operativni rashodi (kancelariski 
materijal, ogrev, osvetljen je, putni 
troškovi, p.t.t. troškovi, održavanje 
prevoznih sredstava, zakupi i dr.)

2. Troškovi dopisničke mreže i pret
plate stranim agencijam a------

3. A m o r t iz a c ija -----------------

Ukupno:

32,004.000

2,777.000

59.180.000

51.039.000 

10,000.000

155,000.000

o
*Ч|
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P R E D R A Č U N  P R IH O D A  I  R A S H O D A  

ZAVODA ZA UNAPREĐENJE TURIZMA I  UGOSTITELJSTVA, BEOGRAD

P R I H O D I R A S H O D I

1. Od izdavačke delatnosti---------

2. Od f ilm o v a --------------------

3. Od fotolaboratorije — ---------

4. Zakupnine štamparskih mašina i dr.

5. Subvencija iz b u d ž e t a ---------

5,800.000

400.000 

1,000.000
500.000 

67,316.000

Ukupno: 75,016.000

L i č n i  r a s h o d i

1. Plate i dodaci osoblja Zavoda---- 5,244.000
2. Doprinos fondu soc. osiguranja — 525.000
3. Plate i dodaci osoblja škole za tu

rizam — — — --------------  3,916.000
4. Doprinos fondu soc. osiguranja — 392.000

M a t e r i j a l n i  r a s h o d i

1. Operativni rashodi (kancelariski
materijal, ogrev, osvetljenje, odi'- 
žavanje zgrada, čišćenje, p.t.t. tro
škovi i dr.) — — — ---------  3,362.000

2. Troškovi naučno istraživačkog ode-
ljenja — —  — --------------  450.000

3. Troškovi pretstavništava u ino-
stranstvu —  — — — ---------  16,243.000

4. Članarina međunarodnoj un iji za
tu r iz a m ----------------------  500.000

5. Troškovi propagande u zemlji i
inostranstvu — — — --------- 42,950.000

6. Troškovi škole za tu r iz am ------  1,434.000

Ukupno: 75,016.000

P R E D R A Č U N  P R IH O D A  I  R A S H O D A

»JUGOSANITARIJE« USTANOVE ZA PR IJEM  I  RASPO DELU LEKOVA I SANITETSKOG

MATERIJALA, ZAGREB

R A S H O D I

L i č n i  r a s h o d i

1. Plate i dodaci — — ---------
2. Doprinos fondu socijalnog osigu

ranja — — — — ------------

M a t e r i j a l n i  r a s h o d i

1. Operativni rashodi — ---------
2. Funkcionalni rashodi (željeznički i

ostali podvozi, osiguranje robe, 
transport i utrošak ambalaže, 

troškovi robnog prometa, kamate 
na kredit, amortizacija i d r . ) ----

Svega rashodi: 
Višak prihoda za uplatu u budžet

Ukupno:

7.040.000 

704.000

2.876.000

2.820.000

13.440.000 
2,437.000

15.877.000Ukupno: 15,877.000

Od prodaje i od raspodele pomoći u 
raznim vidovima — -----------



P R E D R A Č U N  P R IH O D A  I  R A S H O D A

»SLUŽBENOG LISTA FNRJ«

P R I H O D I

1. Prihodi od realizacije — -------------------  78,100.000
2. Rabat — — —* ------------------------------ 14,800.000

R A S H O D I

Lični rashodi

1. Plate i dodaci----------------- 12,850.000
2. Doprinos fondu socijalnog osi

guranja ----------------------  1,285.000

M a t e r i j a l n i  r a s h o d i

1. Operativni r a s h o d i------------ 7,614.000
2. Troškovi proizvodnje (hartija, kar

ton, honorari, slog i š tam pa)----  60,789.000
3. Rabat k n j i ž a r a m a ------------ 2,000.000

Svega i'ashodi 84,538.000

Višak prihoda za uplatu u bu
džet ------------------------- 8,362.000

Ukupno: 92,900.000

P R E D R A Č U N  P R IH O D A  I  R A S H O D A

DOMA UČENIKA SREDNJE POŠTANSKE ŠKOLE. ZAGREB

P R I H O D I

1 Uplate roditelja za izdržavanje dece
u d o m u ----------------------  4,900.000

2 Subvencija iz budžeta za rashode
koje snosi d ržava-------------- 310.000

R A S H O D I

Lični rashodi
1 Plate i dodaci vaspitnog i zdravstve

nog osoblja sa doprinosom fondu 
socijalnog osiguranja — ------  284.000

2 Plate i dodaci ostalog osoblja sa do
prinosom fondu socijalnog osi
guranja   372.000

Materijalni rashodi
1 Operativni rashodi (ogrev, osvetije-

nje, p. t. t. troškovi i d rugo)----  220.000
2 Ishrana učen ika----------------  4,100.000

3 Nabavka odeće i obuće (za učenike
čije izdržavanje snosi u celosti
država — — — --------------  100.000

4 Pranje rublja i posteljine--------  50.000
5 Ostali rashodi — — -----------  84.000

Ukupno: 5,210.000

Ukupno: 92,900.000
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P R E D R A Č U N  P R IH O D A  I  R A S H O D A  

»SLUŽBENOG LISTA FNRJ«

P R I H O D I R A S H O D I

Lični rashodi

1. Plate i dodaci-----------  12,850.000
2. Doprinos fondu socijalnog osi

guranja ----------------- 1,205.000

M a t e r i j a l n i  r a s h o d i

1. Operativni r a s h o d i------  7,614.000
2. Troškovi proizvodnje (hartija, kar

ton, honorari, slog i š tam pa )- 60,789.000
3. Rabat k n j i ž a r a m a ------  2,000.000

Svega rashodi 84,538.000

Višak prihoda za uplatu u bu
džet -------------------  8,362.000

Ukupno: 92,900.000

P R E D R A Č U N  P R IH O D A  I  R A S H O D A

DOMA UČENIKA SREDNJE POŠTANSKE ŠKOLE, ZAGREB

P R I H O D I R A S H O D I

1 Uplate roditelja za izdržavanje dece
u d o m u ----------------------  4,900.000

2 Subvencija iz budžeta za rashode
koje snosi d ržav a--------------  310.000

Ukupno: 5,210.000

Lični rashodi 
Plate i dodaci vaspitnog i zdravstve

nog osoblja sa doprinosom fondu
socijalnog osiguranja — ------- 284.000

Plate i dodaci ostalog osoblja sa do
prinosom fondu socijalnog osi
guranja ----------------------  372.000

Materijalni rashodi 
Operativni rashodi (ogrev, osvetlje

nje, p. t. t. troškovi i d rugo)-----  220.000
Ishrana učen ika-----------------  4,100.000

Nabavka odeće i obuće (za učenike 
čije izdržavanje snosi u celosti
država — — — --------------  100.000

Pranje rublja i posteljine---------  50.000
Ostali rashodi — — -----------  84.000

Ukupno: 5,210.000
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I Z V E Š T A J

ODBORA ZA PRIVREDNI PLAN I FINANSIJE VEĆA NARODA O 
PREDLOGU BUDŽETA FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE 

JUGOSLAVIJE (SAVEZNI BUDŽET) ZA 1953 GODINU

NARODNA SKUPŠTINA FNRJ
V E C E  N A R O D A

Odbcr za privredni plan i finansije 
Br. 28 

24 decembra 1952 igcdine 
Beograd

VEĆU NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ

B e o g r a d

Odbor za privredni plan i finansije Veća naroda Narodne skupštine 
FNRJ, na svojim sednicama od 22 i 23 decembra 1952 godine, pretresao 
je Predlog budžeta Federativne Narodne Republike Jugoslavije (savezni' 
budžet) za 1953 godinu, koji mu je pod net od strane iPretsednika Veća 
naroda, a koji je VJadai FNRJ podnela Narodnoj skupštini FNRJ na raz
matranje i odobrenje na osnovu čl. 63 Ustava FNRJ.

Razmatrajući podnet’ predlog, saslušavši obrazloženje i otoave- 
štenja povjerenika Vlade FNRJ po podnetom predlogu —  u na,čelnoj 
diskusiji Odbor za 'privredni plan i finansije Veća naroda Narodne 
skupštine FNRJ utvrdio je:

1) da je Predlog budžeta Federativne Narodne Republike Jugosla
vije (savezni budžet) za 1953 godinu u potpunosti usklađen sa raspo- 
deiom nacionalnog dohotka u Predlogu društvenog plana FNRJ za 
1953 godinu i njegovim osnovnim proporcijama;

2) da su rashodi u o<vom Predlogu budžeta manji, za 30.411,000.000 
dinara ili za 11,7% od 'rashoda odobrenih u Saveznom budžetu za. 1952 
godinu, i da je Predlog budžeta u skladu sa opštom linijom štednje. Ovo 
smanjenje je, uglavnom, posledica, opšteg smanjenja administrativno- 
upravnih troškova;

3) pretresajući primedbe koje je Odbor za privredni plan i finan
sije Saveznog veća Narodne skupštine FNRJ stavio po pitanju: 1) Aka- 
demiskog sa veta FNRJ i njegovih ustanova; 2) Saveznog instituta za 
zašti'tu spomenika kulture; 3) Jugoslovenskog dramskog pozorišta; 4) 
Zavoda za školsku opremu; 5) Bibliografskog instituta; 6) Leksikograf
skog zavoda i 7) Zavoda za unapređenje turizma i ugostiteljstva — 
Odbor za privredni plan i finansije Veća naroda Narodne skupštine 
FNRJ utvrdio je da su u Predlog budžeta unete ii neke ustanove koje 
po svom .karakteru poslovanja i značaju ne bi trebalo da budu u save
znom budžetu —  što je posledica toga da još nije u potpunosti sprove
dena reorganizacija saveznih organa u skladu saopštim smernicama
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razvoja novog privrednog sistema' i predviđene reorganizacije upravnog 
aparata.

Odbor je zaključio da treba razmotriti da li ustanove kao: oce
anografske i ribarstvene stanice, treba da budu pod' upravom Akademi- 
ekog saveta: FNRJ :i da se finansiraju iz saveznog budžeta.

Po pitanju finansiranja Saveznog instituta za zaštitu spomenika 
kulture u Beo-gradu, Zavoda za školsku opremu u Zagrebu, Jugosloven- 
skog dramskog pozorišta u Beogradu, Bibliografskog instituta u Beo
gradu i Leksikografskog zavoda u Zagrebu, kao i po pitanju Zavoda 
za unapređenje lurizma i ugostiteljstva u Beogradu —  Odbor predlaže 
preporuku Vladi FNRJ da prouči zadatke i način poslovanja navedenih 
ustanova, njihovu organizaciju i način finansiranja i preduzme mere u 
smislu njihovog prilagodavanja našem novom privrednom ii uprav
nom sistemu.

4) Odbor je stao na gledište da za sve navedene ustanove treba 
obezbediti sredstva predvidena u Predlogu saveznog budžeta za 1953 
godinu.

5) Imajući u vidu napred izloženo, Odbor za privredni plan i finan- 
sije Veća naroda Narodne skupštine FNRJ primio je jednoglasno Pred
log zakona o budžetu FNRJ (savezni budžet) za 1953 godinu s tim da 
se u tekstu učine sledeče izmene:

a) u drugom redu, član 7, briše se zapeta posle reči »FNRJ«;

b) u cl. 8, tač. 1, brišu se reči »propise i«.

Odbor za privredni plan i finansije Veća naroda u punoj saglasnosti 
sa Odborom za privredni plan i finansije Saveznog veća na zajedničkoj 
sednici redakcione komisije, usvojio je jednoglasno sa napred navede
nim izmenama Predlog budžeta Federativne Narodne Republike Jugo
slavije (savezni) budžet) za 1953 godinu onako kako ga je predložila 
Vlada FNRJ, pa predlaže Veću naroda da ga т ono usvoji kako je 
predložen.

Za svoga izvestioca Odbor je odredio narodnog poslanika druga 
Davidović Radivoja.

Vasil Gjorgov, s. r., Josip Jeras, s. r., Beno Kotnik, s. r., Milosav Milo
savljevič, s. r., Kirii Miljovski, s. r., Milija Kovačevič, s. r., Radisav Ne- 
deljkovic, s. r., Mile Peruničić, s. r., Dragutin Saili, s. r., Kosan Pavlovič, 
s. r., Aleksa Tomić, s. r., Aleksandar Šević, s. r., Josip Šestan, s. r., 

Jevto Šćepanović, s. r., Radivoje Jovanfović, s. r.

Za sekretara

Radivoj Davidović, s. r.

Predsednik 
Odbora za privredni plan i finansije

Vlajko Begović, s. r.

Članovi:
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I Z V E Š T A J

ODBORA ZA PRIVREDNI PLAN I FINANSIJE SAVEZNOG VEĆA
O PREDLOGU BUDŽETA FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE 

JUGOSLAVIJE (SAVEZNI BUDŽET) ZA 1953 GODINU

NARODNA SKUPŠTINA FNRJ
S A V E Z N O  V E C E

Odbcr za privredni (plati i finansije 
Br. 28 

24 decembra 1952 god.
Beograd

SAVEZNOM VEĆU NARODNE SKUPŠTINE FNRJ

B e o g r ia"d

Odbor za privredni iplan i finansije Saveznog veća. Narodne skup
štine FNRJ, na svojim sodnicama od 22 i 23 decembra 1952 godine, 
pretresao je Predlog budžeta Federativne Narodne Republike Jugosla
vije (savezni -budžet) za- 1953 godinu, koji mu je podnet od strane 
Pretseđnika Saveznog veća, a koji je Vlada FNRJ podnela Narodnoj 
skupštini FNRJ na razmatranje i odobrenje na osnovu čl. 63 Ustava 
FNRJ.

Razmatrajući podneti predlog, saslušavši obrazloženje i obaveštenja 
poverenika Vlade FNRJ po .podnet om Predlogu —  u načelnoj diskusiji 
Odbor za privredni plan i finansije Saveznog veća Narodne skupštine 
FNRJ utvrdio je:

1) da je Predlog budžeta Federativne Narodne Republike Jugosla
vije (savezni budžet) za 1953 god mu u potpunosti usklađen sa raspo- 
delom nacionalnog dohotka u Predlogu društvenog .plana FNRJ za 1953 
godinu i njegovim osnovnim proporcijama;

2) da su rashodi u ovom Predlogu budžeta manji za 30.411,000.000 
dinara Mi za 11,7% od rashoda odobrenih u saveznom budžetu za 1952 
godinu i  da je Predlog budžeta u skladu sa opštom linijom štednje. Ovo- 
smanjenje je, uglavnom, posledica opšteg smanjenja administrativno- 
upravnih .troškova.

3) Pretresajući' Predlog budžeta u pojedinostima utvrđeno je da 
su u Predlogu budžeta predviđena sredstva za neke ustanove koje po- 
svome karakteru poslovanja 'ii značaju ne bi trebalo da budu u save
znom budžetu, što je -posledica toga da još nije u potpunosti sprovedena 
reorganizacija saveznih organa, —  u skladu sa opštim smernicama 
razvoja novog privrednog sistema i predviđene reorganizacije upravnog; 

aparata.
U vrlo živoj diskusiji koja se razvila po ovom pitanju razmotren 

je karakter poslovanja i zadaci oceanografskih i ribarstvenih stanica u 
Rijeci*, Dubrovniku, Stonu Malom i Ohridu —  i Odbor smatra da treba
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razmotriti da !; sve ove ustanove treba da budu pod upravom Akade- 
miskog saveta FNRJ i da se finansiraju iz saveznog budžeta.

Do istog zaključka Odbor je došao u diskusiji po pitanju finan
siranja Saveznog instituta za zaštitu spomenika kulture u )Beogradu, 
Zavoda za školsku opremu u Zagrebu, Jugoslovenskog dramskog pozo- 
rišta u Beogradu, Bibliografskog instituta u Beogradu i Leksikograf
skog zavoda u Zagrebu.

Dalje je razmotreno pitanje poslovanja Zavoda za unapređenje 
turizma ч> ugostiteljstva u Beogradu i posle opšte diskusije Odbor je 
došao- do zaključka da način i obim organizacije propagande turizma i 
ugostiteljstva treba prilagoditi našem novom privrednom sistemu i da 
u tom pogledu treba naći odgovarajuće rešen je.

U vezi sa ovim Odbor za privredni plan ii finansije Saveznog veća 
doneo je zaključak da Vladi FNRJ preporuči da prouči zadatke Ј način 
poslovanja navedenih ustanova, njihovu organizaciju i način finansi
ranja i sprovede odgovarajuće reorganizacione mere.

4) Odbor je stao na gledište da zia. sve navedene ustanove treba 
obezbediti sredstva predviđena; u Predlogu saveznog budžeta z® 1953 
godinu.

5) Imajući u vidu napred izloženo Odbor za privredni plan i finan
sije Saveznog veća Naredne s k u p š t in e  FNRJ primio je jednoglasno 
Predlog zakona o budžetu FNRJ (savezni 'budžet) za 1953 godinu s tim 
da se u tekstu učine sledeće izmene:

a) u drugom redu, član 7, briše se zapeta posle reči »FNRJ«; •

b) u čl. 8, tač. 1, brišu se reči »propise i«.
Odbo-r za: privredni plan i finansije Saveznog veća, u punoj sagla- 

snosti sa Odborom za privredni plan i. finansije Veća nareda, na zajed
ničkoj sednici red a kcione komisije, usvojio je jednoglasno sa napred 
navedenim izmenama Predlog budžeta Federativne Narodne Republike 
Jugoslavije (savezni budžet) za 1953 godinu onako' kako ga je predložila 
Vlada FNRJ, pa predlaže Saveznom veću da ga i ono usvoji kako 
je predložen.

Za svoga izvestioea Odbor je odredio narodnog poslanika druga 
Rist u AntunO'Vića.

Ljubo Babić, s. r., Komnen Cerović, s. r., Tone Fajfar, s. r., Janez 
Hribar, s. r., Filip Lakuš, s. r., Voja Leković, s. r., Miloš Minie, s. r., 
Doka Pajković, s. r., Paško Romac, s. r., Dobrosav Tomašević, s. r., 

Dobrivoje Radosavljevič, s. r., Ante Raos, s. r.

Za sekretara

Rista Antunović, s. r.

Potpretsednik 
Odbora za privredni plan i finansije

Jovan Veselinov, s. r.

Članov:
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NARODNA SKUPŠTINA FNRJ 
Veće naroda 

Br. 284 
19 decembra 1952 god. 

Beograd

NARODNA SKUPŠTINA FNRJ 
Savezno veće 

Br. 214 
19 decembra 1952 god. 

Beograd

P R E D L O G
ZAKONA O OPŠTEDRŽAVNOM ZAVRŠNOM RAČUNU 

ZA 1951 GODINU

član 1

Ostvareni prihodi. 1 izvršeni rashodi u budžetskoj 1951 godini po 
ofštcdržavnom završnom računu iznose, i to:

Prihodi — —  — — — — Din. 159.550,871.736
Rashodi —  —  —  —  — —  „ 172.179,903.251

Višak rashoda —  — — — DItl 12.629,031.515

Čl an 2

Opštedržavni završni račun za 1951 godinu sadrži' ostvarene pri
hode i izvršene rashode po Opštedržavnom ibudžetu za 1951 godinu • 
dopunskim 'budžetima Narodne Republike Srbije, Narodne Republike 
Hrvatske i Narodne Republike Makedonije, i; to:

a) 'po saveznom 'budžetu 
Prihode —  —  —  — — — Din. 87.689,436.503
Rashode — — —  —  — — >, 99.997,567.457

Višak rashoda — — — — Din. 12.308,130.954

b) /ро državnim budžetima narodnih republika, i to:

1) Narodne Republike Srbije:

Prihode po republičkom 
i b u d ž e t u  — —  —  —  Din. 18.883,641.660

Prihode po budžetima au
tonomnih jedinica i na
rodnih odbora----- Din. 9-672,302.499

Ukupne prihode po držav
nom budžetu Narodne
Republike S rb ije---Dm. 28.555,944.159 Din. 28.555,944.159
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Rashode po republičkom
b u d ž e tu ---------- Din. 16.708,379.323

Rashode po 'budžetima au
tonomnih jedinica i na
rodnih o d b o r a -----Din. 8.621,(093.580

Ukupne rashode po držav
nom budžetu Narodne
Republike S rb ije---- Din. 25.329,472.903 Din. 25.329,472.903

Višak prihoda po držav
nom budžetu Narodne
Republike S rb ije----  Din. 3.226,471.256

2) Narodne Republike Hrvatske:

Prihode po republičkom
budžetu------------ Din. 9.618,607.747

Prihode po budžetima na
rodnih odbora-------Din. 6.194,790.338

Ukupne prihode >po držav
nom budžetu Narodne 
Republike Hrvatske —

Rashode po republičkom

Din. 15.813,398.085 Din. 15.813,398.085

Din. 12.779,977.226

Din. 5.960,916.074

Din. 18.740,893.300 Din. 18.740,893.300

Rashode po budžetima na
rodnih odbora -------

Ukupne rashode po držav
nom (budžetu Narodne 
Republike Hrvatske —

Višak rashoda nad priho
dima po državnom bu
džetu Narodne Republi
ke H rva tske-------  Din. 2.927,495.215

3) Narodne Republike Slovenije:

Prihode po republičkom
budžetu------------ Din. 5.004,942.836

Prihode po budžetima na
rodnih odbora1-------Din. 2.706,601.046

Ukupne prihode po držav
nom budžetu Narodne
Republike Slovenije —  Din. 7.711,543.882 Din. 7.711,543.882

Rashode po republičkom 
budžetu -------------Din: 5.351,265.881
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Rashode po budžetima na
rodnih odbora-------Din. 2.577,077.277

Ukupne rashode po držav
nom ibudžetu Narodne
Republike Slovenije —  Din. 7.928,343.158 Din. 7.928,343.158

Višak rashoda po držav
nom budžetu Narodne
Republike Slovenije —  Din. 216,799.276

4) Narodne Republike Bosne i Hercegovine:

Prihode po republičkom
budžetu------------

Prihode po budžetima na
rodnih odbora -------

Ukupne prihode po držav
nom budžetu Narodne 
Republike Bosne i Her
cegovine ----------

Rashode po republičkom
budžetu------------------

Rashode po- budžetima na
rodnih odbora -------

Ukupne rashode po držav
nom budžetu Narodne 
Republike Bosne i  Her
cegovine ----------

Višak rashoda nad priho
dima po državnom bu
džetu Narodne Republi
ke Bosne i Hercegovine

Prihode po republičkom
budžetu------------

Prihode po budžetima na
rodnih odbora -------

Ukupne prihode po držav
nom budžetu Narodne 
Republike Makedonije 

Rashode po republičkom
budžetu------------

Rashode po budžetima na
rodnih odbora-------

Din. 9.435,819.080

Din. 2.870,034.018

Din. 12.305,853.098 Din. 12.305,853.098

Din. 9.838,622.931

Din. 2.942,405.593

Din. 12.781,028.524 Din. 12.781,028.524

Din. 475,175.426

Ine Republike Makedonije:

Din. 4.388,305.730

Din. 1.984,491.156

D:n. 6.372,796.886 Din. 6.372,796.886

Din. 4.096,517.394

Din. 1.786,511.613
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Ukupne rashode po držav
nom .budžetu Narodne
Republike Makedonije Din. 5.883,029.007 Din. 5.883,029.007

Višak .prihoda po držav
nom budžetu Narodne
Republike Makedonije Din. 489,767.879

Din.. 2.160,299.123 Din. 2.160,299.123

Din. 1.913,061.049

Din. 664,907.853

Din. 2.577,968.902 Din. 2.577,968.902

6) Narodne Republike Crne Gore:

Prihode po republičkom
budžetu---- •-------Din. 1.468,646.369

Prihode po budžetima na
rodnih odbora-------Din. 691,652.754

Ukupne prihode po držav- 
no-m budžetu Narodne 
Republike - Crne Gore

Rashode po republičkom
budžetu------------

Rashode po budžetima na
rodnih odbora -------

Ukupne rashode po držav
nom 'budžetu Narodne 
Republike Crne Gore 

Višak rashoda nad priho
dima po državnom bu
džetu Narodne Republi
ke Crne G ore------- Din. 417,669.779

Ukupne prihode po državnim budžetima narednih
republika----------------------------- Din. 72.919,835.233

Ukupne rashode po državnim budžetima narodnih
republika----------------------------- Din. 73.240,735.794

Višak rashoda po državnim budžetima narodnih 
republika----------------------------- Din. 320,900.561

Član 3

Obaveze .po opštedržavnom budžetu za 1951 godinu u iznosu od 
Din. 23.670,511.847.—  izmirene su iz povraćaja budžetskih sredstava 
koja proističu po budžetu za 1951 godinu, iz viškova sopstvenih obrtnih 
sredstava privrednih pred uzeća i ostalih prihoda od privrede, nadleštava 
i ustanova za ranije godine koji nisu .planirani u budžetu za 1952 godinu.

Član 4

Višak izvršenih rashoda nad ostvarenim prihodima u sumi od 
Din. 12.629,031.513.—  pokriće se iz sredstava ukinutog fonda ruko
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vodstva, ukinutog fonda za slobodno raspolaganje preduzeća i ukinutog 
amortizacionog fonda».

Ukoliko sredstva ova tri ukinuta fonda ne budu dovoljna za pokriće 
viška rashoda upotrebiće se i sredstva opšteg fonda regresa.

Ministar finansija FNRJ doneće rešen je, kojim će se odrediti koliko- 
će se iz svakog fonda posebno upotrebiti sredstava za pokriće viška 
rashoda.

Član 5

Sva tri ukinuta fonda pomenu ta u prethodnom članu ovog zakona 
ugasiće se pošto se podmiri višak rashoda nad prihodima po opštedr- 
žavnom budžetu za* 1951 godinu.

Član 6

Odobravaju se izvršena prekoračenja kredita po opštedržavnom 
budžetu za 1951 godinu nastala usled privrednih mera Vlade FNRJ u 
prolaznom periodu na novi privredni sistem.

Isto tako odobravaju se rashodi izvršeni po čl. 33 Uredbe o izvr
šenju-budžeta kao i prekoračenja izvršenih rashoda pokrivena sopst ve
nim viškovima prihoda.

Član 7

Odobrava se opštedržavni završni račun za 1951 godinu sastavljen 
saobra>zno propisima čl. 37 Osnovnog zakona o budžetu i čl. 39 Uredbe
o izvršenju budžeta.

Član 8

Opštedržavni završni račun za 1951 godinu zajedno sa obračunom 
izmirenih obaveza po opštedržavnom budžetu za 1951 god:nu sastavni 
je deo ovog zakona.

Član 9

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



P R E D L O G
ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJNOJ 

OBAVEZI DRŽAVLJANA FNRJ

Član 1

Član 11 Zakona o vojnoj obavezi državljana Federativne Narodne 
Republike Jugoslavije menja se i glasi:

»Služba u stalnom ikadru Jugoslovenske narodne armije tra.je dve 
godine. ' . •

Izuzetno od ovoga služba u stalnom kadru traje:
a) tri godine u mornarici, sem u jedinicama suvozemne vojske u 

sastavu ratne mornarice u kojima služba stalnog kadra traje dve godine: 
ib) osamnaest meseci za b'ca sa svršenom srednjom ili njoj ravnom 

školom, kao i za lica sa svršenim fakultetom, ili njemu ravnom visokom 
školom koja nisu završna. nastavu i položila ispit iz predvojničke obuke;

c) jednu godinu za lica koja sa uspehom završe nastavu u jedini
cama, ustanovama i školama za rezervne oficire i' polože ispit za čin 
rezervnog potporučnika, kao i za l'ca sa svršenim fakultetom ili odgo
varajućom visokom školom koja su sa uspehom završila nastavu i 
položila ispit iz predvojničke obuke.

Član 2

Član 14 menja se i glasi:
»Lica određena za popunu oružamh snaga rezervnim oficirskim 

kadrom upućuju se kao vojni pitome« neposredno u odgovarajuće vojne 
jedinice, ustanove odnosno škole za spremanje rezervnih oficira.

U ove jedinice, ustanove odnosno škole mogu se upućivati : 
lica koja u toku služenja obaveznog vojnog roka pokažu odgovarajuće 
sposobnosti i ispunjavaju uslove koji će se propisati uredbom.

Služba vojnih pitomaca- u ovim jedinicama, ustanovama odnosno 
školama računa se, u pogledu službe obaveznog vojnog roka, kao 
služba u stalnom kadru.«

član 14a ukida se.

Član 3
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Odredbe ovog zakona primenji.vaće se na sva lica koja se počev od 
1953 godine .pozovu na otsluženje obaveznog vojnog roka.

Licima koja se na dan stupanja na snagu ovog zakona zateknu na 
službi u stalnom kadru, odrediće se rok službe po čl. 1 i 2 ovog zakona. 
Ovim licima ne može se produžiti! rok službe u stalnom kadru.

Vojnim stipendistima koji su u domovima za vojne stipendiste 
•položili završni ispit iz vojne nastave, priznaće se ovaj ispit kao da su 
otslužili obavezni vojni rok i položili ispit za čin rezervnog potporučmka.

Član 5

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

O B R A Z L O Ž E N J E
PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA

0  VOJNOJ OBAVEZI DRŽAVLJANA FNRJ

Predlog zakona predviđa da obaveznii vojni rok traje dve godine, a 
Izuzetno z-a ratnu mornaricu tri godme, što znači da se obavezni vojni 

rok u vazduhoplovstvu, gardiskim jedinicama i u jedinicama KNOJ-a 
odnosno sada u graničnim jedinicama, kao i ročnim podoficirima, sem u 
mornarici, skraćuje od tri na dve godine.

Ovo skraćenje obaveznog vojnog roka za navedene jedinice omo
gućeno je veličinom regrutnih kontingenata koji su dovoljni da podmire 
oružane snage potrebnim ljudstvom, a uz to i činjenicom što predvoj- 
nička obuka daje odgovarajuće rezultate.

Za: lica sa svršenom srednjom školom, kao i za lica sa svršenim 
fakultetom koja nisu završila nastavu * položila ispit iz predvojničke 
obuke, predlog predviđa rok službe u stalnom kadru od 18 meseci'. 
Međutim, za ^са koja so odrede za popunu rezervnog oficirskog kadra 
predviđa se jednogodišnji rok službe u stalnom kadru, pod uslovima 
diai sa uspehom z-avrše nastavu ii polože 'ispit za rezervnog potporučmka.

Prema tome, po Predlogu zakona vojni rok od 18 meseci služila bi 
sva lica koja imaju završenu srednju ili njoj ravnu školu, a koja nisu 
upućena u školu za rezervne oficire koja nisu završila ovu školu, a 
isto tako i lica sa fakultetom -ili njemu ravnom školom ako nisu zavr
šila nastavu i položila ispit iz predvojničke obuke, пШ su završila školu 
za rezervne oficire.

Po dosadašnjim odredbama člana 11 i 14 Zakona o vojnoj obavezi 
državljana FNRJ, jednogodišnji rok službe u stalnom kadru određuje se

Č lan 4
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za sva lica sa svršenom srednjom, višom i v’sokom školom bez ikakvih 
uslova, a za lica koja imaju šest razreda gimnazije, ako završe školu 
za rezervne oficire. Lica koja imaju manje od šest razreda srednje 
škole i koja završe školu za rezervne oficire služe u stalnom kadru 
18 meseci.

Izložene mere omogućene su time što se već sada nalazimo u fazi 
da možemo popuniti škole za rezervne oficire ljudstvom koje ima više 
od šest razreda srednje škole. Ovo nadalje omogućavaju i dobri rezul
tati predvojničke obuke.

Ove mere smatraju se kao potrebne da bi se stimulirala lica sa 
srednjom i višom školom za uspešno završavanje škole za rezervne 
oficire.

NARODNA SKUPŠTINA FNRJ 
VEĆE n a r o d a

Zakonodavni odbor 
Br. 182 

9 januara 1953 god.
Beograd

I Z V E Š T A J
ZAKONODAVNOG ODBORA VEĆA NARODA O PREDLOGU 

ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJNOJ 
OBAVEZI DRŽAVLJANA FNRJ

VEĆU NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ

B e o g r a d

Zakonodavni odbor Veća naroda Narodne skupštine FNRJ na 
svojim sednicama od 5 i 8 januara 1953 godine, pretresao je Predlog 
zakona o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj obavezi državljana 
FNRJ, dostavljen mu od Pretsednika Veća naroda, a koji je na osnovu 
čl. 63 Ustava Vlada FNRJ podnela Narodnoj skupštini FNRJ na reša- 
vanje.

I

Imajući u vidu obrazloženje koje se nalazi uz Predlog zakona, 
Zakonodavni odbor nakon kraće diskusije prihvatio je Predlog u na
čelu jednoglasno.

Pretresajući: zakonski predlog u pojedinostima Odbor se naro
čito' zadržao na tač. b) čl. 1 koja predviđa osamnaestomesečni! rok 
službe u kadru za lica sa svršenom srednjom školom kao « za lica sa 
svršenim fakultetom koja ne polože ispit iz predvojničke obuke. Nakon 
d a tih obrazlo-ženja od strane zastupnika Vlade, Predlog zakona o izme
nama i dopunama Zakona o vojnoj obavezi državljana FNRJ prihvaćen 
je u Odboru i u pojedinostima sa-minimalnim izmenama stilske prirode.
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II

Na osnovu pretresa svakog člana Predloga zakona o izmenama i 
dopunama Zakona o vojnoj obavezi državljana FNRJ, a po postignutoj 
saglasnosti redakcione komisije oba odbora, Zakonodavni odbor pre
dlaže Veću naroda sledeče izmene 'i dopune u tekstu navedenog zakon
skog predloga:

Član 1.

Tačka b) menja se i glasi: »Osamnaest meseci:

za lica sa svršenom srednjom ili njoj ravnom školom,

za lica sa svršenim fakultetom ili njemu ravnom visokom školom 
koja nisu položila ispit iz predvojmčke obuke;«

Tačka v) menja se i glasi: »Jednu godinu:

za lica koja sa uspehom završe nastavu u jedinicama, ustanovama 
i školama za rezervne oficire i polože ispit za čin rezervnog pot- 
por ličnik a,

za liea sa svršenim fakultetom ili odgovarajućom visokom školom 
koja su položila ispit iz predvojničke obuke.«

Član 2.

U prvom stavu, drugi red, mesto reči »oficirskim kadrom« staviti 

»oficirima«.

Član 3.

Primljen je bez izmene.

Član 4.

U trećem stavu, drugi i treći red, mesto reči »priznaće se ovaj 

ispit kao« staviti »priznaje se«.

Član 5.

Primljen je bez izmene.

III

Podnoseći ovaj svoj izveštaj, Zakonodavni odbor predlaže Veću 

naroda da ga u celini usvoji.
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Zakonodavni odbor odredio je za svog izvestioca Sulejmana 
Filipoviča.

Sekretar Pretsednik

Gojko Garčević, s. r. Moša Pijade, s. r.

Članovi:

Ninko Petrovič, s. r., Ladislav Ambrožič, s. r., Dimitrije Bajalica, s. r., 
Sulejman Filipovič, s. r., Fadil Hodža, s. r., Grga Jankez, s. r., dr Hinko 
Krizman, s. r., S»obodan Marjanovič, s. r., Radovan Mijuškovič, s. r., 
dr Miloš Moskovljević, ' r., Tode Nošpal, s. r., Josip Rus, s. r., dr Rade 

Pribičevič, s. r., Ida ^>abo, s. r., Lidija Šentjurc, s. r., Sreten
Vukosavljevič, s. r.

NARODNA SKUPŠTINA FNRJ
S A V E Z N O  V E C E  '

Zakonodavni odbor 
„ Br. 190 

9 januai'a 1953 god.
Beograd

ч

I Z V E Š T A J
ZAKONODAVNOG ODBORA SAVEZNOG VEĆA O PREDLOGU 

ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJNOJ 
OBAVEZI DRŽAVLJANA FNRJ

SAVEZNOM VEĆU NARODNE SKUPŠTINE FNRJ

B e o g r a d

Zakonodavni odbor Saveznog veća Narodne skupštine FNRJ, na 
svojim sednicama od 6 i 7 januara 1953 godine pretresao je Predlog za
kona o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj obavez1' državljana 
FNRJ.

Saglasno Poslovniku Saveznog veća, a na osnovu pretresa Pred
loga zakona o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj obavezi držav
ljana FNRJ, Zakonodavni odbor podn-osi Saveznom veću ovaj izvestaj:

Pretresajući Predlog zakona o izmenama ii dopunamai Zakona o 
vojnoj obavezi državljana FNRJ, Zakonodavni odbor Saveznog veća 
istakao je sledeoe:

Predlog zakona o izmenama ii dopunama Zakona o vojnoj oba
vezi državljana FNRJ, predviđa da obavezni vojni rok traje dve godine. 
Prema (tome, obavezni vojni rok u vazduhoplovstvu, gardiskim i gra
ničnim jedinicama otsada skraćuje se od tri na dve godine.

U mornarici i dalje će obavezni vojni rok trajati tri godine, izuzevši 
jedinice suvozemne vojske ako su u sastavu ratne mornarice.

Osim toga ovim Predlogom zakona određuje se da sva lica koja 
imaju završenu srednju ili njoj ravnu školu i sva lica koja imaju zavr-
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šeni fakultet ili njemu ravnu školu, a koja n:su upućena u školu za 
rezervne oficire ili nisu završila nastavu iz predvojničke obuke, ikao i 
lica koja nisu položila ispit za rezervnog pot poručnik a, služe obavezni 
vojni rok u trajanju od 18 meseci.

Lica određena za popunu rezervnog oficirskog kadra sa završe
nom srednjom školom ili lica sa- završenim fakultetom kao i njemu 
odgovarajućim školama ako završe predvojničku obuku i. .polože ispit 
za rezervnog potporučnika, služe obavezni vojni rok u trajanju godinu 
dana. Prema tome, ovim Zakonom menjaju se dosadašnje odredbe 
Zakona o vojnoj obavezi državljana FNRJ po kojima su sva lica sa 
svršenom srednjom, višom i visokom školom bez ikakvih uslova 'i l;ca 
koja imaju šest razreda gimnazije .ako .polože ispit za rezervnog pot
poručnika služila vojni rok u trajanju od jedne godine dana.

Predložene izmene o skraćenju vojnog roka omogućene su sada
šnjom veličinom naših vojnih kontingenata koji su dovoljni da 'podmire 
oružane snage sa potrebnim brojem ljudstva, a osim toga pomenuta 
izmena omogućena je uspesima i značajnim rezultatima .postignutim 
u predvojničkoj obuci.

Izmene koje se odnose na služenje obaveznog vojnog roka kod 
lica sa srednjom i fakultetskom školom, ta kode su rezultat postignutih 
uspeha u predvojmčkoj obuci. Osim toga ove izmene omogućene su i 
time što se mi nalazimo u fazi kada možemo popuniti škole za rezervne 
oficire sa licima koja imaju više od šest razreda srednje škole. Po
trebno je istaći da će ova mera znatno doprineti da se svi oni na koje 
se ove mere odnose sa još više interesa založe kako u predvojničkoj 
obuci, tako i u polaganju ispita za rezervnog oficira.

Skraćenje vojnog roka od tri na dve godine u svim jedinicama 
sem mornaričkim, doprineće uštedi znatnijih finansiskih sredstava. 
Ovom i drugim predloženim izmenama Zakona o vojnoj obavezil držav
ljana FNRJ ne slabi se bojna gotovost naše Armije. Naprotiv, ove mere 
mogućne su upravo zato, što su uspesi predvojničke obuke dali vidne 
rezultate i, s druge strane, zbog toga, što je kvalitet vojne nastave u 
našim jedinicama u stalnom porastu. Predloženim izmenama dosada
šnjeg Zakona o vojnoj obavezi državljana FNRJ, doprineće se daljnjem 
i svestranom porastu i jačanju oružanih snaga naše zemlje.

Zakonodavni odbor je jednoglasno i u potpunosti usvojio Predlog 
zakona o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj obavezi državljana 
FNRJ. Učinjene su neke s'tne izmene koje ni u čemu ne menjaju pre
dloženi tekst Predloga zakona, i to:

U čl.. 1, tač. b) menja se i glasi: »Osamnaest meseci: 

za Üca sa svršenom srednjom :1? njoj ravnom školom,

za lica sa svršenim fakultetom ili njemu ravnom visokom školom 
. koja nisu položila ispit iz predvojničke obuke;«

Tač. v) menja se i glasi: »Jednu godmu:
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za lica koja sa uspehom završe nastavu u jedinicama, ustanovama 
i školama za rezervne oficire i polože ispit z-a čin rezervnog pot
poručnika,

za l'ca sa svršenim fakultetom Mi odgovarajućom visokom školom 
koja su položila 'ispit iz pred vojničke obuke.« •

U čl. 2, prvi' stav, drugi red, umesto reči »oficirskim kadrom« 
staviti »oficirima«.

U čl. 4, treći stav, drugi i treći red, umesto reči »priznaće se ovaj 
ispit kao« staviti »priznaje se«.

Podnoseći ovaj izveštaj, Zakonodavni odbor predlaže Saveznom 
veću da ga u celini usvoji.

Zakonodavni odbor odredio je za svog izvestioca Boška Šiljegovića.

Sekretar Pretsednik

dr Jerko Radmilović, s. r. dr Josip Hrnčević, s. r.

Članovi:
Dušan Diminić, s. r., Mehmed Hodža, s. r., Lajčo Jaramazović, s. r., 
Isa Jovanovič, s. r., Velibor Ljujić, s. r., Mara Naceva, s. r., Milan Popo
vič, s. r., Đuro Salaj, s. r., dr Ivo Sunarić, s. r., Boško Šiljegović, s. r., 
dr Maks Šnuderl, s. r., dr Metod Mikuž, s. r., dr Milorad Vlajkovič, s. r., 

Veljko Zeković, s. r., dr Edhem Čamo, s. r.
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PRETSEDNIKU SAVEZNOG VEĆA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ

i

■PRETSEDNIKU VEĆA NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ

B e o g r a d

Dostavljam Vam Predlog ustavnog zakona o saveznim i repu

bličkim organima vlasti, 'koji je Vlada FNRJ prihvatila na svojoj sednici, 

i molim Vas da ovaj predlog dostavite Zakonodavnom odboru Sa

veznog veća (Veća1 naroda) na dalji postupak.

Smrt fašizmu —  Sloboda narodu!

Pretsednik Viade FNRJ 

s Ministar narodne odbrane, 

Maršal Jugoslavije 

Josip Broz Tito, s. r.
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P R I J E D L O G  
USTAVNOG ZAKONA O SAVEZNIM I REPUBLIČKIM 

ORGANIMA VLASTI

I. FEDERATIVNA NARODNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA

Član 1.

Federativna Narodna Republika. Jugoslavija je socijalistička demo
kratska savezna država suverenih i ravnopravnih naroda.

Član 2.

Sva vlast u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji pripada 
radnom narodu.

Radni narod vrši vlast i< upravlja društvenim poslovima preko 
svojih predstavnika u narodnim odborima1 ii narodnim skupštinama, u 
radničkim savetima i u drugim samoupravnim organima, kao ii nepo
sredno putem izbora, opozivan ja, referenduma, zborova birača, saveta 
građana, učešća građana u upravi i u pravosuđu, i' putem drugih 
oblika netposrednog upravljanja.

član 3.

Narodni) odbori su osnovni organi vlasti radnog naroda i najviši 
organi vlasti općine, grada i kotara.

Federaciji pripadaju samo pra,va koja su utvrđena saveznim usta
vom, a narodnim republikama samo prava utvrđena republičkim 
ustavom.

Član 4.

Društveno vlasništvo na sredstvima za proizvodnju, samouprav
ljanje proizvođača u privredi >1 samoupravljanje radnog naroda u 
općini, gradu i kotaru jesu osnova društvenog i političkog uređenja 
zemlje.

Zajamčeno je samoupravljanje radnog naroda u oblasti prosvjete, 
kulture i socijalnih službi.
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Samoupravljanje proizvođača i radnog naroda ostvaruje se u su
glasnosti sa općim društvenim interesima izraženim u zakonu i u dru
gim odlukama predstavničkih tijela radnog naroda —  narodnih skup
ština ii narodnih odbora.

Član 5.

Zajamčeni su:

slobodno udruživanje radnog naroda radi ostvarivanja demokrat
skih političkih, ekonomskih, socijalnih, naučnih, kulturnih, umjetničkih, 
stručnih, sportskih i drugih zajedničkih interesa;

osobne slobode i druga osnovna prava čovjeka i građanina.

Član 6.

Samoupravljanje proizvođača u privredi sastoji se naročito:

u pravu radnih kolektiva da upravljaju privrednim organizacijama 
neposredno i preko radničkih savjeta, skupština zemljoradničkih za
druga i drugih predstavničkih organa 'koje sami biraju i opozivaju;

u pravu proizvođača da budu birani u predstavnička tijela pri
vrednih organizacija;

u pravu privredne organizacije da samostalno utvrđuje svoje pri
vredne planove; da po izvršenju društvenih obaveza samostalno ras
polaže dohotkom organizacije; da u granicama svog dohotka određuje 
zarade trudbenika, pri čemu se trudbenicima u privrednim .poduzećima 
minimalne zarade zakonom zajamčuju iz društvenih sredstava;

u pravu proizvođača da preko svojih predstavnika u vijećima pro
izvođača utvrđuju materijalna, sredstva koja se odvajaju za namirenje 
društvenih potreba i da odlučuju o upotrebi: tih sredstava.

Proizvođači ostvaruju samoupravna prava na temelju i u okviru 
ustava, zakona i društvenih planova.

Samoupravna prava stječu radni kolektivi samim osnivanjem pri
vredne organizacije.

Član 7.

Samoupravljanje radnog naroda u općini, gradu i kotaru sastoji 
se naročito:

u pravu građana da biraju i opozivaju svoje predstavnike u narod
nom odboru općine i u kotarskom i gradskom vijeću, kao i u pravu 
proizvođača da biiraju i opozivaju svoje predstavnike u vijeću proizvo
đača narodnog odbora Jkotara i grada;

u pravu građana i proizvođača da budu 'birani u narodni odbor; u 
pravu građana na neposredno upravljanje putem referenduma, zbora 
birača, savjeta građana, učešća građana u pravosuđu i putem drugih 
oblika neposrednog upravljanja;

431



u pravu narodnog odbora da samostalno ureduje poslove od općeg 
interesa za zajednicu u oblasti privrednog, komunalnog, socijalnog i 
kulturnog života i razvitka općine, grada i kotara, oslanjajući se na 
samoupravne privredne organizacije, samoupravne ustanove, udru
ženja i inicijativu građana;

u pravu narodnog odbora da samostalno raspolaže dijelom do
hotka koji privredne organizacije, zadržavajući onaj dio koji im kao 
zajamčeni minimum pripada, odvajaju za općinu, grad i kotar sugla
sno saveznom društvenom planu i republičkom društvenom p’anu; u 
pravu na zakonom utvrđeni- postotak poreza i na uvođenje lokalnog 
prireza i mjesnog samodoprinosa; u pravu narodnog odbora da samo
stalno donosi budžet općine, grada i .kotara i društveni, plan;

u vršenju zakonom određenih prava narodnog odbora prema pri
vrednim organizacijama na njegovom području; u nadzoru nad uprav
ljanjem općenarodnom imovinom; u pravu narodnog odbora općine i 
grada da vrši pravo upravljanja svim zemljištima i zgradama koji su 
općenarodna imovina, ukoliko to pravo ne pripada drugim državnim 
organima, privrednim organizacijama, ustanovama i zajednicama;

u pravu narodnog odbora da -bira i razrješava suce -kotarskih i 
okružnih sudova;

u pravu narodnog odbora da osniva i bira svoje organe i  da po
stavlja službenike odbora;

u pravu narodnog odbora da statutom propisuje svoju unutrašnju 
organizaciju;

u održavanju reda i) mira na (području općine, grada ii kotara. 
Narodni odbor vrši vlast na temelju ii- u okviru ustava i zakona.

Član 8.

Republički organi- vlasti imaju prema narodnim odborima prava 
utvrđena zakonom.

Republički organi imaju pravo nadzora u pogledu zakonitosti rada 
narodnii-h odbora.

Republičkim društvenim planom odvajaju se za narodnu republiku 
samo ona zakonom utvrđena financijska sredstva koja služe za izvr
šenje poslova iz nadležnosti republike, za pomoć gradovima ii kota re
virna i za pomoć ustanovama i privrednim organizacijama od općeg 
interesa za cijelu republiku.

Samo zakonom mogu se za vršenje poslova- iz nadležnosti fede
racije, odnosno narodne republike, osnivati u općim, gradu .i. kotaru 
upravni organi neposredno podređeni saveznim, odnosno republičkim 
organima uprave.

član 9.

Federacija ima slijedeća prava- i dužnosti:
štiti nezavisnost i teritorijalnu cjelinu savezne države; organizir« 

oružane snage i obranu zemlje; štiti društveni >i politički poredak;
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štiti jedinstvo i ravnopravnost naroda Jugoslavije i suverenitet 
narodnih republika;

održava međunarodne odnose n. ureduje odnose zemlje sa ino
zemstvom ;

osigurava jedinstvo socijalističkog društvenog poretka i pravnog 
sistema;

osigurava jedinstvo privrednog sistema i planski, razvitak narodne 
privrede kao cjeline;

osigurava samoupravljanje proizvođača u privredi i samouprav
ljanje radnog naroda u općini, gradu i kotaru i u ustanovama;

osigurava slobode i demokratska prava građana i njihovu ravno
pravnost bez obzira na narodnost, rasu ili vjeroispovijed1;

osigurava zakonitost, jedinstvenu primjenu saveznih zakona i je
dinstvo sistema pravosuđa.

Prava i dužnosti federacije ostvaruju savezni organi vlastii prema 
nadležnosti koja im je utvrđena ustavom.

Neposredno izvršenje saveznih zakona ostvaruju narodni odbori 
odnosno republički organi vlasti.

Savezni organi neposredno izvršuju savezne zakone i vrše druge 
izvršne poslove samo u oblasti ustavom utvrđenih isključivih prava i 
dužnosti federacije, kao i kad je to izvršenje stavljeno u nadležnost 
federacije zakonom u suglasnosti s njezinim ipravima i dužnostima.

Član 10.

Teritorij savezne države sastavljen je od teritorija narodnih repu
blika i čini jedinstveno državno, privredno i carmsko područje.

Promet robe u cijeloj zemlji je slobodan i ne može se ograničiti 
nikakvim aktom republičkog organa vlasti ili narodnog odbora.

Upravni i sudski akti i isprave državnih organa jedne narodne 
republike imaju jednaku važnost u ostalim republikama.

Član 11.

Savezni zakoni i drugi akt: saveznih organa primjenjuju se na 
cijelom teritoriju savezne države.

U slučaju ra,zmimoilaženja saveznog zakona i republičkog zakona 
primjenjuje se neposredno savezni zakon, ali narodne republike mogu 
pokrenuti postupak za ocjenu suglasnosti saveznog i republičkog za
kona sa saveznim ustavom.

Član 12.

Za građane Federativne Narodne Republike Jugoslavije -postoji 
jedinstveno savezno državljanstvo.

Svaki državljanin narodne republike istodobno je državJjanin sa
vezne države.
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II. SAVEZNI ORGANI VLASTI

A. SAVEZNA NARODNA SKUPŠTINA

1. Prava Skupštine

Član 13.

Savezna narodna skupština je predstavnik narodnog suvereniteta 
i najviši organ vlasti federacije.

Savezna narodna skupština vrši svoja prava i dužnosti na temelju 
t u okviru ustava.

Član 14.

Prava federacije Savezna narodna skupština vrši neposredno i 
preko Predsjednika Republike i Saveznog izvršnog vijeća, kao svojih 
izvršnih organa, a određene izvršne poslove i preko saveznih organa 
uprave.

Prava federacije u oblasti pravosuđa vrše savezni vrhovni sud i 
drugi savezni sudovi na temelju saveznih zakona.

Član 15.

U isključivu nadležnost Savezne narodne skupštine spada:
1) odlučivanje o promjeni ustava;
2) biranje i razrješavanje Predsjednika Republike;
3) biranje i razrješavanje članova Saveznog izvršnog vijeća;
4) biranje i razrješavanje sudaca saveznog vrhovnog suda;
5) savezno zakonodavstvo:
a) 'isključivo za.konodavstvo: o osobnim slobodama i drugim 

osnovnim pravima čovjeka i građanina; o saveznom državljanstvu; o 
osobnom stanju građana; imovinski zakonik; o autorskom pravu, o 
patentima, žigovima, uzorcima i modelima; o ustanovljenju društvenog 
doprinosa privrednih organizacija i ustanovljenju poreza; o carinama;

novcu, kreditnom sistemu, bankama i financijskom poslovanju; o de
vizama; o javnim zajmovima; o mjenici, čeku i drugim načinima pla
ćanja; pomorski zakonik; o osiguranju; o mjerama; o standardima; 
krivični zakonik; o sudskom i općem upravnom postupku; o upravnim 
sporovima; o izvršenju kazni i mjera sigurnosti; o uređenju sudova i 
arbitraže; o javnom tužioštvu; o advokaturi; o ratnim vojnim invali
dima; o pitanjima narodne obrane i vanjskih odnosa i drugim pitanjima 
iz isključive nadležnosti federacije; o izboru i opozivu narodnih zastup
nika za Saveznu narodnu skupštinu;

b) osnovno zakonodavstvo: o planskom upravljanju narodnom 
privredom; o privrednim organizacijama; o saobraćaju, vezama i. pute- 
vima i o dobrima u općoj upotrebi; o budžetima, društvenom doprinosu, 
porezima i drugim daćama; o iskorišćavanju prirodnih bogatstava i 
snaga; o radu i socijalnom osiguranju; o udruženjima, zboru i dogo-
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voru; o porodici, braku i starateljstvu; o suzbijanju zaraznih bolesti i 
drugim mjerama za zaštitu narodnog zdravlja i života građana koie 
su od općeg interesa za cijelu zemlju; o službenicima državne admini
stracije; o javnom pravobranioštvu; o prekršajima;

c) opće zakonodavstvo: u oblasti organizacije vlasti, prosvete i 
kulture, narodnog zdravlja i socijalne politike, kao i u drugim obla
stima kad je to cd općeg interesa za sve narodne republike;

6) utvrđivanje saveznog društvenog plana i saveznog budžeta; 
potvrda bilance o izvršenju saveznog društvenog plana i potvrda sa
veznog završnog računa;

7) odlučivanje o pravcu vanjske politike, privredne politike i o 
drugim osnovnim pitanjima i mjerama* unutrašnje politike;

8) odlučivanje o proglašenju ratnog stanja i sklapanju mira; 
i atificiranje međunarodnih ugovora o političkoj ili vojnoj suradnji i 
međunarodnih ugovora koji zahtijevaju donošenje novih ili promjenu 
postojećih zakona;

9) primanje novih republika u sastav savezne države uz pret
hodnu suglasnost republičkih natrodinih skupština; odobravanje teri
torijalnog razgraničenja između narodnih republika koje one spora
zumno predlože, i rješavanje sporova oko njihovog razgraničenja;

10) ocjena suglasnosti republičkog ustava, kao- a republičkog i 
saveznog zakona sa saveznim ustavom;

11) amnestija za krivična djela određena saveznim zakonom.
Skupština donosi deklaracije i1 rezolucije u pitanjima iz nadležno

sti federacije i o drugim pitanjima od općeg interesa za saveznu državu.

Skupština daje preporuke za rad državnih organa, samoupravnih 
ustanova ii privrednih organizacija.

Član 16.

U oblasti isključivog saveznog zakonodavstva narodne republike 
mogu donositi zakone samo ako su 'i ukoliko su za to posebno ovla
štene saveznim zakonom.

U oblastima u kojima su doneseni savezni osnovni- zakoni, na
rodne republike mogu donositi svoje dopunsko zakonodavstvo.

Opći zaikon utvrđuje načela za zakonodavstvo narodne republike 
i može se neposredno primjenjivati samo dok u odgovarajućoj oblasti 
ne postoji republički zakon. Narodne republike donose svoje zakone 
u suglasnosti, sa načelima općeg zakona.

U svima ostalim oblastima narodne republike donose svoje zakone 
samostalno.

Narodne republike mogu samostalno donositi zakone iz oblasti 
saveznog osnovnog i općeg zakonodavstva ako savezni zakon nije 
donesen. Donošenjem osnovnog zakona prestaju važiti odredbe repu
bličkog zakona koje se odnose na pitanja uređena osnovnim zakonom..

25* 43 5



Prijedlog za ocjenu suglasnosti republičkih i saveznih zakona sa 
saveznim ustavom imaju pravo podnijeti Saveznoj narodnoj skup
štini Savezno izvršno vijeće, savezni vrhovni sud, narodna skupština 
i 'izvršno vijeće narodne republike, narodni! odbor kotara odnosno 
grada, kao i zainteresirane privredne organizacije i samoupravne 
ustanove.

Član 17.

U saveznom društvenom planu osigurava se razvoj narodne pri
vrede kao cjeline i određuje osnovna raspodjela nacionalnog dohotka 
Federativne Narodne Republike Jugoslavije.

Saveznim društvenim planom odvajaju se federaciji samo ona 
zakonom utvrđena financijska sredstva koja služe za izvršenje poslova 
iz nadležnosti federacije, za osiguravanje normalnog -privrednog raz
vitka i za pomoć nedovoljno razvijenim krajevima zemlje.

Saveznim budžetom utvrđuju se i raspoređuju financijska sred
stva za izvršenje poslova iz nadležnosti federacije ii za rad njezinih 
organa i ustanova.

Član 18.

Savezna narodna skupština može odlučiti da se zakonski prijedlog, 
prije liil'ii poslije njegovog usvajanja, ili! neko drugo pitanje iz nadležno
sti federacije, iznese pred biračko tijelo na odlučivanje (referendum).

Referendum može predložiti petina članova jednog doma, Vijeće 
naroda kao i Savezno izvršno vijeće.

0  referendumu donijet će se poseban zakon.

Član 19.

Savezni, zakoni donose se i objavljuju na jezicima svih narodnih 
republika.

Zakoni se objavljuju u službenom listu i stupaju na snagu osmog 
dana po objavljivanju, ako samim zakonom nije drukčije određeno.

Član 20.

Zakoni ne mogu imati povratno djelovanje, osim ako je to zako
nom izričito predviđeno.

Zakon koji ustanovljava kaizne može imati povratno djelovanje 
samo ako je blaži za učinioca.

Član 21.

Savezna narodna skupština bira se na četiri godine.
Skupština može u slučaju rata ilii drugih izvanrednih prilika pro

dužiti trajanje svog mandata za vrijeme dok to stanje traje.
Skupština može odlučHi da se raspusti i prije isteka vremena za 

koje je izabrana.
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öl am 22.
Izbori za Saveznu narodnu skupštinu moraju biti* raspisani prije 

isteka posljednjeg dana perioda za koji je Skupština izabrana. Ako je 
produžen mandat Skupštme, izbori moraju, biti raspisani čim prestanu 
okolnosti zbog kojih je mandat produžen.

Od dana raspuštanja Savezne narodne skupštine do dana izbora 
ne smije proteći više od tri ni manje od dva mjeseca.

Član 23.
Savezna narodna skupština vrši promjenu ustava.
Prijedlog za promjenu ustava može podnijeti dvadeset članova 

jednog doma', Vijeće naroda, kao i Savezno izvršno vijeće.
Skupština u svakom vijeću prethodno odlučuje većmorn glasova

o tome da lit će se pristupiti rješavanju o prijedlogu za< promjenu 
ustava.

Promjena ustava usvojena je ako za nju glasa tri petine članova 
svakog vijeća.

2. Ustrojstvo Savezne narodne skupštine 

aj Domovi Skupštine

Član 24.
Saveznu narodnu skupštinu sačinjavaju dva doma: Savezno vijeće 

» Vijeće proizvođača.

Član 25.
Savezno vijeće sačinjavaju narodni zastupnici koje biraju gra

đani u kotarevima i gradovima na temelju općeg, jednakog i nepo
srednog biračkog prava, i narodni zastupnici koje iz reda svojih čla
nova biraju republička vijeća i pokrajinsko odnosno oblasno vijeće.

Vijeće proizvođača sačinjavaju narodni zastupnici koje biraju 
proizvođači zaposleni u proizvodnji, transportu i trgovini razmjerno 
učešću odgovarajućih privrednih oblasti u ukupnom društvenom pro
izvodu Federativne Narodne Republike Jugosiavije.

Član 26.
Građani u kotarevima i gradovima 'biraju zastupnike za Savezno 

vijeće po normi: jedan zastupnik na 60.000 stanovnika.
Narodni zastupnici izabrani u kotaru i gradu stječu pravo člana 

kotarskog odnosno gradskog vijeća narodnog odbora kotara odnosno 
grada na čijem su području izabrani.

Član 27.

Republičko vijeće svake narodne republike bira deset zastupnika, 
pokrajinsko vijeće autonomne pokrajine 6, a oblasno vijeće autonomne 
oblasti četiri zastupnika.
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Ako u toku vremena za koje je Savezna narodna skupština iza
brana dođe do novo-g izbora predstavničkog tijela narodne republike 
odnosno autonomne pokrajine il' autonomne oblasti, novoizabrano 
predstavničko tijelo izvršit će ponovni izbor zastupnika za Savezno 
vijeće.

Član 28.

Zastupnike za Vijeće proizvođača biraju kao predstavnike svojih 
privrednih organizacija radnici i službenici privrednih poduzeća i čla
novi zemljoradničkih zadruga, a zanatlije i zanatski radnici preko za
natskih komora..

U Vijeće proizvođača bira se onoliki broj zastupnika koliki- odgo
vara normi: jedan zastupnik na 70.000 proizvođačkog stanovništva.

Član 29.

Zastupnike za Vijeće proizvođača biraju industrijski, (poljopri
vredni i zanatski proizvođači odvojeno svaki u svojoj pro-izvođačkoj 
grupi.

Industrijska grupa obuhvaća radnike i službenike zaposlene u 
industriji, rudarstvu, šumarstvu, građevinarstvu, transportu, trgovin5, 
ugostiteljstvu i komunalnoj djelatnosti.

Poljoprivredna grupa obuhvaća zemljoradnike koji) su članovi 
zemljoradničkih zadruga i radnike i službenike poljoprivrednih dobara.

Zanatska grupa obuhvaća trudbenike zaposlene u zanatstvu.
Pravo da biraju zastupnike za Vijeće proizvođača imaju proizvo

đači koji uživaju opće biračko pravo.
U svakoj proizvođačkoj grupi b?ra se onaj broj zastupnika za 

Vijeće proizvođača koji je razmjeran učešću grupe u ukupnom dru
štvenom proizvodu Federativne Narodne Republike Jugoslavije utvr
đenom u tekućem saveznom društvenom planu.

U okviru svake proizvođačke grupe zastupnici se biraju po normi: 
jedan zastupnik na jednak broj proizvođačkog stanovništva.

Članovi Vijeća proizvođača stječu pravo člana Vijeća proizvo
đača narodnog odbora kotara odnosno grada na čijem su području 
izabrani.

Član 30.

Za člana Saveznog vijeća može u kotarevima i gradovima bit1 
biran svaki građanin koji uživa biračko pravo.

Za člana Vijeća proizvođača može biti' b'ran svaki proizvođač 
koji uživa opće biračko pravo i pripada proizvođačkoj grupi iz koje 
se bira zastupnik. Pravo da budu biran' u Vijeće proizvođača imaju 
i proizvođači koji su izabrani u organe sindikalnih organizacija.

Zastupniku koji trajno prestane biti proizvođač ili promijeni pro
izvođačku grupu u kojoj je izabran prestaje mandat.
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Član 31.

Birači imaju pravo da opozovu narodnog zastupnika.

Član 32.

Izbor kao : opoziv narodnog zastupnika vrši se tajnim glasanjem.

Član 33.

Savezno vijeće i V ’jeće proizvođača ravnopravno učestvuju:
1) u odlučivanju o promjeni ustava;
2) u utvrđivanju saveznog društvenog plana i saveznog budžeta; 

u potvrđivanju završne bilance o izvršenju saveznog društvenog plana 
i završnog računa o izvršenju saveznog budžeta;

3) u donošenju isključivah saveznih zakona o novcu, kreditnom 
sistemu, bankama i financijskom poslovanju; imovinskog zakonika;
0 patentima, žigovima, uzorcima i modelima; o ustanovljenju društve
nog doprinosa privrednih organizacija i ustanovljenju poreza; o cari
nama; o devizama; o mjenici, čeku i drugim sredstvima plaćanja; o 
osiguranju; o standardima; o izboru i opozivanju zastupnika Savezne 
narodne skupštine;

4) u donošenju osnovnih zakona: o planskom upravljanju na
rodnom privredom; o privrednim organizacijama; o saobraćaju i ve
zama; o budžetima; o društvenom doprinosu, porezima i drugim da
ćama; o iskorišćavanju prirodnih bogatstava i snaga; o radu i soci
jalnom osiguranju;

5) u donošenju opć'h zakona u oblasti privrede;
6) u ratificiranju međunarodnih ugovora iz oblasti privrede, rada

1 socijalnog osiguranja;
7) u donošenju odluke o ocjeni suglasnosti između republičkih > 

saveznih zakona sa saveznim ustavom, ako su oba doma učestvovala 
u donošenju saveznog zakona;

8) u donošenju deklaracija i rezolucija o pitanjima iz oblasti pri
vrede, rada 5 soc:jalnog osiguranja.

Član 34.

Savezno vijeće i Vijeće proizvođača zasjedaju odvojeno.
Zakonski .prijedlog u čijem donošenju ravnopravno učestvuju oba 

doma može biti podnesen jednom ili drugom domu.
Domovi mogu odlučiti da na zajedničkoj sjednici rasprave poje

dine zakonske prijedloge ili druga pitanja u čijem rješavanju učestvuju 
oba doma, ali glasanje o zakonskun prijedlozima vrši se na sjednici 
svakog doma posebno.

Član 35.

Savezna narodna skupština na zajedničkoj sjednici oba doma vrši 

ove poslove:
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1) bira i razrješava Predsjednika Republike;

2) b:ra i razrješava članove Saveznog izvršnog vijeća;
3) bira i razrješava predsjednika, potpredsjednike i tajnika Sa

vezne narodne skupštine;
4) bira i razrješava suce saveznog vrhovnog suda;
5) proglasu je promjenu ustava;
6) odlučuje o raspisivanju referenduma u pitanjima iz oblasti pr:- 

vrede, rada ii socijalnog osiguranja; ,
7) odlučuje o produženju svog mandata, o prestanku okolnosti 

zbog kojih je mandat Skupštine bio produžen, kao i o svom raspu- 
štanju prije isteka vremena za koje je Skupština izabrana;

8) odlučuje o nagradama narodnih zastupnika i prinadležnostima 
Predsjednika, potpredsjednika i tajnika Savezne narodne skupštine, 
Predsjednika Republike i članova' Saveznog izvršnog v;jeća.

Član 36.

Sve poslove u nadležnosti Savezne narodne skupštine u čijem rje
šavanju ne učestvuju ravnopravno ili zajednički oba doma, ili o ko
jima ne rješava samo Vijeće proizvođača, vrši samo Savezno vijeće.

članovi Vijeća proizvođača imaju pravo da predlažu Saveznom 
vijeću promjene u zakonskim prijedlozima o kojima rješava samo Sa
vezno vijeće, kao i da podnose prijedloge za promjenu postojećih
zakona koje je donijelo samo Savezno vijeće.

Član 37.

Prijedlog zakona ili drugog akta u čijem donošenju ravnopravno 
učestvuju oba doma usvojen je ako je u oba doma izglasan u isto- 
vetnom tekstu.

Svaki dom ima pravo da predloži promjene u prijedlogu zakona ili 
drugog akta koji je već izglasan u drugom domu. Ovako izmijenjen pri
jedlog vraća se na suglasnost domu od koga je potekao.

Ako se domovi ni poslije toga ne slože o tekstu zakona, odredit 
će zajedničku komisiju, sastavljenu od jednakog broja članova oba 
doma, radi postizanja suglasnosti.

Ako se u komisij* ne postigne suglasnost većine predstavnika 
svakog doma ili dtwnovi ne odobre tekst koji predloži komisija, rasprava 
spornog pitanja odgađa se za sedam dana.

Po isteku tog roka na sjednicama se ponovno raspravljaju pi
tanja o kojima nije postignuta suglasnost, i ako se ni1 poslije dvije uza
stopne rasprave ne postigne suglasnost, Savezna narodna, skupština 
raspušta se i raspisuju se izbori za novu Skupštinu.

Član 38.

Sporove o nadležnosti između domova rješava Savezna narodna 
skupština na zajedničkoj sjednici oba doma.

440



Član 39.

Vijeće proizvođača može davati preporuke za rad privrednih orga
nizacija i za rad državnih organa i samoupravnih ustanova u pita
njima privrede, rada i socijalnog osiguranja.

Vijeće proizvođača može u okviru prava određenih zakonom 
donositi odluke za rad tih privrednih organizacija i državnih organa i 
samoupravnih ustanova.

Član 40.

Savezno vijeće ii. Vijeće proizvođača sami rješavaju o verifikaciji 
mandata svojih članova.

Član 41.

Svaki dom može odlučiti da se raspusti prije nego što istekne vri
jeme za koje je Skupština izabrana, ali ostaje na dužnosti za vrijeme 
dok se ne izabere novi dom. Novoizabrani dom raspušta se kad istekne 
vrijeme za koje je Skupština izabrana.

Član 42.

Svaki, dom donosi svoj poslovnik, a oba doma donose zajedno 
poslovnik za zajedničke sjednice.

b) Posebna prava narodnih zastupnika izabranih od predstavničkih tijela na
rodnih republika, autonomne pokrajine i oblasti

Član 43.

Savezno vijeće radi kao jedinstven dom, ali njegovi članovi: iza
brani od predstavničkih .tijela narodnih republika, autonomne .pokra
jine i oblasti imaju posebna prava utvrđena ovim zakonom.

Član 44.

Članovi: Saveznog vijeća izabrani oci predstavničkih tijela narodnih 
republika, autonomne pokrajine i oblasti obavezno rješavaju odvojeno, 
kao Vijeće naroda, kad se na dnevnom redu Saveznog vijeća nalazi 
prijedlog o promjeni ustava ili prijedlog o saveznom društvenom planu.

Član 45.

Vijeće naroda rješava odvojeno i kad se na dnevnom redu Sa
veznog vijeća nalazri' prijedlog zakona ili drugog akta koji se tiče 
ustavom utvrđenih odnosa narodnih republika -i federacije, ako to 
predloži većina zastupnika koji predstavljaju jednu narodnu republiku.

Vijeće naroda prethodno raspravlja i odlučuje da li će pristup:ti 
odvojenom rješavanju.

Član 46.

Ako Savezno vijeće ne prihvati tekst zakona ili drugog akta* koji 
je usvojilo Vijeće naroda, izdvojit će se zastupnici koji čine Vijeće
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naroda i ponovno će raspraviti sporna .pitanja, a zatim će se ona 
raspraviti i na sjednici Saveznog vijeća. Ako se n« tada ne postigne 
suglasnost, osniva se komisija sastavljena od jednakog broja narodnih 
zastupnika, koje bira Savezno vijeće iz reda zastupnika koji nisu čla
novi Vijeća naroda, i Vijeće naroda iz reda svojih članova.

Ako Vijeće naroda i poslije toga ostane pri tekstu koji se razli
kuje od teksta usvojenog u Saveznom vijeću, obustavlja se daljnja 
rasprava prijedloga zakona ili drugog akta i sporno .pitanje ne može 
se staviti na dnevni red Skupštine prije »steka godine dana odi obustave 
rasprave.

Ako se Vijeće naroda ne složi sa Saveznim vijećem o saveznom 
društvenom planu, rasprava se odgađa za dva mjeseca. U slučaju da 
se ni po isteku toga roka ne postigne suglasnost Savezno vijeće će se 
raspustiti.

Dok ne bude 'zabrano Savezno vijeće, primjenjivat će se dru
štveni plan koji je usvojilo Vijeće proizvođača.

Član 47.

Vijeće naroda obavezno se sastaje odvojeno radi davanja pret
hodnog mišljenja o prijedlogu saveznog općeg zakona prije nego što 
se pr:jedlog stavi na dnevni red Savezne narodne skupštine.

Ako se Vijeće naroda ne slož' s potrebom donošenja kojeg save
znog općeg zakona, prijedlog tog zakona ne može se staviti na dnevni 
red Skupštine.

Član 48.

Vijeće naroda vodi raspravu po istom postupku kao i domovi Sa
vezne narodne skupštine a suglasno poslovniku koji samo donosi.

c) Predsjednik Narodne skupštine i predsjednici vijeća

Član 49.

Savezna narodna skupština bira iz reda zastupnika Predsjednika 
Skupštine. Skupština bira sebi i dva ili više potpredsjednika i tajnika.

Predsjednik, potpredsjednici i tajnik biraju se za vrijeme za koje 
je Skupština izabrana, ali ostaju na dužnosti ii poslije raspuštan ja 
Skupštine do novog izbora Predsjednika, potpredsjednika п tajnika.

Predsjednik Skupštine predstavlja Skupštinu, potpisuje uz Pred
sjednika Republike ukaze o proglašenju zakona, predsjedava zajednič
kim sjednicama oba doma, stara se o primjeni poslovnika i o izvršenju 
odluka Skupštine i njezin'h vijeća.

Potpredsjednici Skupštine zamjenjuju Predsjednika kad je ovaj 
spriječen da vrši svoju predsjedničku dužnost.

Predsjednik odnosno potpredsjednik Skupštine, kad predsjedava 
sjednici, ne može učestvovati u raspravi i glasati.

Tajnik Skupštine stara se o administraciji Skupštine.
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Savezno vijeće i Vijeće proizvođača biraju za vrijeme od jedne 
god-’ne iz reda svojih članova po jednog predsjednika, potpredsjednika 
i po tri zapisničara.

Vijeće naroda bira za svaku sjednicu iz reda svojih članova pred
sjednika, njegovog zamjenika i zapisničara.

Predsjednik vijeća predsjedava sjednicama vijeća i stara se o pri
mjeni poslovnika.

Predsjednik odnosno potpredsjednik vijeća, kad predsjedava sjed
nici, ne može učestvovati u raspravi i glasati.

3. Prava i dužnosti narodnih zastupnika

Član 51.

Svaki zastupnik ima pravo podnositi domu čiji je član prijedloge 
zakona, odluka, preporuka, deklaracija i rezolucija. Zastupnici imaju 
pravo podnositi i prijedloge odluka, preporuka, deklaracija i rezolucija 
za čije je donošenje nadležna Savezna narodna skupština na zajednič
koj sjednici oba doma.

Zastupnici koji nisu članovi odbora imaju pravo učestvovati u 
radu svakog odbora onog doma č:ji su članovi, ali bez prava odlučivanja.

Član 52.

Svaki zastupnik ima pravo da Saveznom izvršnom vijeću postavlja 
pitanja, na koja Savezno izvršno vijeće odgovara na sjednici doma, 
ili na zajedničkoj sjednici oba doma, ':li pismeno.

Zastupnik koji je postavio pitanje ima pravo predložiti domu 
.odnosno Skupštini otvaranje diskusije o pitanju koje je postavio.

Svaki zastupnik ima pravo da preko doma čiji je član traži oba
vještenja od državnog tajnika. Državni tajnik je dužan da,ti tražena 
obavještenja pismeno, osim ako dom 'Ш Skupština ne odluči da ih 
državni tajnik usmeno saopći na sjednici.

Član 53.

Članovi Saveznog vijeća izabrani u kotaru odnosno gradu dužni 
su da izvještavaju birače o svom radu, radu Saveznog vijeća i Skup
štine, neposredno ili preko kotarskog odnosno gradskog vijeća na
rodnog odbora u kome imaju prava odbornika.

Članovi Saveznog vijeća izabrani od predstavničkih tijela narodnih 
republika, odnosno autonomne pokrajine i autonomne oblasti dužni su 
da izvještavaju o svom radu, radu Savezne narodne skupštine i Sa
veznog vijeća predstavničko tijelo koje ih je izabralo.

Kotarsko odnosno gradsko vijeće narodnog odbora u kome na
rodni zastupnik ima pravo odbornika, odnosno predstavničko tijelo

Član 50.
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koje ga je izabralo, imaju pravo zahtijevati od narodnog zastupnika 
da obavijesti Savezno vijeće odnosno Skupštinu o njihovom mišljenju. 
Narodni zastupnik je dužan da to mišljenje izloži ako se odnosi na 
pitanja iz nadležnosti Saveznog vijeća odnosno Skupštine.

Kotarsko odnosno gradsko vijeće narodnog odbora u kome na
rodni zastupnik ima pravo odbornika može predložiti opoziv zastupnika.

Član 54.

Članovi Vijeća proizvođača dužni su izvještavati birače o svom 
radu, radu Vijeća proizvođača > Skupštine neposredno ili preko vijeća 
proizvođača u kome imaju prava' odbornika.

Vijeće proizvođača u komo narodni zastupnik ima pravo odbornika 
može zahtijevat1 od zastupnika da obavijest' Vijeće proizvođača odno
sno Skupštinu o njihovom mišljenju. Narodni zastupnik je dužan da to 
mišljenje izloži ako se odnosi na pitanja iz nadležnosti Vijeća proizvo
đača odnosno Skupštine.

Vijeće proizvođača narodnog odbora u kojem narodni zastupnik 
ima pravo odbornika može predložiti opoziv zastupnika.

Član 55.

Članovi Saveznog vijeća imaju pravo na stalnu mjesečnu nagradu.

Članovi Vijeća proizvođača vrše svoju dužnost počasno i imaju 
pravo na naknadu troškova prouzrokovanih vršenjem svoje zastup
ničke dužnosti, kao 5 pravo na naknadu izgubljene zarade za vrijeme 
vršenja te dužnosti.

Narodni zastupnici imaju u vršenju zastupničke dužnosti na cije
lom teritoriju savezne države pravo na vožnju u željezničkom, pomor
skom, riječnom saobraćaju, u avionskom i autobuskom saobraćaju na 
teret saveznog budžeta prema posebnim propisima koje donosi 
Skupština.

Član 56.

Narodni zastupnik ne može biti po-zvan na odgovornost, Hšen slo
bodo niti kažnjen za glasanje Ф mišljenje dano u vršenju svoje zastup
ničke dužnosti.

Zastupnik ne može biti! l'išen slobode niti se protiv njega može po
krenuti krivični postupak bez odobrenja doma kome pr.pada, osim u 
slučaju zaticanja u vršenju krivičnog djela za koje je propisana kazna 
strogog zatvora u dužem trajanju od pet godina ili teža kazna. 
U takvom slučaju državni organ koji je zastupnika lišio slobode ili 
protiv njega pokrenuo krivični postupak, dužan je o tome od'inah oba
vijestiti Predsjednika Savezne narodne skupštine, koji pitanje iznosi 
pred odgovarajući dom radi odlučivanja da U će se postupak nastaviti 
odnosno da li će lišen je slobode ostati na snazi.
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Kad dom nije na okupu, odobrenje za lišen je slobode i za pokre
tanje odnosno nastavljanje krivičnog postupka protiv zastupnika daje 
mandatno-imunitetski odbor odgovarajućeg doma.

Član 57.
Narodni zastupnik ne može biti istodobno službenik u državnoj 

upravi niti sudac.

4. Sjednice

Član 58.
Savezna narodna skupština je u stalnom zasjedanju u toku vre

mena za ikoje je izabrana (saziv) i radi u posebnim sjednicama domova, 
zajedničkim sjednicama oba doma, u stalnim i drugim odborima.

Novoizabrana Skupština sastaje se najkasnije tridesetog dana od 
dana izbora.

Član 59.
Sjednice pojedmih vijeća saziva Predsjednik Savezne narodne 

skupštine na temelju odluke samog vijeća, na prijedlog predsjednika 
vijeća, kojeg odbora, petine članova vijeća, Saveznog izvršnog vijeća, 
na vlastitu inicijativu, kao i kad je to ovim zakonom određeno.

Zajedničku sjednicu oba doma saziva Predsjednik Savezne na
rodne skupštine na temelju odluke Skupštine, na prijedlog jednog doma, 
kojeg odbora, Saveznog izvršnog vijeća, na vlastitu inicijativu, kao i 
kadi je to ovim zakonom određeno.

Ako Predsjednik Skupštine ne sazove sjednicu idi je ne sazove kad 
je to određeno ili predloženo, Skupština odnosno njezino vijeće sastat 
će se na poziv dvadeset zastupnika odnosno Saveznog izvršnog vijeća.

Član 60.
Savezno vijeće i Vijeće proizvođača donose pravovaljano odluke 

većinom glasova na sjednici kojoj prisustvuje većina njihovih članova.
Savezna narodna skupština na zajedničkoj sjednici oba doma do

nosi) pravovaljane odluke većinom glasova. Za donošenje odluka po
trebno je prisustvo većine članova i jednog i drugog doma.

Odluka o ocjeni suglasnosti- republičkog ustava -kao i republičkog 
i saveznog zakona- sa saveznim ustavom usvojena je ako za nju 
glasa većina svih članova Saveznog vijeća odnosno oba doma.

5. Odbori

Član 61.
Savezno vijeće i- Vijeće proizvođača imaju kao stalne odbore za

konodavni odbor i -mandatno-'imuni-tetski odbor.
Svaki dom može osnovati stalne odbore i za druga pitanja iz 

svoje nadležnosti.
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Svaki dom može osnovati anketne odbore i druge odbore za vr
šenje pceebnih zadataka.

Prema potrebi mogu se osnovati i jedinstveni odbori Savezne na
rodne skupštine.

Vijeće naroda može osnovat' odbore za pojedina pitanja koja 
raspravlja.

Član 62.

Članovi Saveznog izvršnog vijeća ne mogu biti članovi odbora 
nit: mogu biti birani na druge stalne dužnosti u domu U« Skupštini.

Predsjednik, pot predsjednici i tajnik Savezne narodne skupštine, 
kao i predsjednici vijeća, ne mogu biti članovi odbora.

Član 63.

Odbori proučavaju zakonske prijedloge, raspravljaju pitanja koja 
pokrenu članovi odbora i sva druga pitanja iz nadležnosti doma, i 
podnose domu svoje izvještaje i prijedloge.

Svaki zakonski prijedlog prije nego što se podnese domu na 
raspravu mora biti raspravljen u odgovarajućim odborima doma, osim 
ako dom odluči da se prijedlog raspravlja po hitnom postupku.

Svaki član odbora ima pravo ii dužnost predlagati da se stave na 
dnevni red odbora ili da prilikom rasprave u odboru iznosi, u okviru 
djelokruga odbora, sva pitanja koja se odnose na primjenu zakona, 
na rad državnih organa, ustanova i privrednih organizacija, ili na 
druga pitanja od općeg interesa ili od interesa za izbornu jedinicu u 
kojoj je izabran.

Zastupnik koji nije član odbora ima pravo da pred odborom doma 
čiji je član pokrene pitanja iz djelokruga odbora. Odbor odlučuje da 
li će takvo pitanje staviti na dnevni red.

Član 64.

Odbori mogu donositi rezolucije i. davati u okviru svog djelo
kruga preporuke za rad državnih organa, samoupravnih ustanova i 
privrednih organizacija.

Član 65.

Odbori mogu tražiti od Saveznog izvršnog vijeća da im odgovori 
na pitanja i da im daje obavještenja o svom radu.

Članovi Saveznog 'izvršnog vijeća mogu prisustvovati sjednicama 
odbora i učestvovati ii raspravi, ali bez prava odlučivanja.

Savezno izvršno vijeće može predložiti da se na dnevni red sjednice 
odbora stave pojedina pitanja i da se sazove odbor radi izno-enja ?tava 
Saveznog izvršnog vijeća o tim pitanjima. Odbor može raspravljati 
ta pitanja, donositi rezolucije i davati preporuke.
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Odbori mogu pozivat' državne tajnike, podtajnike, direktore i 
druge službenike i stručnjake da im usmeno ili pismeno odgovore na 
pitanja i da im pruže obavještenja i objašnjenja.

Odbori mogu pozvati zastupnika da ih izvijesti o stanju u izbor
noj jedinici odnosno u privrednim organizacijama koje su ga izabrale.

V

Član 66.

Odbori mogu vršiti ankete i saslušavanja i toga radi zahtijevati od 
svih državnih organa i privrednih organizacija podnošenje potrebnih 
podataka, spisa i dokumenata.

Član 67.

Svaki odbor radi po poslovniku koji sam donosi a potvrđuje ga 
vijeće odnosno Savezna narodna skupština.

Svaki odbor ima svog predsjednika i tajnika koje sam bira.
Odbori jednog doma i odbori oba doma mogu prema potrebi odr

žavati i zajedničke sjednice.

Član 68.

Savezna narodna skupština ima stalnu komisiju za tumačenje 
zakona.

Komisija za tumačenje zakona' ima devet članova koje iz reda 
narodnih zastupnika bira Skupština na zajedničkoj sjednici oba doma.

Komisija ima pravo da daje obavezna tumačenja asveznih zakona.
Prijedlog za tumačenje zakona mogu podnijeti svaki narodni za

stupnik, odbori domova, Savezno izvršno vijeće, savezni vrhovni sud 
i izvršno vijeće narodne republike.

Komisija podnosi obavezna' tumačenja na naknadnu potvrdu 
nadležnim domovima.

Komisija proučava prijedloge podnese Skupštini za ocjenu sugla
snosti saveznih i republičkih zakona sa saveznim ustavom i sa svojim 
mišljenjem podnosi izvještaj domovima.

Komisija može imenovati pravne stručnjake kao savjetodavne 
članove.

Komisija za tumačenje zakona ostaje na dužnosti i poslije raspu- 
štanja Skupštine do izbora nove komisije.

B. IZVRŠNI ORGANI SAVEZNE NARODNE SKUPŠTINE

Član 69.

Predstavljanje Federativne Narodne Republike Jugoslavije kao 
države, staranje o provedbi zakona, nadzor nad radom savezne državne 
uprave i druge izvršne poslove iz nadležnosti federacije Savezna na
rodna skupština povjerava Predsjedniku Republike i Saveznom izvr
šnom vijeću.
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1. Predsjednik Repubiike

Član 70.
Preds jednik Republike:
1) predstavlja Federativnu Narodnu Republiku Jugoslaviju u 

zemljii i) u međunarodnim odnosima;
2) proglašava1 ukazom zakone; izdaje isprave o ratifikaciji među

narodnih ugovora i drugih sporazuma;
3) dodjeljuje ukazom odlikovanja i počasna zvanja;
4) postavlja i opoziva ukazom ambasadore i opunomoćene mini

stre Federativne Narodne Republike Jugoslavije;
5) prima akreditivna i opozivna pisma kod njega akreditiranih 

stranih diplomatskih predstavnika.

Član 71.

Predsjednik Republike je predsjednik Saveznog izvršnog vijeća.
Predsjednik Republike ima pravo zadržati od izvršenja 'akte Sa

veznog izvršnog vijeća s kojima se .ne slaže, uz obavezu da sporno 
pitanje odmah iznese na odluku Saveznoj narodnoj skupštini. U tom 
slučaju Predsjednik Narodne skupštine dužan je odmah sazvaiti sjednicu 
Saveznog vijeća odnosno oba doma.

Član 72.

Predsjednik Republike je vrhovni komandant oružanih snaga Fe
derativne Narodne Republike Jugoslavije.

Predsjednik Republike postavlja, unapređuje i razrješava generale, 
admirale i druge oficire ii vojne starješine koje zakon odredi.

Predsjednik Republike predsjedava Savjetu narodne obrane.
Savjet narodne obrane stara se o organizaciji i mobilizaciji izvora 

i snaga zemlje za potrebe narodne obrane.
Članove Savjeta narodne obrane imenuje Savezno izvršno vijeće 

na prijedlog Predsjednika Republike.
Savezno izvršno vijeće uredbom propisuje organizaciju ii ovlaštenja 

Savjeta narodne obrane.

Član 73.

Predsjednik Republike bira se iz reda članova Savezne narodne 
skupštine.

Novoizabrana Skupština bira Predsjednika Republike na prvoj 
zajedničkoj sjednici oba doma.

Kandidata za Predsjednika Republike može predložiti) dvadeset na
rodnih zastupnika.

Izbor Predsjednika Republike vrši se tajnim glasanjem.
Za Predsjednika Republike izabran je onaj kandidat koji je dobio 

većinu glasova.
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Izabrani Predsjednik Republike polaže zakletvu pred Saveznom 
narodnom skupštinom. Tekst zakletve utvrđuje Skupština.

Član 74.

Predsjednik Republike vrši poslove na temelju i u okviru ustava 
i zakona.

Član 75.

Predsjednik Republike odgovara za svoj rad Saveznoj narodnoj 
skupštini.

Predsjednik Republike polaže Saveznoj narodnoj skupštini račun
o radu Saveznog 'izvršnog vijeća i' odgovoran je zajedno sa ostalim 
članovima za rad Saveznog izvršnog vijeća.

Član 76.

Predsjednik Republike ne učestvuje u glasanju Savezne narodne 
skupštine.

Predsjednik Republike ostaje na dužnosti i poslije raspuštanja Sa
vezne narodne skupštine do novog izbora Predsjednika Republike.

Član 77.

Predsjednika Republike u slučaju odsutnosti ili duže bolesti za
mjenjuje jedan od potpredsjednika koga odredi Savezno izvršno vijeće.

2. Savezno izvršno vijeće

Član 78.

Savezno izvršno vijeće:

1) stara se o izvršenju saveznih zakona, saveznog društvenog 
plana i budžeta, i drugih akata Savezne narodne skupštine i donos: pro
pise i poduzima mjere radi njihovog izvršenja; .poduzima mjere radi 
izvršenja poslova iz 'isključive nadležnosti federacije; vrši opći nadzor 
nad primjenom saveznih zakona;

2) utvrđuje prijedlog saveznog društvenog plana i saveznog bu
džeta i druge zakonske prijedloge;

3) utvrđuje smjernice za rad saveznih organa uprave;
4) pro-glašava opću mobilizaciju i ratno stanje u slučaju oružanog 

napada na Federativnu Narodnu Republiku Jugoslaviju ili u slučaju 
potrebe neposrednog izvršenja međunarodnih obaveza; proglašava opće 
pripravno stanje u slučaju ratne opasnosti; izdaje uredbe sa zakonskom 
snagom o nužnim mjerama za vrijeme pripravnog, mobilnog i ratnog 
stanja;

б) ratificira međunarodne ugovore i druge međunarodne spora
zume, čije ratificiranje ne vrši Skupština.
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6) propisuje organizaciju saveznih organa uprave i poduzima 
mjere, za ipoboljšanje rada njihove administracije; ukida i poništava 
propise saveznih organa državne uprave ako su u suprotnost: sa zako
nom i propisima Saveznog izvršnog vijeća;

7) osniva ipoduzeća i samoupravne ustanove od interesa za cijelu 
zemlju; propisuje djelokrug i osnove organizacije samoupravnih usta
nova koje osniva; utvrđuje u okviru nadležnosti federacije opća načela 
za organizaciju i poslovanje organa državne uprave i samoupravnih 
ustanova;

8) raspolaže državnim rezervnim fondovima;

9) postavlja i razrješava državne tajnike i podtajnike, guvernera 
Narodne banke FNRJ, saveznog javnog tužioca, saveznog javnog pra- 
vobranioca i druge više službenike koje odredi zakon;

10) donosi a.kt o raspuštanju Skupštine i Saveznog vijeća u slu
čajevima nesuglasnosti domova odnosno vijeća; raspisuje izbore za 
Saveznu narodnu skupštinu; stara se o objavljivanju saveznih zakona 
i1 drugih propisa;

11) vrši pomilovanje suglasno posebnom zakonu;

12) stara se o jedinstvu pravosudne uprave i o vršenju poslova 
međunarodne ipravne pomoći;

13) vrši druge tposlove određene saveznim zakonom.

Savezno izvršno vijeće može svako pitanje iz svoje nadležnosti 
iznijeti pred Saveznu narodnu skupštinu i -predložiti raspravu i dono
šenje odluke o njemu.

Član 79.

Savezno izvršno vijeće vrši poslove na temelju i u okviru save
znog ustava i zakona.

Član 80.

Savezno izvršno vijeće može donositi uredbe za izvršenje zakona, 
a za vršenje drugih poslova i'z svoje nadležnosti može donositi odluke, 
uputstva i rješenja.

Savezno izvršno vijeće može donositi propise za izvršenje općeg 
zakona samo .kad' je za to tim zakonom ovlašteno.

Savezno izvršno vijeće donosi uredbu o svojoj organizaciji ii po
slovanju, koju podnosi na potvrdu Skupštini.

Uredbe potpisuje Predsjednik Republike.

Član 81.

Savezno izvršno vijeće sastoji se. od trideset do četrdeset i pet 
članova.
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Članovi Saveznog izvršnog vijeća biraju se 5z reda članova Sa
veznog vijeća.

Novoizabrana Savezna narodna skupština bira Savezno izvršno 
vijeće« na prvoj zajedničkoj sjednici oba doma.

Kandidate za članove Saveznog izvršnog vijeća i razrješenje po
jedinih njegovih članova mogu predložiti dvadeset narodnih zastupnika.

U Saveznom izvršnom vijeću mora biti zastupana svaka narodna 
republika.

Predsjednici izvršnih vijeća narodnih republika su po položaju čla
novi Saveznog izvršnog vijeća.

Izabrani članovi Saveznog izvršnog vijeća polažu zakletvu pred 
Saveznom narodnom skupštinom. Tekst zakletve utvrđuje Skupština.

Član 82.

Savezno izvršno vijeće ima dva ili više potpredsjednika, koje iz 
reda članova toga vijeća bira Savezna narodna skupština na zajednič
koj sjednici oba doma.

Član 83.

Savezno izvršno vijeće odgovara za svoj rad Saveznoj narodnoj 
skupštini.

Savezno izvršno vijeće ostaje na dužnosti i poslije raspuštanja Sa
vezne narodne skupštine do novog izbora Vijeća.

Član 84.

Savezno izvršno vijeće dužno je izvještavati Saveznu narodnu 
skupštinu o svom radu.

Skupština može u svako doba zahtijevati da joj Savezno izvršno 
vijeće podnese izvještaj o svom radu ili o pojedinim pitanjima iz svoje 
nadležnosti-.

Skupština raspravlja izvještaje Saveznog izvršnog vijeća i na 
temelju rasprave može donijeti rezolucije i datt preporuke.

Ova prava Skupština može vršiti na zajedničkoj sjednici oba 
doma, ili na sjednici samo jednog doma ako je za određena pitanja 
isključivo nadležan taj dom.

Član 85.

Poslove iz svoje nadležnosti Savezno izvršno vijeće rješava na 

sjednici.
Savezno izvršno vijeće rješava većinom glasova.

Član 86.

Savezno izvršno vijeće može iz reda svojih članova osnovati 
odbore i komisije za proučavanje pojedinih pitanja i pripremanje za
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konskih prijedloga, uredaba i drugih akata Saveznog izvršnog vijeća, 
kao i za donošenje rješenja u određenim poslovima iz nadležnosti 
vijeća.

Član 87.

Savezno <izvršno vijeće bira iz reda svojih članova tajnika.
Tajnik so stara o administraciji Saveznog izvršnog vijeća [ vrši 

druge poslove za koje ga ovlasti Vijeće.

Član 88.

Savezno izvršno vijeće može obustaviti izvršenje uredaba ili 
drugih akata izvršnog vijeća narodne republike ako su u suprotnosti 
sa saveznim zakonom ili uredbom.

Izvršno vijeće narodne republike može iznijeti sporno pitanje na 
odluku Saveznoj narednoj skupštini ako nije suglasno s odlukom Sa
veznog izvršnog vijeća.

Savezno izvršno vijeće može zahtijevati1 cd izvršnog vijeća na
rodne republike da ukine ili» poništi» .akt republičkog organa uprave koji 
je suprotan savežnim propisima.

C. SAVEZNI ORGANI UPRAVE
Član 89.

Za neposredno vršenje određenih izvršnih poslova iz nadležnost5 
federacije osnivaju se savezna državna tajništva, samostalne uprave, 
upravne ustanove i drugi samo-stalni savezni, organi uprave.

Savezni organi uprave neposredno izvršuju zakone ; druge akte 
Savezne narodne skupštine, kao i uredbe i druge akte Saveznog izvr
šnog vijeća u onim poslovima čije je izvršenje stavljeno u nadležnost 
federacije.

Općini saveznim zakonom može se neposredno izvršenje saveznih 
zakona staviti u nadležnost saveznih organa državne uprave samo kad 
je to od općeg interesa za sve narodne republike.

Član 90.

Savezni organ: uprave vrše poslove iz svoje nadležnosti na te
melju i u okviru zakona i propisa Saveznog izvršnog vijeća, a u su
glasnost;. sa smjernicama Saveznog izvršnog vijeća.

Savezni organ: uprave vrše ove poslove samostalno u okviru datih 
im ovlaštenja.

Član 91.

Državna tajništva osnivaju se za vršenje poslova jedne ili više 
grana uprave iz nadležnosti federacije.

Državna tajništva osnivaju se zakonom.



4

Samostalne uprave, upravne ustanove i drugi samostalni organi 
državne uprave osnivaju se za vršenje određenih upravnih poslova iz 
nadležnost' federacije.

Samostalne uprave, upravne ustanove i drugi samostalni savezni 
organi uprave osnivaju se uredbom.

Clan 92.

Savezna državna tajništva jesu: Državno tajništvo za vanjske 
poslove, Državno tajništvo za poslove narodne obrane, Državno tajnir 
štvo za unutrašnje poslove, Državno tajništvo za poslove narodne 
privrede <i Državno tajništvo za poslove budžeta i državnu administraciju.

Član 93.

Na čelu državnih tajništava stoje državni tajnici, koji samostalno 
vrše ovlaštenja dana državnim tajništvima zakonom i propisima Sa
veznog izvršnog vijeća.

Državni tajnici odgovaraju za svoj rad Saveznom izvršnom vijeću.
Državni tajnici polažu zakletvu pred Predsjednikom Republike. 

Tekst zakletve utvrđuje Savezno izvršno vijeće.

Član 94.

Državni tajnik ima pravo donositi pravilnike, naredbe i uputstva 
za 'izvršenje uredaba i drugih propisa Saveznog izvršnog vijeća. Dr
žavni tajnik može donositi pravilnike, naredbe i! uputstva za izvršenje 
zakona samo na temelju posebnog zakonskog ovlaštenja.

Zakonom i uredbom može se odrediti obaveza državnog tajnika 
da pojedine pravilnike <: naredbe podnese na prethodnu suglasnost Sa
veznom izvršnom vijeću.

Državni tajnik ima pravo i dužnost da u okviru nadležnosti dr
žavnog tajništva upozorava Savezno izvršno vijeće na akte republič
kih organa uprave koji su u suprotnosti sa saveznim zakonom i drugim 
propisima, i da predlaže Saveznom izvršnom vijeću poduzimanje odgo
varajućih mjera na koje je Vijeće ovlašteno.

Državni tajnik ima pravo da u okviru svoje nadležnosti poništi' ili 
ukine nezakonite akte odgovarajućih republičkih organa uprave done
sene u poslovima iz isključive nadležnosti federacije čije je izvršenje 
saveznim zakonom ili uredbom preneseno na republičke organe.

Član 95.

Na čelo samostalnih uprava, upravnih ustanova i drugih saveznih 
organa uprave mogu se postavljati direktorij i drugi službenici koji 
samostalno vrše ovlaštenja dana tim organima uprave.

Savezno izvršno vijeće može samo na temelju zakona- prenositi 
na ove rukovodne službenike posebna ovlaštenja dana državnim 
tajnicima.
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U državnim tajništvima mogu se postavljati jedan ili v>še podtaj
nika. Državni tajnik može prenijeti na podtajnika pojedina svoja ovla
štenja uz suglasnost Saveznog izvršnog vijeća.

Zakonom i propisima Saveznog izvršnog vijeća mogu se ruko
vodni službenici u državnim tajništvima i drugim državnim organima 
ovlastiti da donose rješenja u određenim poslovima.

Član 96.
Savezno izvršno vijeće dužno je podnositi na suglasnost nadle

žnim odborima domova nacrte svojih propisa o osnivanju i organiza
cionim promjenama organa državne uprave koji povlače 'izdatke koji 
nisu predviđeni budžetom ili se imaju vršiti iz budžetskih rezervi.

Član 97.
Protiv akata državnih tajništava i drugih samostalnih upravnih 

organa može se suglasno odredbama posebnog zakona pokrenuti' 
upravni spor pred sudom.

Protiv akata državnih tajništava i drugih samostalnih saveznih 
organa uprave donesenih u prvom stepenu u stvarima u kojima je 
isključen upravni spor, može se podnijeti žalba Saveznom izvršnom 
vijeću, ako zakonom ili uredbom nije određeno da se žalba podnosi 
drugom državnom organu.

Član 98.
Službenici u saveznim organima uprave odgovaraju za štetu koju 

svojim nezakonitim radom nanesu državi.
Država odgovara za štetu koju službenici svojim nezakonitim 

radom nanesu građanima ili pravnim osobama. Za isplaćenu naknadu 
štete država ima pravo regresa od službenika koji je svojim nezako
nitim radom štetu nanio.

Odredbe prethodnih stavova važe i u -pogledu odgovornosti Pred
sjednika Republike i članova Saveznog izvršnog vijeća.

III. REPUBLIČKI ORGANI VLASTI

Član 99.
Republička narodna skupština je predstavnik narodnog suvereni

teta i najviši organ vlasti narodne republike.

Član 100.
Prava narodne republike republička narodna skupština vrši' nepo

sredno i preko izvršnog vijeća, kao svog izvršnog organa, a određene 
izvršne poslove i preko republičkih organa uprave.

Član 101.
Republička narodna skupština vrši svoja prava i dužnosti na te

melju 'i- u okviru saveznog ustava, republičkog ustava ii saveznih 
zakona.
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Član 102.

Republička narodna skupština bira se za vrijeme od četiri godine.

Član 103.

Republičku narodnu skupštinu sačinjavaju dva doma: republičko 
vijeće i vijeće proizvođača.

Republičko vijeće sačinjavaju zastupnici koje biraju građani u 
kotarevima i gradovima na temelju općeg, jednakog i neposrednog 
biračkog prava tajnim glasanjem.

Vijeće proizvođača sačinjavaju zastupnici koje biraju proizvođači 
zaposleni u proizvodnji, transportu i trgovini razmjerno učešću odgo
varajućih privrednih oblasti u ukupnom društvenom proizvodu narodne 
republike.

Član 104.

Republičko vijeće i vijeće proizvođača ravnopravno učestvuju u 
odlučivanju o promjeni republičkog ustava, u utvrđivanju republičkog 
društvenog plana i budžeta,'kao i u donošenju zakona i drugih akata u 
oblasti privrede, rada i socijalnog os:guranja.

Izbor izvršnog vijeća narodne republike i šzbor drugih državnih 
organa za koje je nadležna republička narodna skupština vrše se na 
zajedničkoj sjednic5 oba doma.

Ostala prava narodne skupštine vrši republičko vijeće.

Član 105.

Predstavljanje narodne republike, staranje o izvršenju zakona, 
nadzor nad radom republičke uprave, nadzor u pogledu zakonitosti 
rada narodnih odbora i druge izvršne poslove iz nadležnost1 narodne 
republike narodna skupština povjerava izvršnom vijeću narodne re
publike.

Član 106.

Izvršno vijeće vrši vlast na temelju saveznog ustava ’ republičkog 
ustava, 'i saveznih i republičkih zakona.

Izvršno viijeće sastoji se od petnaest do trideset članova koje bira 
republička narodna skupština iz reda članova republičkog vijeća.

Član 107.

Na čelu izvršnog vijeća nalazi se predsjednik.

Predsjednik izvršnog vijeća predstavlja, vijeće, predsjedava nje
govim sjednicama, stara se o izvršenju uredaba i drugih akata izvršnog 
vijeća i potpisuje uredbe vijeća.



Izvršno vijeće odgovara za svoj rad republičkoj narodnoj 
skupštini'.

Izvršno vijeće >ma pravo donositi uredbe za izvršenje republičkih 
zakona i saveznih uredaba, kao i odluke, uputstva ј rješenja za vršenje 
drugih poslova utvrđenih republičkim ustavom i saveznim ii repub
ličkim zakonima. Izvršno vijeće može donosit' uredbe za izvršenje 
saveznih zakona samo ;ako je za to ovlašteno zakonom.

Član 109.

Za neposredno vršenje određenih izvršnih poslova iz nadležnosti 
narodne republike osnivaju se republička državna tajništva « drugi 
republički ̂ organi uprave, kao i savjeti u kojima učestvuju predstavnici 
samoupravnih ustanova, društvenih organizacija i građani.

Republički: organi uprave odgovaraju za svoj rad izvršnom vijeću 
narodne republike.

Član 110.

Republički organi uprave vrše poslove iz svoje nadležnosti na 
temelju i u okviru saveznih ii republičkih zakona, propisa Saveznog 
izvršnog vijeća ii izvršnog vijeća narodne republike, kao ; propisa sa
veznih organa uprave donesenih u okviru nadležnosti' federacije.

Republički organ* uprave neposredno izvršuj u republičke zakone 
i propise izvršnog vijeća narodne republike u onim poslovima čije je 
izvršenje republičkim ustavom ili zakonom stavljeno u nadležnost na
rodne republike. Republički organi uprave -neposredno izvršuju savezne 
zakone k,5o ii iprop:se Saveznog izvršnog vijeća i' saveznih organa 
uprave u onim poslovima čije je izvršenje saveznim zakonom ili ured
bom stavljeno u nadležnost narodne republike.

Izvan poslova čije je izvršenje stavljeno u nadležnost federacije 
ili narodne republike, savezne republičke zakone i druge propise nepo
sredno- izvršuju narodni odbori.

Član 111.

Narodne republike, u skladu sa načelima ovoga zakona, donose 
samostalno svoje ustavne zakone o republičkim orgamma vlasti.

IV. ORGANI VLASTI AUTONOMNE POKRAJINE I AUTONOMNE
OBLASTI

Član 112.

Ustavom Narodne Republike S r b i j e  osiguravaju se samoupravna 
prava Autonomne Pokraj:ne Vojvodine i Autonomne Kosovsko-meto- 
hijske Oblasti.

Član 108.
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Pokrajinska narodna skupština je najviši organ vlast: autonomne 
pokrajine.

Oblasni narodni odbor je najviši organ vlast' autonomne oblasti.

Pokrajinsku narodnu skupštinu sačinjavaju pokrajinsko vijeće i 
vijeće proizvođača, a oblasni narodni odbor sačinjavaju oblasno vijeće 
i vijeće .proizvođača.

Član 113.

Ustavnim zakonom Narodne Republike Srbije propisuju se, u 
skladu sa načelima ovog zakona, csnovii organizacije i nadležnost 
organa vlasti Autonomne Pokrajine Vojvodine i Autonomne Kosovsko
me tohijsko Oblasti.

Autonomna pokrajina i autonomna oblast donosi samostalno svoj 
statut kojim, u suglasnosti sa Ustavom NR Srbije, utvrđuje organiza
ciju i nadležnost organa vlasti pokrajine odnosno ohlasti.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 114.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju važiti glave VI.,
VII., VIII., IX., X. XI., XII. i XV. Ustava Federativne Narodne Repu
blike Jugoslavije od 31. siječnja 1946., kao i odredbe ustava, zaikona i 
drugih propisa koje su u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Ovaj zakon stupa na snagu kad ga Savezna narodna skupština 
proglasi, a njegova provedba vršiee se prema odredbama posebnog 
zakona.

O B R A Z L O Ž E N J E
P R E D L O G A  U S T A V N O G  Z A K O N A  O S A V E Z N IM

I  R E P U B L IČ K IM  O R G A N IM A  V L A S T I

I. PRIPREMA PREDLOGA USTAVNOG ZAKONA

Između donošenja saveznog Ustava, koji je stupio na snagu 31 ja
nuara 1946, i podnošenja Predloga ustavnog zakona Narodnoj skupštini 
FNRJ prošlo je skoro punih sedam godina. Za to vreme u Jugoslaviji 
su izvršene značajne promene kako u oblasti privrednog i političkog 
uređenja zemlje, tako i u mnogim drugim oblastima društvenog života. 
Sadašnji Ustav nije b:o sve do 1950 godme smetnja za sprovođenje tih 
promena. On ih je i predviđao ii pravno omogućavao, tako da su i na
cionalizacija' sredstava za proizvodnju i stvaranje zemljoradničkih 
zadruga izvršeni na osnovu i u granicama samog Ustava. Alii je i u

457



ovom periodu, od 1946 do 1950 godine, niz odredaba Ustava mcnjao 
svoju sadržinu, svoje tumačenje i svoj značaj.

Prva krupnija i vidnija promena ustavnih načela izvršena je do
nošenjem Osnovnog zakona o upravljanju privrednim preduzećima i 
višim privrednim udruženjima od strane radnih kolektiva od 27 juna 
1950 godine. Iako ovaj zakon nije nazvan ustavnim zakonom, niti 
je čak : donet po- proceduri o ustavnim promenama, on je uneo- zna
čajne i suštinske promene u niz odredaba iz glave IV Ustava, pa i u 
one odredbe Ustava koje se odnose na organizaciju države. Donoše
njem ovog zakona1, kao i razvijanjem principa samoupravljanja proiz
vođača u privredi nizom drugih zakona i propisa (od kojih se ističu 
Zakon o planskom upravljanju narodnom privredom i Zakon o dru
štvenom doprinesu i porezima od 1951 postajalo je sve jasnije da se 
u našoj zemlji moraju izvršiti bitne promene u postojećem ustavnom 
sistemu. Ideja o ustavnim promenama bila je istaknuta još sredinom 
1951' godine i ona je došla naročito do »izraza prilikom pripreme sa
veznog zakona o narodnim odborima. Primkom obrade i utvrđivanja 
osnovnih principa o samoupravljanju radnog naroda u lokalnim za
jednicama vođene su načelne diskusije o osnovnim principima celog 
sistema organizacije vlasti. To je’ bilo, uostalom, neizbežno i logično. 
Međutim, prioritet u pripremi i donošenju dat je saveznom zakonu o 
narodnim odborima. Pored praktičnih razloga za ovo rešenje, kao što 
je potreba1 da se učvrsti sistem narodnih odbora, koji se nalazio na pre
kretnici između ranije organizacione strukture i novih demokratskih 
formi koje su se u raznim sektorima lokalne uprave uvodili, posto
jali su drugi, i to načelni razlozi. Bilo je jasno da za dalje jačanje demo
kratskih elemenata u našoj organizaciji vlasti i otklanjanje opasnosti 
od birokratskog centralizma narodni odbori treba da budu osnovni 
organi vlasti 'i da ceo sistem vlasti treba da .bude na njima zasnovan 

takoreći, da iz njih proizlazi. Na taj način Opšti zakon o narodnim 
odborima, koji je donesen u prvoj polovini, ove godine (1 aprila 1952), 
pretstavljao je novu i odlučnu meru u promeni sadašnjeg ustavnog 
sistema. i

Posle donošenja ovog zakona i republičkih zakona o narodnim 
odborima pristupilo se intenzivnijoj pripremi zakona којг će sprovesti 
ustavnu promenu i u organizaciji vlasti federacije, narodnih republika
i autonomnih jedinica. Ustvari, prvi radovi na pripremi ovih zakona 
počeli su još decembra 1951 godine. Od tog vremena pa do sastav
ljanja konačnog Predloga koji Savezna vlada dostavlja Narodnoj 
skupštini, priprema saveznog Ustavnog zakona prošla je kroz neko
liko faza.

U prvoj fazi obrađivana su osnovna načela o organizaciji vlasti 
federacije u komisiji pri saveznom Savetu za zakonodavstvo i izgradnju 
narodne vlasti. U toku ovog rada bilo je sastavljeno nekoliko nacrta 
koji su pretstavljab kako usavršen je tako i učvršćenje polaznih po-
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stavk1. Na kraju ove faze, prednacrt je pretresan i na plenumu CK KPJ
i na save-tovanju pretstavnika saveznog Saveta za zakonodavstvo ' 
republičkih saveta. U ovim forumima stavljene su razne primedbe, 
kritike i sugestije na pojedina rešen j a koja je sadržavao prednacrt.

Na osnovu svega toga sastavljen je novi prednacrt koji je stavljen 
na širu diskusiju. U toj diskusiji učestvovali su ‘kako naša javnost 
preko štampe tako i političari, pravnici i drugi stručnjaci. Na posebnom 
savetovanju pretstavnika svih naših pravnih fakulteta i drug:h pravnih 
stručnjaka, koje je održano juna 1952 god., mnoge postavke nacrta 
podvrgnute su .teoretskoj diskusiji i stručnoj oceni i- učinjeni su pre
dloži kako u pravcu popravljanja teksta tako ; usavršavanja pojedi
nih rešenja. U ovoj drugoj fazi prednacrt je pretrpeo više obrada i niz 
većih i manjih izmena i dopuna. Na osnovu svih sugestija < predloga 
sastavljen je sredinom oktobra ove god:ne jedan čvršći tekst predna
crta koji je i otštampan. Ovaj je prednacrt bio stavljen još na širu 
diskusiju nego raniji, a bio je dostavljen i članovima oba zakonodavna 
odbora. Ta diskusija je mogla bit'i plodnija i konstruktivni ja, jer su 
mnoga principijelna rešenja dobila svoju potporu u mišljenju svih, ili 
bar znatne većine učesnika, kao i »z tog razloga što je « sam objektivni 
proces razvitka naše zemlje ukazivao na najbolja rešenja.

Dok je u toku svoje obrade, u prvoj i drugoj fazi, prednacrt bio 
zamišljen kao jedan organski ustavni zakon, tj. uglavnom se usretsre- 
đivao na probleme strukture, nadležnosti i odnosa savezmh i republič
kih organa vlastit, dotle je u trećoj fazi prednacrt proširio svoju proble
matiku. To proširenje problematike odnosi se na dve grupe problema. 
Prva obuhvata osnovne principe društvenog i političkog uređenja 
zemlje, a druga odnos između federacije i narodnih republika, uključu
jući tu i pitanje razgraničenja nadležnosti među njima.

Još prilikom ranije obrade ustavnog zakona osećala se potreba 
da se bar u najopštijim crtama ukaže na odnos između ustavnih pro- 
mena i takvih osnovnih pojava našeg novog društvenog i političkog 
razvitka kao št.o su samoupravljanje proizvođača A radnog naroda u 
opštini, gradu i srezu. Svi raniji prednacrti sadržavali su konstataciju 
postojanja Ustavom zajamčenih prava samoupravljanja proizvođača u 
privredi i u lokalnim •zajednicama. Isto tako, raniji prednacrti sadrža
vali! su izvesne odredbe koje su težile da pokažu osnovni položaj na
rodnih odbora u državnom sistemu i princip da oni vrše vlast, takoreći, 
izvorno, prenoseći na republičke i savezne organe vlasti samo odgova
rajuća prava koja se utvrđuju saveznim odnosno republičkim ustavom. 
Što se tiče odnosa između federacije i narodnih republika prednacrt’ 
nisu polazili od ukidanja i zamene glave VI sadašnjeg Ustava. Pola
zeći od koncepcije čisto organskog ustavnog zakona nacrti su utvrđi
vali, odnosno .pokušavali da utvrde, nadležnost federacije samo kroz 
nadležnost njenih organa. Ovakav metod pokazao je, sa gledišta 
<xlnosa između federacije : narodnih republika, niz nejasnosti
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1 nepreciznosti, kao Što je, sa gledišta utvrđivanja nadležnosti saveznih 
organa vlasti, imao za posledicu krutu i nedovoljno čistu nomenkla
turu poslova.

Nedovoljna preciznost i unutrašnja slabost svih ovih postavki, koje 
su izgledale skoro kao veštački prilepljene uz organizacione odredbe, 
postajale su u procesu daljeg proučavanja teksta i pretresanja pojedi
nih primedaba, još očiglednije ukoliko se sama koncepcija novog orga
nizacionog sistema definitivni je zaokružavala. Bilo je izvan sumnje da 
neće bitii dovoljno jasna ii pristupačna ne samo društvena i pol'tička 
osnovica promeria- u organizaciji vlasti, već da neće bit’ ni teoretski, ni 
politički obrazložena sama organizaciona promena ako se ne pođe od 
suštine svih tih promena, tj. od pro-mena u društvenim i političkim osno
vicama koje su uslovile i izazvale promene u organizaciji vlasti. Isto
vremeno je bilo očigledno da je u jednoj federativnoj državi nemogućno 
obraditi organizaciju i nadležnost saveznih organa vlasti ako se pret
hodno ne utvrde prava koja pripadaju federaciji. Razrada ovih načelnih 
pitanja bila je još povezana i sa potrebom da se principijelno postavi i 
republička nadležnost koja je od značaja za obim i solidnost samouprav
nih prava narodnih odbora.

Kad su sve ove ideje sazrele, pristupilo se unošenju jednog novog 
dela ustavnog zakona, dela kojii pretstavlja ujedno njegovu najkarak- 
terističniju novinu. Tako je u trećoj fazi obrade nacrt proširen delom 
koji je dobio u Predlogu ustavnog zakona naziv: »Federativna Na
rodna Republika Jugoslavija«.

Ovako proširen novim odredbama, prečišćen ii doteran u nizu odre
daba koje su bile i u prethodnom tekstu, nacrt je objavljen 29 novem
bra u našoj štampi. Time je on predat na dosad najširu diskusiju naše 
javnosti.

II. REZULTAT DISKUSIJE I BITNIJE PROMENE U PREDLOGU

USTAVNOG ZAKONA

Dok je obja.vljeni nacrt b'o diskutovan u štampi, na stručnim sa
stancima pravničkih i drugih udruženja i ustanova, bio je on ponovo 
predmet analize od strane pretstavnika saveznog Saveta za izgradnju 
narodne vlasti i republičkih saveta za zakonodavstvo, kao i od strane 
jedne posebne redakcione komisije profesora naših pravnih fakulteta i 
drugih stručnjaka. Na sednicii saveznog Saveta za zakonodavstvo 
izneli su svoje napomene 5 primeđbe i pojedini članovi Savezne vlade.

Na osnovu celokupnog ovog ipretresa učinjen je niz izmena i do
puna u objavljenom tekstu nacrta. Tako je dobijen nacrt koji je Sa
vezna vlada usvojila na sedmei od 20 decembra i koji ona dostavlja 
Narodnoj skupštini kao zakonski predlog. Sve te promene nisu dirale 
u osnovne postavke nacrta, ali su unele pojedina važnija poboljšanja
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ne samo formulacija već i ustanova i rejenja koje je objavljeni nacrt 
sadržavao. Iznosimo neke od t'h važnijih promena.

1. U članu 2, stav 2 unete su pored reči »radni narod vrši vlast« i 
reči »i upravlja društvenim poslovima«. Ovom dopunom su zadovo
ljene mnoge primedbe koje su se odnosile na to da se izostavi pomi- 
njanje radri'čkih saveta i drugih samoupravnih organa iz ovog člana 
s obzirom da se funkcije koje oni vrše ne mogu kvalifikovati kao 
»vršenje vlasti«. Izostavi janje, međutim, navođenja radničkih saveta
i drugih samoupravnih organa u članu 2 stav 2 suzilo bi značajan prin
cip koji ta odredba sadrži, tj. da nadn-i narod ima važna prava u po
gledu upravljanja privrednim organizacijama, što u izvesnom širem 
smislu pretstavlja promenu i u samom karakteru vlasti kod nas. Ali, 
s druge strane, svođenje ovih organa na organe vlasti nije bilo ispravno. 
Nova formulacija ne izostavi Ja- ono što se ne može izostaviti, ali 
navođenjem i »upravlja društvenim poslovima« daje potpunu karakte
ristiku novog sistema »vlasti« u Jugoslaviji.

2. Na kraju alineje 3, stava 1, člana б dodato je važno pravo 
trudbenika u privrednim preduzećima da im se iz društvenih sredstava 
zakonom garantuju minimalne zarade ukoliko preduzeće nije samo u 
stanju da ih ostvari. U istom članu izostavljen je poslednji stav o pra
vima osnivača koji bi, apstraktno formulisan, mo-gao izazvati nerazu
mevanje i nesporazum, jer bi se mogao shvatiti kao tendencija da se 
osnivaču obezbeđe izvesna upravna prava.

3. U članu 7, pored preciziranja odredbe o pravu upravljanja 
zemljištima i zgradama od strane narodnih odbora, raniji stavovi 3,
4 i 5 izdvojeni su u poseban novi član 8. U isti član unesena je odredba 
iz ranijeg člana 99 stav 2 koja u saveznom Ustavnom zakonu ima 
prvenstveno značaj garantovanja prava narodnih odbora putem preci
ziranja sadržine republičkog društvenog plana.

4. U ranijem članu 8, koji je u Predlogu ustavnog zakona postao 
član 9, precizirane su u prvom stavu pojedine funkcije federacije. 
U ovom pogledu važnija je izmena prve alineje u koju su sad unesene 
odredbe o zaštiti »teritorijalne celine savezne države«, o- »organizovaniu 
oružanih snaga«, kao o »zaštiti društvenog i političkog poretka« (koja 
je ranije bila izražena kao »zaštita državne bezbednosti«).

Novi .stavov' 2 i 3 u ovom članu imaju za cilj da unesu, s jedne 
strane, više čvrstine i jasnoće u postavku o pravima federacije, i, 
s druge strane, da preciziranjem izvršnih prava federacije uspostave 
jasnije odnose i razgraničenja 'zmeđu federacije i narodnih republika.

5. U članu 15 (ranije 14) izvršene su uglavnom promene u pravcu 
proširenja osnovnog zakonodavstva na račun isključivog zakonodav
stva i ovo drugo je u pojedinim odredbama precizirano, pa i suženo. 
И tom smislu ranija cpšta odredba o 'isključivom zakonodavstvu i 
»o drugim pitanjima iz isključive nadležnosti federacije« zamenjena je 
•odredbom koja unosi jasnoću na koja se pitanja misli. Tako je sad

461



pravo federacije da donosi iksljučivo zakonodavstvo o tim ipitanjima 
nesporno, dok je po ranijoj formulaciji mogao da se dob'je utisak o 
proširenju nadležnosti federacije ili bar o neodređenosti u tom pogledu.

6. U članu 16 (raniji član 15) druga rečenica <:z stava 2 postala 
je poseban stav 3, koji je i 'zmenjen tako da bi tačno o-dredio karakter 
opšteg saveznog zakona.

7. U članu 18 izostavljena je odredba posleđnjeg 6tava i zame- 
njena odredbom o potrebi donošenja1 posebnog zakona o referendumu 
s obzirom da princip iz ranije odredbe nije jedini koji se odnosi na pri
mjenu referenduma.

8. Član 23 (raniji član 22) izmenjen je u poslednjem stavu u po
gledu kvaliifikovane većine kojom se mogu usvojiti ustavne promene. 
Princip apsolutne većine zamenjuje se kvalifikovanom većinom od tri 
petine. Ovom ipromenom Ustav ne ulazi u kategoriju tzv. »krutih« i 
»nepromenljivih« ustava. Odredbom o kvalifikovanoj većini htela se 
istaći relativna stabilnost Ustava prema običnim zakonima i ozbiljnost 
koja se traži za njegovu promenu, naročito s obzirom na garantije 
koje Ustavni zakon sadrži u pogledu samoupravljanja • proizvođača ' 
radnog naroda.

9. Članovi 25, 26 i 27 (ranije članovi 24— 26) formulisani su či
stije ii pregledni je. Istovremeno delimično je smanjena norma za posla
nike koje u Savezno veće biraju republička veća odnosno odgovarajuća 
veća autonomne pokrajine п autonomne oblasti.

10.'Članovi 28 i 29 (ranije članovi 27 i 28) ne samo da su pobolj
šani u formulaciji, već su delimično izmenjeni i u sadržim. Napuštena 
je norma o raspodeli poslanika koji se biraju u Veće proizvođača prema 
broju stanovništva narodne republike. Pored izvesmh stranih elemenata, 
koje je ova odredba unosila u izbornil sistem za Veće proizvođača, ona 
bi u praksi dovodila do loga da u svakoj republici jednog poslanika bira 
različiti broj proizvođača. Nove odredbe ostaju, dakle, na principu 
izbora članova Veća proizvođačja u proizvođačkim grupama saglasno 
učešću svake od njih u jugoslovenskom društvenom .proizvodu, i to tako 
da se u svakoj grupi na isti broj .proizvođačkog stanovništva (to je novo) 
bira. jedan poslanik. Dve su još novine u ovim članovima. Po iprvoj, 
broj članova Veća proizvođača ne zavisi, kao po ranijoj odredbi, od 
broja članova Saveznog veća, već od broja proizvođačkog stanovni
štva saglasno normi da se jedan poslanik bira na 70.000 ovog sta
novništva. Drugu novinu čini odredba da i članovi Veća- proizvođača, 
kao i članovi Saveznog veća, sttču pravo odbornika sreskog odnosno 
gradskog narodnog odbora, naravno u njegovom veću proizvođača.

11. U članu 35 bitni ja je promena u stavu 4 po kojoj se na za
jedničkoj sednici oba doma Skupštine bira i razrešava savezni 
vrhovni sud.

12. Član 39 (ranije 36) je poboljšan i u formulaciji i po smislu. 
Po odredbi prvoga stava sad je jasno da Veće proizvoda.ča ima pravo
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da donosi preporuke za rad privrednih organizacija, državnih organa
i samoupravnih ustanova samostalno, a to znači, pored prava na da
vanje preporuka koje mu pripada u onim pitanjima u kojima ono uče
stvuje kao ravnopravni dom sa Saveznim većem. Po drugoj odredbi 
ovog člana Veće proizvođača ima pravo da samostalno donosi i izvesne 
obavezne akte (odluke), ali ovo u okviru prava i ovlašćenja koja će 
biti utvrđena budućim posebnim zakonima.

13. U članovima 43 do 48 (ranije članovi 40 do 44) izmen jen je 
naslov odeljka1 koji ovi članovi obrazuju. Novim nazivom još se jasnije 
podvlače dve stvari. Prvo, da Veće naroda ne pretstavlja poseban 
dom, već samo jednu formu radi vršenja »posebnih prava narodnih po
slanika izabranih od pretstavničkih tela narodnih republika, autonomne 
pokrajine i oblasti«. Drugo, da Savezno veće radi uvek kao jedin
stven dom. To znači, da se prava, koja ima Savezno veće po odred
bama ovih članova, ne mogu vršiti bez prisustva svih njegovih čla
nova, dakle, i onih koji su zasedavaili' izdvojeno k'äo Veće naroda. 
Izmene u ovim članovima nisu promenile ništa u pogledu obima prava 
Veća naroda, ali su postade jasnije kako u pogledu rada Saveznog veća, 
tako i u pogledu karaktera rada Veća naroda.

14. U članu 49 (ranije član 45), stav 2 je dopunjen odredbom po 
kojoj pretsednik, potpretsednik ii sekretar savezne Narodne skupštine 
ostaju na dužnosti u vremenu između raspuštanja stare i konstituisanja 
nove Skupštine.

15. U članu 54 (ranije član 50) učinjene su manje promene sa- 
glasno odredbi predloga po kojoj п. članovi saveznog Veća proizvođača 
stiču pravo odbornika sreskog odnosno gradskog veća proizvođača.

16. Unesen je i novi član 68 koji zamenjuje raniji član 60. Dok je 
po ranijem članu pravo tumačenja saveznih zakona stavljeno u na
dležnost zakonodavnih odbora, dotle se po članu 68 za ovu svrhu obra
zuje posebna skupštinska komisija za tumačenje zakona. Ova komi
sija, po svome sastavu i svojoj stalnosti, više odgovara potrebama u 
pogledu donošenja tumačenja zakona koja nekad mogu biti i vrlo 
hitne prirode.

17. Član 71 (ranije član 67) dopunjen je u stavu 2 novom odred
bom. Po toj odredbi ne samo da je Pretsednik Republike, kad zadrži 
od izvršenja akt Saveznog veća, dužan da sporno pitanje odmah iznese 
na odluku Narodnoj skupštini, već je pretsednik Skupštine obavezan 
da Skupštinu sazove čim primi izveštaj od Pretsednika Republike. Ova 
odredba čini potpuno jasnim pravo koje po članu 71 stav 2 ima Pret
sednik Republike.

18. Član 78 (ranije član 74) pretrpeo je izvesne promene koje 
više preciziraju nego što dopunjuju nadležnost Saveznog izvršnog 
veća. Od učinjenih promena najvažnije su one u tački 6 i 7. Ove pro
mene ispravljaju neke greške koje su se potkrale рпГкогп objavlji
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vanja Prednacrta ustavnog zakona, a neka prava Saveznog izvršnog 
veća preciziraju i ograničavaju. Najzad, u tački 10, uneseno je i nužno 
pravo Saveznog izvršnog veća da donese akt o raspuštanju Skupštine 
odnosno Saveznog veća u slučajevima kada su, usled neizgladivog 
nesporazuma, domovi odnosno veća dovedeni u situaciju da prema 
Ustavu ne mogu više vršiti svoja prava. Prema tome, akt o raspu- 
.štanju ima samo deklaratorni karakter i pretstavlja izvršenje jedne 
ustavne odredbe.

19. U članu 89 (ranije 88) i članu 90 (ranije 89) učinjene su pro
mene u formulaciji tako da su postavke u tim članovima postale 
jasnije i pravilnije.

20. U članu 97 (ranije član 95) unesena je odredba koja se odnosi 
na pravo žalbe protiv akata državnih sekretarijata i drugih samostal
nih saveznih organa uprave, donetih u stvarima u kojima se ne može 
voditi upravni spor.

21. Član 98 pretstavlja novu odredbu u pogledu materijalne odgo
vornosti državnih službenika i same države za štetu koju oni nezako
nitim radom učine građanima i pravnim licima. Ujedno u ovom članu 
našla je svoje mesto i ranija odredba člana 81 objavljenog Nacrta.

22. U odredbama o republičkim organima vlasti (članovi 99— 111, 
— ranije članovi 97— 111) učinjene su one promene koje su na odgo
varajućim mestima izvršene u odredbama o saveznim organima vlasti.

Važnije su novine ove: prvo, radi svođenja odredaba o republič
kim organima vlasti samo na osnovna načela, izostavljen je raniji 
član 108; drugo, raniji članovi 109 i 110 spojeni su u novi član 110 
koji jasnije rešava važno pitanje nadležnosti republičkih organa uprave
i njihovog razgraničenja prema narodnim odborima.

23. U odredbama o organima vlasti autonomne pokrajine i auto
nomne O'blasti (članovi 112 i 113) izvršene su promene kojima se na
stoji da se istakne samo« načelni karakter ovih odredaba, uz onoliko 
garantovanje autonomije koliko to pripada federaciji, u skladu sa inte
resom jedinstva demokratskih principa organizacije vlasti i položaja 
autonomija.

Ostale izmene i dopune koje su učinjene u Predlogu odnose se na 
stilske i jezične promene, na ujednačavanje terminologije i na ispravke 
izvesnih tehničkih omaški i grešaka.

• I

III. USTAVNI ZAKON I NJEGOVA SISTEMATIKA

1. Ustavni zakon, kad bude stupio na snagu, treba da stavi van 
snage osam glava postojećeg saveznog Ustava i to glave: VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII i XV. Osim toga, nove ustavne odredbe, naročito 
one iz prvog dela ustavnog zakona, zameniće niz odredaba. Ustava 
iz 1946 godine u onim njegovim glavama koje nisu izričito ukinute. 
Pri tome mnoge odredbe biće dopunjene, razvijene i delimično ukinute.
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S obzirom na sve ovo, savezni Ustav biće sastavljen od preostalih 
delova postojećeg Ustava i novog ustavnog zakona.

Ovakva, relativno složena i ne sasvim usklađena, unutrašnja sa- 
držina našeg novog Ustava izazvaće izvesne teškoće u pogledu tuma
čenja pojedinih ustavnih odredaba, naročito u pitanjima da li pojedine 
odredbe 'z starog Ustava još važe, i ako važe, u kojoj meri, odnosno 
u kom značenju. Narodna skupština i naša pravna nauka imaće u 
ovom pogledu da odigraju, svaka u granicama svojih prava i moguć
nosti, važnu ulogu u pogledu tumačenja, objašnjenja i' dovođenja 
u sklad. Ali ove teškoće nisu tako velike iako mogu, na prvi pogled, i 
formalno posmatrajuć' stvar, tako da izgledaju. I to iz dva osnovna 
razloga. Prvo, najvažnija pitanja od kojih zavisi svakodnevno funk- 
cionisanje državnih organa, kao što su pitanja nadležnosti saveznih i 
republičkih organa vlasti, a ta kode » narodnih odbora, rešena su, i to 
u znatnoj meri, precizno u Predlogu ustavnog zakona i biće do kraja 
rešena u republičkim ustavnim zakonima. Drugo, načelne odredbe 
Predloga ustavnog zakona tako su pozitivno formulisane da u znatnoj 
meri jasno ukklaju, odnosno menjaju odredbe postojećeg Ustava, naro
čito u glavi IV. Pri tome treba napomenuti da glava o pravima i dužno
stima građana (glava V sadašnjeg Ustava), iako je dobila svoju 
naknadnu potvrdu, nije u osnovi menjana Predlogom ustavnog za
kona, odnosno, ukoliko je promenjena, te su promene jasne.

Nesumnjivo da bi sv> ovi problemi otpali da smo doneli potpuno 
novi Ustav. Ali novi Ustav nije mogao biti donesen ne samo iz subjek
tivnih, već i iz objektivnih razloga. Iako savezni ustavni zakon, zajedno 
sa republičkim ustavnim zakonima, pretstavlja u izvesnom smislu 
završavanje i zaokružavanje društvenih i poHtičkih promena u našoj 
zemlji, ipak sve postavke i svi elementi jednog potpunijeg sistema 
nisu ni ostvareni u praksi ni teoretski do kraja sagledani. Ali kad bi 
sve te postavke i bile obezbeđene, one ne bi bile dovoljno proverene u 
praksi, da bi ih trebalo formulisat: kao ustavne principe. Najzad, može 
se reći da sa vremenom stupnju u stvaranju i razvitku socijalističke 
demokratije kod nas najviše i odgovara postepeno izgrađivanje novog 
ustavnog poretka, saglasno sazrevanju njegovih osnova i ustanova u 
našoj društvenoj i političkoj stvarnosti, kao i u svesti naših građana. 
Uostalom, usled činjenice da se nalazimo usred previranja u društvenim 
odnosima, pojedine postavke 5 ustanove Predloga mogu se u praksi 
pokazati ne samo nedovoljne nego i pogrešne, kao što nam i budući 
razvitak naše socijalističke demokratije može pružiti i nesumnj;vo će 
nam pružiti još veće bogatstvo ideja i oblika na putu stvaranja jednog 
potpunijeg demokratskog uređenjai, slobodnije i razvijenije društvene 
zajednice od one u kojoj se danas nalazimo.

Saglasno svemu tome ovaj zakonski predlog nazvan je Ustavnim 
zakonom jer on u znatnoj meri menja sadašnji Ustav, ali ga u celini
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ne zamenjuje. Praksa ovakvih ustavnih zakona nije nepoznata u ustav
nom pravu i polit’čkoj praksi.

2. Karakter, granice i značaj Ustavnog zakona uticali su i na 
njegovu unutrašnju sistematiku. Bitne poluge te sistematike čine tri 
posebna dela koja imaju svoje specifičnosti.

Prvi deo koji, pored izvesne specifičnosti čini i jedinstvenu celinu, 
sadrži dve grupe odredaba; prvoj grupi pripadaju odredbe kojima se 
proklamuju nova prava proizvođača i radnog naroda (član 4, 5, 6, 7 5 
delimično član 2 stav 2). Ovoj grupi pripadaju i odredbe koje formu- 
lišu novu sadržinu ii formu vlasti radnog naroda. To su odredbe člana 2 
koje navode državne 5 društvene ustanove, kao i oblike neposrednog 
upravljanja, preko kojih i u kojima radni narod vrši vlast 'i upravlja 
društvenim poslovima (ustvari, drugim društvenim poslovima jer je 
vlast u novom sistemu jedna u osnovi društvena funkcija). Drugu 
grupu čine odredbe koje rešavaju pitanje odnosa između federacije i 
narodnih republika, kao i postavka o osnovnom mestu narodnih odbora 
u jedinstvu, sistema vlasti (član 3, 9, 10, 11 i 12).

Ali, s obzirom da su sve ove odredbe postavljene na planu izra
žavanja osnove društvenog i političkog uređenja i osnovne strukture 
državnog sistema, to su one spojene u jednu logičnu celinu. Uostalom, 
ovakva sadržina prvog dela Ustavnog zakona opredeljena je i time 
što to nije potpun ustav, već dobrim delom organski ustavni zakon 
proširen i obogaćen načelnim odredbama.

Sve ove odredbe prvog dela 'imaju karakter ustavnih principa 
koji treba da služe kao osnovaca budućeg zakonodavstva i kao ruko
vodna načela u radu državnih organa, ustanova, organizacija i građana.

Drugi deo se odnosi na organizaciju vlasti federacije. Odredbe
ovog dela pretstavljaju u pravom smislu savezni zakon koji se nepo
sredno ima primenjivati. U ovom delu postoje tri poglavlja posvećena 
saveznim organima vlasti: Skupštini, Pretsedniku Republike i Save
znom izvršnom veću, kao njenim izvršnim organima, i saveznoj uprav5. 
Redosled i širina obrade odgovaraju mestu i značaju ovih organa u 
sistemu vlasti federacije. Narodna skupština zauzima najviše mesta i 
ona je obrađena potpunije nego što je to običaj u ustavima. Verovatno 
je da u jednom potpunom našem ustavu ne bi bile obuhvaćene sve 
odredbe koje sadrži Predlog. AH već sam karakter ustavnog zakona, 
dozvoljava veću širinu obrade nego što je to potrebno i uob’čajeno u 
potpunom ustavu. Bitni razlog ovakvog postupka proizlazi iz činje
nice što je po Predlogu ustavnog zakona Narodna skupština stub si
stema vlasti federacije i što je bilo potrebno predvideti mehanizam 
i' instrumente da ona 5 u praksi bude centralna i dominirajuća državnai 
ustanova. Kad se uzme u obzir da mi nemamo u ovom pogledu svoja 
posebna iskustva, i da nam strana 'iskustva, čak i kad bi postojala, ne
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bi bitno pomogla — jer mi prvi put pokušavamo da tako odlučujući 
centralni položaj obezbedmio za pretstavnička tela — onda je razum
ljivo zašto Predlog ustavnog zakona posvećuje 56 članova Narodnoj 
skupštini, tj. polovinu celog svog .teksta.

Sa gledišta tehničko-pravne obrade odredbe ovog dela Predloga 
ustavnog zakona izražene su pozitivno, precizno, s jasnom težnjom da 
so odredi sadržina pojmova i oni razgraniče. To je bilo nužno jer u 
sistemu vlasti koji polazi od .njenog jedinstva, kao i od nužnosti razgra
ničenja između saveznih i repubbčkih organa vlasti, samo jasno odre
đene funkcije, precizne nadležnosti i određeno formulisani odnosi mogu 
obezbeditii čvrstinu sistema, saglasnost ’zmeđu načela i prakse, i po
treban prostor za funkcionisanje svakog organa.

Treći deo obuhvata odredbe o republičkim organima vlasti i orga
nima vlasti autonomne pokrajine « autonomne oblasti. Ove odredbe 
nemaju karakter normi koje se neposredno primenjuju. To su samo 
načela za republičke ustavne zakone. Odredbe (od člana 99 do člana 113) 
pripadaju po svojoj sadržim i pravnom značenju opštem zakonu. Ovim 
odredbama federacija samo obezbeđuje saglasnost republičkih ustava 
sa saveznim Ustavom i jedinstvo principa u organizaciji vlasti, jedin
stvo koje je nužno za vršenje funkcija federacije u pogledu »obezbe- 
đenja jedinstva socijalističkog društvenog poretka i -pravnog sistema, 
samoupravnosti proizvođača i radnog naroda'«. Na osnovu ovih načela 
biće donesen1' republički ustavni zakoni kao i sta.tuti autonomnih jedi
nica. Tek na osnovi ovih zakona koji. se neposredno primenjuju može 
se izvršiti ustavna promena u narodnim republikama odnosno u auto
nomnoj pokrajini i autonomnoj oblasti. Ovaj karakter odredaba o repu
bličkim organima vlasti i organima vlasti autonomnih jedinica dolazi 
do izražaja ne samo u formulacijama, već i u relativno malom broju 
samih odredaba. Saglasno tome, razumljivo je što se u ;poglavlju o 
republičkim organima vlasti ne izdvajaju, kao što je to bilo u sada
šnjem saveznom Ustavu, odredbe o narodnoj skupštini i njenom izvr
šnom organu od odredaba o republičkoj upravi.

U samoj tehničkoj obradi unutrašnje strukture ovih delova (ra
spored na poglavlja, odeljke i otseke), kao i u formulacijama odredaba 
težilo se da se logičnim rasporedim, ekonomijom sredstava i reči, 
otsustvom deklaracija, i što je mogućno preciznijim pojmovima ii ter
minima postigne preglednost i jasnoća Ustavnog zakona, koji, ipak, 
uređuje jedan organizacioni mehanizam za koji se- ne može reći da 
je jednostavan niti da je u istoriskoj praksi pnmenjivan .tako da se 
moglo koristiti bilo strano bilo« naše so'pstveno iskustvo. Ali, relativna 
novina pojedinih ustanova i odredaba Predloga pretstavlja 1 smetnju 
u ipogledu postizanja onog savršenstva u obradi i izražavanju koje je 
inače potrebno i kome se inače konkretno i težilo prilikom sastavljanja 
raznih nacrta iz koj’h je proizišao ovaj Predlog zakona.
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IV. BITNIJE RAZLIKE IZMEĐU SADAŠNJEG USTAVA I NOVOG

USTAVNOG ZAKONA

1. Ustavni zakon je utvrdio nekoliko osnovnih postavki po kojima 
se Jugoslavija danas u znatnoj meri razlikuje od države ikakvu je izra
zio Ustav od 1946 god. Ona danas 'ima znatno novu društveno-poli- 
t^čku suštinu. Tu novu socijalističku suštinu sa punom jasnošću poka
zuje čitav ovaj zakonsE! .Predlog a osobito- njegovo prvo poglavlje, 
koje je tako ii konstru'sano da pruža potpunu sliku novih društvenih 
odnosa u našoj zemlji i njihovih osnova. U ovome i jeste glavni zna
čaj ovog prvog poglavlja. Ono bi bilo glavni izraz naše ustavne pro
mene čak i bez prvog člana kojim to poglavlje počinje. Taj prvi član 
karakteriše Jugoslaviju kao socijalističku demokratsku saveznu državu 
suverenih i ravnopravnih naroda, tj. karakteriše je, s jedne strane, kao 
federaciju suverenih' i ravnopravnih naroda, a s druge, kao zemlju soci
jalističke demokrati je.

Međutim, karakter ustava kao pravnog i političkog dokumenta, 
njegov značaj ’dejnog »i vaspitnog instrumenta, Г sam uobičajeni stil 
ustava, zahtevali su jednu uvodnu karakteristiku Jugoslavije kao dr
žave. Između tih karakteristika sigurno je da je jedna od bitnih i ona 
koja se odnosi1 na karakter političke organizacije države, i s tim u vezi 
na karakter društva iz koga ta organizacija proističe ii kome služi. 
S druge strane, izraz »demokratski«, pored karakteristike da se radi o 
socijalističkoj državi, apstraktno uzev, za poznavaoce stvari, niije 
neophodan, jer socijalistička država ne može biti nedemokratska. AH, 
s obzirom da se u novom ustavnom zakonu radi o utvrđivanju dru
štvenih i političkih osnovica socijalističke demokrati je i da je potrebno 
i uobičajeno uneti i elemenat političkog uređenja u opštu karakteristiku 
države, to je u prvom članu ustavnog zakona Jugoslavija utvrđena kao 
socijalistička demokratska država.

2. Kao i savezni Ustav tako i Predlog ustavnog zakona polazi 
od narodnog suvereniteta kao osnovice vlasti (čl. 2 Predloga). Ali dok 
je Ustav, saglasno vremenu u kome je donesen, isticao da vlast pri
pada narodu, dotle Predlog određenije govori o radnom narodu. Druge 
dve novine donos: stav 2 člana 2 Predloga. Najvažnija je novina ona 
koja utvrđuje samoupravna tela preko kojih se vrši upravljanje dru
štvenim poslovima i među kojima se ističu radnički saveti. Ovom 
odredbom se naglašava* relativno sužavanje vlasti i prenošenje niza 
ranijih funkcija države, naročito u oblasti privrede, na samoupravne 
privredne organizacije koje te funkcije vrše kao deo novog društvenog 
uređenja, tj. kao društvene poslove. I postojeći Ustav imao je izvesne 
odredbe o takozvanoj neposrednoj demokraciji Razvitak ovih oblika 
neposrednog upravljanja u periodu između donošenja Ustava ii podno
šenja ovog Predloga, dozvolio je da Predlog istakne kako princip 
vršenja vlasti i upravljanja društvenim poslovima od strane radnog
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naroda posredno, tako ; pojedine obl'ke tog neposrednog upravljanja.
3. Postojeći Ustav nije izričito utvrđivao osnovicu društve

nog i političkog uređenja. On je ozakonio narodnu vlast, odnosno pre
lazak političke vlast' u ruke naroda, tj. radnih masa na čelu sa radnič
kom klasom. U pogledu društvenog uređenja Ustav iz 1946 godine 
zadovoljavao se da utvrdi osnovne oblike svojine i da omogući! dalje 
preobražaje u.ekonomskoj strukturi društva. Ali se tada, u vreme 
donošenja Ustava, nije moglo govorit' o jednoj radikalnoj promen' 
u ekonomskoj strukturi, pa prema torne, n: o novoj, svojstvenoj osno
vici narodne vlasti. Ostvarene promene u ekonomskoj strukturi, odno
sno u samim društvenim odnosima, omogućile su da se u Predlogu 
ustavnog zakona postavi osnova društvenog « polit'čkog uređenja 
zemlje, i to na način koji po izražavanju dubine društvenih promena 
prevazilazi sve dosadašnje slične formulacije.

Najvažnija i najb'tnija novina Ustavnog zakona jeste odredba 
člana 4, stav 1 po kojoj se kao osnova društvenog i političkog ure
đenja Jugoslavije utvrđuje: »društvena svojina na sredstvima za pro
izvodnju, samoupravljanje proizvođača u privredi i samoupravljanje 
radnog naroda u opštini, gradu 5 srezu«.

Predlog ustavnog zakona ne zadovoljava se samo time da pro
glasi ovu osnovu društvenog i političkog uređenja zemlje već on, u 
opštim crtama, defmiše samoupravljanje, navodeći osnovne elemente 
iz ikojih je ono sastavljeno. U članu 6 dati su bitni elementi samouprav
ljanja proizvođača, a u članu 7 taikvi elementi samoupravljanja radnog 
naroda u lokalnim zajednicama. Zakon je ovde samo formulisao već po
stojeće sastavne delove samoupravljanja proizvođača, odnosno radnog 
naroda. Navođenje prava ‘iz kojih je sastavljeno samoupravljanje nije 
taksativno. To nisu ni sva prava koja danas uživaju proizvođači, odno
sno radni narod u svoj’m lokalnim zajednicama, niti su to sva prava 
koja treba konačno da obuhvati jedno realno i efikasno samouprav
ljanje proizvođača i radnog naroda. Ali, sva ta prava dobijaju ustavnu 
gara.ntiju i buduće zakonodavstvo može ta prava samo razvijati, a ne 
može ih oduzimati. Ustavni zakon pri tome naglašava da se samo
upravna prava ostvaruju u saglasnosti sa opštim društvenim 'interesima 
koji su izraženi u zakonu, društvenom planu i drugim odlukama 
narodnih skupština i narodnih odbora kao pretstavničkih tela radnog 
naroda. Ali ustavni zakon i u ovom pogledu sadrži jednu normu koja 
pokazuje u novom aspektu kolikoi je samoupravljanje proizvođača 
negacija ostataka državnog kapitalizma, sadržavajući ujedno i poten
cijalne mogućnosti negiranja i svakih drugih još postojećih svočinskih 
prava na sredstvima za proizvodnju. Te* je odredba u stavu 3 člana 6 
po kojoj »samoupravna prava stiču radni kolektivi samim osnivanjem 
privredne organizacije«. Ova odredba ujedno- rešava izvesne sporove 
ili nesporazume u našoj praksi i služi kao osnova za oslobođenje 
privrednih organizacija od izvesnih birokratskih tendencija osnivača.
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Odredbe člana 7 Predloga o samoupravljanju radnog naroda lo
kalnim zajednicama imaju trostruki značaj. U njima je data cenovna 
sadržina samoupravljanja kao osnovnog principa pol't'čkog uređenja 
naše zemlje. Ali one ujedno određuju i krug garantovanog minimuma, 
samostalnih prava narodnih odbora koji se ne može smanjivati ili odu
zimati ne samo zakonom već ni republičkim ustavom. Naprotiv, repu
blički ustav treba pozitivnim određivanjem nadležnosti republičkih 
organa vlasti da pođe cd tih prava kao od osnovice, tj. mora ih pošto
vati > obezbeđivati. Najzad, ove odredbe nastoje da 'staknu da narodni 
odbor ne »upravlja« privrednim, socijalnim, i kulturnim životom lo
kalne zajednice, kao što je pisalo u Ustavu iz 1946 god., već on samo 
»uređuje poslove od opšteg interesa za zajednicu u oblasti privrednog, 
komunalnog i socijalnog života i razvitka opštine grada i sreza, osla
njajući se na samoupravne privredne organizacije, samoupravne ustar 
nove, udruženja •: inicijativu građana”. Dopunjujući ove postavke, 
član 8 Predloga određuje najvažnije linije odnosa između narodnog 
odbora i republičkih organa vlast'. Taj odnos ima dva o-beležja: a) obe- 
zbeđenje da narodni odbori budu i mogu biti najviši organi vlasti sreza, 
grada i opštine, i, b) jedmstvo republike zasnovano-, ne na federaciji 
lokalnih organa, već na jedinstvenom sistemu narodne vlasti u kome 
republički organi vrše prema narodnim odborima kako nadzor u .po
gledu zakonitosti rada, tako i -prava koja su utvrđena zakonom rad' 
ostvarivanja1 jedinstva republike kao privredne, političke i kulturne 
celine.

Predlog postavlja kao nov princip i samoupravljanje radnog 
naroda u oblasti prosvete, kulture' i socijalnih službi. Taj princip 
otklanja etatizam u ovim važnim oblastima društvenog života zemlje, 
i time, smanjujući u znatnoj meri ranija upravna prava organa vlasti, 
menja sam karakter političkog uređenja. Po sebi se razume da nepo
sredni je učestvovanje onih koji stvaraju ili ostvaruju prosvetu, nauku, 
kulturu i umetnost, u upravljanju ustanovama koje se tim delatnostima 
bave, kao i uključenje predstavnika društvenih organizacija i javnosti 
u upravljanju tim ustanovama pretstavlja novi potstrek za slobodniji 
razvitak prosvete, nauke i kulture i bolje upravljanje tim ustanovama 
i ustanovama koje se bave socijalnim službama. S obzirom na speci
fičnost problematike niza ustanova u ovim oblastima* kao i na relativno 
malo .iskustvo koje mi u ovom pravcu imamo, Ustavni zakon sadrži- 
samo utvrđivanje principa, ne razrađujući ga kroz posebne odredbe. 
To će biti zadatak saveznog a naročito republičkog zakonodavstva. 
Ali nije isključeno da u ovom pogledu republički ustavni zakoni odu 
dalje od saveznog.

I postojeći savezni Ustav utvrđuje slobodu udruživanja građana 
(čil. 27). Potvrđujući ovo pravo, Predlog mu daje nov značaj i aspekt. 
On ističe da je zajamčeno „slobodno udruživanje radnog naroda radi 
ostvarivanja demokratskih, političkih, ekonomskih, socijalnih, kultur-
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nih, umetnrčkih, stručnih, sportskih i drugih zajednčkih interesa.« 
Ustvari, ova odredba razvija samoupravljanje radnog naroda izvan 
neposredne sfere države i državno-društvenih (samoupravnih) ustanova. 
Zakon ističe puno samoupravljanje građana kroz njihove različite 
društvene organizacije.

U sklopu raznih oblika samoupravljanja u privredi, u vlasti i u 
društvu, Ustavni zakon zajemčuje lične slobode i druga osnovna prava 
čoveka. Slobode i prava građana- već su utvrđeni saveznim Ustavom, 
razrađeni i zaštićeni saveznim zakonodavstvom. Ali, ipak, značaj ove 
odredbe je v'šestruk. U njoj se podvlači da samoupravljanje radnog na
roda ne može biti stvarno ako se čovek ii građanin ne oseća slobodnim 
•i nema građanska prava. Socijalistička demokratija obuhvata i obezbe- 
đuje demokratska prava čoveka i građanina. Isto tako, ovom odredbom 
je ponovo izražen" ustavni karakter ljudskih prava čije bi kršenje 
pretstavljalo povredu Ustava. Najzad, i kad nisu posebno Ustavom i 
zakonom predviđena, ljudska prava,, kao svojstvo slobodnog građa
nina socijalističke države, uživaju ustavnu zaštitu.

4. Savezni Ustav iz 1946 godine nastojao je da utvrdi nadle
žnost federacije metodom enumeracije poslova. Ovaj meto-d je dovod’o 
do toga da su se formalno usretsredivali na- jednom mestu poslovi koji 
spadaju u nadležnost raznih saveznih organa. Ustavni zakon napušta 
ovaj metod. On polazi od utvrđivanja prava i dužnosti federacije, 
odnosno od formulisanja onih funkcija koje su neophodne za posto
janje naše savezne države i koje opravdavaju ujedinjenje jugosloven- 
skih naroda u jedinstvenu državnu zajednicu. Prava i dužnosti, koja 
navedi čJan 9, iako su izraženi u opštim formulama, daju mnogo 
određeniju i jasniju pretstavu o federaciji i njenoj nadležnosti nego što 
je to bilo postignuto u saveznom Ustavu. Ali, pošto se radi o razgrani
čenju nadležnosti, a bez preciznosti nema stvarne granice, to je 
ustavni zakon upotrebio : drugi metod koji unosi veću jasnoću i pre
ciznost u pitanje raspodele kompetencija između federacije i narodnih 
republika, nego što je to bilo u sadašnjem Ustavu. Taj dopunski 
metod sastoji se u razradi prava i dužnosti federacije putem više ili 
manje precizne nadležnosti saveznih organa vlasti. Pored određivanja 
nadležnosti svakog saveznog organa vlasti- Ustavni zakon postavlja 
i dva druga pravila za razgraničenje. Po prvom pretpostavka izvršenja 
saveznih zakona je u korist narodnih republika (narodnih odbora, 
odnosno republičkih organa vlasti). Po drugom pravilu određeno je 
da savezni organi neposredno izvršuju savezne zakone i vrše druge 
izvršne poslove samo u dva slučaja: a) kad se radi o isključivim 
pravima federacije koja su utvrđena Ustavom (narodna odbrana, 
spoljni odnosi i državna bezbednost), i, b) kad je izvršenje stavljeno 
u nadležnost federacije zakonom i to pod usiovom da taj zakon prenosi 
izvršenje u skladu sa Ustavom utvrđenim pravima i dužnostima fe
deracije. Ova dva pravila su od velikog značaja ne samo za odnos
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između federacijo i narodnih republika, već i za položaj i prava sa
veznih organa uprave. Ova pravila su razrađena na odgovarajućim 
mestima zakona.

Saglasno postojećim normama saveznog Ustava, Predlog ustav
nog zakona utvrđuje državno, privredno i carinsko jedinstvo saveznei 
države, slobodu prometa robe, istovetno tretiranje upravnih i sudskih 
akata na celoj teritoriji zemlje, prioritet saveznog zakona u slučaju 
sukoba sa republičkim zakonom i jedinstveno savezno državljanstvo. 
Ove su odredbe preciznije i potpunije od onih koje sadrži savezni 
Ustav. Međutim, najvažniju novinu sadrži član 9, stav 2, koji jasno 
ističe da narodne republike mogu pokrenuti postupak za ocenu sagla- 
snosti saveznog i republičkog zakona sa saveznim Ustavom, ako 
smatraju da je njćhov zakon, iako se privremeno ne primenjuje, 
donesen u skladu sa odredbama saveznog Ustava.

5. Novina našeg savremenog državnog uređenja jeste princip 
komunalne samouprave kao osnovice državnog sistema. To je iza
zvalo potrebu, za razliku od sadašnjeg saveznog Ustava, da se u 
Ustavnom zakonu obuhvati, bar u opštim linijama, Tazgraničenje između 
narodnih odbora i republičkih organa vlasti. Ove postavke/su činile izradu 
Predloga ustavnog zakona težim nego što je u drugim zemljama, čak 
i u saveznim državama. Po sebi se razume da je pitanje potpunijeg 
razgraničenja između narodnih odbora i republičkih organa stvar 
republičkog ustava, i naravno, posebnog zakonodavstva. Ali, savezni 
Ustav je dužan da postavi osnovne principe toga ograničenja, jer se 
u pitanju sadržine i obima prava narodnih odbora manifestu je posto
janje i'li nepostojanje principa samoupravnosti radnog naroda u lokal
nim jedinicama. A obezbeđenje samoupravnosti radnog naroda jeste 
jedna od funkcija federacije, jer se u praksi njenog ostvarivanja po- 
svedočava socijalistička demokratska sad rži na i struktura političkog 
sistema cele zemlje.

Predlog ustavnog zakona resio je ova pitanja u neko
liko osnovnih odredaba. Po prvoj odredbi narodni odbori su postavljeni 
kao osnovni organi vlasti i najviši organi vlasti, opštine, grada i 
sreza. Rad5 garantovanja ovakvog položaja narodnih odbora, Ustavni 
zakon ustanovljava normu da republičkim organima vlasti pripadaju 
samo prava utvrđena republičkim ustavom. Obim i sadržinu ovih prava 
Predlog vezuje sa dve granice. Prvu, gornju granicu, čini nadležnost 
federacije (čl. 9), a .drugu, donju granicu, čini nadležnost narodnog 
odbora razrađena kroz samoupravljanje radnog naroda u lokalnim 
jedinicama (čl. 8). Istovremeno Ustavni zakon postavlja i osnovne 
norme o uzajamnim odnosima između narodnih odbora i republičkih 
organa vlasti koji, polazeći od samoupravnosti narodnih odbora, 
obezbeđuju jedinstvo sistema vlasti u republici.

6. Kao i postojeći savezni Ustav, tako i Predlog ustavnog 
zakona polazi od principa jedinstva vlasti kao od osnovnog organi-
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zacionog principa. Razlika -između ova dva teksta je u načinu ostva
rivanja tog principa. Ustav, dako polazi od Narodne skupštine kao 
»vrhovnog organa državne vlasti«, ustanovljava Prezidijum, kao jedan 
od najviših organa vlasti, i Vladu, kao »najviši izvršni i upravni 
organ vlasti« sa ministarstvima kao najvišim izvršnim i upravnim 
organima u okviru određenih upravnih grana. U suštini, to je ipak 
bila više podela vlasti nego jedinstvo vlasti. Podela vlasti, koja ustvari 
dovodi do supremacije dzvršn-ih organa, ogleda se naročito u nezavi
snom položaju Vlade kao najvišeg 'izvršnog i upravnog organa vlasti. 
Dobra demokratska zamisao da se ovako, i po Ustavu osamostaljen 
upravni aparat, stavi pod kontrolu Prezidi jum a nije mogla dovesti do 
rezultata, pored drugih d odlučujućih uzroka, već i iz same te okol
nosti što je Prezidi jum bio reprezentativni organ, neka vrsta kolekti
viziranog ustavnog šefa države, »koji vlada ali ne upravlja«. Ova 
nejasnoća i unutrašnja kontradiktornost u postojećoj ustavnoj formuli
0 jedinstvu vlasti izražena je i u ranijoj ustavnoj terminologija. Skup
ština i Prezidijum su se nazivali »organima državne vlasti«, a Vlada
1 ministarstva »organima državne uprave«. Nezavisno postavljena 
izvršna i upravna vlast, iako se nazivala »državnom upravom«, nije 
ništa manje vršila, i po samom Ustavu, važne, pa i odlučujuće, funk
cije vlasti.

Uostalom, i pored izvesnih uticaja koje smo pretrpeli sa strane, 
ovakvo ustavno rešenje strukture vlasti nije bilo slučajno i izvan naše 
stvarnosti. Naprotiv, ono je bilo nužno u prvoj fazi naše Revolucije, 
jer je odgovaralo tadašnjim društvenim odnosima i potrebama učvr
šćenja revolucionarnih tekovina i novih snaga socijalizma. Postepeno, 
s daljim razvitkom našeg društvenog :i ,političkog života, ovakva struk
tura vlasti postajala je u izvesnoj med smetnja za sam dalji razvitak 
socijalističkih odnosa i dolazila sve više u nesklad sa novim društve
nim odnosima koji su se, sa izgradnjom socijalizma, neodoljivo uspo
stavljali. Snaga našeg političkog sistema leži u tome što su se ove 
slabosti u strukturi vlasti otkrile i zapazile i što se one nisu proglaša
vale za imanentnu i stalnu osobinu političke organizacije socijalističkog 
društva. Svesni faktori u našoj zemlji su otkrili ovaj nesklad između 
organizacije vlasti i novih društvenih odnosa i istakli potrebu da se taj 
nesklad reši uspostavljanjem takvih principa i formi organizacije vlasti 
koji će odgovarati tim novim društvenim odnosima. Taj'nesklad je već 
prevaziđen u organizaciji narodnih odbora. U osnovi na istim princi
pima rešava ga i Predlog ustavnog zakona. To rešenje se nalazi u 
novim postavkama i novom mehanizmu za primenu demokratskog 
principa jedinstva vlasti.

Dajući novo rešenje načela jedinstva vlasti samim tim se napušta 
i stara terminologija. Pored Narodne skupštine, kao centralnog i naj
višeg organa vlasti, Ustavni zakon ne poznaje druge najviše organe 
vlasti federacije. On ustanovljava samo, s jedne strane, Pretsednika 
Republike i Savezno izvršno veće, kao izvršne organe Skupštine, ko-
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jima se poveravaju uglavnom političke izvršne funkcije viasti, i, s druge 
strane, savezne organe uprave, koji se bave neposredno izvršnim 
poslovima, odnosno, u najširem smislu, saveznom administraci
jom. Svi ovi organi vrše pojedine funkcije i dimenzije vlasti, ali u 
okviru zakona i odluka Narodne skupštine i u krajnjoj liniji pod nje
nom političkom kontrolom. Saglasno tome, Ustavni zakon ne pravi 
razliku između organa državne vlast: ii organa državne uprave. Svi 
organi federacije ostvaruju, u određenom obimu i pod određenom 
odgovornošću Skupštini, jedinstvenu vlast federacije. Takvo shvatanje 
je logično i jasno.

7. Kao i u saveznom Ustavu, tako i Predlog ustavnog zakona 
postavlja Narodnu skupštinu kao »pretstavnika narodnog suvereniteta 
i najvišeg organa vlasti federacije«. Razlika između dosadašnje i nove 
Narodne skupštine je uglavnom dvojaka.

Prvo, u širini i snazi skupštinske nadležnosti. Nova Narodna skup
ština ima šira i jača prava.' Ta se prava ogledaju ne samo u važnosti 
akata i mera koje Skupština ima u isključivoj nadležnosti (čl. 15), već 
i u novim instrumentima koji obezbeđuju ta prava. U te instrumente 
dolaze stalni odbori oba doma, uloga Pretsednika Skupštine, princip o 
stalnom zasedanju skupštine i niz drugih odredaba koje sadrži Ustavni 
zakon.

Drugo, znatnu promenu pruža novo ustrojstvo Narodne skupštine. 
Ona ima dva doma, kao i dosada. Ali ta dva doma nisu Savezno veće
i Veće naroda, već Save-zno veće .i Veće proizvođača. Odnos između 
ova dva doma nije isti kao* sadašnji odnos između Saveznog veća i 
Veća naroda. On, istina, nije izmenjen kad oba doma rešavaju kao 
ravnopravni domovi ili kad rešavaju na zajedničkoj sednici. Najva
žnija prava Narodne skupštine ostvaruju se na ovaj način. Ali, pored 
toga, oba doma, svaki za sebe, imaju ćzvesna prava koja samo
stalno vrše.

Ako Predlog ustavnog zakona ne predviđa Veće naroda kao po
sebni dom, on ga predviđa kao posebnu formu u kojoj poslanici, koje 
narodne skupštine republika i pretstavnička tela autonomnih jedinica 
šalju u .Savezno veće, vrše posebna prava. Ta posebna prava obezbe
đuju preistavnic:ma narodnih republika da putem posebnog veta odbiju 
saglasnost za donošenje zakona drugih odluka Saveznog veća za koji 
oni smatraju da vređaju ustavom utvrđeni odnos federacije i narodnih 
republika. Na taj način, iako u jednom novom obliku i bez ustanovlja
vanja posebno-g doma, Predlog obezbeđuje ne samo pretstavništvo 
narodnih republika, po principu ravnopravnosti, u najvišem organu 
vlasti federacije, već i prava tih poslanika da spreče svaku eventualnu 
povredu Ustavom utvrđene unutrašnje ravnoteže federacije.

Ustavni zakon donosi niz novina u pogledu izbornog sistema za 
Savezno veće. Istina, on ne menja osnovne izborne principe, iako za 
poslanike koje šalju narodne republike, odnosno autonomne jedinice 
postavlja delegatski sistem. Bitnija novina u ovom pogledu jeste uza

474



jamna povezanost između narodnih odbora i Saveznog veća koja se 
manifestuje u pravu narodnog poslanika da vrši sva odbornička prava
ii veću narodnog odbora sreza, odnosno grada na čijem području je 
izabran. U pogledu na izbor Veća proizvođača, Ustavni zakon, na  ̂
ravno, postavlja potpuno nov sistem. Taj izborni sistem odgovara 
karakteru ovog pretstavničkog doma Savezne narodne skupštine.

Za razliku od postojećeg Ustava, Predlog ustavnog zakona pred
viđa pretsednika, potpretsednika i sekretara Skupštine i sadrži znatne 
odredbe o pravima i dužnostima narodnih poslanika, sednicama do
mova i Skupštine, ‘i o položaju i pravima stalnih odbora. Sve ove 
odredbe biće dopunjene i razrađene u poslovnicima. Njihovo unošenje 
u Ustavni zakon bilo ie potrebno da bi se prikazao i obezbedio odlu
čujući položaj Narodne skupštine u našem državnom sistemu i instru
menti preko kojih Skupština može i treba svoja prava da pretvori 
u delo

8. Dok je postojeći Ustav poznavao samo Prezidijum, kao 
neposredni organ Narodne skupštine, dotle Predlog ustanovljava dva 
organa, ma da u bitnim pitanjima oni pretstavljaju jedinstvenu izvršnu 
ustanovu Skupštine.

Prvi je Pretsednik Republike, koji ima vrlo jasno određena prava 
koja proizlaze iz funkcije pretstavljanja Federativne Narodne Repu
blike Jugoslavije kao države. Pretsednik Republike ima još dve po
sebne funkcije koje mu pripadaju kao Pretsednik u Republike. Po prvoj, 
on je Vrhovni komandant oružanih snaga. Po drugoj, on je Pretsednik 
Saveznog izvršnog veća. Prvu funkciju’ Pretsednik Republike ostva
ruje samostalno ili u Savetu narodne odbrane, kome pretsedava. Drugu 
funkciju ostvaruje u Saveznom izvršnom veću u kome, kao pretsednik 
veća, ima pravo da, u slučaju da se on ne složi sa izvesnim aktom 
Saveznog izvršnog veća,, takav akt privremeno zadrži cd izvršenja, 
at: je obavezan da odmah sporno pitanje podnese Skupštini na konačnu 
odluku.

Ustanovom Pretsednika Republike nije u osnovi izmenjen prin
cip kolektivne forme organa Narodne skupštine kome se poverava po
litička izvršna funkcija. Ali su, pri tome, predata- na -individualno izvr
šenje ona prava koja se na taj način racionalnije i bolje ostvaruju. 
Ta prava pripadaju samo federaciji. Otuda Ustavni zakon ne predviđa 
pretsednika republike u organizaciji vlasti narodnih republika.

9. Ustavni zakon ne poznaje ni Prezidijum ni Vladu. On poznaje 
eamo Savezno izvršno veće, koje nije ni vlada ni prezidijum, bez obzira 
što izvesni poslovi koje su imali ovi organi ostaju u nadležnosti Sa
veznog izvršnog veća. Savezno izvršno veće nije, kao što je bio Pre
zidijum, najviši organ vlasti, niti je ono, kao što je bila Vlada, najviši 
izvršni i upravni organ vlasti. Ono je jedno uže telo Narodne skup-
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štine, mala skupština (otuda naziv: »veće«) koja stalno radi i kojoj 
se poveravaju uglavnom izvršne političke funkcije koje su načelno 
defimsane u članu 69, a po poslovima i ovlašćenjima razrađene u 
članu 78 i nekim drugim članovima Predloga. Savezno izvršno veće 
vrši nadzor nad radom savezne uprave, ali to mu je omogu
ćeno, za razl:ku od Prezidijuma, i raznim instrumentima na osnovu 
kojih ono izvršava sa.vezne zakone i druge odluke Skupštine. Savezno 
izvršno veće nema izvršnu funkciju u celini', već samo njenu poli
tičku stranu. Da bi bilo više okrenuto prema Skupštini i postalo njen 
stvarni organ, Savezno izvršno veće se ne bavi neposrednom upravom, 
administracijom. Za pojačavanje odlučujuće uloge Narodne skupštine 
ovo odvajanje političke i administrativne delatnosti u izvršnoj funkciji 
postaje utoliko efikasnije ukoliko je ono posebna brana za osamosta
ljenje uprave i njeno birokratisanje, — pojave koje proizlaze iz spa
janja političke 'i' administrativne strane u izvršnoj funkciji. Iako u izve- 
snom smislu ima veći politički autoritet od Vlade, Savezno izvršno- 
veće nema onu samostalnost i nezavisnost koju je imala Vlada (čak 
i po slovu Ustava). Ono ne može donositi5 uredbe radi izvršenja Ustava, 
niti druge »uredbe sa zakonskom snagom«, osim u izuzetnom i oprav
danom slučaju predviđenom u tački 4, stav 1, člana 48. Razumljivo 
je iz ovoga što Predlog predviđa mnogo prisniju povezanost i odgo
vornost Saveznog rzvršnog veća prema Narodnoj skupštini nego što 
je to bilo u odnesu između Vlade i Skupštine po tekstu saveznog Ustava.

10. Bitne promene izvršene su u organizaciji, položaju, karak
teru i ovlašćenjima savezne uprave. U ovom pogledu odredbe posto
jećeg Ustava i Predloga najviše se razlikuju. Dok je Ustav poznavao 
ministarstva, komisije i komitete, dotle Predlog predviđa državne se
kretarijate, samostalne uprave, upravne ustanove i druge samostalne 
savezne organe uprave koji, p0 pravilu, imaju manja upravna ovla- 
šćenja od državnog sekretarijata. Ali razlika nije samo u nazivima, 
već i u sadržini. Na čelu ministarstva bio je član vlade, politički funk- 
cioner koji je bio i šef samostalne administracije. Na čelu državnih 
sekretarijata i drugih saveznih organa uprave nalaze se državm službe
nici, koji ne mogu biti narodni .poslanici. Sekretarijati i ostal'i organ1 
uprave imaju u svojoj nadležnosti samo određene izvršne poslove i 
znatno uža ovlašćenja nego što su imala ministarstva i saveti. Dok 
je Ustav poznavao 15 ministarstava, Predilog predviđa samo pet sekre
tarijata. Novi državni sekretarijati se mogu osnivati samo zakonom >i 
to za izvršenje poslova iz nadležnosti federacije. Ustavni zakon odba
cuje po-delu na opšte savezne i sayezno republičke organe uprave, jer 
je ta konstrukcija dovodila do stalnog zahvatanja republičke nadležno
sti od strane saveznih upravnih organa. Nadležnost federacije je jasno 
određena i u oblasti uprave i nju vrše savezni upravni organi.

Važna karakteristika Predlo-ga jeste njegovo nastojanje da, uko
liko je to više mogućno, odredi položaj, delokrug, ovlašćenja i značaj
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savezne uprave u sistemu vlasti. Tu je on otišao možda više nego ve
ćina ustava u svetu. Za ustavni zakon to je bilo od načelnog značaja, 
ne samo s gledišta odnosa federacije i narodnih republika, već i sa sta
novišta obezbeđenja demokratske sadržine principa jedinstva vlasti.

11. 0  republičkim organima vlasti i organima vlasti autonomnih 
jedinica Ustavni zakon sadrži znatno manje odredaba nego sadašnji 
Ustav. To je i razumljivo s obzirom na karakter ovih odredaba o kome 
smo već napred govorili. Ustavni zakon nije prešao one granice koje 
su potrebne radi obezbedivanja jedinstvenih ustavnih demokratskih 
principa u organizaciji vlasti narodne republike i autonomnih jedinica.

V. ZAKLJUČAK

Ustavni zakon nije kabinetski rad. On nastoji da poveže u 
sistem osnovne tekovine i ustanove našeg savremenog društvenog i 
političkog- razvitka. On nije, naravno, obična pravna registracija, jer 
bi time već zaostajao za samim sadašnjim razvitkom. Kao osnovni 
zakon, on sadrži osnovne principe i postavke koji omogućavaju ii olak
šavaju dalji progresivni razvitak onih principa i ustanova koje je on 
iz prakse preuzeo, uopštio i ozakonio. Ali, iako pojedme odredbe, koje 
on sadrži, po svom karakteru i značaju pripadaju kategoriji deklara
cije o novim pravima i principima socijalističke demokratije, Predlog 
ustavnog zakona je lišen svakog deklamatorstva i verbalnih deklara
cija. S gledišta odnosa između stvarnosti i prava, Ustavni zakon je 
načelan » realistički pravni akt.

Ustavni zakon je, kao koncepcija i po nizu svojih rešenja, delo 
naučnog i političkog stvaralaštva naših ljudi. Prilikom obrade Predloga 
ustavnog zakona mi nismo imali neposredne literarne uzore ni u posto
jećim ustavima ni u postojećim razrađenim političkim ili pravnim teo
rijama. Ali to ne znači da1 je naš Ustavni zakon izmišljen i izolovan 
od razvitka, pa i savremenog stanja društvene misli i ustavne prakse. 
Naprotiv, osnovne teoretske i političke postavke zakona proizlaze iz 
prihvat an ja i teoretske obrade naučmh postavki marksističke teorije
o društvu i o socijalističkoj državi. Isto tako, zakon je prihvatio, razra
dio ii dopunio pojedine demokratske tekovine Francuske, Američke ' 
Oktobarske revolucije, kao i Pariške komune. On je vodio računa kako
0 pozitivnoj tako i o negativnoj praksi pojedinih postojećih ustavnih 
sistema. Ako jeste akt našeg stvaralaštva, Ustavni zakon nije akt izolo- 
vane društvene misli i prakse. On se povezuje sa naučnim tekovinama
1 i s k u s t v o m  progresivnog ljudskog stvaranja u oblasti teorije i prakse 
izgradnje države i državnog mehanizma.

Predlog ustavnog zakona ne izmišlja socijalističku demokrati ju 
uopšte, niti proglašava neko idealno stanje, neku utopiju prema kojima



treba stvarnost da se prdagodi. On sistematike i sankcioniše već posto
jeće ̂ društvene odnose i ustanove u našoj zemlji i nastoji da novim i 
savršenijim ustanovama, društvenim i političkim oblicima omoguć' 
slobodno razvijanje socijalizma i demokratije. Njegov društveni značaj 
1 jeste baš u tome što treba da bude jedan od instrumenata koji omo
gućava i olakšava dalje oslobođenje ekonomskih, političkih i društve
nih snaga koje su po svojoj unutrašnjoj logici neizbežno socijalističke 
i demokratske i čije dalje kretanje napred treba i mora da stvori pot
punije socijalističke odnose i savršenije demokratske forme. On je 
zakon jedne potpunije demokratije od onog političkog sistema koji je 
ozakonio postojeć' savezni Ustav. Ali i Ustavni zakon je izrazio samo 
jedno stanje u stvaranju socijalističke demokratije. To stanje je odre
đeno i uslovljeno objektivnim i subjektivnim okolnostima postignutim 
u našem sa vremenom političkom, privrednom i društvenom razvitku. 
Na toj osnovi postoji razlika u stepenu ostvarenja socijalizma i demo
kratije u raznim sferama ii ustanovama našeg savremenog društvenog 
5 političkog uređenja. Istovremeno to savremeno stanje našeg razvitka 
treba da omoguć' rađanje, učvršćenje i razvitak novih i savršenijih 
socijalističkih odnosa i demokratskih ustanova i oblika samouprav
ljanja radnog naroda. To znači da je Ustavni zakon izraz i delo poli
tičkog reahzma.

Ali u samom tom delu, ne samo po onome što ono omogućava i 
potencijalno oslobađa, već i po onome što u sebi već sadrži, nalaze se 
principi i oblici društvenog i političkog uređenja koji razvijaju i obo
gaćuju socijalizam i socijalističku demokratiju. Prema tome, unu
trašnja vrednost ovog zakona ogleda se dobrim delom u originalnim 
i novim demokratskim principima i oblicima koji već danas omogućuju 
da se.naša demokratska politička organizacija stvarnije i potpunije 
izrazi. Demokratija, koja je imanentna socijalizmu, potstiče i olakšava, 
njegov dalji i neizbežni razvitak i time ubrzava i svoje sopst veno usa
vršavanje radi svog konačnog ukidanja kao oblika države.

S obzirom na sve to, nije isključena mogućnost, nego je čak i mo
gućno i potrebno, da pojedina konkretna rešenja koja Predlog sadrži 
budu ispravljena i popravljena. Isto tako, nije izvan zakona kretanja 
naše socijalističke stvarnosti da izvesn* principi i oblici Predloga nisu 
potpuno u skladu sa društvenim o d n o s i m a  koji nastaju i sigurno je da 
će oni u izvesnom smislu zaostajati za društvenim odnosima koj'i će 
se uspostavljati. Ali to će najpotpunije pokazati primena novog ustav
nog sistema. Naš dalji! društveni i p o l i t i č k i  razvitak, proveravanje 
novog ustavnog poretka na. delu, i uopšte, naša dalja borba za još 
stvarnije socijalističke odnose, i time za potpuniju demokratiju, pru- 
žiće nam osnove > elemente za pripremu i obradu budućeg Ustava 
Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Verujemo- da će u tom- 
procesu novi Ustavni zakon imati svoju konstruktivnu i progresivnu 
ulogu.
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I Z V E Š T A J

ZAKONODAVNIH ODBORA VEĆA NARODA I SAVEZNOG VEĆA 

NARODNE SKUPŠTINE FNRJ O PREDLOGU USTAVNOG ZAKONA

O SAVEZNIM  I REPUBLIČKIM ORGANIM A VLASTI. PREDLOGA 

ZAKONA O SPROVODENJU USTAVNOG ZAKONA O SAVEZNIM  

I REPUBLIČKIM ORGANIM A VLASTI

NARODNA SKUPŠTINA FNRJ NARODNA SKUPSTINA FNRJ
VF.CE NARODA S A V E Z N O  V E C E

SAVEZNOM VEĆU I VEĆU NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ

Zakonodavni odbori Saveznog veća ii Veća naroda, pošto su odvo
jeno pretresli Predlog ustavnog zakona o saveznim ii republičkim 
organima vlasti', koji je jednom г drugom veću podnela na rešavanje 
Vlada FNRJ, i pošto su ga usvojili u jednakom tekstu sa izmenama i 
dopunama izvršenim u oba zakonodavna odbora, sporazumno su odlu
čili da se prilikom pretresa tog zakonskog predloga na zajedničkoj sed- 
nici oba doma podnese preko zajednički određenog izvest’oca samo 
jedan izveštaj kao zajednički izveštaj oba zakonodavna odbora.

Stoga, kao izvestilac oba odbora podnosim Narodnoj skupšt.ni 
slede ć i

Pretres ovog značajnog zakonskog predloga kojim se menjaju 
neki bitni delovi Ustava od 1946 godine otpočeo je uvodnom reči: koju 
je na zajedničkom sastanku oba odbora, na dan 28 decembra pr. god. 
održao Potpretsedmk Vlade i Pretsednik Saveta za zakonodavstvo 5 
izgradnju narodne vlasti, drug Edvard Kardelj. Načelni pretres i pretres 
u pojedinostima, kao i glasanje u načelu, u pojedinostima i za zakonski 
predlog u celin’, izvršeni su odvojeno u svakom odboru. Glasanje u 
celini izvršeno je na onsnovu teksta koji je odborima predložila redak- 
ciona komisija u kojoj su od strane Zakonodavnog odbora Saveznog 
veća bili narodni poslanici dr Males Šnuderl ? dr Jerko Radmilović a od 
strane Zakonodavnog odbora Veća naroda narodm .poslanici dr Hinko 
Krizman i Gojko Garčević. Oba odbora usvojila su jednoglasno taj tekst

Zakonodavni odbor 
Вг. 183

9 januara 1953 god. 

Beograd

Zakonodavni odbor 
Вг. 184

9 јапиага 1953 god. 

Beograd
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kao zajednički rezultat njihovog rada. U toku rada odbori su imali sa- 
radnju Pretsednika Saveta za zakonodavstvo, poverenika Savezne vlade 
i stručnjaka.

Posle pretresa Predloga ustavnog zakona oba odbora pretresla su 
i Predlog zakona o sprovodenju Ustavnog zakona i usvojili ga. s neznat
nim izmenama. S obzirom na organsku povezanost ta dva zakonska 
predloga, na koje se pored toga podjednako ima primeniti procedura 
propisana za ustavne zakone, odbori su odlučili da oba zakonska pre
dloga budu obuhvaćena istim izveštajem, utoliko pre što smatraju da i 
pretres oba zakonska predloga na zajedničkoj sednici oba doma treba 
da se vrši istovremeno.

Na početku pretresa odbori su imali pred sobom i amandmane koje 
je podneo Pretsednik Saveta za zakonodavstvo i koji su činili sastavni 
deo Predloga o ustavnom zakonu. Tekst koji je posle pretresa u odbo
rima konačno utvrđen u redakcionoj komisiji bio je od oba odbora 
jednoglasno usvojen na konačnom glasanju u ceRni za taj zakonski 
predlog. '

Kako su oba zakonodavna odbora smatrala da naslov Predloga 
ustavnog zakona, kako je prvobitno bio predložen, nije u potpunosti 
pokrivao njegovu sadržinu, -taj je naslov izmenjen, tako da u predlogu 
Zakonodavnog odbora glasi: »Predlog ustavnog zakona o osnovama 
društvenog i političkog uređenja i saveznim organima vlasti«.

1.

Izveštaj o Predlogu ustavnog zakona o osnovama društvenog i 
političkog uređenja i saveznim organima vlasti

U Zakonodavnom odboru Saveznog veća pretres Predloga ustav
nog zakona vođen je na šest sednica, od 29 decembra do 7 januara, a 
izglasan je u cekni na sednici od 7 januara.

U Zakonodavnom odboru Veća naroda pretres tog zakonskog pred
loga vršen je na sedam sednica, od 29 decembra do 5 januara, a u ce
lini je izglasan na sednici od 7 januara.

U toku pretresa u odboru Saveznog veća razvila se diskusija; o 
nekim važnijim pitanjima.

Ta pitanja bila bi uglavnom sledeća:

1) Da li je, ocenjujući karakter naše federacije, pravilno govoriti
o suverenitetu narodnih republika i taj termin unositi u Ustavni zakon?

Član 9 Predloga ustavnog zakona, koji određuje prava i dužnost1 
federacije, kaže između ostalog da federacija štiti jedinstvo i ravnoprav
nost naroda Jugoslavije i suverenitet narodnih republika. S tim u vezi 
u d’skusiji je izneto mišljenje da državna suverenitet .pripada samo fede
raciji kao izraz njene samostalnosti i nezavisnosti u odnosu spram ino-
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stranstva. Unutrašnji odnesi između naroda Jugoslavije i narodnih re
publika zasnovani su na principu ravnopravnosti,' koji štvti federacija, 
kao što je to istaknuto i u Predlogu ustavnog zakona. U odnosu između 
narodnih republika i federacije radi se o -određenim pravima i dužno
stima narodnih republika spram federacije, i obrnuto: o pravima i dužno
stima federacije spram narodmh republika, a ne o suverenitetu u dr- 
žavno-pravnom smislu. Naše narodne republike formirane su na nacio
nalnom principu i svaka nacija u sastavu jugoslovenske federacije je 
suverena, ali stvarni, društveni nosilac nacionalnog suvereniteta, kao i 
državnog suvereniteta federacije jeste radni narod. Radni narod kao 
društvena snaga suveren je ne samo u okviru federacije i narodne repu
blike, nego i u svojim lokalnim zajednicama — opštinama, srezovima i 
gradovima. Naglašavanje suvereniteta narodnih republika ostatak je 
etatističkih shvatanja, koja nisu u saglasnosti sa principima i duhom 
Predloga ustavnog zakona, prema kojem osnovu političkog i društvenog 
uređenja zemlje čini društvena svojina na sredstvima za proizvodnju, 
samoupravljanje proizvođača u privredi i samoupravljanje radnog na
roda u opštini, srezu i gradu. U vezi s tim stavljen je predlog, da se iz 
člana 9 izostavi odredba da federacija štiti suverenitet narodnih 
republika.

Povodom ovog predloga pretstavnik Savezne vlade izjavio je da se 
pod terminom »suverenitet narodnih republika,« nije mislilo na njihov 
suverenitet spram federacije, već više na suverenitet nacija koje su 
ujedinjene u okviru Jugoslavije prema spoljnom svetu, u kom smislu je 
predložena formulacija i opravdana, ali da bi zbog jasnoće možda b'lo 
bolje da se ta formulacija promeni.

Nakon ove diskusije Zakonodavni odbor Saveznog veća zaključio 
je da predloži Narodnoj skupštini, da se u odgovarajućem stavu člana 
9 kaže, da federacija štiti jedinstvo i ravnopravnost naroda Jugoslavije, 
a reči »i suverenitet narodnih republika« da se brišu. Sa ovim se slož'o 
i Zakonodavni odbor Veća naroda.

2) Postavljeno je pitanje da li je pravilno da se narodni .poslanici 
za Veće prozvođača biraju prema broju proizvođačkog stanovništva, 
kako je to predloženo u 61. 29 Predloga ustavnog zakona, 4\ bi bilo 
pravilnije da se oni biraju prema broju proizvođača. Pritom je istak
nuto, da je pojam »proizvođačko stanovništvo« neodređen, da on obu
hvata gotovo čitavo stanovništvo • da jedino broj neposrednih proizvo
đača kao ključ za izbor narodnih poslanika unutar svake proizvođačke 
grupe obezbeđuje princip jednakog izbornog prava.

Na ovo je pretstavnik Vlade izjavio, ča je u pogledu ključa za 
izbor poslanika u Veće proizvođača bilo v’še solucija i da je na kraju 
prihvaćena kao najpodesmjai solucija koja je sadržana u Predlogu 
ustavnog zakona. Kriterij bruto-produkta izazvao bi ogromne tehničke 
teškoće, a kriterij broja proizvođača b'lo bi teško primeniti na selo, gde 
je u mnogim slučajevima nemoguće razlučiti proizvođače od ostaog
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stanovništva. Usled toga je Predlog ustavnog zakona prihvatio broj 
proizvođačkog stanovništva kao opšti ključ za izbor poslanika Veća 
proizvođača u okviru pojedinih proizvođačkih grupa. Ovo stanovište 
prihvatio je i Zakonodavni odbor.

3) U načelnoj diskusij;: postavilo se i pitanje organizacije Veća 
naroda; naime, ne bi li bilo pravilnije i praktičnije da poslanici koje 
delegiraju republička veća i pokrajinsko i oblasno veće ne uđu u sastav 
Saveznog veća, već da se formiraju kao posebno veće, koje se, kad je 
to potrebno, sastaje i donosi odluke o posebnim pitanjima koja predviđa 
Ustavni zakon. Na taj način bi; Savezno veće bilo sastavljeno jedino od 
poslanika neposredno izabranih od naroda.

Zakonodavni odbor Saveznog veća nije prihvatio ovo mišljenje, 
jer bi to značilo pored Saveznog veća i Veća proizvođača stvarati 1 
treći, potpuno odvojen dom u Narodnoj skupštini; jer je u skladu sa 
pretstavničkim principom i duhom našeg ustavnog .poretka da se u 
istom veću, tj. Saveznom veću, nadu pretstavnicli naroda iz srezova 1 
gradova zajedno s pretstavnicim.a narodnih republika i autonomnih 
jedinica; i konačno, jer su kroz Veće naroda kao sastavni deo Saveznog 
veća u punoj meri osigurana sva ona prava koja po Predlogu ustavnog 
zakona pripadaju narodnim republikama.

4) U diskusiji o članu 15 Predloga ustavnog zakona Zakonodavm 
odbor Saveznog veća zauzeo je stanovište da- se zakonodavstvo o soci
jalnom osiguranju prenese iz osnovnog u isključivo zakonodavstvo Sa
vezne narodne skupštine, i to iz razloga što je ova materija od velikog 
značaja za život radnika i drugih kategorija osiguranika i jer je po
trebno da se obezbedi jedinstvo sistema socijalnog osiguranja.

5) Raspravljajući o referendumu, Zakonodavni odbor Saveznog 
veća stao je na stanovište da treba odrediti] obaveznost odluka referen
duma i obavezati Saveznu narodnu skupštinu d!a te odluke ne može me
njati u određenom roku. Usled toga je Zakonodavni) odbor Saveznog 
veća u članu 18 Predloga ustavnog zakona dao nov stav, kojim se 

Savezna narodna skupština obavezuje da ne može u roku od dve godine 
nakon održanog referenduma doneti zakon ili drugi akt koji bi) bio u 
suprotnosti sa odlukom referenduma.

6) Članom 79, stav 1, tačka 10 zakonskog predloga stavljeno je 
u nadležnost Saveznog izvršnog veća da donosi akt o raspuštanju Skup
štine i Saveznog veća u slučajevima nesaglasnosti domova odnosno 
veća. U vezi s time u diskusiji se postavilo pitanje, ne bi li i u tim slu
čajevima raspuštanje Narodne skupštine trebalo pridržati samoj 
Skupštini. Zakonodavni odbor stao je na stanovište da pravo raspuštanja 
Narodne skupšt;ne u slučaju nesaglasnosti domova odnosno veća treba 
da ostane u kompetenciji Saveznog izvršnog veća, jer se opravdano 
može uzeti da Skupština ne bi bila u stanju da donese odluku o svom 
raspuštanju, kada dođe do nesaglasnosti između domova odnosno veća
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po osnovnim pitanjima. Najautoritativnije poetičko telo koje u tom 
slučaju treba da nastupa je upravo Savezno izvršno veće.

7) Prilikom pretresa o kompetencijama Saveznog izvršnog veća 
i njegovom odnosu prema Saveznoj narodnoj skupštini iskrslo je р'tanje, 
г.е bi li trebalo odrediti da Savezna narodna skupština naknadno potvr
đuje uredbe koje donos: Savezno izvršno veće. U vezi s time neki čla
nova Zakonodavnog odbora Saveznog veća podneli su amandmane na 
članove 68 i 84 zakonskog predloga, u kojima se predlaže da se dade 
pravo narodnim poslanicima,, narodnim odborima, izvršnom veću na
rodne republike i Saveznom vrhovnom sudu da podnose Skupštini na 
rešenje predloge o zakonitosti uredaba koje donosi Savezno izvršno 
veće. Ako Narodna skupština utvrdi da neka uredba nije u skladu sa 
zakonom, onda bi Sa,vezno izvršno veće bilo dužno da je što pre dovede 
u sklad sa zakonom. Povodom ovih amandmana pnetstavnik Vlade pre
dložio je da se u članu 85 doda novi stav 4, koji glasi: »Ako Skupština 
u toku pretresa ustanovi da nelci akt Saveznog izvršnog veća nije u 
saglasnosti sa zakonom, može ga ukinuti«. Podnosioci amandmana za
dovoljili su se ovom dopunom, koju je prihvatio i Zakonodavni odbor.

8) Prilikom pretresa o organizaciji državne uprave i kompetenci
jama državnih sekretara postavljeno je pitanje da li je pravilno i korisno 
to što se takoreći čitava privredna uprava usredotočuje u Sekretarijatu 
za privredu, i ne će li se to negativno odraziti naročito na rešavanje još 
uvek otvorenih mnogih pitanja naše poljoprivrede? Ne bi li prema tome 
bilo pravilnije da se za koordinaciju izvesmh problema poljoprivrede 
osnuje posebni državni sekretarijat za poljoprivredu? Nakon izlaganja 
pretstavnika Vlade da bi takav način rešavanja problema poljoprivrede 
značio vraćanje na put administrativnog rešavanja, da će se problemi 
poljoprivrede po pravilu rešavati u zadružnim savezima i drugim orga
nizacijama radnog seljaštva, a državna uprava da u odnosu na pri
vredu, pa prema tome i poljoprivredu, ima samo kontrolu nad sprovo- 
denjem zakona i ureda,ba, izvršenjem plana i ostalih mera — Zakono
davni odbor usvojio je organizaciju državne uprave kako je predložena 
Predlogom ustavnog zakona, između ostalog da se za rukovođenje sv;m 
poslovima privrede osnuje jedinstveni Državni sekretarijat za privredu.

9) Članom 95 Predloga ustavnog zakona predviđeno je, da državni 
sekretari imaju pravo donos;ti pravilnike, naredbe i uputstva za izvr
šenje uredaba -i drugih propisa Saveznog szvršnog veća, a za izvršenje 
zakona samo na osnovu posebnog zakonskog ovlašćenja. Povodom toga 
istaknuto je mišljenje da državnim sekretarima ne bi trebalo dati pravo

4 donošenja ovakvih opštih propisa, već kad se za to ukaže potreba da te 
propise donosi samo Savezno izvršno veće na predlog državnog sekre
tara. Ovo zato jer je državni sekretar službenik, čija je dužnost da se 
'brine o sprovođenju opštih propisa, a ne da ih donosi, i jer bi to bilo 
u suprotnosti sa- principom jedinstva vlasti i samoupravnim pravima na-
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rodnih odbora, koje bi. takvi propisi državnih sekretara mogli kočiti u 
donošenju samostalnih i dopunskih odluka.

Zakonodavni odbor nije mogao usvojit5 ovo mišljenje, jer državni 
sekretar nije obični već rukovodeć5 službenik državne uprave, koji stoji 
na čelu jednog čitavog upravnog resora, pa mu za.to treba dati ovla- 
šćenje da samostalno razrađuje zakone i uredbe u okviru svoje nadle
žnosti. Bilo bi nepravilno da se Savezno izvršno veće kao prvenstveno 
političko telo upušta u detaljnu razradu i rešarvanje razmh upravnih po
slova. To bi ga ometalo u vršenju njegove osnovne funkcije i svelo na 
poziciju organa državne uprave.

*

U Zakonodavnom odboru Veća nareda bilo je pokrenuto nekoliko 
pitanja u toku načelne diskusije, ai’i  se i u toku pretresa u pojedinostima 
diskutovalo o nekim načelnim p’tanjima.

U toku načelne diskusije postavljeno je pitanje odnosa koji će na
stati ’zmeđu odredaba Predlc-ga ustavnog zakona kad on bude postao 
zakon i Ustava od 1946 godine, jer je Predlog ustavnog zakona obrađen 
tako da neće sa Ustavom od 1946 sačinjavati' potpunu celinu. Drugim 
reč5ma, postavilo se pitanje da li' je trebalo i može li se još pokušati da 
se Predlog preradi tako da to bude zakon o izmenama dopunama 
Ustava od 1946 godine. Posle d-skusije Odbor se saglasio sa predlože
nom konstrukcijom Ustavnog zakona. Govoreno je i o nepotpunost’, 
odnosno o neadekvatnosti naslova za Ustavni zakon, ali je rešen je 
ostavljeno za detaljnu diskusiju u toku koje je .5 usvojen novi naslov. 
Jedan član Odbora postavio je i pitanje eventualnog unošenja socijali
stičkog obeležja u naziv države, ali u toku pretresa u pojedinostima 
ovo pitanje nije ponovo postavljeno nit5, je o njemu diskutovano.

U toku pretresa u pojedinostima b’lo je diskusije o više važnih pi
tanja. Tako je napr. jedan član Odbora smatrao da članove Veća pro
izvođača ne treba da biraju sami proizvođač5 nego da i njih treba da 
biraju svi građani na istim listama sa poslanicima koje biraju građani 
erezova i gradova, birajući poslanike za Veće proizvođača, kao što su 
nekad u Srbiji bili birani, takozvani kvailifikovani poslanici. Ist'i član 
Odbora smatrao je da 5 poslan'ke koje po Predlogu ustavnog zakona 
biraju predstavnička .tela republika i autonomnih jedinica treba da 
biraju građani direktno u srezovima i gradovima za poslanike Save
znog veća, a da posle toga pretstavn5čka tela između njih odrede svoje 
pretstavnike u Saveznom veću. Odbor se nije složio ni s jednim od tih 
predloga.

U vezi sa odredbama Predloga ustavnog zakona koje govore o 
tome da narodni poslanici, izabrani u srezu i gradu, stiču pravo člana 
sreskog odnosno gradskog veća na čijem su području izabrani, kao i da 
narodni poslanici, izabrani u Veće proizvođača stiču pravo člana, veća 
proizvođača narodnog odbora sreza i grada na čijem su području iza-
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brani, isticalo se u diskusiji, da dok to u slučaju poslanika iz srezova 
i gradova ne pravi teškoće, biće mnogo teškoća za članove Veća proiz
vođača da to pravo ostvare, jer će ih biti koji će biti birani na .području 
od sedam i osam, ako ne i više srezova. Odbor je stao na gledište da 
se radi o pravu a ne o obavezi poslanika i da tu stvar treba da reši 
budući zakon o dužnostima narodnih poslanika i o njihovom opozivu, 
koji treba da se pretrese u toku ovog skupštinskog zasedanja. S obzi
rom na pomenuti očekivani zakon o narodnim poslanicima Savezne na
rodne skupštine, Odbor je iz člana 53 i 54 Predloga ustavnog zakona 
brisao stavove koji govore o pravu sreskih i gradskih veća i veća pro
izvođača narodnog odbora sreza i grada da predlože opoziv poslanika 
koji kod njih ima pravo odbornika.

U članu 73 Predloga, po kome bi za Pretsednika Republike bio 
izabran onaj kandidat koji bi dobio većinu glasova, Odbor je stao na 
gledište da bi ta većina trebalo da bude kvahfikovana, pa je tu odredbu 
dopunio time da to bude većina glasoiva od ukupnog broja narodn-’h 
poslanika Savezne narodne skupštine, što je usvojeno i u konačnom 
tekstu koji« se Skupštini predlaže. Za zakletvu koju Pretsednik Republike 
polaže pred Narodnom skupštinom Odbor je precizirao da nju Pret
sednik polaže odmah posle svog izbora.

Kod člana 81 Predloga, u kome se za Savezno izvršno veće predviđa • 
da broj njegovih članova može bit', između trideset i četrdeset i pet, 
neki su članovi Odbora postavili .pitanje nije li broi od četrdeset > pet 
odviše velik, naročito s obzirom na to što u taj broj ne ulaze i prel- 
sedm'ci izvršnih veća republika, s kojima se najviši broj penje na pede
set i jedan. Posle diskusije Odbor je prihvatio broj koji je bio određen 
u Pred'logu ustavnog zakona, Odbor je brisao poslednji stav člana 81, 
po kome članovi Saveznog 'izvršnog veća polažu zakletvu pred Na
rodnom skupštinom, smatrajući da bi takva zakletva dala Saveznom 
izvršnom veću karakter koji ono nema kao izvršni organ Skupštine i 
jedan naročiti njen odbor.

Kod trećeg dela Predloga, koji je nosio naslov »Republički organi 
vlasti« jedan član Odbora postavio je pitanje ne bi ili tu u saveznom 
ustavnom zakonu bilo dovoljno ogranič'ti se na odredbe iz prvog i po- 
slednjeg člana toga dela, a da se ostalo ostavi da regulišu republički 
ustavni zakoni. Diskusija je razjasnila da su tu unete samo odredbe 
načelnog karaktera pa da se zato amandmanom Pretsednika Saveta za 
zakonodavstvo i predlaže da naslov ovog dela glasi »Načelne odredbe
o republičkim organima vlasti«, što se slično amandmanom predlaže : 
za deo o organima vlasti autonomne pokrajine i autonomne oblasti.

Kad je diskusija u pojedinostima bila završena podneo je član Za
konodavnog odbora Veća naroda, dr Miloš Moskovljević više amand
mana. Oko nekih amandmana, koji su bili načelne prirode, razvila se
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živa diskusija. Najviše je bilo diskusije oko amandmana na član 25 i 26. 
Amandman predložen za drugi stav člana 25 glasio je:

»Veće proizvođača sačinjavaju narodni poslanici koje biraju gra
đani u srezovima i gradovima na osnovu opšteg, jednakog i neposrednog 
beračkog prava -tajnim glasanjem -između kandidata koji se kao kvali- 
fikovani pretstavmci privrednih grupa nalaze na zajedničkim izbornim 
hstama s kandidatima za poslanike Saveznog veća.«

U amandmanu na član 26 predložio je da građani u srezovima i 
gradovima biraju poslanike za oba veća po normi od jednog poslanika 
na 30.000 stanovnika.

Odbor je odbacio sve ove amandmane pošto bi oni ustva.ri značd' 
likvidiranje ideje o većima proizvođača.

*

U toku rada redakcione komisije koja je saglašavala tekst usvojen 
u Zakonodavnom odboru Saveznog veća sa tekstom usvojenim u Zako
nodavnom odboru Veća naroda prihvaćeni su i neki naknadni predloži 
za izmene i dopune, koje su zatim usvojene od oba zakonodavna odbora. 
Medu ovima najvažnije izmene i dopune jesu sledeće:

U članu 5 među zajemčena prava radnog naroda uneto je i pravo 
na rad.

U članu 15 zakonodavstvo o socijalnom osiguranju uneto je u 
isključivo savezno zakonodavstvo.

U članu 16 uneto je da predlog za ocenu sagiasnosti republičkog i 
saveznog zakona sa saveznim ustavom mogu podnositi i pretstavmčka 
tela autonomnih jedinica.

Član 48, koji .postaje član 49, izmenjen je tako da glasi: »Poslovnik 
Saveznog veća sadrži i odredbe o radu Veća naroda. Ove odredbe važe 
kad ih usvoji Veće naroda na odvojenom sastanku.«

U članu 55, koji postaje član 56, izbačena je odredba o povlasticama 
narodnih poslanika na vožnju u železničkom ■< drugom saobraćaju, pošto 
to pitanje treba regulisati posebnim pravilnikom, a ne Usta.vnim 
zakonom.

U članu 56, .koji 'postaje član 57, stav prvi menja se i glasi: »Na
rodni poslanik ne može biti pozvan na odgovornost, iišen slobode nit1 
kažnjen za izraženo mišljenje ili dat glas u Skupštini1.«

U istom članu dodato je da je za odiluku mandatno-imunitetskog 
odbora, kad on u slučaju da dom nije na okupu daje odobrenje za li
šen je slobode -poslanika ili za otvaranje krivične istrage, potrebna 
naknadna potvrda doma.

U članu 84, koji postaje član 85, dodaje se nov stav koji glasi: 
»Ako Skupština u toku pretresa ustanovi da neki akt Saveznog izvršnog 
veća nije u sagiasnosti sa zakonom, može ga ukinuti.«
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2 .

Izmene i dopune koje su u Predlogu ustavnog zakona o saveznim i re

publičkim organima vlasti uneli zakonodavni odbori Saveznog veća i

Veća naroda

Na osnovu pretresa svakog člana Predloga ustavnog zakona o 
saveznim i republičkim organima vlasti, a po postignutoj saglasnostii 
redakcione komisije oba odbora, zakonodavni odbora oba veća predlažu 
Saveznom veću i Veću narod;a sledeče izmene i dopune u tekstu na.ve- 
denog zakonskog predloga:

Naslov predloga zakona menja se i sa uvodom glasi: »Da bi se 
ustavni sistem doveo u sklad s promenama ostvarenim u osnovama 
društvenog 'i političkog uređenja zemlje, Narodna skupština Federativne 
Narodne Republike Jugoslavije donosi

USTAVNI ZAKON

0 OSNOVAMA DRUŠTVENOG I POLITIČKOG UREĐENJA I 
SAVEZNIM ORGANIMA VLASTI

član 1
Primljen je bez izmene.

Član 2
Primljen je bez izmene.

Član 3
Primljen je bez izmene.

Član 4
Primljen je bez izmene.

Član 5

Na kraju teksta ovog člana, umeslo tačke staviti tačku i zapetu i 
dodati novi red, reči »pravo na rad.«

Član 6

U prvom stavu, u osmom redu, ispred reči »da po izvršenju« sta
viti reči »u pravu privredne organizacije«. U devetom redu, posle reči 
»organizacije,« dodati reči »pri čemu se organizaciji garantuje zakonom 
određeni minimum; u pravu privredne organizacije«. U jedanaestom 
redu, umesto reči »minimalne zarade zakonom garantuju« pisati »za
konom garantuju minimalne zarade«. U drugom stavu, drugi red, mesto 
rečj »ustava, zakona i« staviti »ustava i zakona a u okviru«.

Član 7
U prvom stavu, u osmom redu, mesto reči »na. neposredno uprav

ljanje« staviti »da neposredno učestvuju u vršenju vlasti«.. U istom redu,
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umesto reč: »zbor« pisati »zborova«. U devetom redu, posle reči »gra
đana u« pisati' »upravi i«. U četrnaestom redu, brisati reč »samou
pravne«. U sedamnaestom i osamnaestom redu, iza reči »organizacije« 
brisati zapetu kao i reči »zadržavajući onaj deo koji im kao ga.ranto- 
vani minimum pripada,«. U devetnaestom redu, iza «reči »saveznom« 
brisati reči »društvenom planu«, a iza reči »u pravu« dodati »narodnog 
odbora«. U 22 redu ibrisati reči »opštine, grada i sreza«. U 24 redu, iza 
reči »u nadzoru« dodati »narodnog odbora«. U 25 redu, brisati tačku i 
zapetu i staviti zapetu i reči »kao i« a na kraju reda, brisati reči »opštine 
i grada«. U četvrtom i trećem redu odozdo, umesto reči »unutrašnju 
organizaciju;« pisati »organizaciju ii poslo-vanje;«.

Član 8
Primljen je bez izmene.

član 9
U stavu prvom, peti i šesti red, iza reči »Jugoslavije« staviti tačku 

i zapetu a ostatak rečenice brisati. U stavu drugom reč »Ustavom« 
pisati malim slovom. Treći stav menja se i glasi: »Savezne zakone 
neposredno izvršuju narodni odbori odnosno republički1 organi vlasti.« 
U četvrtom stavu, u dlrugom redu, umesto reči »Ustavom« pisati 
»ustavom«.

Član 10
U prvom stavu, prvi red, umesto reči »savezne države« p:sati 

»Federativne Narodne Republike Jugoslavije«.

Č’an 11
Primljen je bez izmene.

Član 12
U drugom stavu, umesto reči »savezne države« pisati »Federa

tivne Narodne Republike Jugoslavije«. Dodaje se nov treći stav, koji 
glasi: »Ddržavljanin jedne narodne republike uživa u svakoj narodnoj 
republici ista prava kao i njeni državljani.«

Član 13
U drugom stavu, drugi red, umesto »Ustava« pisati »ustava«.

Član 14
Stav prvi menja se i glasi: »Prava federacije vrši Savezna na

rodna skupština neposredno i preko Predsednika Republike i Saveznog 
izvršnog veća kao svojih izvršnih organa. Određene izvršne poslove 
vrše savezni organi uprave prema smernicama i pod nadzorom Save
znog izvršnog veća.« U drugom stavu, u prvom redu, reč »savezni« 
pisati velikim početnim slovom.

Član 15
U prvom stavu, u prvoj tački, umesto »1) odlučivanje o promeni 

Ustava;« pisati »1) promcna Ustava;«. U tač. 4) umesto reči »sa
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veznog Vrhovnog« p:sati »Saveznog vrhovnog«. U tač. 5) u trećem 
redu, ispred reči »imovinski« dodati reči »o socijalnom osiguranju;«. 
U istom redu, iza reči »pravu« staviti tačku i zapetu umesto zapete. 
U petom redu brisati reči »privrednih organizacija i ustanovljenju« i 
mesto toga staviti »i«. U istoj tački, treći red odozdo, umesto »odbrane i« 
pisati »odbrane,«. U drugom redu odozdo, brisati reči »i opozivanju« 
a na kraju teksta ove tačke brisati tačku i zapetu i dodati reči »i nji
hovom opozivanju;«. U tač. 5b) u petom redu, iza reči »radu« stavrti 
tačku i zapetu i brisati reči »i socijalnom osiguranju;«. U šestom i 
sedmom redu, brisati reči »suzbijanju zaraznih bolesti ii drugim me
rama za« i staviti »merama za suzbijanje zarazmh bolest i za«. U tač. 7) 
na kraju brisati tačku i zapetu a dodati »u okviru prava federacije;«. 
U tač. 9) usvojen je amandman Vlade kojim se brišu reč1' »primanje 
novih republika u sastav Savezne države uz prethodnu saglasnost repu
bličkih narodnih skupština;«. U istoj tački u drugom i trećem 
redu, umesto reči »teritorijalnog razgraničenja« staviti »teritorijalnih 
pramena«.

Član 16

Stav drugi menja se i glasi: »U oblasti u kojoj je donet savezni 
osnovni zakon, narodna republika može doneti svoje dotpunske za
kone.« U trećem stavu, druga rečemca menja se i glasi: »Narodna 
republika donosi svoje zakone u saglasnost? s načelima cpšteg zakona.« 
U četvrtom stavu, prvi red, umesto. reči »narodne republike donose« 
staviti »narodna republika donosi«. U petom stavu, prvi red, umesto 
reči »Narodne republike mogu« staviti »Narodna republika može«. 
U šestom stavu, umesto reči »republičkih i saveznih« u prvom redu, 
staviti »republičkog i saveznog«. U trećem redu, umesto reči »savezni 
Vrhovni« stavriti »Savezni vrhovni«. U četvrtom redu, iza reči »repu
blike,« staviti »pretstavničko telo autonomne pokrajine i autonomne 
oblasti,«.

Član 17

U drugom stavu, u prvom redu, umesto reči »federaciji« stavit? 
»za federaciju«,

Član 18

Dodaje se nov treć' stav, koji glasi: »Odluka biračkog tela je oba
vezna. Dve godine po izvršenom referendumu ne može se doneti zakon 
ni drugi akt protivan odluci biračkog tela«. Stav treći postaje stav 
četvrti.

Član 19
Primljen je bez izmene.

Primljen je bez izmene.
Član 20
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Član 21

U trećem stavu, drugi red, umesio reči »za« pisati »na«.

Clan 22
Primljen je bez izmene.

Briše se prvi stav.

Primljen je bez izmene

Član 23 

Član 24

Član 25
U drugom stavu, u trećem redu, briše se reč »odgovarajućih«.

Član 26
Briše se stav drugi.

Član 27

U drugom stavu, prvi red, umesto reči »za« staviti »na«.

Član 28

U trećem i četvrtom redu brisati reči »a zanatlije i zanatski radnici 
preko zanatskih komora« i pisati »kao i zanatlije i zanatski radnici.«

Član 29
Poslednji stav briše se.

Član 30

U prvom stavu, drugi red, iza reči »uživa« stavit* reč »opšte«. 
U drugom stavu briše se druga rečenica a mesto nje stavlja se nova 
rečenica, koja glasi: »Za člana Veća proizvođača može biti biran i 
proizvođač koji je izabran u organe sindikalne organizacije.«

Nov član 31

Dodaje se nov član, koji glasi: »Narodni poslanici izabrani u srezu 
i gradu stiču pravo odbornika sreskog odnosno gradskog veća na
rodnog odbora srez-a odnosno gr.ada na čijem su području izabrani.

Narodni poslanici izabrani u Veće proizvođača stiču pravo odbor
nika veća proizvođača narodnog odbora sreza odnosno grada na čijem 
su području izabran».«

Član 31 postaje član 32

Primljen je bez izmene.

Član 32 postaje član 33
Briše se reč »kao«.

Član 33 postaje član 34
Тзс- 3), u prvom redu, umesto reči »isključivih saveznih zakona« 

staviti »isključivo saveznih zakona:«. U drugom redu, ispred reči »imo-
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vinskog« staviti »o socijalnom osiguranju;«. U četvrtom redu, mesto 
reči »privrednih organizacija i ustanovljenju« staviti' »i«. U šestom i 
sedmom redu, u mesto reči »opozivan j u poslanika Savezne narodne 
skupštine;« staviti »opozivu narodnih poslanika;«. U tač. 4), četvrti i 
peti red, iza reči »o radu« staviti tačku i zapetu a brisati ostatak reče
nice. Tač. 5) briše se. Tač. 6) postaje tač. 5). Tač. 7) postaje tač. 6) 
menja se i glasi: »u donošenju odluke o sagiasnosti republičkog ustava 
sa saveznim ustavom, kao ii o sagiasnosti republičkog i saveznog za
kona sa saveznim ustavom ako su oba doma učestvovala u donošenju 
saveznih zakona;«. Dodaje se nova tačka 7) koja glasi: »u odlučivanju
0 raspisivanju referenduma u pitanjima iz oblasti privrede, rada i soci
jalnog os:guranja;«. Dodaje se nova tačka 8) koja glasi: »8) u odluči
vanju o produženju mandata Skupštine, u utvrđivanju đa su prestale 
okolnosti zbog kojih je mandat Skupštine bio produžen, kao i u od!uč:- 
vanju o raspuštanju Skupštine;«. Dodaje se nova tačka 9) koja glasi: 
»9) u odlučivanju o nagradama narodnih poslanika i prinadležnostima 
pretsednika, potpretsednika 1 sekretara Sa.vezne narodne skupštine, 
Pretsednika Republike i članova Saveznog izvršnog veća;«. Tač. 8) po
staje tač. 10).

Član 34 postaje član 35 

U trećem stavu, poslednja reč »zasebno« briše se i stavlja se reč 
»odvojeno.«.

Član 35 postaje član 36 

U tač. 3) reč' »Pretsednika« pisati malim slovom. Usvojen je 
amandman kao peta tačka ovog člana, koji glasi: »5) bira i razrešava 
članove odbora i komisija Skupštine;« a tač. 5) postaje tač. 6). Tač. 6),
7) i 8) brišu se.

Član 36 postaje član 37 
Primljen je bez izmene.

Član 37 postaje član 38 

U trećem stavu, prvi red, brišu se reči »ni .posle toga«.

Član 38 postaje član 39 
Primljen je bez izmene.

Član 39 postaje član 40 

Prvi stav menja se i glasi: »Veće proizvođača može davati prepo
ruke privrednim organizacijama za njihov rad i državnim organima
1 samoupravnim ustanovama u pitanjima iz oblasti p ivrede, rada i 
socijälnog osiguranja.« Drugi stav, drugi red, briše se reč »tih« a iza 
reč) »organizacija« mesto »i« staviti zapetu.

Član 40 postaje član 41 

Menja se i glasi: »Svaki dom sam rešava o verifikaciji mandata 
svojih članova«.
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Ćl-an 41 postaje član 42 

U drugom redu, umesto reči »za koje« pisati »na koje« a u tre
ćem redu, umesto reči »za« pisati reč »na«.

Član 42 postaje član 43 

Primljen je bez izmene.

Naslov liznad1 člana 43 koji postaje član 44 na kraju, mesto reči 
»oblasti« staviti »autonomne oblasti«.

Član 43 postaje član 44 

Primljen je bez izmene.

Član 44 postaje član 45 

U drugom redu briše se reč »obavezno«.

Član 45 postaje član 46 

U prvom stavu, četvrti red, umesto reči »koji pretstavlja ju jednu 
' narodnu republiku« staviti »izabranih od pretstavničkog tela jedne na

rodne republike.«

Član 46 postaje član 47 

U prvom stavu, prvi 'i drugi red, umesto reči »Ako Savezno veće 
ne prihvati tekst zakona ili drugog akta koji je usvojilo Veće naroda,« 
staviti »Ako se tekst zakona ili drugog akta. koji je usvojilo Savezno 
veće ne slaže s tekstom usvojenim u Veću naroda,«. U četvrtom redu, 
mesto reči »Ako se ni tada ne postigne saglasnost,« staviti »Ako i tada 
ostane nesaglasnost u tekstovima,«.U trećem stavu, treći red, ;za reči 
»saglasnost« staviti zapetu.

Član 47 postaje član 48 

U prvom redu bnsati reč »obavezno«. U drugom redu umesto reči 
»predlogu« staviti »potrebi donošenja«. U istom redu, iza reči »predlog« 
staviti »zakona«.

Član 48 postaje član 49 

Menja se < glask »Poslovnik Saveznog veća sadrži i odredbe o 
radu Veća naroda. Ove odredbe važe kad ih usvoji Veće naroda na 
odvojenom sastanku.«

U naslovu 'znad člana 49 koji postaje član 50 umesto reči »Na
rodne skupštine« pisati »Skupštine«.

Član 49 postaje član 50 

U prvom, drugom i četvrtom stavu reč »Pretsednik« pisati malim 
slovom.

U drugom redu, prvog stava, umesto reč« »Skupštine. Skupština 
bira sebi i« staviti »Skupštine,« a na kraju drugog reda, iza reči »pot- 
pretsednika i« staviti reč »jednog«. U drugom stavu, u prvom red>u,
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umesto reči »za vreme za« staviti »na vreme na«. U četvrtom stavu, 
drugi -red, brisati reč »svoju«.

Član 50 postaje član 51 
U prvom redu, umesto reči »za vreme od jedne godine« staviti 

»na godinu dana«. U drugom stavu, u prvom redu, umesto reči »svaku 
sednicu« staviti »svaki sastanak«.

Član 51 postaje član 52 
Primljen je bez izmene.

Član 52 postaje član 53 
U drugom stavu, u drugom redu, umesto reči »po« stavit« »o«. 

U trećem stavu, poslednji red, umesto reči »usmeno« staviti »lično«.

Član 53 postaje član 54 
U četvrtom redu, prvi sta.v, umesto reči »prava« staviti »pravo«. 

Treći stav menja se i glasi: »Sresko odnosno gradsko veće narodnog 
odbora u kome narodni poslamk ima pravo odbornika, ima pravo zahte
vati od narodnog poslanika da ob a vest i Savezno veće odnosno Skup
štinu o njegovom predlogu ili mišljenju, ako se odnose na pitanja iz 
nadležnosti Saveznog veća odnosno Skupštine. Narodni poslanik je 
dužan da takav predlog ii5 mišljenje izloži.« Četvrti stav briše se.

Član 54 postaje član 55 
U prvom stavu, treći red, umesto reči »prava« staviti »pravo«. 

Drugi stav menja se i glasi: »Veće proizvođača u kome narodnii posla
nik 'ima pravo odbornika može zahtevati od poslanika da oba/vest1 Veće 
proizvođača odnosno Skupštinu o njegovom predlogu ili mišljenju ako 
se odnose na pitanja iz nadležnosti Veća proizvođača odnosno Skup
štine. Narodrn poslanik je dužan da takav predlog ili mišljenje izlož-.« 
Stav treći briše se.

Član 55 postaje član 56
Stav treći briše se.

Član 56 -postaje član 57 
Stav prvi menja se i glasi: »Narodni -poslanik ne može biti pozvan 

na odgovornost, lišen slobode niti kažnjen za ;zraženo mišljenje ili dat 
glas u Skupštini.« U drugom stavu, četvrti red, umesto reči »dužem 
trajanju od pet godina ili teža kazna.« staviti »trajanju dužem od pet 
godina.« U trećem stavu na kraju brisati tačk u 1 staviti zapetu i dodati 
reći »uz naknadnu potvrdu doma.«.

Član 57 postaje član 58 
Primljen je bez izmene.

Član 58 postaje član 59 
U prvom stavu, drugi red, umesto reči »za« staviti »na« a mesto 

rečii »domova« staviti »veća«. Na kraju ovog stava brisati tačku 
i staviti reči »i komisijama.«
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Član 59 postaje član 60 

U prvom i drugom stavu, u drugom redu, brisati reč »koga«.

Član 60 postaje član 61 

U prvom stavu, umesto reči »Savezno veće i Veće proizvođača« 
staviti »Veća Skupštine«. U trećem stavu, u prvom redu brisati 
reč »oceni«.

U naslovu kznad člana 61 koji postaje član 62 dodati na osnovu 
amandmana Vlade reči »i komisije«.

Član 61 postaje član 62 

Stav drugi i treći spajaju se u stav drugi koji glasi: »Svaki dom 
može obrazovati stalne odbore i za druga pitanja iz svoje nadležnosti, 
kao i anketne odbore i, druge odbore .i komisije za vršenje posebnih 
zadataka.«.

Kao stav treći usvojen je amandman Vlade, koji glasi: »Savezna 
narodna skupština ima stalnu komisiju za tumačenje zakona.« U četvr
tom stavu, u prvom redu, briše se reč »jedinstven5« a iza reči »odbori« 
stavljaju se reči »i komisije« kao amandman Vlad:n.

Član 62 postaje član 63 

U prvom stavu, iprvi red, iza rečii »odbora« staviti »ili komisija«. 
Drugi stav rnenja se i glasi: »Pretsednik Skupštine ne može biti član 
odbora ili komisije.«

Član 63 postaje član 64 

U trećem stavu, prvi red, brišu se reči »ii dužnost« a u četvrtom 
redu, ispred reći »ustanova« staviti »samoupravnih«.

Član 64 postaje član 65 

Primljen je bez izmene.

Član 65 postaje član 66 

U .poslednjem stavu, mesto reči »pozvati .poslanika« staviti »pozi
vat5 narodnog .poslanika«.

Član 66 postaje član 67 

U drugom redu, posle reči »organa« staviti zapetu i dodati reči 

»samoupravnih ustanova«.

Član 67 postaje član 68 

Primljen je bez izmene.
Član 68 postaje član 69 

Prvi stav briše se. Stari stav treći, postaje stav iprvi-. Iza reči »Ko
misija« staviti »za tumačenje zakona«. Stari stav četvrti postaje stav 
drugi. U prvom redu ovog stava posle reči »podneti« staviti dve tačke. 
U drugom redu umesto reči »odbori domova« staviti »odbor doma« i
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umesto reč> »savezni Vrhovni« staviti »Savezni vrhovni«. Star5 stav 
peti postaje stav treći. Stari stav šesti postaje stav četvrti. U drugom 
redu, umesto reči »saveznih ;i republ:čkih« stavbi »saveznog i republič
kog«. Stari stav sedmi briše se a starii stav drugi postaje stav pet’. 
Poslednji stari stav ostaje nepromenjen kao šesti stav u ovom članu.

Član 69 .postaje član 70 

U trećem redu, br;sati reč »državne«.

Član 70 postaje član 71 

Druga rečenica tačke 2) postaje tačka 3), a stara tačka 3) postaje 
tačka 6).

Član 71 postaje član 72 

Drugi stav menja se i glasi: »Pretsedmk Republike ima pravo zadr
žati od izvršenja -akt Saveznog izvršnog veća s kojim se ne slaže, uz 
obavezu da sporno pitanje odmah iznese pred Saveznu narodnu skup
štinu radi donošenja odluke. U tom slučaju pretsednik Skupštine dužan 
je odmah sazvati sednicu Skupštine.«

Član 72 postaje član 73

U prvom stavu, prvi red, >?za reči »snaga« staviti tačku, a ostatak 
rečenice brisati. U drugom stavu, umesto reči »generale, admirale« 
staviti »generale i admirale, kao«. U drugom redu istog stava, umesto 
»koje zakon« staviti »za koje to zakon«.

Član 73 postaje član 74 

U petom stavu na kraju brisati tačku i dodati »od ukupnog broja 
svih narodnih .poslanika.« Šesti stav menja se i glasi: »Pretsednik Re
publike odmah po svom izboru polaže zakletvu pred Saveznom narodnom 
skupštinom na zajedničkoj sednki oba doma.«

Član 74 postaje član 75 

Primljen je bez izmene.

Član 75 postaje član 76 
U drugom stavu, prvi red, umesto reči »polaže« staviti »podnosi« 

a u drugom redu, umesto reči »račun« staviti »izveštaj«.

Član 76 postaje član 77 

Stav prvi briše se, a dodaje se kao amandman Vlade nov prvi stav 
koji glasi: »Pretsednik Republike bira se na vreme na koje je Savezna 
narodna skupština izabrana, ali ga Skupština može razrešiti i pre isteka 
tog vremena.«

Član 77 postaje član 78 

Dodaje se nov prvi stav, koji glasi: »Pretsednik Republike ne uče
stvuje u glasanju Savezne narodne skupštine.«. I to je amandman Vlade. 
Stari tekst člana 77 sada 78 postaje drugi stav novog člana 78. U dru
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gom redu, umesto reči »koga odredi Savezno izvršno veće.« pisati 
.»Saveznog izvršnog veća koga Veće odredi.«

Član 78 -postaje član 79 

U 'tač. 1), u drugom redu, iza reči »plana« mesto reči »i« staviti 
zapetu i pisati reč »saveznog« a iza reči »skupštine« staviti zapetu. 
U drugoj tački, umesto reči »i druge zakonske predloge;« stavit' 
»i podnosi ih Skupštini; sastavlja ii podnosi predloge zakona;«. U trećoj 
tački, umesto reči »utvrđuje« staviti »određuje«. U tački šestoj, u tre
ćem redu, brisati reč »državne«.

Član 79 postaje član 80 

U drugom redu, umesto »Ustava« staviti »ustava«.

Član 80 postaje član 81 

Primljen je bez izmene.

Član 81 postaje član 82 

Stav prvi menja se se i glasi: »U Savezno izvršno veće bira- se 
trideset do četrdeset i pet narodnih poslanika iz reda članova Saveznog 
veća.« Stav drugi briše se. Stav treći postaje stav drugi. Stav četvrti 
postaje stav treći i na osnovu amandmana Vlade brišu se reči »i razre- 
šenje pojedinih njegovih članova«. Na osnovu amandmana Vlade briše 
se poslednji stav.

Član 82 postaje član 83 

Na osnovu amandmana Vlade ovaj član menja se i glasi-: »Sa
vezno izvršno veće ima dva i-li više potpretsednika.

Potpretsednike bira iz reda svojih članova Savezno izvršno veće 
koje ih i razrešava.«

Član 83 -postaje član 84 

Na osnovu amandmana Vlade dodaje se nov drugi stav koji glasi: 
»Savezno izvršno veće bira se na vreme na koje je Savezna narodna
skupština izabrana, al’ Skupština može celo Veće ili pojedine njegove
članove razrešiti i pre isteka tog vremena.« Stari stav drugi postaje 
stav treći, merija se i g.lasi: »Savezno izvršno veće ostaje na dužnosti 
i posle raspuštan ja Skupštine do ’ zbor a novog Veća.«

Član 84 postaje član 85 

U prvom stavu, prvi red, umesto reči »je dužno« staviti »dužno je«. 
U trećem stavu, prvi red, umesto reč5 »izveštaje« staviti »izveštaj«. 
Dodaje se nov četvrti stav kojii glasi: »Ako Skupštma u toku pretresa 
ustanovi da neki akt Saveznog« izvršnog veća nije u saglasnosti sa 
zakonom može ga ukinuti.« Stari stav četvrti postaje stav -peti.

Član 85 postaje član 86
Primljen je bez izmene.
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U drugom 5 trećem redu, umesto' reči »zakonskih predloga, ure
daba i drugih akata Saveznog izvršnog veća,« staviti »predloga zakona, 
uredaba i drugih svojih akata,«.

Član 87 postaje član S8 

Primljen je bez izmene.

Član 88 postaje čla.n 89 

U drugom stavu, drugi red, umesto rečce »s« staviti »sa«.
Naslov iznad člana 89, koji postaje član 90, na osnovu amandmana 

Vlade menja se ii glasi: »V. SAVEZNA UPRAVA«.

Član 89 postaje član 90 

U drugom i trećem redu prvog stava brisati reč »saveznim«.
U drugom stavu, drugi red, brisati reči »kao ■!« a u trećem redu, umesto
reči »u onim poslovima čije je« staviti »kad je njihovo«. U trećem stavu, 
drugi red, brisati reč »državne«. Na osnovu amandmana Vlade dodaje 
se nov četvrt1' stav koji glasi: »U neposrednom izvršenju zakona sa
vezni organi uprave donose upravne akte, preduzimaju upravne radnje, 
i donose propise na koje su ovlašćeni.«

Član 90 postaje član 91 

Primljen je bez izmene.

Član 91 postaje član 92

Dodaje se nov drugi, stav, koji glasi: »Savezni državni sekretari
jati jesu: Državni sekretarijat za inostrane poslove, Državni sekreta
rijat za poslove narodne odbrane, Državni sekretarijat za unutrašnje 
poslove, Državni sekretarijat za poslove narodne privrede i Državni 
sekretarijat za poslove budžeta i državnu administraciju.« Stari stav 
drugi postaje stav treći, menja se i glasi: »Državni sekretarijati osni
vaju se, spajaju i ukidaju zakonom.« Stari stavov5 treći i četvrti po
staju novi član 93 a stari član 92 briše se.

Novi član 93

Primljen je bez izmene.

Član 93 postaje član 94 

Kao amandman Vlade dodaje se novi stav drugi, koji glasi: »Dr
žavnog sekretara za inostrane poslove postavlja Savezno izvršno veće 
iz reda svojih članova.«. Stari stavovi 2 i 3 postaju stavovi 3 i 4 novog 
člana 94.

Član 94 postaje član 95 ч

Primljen je 'bez izmene.

Član 86 postaje član 87
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Član 95 postaje član 96 

U drugom stavu, u prvom redu, brišu se reči »samo na. osnovu 
zakona«. Na kraju stava briše se tačka i dodaju reči »samo kad je na 
to zakonom ovlaš će no«.

Član 96 postaje član 97 

U prvom redu, umesto reči »je dužno« staviti »dužno je«.

Član 97 postaje član 98 

U prvom i drugom redu, prvog stava, umesto reči »upravnih 
organa« staviti »organa državne uprave«. U drugom stavu, u drugom 
redu, -iza reč: »uprave« staviti zapetu.

Član 98 postaje član 99 

U drugom stavu, druga rečenica menja se i glasi: »Država ima 
pravo na naknadu od službenika koji je svojim nezakonitim radom 
štetu učinio.«

Naslov iznad člana 99, koji postaje član 100, na osnovu amandmana 
Vlade menja se i glasi: »III. NAČELNE ODREDBE 0 REPUBLIČKIM 
ORGANIMA VLASTI«.

Član 99 postaje član 100 
Primljen je bez izmene.

Član 100 postaje član 101 
Primljen je bez izmene.

Član 101 postaje član 102 

Primljen je bez izmene.

Član 102 postaje član 103
Mesto re'či »za« staviti »na«.

Član 103 postaje član 104
U trećem stavu, u trećem redu, brisati reč »odgovarajućih«.

Član 104 postaje član 105
U prvom stavu, u trećem redu, mesto reči »akata u« staviti 

»akata iz«. Drugi stav menja se i glasi: »Izbor izvršnog veća i izbor 
drugih državnih organa vrši se na zajedničkoj sednici oba doma.« Stav 
treći briše se.

Član 105 postaje čla.n 106 
U poslednjem redu ovog člana iza reči »veću« stavlja se tačka a 

ostatak rečenice brse se.

Član 106 postaje član 107 
Na osnovu amandmana Vlade stav prvi menja se i glasi: 
»Izvršno veće vrši poslove iz svoje nadležnosti na osnovu i u 

okviru saveznog i republičkog ustava, saveznih i republičkih zakona, 
kao ; saveznih uredaba.«
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Drugi stav menja se i glasi: »U izvršno veće republička- narodna' 
skupština bira petnaest do .trideset narodnih poslanika iz reda članova 
republičkog veća.«

Član 107 postaje član 108 

Na osnovu amandmana Vlade u stavu drugom, briše se zapeta u 
drugom redu, iza reči »sedmcama« kao i reči »stara se o .izvršenju 
uredaba i drugih akata izvršnog veća«. Kao amandman Vlade dodaje 
se novi stav treći, koji glasi: »Pretsednik izvršnog veća ima pravo za
držati od izvršenja .akte izvršnog veća s 'kojima- se ne slaže, uz obavezu 
da sporno pitanje odmah iznese pred republičku narodnu skupštinu radi 
donošenja odluke.«

Član 108 postaje član 109 

U drugom stavu, u drugom redu, brisati reči »i saveznih uredaba«. 
Poslednja rečenica, drugog stava, menja se i glasi: »Izvršno veće može 
donositi propise za izvršenje saveznih zakona i1 saveznih uredaba samo 
ako je za to ovlašćeno saveznim zakonom 41 i uredbom.«

Član 109 postaje član 110 

Na kraju drugog stava brisati reči »narodne republike«.

Član 110 postaje član 111 

Stav drugi menja se i glasi: »Republički organi uprave neposredno 
izvršuju republičke zakone ii propise (izvršnog veća narodne republ'ke 
kad je njihovo izvršenje republičkim ustavom ili zakonom stavljeno u 
nadležnost republičkih organa uprave. Republički organi uprave nepo
sredno izvršuju savezne zakone .i propise Saveznog izvršnog veća 
i saveznih organa uprave kad je njihovo izvršenje saveznim zakonom 
ili uredbom stavljeno u nadležnost republičkih organa uprave.« Stav 
treći menja se i giasii: »Sem propisa čije je iizvršenje 6tavljeno u nad
ležnost saveznih ili republičkih organa uprave, savezne i republičke za
kone i druge prop:se neposredno izvršuju narodni odbori.«

» Član 111 postaje član 112 
Menja se ii glasi: »Narodna republika donosi samostalno svoj 

ustavni zakon u skladu sa načelima ovog zakona.«
Naslov iznad člana 112, koji postaje član 113, menja se na osnovu 

amandmana Vlade i glasi: »IV. NAČELNE ODREDBE O ORGANIMA 
VLASTI AUTONOMNE POKRAJINE I AUTONOMNE OBLASTI«.

Član 112 postaje član 113 

Stav prvi menja se i glasi: »Obezbeđuju se autonomna prava 
Autonomne Pokrajine Vojvodine i Autonomne Kosovsko-metoh’ske 
Oblasti.« Dodaje se novi drugi stav koji glasi: »Autonomna prava 
autonomne pokrajine i autonomne oblasti utvrđuju se Ustavom Na
redne Republike Srbije.« Star' stav drugi postaje stav treći, menja se
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i glasi: »Najviši organ vlasti autonomno pokrajine je pokrajinska na
rodna skupština.« Stari stav treći postaje stav četvrti, menja se i glasi: 
»Najviši organ vlasti autonomne oblasti je oblasni narodni odbor.« 
Stari stav četvrti postaje stav peti.

Član 113 postaje član 114

U prvom stavu, drugi red, umesto reči »sa« pisati »s« a umesto 
reči »nadležnost« pisati »nadležnosti«. Drugi stav menja se i glasi: 
»Autonomna pokrajina i autonomna oblast donose samostalno svoje 
statute kojima, u saglasnosti sa Ustavom Narodne Republike Srbije, 
utvrđuju organizaciju i nadležnost svojih organa vlasti.«

Član 114 postaje član 115

U drugom stavu, prvi red, umesto reči »Savezna narodna skup
ština« staviti »Narodna skupština FNRJ«.

3.
Izveštaj o Predlogu zakona o sprovođenju Ustavnog zakona o saveznim

i republičkim organima vlasti

Diskusija u Zakonodavnom odboru Saveznog veća o ovom zakon
skom predlogu izvršena je na eednici od 7 januara, a u Zakonodavnom 
odloru Veća naroda takođe na sednici od 7 januara. Za članove redak- 
cione komisije oba su odbora izabrala* iste članove koji su sač-njaval* 
redakcionu komisiju za Predlog ustavnog zakona. U oba odbora ovaj 
zakonski predlog usvojen je jednoglasno posle izveštaja redakcione 
komisije, sa izmenama n dopunama koje su odbori izvršili.

Va.žnije učinjene izmene jesu:

Naslov ovog zakonskog predloga prilagođen je izmen jenom naslovu 
Predloga ustavnog zakona.

Brisan je stav drugi člana 9, kojim je bilo predviđeno da će Na
rodna skupština .FNRJ doneti odluku o svom raspuštan ju najdalje do 
kraja februara 1953 godine. Ovo je izvršeno iz razloga što se smatralo 
da je nepotrebna ovakva odredba pored čitavog niza ustavnih odredaba 
koje jasno ukazuju na privremeni karakter Narodne skupštine FNRJ u 
sadašnjem sastavu, a posebno s obzirom na odredbu stava 1 člana 9 
Predloga zakona.

U članu 20 tač. 2 i 3 Predloga zakona izvršene su takve dopune iz 
kojih nesumnjivo proizlazi da su ovlaštenja koja se daju Saveznom 
izvršnom veću da u hitnim slučajevima svojim uredbama dovodi posto
jeće zakone u saglasnost sa Ustavnim zakonom, kao i da menja pre
sečne stope akumulacije ii fondova, data samo za strogo ograničeno , 
vreme, tj. do početka rada Savezne narodne skupštine.

Konačno, od važnijih 'zmena i dopuna koje su izvršili zakonodavni 
odbori, treba istaći izmenu odnosno dopunu člana 25 koja ukazuje na
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potrebu da. se ovaj Predlog zakona ima donetii po postupku po kome se 
vrši promena Ustava, tj. na osnovu odredaba člana 72 Ustava FNRJ od 
31 januara 1946 godine.

4.

Izmene i dopune koje su u Predlogu zakona o sprovodenju Ustavnog 
zakona o saveznim i republičkim organima vlasti uneli zakonodavni 

odbori Saveznog veća i Veća naroda

Na osnovu pretresa svakog člana Predloga zakona o ©provođenju 
Ustavnog zakona o saveznim i republičkim organima vlasti, a po po
stignutoj saglasnosti redakcione komisije oba odbora, zakonodavni od
bori oba veća predlažu Saveznom veću i Veću naroda sledeće izmene
i dopune u tekstu navedenog zakonskog predloga:

Naslov zakona menja se i glask »Predlog zakona o sprovodenju 
Ustavnog zakona o osnovama društvenog i političkog uređenja i save
znim organima vlasti«.

Član 1

U prvom redu, umesto reči »Ustavni zakon o saveznim i republič
kim organima vlasti,« staviti »Ustavni zakon o osnovama društvenog
i političkog uređenja i saveznim organima vlasti,«.

Član 2

Ü drugom i trećem redu, prvog stava, umesto reči »koji joj se 
ovim zakonom određuju.« staviti »određene ovim zakonom.«

Član 3

U prvom redu, umesto reči »Savezno veće i Veće naroda« staviti 
»Narodna skupština FNRJ«.

Član 4

U drugom redu, umesto reči »stalnu komisiju« staviti »Konrsiju«. 
U trećem redu, umesto broja »68« pisati »62«.

Član 5

Treći stav ovoga člana postaje stav drugi a stav drugi postaje 
stav treći.

Član 6
Primljen je bez izmene.

Član 7

U trećem stavu, trećem i četvrtom redu, iza reči »planova« brisati 
reči »za razrađivanje važnijih privrednih pitanja,«.

Član 8

U drugom redu, iza reči »odrede« brisati zapetu.
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Prva rečenica prvog stava menja se 5 glasi: »Kad završi poslove 
određene ovrni zakonom, Narodna skupština FNRJ doneče odhiku o 
svom raspuštanju.« Druga rečenica prvog stava postaje stav drugi 
ovog člana. Stari stav drugi briše se.

Član 10
Primljen je bez izmene.

Član 11
Primljen je bez izmene.

Član 12

U petoj đački', četvrti red odozdo, iza reči »postupka« staviti reč 
»oni-h« a umesto reč'- »koji je« staviti »koje su«. U šestoj tački na kraju, 
umesto reči »Zavod za planiranje;« staviti' »Savezni zavod za privredno 
planiranje;«. U osmoj tački, u drugom i trećem redu, brisati iza reči1 
»politiku« zapetu kao i reči »ukoliko prema odredbama Ustavnog zakona 
spadaju u nadležnost federacije,«.

Član 13
Primljen je bez izmene.

Član 14
Primljen je bez izmene.

Član 15 \

U drugom redu, umesto broja »78« pisati »79«.

Član 16

U drugom stavu, treći red, u zagradi iza »st. 4« dodat: reči »Zakona
o državnim službenicima«.' U trećem stavu, prva rečenica menja se i 
glasi: »O službeničkim odnosima službenika Savezne narodne skupštine 
rešava sekretar Savezne narodne skupštine.« a ostatak rečenice brisati. 
Poslednja rečenica trećeg stava postaje stav četvrti, menja se i glasi: 
»Protiv rešenja sekretara Savezne narodne skupštine i sekretara Sa
veznog izvršnog veća o službeničkim odnosima može se pokrenuti samo 
upravni spor.«

Član 17

Primljen je bez izmene.
Član 18

U četvrtom redu prvog stava brisati »17 st.«.

Član 19

U prvom redu, prvog stava, umesto reči »Protiv« staviti »O žalbama 
protiv«. U drugom redu, brisati reč »državne«. U trećem redu, iza reči 
»kao i« staviti »o žalbama«. U petom i šestom redu, brisati reč? »o žalbi«.

Član 9
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Član 20

U drugoj tački, u drugom redu, iza reči »kao ’ da« staviti »do po
četka rada Savezne narodne skupštine«. U trećoj tački, u prvom redu, 
iza reči »da« staviti »do .početka rada Savezne narodne skupštine«. 
U četvrtoj tački, u drugom redu, brisati reč »državne«. U ,petoj tački, 
u drugom redu, brisati reči »koji sad .postoje« a u četvrtom redu, -za 
reči »ostaju« staviti zapetu. U šestoj tački, umesto reči »da postojeće 
savezne drža.vne« u prvom redu, pisati »da savezne upravne«.

Član 21

U drugom redu, umesto reči »će svojim propisima« staviti »mogu 
do donošenja saveznih propisa«.

Član 22

Primljen je bez izmene.

Član 23

U prvom stavu, u poslednjem redu, umesto »revizija ii prepisi
vanje biračkih spiskova.« stavit' »njihov-a revizija, i prepisivanje.«.

Član 24

U drugom redu, .iza reči »organe« brisati zapetu.

Član 25

Menja se i glasi: »Ovaj zakon stupa na snagu danom proglašenja 
na zajedničkoj sednici oba doma Narodne skupštine FNRJ«.

5.

Podnoseći Narodnoj skupštini ovaj izveštaj zajednički, oba zako
nodavna odbora izjavljuju da su se prihvatili pretresa Predloga ustav
nog zakona sa uverenjem da stupanj koji je razvitak naše države i 
našeg društva dostigao za nekoliko godina otkako smo se oslobodili 
duhovnog pritiska « imperijalističkih zahvata u našu slobodu « neza
visnost od strane sovjetskih birokratskih upravljača, imperativno nalaže 
da celokupni, naš ustavni poredak bude doveden u sklad sa sv'ma onim 
dubokim promenama koje su u toku poslednjih godina ostvarene u 
osnovama, našeg društvenog i političkog života. Tempo našeg društve
nog razv'tka i za taj razvitak karakteristična stalnost promena, pro- 
mena koje §e ne mogu zaustaviti beleženjem jedne njihove etape u 
osnovni zakon države, nisu dopustili, da se Ustav od 1946 godine pro- 
meni u celini i zameni jednim novim ustavom. Bio je potreban baš takav 
ustavni zakon kao što je ovaj koji se Skupštini predlaže, koji se, 
odlučno ukidajući niz glava Ustava od1 1946, ipak ne sastoji od izmena
i dopuna, koji se svojom sadržinom i. konstrukcijom ne utapa u taj
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Ustav, ne stapa sa njegovim preostalim odredbama u formalnu celinu, 
već, menjajući ga i ostavljajući ga u po jedrn im delovima i odredbama, 
stoji samostalno pored njega, kao suštinski novi ustav, kao dokumenat 
sadašnjice i dokumenat za budućnost, od koga će naš društveni razvitak 
ići dalje napred, razvijaju#, proširujući' i dopunjujući njega, ovaj 
Ustavni zakon, a postepeno gaseći deo po deo Ustava od 1946 godine. 
Zakonodavni odbori pozdravili su što je u Predlogu ustavnog zakona, 
pod naslovom »Federativna Narodna Republika Jugoslavija«, unet 
njegov prvi deo, koji jasno 5zražava nove osnove našeg društvenog i 
političkog uređenja, koji pretstavlja »Magnu kartu« suvereniteta našeg 
radnog naroda, njegovog samoupravljanja i samoupravljanja nepo
srednih proizvođača, izraz razvitka do koga je danas došla naša socija
listička demokratija. Naš radni narod i neposredni: proizvođači, radnička 
klasa i radno seljaštvo, ;mali su pravo i potrebu da dobiju ovu »Magnu 
kartu«, da njihova novostečena prava osiguraju osnovnim zakonom 
države od svake opasnosti koja bi tim (pravimaipretilaod ostataka 'biro
kratizma, da ta prava budu proglašena i ustavno zajemčena. A i za svet 
izvan naših granica ova deklaracija prava radnog naroda i neposrednih 
proizvođača ima značaj dokumenta koj; svetu pretstavlja današnju Ju
goslaviju kao zemlju koja čvrsto i: nepokolebljivo korača putem socija
lističke demokratije.

Zakonodavni odbori pozdravili su osim taj deo u celini naročito još
i njegov prvi član koji Jugoslaviju označava kao socijalističku demo- 
kratsku državu suverenih i ravnopravnih naroda.

Baš iz svih tih razloga zakonodavni odbori rešili su da usvoje nov 
naslov za ovaj Ustavni zakon, u kome dolaze do izražaja nove osnove 
društvenog 'i političkog uređenja zemlje koje su naročito u tom delu 
sadržane, a sadržane su, inače, i u čitavom zakonskom predlogu, pošto 
sve odredbe o organima vlasti počivaju na njima.

Dosledno sprovođenje načela o jedinstvu vlasti i ukidanje vlade kao 
najvišeg izvršnog i upravnog organa državne vlasti; garantovanje je
dinstvenosti socijalističkog društvenog poretka i pravnog sistema, kao i 
privrednog sistema; jasno utvrđivanje prava i dužnosti federacije, jasni 
odnosi republika u federaciji i prema federaciji i svođenje funkcija fede
racije na meru neophodnih poslova u opštem interesu bratske ravno
pravne zajednice naših naroda; jasno utvrđivanje i garantovanje osnov
nih i samoupravnih prava radnog naroda, neposrednih proizvođača, 
građana i organizacija; utvrđivanje» garantovanje samoupravnih prava 
narodnih odbora kao osnovnih organa vlasti na njihovom području; 
uloga Narodne skupštine kao pretstavnika narodnog suvereniteta
i najvišeg organa vlasti u federaciji obezbeđujući joj tu ulogu stvarno 
kroz njena prava kao celine, kao domova i veća, odbora i1 komisija, kroz 
njen odnos prema svojim novim 'izvršnim organima, Pretsedniku Repu
blike i Saveznom izvršnom veću koji su ovim Predlogom ustavnog za-
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kona ustanovljeni; postavljanje upravnih organa na novu osnovu, itd. —  
to su neka od' najvažnijih obeležja Ustavnog zakona koji se Skupštini 
predlaže.

U toku svoga rada, zakonodavni odbori ulagali su sve svoje napore 
na to da u stalnoj saradnji sa pretstavnicima vladinog Predloga dopri
nesu sve što mogu da se tekst Predloga poboljša tako da novi Ustavni 
zakon može da odgovori svom velikom istoriskom zadatku i značaju.

*

Predlog zakona o sprovodenju Ustavnog zakona rezultat je činje
nice što Predlog ustavnog zakona i njegovo usvajanje od strane Na
rodne skupštine FNRJ unosi' bitne promene u sistem organizacije sa
veznih organa vlasti.

Za potpunu reorganizaciju saveznih organa vlasti na novim osno
vama potrebno je da se raspusti sadašnja Narodna skupština FNRJ i 
da se izvrše izbori za Saveznu narodnu skupštinu, jer se Predlogom 
ustavnog zakona bitno menja i ustrojstvo najvišeg organa vlasti fede
racije. Međutim, to ne isključuje mogućnost i potrebu, da se već u mo
mentu donošenja Ustavnog zakona, dakle pre izvršenih izbora za Sa
veznu narodnu skupštinu, organizacija saveznih organa vlasti ne prila
godi do najveće mere novom sistemu organizacije. Ova potreba se na
meće, a mogućnosti postoje da se naročito savezni izvršni organi, kao
i savezni organi uprave prilagode ovom novom sistemu organizacije.

U ovakvoj situaciji Predlog zakona o sprovodenju Ustavnog za
kona morao je po prirodi stvari da dobije privremeni karakter, tj. da 
svojim odredbama dade samo privremena rešenja, koja će zadovoljiti 
potrebe organizacije saveznih organa vlasti i njihovo funkcionisanje za 
raizdoblje od donošenja Ustavnog zakona pa do izbora Savezne naredne 
skupštine, kada će nov sistem organizacije saveznih organa vlasti i 
uprave bti u 'potpunosti sproveden u skladu as Ustavnim zakonom.

б.

Podnoseći Narodnoj skupštini FNRJ, njenom Saveznom veću * 
Veću naroda, Predlog ustavnog zakona o osnovama društvenog i poe
tičkog uređenja i saveznim organima vlasti i Predlog zakona o spro
vodenju Ustavnog zakona o osnovama društvenog i političkog uređenja
i saveznim organima vlasti, sa izmenama ' dopunama koje su u oba 
zakonska predloga odbori uneli na predlog članova odbora ili pretstav- 
nika Vlade, Zakonodavni odbor Saveznog veća 5 Zakonodavni odbor 
Veća naroda« mole Narodnu skupštinu da oba zakonska predloga usvoji 
u tekstu koj; odbori predlažu.
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Za svog zajedničkog izvestioca odbori su odredili narodnog posla
nika i pretsednika Zakonodavnog odbora Veća naroda Mošu Pijade.

Beograd
10 јашага 1953 godine

Zakonodavni ‘odbor Zakonodavni odbor
Veća naroda Saveznog veća

Pipefoedini'k Pretsodinik

Moša Pijade, s. r. dr Josip Hrnčević, s. r

Sekrete: Sekretar

Gojko Garčević, s r . '  dr Jerko Radmilović, s. r.

Članovi Zakonodavnog odbora Veća naroda:

Ninko Petrovič, s. r., Ladislav Ambrožič, s. r., Dimitrije Bajalica, s. r., 
Sulejman Filipovič, s. r., Fadil Hodža, s. r., Grga Jankez* s. r., dr Hinko 

Krizman, s. r.*,- Slobodan Marjanovič, s. r., Radovan Mijuškovič, s. r., 
dr Miloš Moskovljević, s. r., Tode Nošpal, s. r., Josip Rus, s. r., dr Rade 
Pribićević, s. r., Ida Sabo, s. r., Lidija Šentjurc, s. r., Sreten Vukosav-

ljević, s. r.

Članovi Zakonodavnog odbora Saveznog veća:

Dušan Diminić, s. r., Mehmed Hodža, s. r., Lajčo Jaramazović, s. r.. 
Isa Jovanovič, ß. r., Velibor Ljujić, s. r., Mara Naceva, s. r., Milan 
Popovič, s. r., Đuro Salaj, s. r., dr Ivo Sunarič, s. r., Boško šiljego- 
vić, s. r., dr Maks Šnuderl, s. r., dr Metod Mikuž, s. r., dr Milorad Vlaj- 

ković, s. r., Veljko Zeković, s r., dr Edhem Čamo, s. r.



P R E D L O G
AM ANDM ANA NA PREDLOG USTAVNOG ZAKONA O OSNOVAM A 

DRUŠTVENOG I POLITIČKOG UREĐENJA I SAVEZNIM  

ORGANIM A VLASTI

Naslov zakon,a
\ * . .

U naslovu zakona, iza reči »političkog uređenja«, umetnuti reči 
»Federativne Narodne Republike Jugoslavije«, tako- da naslov glasi:

»Ustavni zakon o osnovama društvenog i političkog uređenja 
Federativne Narodne Republike Jugoslavije i saveznim organima 
vlasti«.

Član 7
U stavu 1, alineja 5, četvrti red, posle reči »općenarodnom imo

vinom« ostaviti tačku i zapetu, a dalji tekst izmeni ti tako da glasi: »u 
pravu upravljanja opštine i grada svim zemljištima i zgradama koji su 
•opštenarodna imovina, ukoliko to -pravo ne pripada' drugim državnim 
organima, privrednim organizacijama, ustanovama i zajedicama;«

Član 15
U stavu 1, tač. 9, umesto reči »teritorijalnih promena« staviti 

»promena granica«, tako da ova tačka glasi: »odobravanje promena 
granica između narodnih republika koje one sporazumno predlože, i 
resa van je sporova oko njihovog razgraničenja;«.

član 89
U stavu drugom, umesto reči »na odluku Saveznoj narodnoj skup

štini« staviti »pred Saveznu narednu skupštinu radi odlučivanja«.

Član 94
Iza reči »Državnog sekretara za inostrane poslove« umetnuti reč 

:»i državnog sekretara za poslove narodne odbrane».

Član 101
Izmeniti o*vaj član itako da glasi:
»Prava narodne republike vrši: republička narodna skupština nepo

sredno i preko, izvršnog veća kao svog izvršnog organa. Određene



izvršne poslove vrše republički organi uprave prema smernicama-- i pod 
nadzorom izvršnog veća«.

Član 115

Umesto reč' »kad ga Narodna skupština FNRJ proglasi« staviti 
»danom proglašenja na zajedničkoj scdnici oba doma Narodne skup
štine FNRJ«.

I

O B R A Z L O Ž E N J E

Izmena u naslovu Ustavnog zakona predlaže se radi toga da bi 
već iz samog naslova bilo jasno da se radi o društvenom i političkom 
uređenju Federativne Narodne Republike Jugoslavije.

Potreba za izmenom odredbe člana 7, alineja 5, izazvana je time 
što se principijelni značaj ove odredbe sastoji u postavljanju prezump- 
cije u korist opštine ii grada u pogledu upravljanja zemljištima i zgra
dama, dok bi) ona izgubila o-vaj značaj ako bi se odnosila na sve lokalne 
zajednice uključujući i srez. Istovremeno- ovom izmenom se precizira 
da se radi o pravu upravljanja koje pripada lokailnim zajednicama kao 
takvim, pri čemu niie od bitnog značaja preko ikojiih organa one to 
pravo vrše.

S obzirom na nadležnost Državnog sekretarijata za poslove na
rodne odbrane, njegov odnos i povezanost sa Vrhovnim komandantom 
oružanih snaga bilo je potrebno predvideti da se i državni sekretar za 
poslove narodne odbrane postavlja iz reda članova Saveznog 
izvršnog veća.

Izmena u članu 101 je uglavnom redakcione prirode i izazvana je 
potrebom da se formulacija ovog člana dovede u saglasnost sa odgo
varajućom formulacijom člana 14 Predloga ustavnog zakona.

Najzad, izmene u članu 15 tač. 9 i članu 89 su formalnog karaktera
i predlažu se radi poboljšanja formulacija, a izmena u članu 115 pred
laže se radi usaglašavanja sa završnom odredbom Predloga zakona o 
sprovođenju Ustavnog zakona.
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Ш У М И М М м ш

VLADA FNRJ 
IV br. 28 

7 januara 1953 
B eograd 4

PRETSEDNIKU SAVEZNOG VEĆA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ

Dostavljamo Vam predloge Zakona o sprovođenju Ustavnog za
kona o saveznim i republičkim organima vlasti i Zakona o izmenama
i dopunama Zakona o vojnoj obavezi državljana FNRJ koje je Vlada 
FNRJ prihvatila na svojoj sednici i> molimo Vas da ove predloge 
dostavite Zakonodavnom odboru Saveznog veća na dalji postupak.

B e o g r a d

Pretsednik Vlade FNRJ 

Maršal Jugoslavije 

Josip Broz-Tito, s. r.
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П P E Д Л O Г
3AK0HA O СПРОВОЂЕЊУ УСТАВНОГ ЗАКОНА О САВЕЗНИМ И 

РЕПУБЛИЧКИМ ОРГАНИМА ВЛАСТИ

ПРВИ ДЕО

Члан 1

Уставни закон о савезним >и републичким органима власти, про- 
глашен на заједничкој седници оба дома Народне скупштине ФНРЈ ш  
дан. . . .  јануара 1953 године, спроводиће се према одредбама овог 

закона.

Члан 2

Народна скупштина ФНРЈ 'продужиће са радом у садашљем са- 

ставу 'своја два дскма, и извршиће послове 'који jo j >се овим законом 

одређују.
Досадашњи стални одбори Савезног већа и Beha народа, као и 

заједнички стални одбори ових већа, радиће до раопуштања Народне 
скупштине ФНРЈ у свом досадашњем саставу.

Члан 3

Савезно «еће и Behe народа донеће законе о избору .народних по- 
сланика за Савезну «ародну скупштину (Савезно веће и Behe произво- 

ђача) и о њиховом опозивању.

Члан 4

Народна скупштииа ФНРЈ, «а заједничкој .седници оба већа, иза- 

браће сталну комисију за тумачење закона, предвиђену чланом 68 
Уставног закона.

Члан 5

После ступања на снагу овог закона, Савезно веће и Behe народа 
извршиће .на заједничкој седници избор Претседника Републике и Са- 
везног извршног већа према посебном пословнику, који ће донети 
такође на заједничкој седници.

Претседник Републике и Савезно извршно cehe вршиће своје ду- 
жности док Савезна народна скупштина, која he бити изабрана сагласно

5/0



одредбаш Уставног закона, не изврши нов избор Претседника Репу- 
блике и Савезног нзвршног већа.

Избором Претседника Републике и Савезног извршног већа пре- 
стаје са радом Президијум Народне скупштине ФНРЈ и Влада ФНРЈ.

Члан 6
1 1 . • . .

Савезно извршно веће образоваће, сагласно одредбама Уставног 
закона, државне .секретаријате и именовати државне секретаре. Веће 

одређује и дан кад државни секретаријати лочињу са радом.
Даном почетка рада државних .секретаријата престају са радом 

досадашња министарства и савети, као и други органи Владе ФНРЈ, сем 
оних који према одредбама овог закона настављају са радом.

Члан 7

Сви постојећи савезни органи и установе који нису били у саставу 
укинутих мипистарстава и савета Владе ФНРЈ, као и установе v саставу 
тих мишктарстава и савета, настатзиће са радом, у.колико Савезно из- 

вршно веће друкчије не одреди.
Савезна државна арбитража и Главна државна арбитража, које cv 

постојале при Влади ФНРЈ, наставиће са радом као Савезна држасна 
арбитража и Главна државна арбитража.

За научно изучавање развитка и проблема народне привреде, за 
вршеље периодичних анализа привредиог развитка и анализе извршења 

плаш, за израду прнвредних планова, за разрађивање важнијих при- 
вредних питања, као и за давање предлога из области народне при- 

вреде, оснива се Савезни завод за привредно планирање.

Члан 8

Прегседници Савезног већа и Beha народа и no један секретар ових 
•iBeha које већа одреде, остају на дужности до састанка новоизабране 
Савезне народне ■скупштине.

Члан 9

Кад заврши итослове који су jo j овим законом одређени, Народна 
■скупштина ФНРЈ распустиће се. Савезно извршно веће расписаће из- 
боре за Савезну народну скупштину према одредба.ма чл. 22 Уставног 

закона.
Народна скупштина ФНРЈ донеће одлуку о свом распуШтању нај- 

даље до краја фебруара 1953 године.

ДРУГИ ДЕО 

Члан 10

До доношења одговарајућих савезних закона и других прописа, 
•овлашћења П р е з и д и ју м а  Иародне скупштине ФНРЈ, Владе ФНР.1 u
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тБених органа, као и послове из њихозе надлежности, вршиће сагдасно 
•одредбама овог закона савезни органи предвиђен« Уставним законом.

Члан 11

Овлашћења која су посебним законима и другим ‘лрстисиш дата 
Президијуму Народне -скупштине ФНРЈ, Влади ФНРЈ и Претседнику 
Владе односно Претседништву Владе, као и послови из њихове надле- 
жности, преносе се на Савезно извршно веће, уколико то није у супрот- 

ности са одредбама Уставног закона, или за поједине послове овим 
законом «ије друкчије одређено.

Члан 12

Лослови укинутих министарстава, савета и других органа Владе 
ФНРЈ, уколико поједини од тих послова лрема одредбама Уставног 

закона не спадају у надлежност Савезног извршног iBeha или за поје- 
дине послове овим законом није друкчије одређено, преносе се у над- 
.лежност следећих савезних oprana:

1) посло-ви Министарства иностраних послова преносе -се у над- 
.лежност Државног секретаријата за иностраие послове;

2) послови Министарства народне одбране преносе се у надле- 
жност Државног секретаријата за послове народне одбране, уколико ти 
послови не припадају Врховном команданту оружаних онага;

3) послови Министарства унутрашњих послова преносе се у над- 

лежност Државног секретаријата за унутрашње послове;

4) од послова Министарства правосуђа, послови .судоке управе 

:који се однасе на Врховни суд ФНРЈ, «ао и всфење судских статистика, 

изузев кривичне, преносе >се на Претседника Врховног суда ФНРЈ, a 
сви остали послови преносе се у мадлежност Савезнаг извршног већа;

5) од послова Министарства фцнансија преносе се «а Државни 
секретаријат за послове буџета и државну администрацију: састав- 

љање «ацрта савезног буџета, контрола над извршењем -савезног бу- 
џета, израда завршног рачуна о извршењу сагаезног бууета, ттослови 
расходне службе no савезном буџету, пО'Слови у вези са државштм зај- 
мовима, дуговима и потраживањима, послови заштите југословенске 
имовине, имовинских права и интереса у иностранству, послови у вези 
са јавним правобраниоштвом, контрола над употребом дотација из са- 

везног буџета 'самоуправним установама и друштвемим оргаиизацијама, 
послови координације поступка ликвидација установа и опосгупка 

ликвидације привредних организација -који je у току, као м решавање 
о финансиским прекршајима учињеним у овим пословима, —  a сви 
■остали послови преносе се на Државни 'Секретаријат за послове на- 
родне привреде;

6) послови Привредног савета, Савета за пољопривреду и шумар- 
ство, Савета за индустрију и грађевинарство, Савета за саобраћај и
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везе, Савета за пром.ет робом <и Министарства ломорства преносе се у 
надлежност Државног секретаријата за послове народне прнвреде, сем 
послова Главне управе за план која се укида a чиј.и се лослови преносе 
на Завод за планирање;

7) послови Савета за законодавство и изградњу народне власти 
Владе ФНРЈ преносе се у надлежност Савезног извршног већа, сем 
лослова v вези са систематизацијом места коj е je вршила Управа за 
систематизацију, a кој-и се преносе у ладлежност Државног секретари- 
јата за послове буџета и државну администрацију;

8) послови Савета за науку м културу и Савета за народно 
здравље и социјалну политику, уколико према одредбама Уставног за- 
кона спадају у надлежност федерације, преносе се у надлежност Са- 
везног извршног већа;

9) послови Секретаријата Владе за персоналну службу преносе 
•се у надлежност Државнаг 'секретаријата за гсослове буџета и државну 

^дминистрацију;

10) послови Комисије Владе ФНРЈ, усталовљене на основу чл. 42 
Основне уредбе о звањима и платама 'службеника државних органа, 

лреносе .се на шосебан орган који буде основало Савез«о извршно веће;

11) послови Днрекције за информације етреиосе се «а Државни 

секретаријат за иностране послове.

Члан 13

Сва општа овлашћења дата савезним законима појединим мини- 
•стрима, саветима и лретседницима савета Владе ФНРЈ за доношење 
лрописа за извршење закона престају важити даиол! који Савезно из- 
вршно веће одреди за почетак рада државних 'Секретаријата, a сва 
овлашћења која -су им савезним законима и уредбама, шредбама и 
упутствима Владе ФНРЈ дата за регулисање одређемих ттитања пре- 
-носе се на државне секретаре оних државних секретаријата на које 
лрелазе послави одгаварајућег министарства односно савета, уколико 
no одредбама Уставног закона доношење таквих лрописа «е спада у 
ладлежност Савезног извршног већа.

Члан 14

Права и дужности >које су министарства, савети и други органи 

Владе ФНРЈ који >се овим законом укидају врш.или према одређеним 
државним установама у њиховом саставу, лрелазе wa одговарајући др- 
жавни секретаријат, уколико Савезно извршно веће друкчије не 

одреди.
Савезно извршно веће одредиће који ће савезни државни органи 

убудуће вршити према државним установама права и дужности држав- 
.них органа која су досад вршил« органи Владе ФНРЈ који ice овим за- 

icoHQM укидају.
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Савезно извршно веће лоставља, поред службеника поменутих у 
чл. 78 тач. 9 Уставиог закона, потсекретаре и службенике са поло- 
жајем пот-секретара, старешине -самосталших управа, управних установа 

и других самосталних савезних органа управе, претседника и чланове 
Главне и Савезне државме арбитраже, директора железнииа, директора 

пошта, телеграфа и телефона и чланове Главног архивског савета.

Чла« 16

Надлежност која je Законом о државним службенииима прописпна 
за чланове Владе у службеничмим односима -преноси се на државне 
секретаре, a надлежност старешина установа Владе преноси се на ста- 
решиме самосталних управа, управних установа н других .самосталних 
органа државне управе.

Овлашћеља која су no Закону о држапзним службеницима дата 
Претседшжу Владе ФНРЈ за давање сагласности на решења о службе- 

ничким односима државних .службеника прве врсте (чл. 47 ст. 4), за 
решавање о тгремештајима државних службеника (чл. 20 ст. 1), за 
одобравање пријема :страног држављанииа у државну службу (чл. 50 
ст. 4) и за одобравање државиим службеницима да могу примити одли- 
ковање, натраду или псжлон од иностране држа/ве (чл. 28), преносе се 
на Савезно извршно веће.

О службеничким одно-сима •службеиика Народне окупштине решава 
секретар Народне скупштише против чијег се решења може покренути 

само уттравни слор. О службеничким односима службеника администра- 
ције Савезног изиршног већа, које не поставља Савезно извршно веће, 
решава секретар Савезног извршног већа. За постављеље 'Службеника 

прве врсте потребна je саглаоност Савезног шврпгног већа. Против 

решења секретара може се покренути само упраши опор.

Члан 17

Сасезни државни -секретари и државни секретари народних репу- 
блика овлашћују се да доносе прописе о прекршајима w о казнама за 
прекршаје у граииижма у којима je такво овлашћење припадало мини- 
стрима и .саветима Владе ФНРЈ и влада народних република.

Beha за лрекршаје, установљена Основним законом о прекршајима 

при министарствима унутрашњих послова народних република и 'при 
Министарству унутрашњих послова ФНРЈ, постојаће при државним 
секретаријатима за унутрашње послове народних република, односно 
при савезном Државном секретаријату за унутрашње послове.

Чла« 18

Савезно извршно веће може »вршење појединих у-правних послова 
који се no чл. 11 .и 12 овог закона на њега npewoce (поверити .својим

Члан 15
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одборима ii комисијама, a за давање сагласности и за решавање у слу- 
чајевима наведени.м у чл. 16 ст. 2 и чл. 17 ст. 3 овог закона може овла- 
стити једног од својих потпретседника.

Савезно извршно веће <може исто тако поједине управне послове 

који се no чл. 12 овог закона на њега преносе сгавити у надлежност 
других државних oprana.

Члан 19

Против управних аката државног секретаријата или самосталног 
савезног органа државне управе донетих у првом степену v стварима у 
којима се не може водити управни спор, као н против управних аката 
које ови органи доносе у првом степену a за које je одредбама посеб- 
них закона или уредаба предвиђено право жалбе, о жалби решава Са- 
везно швршно веће, уколико законом или уредбом није одређен други 

opra« за решавање no жалби.

Против управних аката одбора, комисија и овлашћеног потпрет- 
седника Савезног извршног већа донетих у првом и другом степену у 
стварима у којима no закону није искључен управни спор, може се 

покренути само управнн спор.
Против управних аката Савезног извршног већа не може се водити 

управни слор.

ТРЕЋИ ДЕО 

Члан 20

Овлашћује се Савезно извршно веће:

1) да до почетка рада Савезне народне скупштине може уређи- 
вати поједина литања из надлежности федерације, ако то захтева при- 
мена новог уставног поретка и привредног система. Савезно извршно 
веће поднеће ове уредбе на иотврду новоизабраној Савезној народној 
скупштини, заједно са својим извештајем о коришћељу овог овлаш- 

ћења;

2) да припрема законске предлоге за усклађивање постојећих 
закона са УстаБним законо.м, >као и да у хитним случајевима својим 
уредбама доводи постојеће законе у .сагласност са Уставним законом, 
уз обавезу да те уредбе поднесе на потврду Савезној народној скуп- 

штини;

3) да мења просечне стопе акумулације и фондоза утврђене у 
Друштвеном плану Федеративне Народне Републике Југославије за 
1953 г од и н у ,  не дирајући у основне пропорције о расподели нацио- 

налног дохотка;

4) да донесе ближе одредбе о утврђивању надлежности државних 
секретаријата и осталих савезних oprana државне управб, као и да
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поједине послове -који су законима дати у надлежност савезним орга- 
нима може преносити на народне републике;

5) да одреди који се самостални органи и комисије који сад по- 
стоје у саставу укинутих органа Владе ФНРЈ укидају и на кога прелазе 

послови из њихове надлежности, a за оне самосталне органе управе и 
комисије који остају да пропише који he савезни орган вршити према 

љима права и дужности који су припадалн укинутом органу Владе;
6) да постојеће савезне државне установе може спајати и уки- 

дати, a права и дужности који према тим установама припадају држав- 
ним органима преносити на друге савезне државне органе.

Члан 21

По извршеној реорганизацији републичких органа управе, народне 

републике ће својим праписима одредити на које се републичке oprane 
управе преносе послови који су савезним прописима стављени у над- 
лежност садашњих органа републичке владе.

Члан 22

До распуштања Народне скупштине ФНРЈ народни пасланиии при- 
мају накнаду 'коју су досад примали.

До одлуке Савезне народне скупштине, Претседник Републике, 
потпретседници и чланови Савезног извршног већа примаће принад- 
лежности према одлуии Савезног извршног већа.

Члан 23

С обзиром да ће -се у току 1953 године вршити избори за Савезну 
народну скупштину и републичке -народне скупштине, a да би бирачки 
спискови одговарали стварном стању бирачког тела, извршиће се у 
времену од 1 фебруара до «раја марта 1953 -године, поред исправљања 
бирачких спиокова у смислу члана 20 Закона о бирачким списковима, 

и ревизија и лреписивање бирачких спискова.
Овлашћује се Савезно извршно веће да донесе прогшсе о вршењу 

исправки, ревизији и преписивању бирачких спискова и о томе која се 
војна лица уписују у војне бирачке опискове, као и да донесе прописе
о састављању и вођењу бирачких спиокова у шривредним организаци- 
јама на основу којих ће се утврђивати бирачко лраво произвођача за 
избор посланика за Behe произвођача Савезне народне скупштине.

Члан 24

Службеници укинутих државних органа, који не б у д у  преузети у
нове државне oprane, стављају се на расположење Савезном извршном 
већу.

Члан 25
Овај закон ступа на снагу одмах.
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О Б Р  A3  Л О Ж Е Њ Е
ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О СПРОВОЂЕЊУ УСТАВНОГ ЗАКОНА О 

САВЕЗНИМ И РЕПУБЛИЧКИМ ОРГАНИМА ВЛАСТИ

• I

Предлог уставног закона о савеаним и републичким органима 
власти, који je Влада ФНРЈ поднела Народној скупштини ради усва- 
јања, предвиђа корените и далекосежне про.мене у организацији са- 
везних oprana власти. Како je у вези са епровођењем тога закона по- 
требно решити широк круг питаља која се односе на рад садашње На- 
родне скупштине до њеног распуштања, на успостављање новог система 
организације савезних opram власт-и и почетак њиховог функциони- 
сања, на укидање постојећих савезних органа власти који тшсу у 
складу са Уставним законом, као л низ других питања у вези са пре- 
лазом са постојећег .на нови уставни поредак, Предлог уставног закона 
у свом чл. 114 одређује да ће се његово опровођење вршити према 

одредбама посебног закона.
Ради тога се цео комплекс питања која се постављају поводо.м 

спровођеља Уставног закона регулише Предлогом закона о спровођењу 

Уставног закона.
Предлог овог закона дели се, према природи проблема који се 

љиме решавају, у три дела који обухватају одвојене групе питања.
У оквиру првог дела посебну иелину чине одредбе којима се регу- 

лише рад садашње Народне скупштине ФНРЈ. Да i6h нова Савезна на- 
родна скупштина могла бити изабрана на основу «ачела новог изборног 
система утврђеног у Предлогу уставног закона, неопходно je да са- 
дашња Народна скупштина пре свог распуштања донесе закон о избору 
народних посланика за Савезну народну скупштину као »и закон о њи- 
ховом опозивању. Отуда се намеће погреба да се рад садашње Народне 
ск у п ш т и н е  продужи' док она не донесе поменуте законе. Сем тога, 
предлог овог закона полази са становишта да je ради неодложног 
успостављања новог система организације власти предвиђеног Пред- 
логом уставног закона потребно да .садашња Народна скупштина, no 
ступању на снагу овог закона, изабере Претседника Републике и Са- 
везно извршно веће, <како би се нова организација власти у област« 
управе могла одмах-опровести у живот и проверити у пракси да ли би; 
нова Савезна народна 'Скупштина могла почети са радом у новом орга- 
н и з а ц и о н о м  систему. Овакво решење изазвано je чињеницом што< 
даље п о с т о ј а њ е  старог система оргамизације власта не би било у 

складу са већ извршенжм променама у оргаиизацији власти, нарочито- 
код народних одбора, и с а  новим друштвеним односима, нарочито у 

лривреди.
Према изложеном, рад садашње Народне .скупштине продужава се- 

са.мо за онолико времена колико je нужно да би она могла донети из-
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борни закон и закон о опозивању и извршити избор Претседника Ре- 

публике и Савезног извршног Beha, тј. до краја фебруара 1953 године.
Да би се обезбедио прелаз са досадашље на нову организацију 

савезних органа управе, предвиђену Уставним законом, Предлог закона 
ставља у дужност Савезном извршно.м већу да образује државне секре- 

таријате предвиђене Уставним законом, да именује државне секретаре 

и одреди дан кад државни секретаријати почињу са радом. Истовремемо 
се одређује да .са даном почетка рада државних секретаријата шрестају 

са радом досадашља министарства и савети, <као 'и други органи Владе 
ФНРЈ, сем оних који према одредбама Предтога закона настављају га 

радом, као што je то у члану 7 став 1 лредвиђено за -савезне oprane и 
установе који нису у саставу уки.нутих министарстава ,и савета.

Сем тога, -c обзиром на лотребу лостављаља функиија планирања 
на нову основу, која одговара «овом систему организације савезних 

органа управе, чланом 7 став 3 Предлога закона оонива се Завод за 
привредно планирање као самостална установа за научно изучавање 
развитка и проблема народне привреде, за израду привредних планова, 
за вршење анализа извршеља плана *и за давање предлога из области 

народне привреде.

II

Ради обезбеђења несметаног функционксања новог система орга- 
низације власти успосгављеног одредбама Првог дела Предлога закона 
иаметала се потреба да се изврши преношење надлеж-ности које *су <по 

постојећим прописима имали досадашњи савезни органи na нове са- 
везне органе који ће сагласно Устасном закону вршити одговарајуИе 
функције. С тим у вези лотреб-но je, међутим, истаћи да, пошто се 
надлежност државних органа углавном утврђује посебним законима и 
другим прописима, одредбе Предлога закола о премошељу надлежности 
немају дефинитиван карактер и важе дотле док ice 'не донесу однооно 
не измене одговарајући за-коноки и друг.и прописи жоји регулишу над- 

лежност државних о-ргана у одређеним пословтша. Отуда одредбе Дру- 
гог дела Предлога закона имају за циљ само да 'надлежност појединих 
досадашњих државних органа, утврђешу посебним <прописима, пренесу, 

no могућству у целини, «а нове савезне органе.
Што се тиче надлежности која je no досадашњим прописима >при- 

падала Президијуму Народне окупштине ФНРЈ, Влади ФНРЈ, Претсед- 

нику Владе односно Претседништву Владе ФНРЈ, Предлог закона по- 
ставља правило да се овла.шћења која су им дата посебним законима и 

другим прописима «ао и ло-слови из њихо.ве надлежности лреносе no 

правилу у целиии на Савезно мзвршно веће.
С друге стране, пбслови из надлежности досадашњих министар- 

става и савета Владе ФНРЈ и њихова овлашћења преносе се у целиии 
или у групама послова на одговарајуће државне секретаријате, уколпко 
их ne врши само Савезно извршно веће.
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Полазећи од потребе да «се ради извршења овог закона донесу од- 
редбе 'којлма he «če ближе и детаљније утврдитн надлежност државних 
секретаријата и осталих савезних органа улраве, као и да се регулмшу 
друга питања повезаш 'са увођењем товог уставног поретоа, Предлогом 

закона (чл. 20) предвиђају се у том цлљу лосебна овлашћења за Са- 

везно извршно веће. Пре свега, имајући у внду да се у међувремену 
•од распуштања садашње Народне .скупштине до лочетка рада Савезне 
народне скупштиле, која ће бити изабраиа сагласно одредбама Уставлог 
закола, може појавити потреба за хитним регулисањем лоједлних ли- 
тања из надлежности федераиије која досада нису уређена заколом 
лли чије je регулисање нужно ради примене новог у-ставног лоретка и 

привредног система, овлашћује се Савезно извршно веће да таква ли- 
таља може уређивати својим уредбама. Али, овлашћење Савезног из- 
вршног већа ограничено je само ла време до почетка рада нове Савезне 

народне скупштиле. Савезно извршно веће je дужно да уредбе донете 
на основу овог овлашћења поднесе на потврду новоизабраној Савезној 
народној скупштини заједно -са својим лзвештајем о коришћењу овог 

овлашћеља.

Предлогом закона сгавља се у дужност Савезном лзвршном већу 
да припреми законске предлоге за уоклађивање постојећих закона са 
Уставним законом. Како, међутим, у појединим областима може посто- 
ј aru хитна потреба за довођење v сагласност лостојећих закона са 

Уставним законом да би се обезбедило неаметано функционисање новог 
уставног поретка, овлашћује се Савезно извршно веће да у таквим 'слу- 

чајевлма може 'својим уредбама доводити постојеће законе у сагла- 
сност 'са Устасним законо-м. Али, с обзиром ла одредбе Предлога устав- 
иог закона, Савезно извршно веће може 'користити ово лоследње овла- 
.ujheite само до лочетка рада Савезне народне скупштине.

Најзад, овлашћење које се даје Савезном швршном већу да може 
тмењати просечне столе акумулације и фондова шазвано je потребом 
њиховог усклађивања са могућим променама <на тржишту, али при томе 
Савезно извршно веће ле сме дирати у основне лропорције ‘савезло-г 
друштвеног ллана.

Сем тога, пошто Предлогом овог закона нису могла бити решена 
литања положаја и односа са-мосталних органа и комисија «ојл 'Сад 

по-стоје у саставу министарстава и савета Владе ФНРЈ (као што су Биро 
за притужбе и предлоге у саставу Претседништва Владе, лоједине коми- 

сије, улраве итд.)> овлашћено je Савезно извршно ;веће да та литања 
регулише као ;и да с обзиром иа потребу усклађивања рада- постојећих 
савезних уста!НОва са новим систелгом организације власти може спајати 
л укидати такве установе и регулисати лрааза савезних органа према 

ЈБима.

III
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П P E Д Л O Г
АМАНДМАНА HA ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О СПРОВОЂЕЊУ УСТАВНОГ 

ЗАКОНА О ОСНОВАМА ДРУШТВЕНОГ И ПОЛИТИЧКОГ УРЕТ>ЕЊА 

И САВЕЗНИМ ОРГАНИМА ВЛАСТИ

Наслов закона >и члан 1

У наслову закона и у члану 1, иза речи „политичког уређења*' 
уметнути речи „Федеративне Народне Републтсе Југославије“ .

Члан 12

Ha 'Крају тачке 2 ■место тачке 'И запете отавити тачку и додати нову 
реченицу iKoja гласи:

„Врховни командант може поједине послове из с.воје надлежности 

пренети на државног .секретара за по:лове народне одбране;“ .

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Измена у наслову и у члану 1 изазвана je амандманом којим je 
предложена измена наслова Уставног закона.

С обзиром на потребу јединственог «омандовања, управе и једин- 
ствене администрације оружаних -снага ФНРЈ, долуном тачке 2 члана
12 бипо je оотребно Л1редвидет1и овлашћење за Врховног комалдалта да 
може преносити послове из своје надлежности на државног семретара 
за послове народне одбране.
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P R E D L O G

ODLUKE 0  POSLOVNOM  REDU ZA IZBOR PRETSEDNIKA 
REPUBLIKE I SAVEZNOG IZVRŠNOG VEĆA

1) Zajedničke odredbe

Član 1

Narodna skupština FNRJ izvršiće, shodno odredbi člana 5 Zakona
0 sprovođenju Ustavnog zakona o osnovama društvenog i političkog: 
uređenja Federativne Narodne Republike Jugoslavije i saveznim orga- 
mma vlasti1, izbor Pretsednika Republike i Saveznog izvršnog veća na 
način određen ovim Poslovnim redom.

član 2

Pretsednika Republike i Savezno izvršno veće biraju Savezno veće
1 Veće naroda na zajedničkoj sednici. Za punovažnost izbora .potrebno 
je prisustvo većine članova jednog i drugog doma.

Član 3

Izborom Pretsednika Republike i Saveznog izvršnog veća zajed
nički rukovode pretsednik koji pretsedava zajedničkoj sednici i pretsed
nik drugog doma.

U rukovođenju izborom pretsedneima pomažu sekretari oba doma_

Član 4

Pre početka izbora pretsedav.aijući utvrđuje da li je prisutan do
voljan broj narodnih poslanika svakog doma. Od tada pa do svršetka 
glasanja i objavljivanja rezultata .poslanici neće napuštati dvoranu. Sve 
do svršetka glasanja mogu u dvoranu ulaziti poslanici koji dotle nisu. 
bil' u dvorani ii tražiti da glasaju.

Član '5

Kandidate za Pretsednika Republike, kao i kandidatsku listu za. 
izbor Saveznog izvršnog veća, imaju pravo predložiti dvadeset narodnih 
poslanika.

Kandidati za Pretsednika Republike ii za Savezno izvršno veće 
mogu biti predloženi iz reda članova Saveznog veća i Veća naroda.
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Predloži se podnose .pismeno i sadrže, pored imena kandidata, pot
pise predi aga ča.

2) Izbor Pretsednika Republike

Član 6

Posle prijema predloga kandidature za Pretsednika Republike pret- 
•sedavajuči pita da H ima i drugih predloga.

Po završenom predlaganju kandidata, pretsedavajući objavljuje 
imena kandidata koji. su predloženi saglasno odredbama ovog Poslov
nog reda.

Član 7

Glasanje za izbor Pretsednika Republike je tajno S vrši se pomoću 
glasačkih listića.

član 8

Imena predloženih kanditata uneće se u glasačke listiće onim redom 
kojim su predloži kandidatura podnet5.

Svaki glasački listić mora biti ozvaničen pečatima Saveznog veća 
•i Veća naroda.

Sekretari predaju svakom narodnom poslaniku po jedan glasački 
l'stić.

Poslanici koji nisu dobili glasački listić imaju pravo da ga traže od 
pretsedavajućeg sve do završetka glasanja.

Član 9
Glasanje se vrši -tako što svaki poslanik na glasačkom listiću pod

vlači ime kandidata za koga glasa, a precrtava imena onih kandidata 
za koje ne glasa.

Precrtavanje imena svih kandidata znači uzdržavanje od glasanja.
Glasački listić nai ikome nijedno ime kandidata nije podvučeno ni 

precrtano o-glasiće se za nevažeći.

Član 10
Pošto se glasački, listići podele narodnim poslanicima, jedan sekre-. 

tar proziva narodne poslanike, koji spuštaju savijene glasačke listiće, 
na kojima su dali svoj glas, u glasačku kutiju.

Član 11
Kad je završeno glasanje, pretsedavajući objavljuje da se prelazi 

na prebrojavanje glasova.
Posle prebrojavanja glasova koje vrše sekretari, ovi saopštavaju 

rezultat pretsednicima, a pretsednik ikoji pretsedava sednici saopštava 
Krt Г€2и̂ а* glasanja i proglašava izabranim za Pretsednika Re

publike onog kandidata koji je dobio većinu iglasova od ukupnog broja 
poslanika Narodne skupštne.
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Kad bude proglašen izabranim, Pretsednik Republike polaže pred 
Narodnom skupštinom zakletvu, koja glasi:

»Zaklinjem se svojom čašću i čašću radnog naroda Jugosla
vije da ću sve dužnosti Pretsednika Republike izvršavati predano
i verno, da ću se pridržavati Ustava i zakona i drugih odluka Na
rodne skupštine, da ću čuvati i branit: suverenitet 5 dostojanstvo 
Federativne Narodne Republike Jugoslavije i da. ću sve svoje snage 
zalagati za dalji napredak i procvat slobodne i ravnopravne soci
jalističke zajednice naših naroda.«

*
3) Izbor Saveznog izvršnog veća

Član 13

Posle polaganja zakletve Pretsednika Republike Narodna skupština 
bira .Savezno izvršno veće.

Član 14

Savezno izvršno veće bira se javnim glasanjem na osnovu predlo
ženih kandidatskih lista.

Svaka kandidatska lista mora sadržavati najmanje 30 a najviše 
45 kandidata.

Član 15

Po prijemu predloga kandidatskih lista pretsedavajući .pita da li 
ima i drugih predloga, pa ako ovih nema staviće na glasanje predložene 
liste po redu po kome su podnete, saopštavajući imena predlagača i 
imena kandidata.

Glasa se za b’stu u celini.

Član 16

Glasanje se vrši po prozivci, usmenim izjašnjavanjem narodnih 
poslanika za .ili protiv određene liste označene imenom prvog kandidata.

Član 17

Posle svršetka glasanja i za poslednju listu pretsedavajući će pro
glasiti izabranim kandidatom sa liste koja je dobila najviše glasova. 

Ako dve liste dobiju jednak broj glasova 'glasanje će se ponoviti. 
Ako je predložena samo jedna kandidatska lista, neće se glasati po 

prozivci, već će je pretsedavajući staviti na glasanje pitajući ko je za, 
ko je protiv, a ko se uzdržao od glasanja. Pretsedavajući će proglasit5 
da su kandidati sa te liste 'izabrani ako je za tu listu glasala većina 
prisutnih poslanika.

Član 18
Ova Odluka stupa na snagu kad je Skupština usvoji.

Č l a n  1 2
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ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

САВЕЗНО И ЗВ РШ Н О  ВЕЋЕ 
A. бр. 437/53

16 марта 1953 год. 
Београд

ПРЕТСЕДНИКУ САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ Ф Н РЈ

ПРЕТСЕДНИКУ ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ ФНРЈ

Б е о г р а д

Достављам Вам Предлог закона о амнестији лица осуђених. 
због неизвршења обавезних испорука пољопривредних производа, 
који je Савезно извршно веће усвојило на својој седници од 
12 марта 1953 године, и молим Вас да га упутите законодавном: 
одбору свог већа на даљи поступак.

Смрт фашизму — слобода народу!

Потпретседник 
Савезног извршног већа

А л ек сан д ар  Р ан к ов и ћ , с. р-



(

НАРОДНА СКУПШ ТИНА Ф Н Р Ј  
САВЕЗНО ВЕЋЕ ВЕЋЕ НАРОДА

Бр. 78 Бр. 109
18 марта 1953 

Београд

П Р Е Д Л О Г  
З А К О Н А  О  А М Н Е С Т И Ј И

Члан 1

Лица коja су до дана ступања на снагу овог закона осуђена 
за кривична дела из члана 236, 237, 238 и 239 Кривичног зако- 
ника или за кривична дела која су према раније важећим ггро- 
писима одговарала наведеним одредбама Кривичног законика, 
■ослобођавају се даљег издржавања казне.

Неизвршене казне или неизвршени део казне неће се из- 
вршавати.

Лица која су осуђена за наведена кривична дела на казну 
ограничења грађанских права или одговарајућу казну, враћају 
се у своја грађанска права даном ступања на снагу овог 'закона.

Лицима која су била осуђена за наведена кривична дела 
укидају се правне последице осуде.

Члан 2
Одредбе претходног члана неће се применити на лица која 

су до дана ступања на снагу овог закона осуђена за кривично 
дело из члана 239 Кривичногзаконика на казну строгог затвора 
више од пет година.

Члан 3
Против лица која су до дана ступања на снагу овог закона 

извршила кривично дело из члана 236, 237 и 238 Кривичног 
законика или одговарајуће кривично дело no ранијим прописима, 
неће се покретати кривични поступак, a ако je покренут обу- 
ставиће се.

Члан 4
Поступак за извршење овог закона покреће се no службеној 

дужности.

Члан 5
Управе казнено-поправних установа дужне су у року од 

петнаест дана од дана ступања на снагу овог закона пустити на
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слободу лица која су no члану 1 овог закона ослобођена даљег 
издржавања казне.

A ko  je правоснажном пресудом неко осуђен и за кривична 
дела која нису обухваћена амнестијом no овом закону, прво- 
степени суд ће новом пресудом преиначити правоснажну пресуду 
без понављања поступка и изрећи нову казну односно утврдити 
колико се од казне изречене ранијом пресудом има изврпшти.

Против нове пресуде дозвољена je жалба.

Члан 6

Савезно извршно веће даваће упутства да ли су кривична 
дела одређена no прописима који данас нису на снази обухваћена 
амнестијом no овом закону.

Члан 7

О спровођењу овог закона стараће се Државни секретар за 
унутрашње послове.

Члан 8

Овај закон ступа на снагу одмах.

О Б Р А З  JI О ЖЕ Њ Е
П Р Е Д Л О Г А  З А К О Н А  О  А М Н Е С Т И Ј И

У члановима 236, 237, 238 и 239 Кривичног законика садр- 
жана су кривична дела која се односе на неизвршеше обавезних 
испорука пољопривредних производа. Ова иста кривична дела 
била су предвиђена и у нашем споредном кривичном законодав- 
ству пре доношења Кривичног законика.

У време када су донесени наведени кривично правни прописи, 
неизвршење обавезних испорука пољопривредних производа 
претстављало je знатну опасност за нашу друштвену заједницу 
јер су обавезне испоруке чиниле основни фонд за исхрану град- 
ског становништва. Међутим, као шгго je познато, данас не по- 
стоји више обавеза за испоруку пољопривредних производа и 
самим тим наведени прописи Кривичног законика изгубили су 
своју садржину. To je био разлог да je путем помиловања велитси 
број осуђеника за наведена кривична дела ослобођеи од даљег 
извршења казне, a исто тако велики број оваквих осуђеника 
пуштен je на условни отпуст.

Данас у нашим казнено поправним установама налази се 
јсш 43 ссуђеника који издржавају казну на коју су осуђени за
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кривична дела у вези са неизвршењем испорука пољопривредних 
производа. С обзиром на измењене економске и политичке при- 
лике у нашој земљи, нема разлога да ови осуђеници и даље 
остану на издржавању казне, нити има оправдања данас изво- 
дити пред суд лица која одговарају за ова кривична дела.

С обзиром на ово стекли су се услови да се питање лица 
осуђених за кривична дела у везм са неизвршењем обавезних 
испорука пољопривредних производа реши путем потпуне ам- 
нестије.

Од амнестије изузета су само лица која су због штеточинства 
у привреди осуђена на тешке казне, јер су овде у питању кривци 
који су у време борбе за обезбеђење исхране радних људи у 
нашој земљи показали нарочиту безобзирност не презајући од 
уништења пољопривредних машина, усева и стоке. Ова лица са 
истих разлога нису обухваћена аболицијом. Уосталом број ових 
лица je незнатан.

Поступак за извршење амнестије предвиђен у овом закон- 
ском предлогу јесте поступак који je и досад у спровођењу 
амнестија у нашој пракси био уобичајен.

И З В Е Ш Т А Ј
ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА ВЕЋА НАРОДА О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА

0  АМНЕСТИЈИ

НАРОДНА СКУПШ ТИНА Ф Н Р Ј
ВЕЋЕ НАРОДА

Законодавни одбор 
Бр. 201 

21 марта 1953 год.
Београд

ВЕЋУ НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ

Б e о г .р a д

Заи<онодавни одбор Beha народа Народне скупштине ФНРЈ, .на 'својој 

седници од 21 оиарта 1953 године, претресао je Предлог захоиа о а.\ине- 

сггији, који je на основу чл. 79 -ст. 1 тач. 2 Ус.ташог вакоиа о ооновама 
друшггвеног и шолитичког у.ређења Федеративне Народне (Републиг^е 
Југославије и .савезним органи.ма власти дсставило Савезно изирш.но 
веће На.родној скупштини ФНРЈ ,на ,решавање.
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Пошто je у начелу једноглаоно примио овај закон-сиси предлог, За- 
•конодавни одбор расправљао га je у 'лојединостима.

Сви чланови Закопадавног одбора к.оји су учествовали v диску.сијн 

иагласили icy лотребу доношења оваквог закона у данашњем моменту 
прелаока на 'Саовим друге обли>хе у наше.м привредно.м животу, и кон- 
статовали да je заиста даље издржаиање 'казне осуђених лша због 

неизвршене обавезе 'Отасуш даље непотребно и лолитичкм 'некорис.но.

Одбор je у джжуоији претресао и .размопгрио значај ттојединих 

одредаба предложеног еакошжог нтредлога, :и нарочито je посвепго 
"пажњу да v самом .темсту јасно буде изражено шта се амнестијолг обу- 
хвата у погледу изречених главних казни, a шта <се односи на (споредне 
казне. С тим у еези Одбор je .констатовао да у  гшследњем ота;ву члана 
првог 'није довољно јаоно лретизирало питање лравних последица 
осуде лица ккзја ће овЈш законом бити амнестирана. Да би 'Се оихлонила 
нвдовољно јасна отилизација, која би могла дати можда произвољна 
тумачења, дата je томе ставу извесна измењепа формулаи.ија којa ја-сно 
и недво'оми'Слено изражава мисао да ће се а.мнесиирана лииа оматрати 

иеосуђенима.

По:ледњи став члана 1 у новој формулацијм гласи:

,,Лица iKoja еу била осуђена за наведена кривичла дела сматраће 

се неосуђенима.“

За остале предложене одредбе no овима члановима овог законоког 

предлога уовојио je овај Одбор образложење кој'е je уз овај законски 

предлог дало Савезно извршно ©еће.

Попгг'0 «су чланови од броја 2 до 'краја прихваћени без икамвих 
промена, Законодавни одбор орихватио je и<оначно овај зач<онски лре- 

длог у целини.

Подносећи овај овој извештај, Зашнодавнм одбор 1предлаже Већу 

на.рода да га усвоји.

За известшоца Законодавни одбор одредио je Александра Шевића.

Потпретседник 

Секретар Законодавног одбора

Гојко Гарчевић, с. р. Нинко Петровић, ic. р.

Чланови:

Ида Сабо, ic. р., Александар Шевић, с. ip., др Милош Московљевић, <с. р., 

Тоде Ношпал, с. ;р., Грга Јанкез, с. р., Сулејман Филиповић, ic. р., 

др Хинко Кризман, с. р., Димитрије Бајалица, с. р., Слободан Марјаио- 

snh, <с. р., Ладислав Амброжич, с. ip„ Јоже Лампрет» с. р., Јосип Рус, с. р., 

Фадил Хоџа, с. tp., Радован Мијушковић, с. р.
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И З В Е Ш Т  A  J

ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА САВЕЗНОГ ВЕЋА О ЛРЕДЛОГУ ЗАКОНА

О АМНЕСТИЈИ

НАРОДНА СКУПШ ТИНА Ф Н Р Ј 
САВЕЗНО ВЕЋЕ

Законодавни одбор 
Бр. 223 

21 марта 1953 год.
Београд

САВЕЗНОМ ВЕЋУ НАРОДНЕ СКУЛШТИНЕ ФНРЈ

Б e о  г ip a д

Закотгодавни одбор Савезног већа Народне смупштиме ФНРЈ, на 

својој .седмици одржашој 21 марта 1953 године, претресао je Предлог 

заисона о амнеогији, који je, на основу члана 79 ст-ав 1 тач1ка 2 Уставног 

закона о основама друштвеног и политичшг уређења Федеративне На- 

родне Републике Југославије w 'савезним -органима власти, доогавило 

Савезно извршно веће Народне скупшгшне ФНРЈ на решавање.

Саглашо Пословниму Савезног већа, a на основу ттретреса Предлога 

за-коиа о амнестији, Закоиодавни одбор шодноси Савезном ©ehv овај 

извештај:

Заишнодаени одбор чтрепресајући овај законски ггредлог усвојио je 

разлоге доношења амнестије које je Савезно извригно веће швело у 

образлож-ењу овог предлога.

Законодавни одбор сложио се с тим да се и на овај начин укишу 

последице aдлгинистративног ‘система који je већ капуштен у нашој 

привреди. , i

У диокусији посебно'се рашрављало о члану 1 овог сгтредлога. Кон- 

огафовано je да се овим чланом лотвр!)ује да се фа-ктично неизвршене 

конфишације шеће извршавати, мао iuto се ии неизвршене новчане казне 

неће наплаћивати. Да би -текст члана 1 био и у ггом смислу >што јаснији, 

Закомодавни одбор извришо je измену (последњег става члана 1 тако 

да сада глжи:

„Лица Koja су била осуђема за наведема кривична дела сматраће 

се неосуђиваним.“
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Подносећи Савезном већу >авај извештај о Предлогу закона о »амне- 
стији, Законодавни одбор моли Веће да га у иелости изволи усвоји-ти. 

За 'известиоца одређен je Душан Димшшћ.

Претседник
Секретар Законодавног одбора

др Jeptfo Радииловић, с. р. др Јосип Хрнчевнћ, ic. р.

Чланови:

Душан Диипшић, >с. р., др Метод Микуж, «с. ip., др Иво Сунарић, с. р., 
Владимир Симић, с. р., *др Макс Шнудерл, с. ip., Иса Јовановић, с. р., 
др Милорад Влајковић, с. р., Милан Поповић, с. ip., Ванчо Бурзев- 

ски, с. р., Велибор Љ ујић, 'С. р., Живорад Љубичић, <с. р., Мехмед 

Хоџа, с. р., Душан Кведер, с. ,р., др Едхем Чамо, с. tp., Бошка Шиље-

говић, с. р.
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САВЕЗНО И ЗВРШ Н О  ВЕЋЕ 
Р. п. бр. 34 

21 фебруара 1953 год. 
Београд

ПРЕТСЕДНИКУ САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ

и

ПРЕТСЕДНИКУ 1ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ

Достављам Вам Предлог закона о допуни Закона о управним спо- 
ровима, који je Савезно извршно веће тгрихватило на својој седниии од 

9 фебруара 1953 год., и молим Вас да овај предлог доставите законо- 
давним одборима на даљи пос.тупак.

Смрт фашизму —  Слобода народу!

Потпретседник 
Савезног извршног већа

Моша Пијаде, с. р.

НАРОДНА СКУПШ ТИНА Ф Н Р Ј  
CABE3HO ВЕЋЕ

Бр. 56 
ВЕЋЕ НАРОДА

Бр. 79
21 фебруара 1953 год.

ПРЕДЛОГ
ЗАКОНА 0  ДОПУНИ ЗАКОНА О  УПРАВНИМ СПОРОВИМА

Члан 1

У Закону о управним споровима, после члана 71 додаје се нов 

члан 71a, који гласи:
„Законом Народне Републике Србије може се прописати да Вр- 

ховни суд Аутономне Покрајине Војводине врши у погледу улравних
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аката које доносе органи на подручју Аутономне Покрајине Војводине 

ону надлежност која je овим законом дата републичким врховним судо- 

вима. Против пресуде или решеља Врховног суда Аутономне Покрајине 

Војводине жалба се изјављује Савезном врховном суду ако се на правнн 

однос има непосредно применити савезни пропис.

Законом Народне Републике Србије може се овластити Јавни ира- 

вобранилац Аутономне Покрајине Војводине да покреће управне спо- 

рове пред Врховним 'судом Аутономне Покрајине Војводине.“

Члан 2

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу 
Федерагивне Народне Републике Југославије“ .

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О УПРАВНИМ СПОРОВИМА

Савезним зажоном о управним споровима предвиђени су републички 

врховни судови и Савезни врховни суд .као надлежни за решавање 

упраЕНих спорова. Поводом тога закона Народна скупштина HP Србије 

донела je Закон о утврђивању надлежности Врховног суда АП Војво- 

дине у управним споровима („Службени гласншс HP Србије“, бр. 15/52), 

којим je одређено да „Врховни суд АП Војводине врши у шгледу управ- 

них аката iKoje доносе државни органи на подручју АП Војводине ону 

надлежност iKoja je Законом о управним споровима дата републичким 

врховним судовима“ . Да би се овом закону дала подлога у савезном 

закону, показује се потреба да се савезни закон допуни.

Поред тога, у Зжону о јавном правобраниоштву (чл. 20) изричито 

je одређено да јавни правобранилац аутономне јединице нема овла- 

шћења за покретање управних спорова. Оваква одредба je дошла 'као 

последица чињенице што у Закону о управним споровима није била 

ттредвиђена иадлежност Врховног суда АП Војводине за решавање 

управних спорова. Међу.тим, с обзиром «а то да 'се овим захтева та 

надлежноот, потребно je предвидети и за Јавног правобраниоца АП Вој- 

водине право на пО|Кретање ушравних спорова.
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ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА ВЕЋА НАРОДА О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА

О ДОПУНИ ЗАКОНА О УПРАВНИМ СПОРОВИМА

НАРОДНА СКУПШ ТИНА Ф Н РЈ
ВЕЋЕ НАРОДА 

Законодавни одбор 
Бр. 195

23 фебруара 1953 године 
Београд

ВЕЋУ НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ

Б e o г р a д

Заиашодашш одбор Beha народа Народне сасупштине ФНРЈ на свс- 
јо ј седници од 21 фебруара 1953 године, претресао je Предлог закона

о допуни Закона о управким споровима, достављен му од Прегседнш<а 
Већа народа, a i k o j u  je Савезио извршно веће поднело Народној скуп- 

штинн ФНРЈ ii a решавање.
Законодавни одбор je претресао овај предлог закона у начелу и 

појединостима 'И прихватио |разлоге о лотреби да се допуни Закон о 
управним споровима, тј. да je лотребно у савезном Закону о угсравним 

споровима даги подлогу закону Народне Републике Србије.
Зап<оном Народне Републике Србије дата je надлежност Врховном 

суду Аутоиомне Покрајине Војводине да доноси решења, тј. пресуде о 
управним споровима <који су покренути против неправилних аката које 

доносе државни органи на територији Војводине.
Са овим je дата Врховном суду АП Војводине она шдлежност која 

je Законом о управним споровима дата републичким врховним судовима.
С обзиро.м на то да на територији АП Војводине Врховни суд АПВ 

решава о управним споровима, тготребно je да се и Јавном правобра- 
ниоцу АПВ да лраво да може покренути управни спор.

Законодавни одбор у предложеном тексту законског предлога није 
учинио никакве измене ни допуне.

Подносећи овај свој извештај, Законодавни одбор лредлаже Већу 
народа да га усвоји.

Законодавни одбор одредио je за свог известнсша Иду Сабо.

Потпретседник
Секретар Законодавног одбора

Гојко Гарчевић, с. р. Нинко Петровић, с. р.

Чланови:

Ида Сабо, с. p-, Сретен Вукосављевић, с. р., др Милош Московљевић, с. р,. 
Радован Мијушковић, с. р., Лидија Шентјурц, с. р., др Раде Прибиће- 

вић, с. р., Тоде Ношпал, с. р., Сулејман Филиповић, с. р., Грга Јан- 

кез, с. р., Фадил Хоџа, с. р., Јосип Рус, с. р., Ладисдав Амброжич, с. р., 
Слободан Марјановић, с. р., др Хинко Кризман, с. р., Алек?сандар Ше- 

вић, с. р., Димитрије Бајалица, с. р.

И З В Е Ш Т А Ј
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ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА САВЕЗНОГ ВЕЋА О  ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА

О ДОПУНИ ЗАКОНА О УПРАВНИМ СПОРОВИМА

НАРОДНА СКУПШ ТИНА Ф Н Р Ј  
САВЕЗНО ВЕЋЕ

Законодавни одбор 
Бр. 213 

23 фебруара 1953 године 
Београд

САВЕЗНОМ ВЕЋУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНР.)

Б e о г р a д

Законодавни одбор Савезног већа Народне скупштине ФНРЈ, на 

својој седници од 21 фебруара ове годи«не претресао je Предлог закона
о допуни Закона о управним 'опоровима, достављен му од Претседника 
Савезног већа, a ;који je Савезно извршно веће поднело Народној скуп- 

штини ФНРЈ на решавање.
Претресајући Предлог закона о допуни За>кона о улравним Споро- 

вима, Законодавни одбор Савезног већа истакао je следеће:
У За«оиу о управним спороЕима 'који je донесен у месецу марту 

1952 године предвиђено je да управне спорове решавају само Врховни 
суд ФНРЈ и врховии судови народних република. Међутим, тим законом 

није била предвиђена надлежност Врховног суда АП Војводине у реша- 
вању управних спорова. Зато je Народна скуттшгшна HP Србије донела 
Закон о утвр!>ивању надлежнооти Врховног суда АПВ у управним спо- 

ровима којим je одређено да Врховни суд АПВ врши, у погледу управ- 
них аката «коj е доносе органи власти, на свом подручју ону надлежност 

која je Законом о управним споровима дата ретгублич.ким врховним судо- 
вима. Из тих разлога указала се потреба да се За^кон ИР Србије усклади 

са савезним Закоиом о управним споровима и да се надлежност Врховног 
Суда АП Војводине тто литању решавања управних опорова унесе као 
допуна у Закон о управним споровима. Законодавни одбо>р Савезног 

већа 'сматра да Аутономна Почсрајпна Војводине, због њеног државно- 
правног положаја, треба да има.свој судски opra« за решавање улрав- 

них спорова.
Подносећи овај свој извештај, Законодавни одбор предлаже Савез- 

ном већу да га у целини усвоји.
Законодавни одбор одређује за. свог известиоца др Иву Сунарића.

Секретар Потпретседних

др Јерко РадмиловиН, с. р. Владимир Симиђ, с. р.

Чланови:
Мехмед Хоџа, с. р., др Едхем Чамо, с. р., Лајчо Јарамазовић, с. р., Ванчо 

Бурзевски, с. р., Mapa Нацева, с. р., Милан Поповић, с. р., др Милорад 

Влајковић, с. р., Иса Јовановић, с. р., др Макс Шнудерл, с. р., др Иво 

Сунарић, с. р., др Метод Микуж, с. р., Душан Диминић, с. р.

И З В Е Ш Т  A  J
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ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

САВЕЗНО ИЗВРШНО ВЕЋЕ 

Рп. бр. 46

17 марта 1953 год. 

Београд

ПРЕТСЕДНИКУ САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ

и

ПРЕТСЕДНИКУ ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ

Београд

Доставл->ам Вам Уговор о лријатељству и сарадњи између Феде- 

ративне Народне Републике Југославије, Краљевине Грчке и Републике 
Турсже, noTTTH'CaiH у Анка*ри 28 фебруара 1953 године, за пооји je Савезно 
извршно веће «а свој oj седниди од 12 марта о. г. одлучило да га пре- 
дложи за ратифшацију На.родној окупштини ФНРЈ, и адолмм Вас да овај 
уговор доставите мадлежном одбору Већа на даљи стоступак.

Смрг фашизму —  Слобода народу!

Потпретседник 
Савезног нзвршног већа 

Едвард Кардељ, с. р.
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U G O V O R
O  P R I J A T E L J S T V U  I  S A R A D N J I  IZ M E Đ U  F E D E R A T IV N E  

N A R O D N E  R E P U B L IK E  J U G O S L A V IJ E ,  K R A L J E V IN E  G R C K E

I  R E P U B L IK E  T U R S K E

UGOVOR O PRIJATELJSTVU I SA- 
RA D N JI

između

FEDERATIVNE NARODNE REPU BLI

KE JU GOSLAV IJE , K RALJEV IN E 

GRCKE I  REPUBLIKE TURSKE

Strane ugovornice

Potvrđujući svoju veru u načela 
izražena u Povelji U jedinjenih nacija,

rešene da žive u m iru sa svima na
rodima i da doprinesu održavanju me
đunarodnog mira,

prožete željom da konsoliduju od
nose prijateljstva koji postoje među 
njima,

rešene da brane slobodu i neza
visnost svojih naroda kao i svoj teri
torijalni integritet protiv svake spolj- 
ne sile,

rešene da ujedine svoje napore u 
cilju efikasnjeg organizovanja svoje 
odbrane protiv svake spoljne agresije 
i da se sporazumeju i sarađuju u svi
ma pitanjima od zajedničkog interesa, 
a naročito u pitanjima koja se odnose 
na njihovu odbranu,

ubeđene da zajednički interesi n ji
hovih naroda i svih m iroljubiv ih na
roda zahtevaj u preduzimanje celi- 
shodnih mera za očuvanje mira i bez-

TRAITE Đ ’AM ITIE ET DE 
COLLABORATION

entre

LA REPUBLIQUE FEDERATIVE PO- 

PULAIRE DE YOUGOSLAVIE, LE 

ROYAUM E DE GRECE ET LA 

REPUBLIQUE TURQUE

Les Parties contractantes 

reaffirmant leur foi dans .les princi- 
pes ćnonces dans la Charte des Nations 
Unies,

dćcidees de vivre en paix avec tous 
les peuples et ä contribuer au maintien 
de la paix internationale,

animćes du desir de consolider les 
relations d’am itić existant entre elles,

determinćes ä dćfendre la libertć 
et l ’independance de leurs peuples 
ainsi que leur integrite territoriale 
contre toute force exercee de l ’extć- 
rieur,

resolues ä unir leurs efforts pour 
rendre plus efficace l ’organisation de 
leur defense contre toute agression 
exterieure et de se concerter et de 
collaborer sur toute question d ’interet 
commun et en particulier sur les que- 
stions concernant leur defense,

persuadees que les interets com- 
muns de leurs peuples et de tous les 
peuples pacifiques exigent des dispo- 
sitions appropriees pour la sauvegarde
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bednosti u ovom delu sveta, shodno 
elanu 51 Povelje U jedinjenih nacija,

Odlučile su da zaključe ovaj Ugo
vor i Sefovi njihovih država odredili 
su kao svoje punomoćnike:

Pretsednik Federativne Narodne
Republike Jugoslavije:
Njegovu Ekselenciju gospodina Ko

ču POPOVIČA, Državnog sekretara;
Njegovo Veličanstvo Kralj Grka:

Njegovu Ekselenciju gospodina Ste- 
fanosa STEFANOPULOS A, M inistra 
inostranih poslova;

Pretsednik Republike Turske:

Njegovu Ekselenciju profesora Fu- 
ada K E PR IL IJA , M inistra inostranih 
poslova, narodnog poslanika za Cari
grad;
koji su se, pošto su podneli svoja 
uredna punomoćja, sporazumeli o sle
dečem:

Clan I

U cilju da na trajan način obezbe- 
de svoju saradnju, Strane ugovornice 
će se konsultovati o svim problemima 
od zajedničkog interesa.

M inistri inostranih poslova Strana 
ugovornica održavaće redovno konfe
renciju jednom godišnje i, ako se to 
smatra potrebnim, češće, u c ilju  da se 
razmotri međunarodna politička situ
acija i da se donose shođne odluke, 
u skladu sa ciljevima ovog Ugovora.

Član I I

Strane ugovornice nameravaj u i 
dalje da ulažu zajedničke napore radi 
očuvanja m ira i bezbednosti u n jiho
voj oblasti i da zajednički nastave 
razmatranje problema njihove bezbed
nosti, uk ljuču jući tu zajedničke mere 
odbrane, za kojima bi se mogla poja
viti potreba u slučaju neizazvane agre
sije protiv njih.

Član I I I

Generalštabovi Strana ugovornica 
nastaviće svoju saradnju u cilju da

de la paix et de la securite dans cette 
partie du monde, conformement ä 
l ’Article 51 de la Charte des Nations 
Unies,

Ont decide de conclure le present 
Traite et les Chefs de leurs Etats ont 
designe pour leurs Plenipotentiaires 
respectifs:

Le President de la Republique Fö
derative Populaire de Yugoslavie:

Son Excellence Monsieur Koča PO 
POVIČ, Secretaire d’Etat;

Sa Majeste le Roi des Hellčnes:

Son Excellence Monsieur Stephanos 
STEPHANOPOULOS, Ministre des A f
faires Etrangeres;

Le President de la Rdpublique 
Turque:

Son Excellence le Professeur Fuad 
KÖPRÜLU , Ministre des Affaires 
Etrangeres, Depute d'Istanbul; 
qui, apres avoir presente leurs pleins 
pouvoirs trouves en bonne et due for
me, sont convenus des dispositions sui- 
vantes:

Article I

A fin  d’assurer d ’une fagon perma
nente leur collaboration, les Parties 
conlractantes procederont ä des con- 
sulations sur tous les problemes d’in- 
teret commun.

Les Ministres des Affaires Etran
geres des Parties contractantes se reu- 
niront regulierement en confćrence 
une fois par an et, s’il est juge neces- 
saire, plus souvent, afin d’examiner la 
Situation politique internationale et de 
prendre les decisions indiquees, con- 
fcrmement aux buts du present Traite.

Article I I

Les Parties contractantes entendent 
continuer leurs efforts communs pour 
la sauvegarde de la paix et de la se
curite dans leur region et poursuivre, 
en commun, I ’examen des problemes 
de leur securitć, y compris les mesu- 
res communes de dćfense dont la n<§- 
cessitć pourrait se produire au cas 
d’une agression non provoquee contre 
eiles.

Article I I I

Les Etats-Majors Generaux des 
Parties contractantes poursuivront leur
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svojim vladama podnose preporuke, 
utvrđene sporazumno, u vezi s p ita
n jim a odbrane, radi donošenja koordi
niranih odluka.

Clan IV

Strane ugovornice će razvijati svoju 
saradnju na poljima ekonomije, tehnike 
i kulture; u slučajevima kada se to 
smatra korisnim, biće zaključeni celi- 
shodni sporazumi i stvoreni potrebni 
organi za rešavanje ekonomskih, tehnič
kih i kulturnih problema.

Član V

Strane ugovornice se obavezuju da 
će rešavati m irnim  sredstvima kakva 
su predviđena u Povelji U jedinjenih 
nacija, i u duhu razumevanja i p rija 
teljstva, svaki spor koji bi se mogao 
pojaviti između njih; one se takođe 
obavezuju da će se svaka od n jih  uzdr
žavati od svakog mešanja u unutrašnje 
stvari ostalih Strana ugovornica.

Član V I

Strane ugovornice će se uzdržavati 
od zaključenja saveza, ili učešća u 
akciji uperenoj protiv jedne od njih, 
ili akciji koja bi mogla naneti štetu 
njenim  interesima.

Član V II

Strane ugovornice iz jav lju ju  svaka 
za sebe da nikakve međunarodne oba
veze koje su sad na snazi između n jih
i jedne ili više drugih država nisu u 
protivrečnosti s odredbama ovog Ugo
vora; one s druge strane preuzimaju 
obavezu da ubuduće neće preuzeti n i
kakvu međunarodnu obavezu koja bi 
mogla biti u suprotnosti s ovim Ugo
vorom.

Član V III

Ovaj Ugovor ne utiče i ne može se 
tumačiti kao da ma na koji način utiče 
na prava i obaveze koji za Grčku i 
Tursku proističu iz Severnoatlanskog 
ugovora od 4 aprila 1949 godine.

collaboration afin de soumettre ä 
leurs Gouvernements des recomman- 
đations concernant les questions de 
defense, fixees d’un commun accord, en 
vue de la prise de decisions coordo- 
nćes.

Article IV

Les Parties contractantes develop- 
peront leur collaboration dans les do- 
maines de l ’ćconomie, de la technique 
et de la culture; dans les cas oü il se- 
rait jugć utile, des accords appropries 
seront conclus et des Organes neces- 
saires seront crees pour resoudre les 
problemes economiques, techniques et 
culturels.

Article V

Les Parties contractantes s’enga- 
gent ä rćgler par des moyens pacifi- 
ques tels qu’ils se trouvent determinćs 
dans la Charte des Nations Unies, et 
dans un esprit de comprehension et 
d'amitie, tout differend pouvant surgir 
entre elles; elles s’engagent aussi ä 
s’abstenir de toute ingćrence dans les 
affaires intćrieures l ’une de l ’autre.

Article V I

Les Parties contractantes s’abstien- 
dront de conclure une alliance, ou de 
participer ä une action dirigee contre 
l ’une d’elles ou de nature ä porter 
prejudice ä ses interets.

Article V II

Les Parties contractantes dćclarent, 
chacune en ce qui la concerne, qu’au- 
cun des engagements internationaux 
actuellement en vigueur entre elles et 
un ou plusieurs autres Etats n ’est 
en contradiction avec les dispositions 
du present Traite; elles assument 
d’autre part l ’obligation de ne souscri- 
re ä l ’avenir ä aucun engagement in 
ternational pouvant se trouver en con- 
flit avec le present Traite.

Article V III

Ce Traite n ’affecte pas et ne sau- 
rait etre interprete comme affectant de 
.quelque maniere que ce soit les droits 
et obligations decoulant pour la Grece 
et la Turquie du Traitć de l ’Atlantique 
Nord du 4 avril 1949.
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Posle stupanja na snagu ovog Ugo
vora, svaka druga država čiju sarad- 
n ju  budu smatrale korisnom po ostva
renje ciljeva ovog Ugovora sve Strane 
ugovornice, moći će pristupiti Ugovoru 
pod jstim uslovima i sa istim pravima 
kao tri države potpisnice.

Svaka država koja pristupa ovom 
Ugovoru postaće Strana ugovornica 
ovog Ugovora deponovanjem instru
menta o pristupanju.

Clan X

Ovaj Ugovor, čiji će francuski tekst 
biti autentičan, biće ratifikovan od 
strane svih Strana ugovornica, i rati- 
fikacioni instrumenti biće deponovani 
kod Državnog sekretara Federativne 
Narodne Republike Jugoslavije u Beo
gradu; on će stupiti na snagu na dan 
deponovanja poslednjeg ratifikacionog 
instrumenta.

Po isteku pet godina posle stupanja 
na snagu ovog Ugovora svaka Strana 
ugovornica može prestati da bude uče
snica u ovom Ugovoru putem deklara
cije upućene vladama ostalih Strana 
ugovornica s otkaznim rokom od go
dinu dana.

U POTVRDU ČEGA su imenovani 
Opunomoćenici potpisali ovaj Ugovor.

Rađeno u Ankari, dvadeset osmog 
februara h iljadu devet stotina pedeset 
treće godine u tri primerka od kojih je 
po jedan bio uručen svakoj od Strana 
ugovornica.

Koča Popović, s. r.

Stefanos Stefanopulos, s. г.

Fuad Keprili, s. r.

Clan IX

Apres l’entree en vigueur du pre
sent Traite tout autre Etat, dont la 
collaboration sera jugee utile ä la 
realisation des buts du present Traite 
par toutes les Parties contractantes, 
pourra y adherer sous les memes con- 
ditions et avec les memes droits que 
les troits Etats signataires.

Tout Etat adherant deviendra Partie 
au Traite par le depot d’un instru
ment d’adhesion.

Article IX

Article X  

Le present Traite, dont le texte 
frangais fera foi, sera ratifiš par cha- 
cune des Parties contractantes et les 
instruments de ratification seront de- 
poses aupres du Secretaire d’Etat de la 
Republique Föderative Populaire de 
Yougoslavie ä Beigrade; il entrera en 
vigueur ä la date du depöt du dernier 
instrument de ratification.

A l ’expiration de cinq annees apres 
l ’entree en vigueur du present Traite 
toute Partie contractantes pourra ces- 
ser d’etre partie ä ce Traite par une 
declaration adressee aux Gouverne
ments des autres Parties contractantes 
avec preavis d’un an.

EN FO I DE QUOI lesdits Plenipo- 
tentiaires ont signe le present Traite- 

Fait ä Ankara, le ving huit Fevrier 
m il neuf cent cinquante trois en trois 
exemplaires dont un a ćte remis ä 
chacune des Parties contractantes.

Koča Popovič, m. p.

Stephanos Stephanopoulos, m. p.

Fnad Köprülü, m. p.
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P R E D L O G  
POSLOVNIKA KOM ISIJE  ZA TUM AČENJE ZAKONA

Član 1

Komisija za tumačenje zakona- jeste stalna komisija Savezne na
rodne skupštine, koja ostaje na dužnosti- i posle raspuštanja Skupštine 
do izbora nove komisije.

član 2
Komisija za tumačenje zako-na:

1) daje obavezna tumačenja saveznih zakona;

2) proučava predloge za ocenu saglasnosti saveznog i republičkog 
zakona sa saveznim Ustavom i daje o tome svoje -mišljenje;

3) daje mišljenje o slučajevima nesaglasnosti- lakta Saveznog izvr
šnog veća sa zakonom, i

4) daje mišljenje o slučajevima spora između izvršnog veća na
rodne republike sa Saveznim izvršnim većem zbog obustavljanja akta 
republičkog izvršnog veća.

Član 3

Predloge za tumačenje zakona ima pravo podnositi- Komisiji svaki 
narodni poslanik, odbor doma, Savezno 'izvršno veće, Savezni vrhovni 
sud i republičko- izvršno veće.

Član 4

Komisija može tražiti od predlagača predloga za tumačenje zakona 
i-li od koga drug-cg državnog organa, -na koga se predlog odnosi, da 
podnese detaljan izveštaj odnosno da. da svoje mišljenje. Ko-misija može 
obavestiti predlagača o sednici na kojoj će se raspravljati! njegov 
predlog. Pred'.agač odnosno njegov pretstavnik ima pravo da na sednici 
obrazloži svoj predlog.

Član 6

Ako Komisija, zaključi da se donese obavezno tumačenje, objaviće 
ga odmah u »Službenom (listu FNRJ«.
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Komisija je dužna da svako obavezno tumačenje -podnosi na 
naknadnu potvrdu Saveznoj narodnoj skupštini na prvoj narednoj 
sednici, i to onome domu koji je doneo zakon o kome se daje obavezno 
tumačenje, odnosno koji je nadležan za donošenje takvog zakona.

Član 7

Rešenje kojim se ne usvaja predlog za obavezno tumačenje treba 
da bude obrazloženo i dostavljeno predlagaču.

Član 8

Predloge za ocenu sagiasnosti saveznog i republičkog zakona sa 
saveznim Ustavom imaju pravo podnositi Saveznoj narodnoj skupštini 
Savezno izvršno veće, Savezni vrhovni sud, narodna skupština i izvršno 
veće narodne republike, pretstavmčko telo autonomne pokrajine i auto
nomne oblasti, narodni odbor sreza odnosno grada, kao i zainteresovane 
privredne organizacije i samoupravne ustanove. Ako Savezna narodna 
skupština- ovakav predlog uputi Komisiji radi mišljenja o predlogu, Ko
misija će o tome predlogu raspravljati i sa svojim mišljenjem podnositi 
izveštaj Saveznoj narodnoj skupštini, i to onome domu koji je zatražio 
ovo mišljenje od Komisije.

član 9

Ako je Skupština u toku pretresa raspravljala o tome da li je neki 
akt Saveznog izvršnog veća u sagiasnosti sa zakonom i ako je Skupština 
tražila od Komisije da joj da svoje mišljenje o tome, Komisija će po 
tom pitanju raspravljati pod neti izveštaj sa svojim mišljenjem Saveznoj 
narodnoj skupštini, i to onome domu koji je od nje to 'zatražio.

Član 10

Ako izvršno veće narodne republike iznese pred Saveznu narodnu 
skupštinu sporno pitanje, koje je nastalo između njega i Saveznog 
izvršnog veća zbog obustavljanja uredbe nli kakvog drugog akta izvr
šnog veća narodne republike, zbog suprotnosti sa saveznim zakonom 
ili uredbom, a Savezna narodna skupština zatraži od Komisije mi
šljenje o tome, Komisija je dužna da po tom spornom pitanju raspravlja
i da podnese svoje mišljenje sa izveštajem Saveznoj narodnoj skup
štini, i to onome domu koji je to od nje zatražio.

Član 11

Komisija ima Pretsednika i Sekretara), koje bira iz redova svojih 
članova. Pretseđnik Konrsije saziva seđni-ce prema potrebi, predlaže 
dnevni red i pretsedava sednicama. U slučaju njegove sprečenosti, za
menjuje ga Sekretar.

Član 6
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Sekretar pomaže Pretsedniku u pripremanju dnevnog reda, ruko
vodi Sekretarijatom Komisije i potpisuje zajedno sa Pretsednikom akte 
Komisije.

Član 12

Poslove iz svoje nadležnosti Komisija vršil na sodnici. Sednica re- 
šava .punovažno ako na njoj prisustvuje većina članova Komisije.

Ako neki član Komisije izdvoji svoje mišljenje, ono će se uneti u 
izveštaj.

Član 13

Poslanici koji nisu članovi Komisije, 'kao i. članovi Saveznog izvr
šnog veća, imaju pravo da učestvuju na sednicama Komisije, ali i|>ez 
prava odlučivanja.

Član 14

Kada Komisija podnosi Saveznoj narodnoj skupštini) izveštaj 
(član 8, 9 i 10 ov<>g Poslovnika), odrediće lizmeđu svojih članova izve- 
stioca, ikoji će prema potrebi na zasedanju obrazložiti mišljenje Komi
sije i dati potrebna objašnjenja.

Član 15

U okviru administracije Savezne narodne skupštine postoji Sekre
tarijat Komisije za tumačenje zakona, sa administrativnim sekretarom
i potrebnim upravnim osobljem.

Administrativni sekretar vodi zapisnik sednica i 'brine se o arhivi
i korespondenciji Komisije.

Član d6

Komisija ima i stalne stručne pravne saradniike, koji će pomagati 
Komisiji u njenom radu, a naročito u pripremi odluka, i  koji će pratit- 
propise.

Komisija može .prema potrebi' pozivati pojedine stručnjake radi 
davanja stručnog mišljenja po pojedinim pitanjima.

Stručnjaci imaju pravo na nagradu za svoje učešće u radu Komi
sije. Visinu nagrade određuje Pretsednik Komisije.

Član 17

Ovaj Poslovnik stupa na snagu kada ga Komisija usvoji, s trni 
da se Narodnoj skupštini FNRJ podnese na naknadnu .potvrdu.
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ВЕЋЕ НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ

(ДРУГОГ САЗИВА)

ПРЕТСЕДНИШТВО ВЕЋА НАРОДА

Претседник 

Јосип Вдфмар

П о тпретседни ц и:

Митра Митровић Грга Јанкез

Секретари:

Скендер Куленовић Јожа Хорват Крсте Марковски

СТАЛНИ ОДБОРИ ВЕЋА НАРОДА

ЗАКОНОДАВНИ ОДБОР

(Изабран на I седници Првог редовног заседања 26-IV-1950 r. и допуњек 

иа XIV седннци Петог редоиног заседања 31 марта 1952 год.)

Потпретседник 

Нинко Петровић

Секретар 

Гојко Гарчевић

Чланови:

Ладислав Амброжич, Димитрије Бајалица, Милош Царевић, Су- 
лејман Филнповић, Фадил Хоџа, Грга Јанкез, др Хинко Кризман, 
Jleo Матес, Слободан Марјановић, Радован Мијушковић, др Милош 
Московљевић, Тоде Ношпал, др Раде Прибићевић, Јосип Рус, Ида 
Сабо, Лидија Шентјурц, Сретен Вукосављевић, Јоже Лампрет

Заменици:

Александар Шевић, Седат Вели, Анте Вркљан, Јосип ^ерас, Јован
Ћетковић

543



ОДБОР ЗА ПРИВРЕДНИ ПЛАН И ФИИАНСИЈЕ

(Изабран ла I седници Првог редовног заседања 26-1V-1950 г. и донуњеи 

на XIV седници Петог редовног заседања 31 марта 1952 год.)

Претседник 
Иван Гошњак

Потпретседник 
Влајко Беговић

Чланови:
Нисим Албахари, Анка Берус, Васил Гјоргов, Раде Хамовић, Ра- 
дивој Давидовић,, Јосшт Јерас, Бено Котник, Владимир Кривиц, 
Милосав Милссављевић, Кирил Миљовски, Мгилија Ковачевић, Ра- 
дисав Недељковић, Миле Перуничић, Драгутин Саили, Косан Пав- 
ловић, Алекса Томић, Александар Шевић, Јосип Шестан, Јевто

Шћепановић

Заменици:
Радивоје Јођажжић, Тоне Долиншек, др Фран Тућан, Јашар

Аљиљи, Илија Матерић

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКИ ОДБОР 

(Изабран на I седници Првог редовног заседаља 26-IV-1950 г.)

Претседник 
Алекса Томић

Потпретседник 
Антон Шуштершич

Секретар 
Вуко РаДовић

Чланови:
Дригутин Саили, Никола Мартинсски, Катаршш Патрјногић, Ра-

дивој Давидовић

Заменици:
Душаи Поповић, Bojpo Чаушев, Жрахим Шатор
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АДМИНИСТРАТИВНИ ОДБОР

(Изабран на 1 седннци Лрвог редовног заседаља 26-IV-1950 г. и допуњен 

на XIV седннци Петог редовног заседања 31 марта 1952 год.)

Претседник 

Милан Смнљанић

Потпретседник 

Пулиша Перовић

Секретар 

Крсто Филиповић

Чланови:

Иван Рукавина, Никола Котле, Франц Ракеф, Муча Керима

Заменици:

др tßeT03ap Ритиг, Блаже Конескн, Владо Вујовић

ОДБОР ЗА МОЛБЕ И ЖАЛБЕ 

(Изабран на I седннци Првог редовног заседања 26-1V-1950 r.>

Претседник 
Марко Вујачић

Потпретседник 
Лука Мркшић

Секретар 
Радисав Недељковић

Члаиови:

Грга Јанкез, др Павел Луначек, Ристо Мијатовић, Никола Пешев

Заменицм:

Антун Аугустинчић, Ристо Цунов, Флоријан Сучић
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ИАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ 

ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ

Ацева Вера 

Албахари Нисим 

Аљиљи Јашар 

Амброжич Ладислав 

Андрић Иво 

Ангелковски Благоје 

Атанасовски Душко 

Аугустинчић Антун

Бабић Радомир ' 

Бачлија Марко 

Бајалица Димитрије 

Бакић Митар 

Балан Жива 

Барјактари Мурат 

Беблер др Алеш 

Беговић Влајко 

Берус Анка 

Бевк Франце 

Билановић Данило 

Боричић Мило 

Братић др Душан 

Бринић Јованка 

Брковић Caöo 

Будимир Фрањо

Царевић Милош

Ћетковић Јован 

Ћопић Бранно

Чапко Ђура 

Чаушев Боро 

Чубриловић др Васо 

Чурић Ахмед

Дапчевић Пеко 

Давидовић Радивој 

Дедијер Владимир

(ДРУГОГ САЗИВА)

Дика Ирфан 

Долиншек Тоне 

Драгашевић Вуко 

Драгић Кристина 

Дракић Спасо

Ђаковић Спасоје 

Таерђа Јосип 

Ђермановић Живота 

Ђилас Милован 

БуриИ Гоја

Џамбаз Даре 

Џунов Ристо

Филиповић Крсто 

Филиповић Сулејман 

Фрол Фране

Галамбош Иштван 

Гарчевић Гојко 

Гершковић др Леон

1 иноски Лазар 

Гјоргов Васил 

Гошњак Иван 

Грбић Чедо 

Грујоски Ташко 

Груловић Никола

Хајрулаи Кемал 

Хамовић Раде 
Хамза Џевдет 

Херљевић Фрањо 

Хочевар Јанез 

Хоџа Фадил 

Хорват Јожа 

Хоти Шабан .

Ицев Александар

Илић Драгољуб 

Ивековић др Младен

Јакац Божидар 

Јакопнч Алберт 

ЈаковљевиИ др Стеван 

Јанкез Грга 

Јелчић Јозо 

Јерас Јосип 

Јевремовнћ Бранко 

Јовановић Радивоје

Капор Чедо 

Кардељ Едвард 

Кавчич Стане 

Киш Вилмош 

Коцбек Едвард 

Конесни Блажс 

Косановић оава 

Котле Никола 

Котник Бено 

Ковачевнћ Адем 

Ковачевић Милија 

Ковачсвић Никола 

Креачић Отмар 

Кривиц Владимир 

Кризман др Хинко 

Куленовић Скендер 

Купрешанин Милан 

Курт Хуснија

Лампрет Јоже 

Лендваи Клара 

Лубеј Франце 

Луначек др Павел

Љатиф Асим

Мачек Иван
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Мамут Рамадан 

Манчев Секула 

Мандић Глигорнје 
Манојловнћ Радмнла 

Марјановић Слободан 

Марковски Крсте 
Мартиноски Никола 

Масларнћ Божндар 

Матерић Илија 

Матес Jleo 

Матић Петар 

Медан Саво 
Мелвингер др Иван 

Мићуновић Вељко 

Мијатовић Ристо 

Мијушковић Радован 
Миливојевић Јоза 

МилосављевиИ Љубинка 
Милосављевнћ Милосав 

Миљковић Мито 

Мнљовски Кнрил 

Минић Милка 

Митровић Гргур 

Митровић Митра 

Мојсов Лазар 
Московљевић др Милош 

Мркшић Лука 

Муча Керима 

Мугоша Андрија 

Мустафа Садик

Настић Лазар 

Назим Фируз 
Недељковић Радисав 

Николиш др Гојко 

Ношпал Тоде

Ојданић Добрила 

Олајош Михал» 

Орешчанин Богдан

Патрногић Катарина

Павловић Косан 

Павловски Васнл 

Пехачек Радо 

Пејновић Ката 

ricpoBiifi Пуниша 

Перуничић Миле 

Пешев Ннкола 

Петровић Мато 

Петровић Нинко 

Пнјаде Моша 

Пилавџић Сеннја 

Полак Бојан 

Поповић Душан 

Поповнћ Горол>уб 

Поповић Милентије 

ПоповиН Владнмнр 

Прнбићевић др Раде 

Пуцар Ђуро

Радовић Вуко 

Радуловнћ Милорад 

Ракеф Франц 

Раутер Марија 

Реџепагић Мустафа 

Рехак Ласло 
Рибникар Владнслав 

Ритиг др Светозар 

Рукавина Иван 
Рус Јосип

Сабо Ида 

Саили Драгутн 

Савић Павле 

Симић Станоје 

Симоновић Лакић 

Смиљанић Милан 

Спевак Јурај 
Станковић др Синиша 

Стилиновић Маријан 

Стојнић Велимир 

Сучић Флоријан 

Сулејмани Хивзија

Сулејмани Шемсн 

Светек Франце

Шаркн Ћамил 

Шатор Ибрахим 

Шћепановић Јевто 

Шентјурц Лидија 

Шестан Јоснп 

Шевић Александар 

Шопов Ацо 

Шукрн Али 

Шуштершич Антон

Тадић Ружа 

Танасијевић Милош 

Тавчар др Игор 

Томић Алекса 

Тућан др Фран

Улага Франц

Вели Седат 

Веслиевски Наум 

Видмар Јосип 

Внлфан др Јоже 
Влахов Днмитар 

Влаховић Вељко 

Војводић Тодор 

Врева Суљо 

Вркљан Анте 

Вујачић Марко 

Вујовић Лука 

Вујовић Владо 
Вукмановић Светозар 

Вукосављевић Сретен

Закић Светозар 

Зихерл Борис

Жанко др Милош 

Жижић Живко



САВЕЗНО ВЕЋЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ

(ДРУГОГ САЗИВА)

ПРЕТСЕДНИШТВО САВЕЗНОГ ВЕЋА

Претседник 

Владимир Св. Симић

Потпретседници:
Фрањо Гажи Вељко Зековић

Секретари:

Момчило Марковић Вида Томшич Наум НаЈумовски

СТАЛНИ ОДБОРИ САВЕЗНОГ ВЕЋА

ЗАКОНОДАВНИ ОДБОР 
(Изабран на I седници Првог рсдовног заседаља 26-IV-1950 г.)

Претседник 

др Јосип Хрнчевић

Потпретседник 

Владимир Симић

Секретар 

др Jepivo Радмиловић

Члановп:
Ванчо Бурзевски, др Едхем Чамо, Душан Диминић, Мехмед Хоџа, 
Лајчо Јарамазовић, Иса Јовановић, Велибор Љујић, Mapa Нацева, 
Живорад Љубичић, Милан Поповић, Тзуро Салај, Душан Кведер, 
др Иво Сунарић, Бошко Шиљеговић, др Макс Шнудерл, др Метод 

Микуж, др Милорад Влајковић, Вељко Зековић

Заменнци:

Милош Минић, Марин Цеттнић, Круме Наумовски, Млшко Крањец,
Душан Грк



ОДБОР ЗА ГГРИЈВРЕДНИ ПЛАН И ФИНАНСИЈЕ

(Изабран на I седннци Првог редовног заседаља 26-IV-1950 r. и допуњен 
на XV седници Петог редовног заседања 31 марта 1952 год.)

Претседник 
Јован Веселинов

Потпретседнпк 
Марко Белинић

Секретар 
Благоја Талески

Члановп:

Ристо Антуновић, Љубо Бабић, Душан Бркић, Хасан Бркић, Ком- 
нен Церовић, Душан Чалић, Љубодраг Тзурић, Тоне Фајфар, 
Јанез Хрибар, Авдо Хумо, Сергеј Крајгер, Филип Лакуш, Boja 
Лековић, Милош Минић, Никола Минчев, Ђока Пајковић, Анте 
Раос, Добривоје Радосављевић, Пашко Ромац, Добросав Томашевић

Заменпци:
Зоран Полич, Пашага Манџић, Страшо Христов, Томо ЧиковиБ,

Бранислав Стојановић

МАНДАТНО-ММУНИТЕТСКИ ОДБОР
(Изабраи на I седници 'Првог редовног заседања 26-IV -1950 т. iir допуњен 

ма XV седници Летог редовног заседања 31 марта 1952 год.)

Претседник 
Петар Комадина

Секретар 
Грујо Новаковић

Чланови:
Божидар Томић, Радомир Медојевић, Франц Симонич, Саит Затрић,

Димитар Алексиевски

Заменици:
Вид Радиковић, Илија Тепавац, Борис АлекЈсоски
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АДМИНИСТРАТИВНИ ОДБОР 

(Изабрам на I седници Првог редовног заседања 26-IV-1950 г.)

Претседник 

Станка Веселинов

Лотпретседник 

Шефкет Маглајлић

' i
Секретар 

Живррад Љубичић

Члинови:

Ивица Гретић, Јоже Борштнар, Спасоје Шарац, Борис Алексоски:

ЗЗменици:

Јосип Змаић, Славољуб Петровић, Живко Брајковски

ОДБОР ЗА МОЛБЕ И ЖАЈ1БЕ 

(Изабран на I седиици Првог редовног заседања 26-1V-1950 r.)

Претседник 

Павле Јовићевић

Потпретседник 

Анте Poje

Секретар 

Велибор Љујић

Чланови:

Антон Загоришек, Кемал Сејфула, Светолик Госпић, Јожеф Нађ

Ззменици:

Иван Шибл, Mapa Нацева, Божидарка Дамњановић
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НАРОДНИ ПОСЛАНМЦИ 
САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ

(ДРУГОГ САЗИВА)

^брамовив Анто 

Агбаба Милка 

Ајтић Предраг 

Алауф Аугуст 
Алексиевски Димитар 

Алексоскн Борис 

Антуновнћ Рнсто 

Апостолскн Миханло 

Арсов Љубчо 

Авбељ Виктор

Бабић Антун 

Бабић Љубо 

Бабовић Спасенија 

Баће Макс 

Бајалски Ристо 

Бакарић др Владнмир 

Бакрач Јозо 

Банина Анте 

Батановић Милован 

Бегић Драго 

Бегић Мухидин 

Белинић Марко 

Беловуковић Милан 

Бељански Јован 

Бенчич Драгомир 

Бибер Антун 

Биједић Џемал 

Бјелица Рако 

Блашковић Славко 

Блажевић Јаков 
Бојаннћ Владан 

Борић Душан 

Борчић Чедо 

Борштнар Јоже 

Ббшковић Добривоје 

Бошковић Ђорђе 

Бошковић Радомир 

Божичевић Иван

Брајковски Живко 

Брецељ др Маријан 

Бркић Хасан 

Бокић Звонко 

Брнчић Јосип 

Броћнћ Раденко 

Бровч Андреј 

Броз Јоснп Тнто 

Будовалчев Арса 

Буљан Вице 

Бурић Хасо 

Бурзевски Ванчо 

Бутозан др Васо

Цази Јосип 

Цегледи Маћаш 

Церовић Комнен 

Цетинић Марин 

Црнобрња Богдан 

Црвенковски Крсте 

Цвејнћ Живорад 

Цветић Боса 

Цвјетић Никола

Ћосић Добрица 

Ћурчнћ Живојин 

Ћурувија Тоде

Чакић Бошко 

Чалић Душан 

Чамо др Едхем 

Чавушевић Иван 

Ченгић Есад 

Черкез Ибрахим 

Чиковић Томо 

Чолак Петар 

Чолаковић Родољуб 

Чомић Младен 

Чворовић Витомир

Дамњановић Божидарка 
Даннловнћ Угљеша 

Дебељак Стјепан 

Девеџнћ Душан 

Дикнћ Бора 

Димннић Душан 

Дороњски Стеван 

Дошен ИлиЈа 

Драушннк Јурица 

Дуднћ Зорка 

Дугоњић Рато 

Дукић Милан 

Дулкан Станислав

Баконовић Ннкола 

Ђорђевић Александар 

Ђукић Пане 

Ђурашковнћ Милутин 

Ђурђић Душан 

Ђурић Љубодраг

Фајфар Тоне 

Фаркаш Нандор 

Фијан Јакоб 
Фрнтић Елизабета

Гаши Аљуш 

Гажи Фрањо 
Гигов Страхил 

Гиздић Драго 

Голуб Мијо 

Госпић Светолтс 

Гранђа Иван 
Грегорић др Павле 

Гретић Ивица 

Гргић Иван 
Гргурић др Јаков 

Грк Душан 

Грујић Радован
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Хасанагић Хилмија 

Хасани Синан 

Херцеговац. Адем 

Хоџа Мехмед 

Хољевац Већеслав 

Хорват Иван 

Хотић Месуд 

Хрибар Јанез 

Христов Страшо 

Хркчевић др Јосип 

Хукић Мехмедалија 

Хумо Авдо

Илић Павле 

Илић Радојко 

Илић Сава 

Илијевски Владо 

Ивић Стјепан 
Ивковић ЈБубомир

Јадрешин Богде 

Јаковљевић Данило 

Јакшић Никола 

Јакшић Раде 

Јанић Владо 

Јанићијевић Милован 

Јанковнћ Драгољуб 

Јарамазовић Лајчо 

Јеленковић Војислав 

Јеркић Иво 

Јојкић Ђурица 

Јоксимовић Саво 

ЈосиповиН Србољуб 

Јовановић Блажо 

Јовановић Драгољуб 

Јовановић Ђура 

Јовановић Иса 

Јовановић Петар 

Јовановић Радош 

Јовићевић Павле 

Јововић Десимир 

Јуринчић Нико

Капетановић Хајро 

Капор Момир 

Карабеговић Осман 

Караиванов Иван 

Карапанџин Станко 

Кенић Данило 

Кирћански Драгољуб 

Кндрич Борис 

Киш Јан

Клаусбергер Петар 

Кнежевић Ђура 

Коцо Димчо 

Кочевар Франц 

Кодра Џафер

Лозо Павао 

Лукић Војин

Љубичић Живорад 

Љујић Велибор

Маглајлић Шефкет 

Малески Владо 

Малежич Матија 

Манџић Пашага 

Маринко Мнха 

МариновиИ Јован 
Марковић Милорад 

M apKOBH li Момчило

Кохаровић др АлександарМарковић Стјепан

Колак Руди 

Колишевски Лазар 

Комадина Петар 

Комар Славко 

Комленић Симо 

Косорнћ Перо 

Ковачевић Душанка 

Ковачевић Вељко 

Крајачић Иван 

Крајачић Сока 

Крајгер Борис 

Крајгер Сергеј 

Крањец Мишко 

Крце Павао 

Крстић Бошко 

Крстић Ратко 

Крстуловић Вицко 

Куфрин Милка 

Кундаџија Душан 

Кузмановски Боге 

Кведер Душан

Лакуш Филип 

Лалић Ђуро 

Лекић Ђока 

Лековић Boja 

Лескошек Франц 

Лошић Асим

Мартиновић Милан 

Масарото Ђусто 

Мастиловић Новак 

МатиН Ђорђе 

Медојевић Радомнр 

Међо Томо 
Међугорац Миле 

Месић Милан 

Михаиловић Риста 

Михајловски Кнрил 

Мијатовић Цвијетин 

Микуж др Метод 

Миладиновић Тимотије 

Милаковић Милош 

Милатовић Милорад 

Милојевић Јанко 

Милојевић Милоје 

Минчев Никола 

Миндеровић Чедомнр 

Минић Милош 

Мирковић Ико 

Митевски Методи 

Митић Владимир 

Митровић Мнлорад 

Морача Милутин 

Мразовић Карло 

Мркоци Марко 

Мугоша Душан
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Мундрић Петар 

Мустафа Ашнм

Нацева Mapa 

Нађ Јожеф 

Нађ Коста 

Наранчић Душан 

Наумовскн Круме 

Наумовскн Наум 
Недељковић Радисав 

Нефат Фрањо 

Неорчић Мнлнјан 

Нсшковнћ др Благоје 

Никезић Марко 

Никодијевић Тихомир 

Николић Драгомнр 

Николић Живојин 

Никшић Ђорђе 

Нимани Ђавит 

Новак Франц 

Новак Иван 

НоваковиК Грујо

Обад Томо 

Олбина Дане 

Остовић Адам

Пахић Лука 

Пајковић Ђока 

Пантић Милан 

Папић Радован 

Пауновић Светомир 

Павелић Маријан 

Павлачић Мика 

Павлековић Мирко 

Пенезић Слободан 

Перичин Марко 

Перкушић Иван 

Петковић Чедомир 

Петровић Душан 

Петровић Славољуб 

Петровски Станко 

Почуча Миле

Подгорац Стојан 

Полнч Зоран 

Половкћ Марко 

Попнт Франц 

Попнвода Крсто 

Поповнћ Коча 

Поповић Милан 

Поповнћ Стево 

Потрч др Јоже 

Поздерац Хакнја 

ПрацанН Драгутнн 

Продановић Милан 

Првчнћ Стјепан 

Пувалић Стево

Рачкн Никола 

Радић Војислав 

Радичевић Жарко 

Радиковић Вид 
Радосављевнћ Добривоје 

Радмнловић др Јерко 

Радојковић Живорад 

Радовановић Милија 

Ракиџнћ Радослав 

Ранковић Александар 

Раос Анте 

Реџовнћ Абдула 

Регент Иван 

Релић Петар 

Рибар др Иван 

Рикановић Илија 

Рнстић Душан 

Poje Анте 

Ромац Пашко 

Ропрет Виктор 

Рудолф Јанко 

Румбак Иван

Салај Ђуро 

Сејфула Кемал 

Секулић Никола 

Симеоновић Јанко

Симић Владимнр 

Симонич Франц 

Снротановнћ Алија 

Скендер Максут 

Скерловник Иво 

Смилевски Вндое 

Софијанић Ратко 

Сремец др Златан 

Стаколич Јоже 

Стамболнћ Петар 

Стаменковић Драги 

Станнћ Мнле 

Станиловић Антон 

Станковић Мнодраг 

Станојевић Светислав 

Станте Петар 

Стефановнћ Светнслав 

Стојанов Снма 

Стојанов Божа 

Стојановић Бранислав 

Стојановић Лука 

Стојановнћ Сретен 

Стојковић Миодраг 

Стојковнћ Стојадин 

Суџуковић Милан 

Сунарић др Иво

Шачири Исмет 

Шакић Јован 

Шакирн Реис 

Шарац Спасоје 

Шарац др Заим 

Шегрт Владо 

Шеховић Ахмет 

Шибл Иван 

Шиљеговић Бошко 

Шимунов Јосип 

Шкипић Милорад 

Шнудерл др Макс 

Шоти Пал 

Шпиљак Мика 

Шпрљан Гуште



Штруцл Петер 

Штурм Антон

Талески Благоја 

Темелкоски Борко 

Тепавац Илија 

Тиквицки Геза 

Тодоровић Мијалко 

Тодоровић Симо 

Томашевић Добросав 

Томић Божидар 

Томшич Вида 

Трајковић Јосип 

Тренески Љубе 

Трифу Аурел 

Трифуновић Светислав 

Трнавци Брахим

Туцман Јосип 

Тујић Матија 

Турковић Иван

Узуновски Цветко

Васиљевић Живан 

Веселинов Јован 

Веселинов Станка 

Видић Добривоје 

Випотник Јанез 

Влајковић др Милорад 

Влатковић Немања 

Војиновић Петар 

Врбанац Јосип 

Врховац Милан 

ВујасиновиН Тодор

Вукадиновић Ђуро 

Вукасовнћ Милан

Загорншек Антои 

Зарић Аљуш 

Затрић Саит 

Зећнри Адем 

Зечевић Славко 

Зечевић Владо 

Зекић Милош 

Зековић Вељко 

Златић Дина 

Змаић Јоснп 

Зорић Милорад

Жаки Јожеф 

Жежељ Милан 

Живановић Милосав



С Т А Л Н И  О Д Б О Р И  Н А Р О Д Н Е  С К У П Ш Т И Н Е  Ф Н Р Ј

(ДРУГОГ САЗИВА)
%

ОДБОР ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ

(Изабран на другој заједничкој седници I редовног заседања 27 априла 
1950 године a допуњен на петој заједничкој седницп I ванредног засе- 

даља 27 јуна 1950 године)

Претседник 

• Петар Стамболић

Потпретседник 

Димитар Влахов

Секретар 

ВЈладимир Дедијер

Чланови:

Из Савезног већа:

Макс Баће, др Владимир Бакарић, Богдан Црнобрња, др Јосип 

Хрнчевић, Мехмед Хоуа, Блажо Јовановић, Лазар Колишевски  ̂

Миха Маринко, Ђусто Масарато, Милијан Неоричић, Слободан 

Пенезић, Иван Регент, Ђуро Салај, Владимир Симић, Видое Сми- 

левски, Добросав Томашевић, Вида Томшич, Авдо Хумо, Иван 

Караиванов, Стеван Дороњски, Марко Никезић, Славко Комар, 

Бошко Шиљеговић, Кемал Сејфула, Владо Малески

Из Већа народа:

Иво Андрић, Митар Бакић, Франце Бевк, Милан Купрешанин,. 

Отмар Креачић, Лео Матес, Љубинка Милосављевић, Лазар Мој- 

сов, Ђуро Пуцар, Јосип Рус* Павле Савић, др Синиша Станковић, 

Лидија Шентјурц, Илија Матерић, Ацо Шопов, др Фран Тућан, 

Јосип Видмар, Вељко Влаховић, Милош Царевић, Бранко Јевре- 

мовић, Владислав Рибникар, др Гојко Николиш, Борис Зихерл,

Велимир Стојнић
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ОДБОР ЗА НАРОДНУ ОДБРАНУ
<Изабран на другој заједничкој седницн Првог редовног заседања

27 априла 1950 године)

Претседник 
Иван Гошљак

Потпретседник 
Ристо Антуновић

Секретар 
Радо Пехачек

i i

Ч ji an ов и:
Из Савезног веИа:

Михаило Апостолски, Бошко Шиљеговић, Угљеша Даниловић, 
Фрањо Гажи, Мехмед Хоџа, Борко Темелкоски, Матија Малежич, 
Коста Нађ, Душан Петровић, Коча Поповић, Анте Раос, Владо

Шегрт, Пал Шоти

Из Beha народа:
Пеко ДапчевиН, Лазар Гиноски, Никола Груловић, Даре Џамбаз, 
Раде Хамовић, Фадил Хоуа, Стане Кавчич, Чедо Капор, Иван 
Мачек, Ристо Мијатовић, Љубинка Милосављевић, др Раде При-

бићевић, Алекса Томић

ОДБОР ЗА НАРОДНУ ВЛАСТ

{Изабран на другој заједничкој седници Првог редсвног заседања 
27 априла 1950 године)

Претседник 
Велимир Стојнић

Потпретседник 

Марко Никезић

Секретар 
др Леон Гершковић

Чланови:

Из Савезног већа:
Виктор Авбељ, Драгомир Бенчич, др Маријан Брецељ, Звонко 

ркић, Илија Дошен, Ђура Јовановић, Хајро Капетановић, Боге
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Кузмановски, Јован Веселинов, Радомир Медојевић, Ико Мирко- 
вић, Методи Митевскл, Миле Почуча, Милан Вукасовић, Исмет LUa- 
чири, Добривоје Видић, Џафер Кодра, др Мнлорад Влајковнћ, 

Дина Златић, Цвијетин Мијатовић

Из Већа народа:
Вера Ацева, Мило Боричић, Ристо Цунов, Крсто Филиповић, Јанез 
Хочевар, Мамут Рамадан, Бранко Јевремовић, Адем Ковачевић, 
Франце Лубеј, др Иван Мелвингер, Слободан Марјановић, Јоза 
Миливојевић, Радивоје Јовановић, Андрија Мугоша, Миле Перу- 
ничић, Ласло Рехак, др Синиша Станковнћ, Алберт Јакопич,

др Милсш Жанко

КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ АУТЕНТИЧНИХ ТЕКСТОВА 

ЗАКОНА
(Изабраие на другој заједничкој седницн Савезног већа и Веђа народа 

од 27 ашрила 1950 године)

Из Савезног већа: Из Већа народа:
за српки језик

Владимир Симић Моша Пијаде
др Милорад Влајковић др Синнша Станковић
Милош Минић Милош Царевић

за хрватски Језик
др Јосип Хрнчевић др Леон Гершковић

Ч  др Јерко Радмиловић Грга Јанкез
Ђуро Салај Лео Матес

за словеначки језик

др Макс Шнудерл Франце Бевк
др Метод Микуж Јосип Јерас
Мишко Крањец Јоже Лампрет

за македонски језик
Никола Минчев Лазар ААојсов
Ванчо Бурзевскн Ацо Шопов
Владо Малески Кирил Миљовски
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КОМИСИЈA ЗА ТУМАЧЕЊЕ ЗАКОНА 

(Изабрана на XXIV заједничкој седници 14 јануара 1953 год.)

Претседник 
др Макс Шнудерл

Секретар 
Риста АнтуновиН

Члинови:
др Маријан Брецељ, Фране Фрол, Гојко Гарчевић, Лазар Мојсов, 

Грујо НоваковиН, Милија Радовановић, Никола Секулић
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П Р Е З И Д И Ј У М  Н А Р О Д Н Е  С К У П Ш Т И Н Е  Ф Н Р Ј *

(ДРУГОГ САЗИВА)

Претседник 

др Иван Рибар

Потпретседници:

Моша Пијаде Јосип Рус Димитар Влахов

Филип Лакуш Ђуро Пуцар Марко Вујачић

Секретар 
Миле Перуничић

ЧлвнОви:
Алекеандар Ранковић, Алекса Томић, Авдо Хумо, др Благоје Не- 
шковић, Блажо Јовановић, Борис Кидрич, Цветко Узуновски, До- 
бросав ТомашевиИ, Душан Петровић, Таавит Нимани, Едвард Кар- 
дељ, Фране Фрол, Иван Гошњак, Иван Регент, Јован Веселинов, 
Јосип Броз Тито, Јосип Видмар, ЈТазар Колишевски, Милован 
Тзилас, Нинко Петровић, Петар Стамболић, Родољуб Чолаковић, 
Руди Колак, Сава Косановић, др Синиша Станковић, Влада Зече- 

вић, др Владимир Бакарић, Владо Шегрт, др Златан Сремец

* Ступањем на снагу Уставног закона о основам а друштвеног и 
лолитичког уређења ФНРЈ ц савезним органима власти, 13 јануара 1953 

■године, укинута je установа Лрезидију-ма Н ародне скуп’штине ФНРЈ.





СА ВЕЗН О  И ЗВ Р Ш Н О  ВЕЋ Е

Претседник Републике 
Претседник Савезног извршног већа 

Јосип Броз Тито 

Потпретседници:

Едвард Кардељ Александар Ранковић

Моша Пијаде Милован Ђилас

Секретар 

Вељко Зековић

Чланови:

Изборни чланови:

Љубчо Арсов, Спасенија Бабовић, Јаков Блажевић, Родољуб Чолаковић, 
Угљеша Даниловић, Фрањо Гажи, Страхил Гигов, Иван Гошњак, Авдо 
Хумо, Осман Карабеговић, Борис Кидрич, Сава Косановић, Иван Краја- 
чић, Борис Крајгер, Вицко Крстуловић, Франц Лескошек, Иван Мачек, 
Момчило Марковић, Божидар Масларић, Милош МиниЂ, Слободан Пе- 
незић, Крсто Попивода, Коча Поповић, Милентије Поповић, Добривоје 
Радосављевић, Ђуро Салај, Видоје Смилевски, Мијалко Тодоровић, 
Цветко Узуновски, Јован Веселинов, Светозар Вукмановић, Влада

Зечевић.

Ha оонову чл. 82, став 5, Уставног закона:
Петар Стамболић, др Владимир Бакарић, Миха Маринко, Лазар Коли- 

шевски, Ђуро Пуцар, Блажо Јовановић
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Врховни командант 
Југословенске народне армије 

Маршал Југославије

Јосип Броз Тито

562



ВРХОВНИ СУД ФНРЈ

Претседник 

др Јоснп Хрнчевић

Чланови:

Витомир Петровић, Михајло Ђорђевић, Димче Ацев-Јанескц, др Влади- 

мир Калембер, др Лудвиг Груден, Недељка Радосављевић, Јосиф Ма- 

ловић, др Дражен Сесардић, др Федор Базала, Никола Перовић, др Јерко

Радмиловић, Арнолд Рајх

ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО ФНРЈ

Јавни тужилац ФНРЈ 

Бранко Јевремовић 

Заменик:

Марјан Вивода
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C  а д р ж а ј
ШЕСНАЕСТА СЕДНИЦА ВЕЋА НАРОДА — 25 ДЕЦЕМБРА 1952 

l ip e  дневног реда:

1 — Читање Указа Президијума Народне скупштине
Ф Н Р Ј о сазиву Народне скупштине Ф Н Р Ј у НГесто редовно 
заседање за 25 децембар 1952 г о д и н е --------------------  3

2 — Саопштење о поднесеним законским предлозима и
одборским и зв е ш т а ји м а---------------------------------  4

3 — СаогтштегБе да je Президијум Народне -скупштине 
Ф Н Р Ј  доставио на потврду указе донесене у времену између
СПетог и Шестог редовног засед ањ а----------------------  4

4 —  Саопштење да je Президијум Народне скупштине 
Ф Н Р Ј  доставио предлог Министра правосуђа Ф Н Р Ј да се за
судију Врховног суда Ф Н Р Ј  изабере Никола П ерови ћ------- 4

5 — Отсуства иародних п о сл а н и к а -----------------  4

Д н е в н и  р е д :

1 — Утврђивање дневног р е д а ----------------------- 4— 5

СЕДАМНАЕСТА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ ВЕЋА — 25 ДЕЦЕМБРА 1952

П ре  дневног реда:

1 — Читање Указа Президијума Народне скупштине
Ф Н Р Ј  о сазиву Народне скупштине Ф Н Р Ј  у Шесто редовно
заседање за 25 децембар 1952 године---- :------------------  6

2 — Саопштење о поднесеним законским предлозима и
одборским извештајима —  — ----------------- ----------  7

3 —  Саопштење да je Президијум Народне скупштине 
Ф Н Р Ј  доставио на потврду указе донесене у времену између
Петог и Шестог редовиог за сед ањ а----------------------- 7

4 — Саопштење да je Президијум Народне скупштине 
Ф Н Р Ј  доставио предлог Министра правосуђа Ф Н Р Ј да се за
судију Врховног суда Ф Н Р Ј  изабере Никола П е р ов и ћ-----  7

5 — Отсуства народних п о сл а н и к а -----------------  7

Страна
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Д н е в н и  р е д :

1 — Утврђивање дневног реда 7—8

Страна

ОСАМНАЕСТА ЗАЈЕДН И ЧКА СЕДИИЦА — 26 ДЕЦЕМ БРА 1952
I ,

П р е  дневног ред а:

1 — Саопштење о дневном р е д у --------------------  9

Д н е в н и  р е д :

1—2 — Претрес Предлога друштвеног плана Ф Н Р Ј  за 
годину 1953 и 1Предлога буџета Ф Н Р Ј  (Савезни буџет) за 1953 
годину — — — ------------------------------------------  9—59

Говорници: Известилац Одбора за привредни план и
финансије Већа народа Кирил Миљовски 10

Известилац Одбора за привредни план и
финансије Савезног већа Тоне Ф а јф а р  10

Известилац Одбора за привредни план и
финансије Већа народа Радивој Дави-
довић —  — --------------------------  10

Известилац Одбора за привредни план и
финансије Савезног већа Риста Анту-
новић —  —  — ------------------------ 10

Министар — Претседник Савета за инду- 
стрију и грађевинарство Светозар Вук-
мановић —  — -----------------------  11

Заменик министра народне одбране генерал-
пуковник Иван Г ош њ ак --------------- 27

Министар правосуђа Фране Ф р о л ------— 34
Милош М и н и ћ -------------------------- 42
Марин Ц етинић-------------------------- 49
Стане К а в ч и ч -------------------------- 52
Комнен Ц е р о в и ћ -----------------------  56

СЕДАМНАЕСТА СЕДНИЦА ВЕЋА НАРОДА — 27 ДЕЦЕМБРА 1952

П ре  дневног реда:

1 — Читање и усвајање записника шеснаесте седнице 
°Д 25 децембра 1952 године-------------------------------  60

_  ̂— Читање и усвајање извештаја Административног од-
°ра о редовном прегледу касе и целокупног рачунско-благај- 

ничког пословања no буџету Већа народа за период јануар— 
арт, април јун и јул—септембар 1952 год ине------------  60—61

Говорници: Известилац Крсто Ф и л и п ови ћ------------  60

ског rf Читање и усвајање извештаја Мандатно-имунитет- 
ора 2 Д°ласкУ за народног посланика Спаса Дракића 

осуђеног Војислава Срзентића_________________________  61-62
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Д н е в н и  р е д :

1 — Гласање и усвајање Предлога друштвеног плана
Ф Н Р Ј  за годину 1953 ------------------------------------ 62

2 — Гласање и усвајање Предлога буџета Ф Н Р Ј  (Са-
везни буџет) за 1953 годину------------------------------  62

3 — Претрес и усвајање Предлога закона о опиггедр-
жавном завршном рачуну за годину 1951 -------------------  62—64

Фоворници: Известилац Одбора за привредни план и
финансије Радивој Давидовић------------ 63

Саопштеље о дефинитивном усвајању законских пред- 
лога — — ----------------------------------------------  64

ОСАМНАЕСТА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ ВЕЋА — 27 ДЕЦЕМБРА 1952

П р с  дневног реда:

1 —  Читање и усвајање записника седамнаесте седнице
од 25 децембра 1952 године------------------------------  65

2 — Читање и усвајање извештаја Административног 
одбора о редовном прегледу касе и целокупног рачунско-бла- 
гајничког пословања no буџету Савезног већа за период
јануар—март, април—јун и јул—септембар 1952 године-----  65— 66

3 — Потврда одлуке Президијума Народне скупштине
Ф Н Р Ј  о одобрењу лишења слободе и покретања кривичног 
поступка против народног посланика Џ афера К о д р е -------- 66— 67

4 — Отсуства народних п о сл а н и к а -----------------  67

Д н е в н и  р е д :

1 — Гласање и усвајање Предлога друштвеног плана
Ф Н Р Ј  за годину 1953 ------------------------------------  67

2 — Гласање и усвајање Предлога буџета Ф Н Р Ј  (Са-
везни буџет) за 1953 годину------------------------------  67

3 — (Претрес и усвајање Предлога закона о општедр-
жавном завршном рачуну за годину 1951 -----------------  67—69

Говорници: Известилац Одбора за привредни план и
финансије Риста А н т у н о в и ћ ---------- 68

Саопштење о дефинитивном усвајању законских пред- 
лога — — ---------------------------------------------- 69

ДЕВЕТНАЕСТА ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА — 27 ДЕЦЕМБРА 1952

П р е  дневног реда:

1 — Читање и усвајаше записника осамнаесте заједничке 
седнице од 26 децембра 1952 године----------------------- 70
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Д н е в н и  р е д :

3 — Претрес и усвајање Предлога одлуке о потврди 
указа Президијума Народне скупштине Ф Н Р Ј  донесених у
времену између Петог и Шестог редовног з а с е д а њ а ------- 70—71

Говорници: Секретар Скендер К ул ен овић------------  70
Радивој Д а в и д о в и ћ --------------------  71

4 — Избор судије Врховног суда Ф Н Р Ј ------------  71—72

5 — Претрес и усвајање Резолуције о потврди Одлуке
Владе Ф Н Р Ј  о прекиду дипломатских веза са Ватиканом —  72—82

Говорници: Петар С т а м б о л и ћ -----------------------  73
Др Милош Ж а н к о -----------------------  75
Борис З и х е р л -------------------------  78
Чедо К а п о р ----------------------------  80
Вице Б у љ а н ----------------------------  81

ОСАМНАЕСТА СЕДНИЦА ВЕТжА НАРОДА — 10 ЈАН УАРА 1953

Пре дневног реда:
1 — Саопштење о поднесеним законским предлозима и

одборским извештајима —  — ---------------------------- 83

2 — Отсуства -народних п о с л а н и к а ----------------  83

Д н е в н и  р е д :

Утврђивање дневног р е д а -------------------------  84
Одлучивање о томе да ли се, у смислу чл. 72 Устава, 

може приступити претресању законских предлога којима се
мења Устав —  — ---- — ------------------ — ----------  84

1 — Претрес и усвајање Предлога закона о изменама и 
допунама Закона о војној обавези држављана Ф Н Р Ј ------- 84— 85

Говорници: Известилац Законодавног одбора Сулејман
Филиповић —  — ---------------------  84

ДЕВЕТНАЕСТА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ ВЕЋА — 10 ЈАНУАРА 1953

Пре дневног реда:
1 —  Саопштење о поднесеним законским предлозима и

одборским извештајима — — -------------------- — -----  86

2 —  Отсуства народних посланика -------------------- 86

Д н е в н и  р е д :

Утврђивање дневног р е д а -------------------------------------------
Одлучивање о томе да ли се, у смислу чл. 72 Устава, 

може приступити претресању законских предлога којима се 
мења Устав — _________ __ __________— — --------— — — 87

1 — Претрес и усвајање [Предлога закона о изменама и
допунама Закона о војној обавези држављана Ф Н Р Ј ------- 87—88

Говорници: Известилац Законодавног одбора Бошко Ши-
љеговић — — -----------------------  87

Страна
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ДВАДЕСЕТА ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА — 12 ЈАН УА РА  195S

Страна

Пре дневног реда:
1 — Саопштење о дневном р е д у -------------------  90

Д н е в н и  р е д :
1—2 — Претрес Предлога уставног закона о основама 

друштвеног и политичког уређења .и савезним органима вла- 
сти и Предлога закона о спровођењу Уставног закона о осно- 
вама друштвеног и политичког уређења и савезним органима
власти — — — ----------------------------------------  90— 118

Говорници: Известилац законодавних одбора оба већа
Moma П и јад е---- Ј--------------------  90

Потпретседник Владе Ф Н РЈ Едвард Кардељ 91

ДВАДЕСЕТПРВА ЗАЈЕДШ 1ЧКА СЕДНИЦА — 12 ЈАНУАРА 1953

Пре днсвног реда:

1 — Читаше и усвајање записника двадесете заједничке 
седнице од 12 јануара 1953 г о д и н е ----------------------  119

Д н е в н и  р е д :

1—2 — Наставак претреса Предлога уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења и савезним орга- 
нима власти и Предлога закона о спровођењу Уставног закона
о основама друштвеног и политичког уређења и савезним
органима власти-----------------------------------------  119— 144

Говормици: Иво Скерловник-------------------------  119
Др Хинко К р и з м а н --------------------  122
Саво Б р к о в и ћ -------------------------  125
НЈ^кола М и н чев-------------------------  128
Др Заим Ш а р а ц -------------------------  131
Др Јерко Радмиловић -----------------  136
Ласло Р е х а к ----------------------------  140
Мехмед Х о џ а -------------------------  142

ДВАДЕСЕТДРУГА ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА — 13 ЈАНУАРА 1953

П р с  д н е в н о г  р е д а :
1 — Читање и усвајање записника двадесетпрве зајед- 

ничке седнице од 12 јануара 1953 године-----------------  14S

Д н е в н и  р е д :
1—2 — Наставак претреса (Предлога уставног закона о 

основама друштвеног и политичког уређења и' савезним орга- 
нима власти и Предлога закона о спровођењу Уставног закона
о основама друштвеног и политичког уређења и савезним 
органима власти 145—173
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Страна

Говорници: Др Макс Ш и уд ерл ----------------------- 145
Ђурица Ј о ј к и ћ -------------------------  152
Јоза М иливојевиК -----------------------  154
Димчо К о ц о ----------------------------  156
Петар Р е л и ћ ----------------------------  156
Благоја А нгелковски--------------------  159
Душан Д и м и н и ћ -----------------------  160
Јосип Ц а з и ----------------------------  164
Милан П а н т и ћ -------------------------- 165
Антон Ш т у р м -------------------------- 168
Методи М и т е в ск и -----------------------  170
Извесгилац законодавних одбора Моша Пи-

јаде — ------------------------------- 171
Потпретседник Владе Ф Н Р Ј  Едвард Кардељ 173

Допуна дневног реда за заједничку седницу--------- 173

\ Читање писма Претседника Законодавног одбора Beha 
народа и Претседника Законодавног одбора Савезног већа по- 
водом [Предлога одлуке о пословном реду за избор Претсед- 
ника Републике —  — ------------------------------------ 174

3 — Проглашење Уставног закона о основама друштве-
ног и политичког уређеша Федеративне Народне Републике 
Југославије и савезним органима вл асти ----------------- 174— 175

Говорници: Секретар Наум Н аум ов ск и --------------  175
4 — Проглашење Закона о спровођењу Уставног закона

о основама друштвеног и политичког уређења Федеративне
Народне Републике Југославије и савезиим органима власти 175— 176
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