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Почетак у 17,30 часова
Претседавао 'претседник Законодавног одбора Већа народа Moma
Пијаде.
Претседавајући: Другови л другарице, отварам заједничк.и састанак оба законодавна одбора да бисмо заједнички саслушали експозе
друга Кардеља о Предлогу уставног закона о савезшгм и републичким
органима власти. После тога одвојићемо се и продужиги рад на посебним седницама.
Р-еч има друг Кардељ.
Потпретседник Владе ФНРЈ Едвард Кардељ: Другови, потреба за
доношењем Уставног закона, који je даш с стављен на дневни ред законодавних одбора Народне окупштине и 'Kojmi ће се битно измешгти читав
низ одредаба нашег садашњег Устава, природна je последица промена
у нашим друштвеним односима које су се извршиле последњих неколико година. Te су промене веома дубоке и баш зато оне и траже садржинске измене у нашем досадашњем уставном ткзретку.
Да бисмо 'могли боље да схватимо задатке 'који се апос-тављају пред
нас у вези са потребом '.мењања нашег уставног ’ лореш а, погледајмо
најпре у чему су те промене у друшггвеним односима о -којима сам
говорио.
После победе ш ш е Револуције, држава je у име друшгва као
целине, пгј. >као стварни опуно.моћениж најнапреднијих друштвених снага
извршила национализацију основних средстава за гтроизводњу, чиме je,
уствари, и био положен темељ за нов друшггвени лоредак у ш ш ој
зе^љи. Поред тога, држава je inpeiKo свог аш рата низ година и непосредно управљала национализираним средствима за производњу. И овај
Други атсг био je у првој фази револуционаран, социјалистички. Уствари,
HaiKo to нису чинили непосредно, ипак су, преко своје револуциоиарне
Владе и њеног апарата, радни људи већ почели да управљају средствима
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за производњу. Социјалистички 'каракггер таквога управљања .не може
да дође у ттитање све дотле, док. je држава стварно инст-руменг радних
маса и њихових ггежњи.
Али таисва форма управљања ипак није социјалистичка. Шггавише,
она je бременита опасношћу да утиче и на садржину и да измени ту садржину, ако у њој превладају самосталне тендендије државног апарата.
Уствари, ту се ради о дрмовно-капиталистичк.им формама, које у
револуционарним фазама додуше могу бити непходни први корак на
путу 'Ка социјализму, али које се у одређеним условима могу претворити (И у извор и упориште реакционарних државно-капиталистичких
тенденција у бо.рби итрогив социјалистичких друштвених снага.
Код нас су ове форме биле у првој револуционарној фази неопходне. Ta неолходност излази из релативно ниске 'развијености -производних снага наше земље, које су требало да буду основа за социјалистички развитак, a у вези с тим и у недовољно развијеној свести
радних маса «оје су се иашле пред задатком изградње социјалистичког
друштва. Довољно je да истакнем очигледну чиљеницу да je чак и данас
огромна већииа радног становнишггва упослена у заосталој земљорадњи и то заосталој (како у техничком «жислу, тако и у друштвеним
формама — што не ,може a да не поставља ггред социјалисгичко друштво
изванредно тешке задатке. Очигледно je да je у таквим условима улога
државе као друштвеног факггора, то јест као фактора у мењању друшгвених односа, била веома вели'Ка >и «еопходна, a -као ггаква била je и
прогреогана и служила je «епооредно стварању темеља за социјалистичко друшггао.
Међутим, 'Као свака друга друштвена форма, и ова форма 'показује
тенденцију да се одржи и да се учврсти. И у нашем систему су се псхказивале такве тенденције. A ,кроз њих почела се појављивати опасност
која je претила да би даљи развитак социјалистичких односа могао бити
закочен или оме-тан разним државно-капиталистичкмм остацима. Ha такву
опасност нарочито су указивала и искуства Совјетсисог Савеза.
Тек данас, када јасно имамо пред очима та искусггва, и кад ајасн о
уочавамо опасности дегенерације социјалистичке револуције чсроз државнонкапиталисгичке форме, можемо до краја схватити генијалност
Марксове и Бигелсове тезе да национализација средстава за производњу
претставља први и (последњи акгг, који после победе револуиије дома да
учиии држава у име друштва као целине. Омжао ове тезе je очигледно
пре свега у томе, да младо 'револуционарно социјалистичко друштво —
социјалистичко више no тенденцији него ino социјално-економакој структури — може да одржи и да даље развија свој социјалистички карактер само под условима што бржег уклањања државно-.кагеиггалистичких форми и остатака, другим речима, непосредним постеттенилт преношењем друштвених функција на само друштво, то јест на самоуправне
орга-не и установе ттроизвођача и самих раднргх људи.
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Сваки други пут неминовно води ка јачању улоге државног управног апарата, a тиме и ка учвршћењу државнсикапнталистичких форми
ii ка рестаурацији државно-капиталистичких односа у суштини.
Наша сопствена искуства са бирсжратскотм тенденцијама, наша анализа узрока совјетоке агресивне акције лротив социјалиотичке Југославије и сама логика нашег унутрашњег економског развитка олакшали су
нам да се ослободимо стаљинских шаблона и да се вратимо принципима
које су дали Маркс и Енгелс, другим речима, да нађемо пут ослобађања нашег друштва од државно-капиталистичких форми. Држава тиме
постаје опет само оно што треба да буде, -то јест не господар над
друштвом или његов лривилегирани ружоводилаи, већ само средство
прогресивних социјалиагичких друштвених снага, да се -бране од снага
реакције и да обезбеде слободан пут социјалистчком друшФвеном
развитку.
У нашој земљи управљање средствима за производњу престало je
бити привилегија државног апарата, који би се у старом систему неизбежно пастепено формирао у државно-каггиталистичку касту. Власт у
нашим фабрикама и уопште у нашој производњи, преузели су раднички
савети и други самоуправни органи сличног карактера. Управљање средствима за производњу постаје политичко и демократско право радних
људи, ис,то онако као и све друге друштвене функције. Најамни рад
више не постоји ни no форми, тиме што произвођачи после одвајања
средстава за лодмиреље општих друштвених фондова, сами одређују
висину платног фонда предузећа. Тек тиме je до краја отворен пут
социјалистичкој иницијативи радног човека и тек тиме je дата материјална основа за развитак. нове друштвене свести, на бази друшгвене својине мад средствима за производњу.
Te и друге сличне основне промене, на којима се нећу овде даље
задржавати, тговукле <су за собом про.мене у читавом нашем аконсшском
сиотему и захваииле icy и сва друга лодручја друштвене аштивности.
Тиме смо постигли «еку врсту аутоматизма, «који омогућује, с једне
стране, да снаге спонтаног ■социјалистичког развитка долазе непооредно
и слободно до изражаја, a да с друге 'стране, друштвена свесгг — која
дејствује .каисо лреко друштвеног плана, т ж о и преко демократског права
грађана да непосредно учествују у самоуправним органима и у избору
свих одлучујућих органа друштвеног управљања — може у пуној ме.ри
да изврши своју ш предну улогу. Најсвеснијл друштвени фактори не
појављују се >више у форми тж озваног админист.ративно-оперативног
руководиоца, то јест у крајњој линији у форми бирократског апарата,
него као свесни социјалиотички лолтички лредводник радних људи у
н>иховим демократским органима неггосредног улрављања.
Додуше, тај систем код нас још није до мраја развијен и он још
увек трпи услед присуства многих остатака прошлости.
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Али основни преокрет je извршен и учвршћеи и на на.ма je сада
задаггак да тај систем даље изграђујемо и да га очиоти.мо од туђих
форми, a Tipe свега још увек јаких остатака бирократизма.
Te су промене морале затражш и и 'крупне про.мене у државно.м
систему. Стари систем je тражио јачаље управне власти и изазивао je
њено све јаче оса.мостаљивање не само од претставничких oprana власти радног народа, него и од свих других друштвених органа и установа, na и од саме Комунистичке партије. Taj je систем показивао тенденције ка срашћивању апарата државне управе и Ко.мунистичке партије,
a ти.ме и п<а лимвидацијл праве и једино опраоздане друшивене улоге
комунистичког покрета .као борбеног фактора у формирању социјалистичке свести.
Нови систем почео je да своди државну улраву на средство слободног социјалистичког друштва, при чему се љена функција огранпчава салш на одређена подручја, која су јасно одређена законима и
другим одлукама претставничких органа радног народа. Ta подручја
углавно.м обухватају одбрану социјалистичког друштва и одбрану његовог слободног даљег развитка од унутрашљих и слољних непријатеља.
Коли.ко она обавља ипак функције и у другим областима друштвеног
живота, rro je повезано или са горњим задаиима или врши и те функције привремено, с обзиро.м на разне објективне околности, као mro су
потреба ванредних напора ради недовољне развијености промзводних
снага и лоиреба адмииистративне интервенције на заостајућим друштвеним секторима итд.
Конмретним резултатима се, дакле, лохазало да пиамо ф-разирали
када смо почели да говоримо о одумирању државе. Taj се процес заиста
ггочео одвијати и он већ даје позитивие резултате.
Заједно са тим променама наступила je још једна друга: наше друштво je учинило лов корак даље у унутарњем уједиљавању.
Површним посма.трачима ће ова тврдља, у светлости наших децентрализација, изгледати апсурдном. Али je она ипак тачна.
Историју људоког друштва карактерише лроиес његовог сталиог и
све ширег унутарњег повезивања и уједињавања, које je резултат чињенице да заједнички друштвени интереси — с обзиром на стални напредак у развитку лроизводних снага — обухватају све шире друштвене
заједнице. Од затворених племена аса отвореним територијалним заједницама, од самозадовољавајуће локалне заједнице ка нацији, од нације
ка међународлим заједницама у оквиру светске привреде — то су процеси у којима *се такође манифестира друштвени напредак. Taj je развитак прогресиван, законит, и све што га кочи биће разорено самим tokom
развитка. To важи ка-ко за међународне односе, тагко u за разви.так унутар
појединих земаља.
Међутим, било 'би врло логрешно ако би се тај лроцес друштвене
централизације лдентифи^овао са државним односно бирократоким дентрализом. Налротив, пре би се могло рећи да je овај у савременом
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свету, no 'Правилу, у обрнутој сраз.мери са први.м процесом. Ако централизаторске мере државе служе и одговарају већ објек.тивно сазрелим
друштвеним потребама уједињавања — оне cv прогресивне, нужне и
друштво их не oceha ,као притисак, уперен против љеговог даљег
развитка. Ако, међутим, оне почињу да служе само интересима одржања одређеног политичког система који je постао с.метња друштвеном развитку, онда оне не само да дејствују као притисак на друштво,
него се морају и стално проширивати и појачавати, a тиме и долазити у
све 'ОШЋрији сукоб са друштвеним лотребама. Бирократоки централизам
се у таквим условима, дакле, повећава утолико више, уколико je штетнији за друштвени развитак.
Нехогице тај je процес врло добро прмказао Маљепков на недавном
конгресу совјетс.ке стаљинистичке партије. Он je рекао да je главни
узрок појава бирократизма у Совјегском Савезу — помањкање 'Контроле над извршавањем наредаба руководећих органа од стране нижих
oprana. Значи: да би се отстраниле рђаве последице дејствоваља бирократокога цемтрализма, треба т а ј -исфи бирократски централизам још
више појача.ти. Он уствари мисли логично. Онај ко не види излаз из тог
система, <може се држати само једшог: да стално јача 'баш његове најгоре стране. To je онај зачарани круг из кога се бирократско-централиотички државни системи не могу ни.кад извући a да не ликвидирају
саме себе.
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Друштвени ефекат таквог централиз.ма je, наравно, супротан ономе
што je субјективна намера његових носилаца. Он друштво не уједињује,
него га разједиљује и разбија, јачајући све његове унутарње супротности и дегенеришући га баш тиме што га насилно држи v клештима
супротности које су сазреле да се .разреше, a не могу да се разреше.
To важи за сваки друштвени систем, na и за наш. Субјектпвни
фактор 'може ту да дејствује шрогресивно само у једном лравцу: у
правцу укидаља таквог система и ослобађања социјалистичких друштвених снага да дејствују својим друштБено-законитим 'путевима. Ако
бисмо, међуггим, истрајали у такво.м систему, и најбољи револуционарн
би с временом — чак и несвесно — подлегли утииају њиховог механизма и претворили се у сметњу за слободан развитак социјализ.ма.
О томе нам најречитије говори развита« у Совјетском Савезу.
Наш «омунистички покрет, на челу са другом Титом, показао j e
своју »револуцпонарну виталност, n p e свега баш у то'.ме што j e ту опасност не 'само открио, него j e био и способан да низом одлучних револуНионарних .мера учини крај тенденцијама ка стагнацији и учвршћељу
система бирократског државног «апитализма, тенденцијама које су већ
почеле да се изражавају, и што j e био способан да врати друштву
Функције iKoje могу бити само његове. Некима су у први мах те мере
изгледале као опасносгг слабљења, na чак n одрицања од неких социјалистичких друшпвених позиција. Ус.твари, ми омо само одрекли државном управном апарату, у коме су се већ почеле појављивати тенденције

да се уобличи као самостална друштвена снага, тфаво на такву самосталну улогу и на друштвене привилегнје које су повезане с њом. Ово
такозвано „одрицање“ од некаквих набеђених друштвених позиција
учињено je управо зато да би се стварно обезбедили и учврстили социјалистачки друштвени односи.
И тај процес још није завршен. Има још веома јаких оотатака таквог
бирсжратоког централизма, и овде, у центру, и у (регтублккама, и у срезовима. Он се појављ ује час «ао савезни централизам, час ч<ао локални
или републички централизам на доле и паршкуларзам на горе. Али ми
смо на добром путу да <и у том погледу у току ове године учинтшо дефинитивни прелом.
Овакав курс, међутим, не значи курс «а укидање друштвено неоггходног унутарњег јединства, то јест и друштвено неопходног централизма. Насупро.т, «ови 'систем т.реба да >скине оритасак биромратоког централизма управо зато, да би се друштво могло гговезивати и уједињавагги
на својим сопственим основалш, то јест на друштвено-економским интересима >који су заједнички шроизвсфачима, радним колективима и .радним
људима уопште. Може ли шостојати јачи фаистор уједињавања од чиљенице да je свако предузеће, свака друштвена производна јединица —
имовина читаве друштвене заједнице? Ту je та основа на којој друштво треба да гради своје унутарње јединство, усклађујући интерес
сваког појединог радног човека са интересом друшггвене заједнице као
целине и стављајући сваког опроизвођача и сваку привредну и другу
самоулравну друштвену установу у једнаке услове живота, у оистем
једнаких ттрава и дужности према друштвеној заједници и једнаких
друштвених обавеза друштва у погледу са.моуправних права лроизвсфача
и радних људи уопште.
Политичка основа нашег друштва могла би се, према ггоме, укратко
фор.мулиса™ OBaiKo: 'самоуправљаље лроизвсфача, у оквиру њихових демократских организација у производљи и другим друштвима органима,
као Ji у основним 'претставничким органима власти, и то у име друштва
као делине, у оквиру права и обавеза кој-е формулише друштвена' заједница, ради заштите заједничких интереса и заједничких права за све,
на бази друштвене својине над средствима за производњу. A друштвену
заједницу могу да претстављају, наравно, само лгакви друштве-ни и државни органи, који ничу из основних органа друштвеног самоуправљања
и -на бази демсжратских права радног народа уопште. A то није наравно
државни управни апарат. Управо због тога децентрализација државне
угтраве «и у ком случају не значи да «гиме слаби јединство друштва,
него се оно, напротив, ;појачава.
Лрема томе, веома криво схватају н а ш . сис-тем они који сматрају да 'ми цегккамо друштво у некакву ф ед ер ^ и ју аутономних комуна
или да ереносимо нека самостална својинска шрава ;на ^олекгтиве *произвођача. Не — и<онкрегно узевши — наша децентрализација има три
битна вида:
8

1. Ми с.тојимо на становишту да само постојање друштвене својине над средствима за лроизводњу нимако не тражи постојање посебног државног извршног апарата за улрављање тим средствима, јер
je то функција самих произвођача, односно друштвених органа који
ничу из тог права лроизвођача на са.моулрављање.
2. Ми, ггакође, сматрамо да на више друштвене-заједниие, на републике и федерацију, треба да пређу само оне функиије друштвеног
управљања, iKoje су n o природи ствари заједничке 'радним људима илн
њнховим самоулравним органнма или народним републикама, док извршна
делатност у ужем смислу треба да буде пре свега у основним друштвеним органима и лод најнепосреднијом .контролом маса.
3. Полазећи од горњег става, нама није лотребан неки централизиран управни систем који ће обављати све извршне послове, лего су нам
довољни, у оквиру претставничких oprana радног народа, посебни извршни органи 'koји носе политичку одговорност за извршење послова из
своје надлежности и као такви руководе управним апаратом који обавља
иокључиво само оне послове :који су им стављенн у дужност, било законом, било одлукама претставничких органа радног ларода, било одлукама њихових лолитичких извршних органа у оквиру њихове надлежности.
Само у том смислу, дакле, треба схватити нашу децентрализадију.
Наше друштво остаје органска целина, a на његовим највишим органима
стоји управо задатак да обезбеде .како јединство система, тако и јединство права и дужности трудбениха и њихових са.моуправних организација и установа. Ha тај начин ми друштво ослобађамо окова бирократског цекгрализма, али уједно дајемо потстрека његовом природном унутарњем уједињавању.
Разуме се да овакав развптак друшгвених односа категорички
тражи промену политичког и лравног система у нашој земљи. У низу
прописа, a нарочито у Закону о народним одборима сломенуте друштвене промене већ су дошле до лравног изражаја. Са Уставним законом, исоји ми данас овде узимамо у претрес, ми чинимо још један, и то
најважнији, корак даље у том правцу. Разуме се, да се самим доношењем Уставног закона, лроцес о коме сам говорио неће завршити. Али
Уставни закон, у том облику 'катсо вам je предложен, ослобађа наш
друштвени систем низа застарелих форми, које коче (развитак и отежавају нам (кретање даље. Искуства која ћемо огећи на бази новог привредног система и на бази новог уставног порежа, даће нам могућност
да касније приступимо изради новог Устава, било у форми једног јединственог и «одификованог докуменга, било у форми низа уставних закона и декларација. Препустимо будућности одлуку‘о тим формама, али
засад нам облик Уставног закона, који битно мења и допуњује стари
Устав, али га ипак у целини не укида, свакако најбоље одговара.
Ja се нећу упуштати у лодробнију лравну анализу предложеног
Уставног закона. To уголико пре, што j e Предлогу за^она приложено
И опширно образложење, iKoje лрилично детаљно улази у унутарњу
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правну сгруклуру закона « даје анализу његових правних установа и
одредаба. Moja je намера била само у то.ме да укажем на неке полиггичке
и друштвено-економске аспекте, који се тичу основне суштине и главних
друштвених задата'ка, које треба да остваримо овим законом. Напредне
социјалистичке друштвене тенденције, о којима сам г.оре говорио, нашле
су овог пуног одраза у (предлогу који лежи пред вама. У .вези са ти.м ja
бих хтео да ш ренем вашу лажњу са.мо на неколимо бипних литања, на
која je Уставни закон морао да нађе конкретан одговор, одговор који
уједно карактерише његову друштвену и политичку садржину. Ta су
питања нарочито следећа:
1.
Питање о положају и улози државе у социјалистичком друштву прелазног доба решава Уставни закон пре свега тиме, што.политич.ку нзвршну власт оставља у оквиру Народне 'сжупштине и под њеном најнепосреднијом «онтролом, стварањем лосебног Савезног извршног већа, a органе државне управе ограничава иокљу.чиво на извршење
закона и других одлука Народне окупштине и њеног Извршног већа,
које je такође везано за закон и за одлуке Окупштине. Сем тога, je
ограничен и спољни оквир дејствовања савезне и републичке државие
управе, a то готово искључиво на лодручје одбране социјалистич!Ког
система, државне незавмсности и унутарње безбедности, примене закона
и одредаба лривредног ллана, заштите јединства система a и на друга
слична гтитања. Улравни органи шродних 'одбора су већ no Закону о
народним одборима стављени под најнепосреднију •кониролу самоуправних органа и радних маса непосредно.
Уставним законом се усталовљава и фуикција Претседника Релу*
блике :на челу федерације, iKoja се ништа више не издваја из Народне
окупштине, него и само Савезно извршно веће. У Претседншку je rioсебно наглашена cпoљнo-лoлитичкa, функција и функција народне
одбране централне лзвршне власти, a уједно се тиме добија. организа*.
циона фор.ма која највише одговара садашњим условима и поггребама
међународне сарадње. С друге стране, баш -с обзиром на таисав 'карактер
те функције, Уставни закон je не лредвиђа л у народним републмкама.
Сагласно свему томе укида се и самостална влада na челу државне
управе. Њене политичке ф унш ије прелазе лепосредно на Народну
скупштину и на њено Извршно веће, a њене управне фумкције, у ужем
смислу те речи, прелазе на државне секретаријате и друге oprane државне управе, који су одговорни Извршном већу, a посредно и самој
Народној скупшгини, која лх може позвати да дају објашљење о свом
раду. Државни секретарија.ти су политички одговорни Извршном већу и
раде у оквиру његових општих смерница и под његовим општим надзором, али у том 0'квиру они су ипак самоотални и са пуном одговорношћу
дејствују у име државе. Ta je чињеница нарочито лаглашена у логледу
Државног 1сек1ретаријата за спољне лослове намнадеим амалдманом, ;који
сам ja поднео законодавним одборима. Према томе предлогу, функцију
Државног секретара за спољне послове обавезно ће обављати један од
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чланова Савезног извршног већа. Такав положај Државног секретара
за сгтољне послове полребан je ripe свега зато да бн он могао без ограничења да атретставља државу у сиеђународним односима.
Народна скупштина je поред тога непосредно, или преко Савезног
извршног већа, повезана дирекгно са 'народним одбори.ма, a преко Beha
произвођача и са самоуправним организацијама произвођача. Она тако
преотаје бити иокључиво државни фактор и обављаће низ друштвених
функција непосредно преко народних одбора и преко самоуправних
друштвених oprana a не само преко државне управе.
2. Питаље друштвеног самоуправљаља Уставни закон решава озакоњењем лрава и дужности лроизвођача и грађана у оквиру њихових
opraiia самоуправљаља, чмме je обезбеђена и контрола маса одоздо у
погледу обима функција, :које ће вршити органи виших друштвених
заједница. С друге стране, директним 'повезивањем народних одбора и
самоуправних oprana произвођача са Народном скупштином, своде се
могућности су.кобљавања између локалних и централних власти на минимум. Власт на тај начин стварно постаје јединствела. И (Коначно, на
тај се начин социјалиагичке друштвене снаге почиљу да ослобађају
бирoiK'pаиоко-дентрaлистичкиX ссиетњи и могу слободно развијати своју
пницијативу и богатити социјалистичку свест.
Томе бих само хтео још да додам да се самим прописима закона
овакав развитак, наравно, још не обезбеђује потпуно. Ми данас теретимо предузећа и локалне друштвене заједнице веома тешким теретима
и то због општедржавних потреба и ради велмких материјалних напора,
који су 'потребни да би се завршила градња 'Кључних објеката индустријализације. Међутим, у току ове године ми Iicmo свакако и ово
питање морати решигги тако, да ћемо ликвидирати и остатке бирократизма у планирању, обезбедити једнака оптерећења, стабилизирати та
ошерећења м «ормализовати инвестиижке фондове. Уставни заш н даће
нам формалну .могућност да то 'И прадотички спроведемо у лашем привредно.м 1систе*му.
3. Питање друштвених функција ван привреде, и то, пре свега, на
подручју нросвете, «ултуре, здравља, социјалне заштите итд., Уставни
3ai;<oH такође поставља на нов начин. У принципу он их више не третира
као лштања т областш државне управе, него !као питања са подручја
друштвеног самоупраазљања. Закон у томе, додуше, не иде у подробности, јер смо ми на том подручју у приличном заостатку, али он ипак
јасно узима курс na то да споменуте друштвене функције више не буду
домен државе — сем уколико je то потребно ради заштите поретча и
јединственог система или ради материјалног обезбеђења одговарајућих
Друштвених фондова за финаноирање делатности у ггим областима —
иего да буду домен самоуправних друштвених органа. Taj iKypc je у
закону јасно назначен и омогућује нам да га низом будућих закона
развијемо у лодробностима.
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4.
Питање социјалистичке демократије решава Уставнн закон делом самим озакољењем другитвеног самоуправљаља 'као основе нашег
политичког система, што je, усгвари, и највећи наш допринос развитку
демократсжих лрава уопште, a дело.м кроз изборна и друга политичка
права грађана и њихових претставничких органа.
Али ту ш ж долазе до изражаја и извесна ограничења. Соцлјалистичко друштво се развија код нас у условима .релативне заосталости
која успорава социјалистички разви таки продужује живот антисоцијалистичким елементи.ма. Социјалист.ичко друштво мора се због тога бранити и политичшм средствима. Ограничење извесних лолитичких права
за антисоцијалистичке елементе je, према томе, друштвено неопходно
и лрогреслвно.
Посебан елемент у том систему je увођење Већа произвођача. Ta
институдија свакако не би била неопходна у свим земљама, iKoje се
развијају ка социјализму. У високо развијеним земљадм она 'Сигурно
не би била. оправдана. За нас je, међутим, она неопходно лотребна
управо зато да би омогућили празвтж социјалистичке демократије и да
би избегли систем бирократског управљања.
Већа произвођача су, уствари, инструмент 1класне политике. Она
стварно надокнађују цифарску инфериорност радничке класе и обезбеђују jo j ону друштвену руководећу улогу која jo j пригтада као носиоцу
друштвеног кретања >ка социјализму. Преко већа лроизвођача:
а) ми дајемо радиичкој класи у једној небирократокој, демсжратокој форми руководећу улогу у друштву и то ушраво радничкој 1класи
као целини, a не само њеној авангарди;
б) спречавамо да огракичавање лолитичких лрава, које се односи
на антисоцијалистичке снаге, не погоди и радничку класу односно да не
закочи развитак социјалистичких односа;
в) омогућавамо и радном сељаштву да дође кроз демократоке
форме до пуног ш раж аја и да развија своју иницијативу у заједници
са раднидима, a да при томе реакционарне или конзервативне тенденције у сељаштву илак неће моћи да дођу до штетног изражаја. Оне ће
бити отупљене: унутар тог демократоког система и отпашће потреба
неке лосебне бирократоке «онтроле «ад њима.
Нешма овај систем изгледа ;к ао неоправдало ограничавање демократсклх права за знатан део становништва. Ако гледамо фор.мално,
онда тај приговор заиста изгледа основан. Али, уствари у нашој земљи
и на садашњој етапи њеног развшжа овај сиотем претставља ванредно
важан 'корак даље у развитку социјалисгичке демократије. Ми ћемо се
моћи одрећи такве дводомне поцепаности претставничклх органа ггада
када ће социјалистички ое-ктор већ no својој економској снази и афирмацији бити толико онажан да му више неће бити потребна никаква
политичка средства да би заштитио своју егзистенцију од непријатељских аката. Тада ћемо се ми no свој прилици моћи вратити на једно12

домни систем који ће претстављатп читаво друигтво, али које ће вишемање у целини бити друштво коцијалистичшх лроизвођача. 4
С друге стране, и поред формалних лриговора, који се могу 'ставиги на лаш дводомни систем, он ипак, сам no себи, има /пуно мораллополитичко оправдање. Радничка класа даје друштву неоравњиво већа
материјална средства него сви остали радни слојеви. Саовим je, дакле,
оггравдана лнституција тсоја тим радницима даје могућност и право
да равноправно одлучују о расподели националног дохопка чијем стварању они највише и долриносе.
При томе, не треба заборавити да су већа произвођача ипак облик
класне политчдое, с циљем да ее услосггави једна — улрошћено говорећи
— „равногежа“ у нашем тголитичком и друштвеном животу, без које се
не може замислити развијање социјалиотичке демократије. Било би, ме|)Утим, веома погрешно ако би тај исти кључ друштвеног лродукта — ’као
mro су то предлагали неки наиш другови — лрименилн >ма у мојим другим
областима, a иарочито ле у односмма између република. Ми треба да
полазимо са становишта да југословенски друштвени лроизвод отвара
јединсггвена југословенска радничка класа и јединствено југословеноко
сељаштво, a не поједине нације. Ако би 'ствар итоставили друкчије, ми
бисмо разбијали јединство социјалистичког друштва. Поасазало би се
да ггај лрилцил лостаје реа<кционаран и антисоциј алистички одмах чим
га применимо са неким другим циљем a не ради обезбеђења руководеће
улоге радничке класе у условима социјалистичке демоасратије.
И, на крају, питање федерац-нје Уставни закон ггакође решава на
бази нових друштвених односа. Он je одбаиио третирање фушсција
федерације у омислу расподеле улоге и 'Комлетенција овог или оног
државног управног аларата. Такав je начин карактеристичан за совјетски устав, a веома јако je дошао до изражаја и у нашем досадашњем
Уставу. Насупрот томе, наш нови Уставни закон настоји да формулише
друштвену функцију федерације и народних република. У том смислу он
федерацији ставља у гграво л у дужност пре свега заштиту незавионости
земље и њене спољне односе, јединство друштвеног система, државну
безбедност и основно лривредно планирање, a народној републици даје,
пре свега, задатке огтштег руководства, надзора и «оординирања рада народних одбора у оквиру опшгег друштвеног интереса. Сва та лрава
федерадија и народне републике остварују на основу Устава и закона,
и не смеју ограничавати законом и Уставом призната самоуправна лрава
народних одбора и других друиггвених органа. У жоначном резултату
се донекле тиме мења и (карактер наше федерације. Бирократско-централиотички елементи отладају, и у том погледу права народних република и народних одбора се повећавају. С друге стране, се ловећава
и потреба директне сарадње између самоулравних организација радног
народа у 'овим обласггима друштвеног живота, a тиме се лроширује и
Јача и јединство друштвене заједнице inao целине, ‘к оје je сада утолкко
јаче јер се темељи на свести маса. У том их правцу води сама објек13

ггивна друштвена законитост, сам заједнички интерес радних људи,
уједињених у својим самоуправним организацијама.
Нови систем, дакле, у још већој мери него досадашљи, обезбеђује
KaiKo равноправност наших народа тако и љихово јединство и то управо
зато ј-ер се потреба јединства наиија темељи на потреби јединства
произвођача и радних људи уопште.
Другови, овим ja дакако ни из далека нисам исцрпао сву проблематику која нам се појављује у вези са претресом Ус.тавног закона.
У тсжу джжусија no појединим члановима, ми ће.мо се сва.како срести са
целим низом других проблема. Међутим, ja држим да je и ово што сам
изнео ипак довољно да се потврди уверење Савезне владе да je доношење овог Уставног закона неопходна потреба нашег друштвеног живота. (Буран аплауз).
Претседавајући: Ja се у име за.конодавних одбора захваљујем
другу Кардељу 'на овом екопозеу. Заједнички саетана-к je завршен.
Претрес Уотавног закона обавиће се на посебним седницама.
(Седница je закључена у 19 часова).
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ЗАКОНОДАВНИ ОДБОР
ВЕЋА НАРОДА

55 седница
(29 децембра 1952)
Почетак у 18,15 часова.
Претседавао претседник Законодавног одбора Већа народа Moma
Пијаде.
Претседник: Другови, можемо ли да почнемо? („Можемо!“ ) Молим,
саслушајте прозивку.
Секретар Гојко Гарчевић врши прозивку чланова Одбора.
Претседник: Према томе, има нас довољно да можемо радити.
Другови, iKao што знате, на дневном реду je шретрес Предлога
уставног закона о савезним и републичким органима вла-сти. A k t o m који
смо добили од Претгедника Већа народа Одбор je обавештен да je
Влада поднела тај предлог закона Скупштини, и да je за претрес v Законодавном одбору Већа народа одредила за свога поверени-ка -помоћника Претседника Савета за законодавство и изградњу народне власти,
друга др Јована Ђорђевића, a као стручљака Милорада Вучкјовића, саветни^а у Савету за законодавство и изградњу народне зласти. Обојица
су присутни.
Другови, сви сте добили овај за.конски предлог. Добили сте малопре
и предлоге оних амандмана које je поменуо друг Кардељ, и на основу
тога може.мо да радимо, тј. да .почнемо претрес у начелу. Да ли се ко
јавља за реч за начелну дискусију? Ja мислим да није потребно да одлажемо ту начелну диокусију за сутра. Другови су имали времена, ако су
желели да нешто говоре у начелу, да проуче овај предлог закона. Ко
се јавља за реч? Има реч друг Гарчевић.
Гојко Гарчевић: Другови, ja се у потпуности слажем са образложењем Koje je Савезна влада дала уз лредлог закона као и са образложењем које je данас дао друг Кардељ. Сматрам да je овај закон једна
велика добит у даљој социјалистичкој изградњи и развијању социјалистичког друштва у нашој земљи. У том погледу ja не бих имао ништа
нарочито и карактеристично да истакнем. Ja ћу да изнесем неке 'при"
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мједбе које нијесу принципијелне природе, већ више итиају технички
карак-тер.
Овој законски' предлог не третира само питања на која се односи,
на сам наслов закона, само тштање савезних и републичких органа власти, већ третира и читав низ других литања, која излазе из оквира овачсвог наслова .какав je да.т закону. Први дио његов говори о основним
■карактеристикама наше државе, о карактеристикама друштвеног уређења, о органима власти, о правима грађана и о низу других питања те
би назив закона требало измијенити и прилагодити га љеговој садржини.
У последњој завршној одредби предви!)а се које главе Устава престају важити као и остале одредбе, како се тамо «аже, које су противне
овоме закону. Када се направи упоређење између онога шго остаје у
данашњел! Уотаву и овога што се регулише шројектом овога закона, ja
имам утисам да немам једну логичну и техничку повезаност између та
два заиота; боље речено, одредбе Устава које остају на снази и одредбе
осоје садржи овај предлог закона не сачињавају једну јединствену целину у садржајном и техничком погледу. У глави .1 важећег Устава третирају се изве!Она питања која третира и лрви дио предлога овога закона. Изгледа ми да неће.мо имати јасну ситуацију шта je од одредаба
из Устава укинуто, a шта je остало на снази и да то лтж е да има за
посљедицу извјесне тешкоће у пра.ктичној примјени овог закона.
Овај закон у погледу п|римјене и-ма двосггруки кара.ктер: mro ће
практично бити при.мјењиван као закон и теоретски што he бити проучаван од правничких и лолитичких кругова у земљи и мностранству. Овако
к ж о je постављен, специјално однос између садатњ ег Устава и овог
предлога, чини лш се да нећемо имати пуну прегледност, јасну слику,
чисто стање о свим одредба.ма и питањима :које трегира. To се види из
упоређенуа чл. 1 лредлога и чл. 1 важећег Устава који je остао на снази,
a слично може да се каже и за неке друге одредбе које садржи овај
за.кон и оматрам да je то његов недостатак. Пропуст je зашто овај закон
није и у техничком погледу тако систематизован да заједно са делом
Устава к.оји остаје на снази чини једну јединствену ијелину. Чини ми се
да je то посао моји се могао савладати >и сиолио 'бих друга извјес.таоца,
уколико сам у праву са примједбама које сам учинио, за 'Обавешггење
зашто у томе правцу и у томе смислу није и (постуиљено.
Иначе, ja cei пот-пуно слажем ica свим ттринцшшма и начели.ма који
су 'постављени у овом законском предлогу и изјављујем да ћу гласати
у начелу за овај закон.
Др Хинко Кризман: Другови, ja мислим да дискусија у начелу не
треба да буде широка, немамо потребе много да говоримо у начелу. И ja
и сви ми суделовали смо у широким дискусијама о Приједлогу уставног
закона и солидарисали смо се са основним лринципима и поставкама
тога законског приједлога. Ja узимам ријеч само да данас поново изјавим да се потпуно солидаришем и усвајам све принциле и тгоставке
овога лриједлога.
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Ja сам хтио у спецнјалној дебати, код самог наслова закона да
кажем no прилици нешто слично што je изнио друг Гарчевић у вези са
чланом 72 Устава који даје овлаштење Народној окупштини да може да
врши промјене н допуне Устава. To значи да постоји само један уставни
закон, 'који се може, додуше, no властитом овлашћењу мијењати и надопуњавати. Али овај предложени «ацрт hoch наслов Уставни закон о савезним и републичким органима власти. Taj наслов не одговара садржају овога приједлога, a .када бисмо га ова>ко примили, онда би на овај
начин наша земља имала два уставна закона: Устав.од 31 јануара 1946
године и Уставни закон о савезним и републичким органима власти. To
je протусловље, јер једна зе.мља може да има само један устав « зато
ћу предложнти у специјалној дебати, да би се закону дало име Закон о
надопунама и лромјенама Усггава a да >се >ова специјализација „Закок
о савезним и републичким органима власти“ испусти.
Иначе, усвајам све принципе и све 'поставиче приједлога. Поздрављам
га нарочито стога, јер он отсара нове оутеве и једну дебелу ошрту noставља пред све ове досадашње наше реорганизације, које су често биле
потребне a често су биле и непотпуие, тако да сада улазимо у једно
стабилно стање iKoje можемо систе.матски да изграђујемо и учвршћујемо.
Претседник: Да ли још меко жели реч? (Нико се није јавио).
Другови, ja исто тако шапрам да би било излишно да дуго говоримо у начелу, јер доста смо већ и чпреко шта.мпе и пначе о томе рекли.
И.мамо и једно опширно образложење a чули смо и овај последњи говор
друга Кардеља тако да можемо то у начелу усвојити без неке нарочите дебате.
Ja бих се само, више ради обавештења, осврнуо на ово мишљење
друга Гарчевића. Ja сам био један од оних који су учествовали од почетка рада на .припреми овог законског предлога. Наиме, другови, од
самог почетка рада, a то je децембар прошле године, било нам je врло
јасно да ми нисмо данас у лоложају, «и.ти ј-е наш развнтак достигао тај
степен да бисмо прешли на израду једног новог устава у целини. Нама
je било стало, и то нам je био зад атак припремајући овај предлог, да оно
што je ново, да оно најзначајније што je ново захватимо једним посебHH'M законом >који смо одмах именовали уставним законом, замишљајући
да ће наше уставне реформе даље и после овога нужно морати да иду
постепено, док 'не дођемо једног дана до једног сасвим новог устава
путем неколико овак,вих посебних уставних за'Кона.
Колико je правилно што смо пошли тим путем у изради овог преДлога, локазивао ми je и сам посао у .тому .године дана док смо на пс.ме
прој-екту радили. Ми смо могли у почетку, та;ко смо и почели, да утврДимо извесне основне принципе на којима ће базирати овај предлог
уставног закона, али смо у току рада наилазили на проблеме конкрегно
прилазећи решавању овог или оног питања, наилазили смо на то да je
живот, који je непрекидно текао својим tokom , мењао видове разних
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проблема, постављао нове, постављао нам већ после неколико месеци
задатак да можда дамо другачије решење од онога које смо раније
имали у виду, другим речима: док смо радили на припреми овог закона
живат je сам стварао нове и нове податке, да .тако кажем, за њега.
Ићи данас у промену Устава и у друштвено-економаким одредбама
и осталом, то ми данас не бисмо могли. Ми смо се били 'концентрисали
више на федерацију и њене органе. Ja се слажем да наслов није тачан,
слажем се да он не одговара. У томе се слаже и друг Кардељ. Ми смо
мислили да не предложимо одмах на почетку дискусије некакав нови
наслов, него да он резултира из читавог нашег рада овде, да то оставимо мање-више на крају, (када га претресемо и у појединостима, na да
онда потражимо наслов који ће боље одговарати, ј ep, фактичми, onaj
Предлог уставног закона садржи далеко више од онога што каже наслов.
Постојало je мишљење да се то реши на такав начин да се стави
једна мала преамбула која би показала тенденцију овог Уставног за<кона a онда да се на !крају те преамбуле каже да због тога Народна
скупштина доноси уставни закон, без даљет описивања.
Лако ће бити сутра, ако направимо Уставни закон о прави.ма грађаиа, казати: уставни закон о правима грађана, али овде je то тешко, јер
je ту и читава основа политичког уређења a не само органи власти, ту
су принципи самоуправљања и свега тога. И зато ja, уважавајући ripuмедбу да наслов не одговара, мислим да решавање тога питања оставимо на 'Крају.
Друго, поводом примедбе да би то био закон о променама и допунама Устава и мишљења да би оно што je у овом предлогу садржано,
када то постане закон, и оно што остаје у досадашњем Уставу, да би то
чинило једну целину и да се може рећи шта важи a шта не важи, ja
мислим да ми то не '.можемо иос.тићи. Можда друг Гарчевић мисли да je
то било 'Могуће направити, али ja знам да нама, који смо на њему радили, није било могуће. Ми нисмо могли да направимо једноставно једап
закон о изменама и допунама и да зсажемо: оно се брише и у.место тога
важиће ово, a све оно што није тамо брисано и измењено игве важи плус
ово са чи.ме се допуњ ује и мења.
Природа овог закона и 'проблеми «оје je он имао да реши такви су
да се тим луте.м 'није могло да иде и тим путем није могао да се створи
овај закон.
Према томе, то je игш< један посебни уставни закон 'поред оног
Устава. Ипак су то, на -крају «рајева, ако хоћете, и два закона, два
уставна закона. Па, ипак, они чине извесну целину. Други начин није
био могућ.
Имаће ту незгода, мислим да je rro и у образложењу напоменуто.
Када се ;каже да -се ук.идају те и те главе Устава из 1946 онда je то
јасно, али када се каже: и одредбе које су противне овоме, онда je ro
мање јасно. Значи, може да буде случајева да се постави питање да ли
ова или она одредба важи т оних глава које нису 'изричито укинуте.
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iWowe то, другови, да буде, a и јесте, неповољност и незгода, .ка-ко
je рекао друг Гарчевић, али ja мислим да je .та незгода ипак мања, да
није особито ггешке тфироде >и да he <ое увек, «наћи шчи-н да ice т о
тштање реши. Ha крају крајева, Скупштина, која je донела онај Устав
и woј a доно-си овај Уставни закон, биће 'меродавна да реши увеч-с такве
ггроблеме ако се појаве.
Ми смо у току лрипрема закона једно време покушавали да формулишемо надлежност федерације и република, na смо се били тога
одрекли, већ омо прешли на то да то изразимо кроз надлежност oprana,
Скупштине, Савезног извршног већа тггд.
При то.м омо остајалн све до такорећи последњег дана пред објављивање пројек.та у штампи о 29 новембру. Држали смо се тога, јер нам се
чинило да je то прилично тешко формулисати као функције федерације
и републике, na смо изабрали лакши пут да то изразимо кроз надлежности органа. Међутим, >када смо већ дотерали ствар до 'Краја, било нам je
јасно да би тај закон, сведен на описивање тих органа, више личио на
један пословник него на уставни закон и да, такав, не бм изражавао оно
дубоке промене којима треба дати уставну санкцију, да се из таквог
закона не би могла добити слика Југославије каква она данас јесте,
после свих .тих промена које омо извршили, нарочито у последње две
године. И пошто je већ све оно друго било готово, показало се да je,
благодарећи управо томе, погребно само мало напора да се вратимо на
раније отклоњену замисао да je могућно одредити функције федерације, функције републнке итд., да je могућно дати основне принцппе
самоуправљања радног народа, са>моуправљања произвођача нтд. И онда
смо то и учинили. Тако смо добили овај ррви део Предлога који je
изменио читав његов изглед. Сада се збиља може да каже, било да гледамо очжма нашег човека било да гледа неки странац, да пројекат овакав
какав je фактично даје потпуну сли«у отелена развитка на коме се Југославија данас налази. To, разуме се, прелази оквире наслова који je
на овај начин постао узак, скучен. Али то уједно показује да ми нисмомогли ову промену да претставимо у једном закону о изменама и допунама у >коме би се знало тачно за сваки ред «з Устава од 1946 године
шта важи a шта не. Такав покушај не треба ни чинити, јер не би могао
уродит« плодом. Уосталом то ће показати и диокусија у појединостима.
Што се тиче амандмана, ви сте их тек сада добили. Има у њима
ствари које нису од нарочите важности, поправљају се извесне формулације и допуњавају неке ствари које су недостајале. Тако, например,
није било речено на «коj е се време бира Претседник Републике. Сада
се уноси да се бира на време на 'које je и Скупштина ш абрана, али га
Скупштина може разрешити и пре истека тог времена. Постоји, даље,
измена за потпретседн 1тке Извршног већа. У пројекту je било да потпретседни-ке Савезног извршног већа би,ра Народна ^куптитина на заједничкој седници после «збора чланова Савезног извршног већа. To би,
лре свега, значило два избора: прво, избор чланова Савезног извршног
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већа, a после тога понован избор за 2 или 3 потпретседника. A друга
ствар, бирати у Скупштини поггпретседнике — то би им, no мом мишљењу.
дало некакав посебан карактер, неку већу сталност и тиме би се самом
Извршном већу дало нешто од карактера владе. Зато се овде предлаже
да гсотпретседнше изабере само Извршно веће, схватајући то да се ради
једноставно о подели рада у Већу.
За Савезно извршно веће уноси се исто што се уноси за Претседника Република, с тим да Народна скупштина >може разрешити цело
Веће или поједине његове чланове, док je upe стајало само за поједнне
чланове a не и за цело Веће.
Једна од важних промена, 'Koje je ломенуо и друг Кардељ, јесте
да државног секретара за иностране лослове поставља Савезно извршно
веће из реда својих чланова. Он je то и објаснио: државни секретар за
иностране послове, који je нелрекидно у додиру са претставницима
страних држава, дочекујући колеге •министре иностраних послова других
.земаља, идући можда у госте и свршавајући послове у име државе, мора
да има мало више ауторитета него ,када би га сматрали службеником који
нема самосталности. Због тога je дошао тај амандман.
Даље, у члану 107 додато je за претседншка извршног већа народне
републике оно исто лраво које je у федерацлји дато Прегседнику Републике, a то je да има право задржати од извршења акта извршног Beha
с којим се не слаже, уз обавезу да спорно ттитање предложи републичкој народној 'окупштини ради доношења одлуке.
To je све што могу да кажем ловодом мзмена. Биће још неких
ситних исправки у формуладијама и неких штампарских грешака 'које
сам забележио na ћемо у току рада и на то да се осврнемо. Ако више
ни'К-0 неће у начелу да говори можемо да пређемо на гласање у начелу.
(Не јавља се нико). Молим друга Гарчевића да изврши прозивку.
Секретар врши прозивку.
Пргтседник: Појединачним гласањем утврђено je да je свих 18
присутних чланова Одбора гласало за и предлог je у начелу једноглаоно
примљен.
Можемо прећи на дискусију у лојединостима. Што се тиче наслова
литам: прима ли се мој предлог да о томе дискутујемо на 'крају. (Прима).
Прелазимо на 1 део. (Чита): Федеративна Народна Република Југославија.
Било je разговора на многим нашим конферешшјама о том наслову;
тражили омо H>eiKH други наслов за овај део; Али смо се, ла крају крајева,
сви сложили да управо овај наслов лајбољ е одговара овоме делу, управо
ономе што фактички даје слику Федерапгивне Народне Републике Југославије и њене суштине, њеног полигичког уређења.
Гојко Гарчевић: Једно питање: да ли се покретало и питање са.мог
назива државе и да ли се показује потреба за неком таквом променом.
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Претседник: Било je мало иницијативе у том смислу да се промени
и само име државе. Превладало je мишљење да се назив засад не мења.
Др Хинко Кризман: To je већ ушло у традицију.
Гојко Гарчевић: Ja сам мислио на то да би се назив државе могао
мењати у то.м смислу да се из њега види социјалистички карактер државе.
Претседник: Помишљало се прво на >то, међу нама <који смо радили
на пројекту да би се дао неаси назив из кога би се видело да je то социјалистичка држава. Али се није баш много потезало то питање. Уосталом,
и то 'можемо оставити за дискусију на крају, ако желите да то поставите
‘као питање. Члан 1 донекле решава то питање. Он je управо зато и
ушао у овај закон.
(Чи.га члан 1 који се усваја без дискусије.)
Претседник: Прелазимо на члан 2. Имамо предлог за једну >малу
допуну. У ставу 2 у петом реду стоји
. .савета грађана, учешћа грађана
У управи и у правосуђу,..
a предлаже се да се брише запета иза „савета грађана“ и да се ту ставе речи ,,и других обли>ка учешћа грађана у
управи и учешћа грађана у правосуј)у.“ To би 'можда било боље, ако се
слажете. (Прима ice).
Сулејман Филиповић: Мени се чини да није најбоље кзд се у ставу
2 .каже ,,и других облика непосредног управљања“. Ово je ипак Уставни
закон и не бн требало да се у њему иде сувише у детаље. Под.тим „облицима“ може свашта да се 'подразумева.
Претседник: У том ставу цитирају се разни облиии учешћа грађана
у непосредном управљању: путем избора, опозивања, референдума, зборова бирача, учешћа грађана у управи. Савети грађана су већ форма тог
учешћа, тако да омета запета која стоји иза тог израза. Допуном ikoју
сам малочас лрочитао имамо пред очима 'само лоправљање тексгга. Или
бисмо имали да избацимо „савета грађана“ и да остане „учешћа грађана
у управи“,’ или 'морамо ос.тавити „савета грађана“ и додати „и других
облика“. Ja мислим да не стоји што тврди друг Филштовић, да би то било
незгодно за Уставни закон.
Грга Јанкез: Ja се са овом допуном слажем али бих хтео да 'се осврнем на став други овог члана где се 'Каже: „Радни народ врши власт и
управља друштвеним послови.ма преко својих претставника..
Мени
некако смета тај израз „преко“ . Ja сам већ раније сгавио на то писмену
примедбу. Ми «а овом месту имамо „преко претставника“ a у наставјку
овог става говоримо да народ уче-ствуј-е! у управљању итд. Ако ту исто
иажемо „inspewo ‘п ретставника“ онда сужазамо Закон о управљању привредни.м предузећима од стране радних колектива, јер тамо кажемо да
предузећима управљају 'радни колективи. Сматрам да je то сасвим добро
Да предузећима управљају >радни кол^ктиви, a за извршење вол>е тих
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колекгшва ми бирамо радничке савете и управне одборе. Због тога мислим
да би управо овде требало овај отав други на почеггку формулисаш
унеколико друкчије и зато сам још раније ставио следећи свој предлог.
Почетак става другог требао би да гласи овако: „Радни народ Југославије
суверено врши власт у општини, срезу, граду, републици и савезној
држави. Ради вршења суверене власти народа у опш.тини, граду и срезу
постоје народни одбори a у републици и савезној држави народне скупштине.“ Онда би могли да наставимо са осталим питањима ако хоћемо да
детаљирамо >и да ^ажемо да „радни народ врши Ш1аст путем избора,
опозивања, референдума, зборова бирача итд“ . У садашњој формулацији
и на овом месту тај израз „преко“ (сужава стварно оно што се у читавом
закону поставља и што je тенденција развитка: да наш народ налази те
форме и развија их. Народ -не шредаје власт, 'него су т*о све форме његове
власпи, форме управљања.
У Нацрту уставног закона кажемо: „п;реко својих претсггавника у
народним одборима. .
Зар није могућн.о, например, да бирачи на збору
бирача, адимо одборника кога су изабрали, изаберу неку .комисију која
ће 'Свршити извесне паслове или одлучити о нече.му ca чиме ice њихов
изабрани претставник не слаже и да њихова воља буде јача.
Зар није, например, виши, јачи орган власги читав радни 'колектив
него раднички савет и управни одбор у предузећу. Ми управо настојимо
да се :раднич!ки савети и управни одбори не изроде, да се не одвоје од
маса него да у свако.м крупном питању раднички савег пита колеклгив за
одобрење пре него што приотупи његовом решељу a не са.мо да поднесе
извештај о већ свршеном послу.
Наша демократија све више иде к то.ме да у свим крупним питањи.ма
— не мислим само у фор.ми референдума, веој« сам no себи није увек
одраз највише форме демократичности т— претходно 'Консултујемо грлђане у форми јавне дискусије преко штаадпе, зборова бирача итд. и тек
онда приступимо решаваљу послова. Ово je нарочито потребно за све
.крутшије послове у општиниусрезу, граду, фабрици, задрузи итд. Заго
мислим aiKo овде изоотавимо ово „npewo 1изабраних 'шре.т.ставника“ и орихватимо моју формулацију да ћемо потпуније изразити оно што сам
закон даље поставља.
Претседник: Ja бих могао да одговорим да овај став 2 има намеру
да покаже KaiKo радни народ врши власт и како управља друштвеним
пословима. У гтредузећима се не врши власт него се ушравља друштвеним
послови.ма, зато je и унето ово „управљање пословима“ ради радничких
савега и других самоуправних органа. И хтело се да се шокаже 'како радни
народ врши власт и управљање лреко шабраних претставника, 'Преко свог
претставништва, било то у на-родним одборима или народној скупш ти ни ,
у органима власти, >или у разним самоуправним телима, 'радничким саветима итд. Тамо су ипа<к избори, бира се раднички савет и иреко претставнич'Ког тела се управља предузећима.
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Ha једној страни показује се, дакле, како радни народ врши власт л:
управља друигтвеним пословима преко претставника, a на другој се показује како то врши непосредно. У томе je ствар. A непосредно вршн:
путем бирања радничких савета, скупштина, народних одбора, опозивањем тих својих претставника, референдумом, збором бирача, саветима
грађана итд. — -све су то разни облици непосредног управљања. Ту се
дакле хтело да каже: ради *се и прехо претставниха и 'ради ice »и непосредно, гј. врши се влас.т и управља друштвеним пословима. To je смисао
тог члана и онако како je формулисан и ja мислим да je добро формулисан. (Грги Јанкезу). Оно твоје објашњење добро je за чланак али не
као формулација једног уставног закона. Зато ja предлажем да се .прихвати ова формулација која je врло јасна и која показује посредно ii
непосредно вршење власти u управљања. О томе се ради.
Грга Јанкез: Ja нисам сасвим задовољан.
Претседник: Ако хоћете једно признање, могу да кажем да сам ja с
овим мојим суседом (показује на др Јована Ђорђевића) окапао на овом
послу и не знам да ли сам баш сасвим задовољан, na према томе имаш л
ти право да будеш незадовољан. Дух je читавог Устава да се иде увек
дал>е ка директном од оног посредног. Не смета ништа да се и v предузећима стаари тако развијају да се једног дана дође до -тога да читав колектив решава. Данас колектив има своје право загарантовано, које се овим
,,преко“ не одузи^а.
Грга Јанкез: Не ради се само о то.ме, него се ради о овој стварп.
Данас нам je друг Ка.рдељ говорио да и v новој форми демократског
управљаља народним одборима и другим форумима власти још има
бирократизма, који je наслеђе старог капиталисиичког друштвеног п о ретка (као и утицаја ковјетског биро.краггизма. Имамо демократску власт
изабрану, али je више пута начин управљања такав да уместо једног
човека управља десет. Нарочито се то одражава у срезовима. Код нас су
на демократсжи начин изабранн одбори, они лшгу да буду од бирача
опозвани. Одборници морају да подносе извештај 'Својим бирачима, ал 1|
само извештаје, a не w то, да све крупне послове у једном граду претходно дискутују са грађанима и да их онда решавају ла одбору.
Претседник: To ннко не брани.
Грга Јанкез: Ми желимо развити нови, 1Стварно демократски начиш
рада органа власгги, али т о иде теш'Ко због извесних биро.кратских обичаја мли начина гледања на ствари и >кад се каже „преко“ ja мислим да
се yntpaßo подржава та тендендија: одбори (боље petin: једна група
одборника) свршавају послове a одборници ће да поднесу извештаје
бирачи.ма. Међутилг, -кад 'Кажемо „радни народ Југославије суверено
вРШи власт у општини, срезу, граду, .републици и савезној држави“ онда
<с'е тим законом уноси нови принцип 'који тгомаже борбу против биро^ратизма.
’
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Претседник: Онда би била -беомпслица да „народ непосредно
управљ а“, a онда ,,бира одбор“ .
Грга Јанкез: Ради вршеља суверене воље народа у општииа.ма по■■стоје народни одбори, у републикама народне скупштине, итд.
Претседник: Значи, ради вршења власти опет ћемо имати одборе.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Ja мкслим да ово што
лосланик Јанкез жели да je то у нашем закону речело. Прво што «се пиче
опште поставке да je народ једини носиллц власти, она je дата у првом
ставу. Затим, за разлику од садашљег нашег Устава, ми смо овде локазали
не само посредну форму учешћа грађана, произвођача у вршењу властн
и управљању друштвеним пословима, него и низ непооредних форми и,
лри томе, читав с.мо круг непосредних фор.ми оотавили отвореним, баш
из жеље коју друг посланик наводи, да, где погтоје услови, да се неиосредно успоставља демократија. Ту и.ма.мо, дакле, већ постојеће фор.ме и
низ форми Koje ће се у нашем животу и пракси развити. Ми наводимо
принцмп да «e постоји само лооредна демократија него и непосредна и аш
јс м о навели облике са могућним даљим развијањем. Предложена, ме|>утим, фор.мулација слабије подвлачи оно што ми желимо да подвучемо.
Претседник: Он се враћа стално на израз „непосредно“, да народ
влада ,,непосредно“ . To није могућно.
Кад ће доћи то време и да ли ће оно уолште доћи да сви грађани
Београда решавају и непосредно управљају Београдол»?
Грга Јанкез: Не негирам ja потребу постојања органа власти, не
негирам потребу постојања народиих одбора. Из ваших излагања излази
као да сам ja присталица неке анархије, односно демократије v смислу
да нема органа власти. Kao припадник радничке класе ja сам свестан да
j e та власт потребна, али ради *се о то.ме да у нашим формулацијама
дође више до ш р аж аја демократичност у основама и раду органа.
Коначно: гго }шраво поставља овај предлог уставног за.кона. ..
Претседник: Ако нисмо против органа власти које народ бира, у које
шаље своје претставнике, онда не можемо да се друкмије изразимо него
како смо се изразили, да v њима ,,преко“ својих лретставника 'врши ту
власт, a постоји и друга форма где нелосредно врши власт или управља
друштвеним лословима. И ту нема других решења. Пошто си остао усамљен, ми'слим да можемо лћи даље.
(Чита члан 3 Предлога усггавног закона.)
Гојко Гарчевић: Сматрам да je овај израз „федерацији“, упогребље.ч
у истом смислу у коме и израз ,,савезна држава“ , да једно и друго изражава исти појам.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: И у пракси a и низ
писаца индентификују термине ,,федерац.ија“ и „савезна држава“ . Mei)yгим, <ти су појмови, уствари, различити. Једно je федерација a друго je

савезна држава. Савезна држава прелставља једннство република и савезних органа, док je федерација -скуп савезних органа и њихових компетенција. To je федерација и ми смо овде тако доследно употребили тај
израз. Савезни органи и њихове 'Компетенције то je федерација.
Гојко ГарчевиН: Ja лично мислнм да овај израз не би требало употребити. Прво, што то није наш израз, иако je интернационалан. Друго,
што je љегов појам нејасан широким.народним масама. Треће, што има
и двоструко значење: и федерацију у техничком смислу и у 'правном
смислу. Четврто, iu to би тај израз могли заменитн изразом „органи саиезне државе“ .
»
Претседник: Много бнсмо тиме изгубили.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Федерација je скуп op
rana, овлашћења и надлежности.
Претседник: Пре свега, тај се израз налази и у имену наше државе.
Гојко Гарчевић: Тамо je „федеративно уређење“ . To je нешто друго
него „федерација“ , 11а<ко потиче од исте речи ,,fćd 6 ratio n “ .
Претседник: Нема с.мисла да кажемо да je туђа реч ако смо je лрихватили у имену државе. — онда нам може служити и овде. Ту се не ради
само о савезним органима, то je читав однос који та реч значи.
Гојко Гарчевић: Ja бих задржао „органима савезне државе лрип ад ају ..
Претседник: Ja мислим да ме довољно познајете и да знате колика je
моја брига да наши закони буду писани језиком најразумљивијим, такорећи неправничким лонекипут. Мислим да смо успевали у многим закони.ма да говоримо народски, na мпшс то не може да иде до 'бесконачности.
Јер, на крају крајева, да се разуме један закон и да се разуме један израз
у једном закону ггреба ипак нешто знати или се потрудити да се нешто
разу.ме. Мени се чини кад би се ту место „федерациј*»“ ставили „савезним
■органима“ или „органима савезне државе“ да би то упрошћење смањило
вредносгг самог израза „федерација“. To je читав однос између република 'Koje су ice сложиле да живе у савезној држави, карактер политичких односа >који би се изгубили aiKO бисмо говорили само о органима.
Нису ту само органи, него и њихове осомпеггенције, права према републи»сама итд. Ja мислим да je тај израз фактички на<месту. Када сам га ja био
пронашао и ставио — ja са.м га ттраи лронашао и предложио — ja онда
ioni нисам осећао 1велику разлику која постоји између савезне државе и
федерације, али доруг Ђорђевић w други 'су ми то објаонили, ma сам ги ja
онда увидео прави смисао те речи и из ггога њиховог објашњења осетио
сам да сам ства.р добро пронашао и да je било добро игто сам тај израз
ставио. Мислио тсам тачно, мада нисам знао прави смисао, прави значај.
Ja 'бих ;вас одолгго да ne дирамо ту !реч. Она стоји добро ih овде и где год
се помене.
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Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Ha љој je изграђеначитава концепција односа у Уставном закону и она уноси велику јасноћу,
иако je то сграна реч. Уосталом, иаш народ понекипут воли страну реч
,кад нема своју и (кад je разуме.
Претседник: Можда нис.мо стигли, али се треба потрудити да се после
усвајањ а закона објасни тај термин и то ће учинити да буде усвојена
његова суштина и његов значај. Али упростити тај израз, ja -мислим да би
смањили вредност ствари.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Ми бисмо изгубили један
општи појам iKoju je нужан за говорни језик a не само за закон. У Ш вајцарокој говоре о конфедерацији и о кантонима и зна се шта je .конфедерација и шта je кантон. To им по.маже v свакидашњем животу.
Гојко Гарчевић: Постоји само тај разлог који сам истакао, да она
има и друго значење.
Претседник: Овде он има само ово значење. Ко гледа где je употребљен овај израз a где onaj, он ће уочавати разлику између та два значења,
али да ra 'ми бришемо зато што није данас још објашњен, мислим да
бисмо направили једну штету за овај документ. Има.мо шест народних.
република од којих свака има своју територију, своје становништво, своју
вла-ст и iCBoje органе, свој живот итд. Савезна држава «ема друге територије него теригорије народних република. Она нема свога посебног
становништва, него своје органе, своја .права и своје надлежности и то
се у томе пој.му ,,федерација“ најбоље изражава.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Ми :с.мо досад употребљавали ,,Федеративна Народна Република Југославија“ и за означавање
савезне државе и за означавање федерације. Ту je било још увек забуне.
Сад омо употребили један међународнм термин који код нас није непознат a употребљава се скоро у свим језииима.
Претседник: Кад се «аже ,,Федеративна Народна Република југославија“ свако треба да зна да je то једна федерација, a да «ије |конфедерација.
Да ли се већина слаже с ти>м? (Слаже). Значи да остане израз ,,феде"
рација“ . Ко je против? (Нико).
Прелазимо на члан 4. (Чита чла^н 4). Да ли има шримедаба на овај
члан?
Сулеј?лан Филиповић: Овде се, трећи став, каже „самоуправљање
произвођача и радног народа“ . Зашто je то потребно?
Претседник: Произвођачи су онај део радног народа iKoju директно
учествује у производњм, a „радни народ“ обухвата читаво производно
становнишпгво у коме не мора да буде директног учешћа произвођача,28

Сулејман ФилиповиН: Мислим да то не греба понављати. To се изра•жава довољно јасно у првом ставу.
Претседник: Има ли других примедаба? (Нема). Онда je члан 4
усвојен. Прелазимо на члан 5. (Чита члан 5). Има ли овде приадедаба?
Јосип Рус: Овде где се каже „социјалних, научних итд“ . требало би
ставити „васттитних“.
Претседник: To дође у „културне, социјалне или политичке
интересе“ . Имали смо, да не заборавимо, друже Pvc, v члану 4, другн
став: „Зајемчено je самоуправљање радног народа у области просвете, -културе и соиијалних служби“. Tv смо загарантовали самоуправу
просвете. To значи и у васпитаљу.
Можемо ли прећи на члан 6? (Можемо). (Чита члан 6).
Сулејман Филиповић: Зашто je требало овај последњи став уопште
стављати. To се разуме само 'по >себи.
Претседник: Шта се 'разуме? Овај последњи став? To je врло
потребан став. Јер, свако ко оснује неко предузеће, макар .ка>ко он то
за.мишљао, треба одмах да зна да радници имају своја самоуправна права
унугра. To je питање досад било отворено, a овим се оно регулише.
Ту би се могла учинитн једна >мала нсправка у првом ставу, трећа
алинеја. Да се иза речи ,,v праву привредних организација“ сгаве две
тачке, и омда не треба више тачке и запете ту, него све тачке и запете
заменити запегама.
Др Хинко Кризман: Ова реч „самостално“ je v протусловљу са
задњом алинејом члана 33 законског приједлога a нарочиго са чланом 45
Опћег закона о народним одборима, «који говори о томе да вијећа прлизвођача не врше установљење друштвеног доприноса 'привредних организација, по.реза, друштвеног плана и буџета самостално, лего заједно са
претставницима грађана и органа власти, и савезним, републич,ким, градCiK'H'M и котарски.м вијећима. Они не утврђују „самостално“ него су закони одредили како ће то утврђивање да буде. Они нису самостални. . .
Претседник: У утврђивању својих привредних планова?
Др Хинко Кризман: Ограничени су чланом 33 у коме се, у другом
^таву, каже: ,,у утврђивању савезног друштвеног плана и савезног буџета“ итд., a нарочито je овај Опћи закон о народним одборима, који
Даје органима иоотарск.их вијећа да они судјелују. Дакле, сасвим самостално «ије.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Ми смо ово унели услед
тога шго у За.кону о управљању планском привредом, 'Који регулише то
право, делимо планове на друштвене и самосталне планове привредних
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предузећа. Дакле, већ у тер.мину „планови привредних лредузећа“ мн
употребљавамо израз „самасггални планови“ . С друге стране, та.мо je
одредба таква да привредна предузећа самостално доносе планове, држећи се само основних пропорција, тако да не изгледа да ми мењамо те
основне одредбе. ( Д р Х и н к о Кризман: Али доходак привредних организац и ја?). To не стоји.
Грга Јанкез: Баш се иде 1ка томе да, када привредне организације
изврше друштвене обавезе према савезној држави, пре.ма републиии и
према граду, онај део дохотка лсоји остаје, њиме располажу предузећа
самостално. Развитатс иде ка ггоме, и то није само теорија, него се у
прамси већ почиње и примењивати, и ja <мислим да ће у о е д е ћ о ј годмии
такве поставке још више доћи до изражаја. Пре.ма томе, ja мислим да je
ово добро речено.
Претседник: Друже Кризман, а,ко бисмо ми 'рекли како ви кажете,
да je лраво привредних организација да уш рђују своје привредне планове, да no извршењу друштвених обавеза располажу дохотком, ми смо
рекли оно исто што смо казали овим изразом и, према томе, овај израз
„самостално“ није нимало нужан, |.може да се брише без штете no оно
што се хтело да зсаже. Чак- би се 'могло стати на сгановиште да се без
to ra израза жели да жаже чвршће, да je ггакорећи више самостално
без тога израза „самостално“ . Кад ти њему даш лраво, када кажеш да се
његово самоуправљање састоји у то.ме да утврђује своје привредне планове и да располаже својим дохоиком, пошто je извршио друштвене
обавезе, онда je то сасвим довољно. Зато можемо и да брише.мо ова два
израза „самостално“ .
Има ли још лримедаба на овај члан?
A ko нема примедаба ja бих онда додао да у другом ставу на другој
страни оно: „Произвођачи остварују самоуправна лрава на основу и у
оквиру друштвених лланова“ , ту >би можда било боље рећи ,,у оквиру
Ус.тава“ . ,,Произвођачи остварују самоуправна лрава на основу и у
оквиру Устава и закона a у оквиру друштвепих лланова“ . To би било
тачније.
Па, пошто je челврт до осам, a за шест параграфа смо одмакли испргд
Законодавног одбора Савезног већа, и лошто су они прекинули рад на
начелној дебати, ja лшслим да данас можемо и ми прекинути, a идућу
седницу заказујем за сутра у 9 часова. Суггра ћемо радити и пре к
no подне.
(Седница je закључена у 19,45 часова).

56 sednica
(30 decembra 1952)
Početak u 9,05 časova.
P retsed av ao pretsednik Moša Pijade.
Pretsednik: O tvaram 56 sednicu. Molim se k re ta ra da izvrši prozivku.
Sekretar Gojko Garčević vrši prozivku.
Pretsednik: Izvršenom prozivkom ikonstatovano je da im am o kvo
rum . Molim da se pročita zapisnik prošle sedmee.
Sekretar čita zapisnik 56 isedmce od 29 decem bra 1952 godine.
Pretsednik: P rvo, ja imaun prim edbu. Nije rezervisan podnaslov,,
već osnovni naslov.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Molim da se isp rav i
d a nisam o d g o v arao na sva pitanja, već sam o na neka p itanja.
Sekretar: P rim am o v e primed'be.
Pretsednik: Zapisnik '55 sednice usvojen je s prim edbam a da jerezervisan naslov, a ne prvi podnaslov P redloga ustavnog zakona o s a 
veznim i republičkim o rg a n im a vlasti, i da ne treb a da stoji d a je d r
Đ ordević »odgovarao na sva pitanja«, već da je »odgovarao n a
pitanja«.
P relazim o na član 7. (Čita član 7).
Ja bih predložio neke isp rav k e u ovom članu.
U prvom stavu, d ru g a alineja, drugii red1, um esto »na neposrednoupravljanje« staviti, »da neposredno učestvuju u vršenju vlasti«. U
istom redu um esto »zbora« staviti »zborova«. U trećem redu ista ali
neja iza reči »savetai g rađ an a « staviti »i drugih oblika učešća g rađ an a
u pravosuđu«.
U trećoj alineji prvog satv a, četvrti, red, »brisati reč »sam oupravne«,
U četvrtoj alineji, četvrti red, iza reči' »u p ravu« staviti » n aro d n o g
odbora«.

U petoj alineji, drugi red, iza reči »nadzoru« s ta v iti »narodnog
o d b o ra « .
U trećem red'u, ista alineja, iza reči »im ovinom « brisati tačku
z ap e tu , staviti zajpetu i dodati »kao i«.
Dr Hinko Krizman: Z ašto je pom enuto sam o p rav o narodnog o d 
b o ra opštine i grada da vrši u p rav ljan je zem ljištim a i z g ra d a m a koji
.su općenarodna im ovina kada i srez može da vrši 'to isto p rav o ?
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: O pšta p retp o stav k a je
•da narodni odbori opština i g rad o v a vrše p ra v o u p rav ljan ja kao o rg an i
koji neposredno u p rav ljaju »svojim « zem ljištem ili zg rad am a, a srez
-dobija sam o izvedeno p ra v o u p rav ljan ja zem ljištim a i. zgradam a.
Dr Rade Pribićević: U šestoj alineji p rv o g sta v a g o v o ri s e o pra
v u narodnog odbora da bira i razrešav a sudije sreskih i, okružnih sudova.
J a bih n a to d,ao jednu prim edbu. Logično je da sudije sresk o g suda
bira i razrešav a sam o narodni odbor, a kad a s e radi o izboru i razrešav an ju sudija okružnog suda, onda je to nem ogućno s obzirom na to
d a područje jednog o k ru žn o g suda obu h v ata četiri do pet, pa 'i više
srezo v a. Sudije o k ru žn o g suda treba da biraju i razrešav a ju svi. narodni'
odbori sa p o d ru čja odnosnog o k ru žn o g sudai. Ja bih tu predložio sledeću form ulaciju: »u p rav u n aro d n o g odbora da bira i razrešav a sudije
sreskih sudova i u pravu narodnih odbora da 'biraju lii razrešava/ju
sudije okružnih sudova«. K ada se govori o p rav u narodnih odbora da
biraju i razrešav a ju sudije o k ružnog suda; onda s e podrazum eva da se
to odnosi na n aro d n e odbore koji po tp ad aju pod područje odnosnog
o k ru žn o g suda.
Dr Hinko Krizman: M ožem o dati o v akvu form ulaciju: »u pravu
narodnih odbora da biraju i ra z rje ša v a ju sudije sresk ih i okružnih
sudova«.
Pretsediiik: Sasvim je p riro d n o da se dode na takvu ideju kako je
d ru g K rizm an predložio, tj. da je bolje rećii »u p rav u narodnih odbora«.
Ustvari,, to* je i rečeno u ovoj form ulaciji koja je d'ata u predlogu zakon
sk o g teksta, sa m o .što je t a fo rm u lacija ovde d ata u jednini. R azum e se
d a ikada se radi o izboru i razrešav a n ju sudija sreskih sudova da će to
vršitit narodni odbor sreza, m ad a u tek stu nije izričito pom enuto to
/pravo n arodnog odbora sreza, već je uzet sa m o narodni odbor kao
■organ vlasti, a kako će da se reguliše 'biranje sreskih .i okružnih sudova
to je stv a r posebnog zakona. M ožem o da stav im o ovde i m nožinu, ali
mislim da je bolje staviti! o v o p ra v o narodnog odbora 11 jednini. N a
rodni odbor hira ii razrešav a sudije sresk o g suda, a mi ne m oram o da
p re c iz ira m o da će to h iran je i razrešav a n je sudija okružnih sudova v r
šiti nekoliko' sreskih odbora zajedno
Dr Rade Pribićević: Ja mislim da ovde ne m ože o v o p rav o n a 
ro d n o g o dbora o stati u jednini. O vako d ata form ulacija odnosi se na
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jedan odbor, a jedan narodni odbor n e m ože da bira sudije okružnog
suda.
Pretsednik: r>ko se s m a tra da je form ulacija d ata oi 'tekstu ne
zgodna, m oglo ib», se o v ak o reći: »u ipravu narodnog odbora da bira i
razrešav a sudi je steskih sudova i da učestvuje ii biranju sudijai okružnih
sudova«.
Dr Rade Pribićević: Sreski, narodni odbori ine 'učestvuju u biranju
sudija okružnih sudova.
Pretsednik: Sreski narodni* odbor učestvuje u biranju sudija okru
žnih sudova zajedno sa sreskim narodnim odborim a sa područja okru
žnog suda.
Dr Hinko Krizman: U praksi 'će 4о biti. komplikovano. Okružni sud
u Zagrebu im a 14 sreskih sudova.
Sulejman Filipovič: Ja bih predložio sledeću form ulaciju: »Narodni
odbori učestvuju u izboru sudija okružnog suda«. Mislim da je ova
form ulacija jasna.
Gojko Garčević: O v aj opšti izraz o b u h v ata sv e narodne odbore
uključujući i opštinske odbore koji nem aju ipravo učešća u biranju
sudija okružnih sudova. A ko 'bi ostali« pri ovoj form ulaciji, onda bi m o
rali da 'preciziram o prava pojedinih narodnih odbora u biranju i razrešavanju sudija p o svom rangu a to nije potrebno.
Dr Hinko Krizman: Ja mislim da treb a da usvojim o form ulaciju
datu u zakonskom predlogu. K ako će se biranje i razrješav an je sudijai
sreskih i okružnih sudova vršiti u praksi, to je stv a r Zakona o narodnim
sudovim a koji ćem o kasnije donijeti.
Pretsednik: Ovde se radi o sam oupravnosti u opšti ni, g rad u i srezu,
n ab raja se u čemu se sasto ji sam o u p rav ljan je rad n o g n aro d a u opštini,
gradu ii srezu. Pored o stalog sam o u p rav ljan je se- sasto ji i u p rav u n a
rodnog odbora da hira i razrešav a sudije sreskih i okružnih sudova.
Ovde je, ustvari, 'proglašeno to p ravo. Mislim da treb a d a zad rž;mo
form ulaciju datu u zakonskom predlogu.
Gojko Garčević: Možd'a b‘ii trebalo naglasiti da narodni odbor opštine nem a prav o učešća u h iran ju i razrešav a n ju sudija.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Ja -bih d ao k ratk o o b ja 
šnjenje i mislim da ćem o zadovoljit:* ovu diskusiju. Član 7 nije neki član
koji se bavi konkretnim određivanjem izvesnih kom petencija i odnosa,
već d aje n a opšti, principijelan način suštinu n aše sam ouprave. P rem a
tom e, sv e odredbe ovog člana dmaiju značaj postavki, principa, a n e
konkretnih opredeljenja. Svako konkretno oprdeljenje tražilo bi obradu
i diferencijaciju n aro čito u pogledu narodnih odbora. Mi često upotre
bljavam o narodni odbor, a ne preciziram o n a koji s e narodni odbor to
3
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odnosi. Ja m islim da je u ovom članu bitno da< narodni odbori ibiraju dva
osnovna suda. Z ato mislim da nije .potrebno m a šta više dodavati. Svako
d ru g o d iferenciranje i .preciziranje sm an jilo bi principijelnu vrednost
o v e odredbe. S d ru g e stran e, i ikad bi s e n ešto dodalo n e ibismo ipak
dovoljno ,precizirali, jer pitanje izbora sudija okružnih sudova još nije
rešeno, još n e zn am o kakav će sistem u pogledu izbora ibiti. Iz ovih
razloga treb alo bi da zadržim o predloženu form ulaciju, jer ona n e
unosi nikakvu zabunu.
Dr Rade Pribićević: Što s e tiče jasnoće, ovde to ne sm eta. Jasn o je
d'a jedan n aro d n i odbor ne m ože da bira sudije okružnih sudova. M ožda
bi treb alo sam o um esto »n aro d n o g odbora« staviti: »narodnih odbora«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: O vde je upotrebljena
jednina u sm islu p o jm a.
Gojko Garčević: Ja s e slažem s drugom dr Đ orđevićem . Mislim da
u petoj alineji p rv o g sta v a treba izbaciti p reciziran je u pogledu u p ra v 
ljanja opštenarodnom im ovinom , naim e u trećem redu ostaviti da stoji
sam o »kao i u p ra v u n aro d n o g odbora« a brisati »opštine lii g rad a« .
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Mislim da je pravilna
prim edba d ru g a G arčevića i da treb a izostaviti »opštine i g rad a« .
Pretsednik: S am o u p rav ljan je se u ovom članu izražav a negde u
pravu g ra đ a n a , a n eg d e u p rav u naro d n o g odbora. K ada s e radi o pravu
narod n o g odbora, onda je to s tv a r zakona koji će se. donetii u vezi s tim .
U ovom članu s e radi sa m o o .proglašenju principa sam o u p rav ljan ja.
Grga Jankez: M islim da bi u prvom stav u , četvrta, alineja, u prvom
i šestom redu treb a lo izostaviti »sam ostalno«.
Isto tak o , sm a tra m da nije p ravilno d ata form ulacija na. .početku
p rvog sta v a , četvrtai alineja igde s e kaže: »u p rav u naro d n o g odbora da
raspolaže delom d ohotka k oji p riv red n e organizacije, zadržavajući o n aj
deo koji im ikao g aran to v an i m inim um pripada«. Mislim da se ide s u 
više u d etaljiziran je k ad a s e k a ž e »zad ržav aju ći o n aj deo k o ji im k ao
g aran to v an i m inim um pripada«. O vo treb a da iz o stav im o .' O vakvom
form ulacijom suviše s e ulazi u m a teriju k o ja se o v d e n e rasp rav lja.
P ored to g a, mislim da ova> odrebda principijelno nije tačn a i n a ovom
m estu, o v ak o form uJisana, im a su p ro tn o zn ačen je onom što se htelo
reći1. U praksi im am o da privrednim organizacijam ai ne o sta je sam o
g aran to v an i m inim um . P riv red n e o rg an iz acije jedan deo d aju društvu,
zajednici i. p o što podm ire sv o je o b av eze p rem a društvu ostalim delom
sam ostailno 'raspolažu. O vde bih dodao i to da u članu 6 , tre ć a alineja,
im am o odredbu da po izv ršen ju društvenih o b av eza priv red n a o rganizacaja sa m o sta ln o raspolaže dohotkom . Odredba k o ja se odnosi, na o v o
u čl. 7 i odredba k o ja se odnosi n a istu m a teriju u čl. 16 u suprotnosti su.
T reba s v a k a k o izbeći ovakvu form ulaciju: »zadržavajući o n aj deo koji
im kao g a ra n to v a n i m inim um pripada«.
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Pretsednik: Ja mislim da d ru g Jankez ima pravo. Kad sm o već
kazali da privredni org an i .po izvršenju društvenih obaiveza raspolažu
svojim dohotkom , onda u te obaveze spada i d av an je narodnom odboru.
A pravo je narodnog odbora da raspolaže onim što mu privredni o rg an i1
dadu kao svoju obaivezu i zbog toga ovo treba zadržati. Mi sm o s m a 
trah; za (potrebno da ubacim o da s e pom ene taj garantovanil minimum ,
ali ako on treba da bude pom enu t, onda bi bolje bilo da to učinimo na
drugom m estu, naprim er, ikod predu zeca, & da ovde ispadne.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Ne bih s e složio sa
tako brzim izbacivanjem ovog principa. D ruga je stv a r da li mu je ovde
mesto, ali da ga 'izostavim o n e možemo, jer o v aj princip kaže nešto
više od onoga što je dru g Pretsednik rekao. On kaže da ono čime ra 
spolažu privredne organizacije m ora iznositi bar ono što je g a ra n to 
va no, ta k o da narodni odbor n e m ože da obuhvati celokupni dohodak
privredne organizacije. P rem a tom e, ovo je o n aj minimum preko koga
ne m ože da prede slobodno rasp o lag an je narodnog odbora. Zaustaviti
se sam o na opšli'm principima, to ne daje čvrstinu ovoj postavci. M ožda
bi to moglo* da se kaže kod privrednih preduzeća, ali se ne može sasvim
izostaviti ako se na tom e insistira.
Pretsednik: Drugovii i ne tra ž e da to bude uopšte izostavljeno, nego
da bude izostavljeno sa: ovoga m esta. Ja mislim da ga vežem o gore,
gde ikažemo »da u g ra n ic a m a svoje z a r a d e .. .« m ožem o uneti i to p rav o
privrednih o rg an a na g aran to v an i minimum. K ako će se to form ulisati,
to je druga stv ar.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Ja mislim da u tom
pogledu napravim o jedan predlog.
Pretsednik: U glavnom , u ovom stav u ćemo brisati.
Gojko Garčević: U poslednjoj rečenici ovoga stav a ja bih predložio
da se izbaci »opštine, g rad a i sreza« jer opština ne donosi društveni plan.
Dimitrije Bajalica: Ako je osnovno praivo opštine da donosi d ru 
štveni plan, onda bil to trebalo da dođe na prvo m esto, a sv e ovo dru g o
što se tiče m aterijalnih p rav a da dođe posle toga.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Bitno su m aterijalna
p rav a i ona su zato d ala napred. To je bio n aš 'raniji način rad a, koji
je bio inspi risan sovjetskim : im a plan, a ne v-id’š iz ikog osnova potiču
budžetska p rav a. Mi sm o zato pošli od g a ra n to v an ja m aterijalnih p rav a
i uvođenja budžeta i planai k ao instrum enata, a n e tre tira m o ih kao
posebne k ateg o rije k o je sam e sebe o b jašn jav aju . Bez ovoga ne bi se
znalo šta je budžetska sam ostalnost i šta sadržina plana.
Dimitrije Bajalica: On m ora prvo ustanoviti sv o je potrebe i pri
hode i onda postaviti društveni plan.
3*
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Pretsednik: P otpuno je p rav Ino m išljenje d ru g a Đ orđevića. Ima ili
još prim edaba?
G rga Jankez: H oćem o li o v o »sam ostalno« d!a brišem o k a o i ranije.
T ako im am o u četvrtom i u petom stav u rečni » sam o stailno«.
Pretsednik: To sm o usvojili, to brišem o. Ima ili još prim edaba?
(N em a). Znači da je sa ovim izm enam a čl. 7 usvojen.
P relazim o na član 8. (Čita čl. 8 P re d lo g a 'u stav n o g zakonai).
Gojko Garčević: O vo je jedina odredba u prvoj glavi- k o ja govori
o republičkim o rg an im a vlasti, što znači i o p rav im a republika. Kad se
o v o uporedi sa* prethodnim članom , u odnosu na narodne odbore, izgleda
mi nekako skučeno, n ije dovoljno p reciziran a republika k a o d ržav a
s jedne stran e, i k a o o rg a n vlasti u sav ezn o j d ržav i s d ru g e stran e. Ja
nem am predlog ш novu stilizaciju, nego činim načelni prigovor i mislim
da se m ože učiniti.
Pretsednik: S ta v a r je u ovam e. T endencija je 'biila da se u sa v e 
znom ustavnom zakonu g o v o ri o to m e što m an je i da bi sv e d ru g o tre 
balo da se reguliše republičkim ustavim a, a to će reći: u ovaj zakon
u n et’ sam o o n o š to je najprincipijelni,je i što treb a saveznim ustavom
utvrditi k ao p rav a republike. P rem a tom e, ne bi s e imailo ništa d ru g o
dodati, n e bi bilo p o treb n o upotpunjavati o v o pojedinostim a koje im aju
da reše sa m i republički ustavi. O vde je uneseno sam o o n o što sav ezn i
zakon treba da da kao opšte načelo za republički! ustav.
Dr Rade Pribićević: 'U d ru g o j alineji meni s e čini da ibi se m oglo
reći: »Republički o rg an i nadziru zak o n ito st rad a narodnih odbora«. N e
kako mi o v o »u pogledu« izgleda nezgodno.
Pretsednik: Ovde s e rad'i' o tom e da oni im aju p ra v o nadzora sam o
u pogledu zakonitosti i d a njihov n ad zo r n e iide d alje od ikontrole
zakonitosti.
Dr Rade Pribićević: T o je i ovim
r a d a . ..«

rečeno: »N adziru zakonitost

Pretsednik: Mi ta j !i,zraz ne upotrebljavam o.
D r Rade Pribićević: O nda: Im aju p rav o n ad zo ra n ad zakonitošću
rad a narodnih odbora*.
Pretsednik: To bi. bilo p o g rešn o .»nadzor n ad zakonitošću«, nego
nadzor »u pogledu zakonitosti«, to je st da o cen ju ju da li je zakonit nekii
akt ili nezakonit.
D r Rade Pribićević: M oglo bi bez o v o »u pogledu«.
Grga
odbora«.
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JarJkez:

M ožda bi m oglo:

»zakonitost u radu

narodnih

Pretsednik: Ne znam da Ji. bi to bilo bolje. O vako je jasnije: »u po
gledu« ili »u odnosu na zakonitost«.
Sreten Vukosavljević: U našem jeziku ovo »u ipogledu« to je jedna
kom plikacija. To nije narodni jezik.
Dr Rade Pribićević: To je germ anizam : »im Bezug«.
Sreten Vukosavljvić: To nije narodni jezik i ja mislim da se to
izbaci».
Pretsednik: Pošto d ru g V ukosavljević im a o sećanje narodnog je
zika, n ek a predloži stilizaciju.
Sreten Vukosavljević: Ja osećam da ovo nije dobro.
Dr Hinko Krizman: To »u pogledu« o g ran ičav a nadzor. Znači, ne
o cjenjuje svrsishodnost akta, nego sam o zakonitost.
Pretsednik: Ne n adzire se zakonitost, nego se vrši nadzor d a Ji je
neki akt zakonit ili nezakonit. Znači, ima iprava da interveniše sam o
ako se radi o nezakonitom aktu. S toga mislim da je ipak 'bolje reći
»u pogledu«.
Gojko Garčević: M ožda bismo mogli izbaciti o v o »u pogledu« i da
kažem o: »Ima p rav o nadzora zakonitosti rada narodnih odbora«. Tako
bi se »u pogledu« m oglo izostaviti.
Pretsednik: O no što hoće da se k aže m i -to znam o. To je da rep u 
blički' organi im aju p rav o nadzora nadi radom nairodnih odbora sam o
u pogledu zakonitosti akata.
Grga Jankez: M oglo bi se reći tak o da o stan e sam o »zakonitost
rada nairodnih odbora«.
Sreten Vukosavljević: P o osećanju svom e, k ak o bi jedan seljak,
iz k ra ja gde se dobro govori, kazao, ja bi'h predložio: »republički organi
im aju pravo n adzora svega što se tiče zakonitosti radai narodnih odbora«.
Pretsednik: Ne znam da li je to dobro. Jia* <bih k a z a o m alo d ru k 
čije nego što sam predložio. Da kažem o: »Republički org an i im aju pravo
nadzora nad radom narodnih odbora sam o u pogledu zakonitosti«. M i
slim da je to sasvim jasno. N e m oram o baš uzim ati selo kao m erodavno
za jezik. Ovakvom izmenom bilo ibi jače ipodvučeno da se to pravo
odnosi isključivo na ocenu zakonitosti. Čini mi se da izra.z »u pogledu«
ne m ožem o da izbegnemo.
Dr Hinko Krizman: Taj p ojam »zakonitosti« vrijedi za sudove a
ne zai upravu.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Predlažem da stiliza
cija o stan e onakva k akva jeste. Ovo k ak o predlaže drug 'Pretsednik
bilo bi stv a rn o bolje rečeno, ali s e suviše podvlači zakonitost. U Zakonu
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o narodnim odborim a -imamo nešto šire tum ačenje: ta m o se višim
o rg an im a d a je m ogućnost da rešav aju i o .pitanjima opšteg interesa.
O va nijansa, .koja izlazi iz d osadašnje stilizacije, m alo je bliža i d aje
nam m ogućnosti za -to. Zbog to g a sm atram da treb a da o stan e predlo
žena form ulacija. Ima izvesnih izraza koje u potrebljavam o zbog p re 
ciznosti p o jm o v a iaiko nisu lepi. Svi- jezici tak o g ra d e sv o j pravni jezik.
P retsednik: Znači, član 8 u sv ajam o po predloženom 'tekstu.
P relazim o na član 9. (Čita član 9).
Za o v a j se član predlaže m ala ispravka. Zbog bolje stilizacije pre
dlaže se da; s ta v 3 koji sad glasi: »N eposredno izv ršen je saveznih za
kona o stv aru ju narodni; odbori- odnosno republički o rg an i vlasti«, —
glasi ovako-: »S avezne z-akone neposredno izv ršu ju narodni odbori odno
sn o republički o rg an i vlasti«. (P rim a se).
Ninko Petrovič: P o mom m išljenju -trebalo bi alineju koja glasi-:
»obezbeduje slobode ti d em o k ra tsk a p rav a g ra đ a n a i njihovu rav n o 
pravnost bez obz-ira na n aro d n o st, rasu i veroispovest« stav iti u prvi
red. T o je on o n ajo sn o v n ije, a sv e d ru g o što s e u tom članu n a b ra ja
služi- zaštiti o v o g osnovnog, prvo-g. Zbog to g a b5 ja tu alineju stav io
na prv o m esto.
H teo bih da postavim č p itan je: ne bi Hi -u citiran u alineju izai :»ver-oispovest« treb alo dodati i »pol«.
Dr Hinko Krizman: Z aštita nezavisnosti- i terito rijaln e cjeline treba
da o stan e na prvom m jestu, ikao što je to u ovom p ro jek tu i) učinjeno.
A ko nem aš nezavisnosti i terito rijaln e cjeline onda nem aš ni ostala
pra-va. To je p rim arn o .
Ninko Petrovič: N ajosnovnije je sloboda i d em o k ratsk a p ra v a g r a 
đana. T o je p rv o i tom e, na k ra ju , služi organ izacija države.
Pretsednik: Čini mi se da ne bi o d g o v aralo ako bism o izmen jadired ovih stav o v a prem a predlogu d ru g a P etroviča, s obzirom da se tu
želi govoriti o kom petencijam a federacije. S m atram da je o v ak av red
dobar. Tu su, na k raju kr-ajeva, i republički -ustavi, tam o se m ože to
što drug P etrovič predlaže, više podvući. Ovde se radi o -celini države,
o svim velikim, najvišim interesim a države, o opštim interesim a. S m a
tra m da treb a o stav iti dosadašnji red.
Š to se *iice predlo-ga d a s e tu unese i pol, irnožda- bi. mk>g!lo \to da
s e stavi, ali onda bi m o ralo doći n a p rv o m esto ta k o da fo5- k ra j pom en u to g sta v a glasio: » . . . bez obzčra n a pol, narodnost, rasu i- v ero 
ispovest«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Ja mislim da ovde »pol«
nem a m esta, jer ako bi se išlo tim putem , im am o i drugih kriterijum a.
O vde se mislilo na k a ra k te r n aše d ržav e k o ja im a više nacionalnosti,
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h telo se da se što više ipodvuče ravnopravnost. Pol bi odveo ideju n a
drugu stranu.
Dr Hinko Krizman: Žene su građ an i

ništa drugo.

Povereniik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: To pitanje sam o u
izvesnoj istoriskoj etapi, ima svoju vrednost.
Pretsednik: 'Na ovom mestu gde se govoril d a federacija obezbeđuje slobodu i d em okratska prava g rađ an a, tu se sv ak ak o ipodrazum eva 5 ravnop rav n o st oba pola.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Ova form ulacija je,
uostalom , uzeta iz sad ašn jeg U stava. Kod ravnopravnosti ističe se sam o
ono što je najbiitnije: »bez obzira na narodnost, rasu i veroispovest;«.
Dr Hinko Krizman: To je kulturni proces a ne politička stv ar.
Pretsednik: Ako drugih prim edaba nem a, znači da je elan 9 usvo
jen s tim da s ta v 3 iz meni mo prem a m om predlogu.
P relazim o na član 10. (Čita član 10).
Ninko Petrović: Da li je dobar ^zraz »prom et robe«. Ne znam da
li je on ipotpuno adekvatan. Roba je uži pojam od »dobara«. To je ko
m ercijalni pojam . M ožda bi bilo adekvatno
reći »prom et dobara«.
Grga Jankez: Dobra- p ostaju ro b a kad iziđu na tržišta.
Ninko Petrovič: M ;slim da> mi,je tako. Seljak na pijaci ne pro d aje
robu nego iprodaje sv o je proizvode.
Grga Jankez: Ako bi se išlo tim putem onda ni' fabrika n e prodaje
robu n eg o pro d aje svoje proizvode.
Pretsednik: Samim aktom p ro d aje proizvodi se sm a tra ju robom.
M ožda bii bilo dobro prom em ti padež i kazati »prom et robom«.
Poverenik Vlade FNRJ Milorad Vučkovič: U sadašnjem U stavu
im am o izraz »prom et robe«, sm atram da je <to pravilno. Radi se o p ro 
m etu robe, to jest o onom što ulazi u prom et, što je predm et »prometa,
a ne o instrum entu kojim se vrši prom et. Svrha ovoga je da se kaže
da je roba slobodna. U naziv ranijeg S aveta za prom et robom uši a* je
pogrešna dikcija.
Pretsednik: Dobro, onda o stav ljam o kako jeste.
Dimitrije Bajalica: Meni izgleda da u stav u drugom , drugi red,
nije dobro upotrebljena 'reč »-ili« i da bi bilo jače podvučeno kada- bi
kazali »niti narodnog odbora«.
Pretsednik: A meni se čini da to ne bi bilo dobro. Mi ovele kažem o
»nikakvim aktom republičkog o rgana vlasti ili narodnog odbora«. D rugo
bi bilo kada bismo kazali: »ni aktom republičkog o rg an a vlasti ni
aktom narodnog odbora«.
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Im a Ii još kakvih p rim edaba? (N em a).
P rem a tom e, član 10 je prim ljen bez izmene.
P relazim o na* član 11. (Čćita član 11).
Grga Jankez: P o mom m išljenju, u stav u dru g o m trebalo bi reći
»U slučaju razm im o ilaže n ja.. . sa saveznim ustavom i ovim ustavnim
zakonom .« M ožda ćem o im ati još koji ustavni zakon k o ji će biti deo
saveznog u stav a p a bit ov ak v a dfrpuna bila p otrebna da* s e izbegne
nejasnost.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Ovde je reč u stav upotrebljena kao pojam . Svi dosadašnji i budući ustavni -zakoni čine ustav.
Pretsednik: Sam o ja mislim da> je u članu 9 u iposlednjem stav u i na
nekim drugim m esti ma1 učinjena om aška, kada je reč »ustav« pisana
velikim slovom. Treba je pisati m alim slovom , jer ako stav im o veliko
početno slovo onda m ože n ek o pom isliti sam o n a U stav od 1946 godine,
a ako ispišemo m alo ipočetno slovo onda će ta j izraz’ važiti za sv e s a 
dašnje ii buduće u stav n e zakone.
Poverenik Vlade FNRJ Milorad Vučković: T am o g d e sm o mislili
na U stav FN R J m i sm o upotrebili veliko početno slovo bez obzira, na
to da li se konkretno mislilo nai U stav od 1946 godine ili- na U stavni
zakon.
Pretsednik: Ipak je to om aška. Svuda treb a1staviti m alo slovo.
Gojko Garčević: S am o ta m o treba o staviti veliko slovo g d e se
izrično misli n a U sta v iz 1946 godine.
Poverenik Vlade FNRJ Milorad Vučković: Ne bih b te o da insisti
ram , ali ovde se radi o ovom e: da 'lil ćem o uipotrebiti m alo početn o
slovo kada se radii o jednom aktu (U stavu iz 1946 godine) ili ćem o ga
upotrebiti i onda ikada mislimo n a ustavni zakon države F N R J .U ovom
drugom slučaju, ako bism o ihteli upotrebiti izraz u stav da označim o o n aj
ustav koji važ’n u FN R J, onda b i s e m oglo upotrebiti veliko ipočetno
slovo bez obzira da li se radi: o konkretnom aktu iz 1946 godine lili o
ustavu nopšte čiji je sastav n i deo i o v a j U stavni zakon i eventualno
neki kasniji ustavni, zakoni.
Pretsednik: Ako bi s e ovde negde u ovom U stavnom zakonu g o v o 
rilo o U stavu iz 1946 godine, onda, p o m om m išljenju, .treba napisati:
»U stav iz 1946 godine«. U svakom slučaju mi m oram o da biram o: da
li ćem o reč u stav pisati' velikim ili m alim početnim slovom , a nikako
ne m ože i jedno ii drugo. Ja m islim da je b olje ipisati; malim s lo v o m .. .
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: U našem jeziku o d g o 
v a ra veliko slovo.
Pretsednik: Tim e bi se izbegla zabuna da s e ne m isi5 na U stav iz
1946 godine. Sve što ima k a ra k te r u stav a, i o v aj U stavni zakon i ev en 
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tualni ibudtići ustavni zakoni, sv e to će »bitii obuhvaćeno tim (pojmom
ustava, pisanim malim početnim slovom . (P rim a se).
Prelazim o na član 12. (Čita član 12).
Grga Jankez: Da li se pod tim pojm om podrazum eva da neko
može 'bit' i građanin FNRJ a da ne bude g rađanin republike?
Pretsednik: Ne.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Ima sam o za počasno
državljanstvo. A obrnuto n e m ože d'a bude. Svaki je državljanin repu
blike u isto vrem e i državljanin FN R J. .
Pretsednik: Onda sm o sa ovim delom gotovi.
P relazim o na deo II »Savezni o rg an i vlasti«. Prvo, n a »1. P rav a
skupštine«. Ima li prim edaba n a naslov ii im enovanja? (N em a). P rela
zim o na čl. 13. '(Čita). Im a li prim edaba? I ovde dolazi k o d -ustava m alo
»u«. Ima li prim edaba?
Sulejman Filipovič: A 'treba li p isati kod Savezne narodne skup
štine veliko »s«.
Pretsednik: P o našem pravopisu treb a pisati veliko »s«: »Savezna
narodna skupština«.
Prelazim o na čl. 14. (Čita). Ima li p rim edaba? K ao što vidite u
ovom članu su Pretsedm k Republike i Savezno izvršno veće shvaćen'
kao izvršni organi Skupštine. To je sm isao o v o g a člana. U čl. 14 u d ru 
gom stavu Savezni vrhovni' sud je štam pan sa malim slovom »s«. Ja
mislim da bi ii ovde trebalo staviti veliko »S« pa da ^me suda bude
»Savezni vrhovni sud«.
Gojko Garčević: A ko bi to 'bili organi! Izvršnog veća ne bi iih tre 
balo ovde isticati. Da li ima takvih o rg a n a koji ne bi bili o rg an i V eća?
Ako ih ima onda je u redu, a ako ih nem a izlišno :j e da o v o ostane.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Nisu oni u tradicional
nom smislu njihovi organi n eg o su organii u jedinstvenom sistem u i
m oraju biti napom enuti.
Gojko Garčević: Da lit 'bi bio njihov odnos neposredan prem a Skup
štini ili! n e? Ako nije neposredan n e bi ih treb a lo ni isticati.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan) Đordević: Baš naprotiv, trebai ih
isticati.
Gojko Garčević: Izvršno veće je o rg a n preko koga Skupština vrši
izvršnu vlast. Sada postoji niz o rg an a koji. se posredno prek o Izvršnog
veća povezuju sa Skupštinom. Ovi se o rg a n i izjednačuju sa Pretsednikom Republike 'i. Saveznim izvršnim većem i n e mogu im ati tak av k a
rakter, a Izvršno veće je o n o k o je o d g o v ara za .rad tih o rg an a.

Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan .Đordević: Oni nisu obična .admi
n istracija nego su org an i uprave.
Pretsednik: Ja neću da tvrdim da je ova- form ulacija sav ršen a ili
da ne d aje (povoda krivim tum ačenjim a, lađi je neophodno da. se tu po
m enu sav ezn i org an i uprave. Da li' s e m ože naći bolja form ulacija a da
n e o stan u pom en u ti ovde, jer se ovde radi o to m e k ak o se vrše p rav a
federacije, tj. kako njih vrši Skupština.
Gojko Garčević: U delu koji govori o saveznim izvršnim o r g a 
nim a (Pretsedniku Republike i Saveznom izvršnom veću) govori s e da
se m ogu osnivati izvesni o rg an i u p rav e i to tak o kao da su ftil org an i
Izvršnog veća a ne neposredno o rg an i Skupštine. Ja mislim dai bi se
ovom odredbom treb alo ograničiti isključivo n a odnos Skupštine prem a
izvršnim org an im a sa kojim a je ona neposredno povezana i ikoji neposredno o d g o v araju Skupštini a to su Pretsednik Republike i Savezno
izvršno veće, a n e predviđati ovom odredbom da m ogu o rganizovati i
uspostaviti razn e ustanove za o b av ljan je pojedinih g ra n a poslova.
Grga Jankez: D rugovi, da o v o rezervišem o, pa da se k asn ije v ra 
tim o n a to pitanje.
Gojko Garčević: Jat mislim da treb a o sta ti isključivo prij P retsed 
niku Republike i Saveznom izvršnom veću kao izvršnim o rg an im a
Skupštine.
Dimitrije Bajalica: To je u redu.
Gojko Garčević: U pogledu p rav o su đ a sasvim je na svom e m estu
da se vrši prek o S avezne skupštine.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Evo, drugovi, ideje u
ovom članu. Idejtai je bila da se izrazi princip jedinstva vlasti! pri raspodeli funkcija na više idi m a n je sam o staln e državne o rg an e. V an svakog
je spora da savezni o rg an i u p rav e m o raju ući jer nisu ni neposredno
organi Skupštine ni Saveznog izvršnog veća, već oni im aju svoju s a 
m ostalnost i o-vlašćenja k a o takvi i u odnosu na dole. D rugo je pitanje:
da Ii je ta ideja o jedinstvu vlasti ovde zaista srećn o form uhsana. Ja
vidim njene slabosti u tom e što je pom enu ta Savezna skupština kao
nosilac i sam e adm inistrativne funkcije.
Gojko Garčević: Ja mislim da jedinstvo vlasti n e treb a da se
rasparčav.a n a više o rg an a.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: N e m ožem o ga svesti
na ono što o n o nije. Ne m ožem o g a svesti sam o na S avezno izvršno
veće i Pretsedniika Republike. Bitno je da moramo« sve to pom enu ti;
sam o je pitan je: da li je o v akvo povezivanje srećn o sasvim pravilno.
N aročito o v o sa saveznim organim ai uprave.
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Gojko Garčević: Tu je iscrpeno sve š to može doći u obzir u po
gledu izv ršav an ja zakona i odluka Skupštine i mislim da u predlogu
im a odredbe u kojoj se govori da se. mogu osnivati ustanove, a Izvršno
veće odgovara za rad tih ustanova neposredno Skupštini'.
Dr Hinko Krizman: Treba dovesti čl. 14 u vezu sa trećim stavom
čl. 89. To su ti: novoodređeni izvršni poslovi k o je N arodna skupština
svojim zakonom određuje. To će biti neki poslovi inostrane politike koji
su povezani, jer se ne m ože dijeliti politika od poslova. Jer, na šta bi se
inače odnosio o v aj treći s ta v čl. 89.
Pretsednik: Ja sam nešto smislio, sam o n e znam d a li je dobro.
Ja mislim ovako: »P rava federacije vrše neposredno Savezna narodna
skupština, Pretsednik Republike i S avezno 'izvršno veće kao njeni izvršni
o rg a n i 'i savezni org an i uprave za određene Izvršne poslove«. To je sve
onda vezano za prava federacije. To su naročiti orgam , različiti, k oj1’
ta prava vrše, p rv o N arodna skupština neposredno, zatim Pretsednik
Republike i Savezno izvršno veće kao njeni izvršn5. organi., a i oni nepo
sredno, i savezni org an i uprave isto tako neposredno kao što kaže čl. 89.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: O vaj izraz »neposredno«
im ao je drugu nam enu.
Pretsednik: Jeste, to Skupština vrši sam o direktno a nešto preko
svojih izvršnih o rg an a. To je tu bilo potrebno. To se gubi sa 1 ovom
form ulacijom koju sam sada predložio.
Gojko Garčević: Za mene je to ipak nedovoljno jasno. Ja nisam
ubeden da li uopšte treba isticati i v ršen je Ipojedinih poslova preko d ru 
gih o rg an a. To bi značilo da se mimo P retsednika Republike i mimo
Saveznog izvršnog veća -mogu izvršavati dzvesni poslovi.
Pretsednik: Mi to i kažem o: za neposredno v ršenje izvršnih p o 
slova iz nadležnosti federacije obrazuju se državni sek retarijati1. P rem a
tom e, tre b a ovde da: budu pom enuti i oni savezni organi ikoji neposredno
vrše p rav a federacije sa ovlašćenjim a koja im aju. Sada: da li ovako
povezano kao što je tu ili' da odvojim o pa da kažem o u drugoj rečenici
i u drugom stav u : »O dređene izvršne poslove iz nadležnosti federacije
vrše savezni org an i uprave«.
P rem a tom e, mogli b’sm o da d am o sledeću form ulaciju c l 14:
»P rav a federacije vrši 'Savezna narodna skupština neposredno i preko
P retsednika Republike i Saveznog izvršnog veća k ao svojih o rg an a, a
određene izvršne poslove iz nadležnosti federacije vrše savezni organi
uprave«.
Grga Jankez: V rše sam o one poslove koji su određeni zakonom ,
poslove koji su određeni ustavnim zakonom . P rem a tom e, ako se radi
o prav u federacije, misli se ustvairi «na tu vlast koja odlučuje, odnosno
m ože da donosi zakone i propise. Mi razrađ u jem o da izvesne propise
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za sp ro v o d en je uredaba i zakona m ogu da donose i savezni o rg an i
uprave, m eđutim , ako se radi o pravim a federacije, o n d a se n e m ože
to p ripisati i saveznim o rg an im a uprave, nego to »mogu da vrše P re t
sednik Republike i Savezno izvršno veće.
Pretsednik: Kad govorim o o Saveznoj narodnoj skupštini, P re t
sednik u Republike i Saveznom izvršnom veću onda govorim o o p ra 
vim a federacije. Kada govorim o o saveznim o rg an im a uprave, onda
govorim o o određenim upravnim poslovim a iz nadležnosti federacije,
i n e upotrebljavam o term in »prava federacije«. Kad k ažem o da o d re
đene izvršne poslove iz nadležnosti federacije vrše savezni o rg an i
uprave, onda to nije .pogrešno.
Dr Hinko Krizm an: K asnije s e govori o to m e kome-ii k ak o o d g o v a
raju savezni o rg an i uprave.
Grga Jankez: Ja mislim da treb a izostaviti ovu form ulaciju o s a 
veznim o rganim a uprave. U glavi g d e se govori' o p rav im a federacije,
govori se o izabranim o rg an im a savezne države.
Pretsednik: Mislim da u ovom članu treb a govoriti, o o rg an im a koji
neposredno izvršuju određene poslove, poslove \г nadležnosti, federacije.
Ako bism o te o rg an e ovde izostavili, to bi značilo da izo stav ljam o
o rg an e koje im a federacija. K ada se radi o o rg an im a, k a o što su
organi bezbednosti :i vojska, koji su isključivo sav ezn o g k a ra k te ra , onda
su njihova p ra v a prilično velika. M ožem o u nastavku prv o g stav a da
kažem o n ešto o tim org an im a.
Gojko Garčević: Član 89 govori isključivo o saveznim o rg an im a
uprave ii n ab raja ih. U ovom članu su na.vedeni ti organi, a u trećem
stavu tog isto g član a rečeno je da s e opštim saveznim, zakonom m ože
neposredno izvršenje saveznih zakona s ta v iti u nadležnost saveznih
o rg an a d ržavne uprave kada je to od opšteg in teresa. 'Pretsednik Repu
blike i S avezno izvršno veće nisu o rg an i uprave, o ni su izvršni o rg a n i
Savezne n aro d n e skupštine 4 o v aj propis, po mom m išljenju, trebalo bi
da se ograniči isključivo na p reciziran je izvršnih o rg a n a N arodne sk u p 
štine. S m atram da je izlišno u čl. 14 g ovoriti m ak ar šta o o rg an im a
uprave, o saveznim o rg an im a u p rav e, jer se o tom e govori u čl. 89.
Grga Jankez: I ja mislim da to tre b a izostaviti.
Gojko Garčević: Izvršni o rg an i m ogu biti sam o Pretsednik Repu
blike i Savezno izvršno veće, i nik o više. O rg an i u p rav e m ogu biti
različiti, P ro sto kroz ta dva pojm a '(izvršni o rg an i i o rg a n i uprave)
treba p o sm atrati stv ar i ako se pođe sa to g stan o v išta ćzlišno je, čak
je i pogrešno, da u članu '14 govorim o o o rg an im a uprave. U čl. 89 ja sn o
su precizirani organi uprave.
Pretsednik: U prvom stav u čl. 13 govorim o o Skupštini i o njenim
pravim a, govori se o tom e da. je S avezna n aro d n a skupština p retstav -
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ni'k narodnog suvereniteta i najviši o rg an vlasti federacije. U cl. 14
govorim o o «pravima federacije. M ože se poći sa stanovišta, pošto se
ovde radi' o Saveznoj narodnoj skupštini, da se .treba zadržati n a njoj
d na- njenim izvršnim organim a, a njeni izvršni organi su Pretsednik
Republike i Savezno Izvršno veće. O vaj član treba da bude i m alo širi«,
pa da obuhvati sve o rg an e koji vrše prava federacije, koji vrše i po
slove iz nadležn«osti federacije. Z ato su ubačeni ć savezni' o rg an i uprave
i mislim d a im je -tu i mesto, da 'h ne treb a izostavljati. A ko bism o
kazali da Savezna n arodna skupština prava federacije vrši neposredno
i preko Pretsednika Republike i Saveznog izvršnog veća kao svojih
izvršm h o rg an a, a određene izvršne poslove iz nadležnosti federacije
vrše savezni o rgan i uprave, ja mislim da zbog njihove -važnosti treba
izdvojiti te savezne organe uprave. Time bismo istovrem eno konstatovali da savezni organi uprave vrše određene izvršne poslove iz n a
dležnosti federacije, a svi bi organi federacije ovde bili obuhvaćeni.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Mislim da form ulacija
ovog člana treba da glasi: » P rav a federacije vrši Savezna narodna
skupština neposredno i preko Pretsednika Republike i S aveznog izvr
šnog veća k a o svojih izvršnih o rg an a, a sam o određeni izvršni poslovi
vrše se preko saveznih o rg an a uprave«.
Pretsednik: M ogla bi se izostaviti reč »samo« u 'formulaciji koju
je dao dru g Đordević.
Gojko Garčević: Da li bismo mogli ovako da form ulišem o: »iz
nadležnosti federacije izvršni poslovi vrše se neposredno preko o rg an a
uprave«.
Pretsednik: Mogli bism o o vako da form ulišem o: »O dređeni izvršni
poslovi iz nadležnosti federacije vrše se preko saveznih o rg an a uprave.«
Gojko Garčević: M ože se form ulisati: »N eposredno v ršenje izvršnih
poslova vrši se preko saveznih organa«.
Pretsednik: Nezgodno je reći da se: »Određeni (izvršni poslovi
. . . v r š e p r e k o ...; neposredno i preko ne idu zajedno. M ogli bism o
m ožda ovako da kažem o: »a određeni izvršni poslovi iz nadležnosti
federacije vrše se prek o saveznih o rg an a uprave«. Bolje je reći da se
preko njih vrše, nego da ih oni vrše.
Gojko Garčević: D a li je potreban -taj izraz »određeni«?
Grga Jankez: Tu se misli n a izvršne poislove skoro u celini.
Pretsednik: I Pretsednik Republike i S avezno izvršno veće im aju
izvršne poslove. Zakonom se određuju poslovi koje oni vrše. M ožda
bismo ovako mogli da formulišemo: »a određeni izvršni poslovi iz n a 
dležnosti federacije vrše se p rek o saveznih org an a« .
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za sp ro v o đ en je uredaba i zakona m ogu da donose i savezni o rg an i
uprave, m eđutim , ako se radi o pravim a federacije, onda- se ne m ože
to p rip isa ti i saveznim o rg an im a uprave, nego to m o g u da v rše P retsednik Republike i Savezno izvršno veće.
Pretsednik: Kad govorim o o Saveznoj n arodnoj skupštini', P re t
sednik u Republike i Saveznom izvršnom veću onda govorim o o p ra 
vim a federacije. Kada govorim o o saveznim o rg an im a uprave, onda
govorim o o određenim upravnim poslovim a iz nadležnosti federacije,
i n e upotrebljavam o term in »prava federacije«. Kad k ažem o da o d re
đene izvršne poslove iz nadležnosti federacije vrše savezni o rg an i
uprave, onda to nije pogrešno.
Dr Hinko Krizman: K asnije s e govori; o tom e 'kome i ikako o d g o v a
raju savezni o rg an i uprave.
Grga Jankez: Ja mislim da treb a izostaviti ovu form ulaciju o s a 
veznim o rganim a uprave. U glavi gde se govori- o p rav im a federacije,
govori se o izabranim o rg an im a savezne države.
Pretsednik: Mislim da u ovom članu treb a g o v o riti o o rg an im a koji
neposredno izvršuju određene poslove, poslove 'iz nadležnost’, federacije.
Ako bism o te o rg an e ovde izostavili, to bi značilo da izo stav ljam o
o rg an e koje im a federacija. K ada s e radi o o rg an im a, ikao što su
organi bezbednosti i vojska, koji su isključivo sav ezn o g k arak tera, onda
su njihova p rav a prilično velika. M ožem o u nastavku p rv o g stav a da
kažem o n ešto o tim org an im a.
Gojko Garčević: Član 89 govori isključivo o saveznim o rg an im a
uprave i n ab raja ih. U ovom članu su na.vedeni ti organi, a u ‘trećem
stavu tog isto g član a rečeno je da se opštim saveznim zakonom m ože
neposredno izvršenje saveznih zakona stav it: u nadležnost saveznih
o rg an a d ržavne uprave kada je to od opšteg interesa. 'Pretsednik Repu
blike i S avezno izvršno veće nisu org an i uprave, oni su izvršni; o rg an i
Savezne n aro d n e skupštine i o v a j propis, po mom m išljenju, trebalo bi
da se ograniči isključivo na p reciziran je izvršnih o rg a n a N arodne skup
štine. S m atram d a je izlišno u čl. 14 g ovoriti m ak ar šta o o rg an im a
uprave, o saveznim organim a uprave, jer se o tom e govori u čl. 89.
Grga Jankez: I ja mislim da to tre b a izostaviti,
Gojko Garčević: Izvršni o rg an i m ogu biti sam o Pretsednik Repu
blike i S avezno izvršno veće, i niko više. O rgani' u p rav e m ogu biti
različiti. P ro sto kroz ta dva pojm a '(izvršni o rg an i i o rg a n i uprave)
treba posm atratii stv a r i ako se pođe sa tog stan o v išta izlišno je, čak
je i pogrešno, da u članu '14 govorim o o o rg an im a uprave. U čl. 89 ja sn o
su precizirani organi uprave.
Pretsednik: U prvom stav u čl. 13 govorim o o Skupštini i o njenim
pravim a, govori se o tom e dai je S avezna n aro d n a skupština p retstav -
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mk narodnog suvereniteta ч najviši- o rg an vlasti federacije. U čl. 14
govorim o o pravim a federacije. M ože se poći sa stanovišta, pošto se
ovde radi o Saveznoj narodnoj skupštini, da se treb a zadržati n a njoj
d n a njenim »izvršnim organim a, a njeni izvršni organi su Pretsednik
Republike i Savezno .izvršno veće. O vaj član treba da »bude i m alo širi,
pa da obuhvati sve o rg an e »koji vrše p rav a federacije, koji vrše i po
slove iz nadležnosti federacije. Z ato su ubačeni ti savezni organi uprave
i mislim da- im je tu i m esto, da ih ne treb a izostavljati. Ako bism o
kazali da Savezna n arodna skupština prava federacije vrši neposredno
i preko Pretsednika Republike i Saveznog izvršnog veća kao svojih
izvršnih o rg an a, a određene izvršne poslove iz nadležnosti: federacije
vrše savezni org an i uprave, ja mislim da zbog njihove važnosti treba
izdvojiti te savezne organe uprave. Time bism o istovrem eno konstatovali da savezni organi uprave vrše određene izvršne .poslove iz n a
dležnosti federacije, a svi bi organi federacije ovde bili obuhvaćeni.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Mislim da form ulacija
ovog člana treba da glasi: » P rav a federacije vrši Savezna n aro d n a
skupština neposredno i preko Pretsednika Republike i Saveznog izvr
šnog veća 'kao svojih izvršnih o rg an a, a sam o određeni izvršni poslovi
vrše se preko saveznih o rg an a uprave«.
Pretsednik: M ogla bi se izostaviti reč »samo« u 'formulaciji koju
je dao drug Đordević.
Gojko Garčević: Da li bismo mogli ovaiko da form ulišem o: »iz
nadležnosti federacije izvršni pčelo vi vrše se neposredno preko o rg an a
uprave«.
Pretsednik: Mogli bismo ovako da form ulišem o: »O dređeni izvršni
poslovi i.z nadležnosti federacije vrše s e prek o saveznih o rg an a uprave.«
Gojko Garčević: M ože se form ulisati: »N eposredno v ršenje izvršnih
poslova vrši se preko saveznih organa«.
Pretsednik: Nezgodno je reći da se: »Određeni (izvršni poslovi
. . . v r š e p re k o ...; neposredno i preko ne idu zajedno. M ogli bismo
m ožda ovako da kažem o: »a određeni izvršni poslovi iz nadležnosti
federacije vrše se p rek o savezm h o rg an a uprave«. Bolje je reći da se
preko njih vrše, nego da ih oni vrše.
Gojko Garčević: Da li je potreban ta.j izraz »određeni«?
Grga Jankez: Tu se misli n a izvršne poislove skoro u celini.
Pretsednik: I Pretsednik Republike i Savezno izvršno veće im aju
izvršne poslove. Zakonom se određuju poslovi koje oni vrše. M ožda
bism o ovako mogli da formulišemo: »a određeni izvršni poslovi iz n a 
dležnosti federacije vrše se p rek o saveznih org an a« .
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Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Ne znam da li treb a
recii »iz nadležnosti federacije«. Mi im am o p ra v a federacije.
Pretsednik: Treba reči »iz nadležnosti federacije« baš zato što
se g o v o r5 o poslovima, a ne o ipravu federacije. Da 11 ise slažete da
d am o ovakvu form ulaciju: ». . .. a određeni izvršni .poslovi iz nadle
žnosti federacije vrše se p rek o saveznih o rg an a uprave«.
Gojko Garčević: T akva form ulacija se m ože usvojiti ako se pode
sa stan o v išta da je to p otrebno listać5.
Pretsednik: Ja bih predložio ovu form ulaciju: »Prava- federacije
vrši Savezna narodna skupština neposredno i preko Pretsednika Repu
blike i S aveznog izvršnog veća k a o svojih izvršnih o r g a n a ...«
Dr Rade Pribićević: Z ašto je potrebno da u toj form ulaciji im am o
po dva p u ta i, »ii p rek o P retsednika Republike i. preko Saveznog izvr
šnog veća«. M ožem o iza »neposredno« da stav im o zapetu i da kažem o
»preko Pretsednika Republike i Saveznog izvršnog veća«.
Pretsednik: N em ogućno je tu izostaviti »'i«. A ko izostavim o »i«
onda se dob'ja drugi sm isao. Onda bism o imali tak v u form ulaciju da
S avezna n arodna skupština vrši: neposredno p rav a federacije preko
P retsednika Republike i S aveznog izv ršn o g veća.
Radovan Mijušković: M ožda-bii bolje bilo da stav im o »ih neposredno
ili preko P retsednika Republike«.
Dr Rade Pribićević: 'Kad ne bi bilo zap ete iza reči »neposredno«
ondä bii značilo da Savezna- narodna skupština vrši p rav a federacije
neposredno prek o Pretsednika Republike i S aveznog izvršnog veća, a
kada se iza reči »neposredno« stav i zapeta, onda o n a deli.
Grga Jankez: Ja mislim da n e s m e ta da o stan e »i«, jer n a ta.j
nač?n se ovo preciznije određuje.
Pretsednik: Ako bism o upotrebili. »ili:« limali bism o ovakvu form u
laciju: » P rav a federacije S avezna narodna skupština v rš1 ili neposredno
5li preko P retsednika Republike « S aveznog izvršnog veća«.
Gojko Garčević: Mislim d>a je bolje stav iti »i« nego »’li«. »Ili« je
neodređeno.
Josip Rus: Tu se n e radi o alternativi.
Radovan Mijušković: M islim da- treb a s ta v it1 »ili«. Tim e se poja
čava ova odredba.
Pretsednik: Posle sv eg a što sm o rekli o ovom p itanju predlažem
sledeću form ulaciju: » P rav a federacije vrši S av ezn a n aro d n a skupština
neposredno i prek o Pretsednika Republike 1’ S aveznog izvršnog veća k ao
svojih izvršnih o rg an a, a o dređene izv ršn e poslove iz nadležnosti fede
racije vrši i prek o sa-veznih o rg a n a uprave«.
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U drugom stav u da stavim o veliko »S« n a Savezni vrhovnil sud.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: M ožda nije o v o po
trebno »iz nadležnosti federacije«.
Pretsednik: I ja mislim da to izostavim o i da ovo glasi: »a o dređen1’
izvršni poslovi vrše se p re k o .. .«. (Prim a se).
P relazim o na čl. 15. (Čita' čl. 15).
A m andm anom d ru g a K ardelja ipredlaiže se da se u čl. 15 briše .po
slednja rečenica, sta v 1, tačka 9, to jest da briše: »P rim anje novih re 
publika u sa sta v savezne d ržav e uz prethodnu sag lasn o st republičkih
narodnih skupštm a1.«
Mi sm o to uneli u U stav iz 1946 godine zbog izgleda na ulaženje
drugih republika u sa sta v federacije, a d an as je to p razn a frazia; to bii
zaista trebalo da ispadne.
U tački 4 treb a takođe staviti veliko »S« kod Saveznog vrhov
nog suda'.
Radovani Mijušković: Što se tiče sudija V rhovnog suda njih ne
razrešava Savezna narodna: skupština, već mislim da to čini pretsednik
V rhovnog suda.
Pretsednik: K ako može Skupština da bira a pretsednik V rhovnog
suda d a ih razrešav a?
Radovan Mijušković: Jedno je sm enjivanje i d ru g o razrešav an je.
Njih sm enjuje Skupština a razrešav a ih pretsednik V rhovnog suda.
Pretsednik: Znači, prvo odluka Skupštine o sm enjivanju, a posle
čisto adm inistrativno razrešenje. Ali se ovde n e m ože upotrebiti, drugi
izraz. Mi sm o ta j iz ra z upotrebili i za Pretsednika' Republike i za čla
nove Saveznog izvršnog veća. Kad kažem o: »Bira i razrešava« znači
da Skupština bira i sm enjuje, razrešava.
Radovan Mijušković: Ja n e znam da lii o v o nije greška»? Ne treba
da stoji »javno tužilaštvo« nego »javno tu ž ’oštvo«.
Pretsednik: Nije to greška, već sm o mi pogrešno godinam a nazi
vali; »tužioštvo«, a pravilno je »tužilac« i »tužilaštvo«, a ne »tužioštvo«.
U h rv atsk o j literaturi se odom aćilo i »tužioc«, i »branioc«, i »vladaoc«,
a pravilno je »tužilac«, »branilac«, »vladalac« ii od te se imenice u nom i
nativu pravi imenica »tužilaštvo« i »branilaštvo«. I ovo je prvi iput
pokušaj da se vratim o na pravilan put.
Sreten Vukosavljević: Z ašto je u hrvatskom tekstu ostailo »tu
žioštvo« ?
Pretsednik: To je njihovo pravo. N ećete naći u H rvatskoj književ
nika', čak ni Krležu, koji k aže »branilac« ili) »vladalac« ili »tužilac«, nego
»branioc«, »tužioc« i »vladaoc«. T ako je ta m o odom aćeno.
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Gojko Garčević: Ja bih molio da dru g Đordević objasni ove te r
min©: »isključivo zakonodavstvo«, »osnovno zakonodavstvo« i »opšte
zakonodavstvo«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Mi sm o ti. 'po sadašnjem
U stavu , ia> n aročito po n ašoj dosadašnjoj praksi' razvili tri tipa sa v e 
znog zakonodavstva. Jedno je isključivo, ili potpuno savezno, dru g o
je osnovno, a treći tip čine opšti zakoni'. Pod isključivim saveznim za
konodavstvom podrazum eva se ono zakonodavstvo koje može donositi
sam o Savezna skupština. Kod osnovnih zakona S avezna narodna sk u p 
ština već nem a isključivo prav o regulisanja određenih p ita n jai nego
donosi sam o osnovne odredbe, o stav ljaju ći narodnim republikam a da
ih one dopune. To znači: u cilju g a ra n to v a n ja jedinstva sistema, do
voljno je doneti sam o osnovne odredbe u toj oblasti. N ajzad, opšte z a 
konodavstvo. O no je skup načela koja nem aju k arak ter zakonskih
odredaba koje se neposredno prim enjuju. T o je dovoljna g aran t: ja da
će narodna republika u okviru načela koja sad rže ti savezni zakoni
donosit: svoje republičke zakone. T o je naša praksa. Za razliku od
U stava iz 1946, mi sm o to formulisalii u čl. 16, koji pokazuje jasan
k arak ter ovih zakona. Sm isao o v e k ategorizacije jeste u to m e da sm o,
s jedne stran e, odredili osnove jedinstva društvenog, privrednog i p rav 
nog sistem a, a s d ru g e s tra n e ne m ešam o s e u kom petencije narodnih
republika gde ta pitanja nisu bitna za jedinstvo sistem a.
Ovim trim a k ateg o rija m a zakonodavstva mi sm o pokušali da o n o
što je zajedničko bude isključivo savezno* da o n o što je delimično
važno za jedinstvo, što je delim ično zajedničko, sprovedem o ‘kroz
osnovno zakonodavstvo, i, najzad, o n o što je v ažno u pogledu opštih
principa da se za to .postave zajednička načela, čini m i s e da sm o mil
u tom pogledu otišli n ajd alje od svih federacija, k o je pokušavaju da
nađu razliku izm eđu raznih tipova’ zakonodavstva. Svaka federacija
ima b ar dva tipa zakonodavstva, a mi im am o tri tipa.
Pretsednik: K ako je ovd>e postavljena ova stv a r, meni je vrlo jasna.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Čl. 16 jasn o o d ređ u je
k arak ter ovih zakona.
Dr Rade Pribićević: Ja n e znam da li je dobra stilizacija pod tačkom a): » .. . o pitanjim a n aro d n e o d b ran e i spoljnih odnosa i drugim
pitanjim a iz isključive nadležnosti federacije, . . . «
Pretsednik: Mislim1d a to tre b a da ostane. Tu je narodna odbrana,
tu su spoljni odnosi i) slična p itan ja k o ja tre b a da budu u isključivoj
nadležnosti federacije. M ožem o jedino da stav im o zap etu posle »o pi
tan jim a narodne odbrane«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Ja mislim da se posle
ovoga »o autorskom pravu« treb a da stav i ta čk a i zapeta.
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Pretsednik: U tački б) pod a), pri ikra ju, treb a staviti »o izboru n a 
rodnih poslanika za Saveznu skupštinu i njihovom opozivanju«.
Sulejm an Filipovič: Meni se čini da drugovi koji rade na našem
zakonodavstvu večito zaboravljaju veterinarsku službu. Nikad je ne
spom inju dok ih mi ne upozorim o. Čini mi se da su stavili veterinarsku
službu pod onaj om nibus pod b). Ja mislim da bi veterinarska služba
trebalo da se stavi u isključivo zakonodavstvo, s obzirom na n jen e
odnose prem a inostranstvu, b a r što se tiče zaraznih bolesti. T reba da
ih na te ram o da oni na to misle.
Zatim ovde je stavljen Pom orski zakonik ispred Krivičnog zako
nika. Ja mislim da1 on treba da ide niže po svom e rangu.
Zatim , još jedna čisto načelna stv ar. S tavljeno je u osnovno zak o 
nodavstvo zakonodavstvo o radu i socijalnom osiguranju. Ja mislim da
i zbog jedinstva i radi bezbednosti g rađ an a treb a ovo staviti u isključivo
zakonodavstvo.
Onda, naprim er, pitanje zakonodavstva o porodici, braku i staratel jstvu. N ije mii jasno zašto je to stav ljen o u osnovno zakonodavstvo,
zašto ne bi to ušlo u isključivo zakonodavstvo. M ožda je razlog tom e
decentralizacija, ali ja bih u tom pogledu išao m alo dalje i n asto jao da
na tom području im am o jedinstveno zakonodavstvo.
Grga Jankez: I ja se isto ta k o slažem s tim da te kategorije zako
nodavstva prebacim o u isključivo zakonodavstvo. Ja bih dalje postavio
jedno d rugo pitanje: šta podrazum evam o pod izrazom zakonodavstvo
»o radu«. Rad je proces, a sada ispada da mi donosimo zakonodavstvo
o tom procesu. Po mom mišljenju bilo bi bolje kada bi to formulisali:
zakonodavstvo o radnim odnosim a i socijalnom o siguranju. Reći: »za
konodavstvo o radu« — meni izgleda nelogično, jer je rad proces i,
prem a tom e, ne m ože biti zaikona o radu nego sam o zakona o radnim
odnosima.
Ja sam za predlog druga Filipoviča da se zakonodavstvo o braku,
porodici' i starateljstv u prebaci u isključivo zakonodavstvo i to iz više
nadoga. To zakonodavstvo treba, da bude jedinstveno, ono če ostati
jedinstveno i ne m ože se ova m aterija u pojedinim republikam a razli
čito rešavati. M ogu se izvesna sitna p itan ja ostaviti u nadležnosti repu
blika d a u okviru saveznih zakona donose uputstva, ali zakonodavstvo
kao celina m ora da o stan e jedinstveno za ceJu zemlju ii; prem a tom e
m ora ući u isključivo zakonodavstvo.
Im am još jednu primedbu. S m atram da poslednja d v a stav a ovog
člana tehnički nisu dobro postavljena. Ali, u to ne bih h teo da ulazim.
P rem a n ab rajan ju kom petencija Savezne n arodne skupštine oni n e sp a 
d aju ovde.
J a to napom injem uzgred, ali sam hteo da se osvrnem na jednu
drugu stv ar. P rem a .poslednjem stav u ovog člana Skupština d aje pre
poruke za rad državnih o rg an a, tj. državne uprave.
4
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Pretsednfik: Da, to m ože biti i Pretsednik Republike, S avezno izvr
šno veće i narodni odbori i svil drugi organi, u p ra v e .. .
Grga Jankez: Ne vidi s e iz o vog sta v a dai li Skupština d aje prepo
ruke d irektno Hi indirektno. A ko se radi o Pretsedniku Republike, r a 
zum ljivo je da ,ih d aje direktno, ali ako s e 'radi o d ržavnoj adm inistra
ciji, a u tekstu se k aže »za rad državnih o r g a n a ...« onda to m ože da
bude i nekim drugim p utem : m ože da ide ta k v a preporuka p rek o P re t
sednika Republike, odnosno p rek o izvršnog tel a. Dalje: ako se d aju p re
poruke, kakva je g aran c ija odnosno sankcija ako se te p reporuke ne
iz v rš e .. .
Pretsednik: Nem a g aran cije.
P o mom m išljenju .tu kom petenciju Skupštini! uopšte ne tre b a dati.
Sasvim je razum ljivo d a Skupština -ima p rav o da d a je tak v e preporuke
bez obzira n a to da li' to ovde piše ili n e piše. P o mom m išljenju nije
zgodno da se to unosi u U stav. K ada j e ' N arodna skupština ustvarč
vrhovni organ, vrhovni gazda, da s e ta k o izrazim , ona o d ređ u je rad
adm inistracije, onda nije zgodno d a joj dajem o k a o n je n o p ra v o i d a 
vanje preporuka, p o g otovo kada s e ne unose propisi o obavezam a adm i
nistracije da te preporuke izvrši niti n a koji način se prep o ru k a daje.
Ako se ona ne izvrši šta biva o n d a? Z ato treb a, po m om m išljenju, d a 
vanje preporuka izostaviti, iz o v o g U stav n o g zakona, a ako o n o o stan e
onda treb a bolje precizirati: preko kog o rg a n a se orio daje, ko je odgo
voran za njegovo izvršenje, u kom stepenu ć e s e s m a tra ti obaveznim itd.
Pretsednik: Ja bih odgovorio o p itan ju preporuka, a d ru g o v e poverenike molim da odgovore na ostala p itan ja.
Ja mislim da je u n o šen je (preporuke u o v aj Ustavni, zakon vrlo
važna stav k a i ne bih nikako bio z a to da se o n a izostavi-. T o je vrlo
važno za fizionomiju naše buduće Skupštine, za radnu Skupštinu. Tu
se Skupštini d aje n ešto što dosada nije im ala: da m o že da d aje p rep o 
ruke za rad državnih o rg a n a , podrazum evajući. tu sv e d ržav n e o rg an e:
i n aro d n e odbore, i P retsednika Republike, i S avezno izv ršn o veće, sv e
što spada pod pojam državnih o rg a n a , a dalje i za rad sam oupravnih
ustanova i privrednih o rg an izacija.
Očigledno je da o n aj k o m e je preporuka d ata, m ože — pošto se
radi o preporuci, ia n e o zakonu, — tu prep o ru k u izv ršiti ili ne. Skup
ština ga za to ne m ože ikaizmti niti pređ u zeti neku m eru zbog to g a što
n ije izvršio preporuku. N eizv ršav an je preporuka je politička stv a r. Ako
se, recim o, neko preduzeće počne baviti špekulacijom >— kao što
im am o slu čajev a: trče g rađ an i p o B eogradu i n e m ogu da кцре kafu,
zato što su je preduzeća sak rila jer žele d a podignu cenu — m ože S k u p 
ština doneti opštu preporuku svim privrednim preduzećim a d a ne
upadaju u špekulantske .poslove. I ako neko ne posluša, Skupština ga
ne m ože kazniti, ali zato ima u K rivičnom zakoniku san k cija za one koji
sak riv aju robu u cilju podizanja cena. D rugi prim er: preporuči se ne50

kom odboru nešto, a odbor neka oceni da K će izvršiti .preporuku ilii ne.
S vakako da će preporuka Savezne narodne skupštine, ikada se donese,
im ati izvestan autoritet, tak o da ne pretpostavljam m ogućnost da bi
tak v e preporuke naišle n a neko veće neodobravanje. B risanjem p rav a
Skupštine da donosi »takve preporuke, mislim da bism o joj oduzeli ono
pravo ikoje ona apsolutno treb a dat ima, p rav o koje podiže njen rad; —
to će č'niti njen rad ii interesantnim . O na će moći da da preporuku i
jednom sreskom narodnom odboru u Bosm, ii jednom opštinskom od
boru u Srbiji direktno; zašto da preporuka ide preko Saveznog izvršnog
veća? To nije potrebno. Uostalom , o stavim o to p rak si pa da vidim o
kako će to da izgleda. Očigledno 'je da preporuka m ože biti form ulisana
uopšte, a ona se irnože dati i 'pojedinom narodnom odboru, sam o u p rav 
noj ustanovi, privrednoj organizaciji itd.
U svakom slučaju preporuka» je važan instrum ent i bilo bi rđ av o
ako bi se ona brisala.
Grga Jankez: Ja sam mislio da samim, tim što Skupština može
donositi sv e u tom članu n abrojane akte, da je u tom e sad ržan o i pravo
dav an ja preporuka.
Pretsednik: D obro je daj je to u U stavu zapisano, da Skupština ima
da d aje preporuke, a ne, naprim er, da neka privredna organizacija kaže:
otkuda sada to da mil Skupština p reporučuje ovo Hi ono?
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Da odgovorim n a dru g e
prim edbe koje su stav ljen e n a o v aj član.
P rvo, pitanje veterinarstva. N esum njivo je da sm o m alo zaboravili
na veterinarstvo, ali. su i veterinari isto ta k o zaboravili, na U stavni
zakon i nisu poslali nikakve predloge iak o je predlog bio n a diskusiji.
Mi im am o ii ran iju form ulaciju a im am o i sad a jedan predlog koji sm o
formuliisali kada sm o sarađivali n a izradi republičkih ustavnih zakona.
Na k raju ćem o vam g a pročitati. Inače, nem a su m n je da bi v eterin ar
stv o trebalo obuhvatiti pod pojam opšteg interesa.
Što se tiče to g a da je Pom orski zakonik naveden pre K rivičnog
zakonika., tačno je da je u izvesnom sm islu Krivični zakonik važniji od
P om orskog sa gledišta d ržav e i n jen e d ržav n e funkcije, ali je Pom orski
zakonik važniji u privrednom pogledu. No, u ovom n ab rajan ju uopšte
se ne radi. o tom e šta je važnije n eg o se radi o principu којш je prihva
ćen za raspored ćele m aterije, A ta j princip ide po k arak teru oblasti
koje su ovde navedene. Pošlo se od privrednih pitanja, a pošto je P o 
m orski zakonik najvećim svojim delom privredni zakon, on je ušao u
tu prvu kategoriju. Ne treba shvatiti da je to n ab rajan je neko određi
vanje ran g a nego je to p ro sto posledica jednog logičnog reda. Sve te
kategorije im aju ran g koji im inače pripada.
Što se tiče pitanja zakonodavstva o radu ii socijalnom osiguranju,
ono je i u sadašnjem našem U stavu bilo uneseno u osnovno zakono4*
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davstvo. Bilo je više prim edaba da to zakonodavstvo treb a da tide u
isključivo sav ezn o zakonodavstvo. M eđutim , ini sm o predložil’ da se
stv a r reši kao i dosada s obzirom da izvesna pitanja socijalnog o sig u 
ran ja, koja se postavljaju posle decentralizacije socijalnog o sig u ran ja,
neće biti potpuno rešena sa.veznim zakonodavstvom . Sigurno postoji
potreba da se pojedina pitanja rešav aju različito u pojedinim republi
kam a! Što se, m eđutim , tiče sam ih prava, jasn o je da tu n e može da
bude razlike i* da će p rav a biti obuhvaćena osnovnim zakonodavstvom .
To što su drugovi imali ,ц vidu, to je potpuno obuhvaćeno u osnovnom
zakonodavstvu, k ao što je bilo i dosada.
D rug Jan k ez je postavio p itan je sam o g naziva zakonodavstva »o
radu«. Za to s e im alo dva razloga. P rvo, ‘izraz » radni odnosi« daleko
je uži od one problem atike k o ja treb a d a bude obuhvaćenai Zakonom
0 radu. Tu se radii i o zaštiti rada, o izvesnim organizacionim pitanjim a
1 o nizu drugih pitanja koja ne ulaze neposredno u pojam radnih odnosa,
pa m ak ar mi, ta j pojam uzimali i n ajšire. Drugi razlog je u tom e što je
»Zakon o radu« već m eđunarodno prihvaćen izraz. U 'borbi radničke
klase ikodifikovan je ta j p ojam i ta j izraz. On je m eđunarodno p rizn at
i nećem o ništa pogrešiti ako g a zadržim o. (M oša Pijade: I G rgi je s a 
svim dom aći iz ra z »radno zakonodavstvo«?)
Što s e tiče zakonodavstva o porodici i o braku o n o je i dosad bilo u
osnovnom zakonodavstvu. Mi tu im am o d an as osnovne zakone, ali
im am o u oblasti zakonodavstva o braku i neke republičke zakone. Ista
je situacija i u oblasti sta ra te ljstv a . Svi ti zakoni doneti su ra d i razrad e
pojedinih p itan ja porodičnog p r a v a U n ašoj zem lji su ti zakoni potrebni
zbog različitih običaja, n aro čito u pogledu porodice ii braka, izvesm h
im ovinskih odnosa u porodici itd. Zbog to g a je dobro da se ostavi repu
blikam a izvesno područje radi izvesnih specifičnosti k o je postoje u p o je
dinim delovim a d ržave; potrebno je da se sv a pitanja saveznim zak o 
nim a ne rešav aju do k raja. Za/ n ajv ažn ija pitanja (osnovna pitanja o
k arak teru b raka, o uslovim a za zaključivanje, o osnovim a z a razvod i
drugo) obezbeđeno je jedinstvo zakonodavstva, jedinstvo p rav n o g si
stem a u ovoj oblasti.
Poverenik Vlade FNRJ Milorad Vučkovič: Povodom o noga što je
govorio d ru g Filipovič, predlažem da se u tački >xb) osnovno zakono
davstvo« iza reči »o su zbijanju zarazn ih bolesti« stav i tačka i zapeta
i da s e doda: »o suzbijanju stočnih i biljnih bolesti i drugim m eram a za
zaštitu sto k e i b ilja k o je su od opšteg interesa za celu zemlju«. I u ovoj
oblasti, dakle, ukoliko se radi o opštem interesu, trebalo bi da s e donesu
jedinstveni propisi za celu zem lju.
P ored to g a, ja bih izneo jedan predlog 'koji je stav ljen prilikom
diskusije o tom e da li treb a izričito reći d a se saveznim zakonodav
stvom regulišu i pitanja koja se odnose na radiodifuzij u. ^Pitanje se
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postavilo da li je ovim izrazom »vezam a« koji se nalazi u tački »b)
osnovno zakonodavstvo« obuhvaćena i radiodifuzija. U tehničkom
smislu se pod vezam a podrazum evaju poštansko-telefonske i telegrafske
veze, ali je i »radio veza« veza koja om ogućuje opštenje izm eđu g r a 
đana. M eđutim , radiodifuzija u smislu em itovanja radio prenosa —
program a dtd. ne bi bila obuhvaćena tim užim pojm om »veze«. S am o u
širem smislu reči m oglo bi se to shvatiti kao uspostavljanje veze m edu
ljudima. Bilo je, međutim , predloga da se veze prenesu u isključivo
zakonodavstvo.
Pretsednik: Ja sam dobio jedan «akt od1 Sindikata službenika pošta
telegrafa i telefona. (Čita). Oni daju opširno obrazloženje sv o g a p red 
loga i ako želite pročitaću vam ga. Oni sm a tra ju da 'bez obzira na
decentralizaciju vlasti «pošta, telegraf i telefon m oraju o stati u nadle
žnosti federacije. Tu su m eđunarodni ugovori itd. Mogli bism o staviti
u isključivo zakonodavstvo ii PTT i radiodifuziju.
Poverenik Vlade FNRJ Milorad Vučković: I za veze PTT m oglo
bi se zamisliti da bi i republike sam e mogle donositi propise o preno
šenju pošte u m estim a koja su udaljena od centra, i možda nije uvek
tako bitno da se sv e to reguh'še isključivim saveznim zakonodavstvom .
P a čak to m ogu da rade >i narodni odbori. M ožda tu im a izvesnih p itan ja
koja ne bi trebalo regulisatti isključivim saveznim zakonodavstvom .
Kad se u projektu govori o tom e da zakonodavstvo spada isključivo u
nadležnost Savezne narodne skupštine, misli se ne sam o na donošenje
zakona, već se podrazum eva da ni republike, ni narodni odbori ne m ogu
u tim oblastim a donositi nikakve propise.
Pretsednik: Z ar ne može direkcija PTT da uredi k ak o se nosi pošta
po selim a? To n e m ora biti u zakonu napisano.
Poverenik Vlade FNRJ Jovan Đordević: J a bih predložio da o s ta 
nem o pri ovom tekstu i za term in »veze«.
Pretsednik Nije mi jasno šta bi republičko zakonodavstvo donelo
u «pogledu pošta, telegrafa i telefona. S am o zabunu i zbrku. Više sam
naklonjen da ovo ide u isključivo zakonodavstvo. rNe vidim, kao što
rekoh, šta bi dopunsko zakonodavstvo republika donelo o pošti, tele
g rafu i telefonu.
Poverenik Vlade FNRJ Milorad Vučković: P raktično to nem a n a 
ročitog značaja, sam o to bi značilo da mi isključujem o sv ak o donošenje
propisa iz te oblasti.
Pretsednik: Zakonskih propisa.
Poverenik Vlade FNRJ Milorad Vučković: Ne bi značilo sam o za
konskih propisa.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Ne m ože niko propisi
vati obaveze ako za to nije ovlašćen zakonom .
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Pretsednik: Ali isključivo sav ezn o zakonodavstvo m ože ovlastiti
da te sitnice propisuju i odbori, d a oni, n aprim er, regulišu raznošenje
pošte u svom m estu.
D rugo, postavlja se p itan je da li treb a pod vezam a podrazum evati
i radiodifuziju, i da li nju treba pom injati. Meni se čini» da bi je sv ak ak o
trebalo ipomenuti.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: To je veliki spor.
Pretsednik: Izm eđu kojih b iro k rata? (Sm eh).
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Između radiodifuzije i
tradicionalista. Mi sm o čitav d an vodili diskusiju kada sm o donosili
prvi U stav.
Pretsednik: Gde sm o je onda stavili? (P regleda U stav od 1946)
Ušla je kao tačka 9 u nadležnosti FN R J, u licu naij viših organa d ržav n e
uprave. T reba je negde ubaciti i г1 o v aj predlog.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Ja bih to stav io pre
P om orskog zakonika.
Pretsednik: P re P o m o rsk o g zakonika stav ićem o »o pošti., telegrafu
i telefonu«. T o znači u ta čk i b) »o sao b raćaju , putevim a i o dobrim a u
opštoj upotrebi;«, a ispred budžeta stav iti »o radio-vez'i;«.
Poverenik Vlade FNRJ Milorad Vučković: T reba stav iti sam o
»o radiju«.
Pretsednik: Dobro, stav ićem o »o radiju«. Im a li još iprimedaba na
član 15?
Poverenik Vlade FNRJ Milorad Vučković: Trebai staviti »o suzbi
jan ju stočnih ii biljnih bolesti«.
Gojko Garčević: Ja mislim da to treba vezati sa iprivredom, naim e,
ta m o gde se govori o iskorišćenju prirodnih b o g atstav a.
Pretsednik: N ajviše im a sm isla stav iti ispred »službenika'«. K ako
glasi?
Poverenik Vlade FNRJ Milorad Vučković: »O su zbijanju stočnih
i biljnih bolesti i drugim m eram a za zaštitu sto k e i bilja .koje su od
opšteg in teresa za celu zem lju«.
Grga Jankez: Ja bih im ao jedno p itan je 'koje rm n ije jasno. Ovde
kažem o pod A) u isključivom zakonodavstvu u četvrtom redu '»o u sta 
novljenju d ruštvenog doprinosa privrednih o rg an izacija« , a kasnije
im am o pod B) »o budžetim a, društvenom doprinosu, porezim a i drugim
dažbinam a«. O vo nije u skladu sa sadašnjim stan jem p lan iran ja i p re
nošenjem ovih kom petencija n a preduzeća i narodne odibore. Iz ekspozea d ru g a Tempai u Skupštini vidi se da se neće odozgo ustanovljavati,
doprinos privredne organizacije.
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Pretsednik: Ne ustanovljava nego utvrđuje.
G rga Jankez: Ako o stanem o pri ovakvoj form ulaciji m ože se razu 
meti da će savezna država za svaku organizaciju ponaosob utvrđivati
njen doprinos. Ja mislim ako sm o o tom e govorili dole u osnovnom
zakonodavstvu sasvim je dosta, jer je isto rečeno n a d v a m esta. D o
voljno je da se saveznim zakonim a odrede principi poreza i doprinosa
i ukupna sum a potrebna saveznoj državi. O stalo je već inače p ren eto
na narodne odbore i republike.
Pretsednik: T i si u zabludi zbog toga što misliš da je rečeno isto
što i gore. Isključivi zakon sam o ustanovljava1 k o je doprinose i koju
vrstu poreza; i to je ono što isključivi zakon određuje.
Grga Jankez: Sam o da kažem o »o ustanovljenju društvenog do
prinosa i poreza« a da izbacim o reči »privrednih organizacija«.
Pretsednik: U redu je to. M ožemo.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Ima d ru g Jankez pravo,
jer ovo m ože da navede na zabludu. Ovo je došlo da bi se znalo šta je
društveni doprinos.
Pretsednik: Brišem o reči: »društvenih o rg an izacija i u stan o v 
ljenja«. Ima li još prim edaba (N em a). P relazim o na čl. 16. (Čita).
T rebalo bi, (p re svega-, da učinim o neke male ispravke. U drugom
stavu gde se k aže da republike mogu donositi »svoje dopunsko zak o n o 
davstvo«, treba reći »svoje dopunske zakone«. U poslednjem stavu,
prvi red, um esto reči »republičkih«, treb a staviti »republičkog« a umesto reči »saveznih« kazati »Saveznog«. A kod Saveznog vrhovnog suda
treba veliko »s«, & m alo »v«. U poslednjem stav u člana 16, prvi« red,
um esto »republičkih i saveznih« staviti' »republičkog i saveznog«. U
trećem redu istog stav a um esto »savezni vrhovni sud« staviti veliko
»S«: »Savezni vrhovni sud«.
G rga Jankez: U pretposlednjem stav u člana 16, poslednja rečenica,
kaže se da donošenjem osnovnog zakona p restaju važiti odredbe repu
bličkog 'zakona k o je se odnose na p itan je u ređ en ja osnovnim -zakonom .
J a mislim da um esto toga treba stav iti »prestaju važiti oni zakoni koiii
su u suprotnosti sa osnovnim zakonom «. Za n a s je in teresan tn o to da
se (povuku oni zakoni koji1 su u suprotnosti sa saveznim zakonom , a
drugo n a s ne interesu je. .
Pretsednik: Radi se o ovom e: republike su prv o donele zakone na
osnovu svog p rav a da donose zakone kad o neko i m ateriji ne postoji
savezni zakon, ta k o da je savezni zakon došao posle republičkih zakona
i on sad reguliše izvesna pitanja obuhvaćena republičkim zakonom . Za
m ene je logičnije da kažem o da donošenjem osnovnog zakona p restaju
važiti odredbe republičkog zakona koje se odnose n a .p ita n ja koja je,
iako naknadno, regulisao savezni zakon. Da je savezni zakon donet

55

ranije, a republički kasnije, onda bi im alo sm isla izraziti se kako kaže
drug G rga. M eđutim , to uopšte n ije potrebno reći, jer za to postoji
opšta ustav n a odredba.
Grga Jankez: U republičkom zakonu detaljn ije se razrađ u ju neke
stvari. Ako je republički zakon donet ranije, onda ne m ože da1sadrži
neke stav k e k o je se ne slažu s a odredbam a saveznog zakona koji je
donet kasnije.
Pretsednik: Radi s e o tom e dat je republički zakon donet ranije, a
osnovni savezni zakon donet je k asn ije i on reguliše pitanja ikoja su
bila rešena u republičkom zakonu. P re m a tom e, [posle to g a nem a
potrebe za republičkim zakonom , ukoliko on ne rešava dopunskim pro
pisima izvesna pitanja« od zn ačaja za republiku.
Poverenik Vlade FNRJ Milorad Vučkovič: Treba da važe jedin
stveni propisi. Jer, ako o stan e da važi republički zakon ikoji ima d ru k 
čiju stilizaciju i form ulaciju, onda n e bi bilo jedinstvenih ipropisa.
Gojko Garčević: Ja predlažem da se na k raju d ru g o g stav a člana
16 doda »u sag lasn o sti sa načelim a sav ezn o g zakona«.
Pretsednik: Mislim d a se to sam o p o sebi razu m e i da to n e treba
dodavati. O pšti zakon d a je sam o načela, a republički zakon m ora da
odgovara tim načelim a, dok se sve o stalo o stav lja republici da slobodno
određuje.
Radovan Mijušković: R ekao bih nešto u vezi s form ulacijom trećeg
stav a člana 16. S obzirom nai to da je opšti zakon sam o jedan zakon,
on ne m ože da u tv rđ u je načela zakonodavstva, nego ta načela o d re
đuju više zakona. U ovom sta v u treb a reći da »opšti zakoni« utvrđuju
načela za zakonodavstvo n arodne republike. Iz form ulacije koja je pred
ložena, tj. ,iz ove jedinine izlazi da se sam o jednim opštim zakonom
utv rđ u ju ta načela.
Poverenik Vlade FNRJ Milorad Vučkovič: Svakim opštim za k o 
nom se u tvrđ u ju načela zakonodavstva.
Pretsednik: U drugom stav u članai 16 sto ji »U oblastim a u ko
jim a su doneti savezni osnovni z a k o n i...« a ja mislim da treb a o v ak o
formuLisati: »U oblasti u kojoj je donet savezni osnovni zakon, n arodna
republika m ože doneti svoj dopunski zakon«. U stvari, u ovom stav u
im am o m nožinu, a treba d a bude jednina.
Isto tako, i u trećem stav u , d ru g a rečenica, treba da bude jednina,
tako da poslednja rečenica ovog sta v a glasi: »N arodna republika d o 
nosi! svoj zakon u sag lasn o sti s načelim a opšteg zakona«.
Isto tak o , to tre b a učiniti i u četvrtom stav u ta k o da četvrti sta v
g ia si: »U svim ostalim oblastim a narodna republika donosi svoje zakone
sam ostalno«. (P rim a se).
P relazim o na član 17. (č ita član 17).
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Dr Rade Pribićević: Mislim da je bolje u prvom stav u ovog člana
reći: »Saveznim društvenim planom obezbeđuje se razvoj narodne p ri
vrede«, a n e »U saveznom društvenom p la n u .. .«
Pretsednik: Sam plan ne obezbeđuje razvoj privrede već se u
njem u iskazuju sredstva koja to obezbeđuju.
Radovan Mijušković: U drugom staivu člana 17, prvi red, bolje je
reći da se saveznim društvenim planom d aju zakonom utvrđena finansiska sredstva, a ne kao što sto ji u predlogu d a se »odvajaju« ta
sredstva.
Pretsednik: U drugom stavu, prvi red, m esto »federaciji« staviti
»za federaciju«.
Gojko G arčević: Da li bismo mogli reći: »U saveznom društvenom
planu regulišu s re d s tv a ...«
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Saveznim društvenim
planom se obezbeđuju sredstva z»ai razv o j n aše p rivrede a ne regulišu se.
Pretsednik: D ruštvenim planom se obezbeđuju sredstva za razvoj
privrede kao celine.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Radi se o novoj defini
ciji planiranja.
Sulejman Filipović: Mislim da u drugom stav u člana 17, prvi red,
um esto »odvajaju« treba staviti »obezbeđuju«.
Pretsednik: M ožda bism o mogli staviti »određuju«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: O vaj izraz »odvajaju«
nije došao slučajno, nego nam erno: da označi jedan pojam , p o jam koji
pokazuje da z a savez, osnovni organi, narodni odbori i preduzeća
od vajaju od svojih sred stav a izvesna sredstva za o rg a n e koji vrše izvesne zajedničke službe i1zajedničke funkcije. Z ato je ta j izraz »odva
jaju « i došao d a pokaže ta j novi odnos, čim se »odvajaju« sredstva
ona se i obezbeđuju onom e kom e se o dvajaju, u stv ari o n a mu se daju.
Pretsednik: O dvajaju se finansiska sred stv a za federaciju. Savezni
društveni plan im a funkciju da odredi za federaciju određena finansiska
sredstva.
Dr Hinko Krizman: Ovde je težište n a riječi »samo«.
Pretsednik: Radi se o sredstvim a koja im aju takvu i takvu funkciju.
Ja mislim da je dobar izraz »odvajaju se«. P rim a li se? (P rim a). P rem a
tome, član 17 usvojen je s tim da se u d rugom stav u , p rv i red, iza reči
»se« fetavi »za« i da se um esto »federaciji« stav i »federaciju«.
Prelazim o na član 18. (Čita član 18). Ima ii prim edaba?
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Sulejman Filipovič: Ja razum em da se zakonski predlog iznese pred
n a ro d na odlučivanje (na referendum ), ali ne razum em zašlo je to
potrebno činiti i posle u sv ajan ja tog zakonskog predloga. Mislim da to
ne ide. N arodna skupština je p retstav m k naroda i ti p retstav n ici naroda
su usvojili zakonski predlog pa mislim da nem a po treb e da se i .posle
u sv ajan ja zakonskog predJoga ta j predlog, odnosno zakon, iznosi pred
narod d a on o njem u ponovo odlučuje, možda neposredno iza to g a što
su ga njegovi pretstavnici usvojili*.
Pretsednik: P retp o sta v im o da je jedan zakonski predlog usvojen u
Skupštini, ali da je za ta j zakonski predlog glasalo možda sam o 5 do 6
poslanika preko potrebnog b ro ja. Skupština je donela zakon. On m ože
da stupi n a snagu, jer n em a nikakvih sm etnji za to pošto g a je donela
većina. Ali-, s obzirom n a to da ta j zakon nije usvojen velikom većinom
u Skupštini, većina, k ak o s e to .kaže, n ije ubedljiva, ta k o da n ije sig u rn o
kako će se to posle politički odraziti, n ije sig u rn o k ak o će g a b ira č ,
kako će g a narod prim iti, pa je u tom slučaju dobro da se rešii da se za
ta j zakonski predlog pripita* naro d i da s e vidi šta on o njem u misli: da
li ga prim a ili ne. D osad u n ašo j stv a rn o sti nije bilo takvih slučajeva,
ali ubuduće m ože doći do to g a da jedan zakon bude usvojen u Skup
štini, ali ne i sa velikom većinom .
Grga Jankez: M ože se desiti da se neki zakonski' predlog usvoji u
Skupštini i sa o g rom nom većinom , p a ipak da se ta j zakon iznese pred
biračko telo n a odlučivanje (referendum ), da s e vidii šta narod misli o
tom zakonu.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: iNije to naš izum.
Im ate u nizu zem alja tu sankciju. F ran cu sk i u stav od 1846 godine je
ta k o donet. Skupština je donela U stav i p rv i p u t je odbačen, 'a drugii
put je usvojen..
Gojko Garčević: Da 1п; bi im alo sm isla radi .pojačanja o v e institu
cije oglasiti odluku referendum a obaveznom za Skupštinu?
Pretsednik: M i sm o im ali u nekim projektim a da je odluka referen 
dum a obavezna.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Imali sm o sv e do poslednjeg p ro jek ta, ali s obzirom da je niz p itan ja u vezi sa referen d u 
m om treb alo rešiti, ostav ljen o je da se p itan je principa obaveznosti
reguliše zakonom . T aj princip tra ž i dalju razrad u i zato je u Savetu za
zakonodavstvo predloženo d a sv a p itan ja sp ro v o đ en ja o stavim o
za poseban zakon.
Pretsednik: Z ato je to jedino m e sto g d e pom injem o da će se doneti
poseban zakon. T o je zn ačajn o p ita n je k o je treb a dobro razraditi a
sada je g la v n o ustanoviti referendum k a o fo rm u neposrednog učešća.
Im a li još prim edaba? (N em a). P rim a li se? (P rim a1).
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P relazim o n a član 19. (Čita član 19). Ima li ovde prim edaba? To
je sta ra 1 odredba.
Dr Hinko Krizman: Nezgodan je ovaj izraz »na jezicima«. Kad
vidite ovu hrvatsku transkripciju: neki adm inistrativac uzeo tek st i
prosto izm išljao šta je srpski a šta je hrvatski, ali1 je pri! tom e m enjao
i sm isao nekih stvari. »Državni' sek retar« je državni sek retar -ii n e m ože
da bude »tajnik« a hoćem o im ati jednu term inologiju. U staro m Dušanovom zakoniku im am o pristav, a niko to ne zove pristav.
Pretsednik: Ako kažem o: savezni zakoni donose se i objavljuju na
srpsko-hrvatskom jeziku -izlazi' da je to jedan tekst. To je jako nezgodna
stvar, a ov ak o opet izgleda da ima dva zasebna jezika. Jedan srpski a
drugi- hrvatski, što je tak o đ e besmislica. A n e m ožem o iz te situacije
da iziđemo.
Dr Rade Pribićević: Da li je ispravno da se kaže: »donose se na
srpsko-hrvatskom jeziku ćirilicom i- latinicom, slovenačkom i m akedon
skom jeziku«. S am o tako možemo da kažem o.
Dr Hinko Krizman: Mi bismo i u H rvatskom saboru prem a ovom e
m orali imat-i dva teksta.
Ninko Petrović: K ako bi bilo da se- izostavi ovo »svih«, jer bi -izgle
dalo da svak a republika im a svoj jezik.
Pretsednik: To uopšte nije dobro form ulisano, bilo da kažem o
»svih«, 'ili bez ovo »svih«. U narodnim republikam a se g ovore razni
jezici. Da se kaže: »sa/vezni zakoni donose se i objavljuju na srpskohrvatskom jeziku ćirilicom i latinicom , i n a slovenačkom i m akedon
skom jeziku«. Da li bi bilo -bolje ovo »ćirilicom i latinicom « stav iti u
zagradu ili »ekavštinom i ijekavštinom «. { Glasovi: Bolje je ćirilicom i
latinicom ).
Onda prelazim o n a član 20. (Čita član 20).
Grga Jankez: Ako je jedan čovek izvršio neko krivično delo pa je
osuđen a k asn ije se donese zakon po kom e b i on bio blaže osuđen, da
li se m ože da pokrene obnova .postupka i da se on osudi blaže? Na ta j
način čita-v niz ljudi traž io bi obnovu postupka i napravili bism o s tr a 
hovit posao sudovim a.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Na tak v e se slučajeve
zakon više n e prim enjuje, na njih je zakon već prim enjen. T o je za one
koji se nalaze pred suđenjem , inače bi bila velika revizija.
Pretsednik: Ako zakon više ne kažnjava takva dela, onda ćem o
izdati akt o pom ilovanju i .te ljude pustiti kućam a.
P relazim o na član 21. (Čita član 21). Ima li prim edaba na ovaj
član? (N em a). O bjavljujem d a je član 21 prim ljen.
P relazim o na član 22. (č ita član 22).
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Dr Rade Pribićević: Ako je Skupštini m andat produžen onda treba
navesti zadnji dan, vrem e za ikoji je m andat Skupštine produžen.
Pretsednik: Ovde se kaže »čim prestanu ‘okolnosti zbog kojih je
m an d at produžen«. Ne m ora s e fiksirati. N ađem o s e u ratu i produži se
m an d at dok ra t traje. A ko im a srećnih m ogućnosti da se u toku rata
sprovedu izbori — onda je to d ru g a stv a r. Ali,, to je teško zamisliti.
M ad a su u Prvom svetskom ratu Englezi glasali na frontu. Ali! to su
Specijalni uslovi, to je ostrvska zem lja.
D r Rade Pribićević: M andat se m ože iprodužiti za određeno i za
neodređeno vrem e.
Pretsedrtik: Da se v ratim o m alo. N aši drugovi stru čn jaci misle da
kad se kaže: sr.psko-hrvatski tekst — jedan ćirilicom a drugi latinicom ,
da to znači jedan tekst. M eđutim , ja mislim da to n e znači jedan tekst
nego dva tek sta. Jer ako je to jedan tek st n a s ta je sada ipitamje ekavštine i ijekavštine. Kod n as će biti i d alje četiri izdanja »Službenog lista
FN RJ«. Biće dva na srpsko-hrvatskom , ali je jedan ćirilicom — ekavštinom a drugi latinicom — ijekavštinom , sa svojim posebnim term in o 
logijam a, a zatim izdanje n a slovenačkom i izdanje na m akedonskom
jeziku.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Onda nism o ništa rešili.
Pretsednik: Resili- sm o to da ne govorim o više o dva p osebna je
zika, o srpskom i o h rv atsk o m jeziku, nego o srpsko-hrvatskom jeziku.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Znači jedan jezik sa
dve varijan te. K akva je onda osnova da im am o dve v arijan te?
Pretsednik: K ao mladić v raća o sam se.iiz M inhena i u vozu sedi
čovek, H rv at, i ra z g o v a ra m sa njim . On m eni k aže: »Ala vi fino g o v o 
rite hrvatski«. A ja njem u: »A vi odlično srpski«. A jednim jezikom
govorim o. On se divi k a k o ja lepo govorim hrvatski! М? n e m ožem o
pod tom firm om »srpsko-hrvatski« da nam etn em o Srbim a ijekavštinu
u zakonodavstvo i literatu ru , niti H rvatim ai ekavštinu. T ako ćem o dok
se jedanput n e reši p itan je k o je je p o stav io još Jo v an Skerlić. On je
traž io da se piše latnicom i ekavštinom . To je p itan je d aljeg razvitka.
Inače u B eogradu se d an as štam pa vrlo m nogo latinicom , štam paju se
i rom ani i u unutrašnjosti; S rbije niko n e ipravi! ipitanje odi toga. Ljudima
to p o staje tlagano, potpuno iprirodno i gledaju na to , čini m i se, k ao na
nešto s v o je .. .
Gojko Garčević: N e radi s e sa m o o ekaivštini i ijekavštini, nego
ima' niz iz ra za u h rv atsk o m koji ne o d g o v araju našim izrazim a.
Pretsednik: U vek je bila tendencija ljudi k oj ii udešavaju tekstove
da nađu ono š to je najbliže ta m o g d e imai razlike. Ali ako su oni n a 
vikli da kažu »osoba« za »lice« n e m ožem o tražiti da oni1 kažu »lice«.
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Oni kažu »poduzeće«, a mi »preduzeće«. Doduše, mogu i oni da kažu
preduzeće i ništa im n e bi to sm etalo.
Dr Hinko Krizman: P ogledajte ove razlike — one su lude, — tr a 
žene su razlike: »suglasnost« i »saglasnost«, a pravilno je »saglasnost«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Onda nismo ništa re
šili, osim što sm o dali dve verzije.
Pretsednik: M i nismo hteli d ru g o n eg o d a izbegnem o da govorim o
o četiri jezika, od kojih je jedan hrvatski, drugi srpski, treći m akedon
ski a četvrti slovenački.
Dr Hinko Krizman: Zašto treb a da se u tekstu piše »zastupnik« a
ne »poslanik« kad je »poslanik« isto tako h rv atsk a riječ kao ii srpska.
O nda »svojina« je isto tako h rvatska riječ.
Pretsednik: P relazim o na član 23. (Čita član 23).
Povodom ove tri petine h teo bih nešto da kažem. Želela s e kvalifikovana većina, a ne, k ao što je to bilo dosad, većina svih poslanika. S
druge stran e, m i nism o hteli da idemo n a neke tr i četvrtine ili na neku
osobitu većinu. Ovo je dovoljno. Ima i drugih ustava koji im aju tako
kvalifikovanu većinu.
Sulejman Filipović: Ovde >е rečeno da svega 20 članova jednog
veća m ože podneti predlog za prom enu U stava, a dalje se kaže »V eće
naroda«, dakle, nije označena kakva većina ili broj, što znači d a to
treba da predloži celo veće.
Pretsednik: To se zna: takvu odluku m o ra da donese većina Veća
proizvođača.
Grga Jankez: Prethodno mi govorim o o 20 članova jednog dom a,
a zašto to n e bi važilo i za Veće n aro d a?
Pretsednik: N e radi. se o tom e. Ti im aš dva dom a: Savezno veće i
Veće proizvođača. D vadeset .poslanika iz jednog si d ru g o g dom a im a
pravo da podnese .predlog, a pored to g a to p ra v o posebno ima i Veće
naroda. Njih uzim am o kao instituciju, k ao telo.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: I kod Veća naroda teoriski se stv a r svodi na nekih 20 poslanika. Ako im a 70 članova, kvorum
je 35 a većina 18 narodnih poslanika.
Pretsednik: Im a li još prim edaba? (N em a). Prim a li se? (P rim a).
Prelazim o n a član 23. (Čita). Ima li prim edaba? (N em a). Član 23
usvojen je bez izmena.
Sednicu bi sa d a mogli da završim o s tim da je n astav im o u 17
časova.
\

(Sednica je završena u 10,30 časova).

61

\

57 седница
(30 децембра 1952)
Почетак у 17,05 часова.
Претседавао претседник Моша Пијаде.
Претседник: Отварам 57 седницу. Моли.м да се изврши прозивка.
Секретар Гојко Гарчевић врши прозивку.
Претседник: Извршеном прозивком констатовано je да има кворума.
Прелазимо на записник.
Секретар чита записник 56 седнице од 30 децембра.
Претседник: Има ли примедаба? (Нема).
Прелазимо на поглавље „2. Устројство Савезне народне скупштине“.
Др Хинко Кризман: Не знам да ли треба рећи „устројство“ ?. Можда
би боље било ipehn „Уређење. .
или „Састав Савезне народне окупштине“. Реч „уогројство“ у хрватском језику има саовим друго значење.
Претседник: Састав je ужи inojам. Када биомо мазали „Саотав Савезне народне скупштине“ , онда би се мислило на два дома. Пад тим
лојмом не би ое, чини ми се, лодразумевали и ови ^окупштински одбори,
целокулна организација скугштине. (Г ла со ви : Да остане како je лредвиђено). Према томе, поглавље „2. Устројство Савезне народне скупштине“ примљено je без измена.
Кад прелазимо на претресање лојединих логлавља може се нешто
и принципијелно рећи у вези са тим поглављем. Жели ли ко да говори?
(Не јавља се тгк о ). (Чита чл. 24). Жели ли ftfo да говори? (Нико се
не јављ а). Онда члан 24 усвајамо без измена.
Прелазимо на члан 25. (Чита члан 25).
Гојко Гарчевић: Ja бих молио за једно објашњење. У ставу другом
овог члана говори се о ггоме да Веће лроизвсфача сачињавају народни
посланици које бирају произвођачи запослени у производњи, транопоргу
и трговини. Дакле, у овом се члану говори о лроизвођачима запосленим
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у производњи, транспорту и трговини, a у првом ставу члана 29 говорк
се о индустриским, пољопривредним и занатским лроизвсфачима. Мени
није довољно јасан однос између овнх протшса. Имам утисак да се
неједнако третирају произвођачи.
Претседник: Мисли се на индустриске, пољопривредне и занатске
произвођаче осоји могу бити запослени директно у производњи, транспарту и лгрговини. У члану 29 наводе се три групе лроизвођача, a у овом
члану 25 имамо произвођаче који су запослени директно у производњи,
трговини и .транспорту.
Гојко Гарчевић: У члану 29 расчлањава се индустриока група произвођача и каже се да обухвата раднике запослене у индустрији, шумарству, грађевинарству, транспорту, трговини, угоститељству и комуналној
делатности. Значи да су то индуотриоки радници.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: У члановима 25 и 29
нису no 'истом критеријуму одређене ове ствари. У члану 25 дато je
најопштије обележје произвођача: ради се о произвођачима запосленим
у производњи, транспорту и трговини. Сви су ти произвођачи у члану
29 распоређени у три групе, iK'oje имају и овој 'конвенционални назив.
Индустриска група je најважнија. Индустриска група обухвата низ грана
делатности. Вршимо >као што се види, даљу разраду ,која je, мислим,
правилна.
Претседник: У члану 25 нису набројане ттривредне гране; дати су
само облици делатности. Под производњом у чла«ну 25 подразумева се и
производња у лољопривреди, у занатству, у индустрији, у транспорту,
a наведена je и трговина inao општа делатност. Трговина oei понавља и у
члану 29. Међутим, и у пољопривредној групи, када се ради о земљорадничким задругама, мисли се на то да и те задруге врше набавку и inpoдају, Kao и трговину.
Гојко Гарчевић: Чланови земљорадничких задруга спадају у произвсфаче. Мени «ије јасан однос између прогшса у 25 и 29 члану.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Члан 25 нема ништа
друго за циљ него да означи шта се подразумева под ироизводњом у најширем 'смислу речи.
Др Хинко Кризман: Могли бисмо само да ставимо „произвсфачи запослени у привреди“. Зашто специјализирапи?
Претседник: Могло би се изоставит« „запослени у производњи,.
транспорту и црговини“, raiwö да стоји: „Веће произвођача сачињавају народни посланици :које бирају произвођачи сразмерно учешћу одговарајућих опривредних области у у.к,упном друштвеном производу.“
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Али, „сразмерно учешћу
привредних области у којима су запослени“ .
63

Претседник: Могли бисмо да оса-жемо: „сраз.мерно учешћу у укупном
друштвеном производу ФНРЈ привредних области у којима су запослени“.
Тоде Ношпал: Приликом избора било je четири групе, и .то: индустрија, занатство, трговина и пољопривреда. Трговина се одвајала од
индустрије зато што трговина врши само једно посредовање, a индустрија
обухвата ове друге области. Овде се фрговина и индустрија мешају.
Гојко Гарчевић: Са разних становишта се посматрају те привредне
области. Логично je и лравилно да производња обухва.та пољопривреду,
занатство и индустрију, трговина иде посебно и транспорт посебно.
У тирвом ставу члана 28 каже се: „Посланике за Веће произвођача бирају
као претставнике својих привредних организација радници и службеницн
привредних предузећа и чланови земљорадничких задруга, a занатлије и
занатски радници преко занатских комора.“ Уместо да се говори о привредним областима, овде се говори о привредним предузећима.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Норме су различите. To
не може буквално да се преноси. Шта значи прва норма? Прва норма
има да означи да поред лица која учествују у производњи у ужем смислу, произвођачима се сматрају и лица запослена у трговини и у транспорту. Дата je једна *економска дефинииија производње >ради одређивања произвођача. Претставни.ке морају бирати организације произвођача, a то показује норма у члану 28: оне орга>низације у којима се врши
производња, транспорт и трговина.
Гојко Гарчевић: Имамо одредбу у којој се каже: „сразмерно учешћу
одговарајућих лривредних области“.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Привредне области су
индустрија, рударство, итд.
Претседник: По друштвеном плану привредне области су индустрија,
рударотво, шумарство, грађевинарство, транспорт, трговина, угоститељство, занатство, пољопривреда.
Гојко Гарчевић: Ja мислим да у члану 25, други став, трећи ред,
треба изоставити ,,одговарајућих“.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Можемо овако да формулишемо:
. . сразмерно учешћу у укупном друштвенОаМ производу
ФНРЈ привредних области у »којима су запослени“. Но, мене ни ово не
задовољава. Илатс мислим да би требало задржати првобитну формулацију. Нема разлога да изостављамо „запослени у производњи, транспорту
и трговини“.
Претседник: Љ уди -који учествују дирекано у производњи, транспорту и трговини изједначују се у свом праву да буду претстављени у
Већу произвођача.
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Гојко Гарчевић: To бисмо постигли изостављањем речи „одговарајућих“. Ja мисли.м да треба осгавити првобитну формулацију другог
става члана 25, a само изоставиш реч „одговарајућих“.
Претседник: Мислим да можемо изоставити „одговарајућих“ . (Прима
се). Према томе, члан 25 je усвојен с .тим да се у другом ставу, трећи
ред, брише реч „одговарајућих“.
Прелазимо на чл. 26. (Чита чл. 26). Има ли примедаба?
Радован ДЈијушковић: Пошто he .к;од нас бити и спајања срезова, јер
срезови обично имају 30 до 40.000 становника то ће се изабрати један
посланик у два спојена среза. У коме he он срезу бити члан среског
одбора?
Претседник:: У обадва. Можда ће н три na и чегири административна
среза биратн једног посланика. Када смо правили комбинаиије једну омо
рачунали на 50.000, другу на 60.000 и трећу на 70.000. Иопало je да
осам срезова у Лици бирају једног послаштка. Испада да ће то уствари
бити лички лосланик, a не посланик једног среза. Сада ће бити мислим
4 до 5, јер, например, Доњи Лапац има 6.500, Бриња 9.000 иггд. To су
-мали срезови и немогућно je ићи на то да свачш срез има овога послани;ка, ј ep би један срез од 6.500 сггановника имао једног посланика као
и срез од 180.000. Гледали смо затим и «аква ће бити читава Скупштина:
Савезно веће са среским и градским посланипима и онима 'Који ће сачињавати Behe на.рода и Веће произвођача, гледали смо да «е бисмо добили
исувише велики број посланика као и да не бисмо имали малобројну
Скупштину. Ta'KO смо утврдили да ако бирамо једног посланика на 60.000
становнш<а имаћемо Скупштину од 278 посланика, ако се томе додаду
посланици које делегирају републи^е у Веће народа што je укупно 70,
значи Савезно веће, <као целина, имаће 348 посланика. Затим, ако се један
послашж Већа произвођача бира на 70.000 произвођачког становништва,
онда he Behe произвођача имати 211 посланика. По томе рачуну читава
Савезна народна скупштина имаће 559 посланика. To je сприлично мање
него данас, јер сада имамо 615. Будућа Скупштина имала би, дакле, 57
ттослани'1<а *мање него данашња.
Нинко Петровић: Први и други став говоре о два различита института. He би ли било добро да се поделе у два члана или да се овај други
став припоји 25 члану. To je, чини ми се, принципијелно. Мислим да je
најбоље поделити ово у два члана.
Претседник: Друг Петровић мисли да ове норме „грађани у срезовима и градовима“ бирају посланика на 60.000 становника да то буде
по'Себан члан. A ово друго или да буде .посебан члан или да >се негде
ттрикључи.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Ja не видим потребу да
се ово одваја, јер нема где да се прикључи. Мислим да ово остане овде;
просто га немамо где.
5
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Претседник: И ja не видим потребу да се одваја.
Др Раде Прибићевић: Ja мислим да би било боље да овај други став
члана 26 поотане тсрви, a први да 'буде други.
Нинко Петровић: Ово je теоретски приниип.
Претседник: Можда бисмо и могли направити два члана.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Можемо, како хоћете.
Претседник: Први да буде други став, a други први став. Шта мислите о томе:
Др Хинко Кризман: Можда би могло да се каже да je народни noсланж дужан да врши извесну ф ун ш и ју и извјештава сресаси и градски
народни одбор. Треба да се нагласи могућност a не право. Уствари, он
неће бити члан.
Претседник: Он није члан, али стиче права члана. To значи може да
иступа, да говори, чак и да гласа.
Др Хинко Кризман: Како ће чланови Извршног већа присуотвовати
заседањима одбора у срезовима у којима ће бити бирани?
Претседник: Ако не може присуствовати свакој седници, он ће бити
тамо 'кадгод може. Тенденција je да ипак буду тамо и да тамо раде.
Др Хинко Кризман: Тенденција je да држи везу са срезом и да извепгтава веће.
Претседиик: Али да држм везу а.ктивношћу у самом одбору, a не
само формално.
Др Хинко Кризман: Tora ће у прдаси тешко бити.
Претседник: Мора бити.
Гојко Гарчевић: У последњем ставу члана 29 постоји истоветни сггав.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Тзорђевић: Ми смо у члану 25 дали
општи изборни приниип за оба дома. Затим једном делу Савезног већа
посвећујемо један члан, a другом делу други члан и онда се прелази на
Веће лроизвођача. Да'кле, углавном све те одредбе 'концентришемо у
један или два члана. Ово издвајање лшло би, нам омело ову линију. Ништа
се у суштини не б:и мењало, али би ломило ту структуру главе која je
ова'К'0 шрегледнија и јаенија. Ова еорма одређује две отвари: колики ће
бити бројни састав Скупштине, и, друго, да једног посланика бира исти
број грађана. Зато мислим да rro може да остане .KaiKo јесте.
Гојко Гарчевић: Ja бих га сттојио са последњим ставом члана 29 с тим
што би то двоје дошло иза члана 29, ;као члан 30.
Претседник: Д а се направи један члан од ово двога.
Сулејман Филиповиђ: Можда je то боље.
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Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: To не би било добро
због тога што овде одређује.мо основну физиономију лосланигка: како
се бира, он je посланик народа a у исто вре.ме и претставник среза,
чиме он добија нову карактеристтсу.
Гојко Гарчевнћ: Ипак je то неспојиво у једној одредбн.
Сулејман Филиповић: To сте код Већа произвођача одвојили.
Прегседник: Да испитамо може ли >се овај пропис о стицању права
члана у среском или градском већу лрипојити иза првог става члана 25,
a да остане само лорма за избор у 26 члану. Питање je можемо ли другк
став чл. 26 убаци.ти ту између ших као други став.
Грга Јанкез: Смета намени tKojy има овај члан.
Претседник: Па да, овде се говори iKo сачињава Савезно веће и Веће
произвођача. Мени не омета да стоји како јесте.
Грга Јанкез: И мени не смега.
»

Гојко Гарчевић: Није повезано. Логичније би било да ово дође «ао
други отав члана 25 и испод тога да дође последњи став члана 26 асоји
говори о члановима Већа лроизвођача.
Претседштк: Мислим да je друг Гарчевић ово мислио: да би 25 члак
имао четири става. Први остаје 'какав je, други став ^овори да народни
лосланици изабрани у срезу и граду стичу та и та права, трећи би био
да Веће произвођача сачињавају ти и ти, a четврти да чланови Већа произвођача стичу п,раво члана већа произвођача народног одбора >среза
односно града на чијем су подручју изабрани.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: To je сувише нагло за
Веће ироизвођача.
Нинко Петровић: Ово може бити последњи став члана 25.
Др Раде Прибићевић: Овде je јасно наглашено да се не односи и на
посланике из републичког већа. Може четврти став да буде iKao посебан
члан 26.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Можда би могла да се
изврши једна мало смелија прегрупација «оја (би оставила 24 и 25 члан
•какви су, члан 26 би био само отав лрви, a члан 27 нови би 'био први став
члана 30 a став други члан 26. Онда би ово ,,стичу лрава члана Већа
произвођача“ ставили на одговарајуће •место. •
Претседник: Зашто?
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Зато што се регулише
вам^а« изборни лринцип зсојим се ,каже ко може бити биран. To се односи
само на посланике Савезног већа у срезовима и градовима. Не бисмо
5*
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имали у члану 30 враНање на Савезно веће. To исто бие.мо урадили и
са чланом 29 који je други и завршава се нор.мо.м стииања права.
Гојко Гарчевић: Али ono још нису посланици него се говори ко
може бити биран.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Јасно, то je повезано
једно са другим. To су изборни принципи. Ово je пасивно бмрачко право,
a ово je право посланика који je изабран.
Пр етседник: Има извесног смисла у то.ме што би 29 и 30 члан били
лосвећени искључиво Већу произвођача. Испала би два реда која се тичу
Већа произвођача.
Псвереник Владе ФНРЈ др Јован Тзорђевић: Ту вам с.мета овај последњи став у члану 29, та.ко да би он дошао као други став у члану 30.
Нинко Петровић: Зашто тај став не би био члан 26 са умешо.м „и
чланове Већа произвођача“ .
Претседник: To не иде. Ja мислим да би се ово Ђорђевићево ипак
могло да прихвати. Члан 25 остаје, у члану 26 да оставимо само норму
за избор, затим да направи.мо нови члан 27 у коме бисмо рекли да за
члана Савезног већа у срезу и граду може бити тај и тај и ова права
коja они стичу, члан 29 би постао члан 30 a из њега бисмо избацили tio следњи став'који бисмо пребацили у члан 30 иза садашњег другог става.
Мени се чини да би то игсаис било добро.
Можда можемо и друго да учинимо: да стицање права и за једне н
за друге ставимо заједно.Констатују се и за једне и за друге одређена
права и то можемо да стави.мо иза члана 29.
Значи из члана 26 изостављамо други став, тако да члан 26 остаје
само са првим ставом. Да ли се слажете са овим? (Слажемо).
Прелазимо на члан 27. (Чита члан 27). Има ли примедаба на овај
члан?
Нинко Петровић: Овај други став има и добрих и рђавих страна.
Незгода je у томе што бирање чланова Савезног већа зависи не салго од
избора у свакој републиии, него и у покрајини или аутономној области,
тако да бисмо ммали стално процес TipoiVieHa и број посланИ'Ка зависио би
од тих промена.
Претседник: Овде 'промене не чине зависним број чланова Већа, него
састава. Број je одређен.
Нинко Петровић: Претпоставимо да je Савезна скупштина >на окупу
и расписују се избори за релубличке скупштине. Они се неће поклапати
временски са изборима за Савезно веће, a исто тако ни са изборнма за
помрајинско веће или веће аутономне области. Онда ћемо имати у раду
Савезне окупштине један период празнине. Ако будемо у разним време68

нима вршили изборе за републике, за локрајине и за области, онда ћемо
и.мати про.мене у саставу Савезног већа.
Претседник: Рецимо да буду избори у мају месецу за Савезну скупштину no ново.м Уставном закону. Како се тада затекну републичке народне с-кулштине, претставничка тела аутономне покрајине и аутономне
области, овлашћени су да одреде посланике за Савезно веће. После годину дана или шест месеци или отосле годину и no дана врше се избори
за републичке ску.пштине, Обласни одбор на Космету или за Скупштину
Војводине, сасвим je нормално да се новоизабраним републичким окупштинама, или новим претставничким тели.ма покрајине и области лрнзна
право да изнова одреде посланике. Савезна скулштина има свој мандат
од четири године и обнавља се у Behy народа уколико се мељају она
тела :Која делегирају посланике у то Веће, a ми то право тим скупштина.ма да обнављају своје ло:ланшке .мора.мо !шризнати. To je ван спора.
Нинко Петровић: Ja говорим о радној способности овога тела и
оно ће бити у непрекидном процесу промена.
Претседник: Tora ће још више биги у Већу произвођача. Тамо ће
бити сталног струјања: отишао у другу област, отишао у другу републику из лредузећа, напустио ту област производње итд.
Нинко Петровић: Овде je читава група, a не појединци. To може
да утиче и на «кворум самога лленума, јер мож-е пернод празнине да буде
и неколико месеци.
Претседник:: Не.ма празнине. Посланици Већа народа су све дотле
док нова скупштина не изабере друге.
Нинко Петровић: Не престаје им мандат?
Претседник: Њима ће престати мандат у републичкој окупштини,
али не и у Савезној.
Др Раде Прибићевић: Како ће бити код нас у Савезној скупшггинн
ако нису тамо?
Прет-седник: Зато што их je републичка скупштина делегирала као
члана у Савезно веће. Они ће бити посланици док не добијемо замену
за њих.
Др Раде Прибићевић: Није ми то логично, јер та скупштина више
не посггоји.
Нинко Петровић: Они више нису чланови тела које их je послало.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Али je остао овде и
Нзему се мандат лродужује.
Претседни^: Теоретски je то могућно да републике све заједно
одреде изборе у исти дан и у то.м случају не бисмо имали 70 посланика:

Веће ш рода не би било на окупу. Међутим, то не би било логично; то
се у лракси не може ли догодити.
Грга Јанкез: Скупштина одређује и судије Врховног суда и они
ослгају на дужности иако се Скупштина распушта. Исто je и са посланицима itfoje бира Народна окупштина.
Претседник: Републичку окупштину треба схватити са.мо *као бирачко тело које je лослало овде посланике. Док то бирачко .тело не изабере друге на њихово место, дотле им траје мандат у Савезној скутгштини.
Др Хинко Кризман: У почетжу he бити незгода. Распушта се Савезна скупштина, расписују се избори за Савезну скупштину и треба
да буду расписани избори и за Сабор, за скупштине република, иначе
настаје једна празнина.
Претседник: Ми смо замислили целу ствар овако: сад после овог
Уставног закона републике ггреба да донесу своје уста>ве, што he бити
брзо готово јер je 'прототип израђен и Републике су већ израдиле пројекте својих устава тако да мажемо у мају дрм<ати изборе истовремено
и за Савезну ’н ародну скупштину и за републичке скупштине, тако да
ће мандати и једнима и другима трајати четири године, тојест они ће
се временски поклапа.ти.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Тзорђевић: Једне недеље биће
избори за политичка већа, a друге недеље за већа лроизвођача.
Нинко Петровић: Да ли Behe народа бирају републичме скупштине
из своје средине?
Претседник: Бирају из своје средине. У члану 25 у ставу 1 каже
се: „Савезно веће сачињавају. .
и народни посланици које из реда
својих чланова бирају републичка већа и покрајинско односно обласно веће“ .
Сретен Вукосављевић: Ja бих молио за једно објашњење. Овде ое
у члану 27 отступило од начина бирања 'како се бирају остала већа,
na место непосредног народног бирања за Савезно веће, за Веће народа,
имамо посредно, да народне републнке бирају лослашже за Савезно
веће. Није ми јасно зашто се одустало од принципа да 'све посланике
бира народ непосредно. Сасвим je природно да тгосланике за Савезно
веће бира свака република за себе, јер je то разумљиво ,по самој дефиницији, али ми није јасно зашто се не нађе начин да и посланике у Већу
народа бира ‘народ у републи^кама, свака република посебно. To није
мала ствар одустати од непосредног избора и прећи на избор делегата,
од избора народних посланика лрећи на изборе делегагга републичк-их »ећа.
Друга je ствар ,кад народ бира своје посланике, a друга je ствар
кад у тим републЈЖ&ма републичке скупшгине бирају лосланике за

Behe народа. To je сасвим друга ствар. Свуда у свету je тт.ракса да су
се људи старали да v сложеним државама обезбеде ,и овим путем једииство народа у једној сложеној држави, свуда су сматралн за најпогодније да у оваквим случајевима народ бира no савезним државаиа.
Овде je било неког разлога зашто се од тога отступило и то може
да има својих опасности и непријатности и, друго, незгодно je да се
отступи од принципа да све претставнике у скупштини бира народ и да
они нису делегирани. Можда опасност не постојн, али je велика опасност
код оваквог избора, те je требало на неки начин то избећ!и « прићи
изборности ,која важи за све остале посланике. Треба се чувати од превеликог утицаја на иелу савезну државу једне једине реиубличке скупштине. He треба се чувати и не може се чувати од утицаја народа једне
републике на целу државу, али се од утицаја једне републике на ток
послова целе федерације треба чувати.
Ja сам дуго мислио шта je cuorao бити разлог, na сам помислио
да je због тога што би били исувише компликовани тројни избори у
једно време: за два већа и за Behe народа. Ако je rro био разлог могло
се учинити да републичка скупштина бира између посланика изабраних
у федерално веће.
Претседник: Народ бира no оној норми: један послангж на шездесет
хиљада становника за Савезно веће. Републичке скупштине од тога броја
одређују који су њихови посланици у Савезном већу.
Сретен Вукосављевић: To ice да поправитн. To je, чини мн се, велика
политичка незгода.
Има још једне незгоде. Кад бирачи бирају |републичког посланика
они га бирају no другом мрптеријуму него urro fee бирати савезног посланика. Да бих ово бирање објаснио узећу ову ствар. Кад ja бирам
у своје месно веће одборника, ja бирам човека Kojif има највише ло^калног осећаја, највише љубави према своме месту и не мора да буде
обје.ктивап. Напротив, пека он граби за своје место. Ha тај «ачин се
бира и републички посланик и ми на неки начин изигравамо овж о вољу
бирача. Кад je биран републички посланик, онда je биран no ужем схватању, a не no ширем. Он je бирао посланика који je за републпку најбољи, a кад бира посланика за федераиију, онда он стоји на југосло'венском «становишту и бира најбољег Југословена. Ja не знам, можда
mra и других разлога сем 'Што се на овај начин избегава колшликованосф
избора и ja бих молио да се то објасни. А,ко je ово главни разлог због
кога <се одустало од непосредне и.зборности од стране народа, може се
наћи начин да остане ипак непосредна народна изборност и да се избегну
техничке компликованости избора.
Претседник: Kao што знате и видите из пројекта, Behe народа није
схваћено као неки трећи дом; имаћемо само два дома. Чак и оно што
омо имали у овоме предлогу под б) „сада Behe народа“ ми смо и то
шбрисали.
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Хтело се да се они интереси које je досад чувало Веће народа очувају, да се омогући да ти интереси буду загарантовани и у овој Ск.улштини, али да због тога нема поггребе да Веће народа буде неки трећи
дом. To je једна агвар. Друга ствар je ола 'компликованост «оју je сломенуо и сам друг Сретен, око избора, a особито око опозивања лосланика Већа народа. Посланици Већа народа, онакви какви смо ми данас,
ми смо помало ослобођени •извесних дужности према бирачима. Посланици Савезног већа знају за свој срез и они срезу одговарају. A за нас
je срез — релублика, нама су бирачи. 'сви у Србији, сви бирачи у
Хрватској, ми не одговарамо уствари никоме, не полажемо рачуна нит а е , не одговарамо никоме, немамо обавезе да лутујемо у срез итд.
Ми уотЂари треба да претстављамо републику. Посредним бирањем,
блрањем преко републичке скупштине или претс.тавничког тела аутономне јединице ти посланиии стварно постају оно што и треба да буду:
посланици републике. Они одговарају том бирачком телу: скупштини
републик-е, скупштини аутономне покрајине, односно Обласном одбору
Космета, њима они полажу рачун, оданде може да лотекне предлог за
њихов опозив итд. To je оно u n o нас je навело на то да отступимо од
начело непосредности лзбора.
Међутим, ми можемо да говоримо још о нечем. Ми бисмо евентуално предложили за Веће произвођача посредно делегираље. Али, рачун
око таквих индиректних избора показује да би то било веома скупо
A било би, пошто су то претставници привредних организација, предузећа, земљорадничких задруга, занатоких >комора итд., било би лриродније да избори буду посредни. Али то je тако компликовано да смо се
засад задржали на директном бираљу које je несразмерно јевтиније и
мање компли'ковано. Остаје сачуван п-риниип директног избора за посланике који се бирају у -срезовима и градовима. С обзиром на њихов значај и број и на значај самог Сзвезног већа, ja млслим да je тај лринцип
сачуван у довољној мери, a он не може бигги сачуван за овај број посланкка 'који ће лретстављати републи^ке. Много je природније да њих
делегира претставничко тело републике, односно аутоно.мне јединице.
Онда ће фактички посланик Већа народа знати <ко га je послао, коме
одговара, коме полаже рачун, ко може да га опозове. Иначе je нерешиво
питање опозива. Ми бисмо морали делити сваку републику на 10 изборних омруга за лосланике Већа народа и шта ти ja знам. Само тако би
сваки такав округ могао да опозове појединог послани1ка.
Сретен Вукосављевић: Тачно je да овде није нигде издвојено Веће
народа као неки лосебан дом. Међутим, ако сада узмемо чланове 18, 20,
27, 45, 46, 48, 50, то je већ неких седам чланова >који говоре о том Већу
народа. Да je дикција овог пројекта другачија и да ми ових седам члано<ва скупимо на једном месту и да они нису растурени на неких седам
места, онда би се добио утисак да je то неки трећи дом. To je само питање редаадије што су те одредбе растурене no овом пројекту. Ако
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ce заједно прочитају ти прописи добија ce утисак да je то трећи дом~
Што ce тиче литања одговорности, тгачно je оно што je рекао друг Претседник. Но, ja ипак мислим да то није нерешиво. Тачно je и то да j e
то скупо; тачно je и то што сам и са.м казао да je то питање врло компликовано. Свакако би људи, технички и политички слремнији, нашли
неки начин да то не буде ни иерешиво, ни окупо, ни .компли-ковано. Ja сам
један такав начин лредложио: да републичко веће бира 10 посланика
од оних ,који су изабрани у савезну, федеративну Скупштину и да они.
онда одговарају решубличко.м већу. Оно што ce хтело — да неком одговарају — ови.м ce поотиже. И то има тачно онај исши кога ви замислитеДа може поставити питање одговорности — то je опет републичко веће.
Оно може једног no једног од тих посланика опозвати. Да je тако предклђено не би било ни комтшжовано ни скупо. Ja верујем да би ce чак:
могао смислити још који начин да ce испуни овај услов да буде решивог
да не буде компликовано, да не буде скупо, да je решено питање одговорности, ili то не онакве анонимне одговорности као што je данас. И ja
са.м .то осећао: тако je .koaiotho бити посланик Beha народа, бити посланик целе републике и не одговарати иико.ме. Ниси дужан да идеш у срезг
a уживаш сва етрава посланичка. Међутим, овим што ja предлажем свеби ce то избегло и постигла би ce једна врло крупна ствар: да не буде
република, област, локрајина, него да то буде народ из те републикег
области и покрајмне који бира своје претставнике, јер je иарод изабраа
ону десеторицу коју je изабрала Република Србија, народ их je изабрао
ло .критеријуму ло коме ce бирају посланици за Савезну скупштину,.
a не no iK-ритеријуму no «оме ce бирају за републичку скупштину, која
може имати специфичне интересе. Та>кав један интерес може да будег.
например, да ce изгради Барска пруга, овај или онај подухват и да ce
томе даје финаншско првенство. Бирати посланике за Барску npyryl
Међутим, ja то не одобравам. He треба да, например, Србија бира послани^ке да остваре Барску пругу него треба да бира посланике југословенски оријентисане. Ja то говорим «онкретно ради примера.
Претседник: Друже Сретене, п>о овој норми: један посланик на
шездесет хиљада народ директно бира у срезовима и ^радови.ма за Савезно веће, дакле укупно 278 посланика. Добро, ми можемо ту норму
смањити на, рецимо, 50 хиљада, тако да ce изабере и оних 70 посланикаг
које би онда делегирале народне републи«е, да ce, дакле, одједном изабере свих 348 лосланика. Сви би они ипак били посланиии одређеног
среза. После тога, републичка скупштина би десеторици од тих људиг
који су већ посланици среза и града, дала посебна пуномоћја да у Већу
народа заступају републику! Мени изгледа да je лолитички рђаво решење. Ja мислим да би у том случају морали тим посланицима, 'Који су
иначе изабрани у срезовима и градовима, дати лраво да ce изјасне: примају ли 'Се или не за лосланике Већа народа. Јер, например, ja са.м изабран у срезу и хоћу да будем посланик свог среза, a не Већа народа.
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Поверентс Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: To би онда били у
жзвесном смислу квалификовани 'посланици, a to није демократска форма.
Претседник: И што je најглавније: ипак се тиме н& би избегло да
чланови Већа иарода не постају вољом републичке скупштине.
Сретен Вукосављевић: To je оно што ja нећу. Он постаје тшсланик,
али посланик кога je народ изабрао у федерацију. Још дал^е: ми смо у
лрегходном члану имали исго та*ко неке компликације »које су у вези
CSL овом. Има-мо комшшкације и у овом члану, али не можемо да избегнемо да једну ,компли.ковану огвар не реши.мо. Ja овим мојим предлогом
не желим, нити мислим да. могу један ;компликозан однос да решим на
прост начин. Не.мам ту претеизију. Говорим то због тога игто се бојим
да уопште загазимо на један опасан терен: да изборност лређе на релубличку скупштину <место да она остане на народу. Према мом пред.логу та je опаснос.т ипа:к мања, ипак се бирају посланици iKoje народ
бира за Савезну 'Скупш тину из своје средине.
Претседник: Па «и републичка скупштина, ако ће се носити истом
лшшљу, што ти замишљаш, и она he 'из оног окупа републичких (посланиха изабрати оне за које мисли да ће најбоље лретстављати републику
у Савезној скупштини.
Сретен Вукосављевић: Хоћу да вас нешто п о тсетм из историје
тих политичких 'односа. Аустро-Угарска je имала делегацију. Све федеративне државе у којима није основица државне заједнида на поверењу
једне средине према другој, у сви.м тж вим државама имамо општи принцип изборности. To je већ било у историји, у Аустро-Угарокој, a то je
био и знак једног нездравог стања.
Др Хинко Кризман: Делегације су биле инструмент за заједничке
послове. Нездраво 'стање je било у диоби на двије половине. Да je било
федеративно уређење онда би друкчије било. Сретен се боји сепара-гизма република. He може бити ггог сепаратизма републш<а, али може
бити извјесног интереса република, a основни интерес републш<а je то
да се очува Уставом утврђен однос између релублике и федерације. To
J e сврха Вијећа народа. Да имамо умјесто Вијећа народа уставни суд или
сличну установу била би јасна ствар да би тај уставни суд бирале републичке 'Окупшггине. Истина, Вијеће народа, овако и<ао je формулисано,
није оно што je било, али je оно игго још сада треба да буде. Ja мисли.м
да се не треба бојати тих делегација, јер другог начина немамо да »се
формира овакво Вијеће народа .као што je у овом лриједлогу предвиђено.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Ja бих овим аргументима «oje je изнео друг претседник и сада друг предговорник додао
још два. Прво: иако има извесних аспеката из којих би ое 'могло закључити да je Веће народа оосебан до\г, уствари то није посебан дом. Баш
ова одредба 'коју цитира друг Вукосављевић, поред овога што je изнео
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друг Претседнпк, упућује на .то да се овде не ради о једном иосебном
до.му, него се ради о посебним правима једне групе посланика који
претстављају републичку народу окупштину. Ми ту имамо у нзвесном
смислу једну групу посланика који 'претстављају равноправност наших
република, јсоји могу да врше у датом случају једно в е т р а ју ћ е ,право
радп заштите Уставом утврђених односа између федерације и народних
републкка. To се најјаче подвлачи у члану 23. (Чита члан 23). A само
чланови изабрани од претставничког тела имају та посебна права, лраво
вета. Сагласно овим правима која они домају, више одговара да буду у
извесном смислу непосредни претставници народне републике; народна
окупштина je позвана да обезбеди непосредно претставништво. Ja сам
баш 'Сада о томе разговарао са другом Претседником. Приликом доношења првог устава, америчког устава, његови творци Хамилтон и Медисон унели су у њ претставничке делегације са no два претставника које
бнрају конгреси појединих државица. Више из партиоких разлога, 1904
године напушта се тај принцип и данас се ти претставници државица
'бирају непосредно.
Мислим да je још важнији и други моменат о коме je говорио друг
Кардељ. У нашем систему имамо извесну повезаност >република и федерације, тако да републике и федераиија v извесном ш ислу лретстављ ају ш ш цео организам. To (Повезивање може довести до извесних конфликгга и до ситуације да република б.рани своје интересе. To се не
искључује.
To повезиваље имамо код Савезне народне скупштине, код Савезног извршног већа, где долазе претставници извршних већа република.
Једно прожимање од народних одбора, na преко република на савез, je
карактеристика јединства које је< важно >код нас у периоду самоуправљања, тако да не.ма разлога бојагги се онога чега се друг Среа-ен начелно боји да може наићи. У овжвом систему те ствари се изглађују
и ствара се јединство путем синтезе добро схваћених интереса свих
наших република. Свако друго решење би било компликовано. Оно
што 'предлаже друг Вукосављевић довело би до тежих ситуација, било
би ‘квалификованих ттосланика, посланипи би имали два својства, имали
бисмо двострану одговорност код једних послани>ка, a код других не.
Сретен Вукосављевић: Посланик 'ксга изабере републичка окупигтина и делегира ra v исто време да бу д е посланик ф едерације, он
уотвари има два овој'Ства.
Повереник Владе ФНРЈ Др Јован Ђорђевић: Он je изабран no
је д н о м CBoj'CTBv, и з а т о ш то je n o је д н о м 'аво јо тву и за б р а п има с в о ја

ттосебна права.
№iHKo Петровић: У друго.м ставу чл. 27 ради јасноће треба ставнти да мандаг народног посланика народне републике, уколико дође
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до новог избора претставничког тела народне републике, траје да
нових избора, a не да ce гаси. To бисмо мсгли унети у трећи став овог
члана. Треба рећи да уколико дође до новог избора преготавничког
тела народне републике, мандат посланика за Савезно веће. престаје са
преаганком рада републичке скупштине. Републичка скупштина ce раепусти, a мандат •посланшса за Савезно веће, посланика те народне републике где ce врши поновни избор претставничког тела, још траје.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован ЂорђевиН: To je речено.
Претседник: To произлази из текста. Ако дође до новог избора
претотавничког тела народне републике, онда je јасно да he новоизабрано прет.ставничко тело извршити нов избор посланика за Савезно
веће. Мандат посланика ce не гаси све до.к. ce не изврши поновни избор.
Нинко Петровић: Чим ce распусти републичка скупштина 'мандат
посланика за Савезно веће престаје.
Прегседник: По законском тексту није та.ко. Тек новоизабраио
претставничко тело републике може да смени посланике.
Грга Јанкез: Kao посланик Већа народа нисам одговоран бирачима
нигги републици no оним питањжма no 'којима je логично требало да
будем задужен као тшсланих Beha народа. Нисам ce ни с ikhm к о н ■султовао из HP Хрватске, где сам изабран за посланика Beha народа
Савезне скупштине, нисмо ce никад састали да третирамо да ли je можда
HP Хрватока угрожена у федерацији итд., за чиггаво време трајања мандата. Досадашњи наш рад није гарантовао, није обезбеђивао да су
стварно поједине републике заштићене. РаБИОправност и заштита интереса република остваривали су ce другим пугге.м. Међутим, no овом ново.м
законско.м предлогу, ino ,коме су посланици за Савезно веће изабранп
директно од републичких скупштина, то ce више гарантује. Републичка
скупштина Koja води политику једне републике у односу на федерацнју,
она je осе,тљива и у свакој ситници може да реагира и да своја гледишта
достави преко своје групе послани>ка.
По чему су досада посланици Beha народа били везани за републику ,која их je изабрала за своје претставни,ке у Behe народа савезне
Скупштине? Неки посланици >су били изабрани у Behe народа савезне
Скупштине, a истовремено нису били посланици републичке с.купштине,
u lito значи да ни>су одговарали ни народу, ни скупштини. Међутим, према
овом пројекту, по^ланици Beha народа одговорни су окупштини perivблике, a 'Као по.сланици и својим бирачима.
Мени није јасна једна друга ствар, a то je положај самог Beha народа у Скупштини. Да ли je статус Beha народа довољна гаранција, да
ли je то довољно политички снажно тело да тарантује слободу, равноправност и једнакост у развитку републике. He знам да ли je статус
Beha народа довољна гаранција за то. Можда би јаче требало истаћи
Behe народа у самој Скупштини.
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Претседник: Веће народа je досад било један од два дома Народне
скупштине и учествовало je равноправно са Савезним већем у доношењу свих закона. Ниједан закон није могла донели Народна скупштина ако он нлје био у истоветно.м тексту усвојен у оба дома. Постојала je процедура да се после гласања у оба већа 'Констатује да су
усвојени истоветни текстови и у једном и у другом дому, a у случају
да не дође до сагласности домова у погледу истоветности законских
текстова било je предвиђено распуштање Народне скупштине. Меј>ути.м, ja сматрам да кад Behe народа не буде посебан дом a рклда 'се
говори само о посебним прави.ма одређене групе посланика коју делегирају претставничка тела република и аутономнкх јединица да je
уствари оно ради чега je створено Behe народа појачано у овом законском предлогу. Например, посланици Beha народа су чланови Савезног
већа 'И раде исао u сви други Т10сланици Савезног већа, гласају као и
остали посланици Савезног већа, али када се ради о уставним питањима, о друштвеном плану, Предлог уставног закона обазезује их да
одвојено решавају као Behe народа. Поред тога, лостоји још нешто
што досада није било, a то je да ако се ради о неком предлогу општег
закона, онда тај зжонски предлог иде прво тој групи посланика, посланицима Beha народа, и ако се они не сложе с фи .м законским предлогом,
онда се тај ттредлог општег закона не може уопште ставити на дневни
ред Савезне народне скупштине. Према томе, ту ое више ништа не додаје њиховим правима, јер су та права потпуна и гарантују оно uito
треба да обезбеде, a то je равноправност .република, чување интереса
гтојединих република у односу на федерацију. Зато мислим да немамо
ништа више да иотичемо у погледу Beha народа, јер положај Beha народа je лстакнут боље, јаче и више него што je био истакнут досад
иако je Behe народа било посебан дом.
С обзиром на лшшљење друга Вукосављевића мислим да смо довољно о овоме дискутовали. Нисам увидео да je мишљење друга Сретена наишло на одобравање других чланова Одбора. Има ли још -каквих
примедаба? (Нема). Прима ли се члан 27 ^како je лредложен? (Прима).
Према томе, члан 27 примљен je без измена.
Прелазимо на члан 28. (Чигга чл. 28).
Хтео бих да напоменем да je ikoä занатлија и занатских радника
предвиђено посредно бирање, тј. бирање ттреко занатских комора.
Према подацима .које имамо о тим групама, о тим областима производње
у друштвеном плану итд., у оних 211 посланмка Beha произвођача отприлике долази на иелу Југославију 6 занатлија, 6 претставника заната,
тако да нема ни 'Свака република свог претставни'ка. Народна Република Србија има 3 лрегставника, Народна Република Хрватска једног
претставни^са, Словенија једног ереи.сташика, Босна ih Хериеговмна једног лретставниш, a Македонија 'И Црна Гора iHehe имати .ни једног претставника заш тлија. Ово би евеитуално могло да >се реши изборним зако-

ном и да ice Македонији ,и Црној Гори да још no један лретставттес занатлија, таисо да укулно буде 213 лосланика у Већу п.роизвођача. Због ггога
je немогућно да једног лре.тставншка у Словенији, Хрватској и Boemi н
Херцеговини бирају директно занатлије, него нека занатске коморе
изаберу no једног свог лретставника. Било je много тешкоћа приликом израде овог тгредлога око избора претставника занатске групе за
Веће произвођача. Испитани су бшш разни предлози и мени je жао што
сам заборавио ,да донесем нешто од материјала који je припреман у
вези с овим лиггањем. Постоји читава хрпа материјала исоји смо лростудирали. Дошли омо ипак на то да не треба при фор.мулацијама које су
ушле у ранији пројект овог законског предлога, наиме: да се одреди
број од 211 посланика за Југославију за Behe произвођача iHa некој
другој бази, na да се онда то дели на републике лрема броју становника или према учешћу републике у укупно.м друштвеном производуТаквим начином дошло би се до врло лезгодних ситуација. Имали
биомо, например, у HP Словенији такву ситуацију да би два пута већи
број радника блрао једног посланика, a у Србији би да два лута већи
број сељака него у Словенији бирао једног лосланика. Било je, :као
што видите, неједнакости и зато смо дошли до решења да се у Behe
произвођача бира онолики број посланика који одговара норми: 1 посланик на 70.000 произвођачког становништва. Под произвођачким с-тановнишггвом лодразумева >се произвођач са породицом, тј. они који
учествују директно у лроизводњи и издржавана лица, да се статиотички
изразим, т ј . лица која ти лроизвођачи издржавају. Произвођачког становништва има 14,700.000, тако да no том .кључу долази 211 посланика
у Веће произвођача, a тај број сматрамо довољним за Веће произвођача.
To je утврђен укупан број послани.ка за 'савезно Behe произвођача. У
бирању учествују сами произвођачи, и то они који имају бирачко лраво,
који су налунили 18 година.
Грга Јанкез: Ja мислим да се оваквим начином избора посланика
за Behe произвођача праве -комплшсације. Израчунава се број произвођачког становништва, a зар није боље да се одреди колико се лреггставника бира на одређени број произвођача.
Гојко Гарчевић: Каква je сметња да се узме неки други псритеријум?
Претседник: Имали смо у ранијем лројекту ово: број лослалика
Beha произвођача лредвиђен je да износи једну лоловину до две трећине броја посланика Савезног већа. Међутим, збиља би било смешно
да се број лосланика за скупштински дом који je равнолрава1н с другмм
домом чини зависним од броја посланика оног другог дол!а, конкретно
чини зависним од Савезног већа. Због чега то подређивање?
Сретен Вукосављевић: У другом ставу чл. 28 имамо одредбу да
се један лосланик за Behe произвођача бира на 70.000 произвођачког
становништва. Друг Претседнилс je формулисао шгга се лодразумева лод.
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издржаваним лицима. Ha почетку стварања индуслриског радништвх
и.ма.мо, н то врло много, радника који су са села и који нису прекинулк
везе са својим породицама на селу. Људи са села одлазе у варош на:
рад a свако ce вече враћају натраг, или ce враћају кући само суботом..
што je pei?e. Обична je ствар да свака сеоска 'Кућа, без обзира на имање,.
aко je задруга у којој живи отац са два до три сина, једног сина шаље
на рад у фабрику, и он постаје фабрички радник, прекинуо je економску везу са селом, уписан je »као фабрички радник. Да ли ce цела таква
породица сматра за „издржавано“ становништво, да ли ce у ових 70.000
произвођачког становништва убрајају и такви чланови породице, да лк
ce ту убрајају и 10 чланова породице једног таквог радника, a ггаквих
радника he бити врло много. Друкчије je ако ce рачуна сам тај радник
■који je напустно село и своју п;ородицу и отишао у индустрију, a
друкчије je ако ce ту рачуна цела његова породица, која je и правнои економски једна заједница.
Претседник: Статистика je у том погледу врло јасна. Узмите статистику од 1948 године na ћете наћи тамо све те рубрике: произвођачкостановништво, активно, издржавана лица, укупан број произвођачкоп
становништва, и то подељено на индустрију, шољопривреду, занате итд.
Даље, колико има у пољопривреди активних произвођача, колико има
издржаваних лица и укупан број произвођачког становништва у пољ опривреди; затим, активни ттроизвођачи, издржавана лица, укупан број
произвођачког .становништва у индустрији итд. To je потпуно једна
недвосмислена ствар.
Сретен Вукосављевић: Није одређен критеријум ко спада v издржавана лица једног фабричког радника, да ли 'оамо жена и деца или
цела породица, да ли он ттриходе своје даје целој породици, заједници.
Није одређено шта су издржавана лица једног фабричког радника.
Претседник: Свеједно je да ли je таи<ав индустриски радник, који
има породицу на селу, ушао у рубрику индустриоког лроизвођача a не
пољопривредног. Сваки je uamao своје место у тим статистичким подацима. Имамо у пољопривреди одређен број активних произвођача као>
пољопривредника, земљорадника и љихова издрм{авана лица и њихо]?укупан број. Ту нема «икакве забуне. To je ствар статисгаке.
Сулејман Филиповић: Зар ce не може десигги у вези са овим случај
као, например, у Зеници где имамо преко две до три хиљаде радника
који нису прекинули однос са селом a воде ce као индустриски радници.
Њихове he породице бити рачунате са <њима a његова жена ради на селуи она je ттољоџривредни радник и неће ли ce жена убројити у пољопривредне раднике.
ПретседниЈс: Она у сваком случају, овде или онде, улази у произвођачко становништво.
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Сулејман Филиповић: Може ући два пута.
Претседник: Не може.
Сулејман Филиповић: Он je уброји у индустрији a к тому je уписана у селу као земљорадничка.
Претседник: Ми морамо веровати статистици и њеним методама.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Може се то деси.ги,
али то нема значаја за целу ову ствар. Свака статистика има дуплицитета.
Претседник: Ми у овим одредбама помиње.мо два пута произвођачхо
становништво, гтрви пут у члану 28 да бис.мо пронашли критеријум разумљив u схватљив за одређивање укупног броја чланова Beha произвођача. Сматрали смо већ када се ради о Већу произвођача да не трсба
узимати број становништва или шта друго него један однос сличан .као
однос 'Који имамо у случају када се један посланик бира на 60 хиљада
•свих становника, јер и тамо рачуиаш новоро!;ено дете у целокупно стаиовништво када лравиш нор.му за посланике из градова и срезова и
кажеш: 1 : 60.000. Тако смо поступили и за произвођачко 'Становништво.
To je један начин. Други начин употребљавамо у члану 29, претпоследњем ставу, где 'Кажемо: ,,У оквиру сваке произвођачке групе посланици
-се бирају no норми: један посланик на једнак број произвођачког становништва.“ To смо ставили због тога ш-то када смо узимали другачије
но>рме добијали смо пго да, рецимо, у Словенији ггреба 40.000 радника
да бира једног посланика a у Србији je доста 20.000 или да je у Словенији доста 20.000 сељака да изаберу једног посланика a у Србији je
потребно 40.000. Тако да би сваки посланик претстављао ‘неједнак број
бирача. Да бис.мо нашли такво решење да један посланик Beha произвођача, био он из пољопривредне групе или из индустриске групе, буде
биран -од једнаког броја a iHe да једног ш сл ш и к а и-ндусЋриоке групе
бира један број радника, a да посланика пољопривредн.е! лруп-е бира
други број, предвидели смо да се у оквиру сваке произвођачке гране
бира један посланик на једнак број произвођачког становништва. И то
су сасвим правилна и једино могућна мерила за решење овога питања.
Свако друго решење довело би до таквих неједнакости због којих би
оправдано могле да проггеотују поједине групе или републике. И лажно
би 'Се претстављао одн ос међу лпи\г групама и измефу п оједин и х
република.
Сретен Вукосављевић: Зашто се не би узело да толико и толико
хиљада гласача бира једног посланика?
Нинко Петровић: И тамо се no броју становника бирају посланици.
Грга Јанкез: Тамо je лакше рачунати.
Претседник: Зашто?
Грга Јанкез: Зато што те не интересује чиме се ко бави.

Претседник: Имаш само да узмеш табелу преда ce и голгов си. Ника.квих компликација нема.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Само ce издвоје негхроизвсфачке гру,пе од произвођачких и добија ce произвођачка група.
Грга Јанкез: Када буде биран no гранама, наиме бави ce лролзводњо.м и издржава гголики број члаиова породице итд., али када буде
дошло до бирања мораће 'по овим гранама «ако je овде.. . .
Претседник: Активни лроизвођачи he биратн.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Они ће ce формирати
ло произвођачима.
Грга Јанкез: Реч je о томе: када ce буде одређивао број посланика
за Behe произвођача у лојединим гранама према броју лроизвођачког
становништва, a ми га имамо не no гранама него уопште, доћиђе до
лотешкоћа у срачунавању.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Имамо све посебно.
Грга Јанкез: Немамо лосебло занатогво, затим пољоп.ривреду, транспорт, трговину 'итд. У 'статистици нема одвојено.
Претседник: Потлуно je одвојено. Чак имаш две колоне: занатлије
са радницима и занатлије без радника. Дотле лде то детаљисање. Није
све произвођачко становништво стрпано у гомилу, него je подељено
ло гранама и областима. Мени je жао што нисам понео rraj материјал,
је р би ce могле видети све лге лробе и табеле. Ово je било једино реЛ1ење и то фактично лосле приличног ^мучења, рачунања, проверавања
разних нор.ми, разних мерила итд. Тиме смо ce лш бавили приличан број
месеци. Истина, нисмо прочитали још члан 29. Ствар би била оваква.
По |овом 'члану 28, други став, 'кад ce један посланик бира ма 70 хиљада произвођачког становништва добијамо лрема садашњим статистикама, 211 посланика. Тако смо утврдили укупан број посланмка за Behe
произвођача. Хтели омо да нађемо једну ггакву, самосталну норму за
одређивање броја лосланика да не бисмо зависили од броја 'посланика
Савезног већа. Неки су предлагали да Уставним законом предвидимо
да Behe произвођача има 200 или 250 лосланика. Сматрали смо да нема
смисла ггако чинити, јер ce лрилике мењају и можда he ce захтевати
већи или мањи број. Нашли смо да je ово решење сасвим разумно, да
све то треба да зависи од броја произвођач.ког становништва. Тако смо
и добили кључ: један посланик на 70 хиљада становника, што износи
укупно 211 посланика. Како даље иде? У члану 29 говоримо о групама, делимо те лролзвођаче на три груле, на индустриоку групу, пољолривредну и занатоку групу. Индустриска обухвата нидустрију, рударство, шумарство, грађевинарство, транспорт, трговину, угоститељство
и комуналну делатност. To je, уствари, радничка група. Пољопривредна
група обухвата сељаке земљораднике било да су индивидуални, при6
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ватни сопственици, било да су у сељачким радним задругама и било да
су и пољопривредни радници на државним пољопривредним добрима.
Занатска група je ггрећа. Право да бирају посланике за Behe произвођача имају произвођачи који уживају опшге бирачко гтраво. Само они
могу бираги и бити бирани. У свакој произвођачкој групи би.ра се оноли.ки број посланика за Behe произвођача 'Који je сразмеран учешћу
групе у укупном друштвеном производу ФНРЈ утврђеном у ггекућем
савезном друигтвеном плану. Имамо, дакле, три лрупе. Савезни друштвени план од.мах на почетку говори о друштвеном производу индустрије, шумарства, грађевинарства, транспорта, пољопривреде, занатства иггд. Taj процентуални однос учешћа тих група у друштвеном
производу одлучује колико he која група биралги посланика од ових 211,
По друштвеном ттлану за ову годину мислим да долази 135 посланика за
■прву групу — индустриоку, 70 или 71 за другу групу, сада ћу то одмах
видети, и 6 за трећу. Седамдесет je за другу групу. Сада у оквиру сваке
те групе један посланик се бира на једнак број ироизвођачког становништва. Значи да ћемо изборне јединице тако направити да једнак број
људи бира једног посланика из ове групе, да једнак број људи бира
једног посланика из друге групе, a код занатлија то не можемо остварити. Ту више нема поделе на републике, јер не могу вршити даља
дељења. Догод смо вршили пробе да делимо на републике испадало je
лоше. Тако je долазило и до ггаквих ситуација да je Словенија имала
да добије неоразмерно својим унутрашњим односима, својим друштвеним односима, несразмерно више не.го што би требало npeAia еоцијалној
структури. Бунили су се због тога што 40 хиљада радни,ка у Словенији
бирају једног, a у Србији на 20 хиљада радника бирају једног посланика. Зашто? Зашто да један радничми посланик из Словеније претсгавља два ттута већи број радника од онога из Србије. Предложено
решење уклања ту неједнакост и овакве и сличне незгоде.. .
Па добро, другови, да видимо шта ћемо?
Грга Јанкез: Да се прихвати овако.
Претседник: Ово je једино правилно решење.
Димитрије Бајалица: Да га засада усвојимо.
Грга Јанкез: Ако нисмо «ишга поправили нашом дискусијом, оно
смо бар учинили да нам je јаснија чи.тава ствар.
Претседник1: Например, био je и овака® ;план: одреди се број, половина или две трећине, посланика Савезног већа, рецимо 200 или 300
посланика Већа произвођача. To би требало делити на републи.ке ттрема
броју њиховог целокупног становништва. По овом предлогу све напредније регсублике врло би рђаво етрошле a одлично би прошле заостале
републике. Онда je дошло до тога да су протестовали. И исправно су
протестовали. После низа других околности и покушаја да се ово пи82
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тање реши на други начик дошли смо до овога решења које фактички
одговара суштини ствари и *коj е je правично.
Тоде Ношпал: Приликом бирања посланика v Behe произвођача
•код нас у срес.ким одборима ми с.мо ово делили на четири дела. Трговину
смо одвојили засебно. Ј ep, у индустрији су непосредни лроизвођачи a
у .трговини су већ посредници и према дохотку ми -смо делили тако да
смо прво обухва-тили целу индустрију, a затим смо делили пре.ма броју
произвсфача. Трговина даје мање дохотка, и да не би дошло до тога да
трговина добије више него непосредни произвођачи у индустрији ми
смо трговину одвојили.
Претседник: Какав закључак изводиш из тога за ово Behe произвођача?
Тоде Ношпал: Да не дође до тога да трговина, која даје мањи доходак, добије више посланика од индустрије.
Грга Јанкез: Мислиш пошто <су заједно -с.а индустријом, да не добију
веће учешће у првој групи него што 'би им ггребало дати?
Тоде Ношпал: Да.
Грга Јанкез: To je маленкост. Ja мислим да бисмо могли овако примигги. (Прима се).
Претседник: Онда лрелазимо на члан 29. (Чита члан 29).
Димитрије Бајалица: У -трећем ставу говори се о пољопривредној
групи и «аже се да она обухвата земл>ораднике iKoju су чланови земљорадничк1их задруга и раднике и службенике пољопривредних добара.
у Војводини имамо у земљорадничким задругама велики број агронома
,који нису земљорадниди, који су чланови земљорадничке задруге негде
a негде нису. Затим, имамо службеника у задругама који се баве разним
пословима. Они нису обухваћени >као бирачи. Да ли je о томе диокутовано? Овде je за мене битно питање агронома и службеника у земљорадничким задругама. Да ли би могла овде да дође нека друга формулација. Овде je чврсто обухваћен земљорадник. Ван спора je да су и
агрономи, који раде у земљорадничким задругама, произвођачи. Међутим ми их искључујемо из -права да бирају и да буду бирани. Такође,
имамо службенике у ттојединим задругама које имају друштвени продукт на стотине милиона динара. Taj апарат служи тим задругама.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Ми смо о овоме дискутовали. Није било 'Намере да се они иоклзуче1. Остављено je да они буду
обухваћени изборним законом.
Претседник: У земљорадничким задругама, у вишим задружним
телима и.мате људе којм нису ни земљорадници ни агрономи — они су
политичари. Ипак то треба да буде класно претставништво: радничке
класе, земљорадника, занатлија.
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Димитрије Бајалица: Да ли имамо права да их искључујемо, јер
еу и 'они сггварно произвођачи? Агрономи «оји раде у задругама и сврш авају те лослове стварно су произвсфачи.
Претседник: Мислим да ово остане како јесте a да о томе питању
поведемо диокусију кад дође изборни закон. Вероваггно je да има још
таквих .категорија, али сматрам да овде није потребно диокутовати
о пгоме.
Димитрије Бајалица: Да ли ce оваквом формулацијом не искључује
доцнија дискусија?
Претседник: Ми ћемо тамо разрадити појам земљорадника организованих у задругама.
Предлажем да последњи став овог члана резервишемо. (Прима ce).
Прелазимо на члан 30. (Чита члан 30).
Грга Јанкез: У последњем 'ставу требало би разјаснити шта претставља ова реч ,,гграјно“ .
Претседник: Оде у лензионере, оде у државне службенике, лостане
архивар.
Грга Јанкез: Ако оде на студије, годину да*на на епецијализацију?
Претседник: To није трајно.
Грга Јанкез: Или неко буде изабран у Цеитрално веће синдиката,
као ja или друг Божичевић, — да ли je to i гграјно или није?
Претседник: Ти си лзабран у орган синдикалних организација и,
према томе, можемо те у јун у видети у Већу произвођача. Али ако
изађеш из Синдиката и одеш негде за директора позоришта или за
амбасадора, онда испадаш из Beha произвођача.
Да ли и.ма још примедаба? (Н ема). Ha реду je чл. 31. Њ ега морамо
да направимо изнова, т ј. ппреба да ce узме други став члана 26 м последњи став члана 29. (Чита нов члан 29).
Фадил Хоџа: Овај последњи став чл. 29 мислим требало би да
гласи: „Народни посланици Beha произвођача стичу право члана већа
произвођача. . . “
Претседник: Није он посланик Beha, није га Behe изабрало и зато
ми кажемо ,,чланови Beha произвођача“. Можемо да кажемо: „Народни
посланици изабрани у Behe 'произвођача“.
Др Хинко Кризман: Овдје ce каже ,,на подручју“ . Налримјер, ако
je биран у Скопљу он je члан, значи, окопског овијећа.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Ту he бити пет до шест
већа произвођача где he они имати лраво члана већа произвођача. Код
занатлија he ce фиксирати у месту где има радњу.
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Претседник: To ћемо одредити у изборном закону. У члану 31,
други став, ггреба ставити мало „в“ код „члана већа произвођача“.
Прелазимо иа члан 32. (Чита чл. 32). Има ли примедаба? (Нема).
Идемо на члан 33. (Чита члан 33). Има ли лримедаба? (Нема).
Другови, да завршимо за данас. Ми смо се споразумели да 31 децембра, 1 и 2 јануара не радимо. Kao што види.те, не иде ово та.ко брзо;
имамо још доста да урадимо. После овога ће доћи и Предлог закона о
спровођењу Уставног закона, који he за који дан бити ту, који није
велики и није компликован, али га треба свршити. План je овакав.
Свршити у Законодавном одбору Уставни заисон и закон о њ-еговом
спровођењу. Састаје се потом пленум Скупштине на коме ћемо и усвојити и један и други закон. Иза тога извршићемо избор Претседника Републике и Савезног извршног већа. Рачунамо да би се то могло извршити до 15 јануара, онда би 10— 15 дана Скупштина паузирала али
би радили законодавни одбори. Радили би на изборном закону, a можда
и на Закону о дужнос.тима народних посланика и њиховом опозиву. Кад
законодавни одбори сврше та два пројекта и «ад их Окупштина усвоји,
долази расписивање избора и распуштање Скупштине. Избори he моћи
да се одрже у истом да«у за Савезну скупштину и ja мислим да he нам
требати најмање два и no месеиа времена од распуштања Скупшпине
до избора.
Ми чланови Законодавног одбора имаћемо мало мраћи новогодишњи
одмор него остали. Зато предлажсм да »се састанемо 3 jaiHyapa у 9 часова.
(Седница je закључена у 19,30 часова).

58 sednica
(3 januara 1953)
P očetak u 9,20 časova.
P retsed av a o pretsednik Moša Pijade.
Pretsednik: M ožem o d!a počnem o. M olim saslu šajte prozivku.
Sekretar Gojko Garčević vrši iprozivku.
Pretsednik: Izvršenom prozivkom k o n stato v an o je da im am o kvo
rum . Molim da s e saslu ša zapisnik.
Sekretar čita zapisnik 57 sednice od 30 decem bra 1952 g.
Pretsednik: Ima li prim edaba? (N em a). Zapisnik je usvojen.
Josip Rus: Jai bih p o stav io jedno pitan je. K ada je jedan poslanik
izabran u više srezo v a, da ili on stič e p ra v a u svakom srezu ?
Pretsednik: Poslanik izab ran u više srezo v a stiče p ra v a u svakom
srezu. U Srbiji im am o 19 slu čajev a da p o dva srezai 'biraju jedinog po
slanika, a to su uglavnom susedni srezo v i, k ao nap rim er, Ariljski i
D ragačevski, Župski i K opaonički, A zbukovački i Radevski, itd. Ima i
tri slučaja da tr i sreza b iraju jednog poslanika kao, naprim er, Porečki,
Ključki i H om oljski ili P ribojski, Z latarski i Zlatiborski.
U Vojvodini ima« četiri slu čaja da p o dva sre z a ‘b iraju jednog
poslanika.
Na K osm etu četiri sreza biraju jednog poslanika.
U NR Hrva.tskoj im a malih srezo v a, o strv a s malim ibrojem s ta 
novništva. N aprim er, K orčula, B rač, H v ar i Vis b iraju jednog »posla
nika. U Lici im am o dva slu čaja da četiri sreza h a ra ju jednog poslanika,
kao, n aprim er, G račac, Donji Lapac, U dbina ш Gospić. I srezo v k D vor,
N ovska i K ostajn ica biraju jedinog poslanika.
U NR Sloveniji im a tri slu čaja da p o dva sre z a b iraju jednog
poslanika.

I

U NR Bosni ф Hercegovini 'ima d o sta slučajeva da p o dva sreza
biraju jednog poslanika i dva slučaja da tri sreza biraju jednog
poslanika.
U NR M akedoniji biće četiri slučaja da po dva sre z a biraju jednog
poslanika.
U NR Crnoj G ori ima četiri slučaja da po dva sre z a 'biraju jednog
poslanika, a sv eg a tri slučaja da jedan srez bira jednog poslanika.
Gojko Garčević: Ja mislim da će biti teškoća pri izboru poslanika
za Veće proizvođača. N aročito u poljoprivrednoj grani. Srbija će im ati
mali broj poslanika za Veće proizvođača.
Pretsednik: N apraviće se veće izborne jedinice.
Dr Miloš Moskovljević: Ja bih molio za objašnjenje. N ikako ne
m ogu da uskladim poslednju odredbu člana 28 i odredbu člana 29 o
ključu po kom e se biraiju poslanici iz republika za Veće proizvođača. U
poslednjem stav u člana 28 kaže se da se u Veće proizvođača bira
jedan poslanik n a 70.000 proizvođačkog stanovništva, a u članu 29
kaže se da se poslanici za to Veće biraju srazm ern o učešću te g ru p e u
ukupnom društvenom proizvodu. Prem a onome što je pretsednik rekao,
industriska' g ru p a birače 135 poslanika, poljoprivredna g ru p a 70, a *
zanatska grupa 6. Uzmimo, recimo, grupu zanatlija od 6 i pom nožim o
ta j broj sa 70.000, dobićemo 420.000, toliko otprilike iznosi broj čla
nova porodica zanatlija. U zm ite industri&ku grupu. Industriska grupa
im aće 135 poslanika;, a ako 135 pomnožimo sa 70.000 onda izlazi) dg
industriskih proizvođača s porodicama ima 10 miliona, a zem ljoradnika
5 miliona. Ja to n e razum em . Sam o ikod zanatlija se poklapa dobiveni
broj sa stvarn im -b ro jem članova porodica zanatlija.
Pretsednik: To je slučajnost što se kod zanatlija' poklapa ta j broj
sa stvarnim brojem članova porodica zanatlija.
Dr Miloš Moskovljević: Ja ću možda predložiti am andm an da se
na drugi način biraju poslanici za Veće proizvođača, da se uprosti ovaj
predloženi način biranja.
Pretsednik: U predlogu im am o ključ po kom e se u Veće proizvo
đača bira jedan poslanik n a 70.000 proizvođačkog stanovništva. P ro 
izvođačkog stanovništva ima kod n a s n ešto preko 14 miliona, a taj
broj podeljen sa 70.000 iznosi 211. N am a je ovo prizvođačko stan o v 
ništvo i, odnos prem a njem u poslužilo sam o zato da dobijem o taj ukupni
broj poslanika. Znači, sve tri grupe, bez obzira n a razlike u g ru 
pam a, biraju 211 poslanika u Veće proizvođača. P ostavlja se pitanje:
kako ćem o podeliti dalje broj .poslanika n a te tri grupe, na industrisku,
poljoprivrednu i zanatsku g ru p u ? Ovde se predlaže da se u svakoj
proizvođačkoj grupi bira onaj b roj poslanika koji je srazm eran učešću
•grupa u ukupnom društvenom proizvodu Jugoslavije koji je utvrđen u
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Saveznom društvenom planu. D ruštveni proizvod u in dustriji iznosi
608 di 607 hiljada miliona d in ara, a društveni proizvod u poljoprivredi
323.454 miliona d in ara. P rem a tom e, p ro centualni odnos društvenog
proizvoda u industriji iznosi 63% p rem a 33,3% u poljoprivredi. P rem a
tom procentualnom učešću određen je i broj poslanika za V eće p ro 
izvođača od 211, za industrisku grupu 135, za poljoprivrednu 70, a za
zanatsku 6. Sada ide p ro ced u ra d alje da s e vidi1koliko će iz ikoje repu
blike biti. tih poslanika. T ak a v je račun.
Dr Miloš M oskovljević: Ja to znam , ali ‘pak p o g ledajte da tu n ešto
ne riđe. M o ralo bi da izađe tak o da s e p o jedan poslanik u V eće pro 
izvođača bira na 70.000 pro izv o đ ačk o g stan o v n ištv a kada se za S a
vezno veće bira p o jedan poslanik n a 60.000 stanovnika. Znači da ovaj
način izbora poslanika za V eće proizvođača n ije dobar.
Pretsednik: T ak av način b iran ja poslanika za V eće proizvođača
je nem oguć.
Dr Miloš M oskovljević: P ojedinačno nije n a 70.000 stanovnika je
dan poslanik, već je globalno n a 70.000 stan o v n ištv a jedan poslanik.
Pretsednik: T o bi bio račun kad ne bism o uopšte uzeli u obzir d ru 
štveni proizvod, kad n e bism o uzeli u obzir i' učešće .pojedinih grupa u
društvenom proizvodu.
D r Miloš M oskovljević: Ja sam traim da je to pogrešno, to je cen
zus. B irajući ta k o v raća m o se na cenzus, a ne n a ličnosti. Ako biram o
poslanike za pojedine privredne g ru p e p rem a tom e šta ко}а* od tih
grupa doprinosi, onda to n ije u skladu sa osnovnim n ačelim a demokratije. U članu 7 'Predloga k a ž e se da s e svi pretstavnioki o rg an i
biraju n a osnovu jed n ak o g b iračk o g p rav a. M eđutim , mi vidimo da
ovde im am o i posredno b ira n je za’ V eće n aro d a, im am o dakle nejedna
kost, a mi tim e p o tirem o osnove d em okratije, tu nešto n ije u redu.
T reba naći neki bolji način za izbor poslanika m- V eće proizvođača,
ta k o da se n e p o g aze tem elji dem okratije.
Grga Jankez: Mi. im am o dvai veća u S aveznoj n aro d n o j skupštini..
D r Miloš M oskovljević: U stv ari im am o tri veća.
Grga Jankez: Im am o jedno veće k o je se izdvaja sam o p o odre
đenim p itan jim a, inače je o n o sa stav n i d eo S aveznog veća. Za to veće
tre b a da v aže principi koje ističe d ru g M oskovljević da sv i g rađ an i
budu jednaki i da se na određen broj g ra đ a n a bira jedan poslanik. Mi
to im am o izraženo u ovom Predlogu, ali k ad a se tiče m aterijalnih pi
ta n ja u zem lji, kada se tiče odlučivanja o budžetu, odlučivanja o d r u 
štvenom planu, onda je sasvim razu m ljiv o da ta j princip n e m ože da
važi i u ovom drugom sm islu. E vo zašto je to razum ljivo. Na ovom
stepenu razv itk a proizvodnih sn ag a i so cijalizm a kod n a s m o ram o g le
dati koliko pojedinac doprinosi. P rem a tom e, i koliko koja gru p a o d

ovih .proizvođača donosi zajednici. Ako tako postavim o stv ar, onda je
sasvim dem okratično da jedna proizvođačka grupa ikoja učestvuje v ;še
č opštem nacionalnom dohotku, čija je proizvodnja za čitavo društvo, z.a.
čitavu društvenu zajednicu veća, sasvim je razum ljivo da ta proizvo
đačka grupa ima1i jači uticaj na odlučivanje u pitanju budžeta, odnosno
društvenog plana. To je po -mom mišljenju dem okratija.
Ako bi ovi proizvodili za sebe, radili za lično bogaćenje, zato da
stiču toliko milijardi ii mili on a dinara i da odu u M onte K arlo d'a ih
prokockaju, onda je tak av cenzus. Ali, nije tak av cenzus ako proizvo
đači rade za zajednicu i ukoliko proizvode za zajednicu utoliko uče
stvuju u odlučivanju. U čl. 33 kaže se da jedno i d ru g o veće ravno
pravno učestvuju u utvrđivanju društvenog plana i 'budžeta. P rem a
tom e, n e odlučuju oni sam i o tom e, iako su oni izabrani po .tome kriterijum u, koliko doprinose društvenoj zajednici. — sa njim a učestvuje
ravnopravno i d ru g o veće k o je je 'izabrano na n ač;n kako vi kažete.
Dr Miloš Moskovljević: Ja se neću upuštati u diskusiju, iako je to
krupna stv ar, ali n e m ožem o tako olaiko uzeti princip p rem a doprinosu
u društvenom planu. I zem ljoradnici i naučnici, koji n em aju pravo glasa
za to veće, im aju zasluge u tom e doprinosu, kao n a prim er, i oni koji
su izmislili1 neku sp rav u k o ja može da stv o ri veću vrednost. Znači
d ajete prednost m aterijalu a ne ljudima, a nije zasluga sam o ljudi koji
rade u fabrici, ili k a o prim er, onih koji u Boru proizvode zlato i bakar
za koje dobijaimo krupne devize, nije sam o njihova zasluga, što njihova
privredna grupa d aje veliki doprinos, već i) mnogi d rugi doprinose tome.
Pretsednik: M i im am o dva dom a koji o ekonom sko-socijalnim pita
njim a odlučuju ravnopravno. I, ako hoćete, ovo u sm islu postavke
kakvu mi dajem o ima neko opravdanje. Z ašto? Zato što čovek kao
građanin ove zem lje učestvuje u izboru za poslanike Saveznog veća,
a onda k ao proizvođač učestvuje u izboru za V eće proizvođača. Jedan
određeni b roj g ra đ a n a ne učestvuje._ Od 17 miliona stanovnika Ju g o 
slavije tri miliona uopšte ne učestvuju zato što n e spadaju u te kate
gorije proizvođača, nego ili su penzioneri ili su slobodne profesije i ne
spadaju u te proizvođače. Tu spadaju radnici i službenici u industriji i
g ran am a k o je su pobrojane, spadaju poljoprivredni radnici, bilo pri
vatni ili u zadrugam a ili na državnim dobrim a ii spadaju zanatlije i
zanatliski radnici. Prema* tom e, oni dva p u ta glasaju što drugi g rađ an i
ne .mogu. Ja, naprim er, mogu da glasam sam o za Savezno veće. Prem a
tom e, ja ibih m o g ao da se bunim i da kažem : 'ima tu jedan dom u ikome
nem am ni aktivno ni pasivno prav o glasa.
M eđutim , šta se tim e hoće? Hoće se da postoji Veće proizvođača
gde bi proizvođač, kojil je dobio u sv o je ru k e u p rav ljan je proizvodnjom ,
sam oupravu u privredi, da on koji stv a ra višak proizvoda, da on punim
pravom saodlučuje n a to m e šta će biti i na ime čega će se (trošiti višak
proizvoda koji on stv ara. K ao što u fabrici, u preduzeću lidii na poljo

privrednim im anjim a odlučuje šta će da se radi sa viškom koji im
ostaje, tako odlučuje i o upotrebi i o podeli društvenih fondova ipreko
veća: proizvođača, koliko će se dati na škole, koliko n a vojsku, ili na
d ru g e potrebe. K ada se 'tako .postavi o v o p itanje, onda je sasvim pri
rodno da se pretstavniištvo u Veću proizvođača ne m ože računati, p rem a
brojnom odnosu p ro izvođačkog stan o v n ištv a nego prem a tom e koliko
proizvoda k o ja od .tih g ru p a p ro izv o đ ača godišnje doprinosi zajednici.
T o je princip. T ak o se, razum e se, dobi ja. da su radnici jače pretstavljeni nego- zem ljoradnici u Veću proizvođača, jer p ro ’zvode skoro
dva puta više, d aju skoro dva puta vše p rozvoda društvu nego poljo
privreda. A ko bism o p rav ili V eće p roizvođača n a bazi, koju predlaže
ili misli d a predloži d ru g M oskovljević, da, recim o, im am o 70% zem ljo
radničkog stan o v n ištv a, a radnika 20% , onda n am takvo V eće pro
izvođača ne bi bilo potrebno, jer «taj odnos je d a t u Saiveznom veću, u
S avezno veće bira se jedan poslanik na 60 ihii jad a stanovnika. N a
sv ak ih 60 hiljada stan o v n ik a je o k o četrdeset pet hiljada seljaka ii,
prem a tom e, postoji teo risk a m o g u ćn o st da u Saveznom veću hude tri
četv rtin e seljaka.
M eđutim , V eće p ro izv o đ ača sa m o za sebe ne može odlučivati ni o
društvenom planu ni o hudžetu, a n e m ože ni S avezno veće, već sam o
zajedno, kao rav n o p rav n i. P rem a tom e, k ro z Veće proizvođača dolaze
do izra žaja p ro izv o đ ači k ao takvi, k a o ljudi ikoji učestvuju u d ru štv e
nom proizvodu. T o sad rži u sebi, razu m e se, izvesnu rukovodeću ulogu
radničke k lase p rem a seljaštv u , što je п sasvim prirodno.
To su m otivi koji su rukovodili d a s e ova n o rm a za b iran je Veća
proizvođača p o stav i na način na* ikoji je p o stav ljen a. Sad u svakoj
grupi proizvođača, u grupi jedan, dva i trii na jednak broj proizvođačkog
stanovništv a dolazi isti ,bro<j poslanika. R azum e s e da je ta j broj kod
radništva m anji, kod seljaštv a je veći, a n ajveći je kod zanatlija. Bila
je osnovna n o rm a, m erilo, učešće sv a k e g ru p e u društvenom proizvodu.
D akle, ekonom ska s n a g a za zajednicu sv a k e te igrupe. M ože se biti»
protiv to g a , ali onda n ije sh v aćen a čitav a stv a r.
Dr Miloš M oskovljević: M ožda se nism o dobro raizumeli. Ja p ri
m am o v ak o k a k o je predloženo i k ak o je o b jašn jen o što se tiče ključa
u ovim , da ne kažem k u rijam a izbornim . Ja znam razloge z<bog čega
treb a da bude bolje zastu p ljen o rad n ištv o n eg o zem ljoradništvo. Ja
sa m o prig o v aram načinu k a k o se vrše izbori poslanika u Veće p ro izv o 
đača, je r tim e dolazi d o te anom alije da jedni g ra đ a n i im a ju dva glasa
a d ru g i s a m o jedan.
Pretsednik: K om e n a č ;,nu?
D r Miloš M oskovljević: Svi koji sp ad aju u priv red n e g ru p e dva
puta glasa ju : jedan put zai S av ezn o veće i drugi put za V eće p ro izv o 
đača. Ja bih to razu m eo da oni ibiraju lijude z a sindikate, ali ovde s e tiče
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narodnog pretstavništva, gde su dva ravnopravna domai, a to je ustvari
jedno telo ii u to jedno telo jedni biraiju jedanput a drugi dva puta.
To je jedna stv ar, a druga je stv ar po m om e sh vatanju da pri
vredne grane, industrija, poljoprivreda i zanatstvo n :su stv ar sam o onih
koji pripadaju tim grupam a. To je stv ar svih g rađ an a . Nije svejedno
radnicim a kako će se razvijati poljoprivreda, jer su ii om. zainteresovani
da u poljoprivredi bude što veća proizvodnja, da proizvodi poljoprivredni
budu što jevtiniji;. i zato se ne može ostaviti sam o zem ljoradnicim a da
rešavaju pitanja koja se tiču poljoprivrede. Treba i ovi da kažu svoje
m išljenje. I obrnuto, da se seljaka tiče industrija i d a i oni na nju mogu
uticati prilikom izbora. P rem a tom e, sm atram da u Veće proizvođača
kad već stv a ra m o Veće proizvođača, a ja nisam protiv toga, treba da
biraju svi građani, a to bi se moglo postići na o v aj način, k ad bi bile
liste, naprim er, od 10 poslanika za šest srezova, od njih šest poslanika
za Savezno veće, a četiri za Veće proizvođača, ali da i oni ibudu na
istoj listi. K ao što je u svoje vrem e u prvoj U stavotvornoj skupštini
bilo, kada su bilr', uvedeni kvalifikovani poslanici, iz istih razloga iz
kojih se uvode poslanici za Veće proizvodačai, onda su uvedeni kvalifikovani) poslanici.
Pretsednik: Ne znam da li su uvedeni baš iz rstih razloga.
Dr Miloš Moskovljević: Ako nije isti cilj, u oba slučaja je bila po
treba. Mi dan as im am o, istina, drugi, cilj, ali m ožem o upotrebiti isti:
metod tako da bude na listi određen broj poslanika za izborni okrug, tj.
koliko daje industrija, koliko zanati a1 koliko poljoprivreda, pa da ih
svi g rađ an i biraju. I o-nda nećem o povrediti jednakost biračkog prava,
da jedni građani biraju jedanput a drugr. dva puta, a ta k o bi i biranje
bilo prostije i m nogo lakše.
Pretsednik: Ja ne vidim, pre svega, da bi to bilo m nogo lakše.
Dr Miloš Moskovljević: Time bismo rzbeglii posredno biranje, koje
je protivno dem okratskim principima.
Pretsednik: Šta im aju tu penzioneri, privatnici,, lica izdržavana od
države, lica slobodnih profesija, trgovci, šta oni im aju sa Većem p r o
izvođača i sa izborom poslanika u Veće proizvođača. K ao g rađ an i oni
svi dolaze do izražaja birajući u Savezno veće poslanike i ti poslanici
odlučuju i o društvenom planu, i o budžetu, i o -industriji, i o potjopri,
vredi, odCučuju o svem u. Prem a tome, oni su k a o g rađ an i u potpunosti
zadovoljeni u svojim interesim a.
Ovde se radi o jednom specijalnom itelu, o telu koje pretstavlja
proizvođače. P rirodno je da to telo b:ra ju proizvođači i da u njem u oni
budu ne sam o pretstavljeni, nego da m ogu birati da bi moglii saodluči
va ti s a jednakim pravom sa Saveznim većem o tom e kako će se upo
trebni proizvod koji) oni daju društvu u ovom slučaju federaciji, koji
°n i daju u društvene fondove. Nema ni sm isla ni razloga da u izborima
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za ovo Veće, recim o, p retstavJjaju (poljoprivredu >pet srezo v a ili tri
sreza profesori, penzioneri, doktori ili šta ti ja* znam . Tu bi se i sami»1
seljaci po b u n ili Oni će birati sv o je ljude, iz sv o g a staleža, iz sv o je p ro 
fesije preko svojih zem ljoradničkih zadruga, u okviru svojih zadruga
i znaće da o n a j koji o d e u V eće proizvođača, d a je to z-aista njihov
poslanik.
Dr Miloš Moskovljeviić: N em a tu »svoje«, to je sv e naše.
Dr Hinko Krizman: M i sm o pom ešali načelnu diskusiju sa disku
sijom u pojedinostim a. O ve stv a ri tre b a lo je iznijeti u načelnoj diskusiji.
Jasn o je d a n e m ože d a-b u d e d rukčije k ad a sm o sv a ta načela već pri
hvatili u načelnoj diskusiji. K ad bii V ijeće proizvođača bilo sam o, kada
bi ono su v eren o odlučivalo o svim a p itan jim a, kada ne bi bilo koordi
nacije 'između S av ezn o g vijeća
i V ijeća p ro izvođača, onda bi> bMi
opravdani p rig o v o ri p ro tiv o v ak v o g s a sta v a V ijeća proizvođača. Ali je
jasna s tv a r da su in dustrija ii poljoprivreda dve n o g e jednog tijela, jed
nako važne, k o je m o raju biti jednako č v rste ii’ napredne ako treb a to
tijelo dobro da* funkoioniše. P ro g re s njihov je m eđusobno uslovljen.
P ošto postoji ko o rd in acija jednog i' d ru g o g (tijela, nem a opasnosti od
neke diskrim inacije p re m a .poljoprivredi.
Pretsednik: D rug M oskovljević je isu više nekako izdvojio p oljo
privredne p retstav n ik e od industriskih pretstavrtika, kao da će svaki za
sebe odlučivati. Oni će u Veću p roizvođača zajedno -rešavaiti i o p oljo
privredi i o industriji. K ao što će radnici m oći odlučivati o poljoprivredi,
tako će i seljaci' m oći re šav at i o industriji.
Dr Hinko Krizman: U ostalom , Savezno vijeće paziće n a usklađi
v an je tih in teresa.
Pretsednik: O čigledno je d a je p ita n je k o je je p okrenuo d ru g M o
skovljević načelno p itan je. To n ije greh, naša je p rak sa drukčija: neka
drug M oskovljević form uliše sv o j (am andm an i onda ćem o diskutovati
o njem u.
D rug Đ ordević bi h teo n ešto da kaže.
Poverenik Vlade F N R J d r Jo v an Đ ordević: Ja bih želeo sa m o n ek o 
liko reči d a k ažem povodom o v o g a što je izneo d ru g M oskovljević.
D rug M oskovljević uglavnom .ide n a p retstav n ik e potrošača a n e pro
izvođača. V'i hoćete sve g ra đ a n e , a oni su zainteresovani kao potrošači'.
M eđutim , kada pođem o od to g a da mi hoćem o p retstav n ik e proizvo
đača, onda se neizbežno nam eću d ru g e n o rm e od onih k o je zahteva
jedno p retstav n ičk o telo p o tro šača, k o je se, u stv ari1, poklapa sa opštem
političkim p retstavničkim telom .
S d ru g e stra n e , kada se radii- o ekonom skom pretstavničkom telu
onda im am o raznih v a rija n a ta . I u teo riji i u praksi; uvek su izvesne
društveno-ekonom ske sn a g e biile p retstav ljen e ia- ne svi g rađ an i1. Jedni
92

pretstavJjaju rad, drugi- kapital. Tako se radi u buržoaskoj demokra,t!i;i
p onda se vrši. diskrim inacija prem a radnicima ako su pretstavnici kapi
tala dobili, ako ne više, .a o n o koliko i radnici. Onda su neki tražili pretstav ništvo porodica itd1. M eđutim, naša je koncepcija jasna ii, odgovara
našem razvitku i našoj dem o k ratiji: proizvođači a n e potrošači.
Josip Rus: U vezi ovog objašnjenja m ožda bi! M o dobro da se u
članu 30 stavi »u svakom srezu odnosno gradu« na čijem je području
izabran, tak o da bi form ulacija bila jasna.
Pretsednik: Ja ne sm atram da bi to bilo potrebno. To treb a da o sta 
vim o izbornom zakonu. Čini mi se da neće bife n i m ogućno. Kod zan a
tlija je isključeno.
Dr Hinko Krizman: To je nem ogućno: sto srezova biraju 20 .posla
nika u V ijeće proizvođača sa sektora poljoprivrede.
Pretsednik: To m oram o ostaviti da reši' izborni zakon k ak o će se
v ršiti taj izbor. Uzmite, naprim er, neke ličke srezove. To nije ta k o veliki
te re t i može čovek da se brine .za četiri! sreza. Ш, «tamo g d e će biti
sedam ili osam srezova sa jednim podanikom . To je onda nem ogućno
»i m oram o tražiti neko dru g o rešen je. No možemo da kažem o »u svakom
sre z u odnosno gradu«.
Dr Rade Pribićević: J a bih hteo isto tako nešto da kažem povodom
•člana 30. Stavio br'h i jedan predlog. Evo u čemu je stv ar. Ja mislim da
je ona opšta odredba o opozivu narodnog poslanika sam a za sebe do
voljna, i za .poslanike Saveznog veća i za poslanike Veća proizvođača.
U ovom članu, m eđutim , nalazim o u zadnjem stavu odredbu da posla
niku .prestaje m andat ako trajn o p restane biti pro'zvođač ili ako promenii .proizvođačku grupu u kojoj je izabran. Meni' se čini da je to
nezgodno. Nezgodno je na svaki n a čin staviti tu odredbu ovde. Ako je
potrebno da takvom p restane m andat on se m ože opozvati. M oglo bi
■Se desiti da jedan poslanik dva ili. tri iputa m enja igmpu. M eni1 je d o 
voljno ono što se kaže u opštim odredbam a o poslanicim a, .a ceo ovaj
-stav treba izostaviti. I za jednu i za drugu grupu poslanika dovoljno je
kada postoji odredba da m ogu biti opozvani. M ože biti i slučajeva da
jedan poslanik koji. je proizvođač prom eni gru.pu s tim da s e zai pola
godine vrati. A onda prem a ovim odredbam a gubi m andat.
Pretsednik: Time n a sta je situacija da oni koji su g a izabrali ostanu
bez ipretstaivnika u Parlam entu.
Dr Rade Pribićević: O stajali su i do sada. Ljudi su išli u diplom a
t u pa se 4— 5 godina nisu vraćali. P rem a ovom e k ak o je sada formuli
ra n o položaj poslanika Veća .proizvođača je zn atn o oslabljen. Stoga
mislim da je dovoljno ako se ostavi m ogućnost da s e o n aj ikoji ode iz
proizvođačke grup e s tim da se u nju više n e vraća, opozove. Mi o v a 
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kvom odredbom slabim o položaj poslanika Veća1 proizvođača prem a
poslanicim a S aveznog veća.
Pretsednik: U neku ruku jeste tako, »ali je razlog to m e ta j što su
poslanici V eća pro izv o đ ača shvaćeni p rem a čl. 28 kao pretstavnioi pri
vrednih o rg an iz acija, a ne kao p retstav m ci proizvođačkih m asa, dakle
oni su p re tsta v m c i određenih privrednih o rg an iz acija. Razum e se, kada
p restan e biti pro izv o đ ač uopšte ili kad a iz jedne g ru p e proizvođačke ode
u drugu, k^da napusti1industriju pa ode na selo. u poljoprivredu ili kada
iz poljoprivrede p ređ e u 'industriju — onda je očigledno da ne treb a da
ima pnaivo d a zastupa d alje onu g ru p u iz koje je izišao, koja g a je birala-a kojoj on više ne pripada. Ja mislim da o v o neophodno treb a da o stan e.
Tu mi zaštićujem o proizvođačku grupu da; ne bi o stala bez pretstavnik.i.
D r Rade Pribićević: Ja se bojim da m ožem o na ta j način naše po
slanike izvrći lokalnom pritisku koji je neopravdan.
Pretsednik: Lokalni p ritisak m o že doći do izražaja sam o pri o p o 
zivan ju, sa m o tu a ovde ne. A ko je on sam n ap u stio industriju i o tiša o
u zan a tstv o i]ii u poljoprivredu, on n e m ože više da zastupa i da bude
pretstavnik industrije. Ali ako je on p re s ta o da bude proizvođač recim o
na drebanku p a o tiša o u ad m in istrativ n e činovnike, to ne znači da ne
m ože da/ bude 'i d alje p retstav n ik .
D r Rade Pribićević: Ne znam da R će to ta k o biti'. A ko ga, n ap rim er,
neki direkto r kom e se ne sv iđ a, prebaci iz proizvodnje u adm inistraciju,
onda proizvođači1g u b e jednog sv o g zastupnika.
Pretsednik: T o su d ru g e stv ari.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: A ko o stan e u preduzeću neće g a izgubiti. T o će biti sa m o u slu čaju ako ta j čovek ide u
adm inistraciju, u neki s e k re ta rija t. To će, bez sum nje, biti već izuzetnislučajevi
Pretsednik: A ko o s ta n e službenik u sam om preduzeću neće izgub*tž
m andat. Ja m islim da n e bi bilo p rav iln o svesti1p restan ak m an d ata s a m o
nai opoziv. O poziv je jedna m era k o ja s e preduzim a onda kada biračk o
telo izgubi poverenje u sv o g poslanika kad a o n o ne želi više imatii n jeg a
za poslanika. O vde se, m eđutim , n e radi o nepoverenju.
Dr Hinko Krizman: U izbornom zakonu treb a predvidjeti zam jenike.
Pretsednik: U p red n ac rtu tog zakona nism o predvidelo, b iran je zam enika. M eđutim , to je v ažn o p itan je. Ja sam sad a p o stao pristalica
te ze o b iran ju zam enika. 0 to m e ćem o nak n ad n o razg o v a ra ti, jer ovde
nem a potreb e da se to predvidi; to treb a da se unese u sam izborni
zakon.
Ja sa m bio zab o rav io dai kod čl. 30 predložim jednu m alu stilsku
izm enu. U d ru g o j rečenici sta v a 2 tre b a lo bi u m e sto reči » P rav o da
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budu birani u Veće proizvođača im a ju ...« staviti' reči »Za člana Veća
proizvođača1 mogu biti b ira n i.. .«. To bolje odgovara stilu kojim je
formulisan ceo ovaj član.
Dr Miloš Moskovljević: Zašto sli uopšte ovde istaknuti oni proizvo
đači koji su birani u sindikalne organizacije? Oni su proizvođači pa,
prem a tome, im aju prav o da budu birani u Veće proizvođača. Oni pri
padaju svojoj proizvođačkoj grupi.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Tu se rad'-, o licima
koja su iz išla iz proizvodnje i nalaze se u izvesnoj izbornoj funkciji u
nekom sindikatu. On je izabran za funkcionera i, zato ne bi m ogao da
bude biran u Veće proizvođača, jer više nije proizvođač.
Dr Miloš Moskovljević: Prilikom sreskih izbora biilo je slučajeva da
ponegde nisu birali one koji su radili u upravnom odboru neke zadruge.
S m atralo se da takvi funkcioneri ne treba da budu birani. Ja mislim da
je to pogrešno.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Zakon o narodnim od
borim a uže je to teoretski postavio. Tražilo se neposredno učešće u pro
izvodnji. Ovde je, međutim , stvair š 're postavljena.
Pretsednik: Ja nrslim da možemo sada preći na član 33.
Dr Miloš Moskovljević: Stilizacija prve tačke, da Savezno veće i
Veće proizvođača, ravnopravno učestvuju , »u odlučivanju o prom eni
U stava« ne izgleda mi najuspelija. Zašto ne bi tu sta ja lo »u prom eni
U stava«. O vako izgleda k ao da veća odlučuju o tom e da li će neko
drugi prom eniti U stav ili ne. Kao što su ona učestvovala u donošenju
U stava, tako treb a sad'a da- učestvuju i »u prom eni«.
Pretsedn'ik: Ja mislim da je ovaj. stav ipak baš stilski bolji. М ’
dajem o vedrima ravnopravnost u donošenju odluke o prom eni1 U stava.
Kako bi to stilski izgledalo kada bism o kazalii d a »ravnopravno uče
stvuju u promeni U stava«. Oni u prom eni U stava ne učestvuju, već
učestvuju u donošenju odluke o tome. Ja mislim da je stilski sigurno
bolje ovako k ak o je tu rečeno.
Dr Miloš Moskovljević: Ja bih predložio da se kaže »u m enjanju
U stava«.
Pretsednik: To bi već bilo nešto drugo. No, m eni ipak daleko lepše
zvuči ikad kažem o »u odlučivanju« o tom m enjanju.
Dr Miloš Moskovljević: Ja sam već kazao razlog. Stavljam primedbu zbog to g a da se ne bi razum elo d a neko drugi m enja U stav.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: To isto im am o i u čl. 15
u tač. 1, i to dvoje je vezano i dosledno sprovedeno. Zbilja ije izraz
m alo nezgodan ali je postavljen za to da se istakne to aktivno učestvo
vanje u prom eni.
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Pretsednik: M ogli 'bismo da p okušam o da -popravimo izraz, da« k a
žem o »donošenje« i »m enjanje« Ustava». Ali tre b a da se v ratim o i na čl.
15 'i da tam o pro m en im o izraz j da k ažem o um esto »1) odlučivanje o
prom eni U stava« — »prom ena U stav a« a na ovom m estu »o prom eni
U stava« (P rim a se).
Dr Miloš M oskovljević: Im am još jednu jezičnu prim edbu, .i ovde
k ao i u čl. 15 gov o ri s e o donošenju isključivih zakona, osnovnih zakona
i opštih zakona. N isam bio o n o g tren u tk a ovde kad a ije čl. 15 p retresan
pa bi molio d ru g a dr Đ ordević 2 da objasni razlog zašto se u p o treb lja/a
izraz isključivi sav ezn i zakoni. P o m ogućnosti tre b a reći »isključivo
savezni zakoni«. T o »isključivi sav ezn i zakoni« ne zvuči dobro.
Pretsednik: Mi sm o ta m o u članu 15 podelili sav ezn o zakonodav
stv o u tri v rste: prvo, isključivo zakonodavstvo, -to.znači o n o k o je do
nosi sauno S av ezn a skupština« i' važi za sv e; o snovne zakone 'isto tako
donosi S av ezn a skupština, ali republike m ogu donositi dopunske zakone
nai osnovu njih, a o p šti zakoni su oni koji d aju sa m o izvesne načelne
postavke n a osnovu kojih republike donose sv o je zakone. U članu 15 je
rečeno da* u isključivu n ad ležn o st S av ezn e skupštine spada ta k v o isklju
čivo zakonodavstvo. T aj term in >je upotrebljen zato da b'i s e pravila
razlika izm eđu isključivo sav ezn o g od osnovnog i opšteg zak o n o d av 
stv a . U članu 15 to sasv im dobro zvuči. O vde već m ožda -manje -dobro
zvuči kada s e g o v o r io isključivim saveznim zakonim a. Ovde reč »isklju
čivih« m ože potpuno da se izbaci p o što s e iz čl. 15 vrlo llepo vidi- da to
spada u isključivo zakonodavstvo.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Ima dvosm isleno
značenje.
Pretsednik: Ja bih to« izbrisao -pošto je suvišno. Da li se slažete s
tim ? (Slažem o).
Gojko Garčević: U čl. 15 brisali sm o ». . .privrednih o rg an izacija >
u s ta n o v lje n ju ...« p a ibii treb alo i ovde b risati »privrednih o rg an izacija
i ustanov ljen ju « ta k o da o s ta n e »o ustan o v ljen ju d ru štv en o g doprinosa
i «poreza«.
Pretsednik: V rlo dobro.
Gojko Garčević: D alje, 6matr«am d a b i u ovu g ru p u zakona, u čijem
donošenju u čestvuje i Veće pro izv o đ ača, treb a lo uneti i zak o n e koje sm o
n ak n a d n o uneli u čl. 15 o su zb ijan ju stočnih i biljnih bolesti, jer je to
jedini zakon iz oblasti poljoprivrede koji donosi Savezna skupština.
Pretsednik: Da u sv o jim o to i ovde «pošto sm o i tam o uneli. M eđutim ,
u d ru g o m O dboru to nisu prim ili i d ru g iKa-rdelj lima sv o je «razloge
p ro tiv. S ada mi m ožem o to u redakciskoj k om isiji raspraviti. N e m o
ra m o to sa d a učiniti, ali to treb a imati» n a um u ikada se ibude «radilo u
redakcion o j kom isiji. U Zakonođa-vnom odboru S aveznog veća nisu
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primili ni. da poštansko-telegrafsko-telefonsko zakonodavstvo ni veteri
narsko zakonodavstvo idu u isključivo savezno zakonodavstvo.
Dr Miloš Moskovljević: U tačk i 7 ima nezgodnih stilizacija. Kaže
se »u donošenju odluke o oceni saglasnosti«. Im ate tri imenice, i ja
mislim da treba o vako reći »u donošenju ocene o saglasnosti između
republičkih ii saveznih zakona« ili »u donošenju ocene o saglasnosti«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordevlić: T reba izbaciti reč
»ocena«
Pretsednik: Reč »ocena« m ože da se izbaci. U članu 33, u tački 3,
prvi red, iza reči »zakona« treba staviti' dve tačke, .a u 'pretposlednjem
redu iza reči »opozivanju« treba staviti »narodnih«. Za tačku 7, koju
ste ma-lopre kn'tikovali, u kojoj sm o reč »ocenu« izbacili; predlaže se
drugačija formulacijai: »7) u donošenju odluke o saglasnosti republičkog
ustava sa saveznim U stavom kao i o saglasnosti republičkog i saveznog
zakona sa saveznim U stavom , ako su oba doma; učestvovala u dono
šenju saveznog zakona«. Čini mi se da je ovo potpunije. K ao što se vid5,
ova form ulacija ništa ne m enja već sam o dopunjuje: jasnije govori da.
se radi o saglasnosti republičkog ustava sa saveznim U stavom . Ima li
još 'prim edaba? (N em a). U sv ajate li ovo? (U svajam o).
Prelazim o na član 35. (Čita). Ima li prim edaba?
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Da li »zasebno« ili
:»odvojeno« ?
Pretsednik: M ožem o staviti »odvojeno« um esto »zasebno«. Imai 1'
još ko šta da ipnmeti? (N em a). Pošto daljih iprimedaba nem a idemo na
■član 36. (Čita). Imam jednu n ap o m en u ...
Fadil Hodža: Im am o am andm an za* tačku 5) k o ji niste pročitali.
Pretsednik: Tačno. Iza tačke 4 ubacuje se nova taöka 5), koja
•glasi) »bira i razrešav a članove jedinstvenih odbora1 ii kom isija Savezne
narodne skupštine«.
Dr Miloš Moskovljević: Reč »jedinstvenih« je rusizam .
Gojko Garčević: Ja mislim da ibi! m ogla da ispadne reč »jedinstve
nih«. Im am o jedan pojam : »N arodna skupština« on o b u h v a ta 'i jedan i1
i drugi dom.
Pretsednik: Izostavim o onda izraz »jedinstvenih«.
Dr Miloš Moskovljević: Molio bih jedno objašnjenje. I u ovom
Članu i ran ije govori se baš u zaglavlju »2. U stro jstv o Savezne narodne
skupštine«, a ja ne znam da 3'i1će biti zvaničan naziv »Savezna narodna
skupština«.
Pretsednik: Da, to će biti naziv. Z ato im am o u tački 4 da stavim o
'veliko »S« kod Saveznog vrhovnog suda pošto će to bit? njegovo ime.
7
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Z atim , u tački 7 treba izbrisati onu zapetu u prvom redu iza reči »m an
data1«, a zatim 'brisati 'i ovo: »o p restan k u okolnosti zbog kajih je m an
dat Skupštine bio produžen«, ta k o da ta čk a 7, nova tačk a 8, glasi: »8)
odlučuje o produženju sv o g a m an d ata k a o i o svom raspuštanju pre
isteka vrem ena za koji je Skupština izab ran a, u tv rđ u je prestanak okol
nosti zbog kojih je m an d at Skupštine bio produžen.
Dr Miloš M oskovljević: N ije zgodno reći » u tv rđ u je p restan ak
okolnosti«.
Pretsednik: P a Skupština je ta koja je nadležna da utvrdi da su
prestale okolnosti zbog kojih j e produžen m andat.
D r Miloš M oskovljević: Stilski ne valja.
Pretsednik: Šta- üm ate ibolje da predložite?
D r Miloš M oskovljević: » U tv rđ u je p restan a k okolnosti kada je
m andat Skupštine hio produžen«.
Dr Rade Pribićević: Z ar n ije ovako bd ije »odlučuje o produženju
svoga m an d ata« .
Pretsednik: Ali ona odlučuje da produži sv o j m an d at, naprim er,
zbog ra tn o g s ta n ja , i k ad te ra tn e okolnosti p restanu, Skupština će toutvrditi, to je st u tv rd iće da su te okolnosti zb o g kojih je sebi produžila
m an d at prestale, p a će p re s ta ti i njen m an d at. Tu s e n e navode okol
nosti u kojim a o n a tu odluku m ože da donese-. To sm o ostavili u nadle
žnost Skupštine. S am o ne bism o m ogli ito ta k o izraziti: »odlučuje o n a 
stan k u i p restan k u okolnosti«, n eg o m o žem o reći d a odlučuje o pro
duženju sv o g a m an d ata pođi određenim okolnostim a1.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: P a k aže s e pod kojim
uslovim a m ože odlučiti, da s e produži m an d at.
Pretsednik: P a gde s e to g o vori?
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: P a kaže se da ona to
m ože u slučaju ra ta ili drugih vanrednih prilika. T o je n čl. 21.
Pretsednik: P o što sm o to rekli u čl. 21 ovde n e treb a o b jašn jav ati.
D r Rade Pribićević: M ožda bi s e ovde m oglo izostaviti ako već
im am o tam o.
Pretsednik: M ožem o k a z a ti »odlučuje o produženju svoga m a n 
d a ta , o svom rasp u štan ju p re isteka v rem ena1za k o je je Skupština iza
b ran a k a o i o p restan k u o k o lnosti zbog kojih je m an d at Skupštine bio
produžen«. Meni s e čini da je o v o najbolje.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Z ašto »odlučuje o p re
sta n k u okolnosti«? Z nači da n e p re sta ju okolnosti zbog kojih je m a n d at
bio produžen.
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Pretsednik: K ako bismo rekli?
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: O vako bih rekao: »da
su prestale okolnosti zbog kojih je m andat Skupštine bio produžen,«.
Pretsednik: Dobro. Znači ovako: »odlučuje o produženju m andata
Skupštine, o svom raspuštanju pre 'isteka1vrem ena za koje je Skupština
izabrana k ao i- o tom e da su prestale okolnosti zbog kojih je m andat bio
p ro d u žen .. .«. Ima Ji još pr'm edaba n a član 36? (Nema).
Prelazim o na član 37. (Čita). Ima lij prim edaba? (N em a).
Prelazim o na član 38. (Čita). Ima li prim edaba?
Gojko Garčević: U stavu trećem čl. 38 mislim da su izlišne reči
»ni posle toga«, jer u prva dva stava' govorim o k ao da je postignuta
saglasnost. Ako svaki dom ima p rav o da predloži promene, a prem a
drugom stavu te prom ene su i prihvaćene, onda nem a spora, pa. zašto
u stavu 3 treb a da stoji »ni posle toga«.
Sulejman Filipovič: Zašto u ovom članu nije predviđeno da se u
slučaju sporova izm eđu dom ova pristupi! referendum u? Z ašto je pred
viđeno da se skupština, rasp u šta? Možda bi bilo lakše bolje predvideti
referendum .
Pretsednik: Mi mislimo da referendum nije neko sredstvo koje
treba potezati za svaku stv ar. Ako su dva dom a učinila lizmeđu sebe
više napora da se sporazum eju,
u tom e nisu uspela, onda neka se
Skupština raspusti, n ek a se raspišu izbori za novu Skupštinu. I to je u
suštini referendum : narod će odlučiti na izborim a, presudiće se ta j spor
n a izborim a. Mislili sm o da je nezgodno ovde predvideti. referendum .
Grga Jankez: M ožda bi bilo bolje da Skupština o to m e odluči, tj.
da se spor iznese na referendum Uli da se raspusti. Skupština |i: raspišu
novi izbori.
Pretsednik: Skupština im a pravo svako pitanje, čak i izglasani
zak o n ,.d a stavi na referendum . Jma p rav o da iznese na referendum
sve ono što sm atra da se referendum om m ože bolje rešiti nego raspu
štan jem Skupštine. P rem a tome, iako se ovde izričito n e spom inje re
ferendum , i on stoji na raspoloženju N arodnoj skupštini1.
Grga Jankez: Ako su u pitanju krupnije stvari, krupnija neslaganja
po krupnim , .principijelnim pitanjim a pa uz sv e n ap o re n e dođe do saglasnosti, onda je bolje ići na rasp u štan je Skupštine. Ali, kada se radi o
sitnijim pitanjim a, onda je bolje ići na referendum nego na ponovne
izbore.
Pretsednik: Skupština im a različitih mogućnosti! da odloži sporna
pitanja; predlagač zakona, naprim er, m ože d a povuče svoj predlog.
P ostoje i dru g e m ogućnosti po ovom zakonskom predlogu. U ovom
slučaju mislilo se da treba ostaviti, m ogućnost raspuštanja Skupštine i
raspisivanja novih izbora. Ima li još prim edaba? (Nema).
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P rem a tom e, član 38 usvojen je s tim da se u 3 stavu, 1 red, brišu
reci »ni posle toga«.
P relazim o na član 39. (Čita član 39).
Pretsednik: Im a ili prim edaha?
Gojko Garčević: S m atram da stilizacija d ata u čl. 39 n e obezbeduje
rav n o p rav n o st dom ova. Radi se o rešenju sukoba koji m ogu iskrsnuti
izm eđu dva dom a i u tom slučaju rešen je to g spo rn o g p itanja iznosi se
na zajedničku sednieu oba dom a. Domovi, nem aju jedna,k broj članova,
S avezno veće im a zn atn o veći broj članova od V eća proizvođača i kada
na ta j način p o stav im o tu s tv a r da se rešava n a zajedničkoj sednici',
onda dolazim o do to g a da će p rak tičn o i iteoretski doći. do n ad g lasa
v an ja S avezn o g veća n ad Većem proizvođača. Ja, mislim da zato treba
o bezbed'ti ili ikvalifikovanu većinu ili rešev an je većinom glasova čla
nova oba dom a.
Pretsednik: S jedne stra n e , ja razum em ovo što iznosi Garčević.
S avezno veće ima. veći broj poslanika, V eće pro izv o đ ača ima m anji
broj poslanika, p retp o stav k a je da je celo S avezno veće za a celo Veće
proizvođača p r o tiv i onda je ja sn o da je V eće p ro izv o đ ača nadglasano.
S d ru g e s tra n e , ako 'kažem o većinom članova jednog i d ru g o g dom a,
onda m ožem o da do đ em o u situ aciju da Skupština ne m ože doneti
nikakvo rešen je: sv a k o veće glasa k ak o hoće, ia* tu onda nem a rešenja.
M eđutim , lipak tre b a rešiti spor.
Gojko Garčević: Aiko bism o ostali pri. ovakvoj form ulaciji imali
bism o d rugu nepravilnu soluciju, onda treb a naznačiti da je potrebna
k vali f'i,kovan a većina.
Pretsednik: Recimo, m ožem o da stav im o da treb a da g la sa dve
treć in e ili tri petine od svih poslanika,.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordevtfć: N išta s e tu u stv ari ne
m enja u principu da ipak S av ezn o veće dobije p rev ag u . U principu se
ne m enja, m ožda' se k v an titativ n o m enja.
Pretsednik: N ešto s e ipak m e n ja. Recimo, 'kazali sm o da oba dom a
zajedno im aju 559 p o slanika: S av ezn o veće im a 348 poslanika a Veće
proizvođača 211. Znači, polovina, je 280 plus 1. Jedna petina hi bila,
112, a tr i petine 336 poslanika. T o je prilično više od broja poslanika
V eća pro izv o đ ača; to je sk o ro pun broj poslanika S aveznog veća.
Gojko Garčević: J.a m islim da foii ibUo dovoljno da s e po spornim
p itan jim a n a zajedničkoj sednici odluka donosil većinom od tri petine
prisutnih poslanika.
Pretsednik: Ja mislim da s e o spornim p itan jim a nadležnosti između
dom ova .može resa v ati kvalifikovanom većinom od tri petine prisutnih
iposlaniika.
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Grga Jankez: Da li se misli na to kada rešavaju zajedno?
Pretsednik: Da, kada oba dom a rešavaju ikao jedno telo, oni uvek
na zajedničkoj sednici rešavaju tkao jedno telo.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Prvo, za zajedničku
sednicu se traži kvorum : većina poslanika jednog i drugog dom a.
Pretsednik: U članu 60 stoji da na zajedničkoj sednici m ora da bude
prisutna većina članova oba doma, a punovažne odluke donose se pro
stom većinom glasova, sam o se odluka o oceni sag lasn o st5 republičkog
ustava k ao ii republičkog i saveznog zakona sa saveznim U stavom
donosi ako za tu odluku g lasa većina članova: oba doma.
Dr Hinko Krizman: N a zajedničkoj sjednici domovi su ravnopravni.
Pretsednik: Na zajedničkoj sednici domovi glasaju i1 rešavaju za
jedno; oni su uvek ravnopravni.
Gojko Garčević: Sm atram da je to nešto specijalno u pogledu n a
čina rešavanja sporova o nadležnosti' između dom ova. V rlo je važno
pitanje nadležnosti; da li će učestvovati Veće proizvođača ili ne.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Precizno su utvrđene
nadležnosti dom ova.
Pretsednik: Postoji m ogućnost da dođe do spora o nadležnosti iz
među dom ova i radi se o tom e da, nađem o pravno rešen je za takav spor.
Gojko Garčević: Ja predlažem d'a na k raju čl. 39 dodam o »kvalifikovanom većinom od tri petine«.
Pretsednik: M ožem o dodati »prostom većinom od tri -petine p risu t
nih članova«.
Grga Jankez: Ja mislim da kada se u ovom članu govori o zajed 
ničkoj sednici treba izostaviti! reči »oba doma«.
Pretsednjik: M ožem o na k raju čl. 39 da dodam o: »većinom od tri
petine prisutnih narodinih poslanika«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Ja n e znam da li m o
žem o brisati »oba dom a«?
Pretsednik: K ada se govori o zajedničkoj sednici podrazum evaju
se oba dom a.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Mi sm o tu term in o 
logiju dosledno sproveli da n e bi bilo su m n je u to da je zajednička sednica — sednica. oba dom a. To je dosledno eprovedeno ii to, po mom
mišljenju, ne treba brisati.
Šta će biti ako se u rešavanju sporova o nadležnosti nzmeđu d o 
m ova ne postigne resen je većinom od tri petine prisutnih poslaniika?
Pretsednik: Onda spor nije rešen.
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Grga Jankez: Odložiće se rešenje spornog pitanja za sedam dana.
Pretsednik: N e radi s e tu o od lag an ju sp o rn o g pitanja, već o tom e
da spor u tom e slu čaju o s ta je nerešen.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Z ato je ii, došlo rešen je
da se d aje izvesna p re v a g a S aveznom veću, što, mislim, n e sm eta.
S avezn o veće je u izvesnom sm islu jači dom, ima više kom petencija.
Dimitrije Bajalica: Ja (predlažem da rezervišem o čl. 39.
Pretsednik: U zim ajući u obzir to da sh v a ta m o Saveznu narodnu
skupštinu k ao celinu kad radi na zajedničkim sednicam a i da o svim
stv a rim a odlučuje p ro sto m većinom glaso v a, osim o prom eni U stava,
ja bih n a jra d ije o sta v io prvobitnu form ulaciju ovog člana. (P rim a se).
P re m a tom e. član 39 je usvojen bez izm ena.
P relazim o na, član 40, ran ije član 39. (Čita član 40).
Da L; bi m ožda bilo bolje da u stav u 2, drugi red, stav im o »za rad
privrednim o rg an iz acijam a « , to jest, d a je se preporuka za rad pri
vrednih o rg an iz acija.
Grga Jartkez: D rugi s ta v m o g ao bi da glasi: »V eće proizvođača
m ože u okviru p ra v a određenih zakonom donositi odluke o radu pri
vrednih o rg a n iz a c ija , državnih o rg a n a i sam oupravnih ustanova«.
Pretsednik: N e radi s e »o odlukam a o radu«, već o ocenjivanju
■rada.
U prvom sta v u , 3 red', ispred reci »iprivredne« m ožem o staviti
»iz oblasti«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: (Zašto je po treb n o da
n a g la ša v a m o ovo rečju »tih« privrednih o rg an izacija. U drugom redu
d ru g o g sta v a , iza reč; » o rg an izacija« m ožem o da stav im o zapetu i da
brišem o »i«.
Pretsednik: Tu s e misli' n a o n e koji su g o re. Z ato je bilo o v o »i«.
Ninko Petrović: O vo tre b a da ćma više operativni k a ra k te r, jer
V eće p ro izv o đ ača m o že d a donosi» i u red b e proizvodnog k a ra k te r a.
Pretsednik: U prvom s ta v u s e rad i o d av an ju p reporuka, a u d ru 
g o m o donošenju odluka. Ali te odluke se m ogu doneti1 u okviru p rav a
k o ja su o dređena zakonom . Znači, zakon m ora da predvidi' da V eće
p ro izv o đ ača m ože donositi ta k v e i- ta k v e odluke ii o to m e i tom e. Te
o d lu k e su onda o b av ezn e za priv red n e o rg an izacije, d ržav n e o rg an e i
sa m o u p ra v n e ustanove. Što s e tič e preporuka, o n e su sa m o m o raln o
o b av ezn e. T o su p rep o ru k e k a o i sv e p reporuke. V eće proizvođača ih
donosi, a-li zavisi od privrednih o rg an izacija h o će li da ih p rim e ii da' ih
izvode.
102

L

Dr Hinko Krizm an: Ja mislim da ovo »odluke« treba da se izostavi.
A ko zakon bude odredio da se donesu odluke, onda će ih Veće proizvo
đ ača doneti.
Pretsednik: Ali, zakon to m ože d a propiše ako mu je to .pravo dao
U stav. P otrebno je da to bude Ustavom predviđeno.
Dr Miloš M oskovljević: Ja 'bih nešto -rekao o prvom stavu. Ako
Veće proizvođača ima p rav a davati preporuke direktno proizvođačim a,
onda bih predložio drukčiju stilizaciju, da bi bilo jasnije. O na bi glasila
ovako {čita): »Veće proizvođača može d avati preporuke privrednim
organizacijam a za njihov rad, državnim organim a i sam oupravnim
ustanovam a o pitanjima, privrede, rada i socijalnog osiguranja«.
Pretsednik: P reporuke koje Veće proizvođača treb a da daje odnose
se na p itanja iz oblasti privrede, rada i socijalnog osiguranja, ibilo da se
preporuka čini privrednoj organizaciji, državnom org an u ili sam ou
pravnoj ustanovi za njihov rad.
Dr Miloš M oskovljević: Onda je potrebna drukčija stilizacija.
Pretsednik: Molim vas d ajte predlog.
Dr Miloš Moskovljević: Predlažem ovako (čita): »Veće proizvo
đ ača m ože davati preporuke privrednim organizacijam a za njihov rad
i državnim organim a ; sam oupravnim ustanovam a u pitanjim a iz obla
sti privrede, rada i socijalnog osiguranja«.
Pretsednik: To je u redu. Ima li još prim edaba? (N em a). Onda
idemo dalje. Član 40 p o staje član 41. (Čita član 41).
Ninko Petrović: M ; ovde govorim o o verifikaciji m andata, a još
u čl. 32 govorim o o opozivu. To nije logičan red da se prvo govori; o
•opozivu a posle o verifikaciji m andata. Misi mi d a bi ovaj član tiebalo
da dođe k ao čl. 32.
Pretsednik: Ja se n e bih složio s tim za to što napred stavljam o
principe po kojim a su veća sastavljena, kako se biraju čtd. I sasvim je
na svom m estu da se k aže napred da birači im aju p rav a da opozivaju
svoje narodne poslanike. Zatim se predviđa: k ak o rade Savezno veće i
V eće proizvođača, kao i to u kojim stvarim a rade ravnopravno, u
kojim zajednički, kako odlučuju. Ovde govorim o o tom e da sam i reša
v a 1ju o verifikaciji! m andata. To nema veze sa opozivom.
Ninko Petrović: M> ovdie govorim o o radu i o načinu rada veća i
tek kada sm o to izložili onda govorim o o verifikaciji.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Mi im am o dve grupe
•odredaba. Jedna g ru p a je posvećena dom ovim a i tu dajem o principe
sistem a. Posle tog a se prelazi na prava. Logično je da kod pitanja
izbornih principa dođe ii opoziv, a ne kod pitanja verifikacije. Ovde su
stv a ri logično i jasno povezane.
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D r Miloš M oskovljević: Z ar л е b' bilo bolje da kažem o da Saveznoveće i V eće proizvođača posebno rešav aju o verifikaciji m an d ata svo
jih članova.
Pretsednik: Ne radi s e o lo m e da ili, zajedno iilil odvojeno, nego dasam i rešav aju .
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: V ažno je da o verifi
kacije definitivno odlučuju sam a' veća, a nem a neke kom isije van Skup
štine. S am a Skupština odlučuje ko 'ima p rav a da bude poslanik.
Grga Jankez: K ako bi bilo da stav im o : »Svako veće sam o rešava
o verifikaciji m a n d a ta svojih članova«.
Pretsednik: Onda da kažem o o v ak o : »S vaki dom sam rešava o
verifikaciji m an d ata svojih članova«. (M ože).
O nda idem o n a čl. 42, ran ije član 41. (Čita, član 42).
Ovim ho će da se k aže: k ad se jedno veće raspusti) p o svojoj sopstvenoj odluci p re no š to je iste k ao rok za k oji1je izab ran o , o sta je n a
dužnosti dok se ne izab ere novi, dom , a raspušta s e kad a 'istekne vrem e
za k o je je S k u p štin a izab ran a.
Gojko Garčević: T o krnji jedinstvo N arodne skupštine.
Pretsednik: Z ašto? Im a raznih sistem a. M ože se jedna polovina ili'
jedna trećin a b irati sv a k e godine ili sv a k e dru g e godine. jNaprim er,
m an d at tr a je šest godina i sv a k e d ru g e godine dolazi! n o v a skupština.
Kod n a s se m o ž e u p rak si da desi da se jedan dom rasp u sti, a drugi
nem a razlo g a da to čini. Da bi Skupština m ogla >da, rad i k a o celina
m ora se pristupiti! izboru n o v o g dom a. Recim o ovako: Skupština im a
m an d at četiri godine i. posle d v e godine V eće p roizvođača donese od
luku da se raspusti. S ta ro V eće proizvođača, o s ta je sv e dok s e ne iza
bere novo a n o v o izab ran o V eće pro izv o đ ača radiće za vrem e za koje
je Skupština izab ran a, tj. za one d ru g e dve godine. M an d at n o v o g Veća
p ro izv o đ ača neće d a tr a j e četiri godine, n eg o sa m o dok tr a je m andat
Skupštine, to jest sa m o za o statak d o četiri godine. S am o o n o »za«
treb a zam eniti sa »na«, k a o što sm o svuda uradili. P rim a ili se? (P rim a).
P relazim o na član 43, rani,je član 42. (Č ita član 43). Ima li prim ed a b a? (N em a).
O dređujem , ako p rista jete , k ra ta k odm or.
(P osle odm ora)
Pretsednik: P relazim o na razd eo »b) iPosebna p ra v a narodnih po
slan ik a izabranih od p retstav n ičk ih tela narodnih republika, autonom ne
p o k rajin e i oblasti«.
Fadil Hodža: O vde ibi ispred »oblasti« treb a lo dodati reč » au to 
nom ne« ili p ak iz ra z s k ra titi i p ro sto reći »narodniih republika i auto
nom nih p o k rajin a« .
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Pretsednik: Da. Time se ikraće izražava ovo 'isto. To možemo uči
niti ne sam o u ovom naslovu već i u sledeča dva-člana. (Prim a se).
Prelazim o n a član 43 koji postaje novi član 44. (Čita član 44). Irmi
Ii prim edaba? (Nema). Znači: novi član 44 se usv aja <bez diskusije, s
tim sto se reči »autonom ne p o krajine i oblasti« zam enjuju rečima »i
autonomnih jedinica«.
Prelazim o na novi član 45, ramije član 44. (čita član 45). Ima II
prim edaba?
Dr Rade Pribićević: Sm atram da bismo u drugom redu reč »oba
vezno« mogli izostaviti. Kada se već kaže da ii članovi rešavaju odvo
jeno, kao Veće naroda, onda je već »obavezno« izlišno.
Pretsednik: H telo se vezati: da nije nešto što mogu iffi n e mogu Mi
što -zavisi od njihove volje. H telo se, iprosto, reći da je to za njih
obavezno.
Dr Rade Pribićević: To je i ibez toga. 'Zna se ikakva je njihova
sv rh a; niže se i objašnjava kakva im je funkcija.
Ninko Petrovič: Time se želi podvući razlika između člana 45: da
se vidi šta onii m ogu a š ta m oraju.
Pretsednik: M ožem o tu reč i da izostavim o. (Slažemo se).
Gojko Garčević: P rem a ovom članu 44 predloga značilo bi da za
rešavanje ova dva pitan ja: o prom eni U stava i o saveznom društvenom
planu, im am o trii doma, članovi Veća naroda postoje i funkcionišu kao
poseban dom. Da li su članovi Veća naroda isključeni p o tim istiin
pitanjim a od učešća u Saveznom veću?
Pretsednik: To n e m ože da ibude. Šta će onda ibiti u (Saveznom
veću? Ne, ne! Oni rešavaju odvojeno, kao Veće naroda, -kada se rad*
o predlogu za prom enu U stav a ili o predlogu saveznog društvenog
plana. Oni se tom prilikom izdvajaju, zasebno drže svoje sednice kao
Veće naroda, ii odlučuju o tome. S aopštavaju zatim Saveznom veću šta
su odlučili. Sada, kad1 Savezno veće rešava o tom e, ono rešav a sa
učešćem i ovih poslanika ikoju čine Veće naroda. Ako hi se usvojilo
ovakvo gledanje onda bi se stvorio čak nekakav četvrti dom sastavljen
sam o od tih sreskih li gradskih poslanika.
Gojko Garčeivić: Ali', to, s d ru g e stran e, znači da oni dva puta re 
šavaju, i kao članovi) Veća naroda i ,kao Članovi Saveznog veća. Da ili
je potrebno to njihovo dvostruko učešće1?
Pretsednik: D rukčije n e m ože biti. N em a smisla dopustiti da sada
S avezno veće bude krnje i da ta k v o odlučuje. Savezno veće bez njih,
bez Veća n aroda, nije Savezno veće.
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G rga Jan k ez: S tv ar bi p o mom m išljenju bila potpuno jasn a kada
bi se u prethodnom , novom članu 44 kazalo n a k ra ju »im aju i posebna
p rav a utv rđ en a ovim zakonom «, kada bi se um etnulo o v o »i«.
Pretsednik: S av ezn o veće radi k a o jedinstven dom , to znači zajed
nički rade i sresk i i .gradski narodni poslanici k a o i poslanici koji su
izabrani od s tra n e republika i autonom nih jedinica. Ne m o g u se s a s ta ti
s a m o sreskii i gradski poslanici. M eđutim , sa m o o n i .poslanici koji su
izabrani od republičkih i .autonom nih tela, im aju p ra v o da rešav aju
posebno o p rom eni U stav a i o sav ezn o m društvenom planu. A ko po
gledate s ta v 1 člana 46 p red lo g a (čita) videćete da S avezno veće uvek
radi k a o celina.
Gojko G arčević: Tehnički to hi značilo da S avezno veće tima đa
čeka dok V eće n aro d a n e reši.
Pretsednik: T ačno.
Gojko Garčević: T o će o te žav ati stv a r.
Pretsednik: Neće! Z ašto? N aprim er, stav i se n a dnevni red d ru 
štveni plan ni po čn e diskusija u Saveznom veću. Poslanici republika
izd v ajaju se k ao V eće n aro d a. J a sn o je da S avezno veće za to vrem e
ne m ože da radi. U stv ari s e svodi na to da će p rv o dati sv o je m išljenje
V eće n aro d a. Z atim m ožda ć e ibiti i zajednička sednica. A ko s e slože,
u redu, a ako n e onda s e p o n o v o p o d v o je i 'Veće n a ro d a d a je sv o je
m išljenje. Ali, uvek o s ta je n Skupštini S avezno veće jedinstveno veće.
T o će biti jedna skupština k o ja ć e m alo više da radi! n eg o š to je radila
d o sad ašn ja.
Dr Hinko Krizman: Jed n o o b ja šn jen je: K ada s e S avezno veće r a 
spušta, da li s e gasi m a n d at i delegiranim poslanicim a?
Pretsednik: Da. N e >bi im alo sm isla p o sm atrati S avezno veće kao
neke dve jedinice. Č itava ta Skupština' p o svom radu n eće u o p šte ni
ličiti na Skupštinu kakvu sm o dosada imaild-, pa ni na dosadašnji
način rada.
D r Miloš M oskovljević: Ćela o v a glava, k ak o j.a* razu m em stv ar,
treb a da zam eni onu g lav u k o ja je bila u dosadašnjem U stavu i u
nekim ranijim p ro jek tim a iii u k o joj s e govorilo o Veću n aro d a k ao o
jednom posebnom dom u. S a d a s e V eće n aro d a k a o poseban dom ukida,
ali s a m o form alno, ali. mi vidim o koliko s e sa ovim n atežem o , jer je
tešk o uklopiti sv e ove odredbe k o je d aju tim poslanicim a posebna
p rav a. Meni. s e p ro sto n išta o v o n e sv iđ a. N arodni poslanici treb a da
’im a.ju istai .prava, nezgodno je da neki m ogu im ati neka posebna p rav a,
a u istom su domu. Tiime s e ra z b ija jed in stv o S aveznog veća. Ovde se
k a ž e » S av ezn o veće rad i k a o jedinstven dom «, a odm ah zatim se pada
u k o n trad ik ciju jer s e k aže d a n je g o v i član o v i »im aju posebnai prav a« .
T o ndje jedinstven dom . — Pa s e ide još i dalje: u članu 45 predloga
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ustanovljava se još jedno telo, sa posebnim pravom . Jer, ne sam o
ovih deset, na »primer iz Bosne i Hercegovine, im aju ipravo veta, nego
i svi poslanici Saveznog veća iz Bosne i* H ercegovine odnosno većina
tih 'poslanika, im aju p rav o da ise usprotive predlogu da se nešto stavi
na dnevni red Saveznog veća.
Pretsednik: Po čemu?
Dr Miloš Moskovljević: Evo kako. Član 45 kaže »Veće naroda re 
šava o d v o je n o .. . ako to predloži većina poslanika koji pretstavljaju
jednu narodnu republiku«. A poslanici Saveznog veća n e pretstavljaju
pojedine republike nego oni p retstav ljaju celu Saveznu državu! Oni
nisu poslanici svog k raja , a po g ornjoj odredbi! oni se izdvajaju kao
predstavnici svoje republike!
Pretsednik: Ja n e znam da Ili stilizacija d aje povoda za takvu
jednu zabunu. Ja mislim da n e daje. Kadai se kaže: »poslanici kojii p ret
stav ljaju jednu narodnu republiku«, to jest Srbiju, H rvatsku, Sloveniju
itd. rešavaju odvojeno, k ao Veće naroda kada se na dnevnom redu
Saveznog veća nalazi predlog o prom eni U stava •‘»Ili drugog akta koji
se tiče ustavom utvrđenih odnosa između narodne republike i federa
cije« — onda se tu misli na. onih dfeset (poslanika iz .te republike. Ako
tih deset poslanika odnosno većina njih, tj. šest, predloži, onda će se
rešavatii odvojeno. To je jasno. Mi, uostalom , možemo to i drukčije da
form ulišem o pa da kažem o: » . . . ako to predloži većina poslanika iz a
branih od pretstavničkog tela jedne n aro d n e republike«. Onda neće biti
zabune, ukoliko je ranija stilizacija stv arala neku zabunu.
Fadil Hodža: Zar nije to nadugačko rečeno. Zašto ne bism o kazali:
»šest »narodnih poslanika izabranih u jednoj narodnoj republici«.
Pretsednik: To je interesantno pitanje. Baš jutros sam razgledao
neke tabele ko je se odnose na to pitanje. Mi sm o imali običaj, kada
sm o prikazivali sastav Skupštine, kada sm o imali pred sobom pitanje
Saveznog veća i Veća. naroda, da kažem o po republikama: Srbija to 
liko, H rvatska toliko, Slovenija .toliko. Pa onda sm o 'imali običaj da
kažem o: uža Srbija 30 a A utonom na P okrajina Vojvodina 20, Kosmet
15. A sa d a će 'biti: U ža Srbija 10, Vojvodina 6, K osm et 4. U stvari, uža
Srbija nem a svoju skupštinu da ibi birala 10 poslanika, pa sm o kazah:
ukupno N arodna Republika Srbija 65 a to čini 30 plus 20 plus 15. Čisto
cifarski posm atran o ii,zgleda» da1 N arodna Republika Srbija im a 65 p o 
slanika dok sve druge im aju po 30. A ko bira »poslanike one tokozvane
uže Srbije? Bira ih N arodna skupština N arodne Republike Srbije. Prem a
tom e, mislim da treba ta k o shvatiti: sv e republike biraju jednak broj
poslanika, znači i N arodna Republika Srbija, i NR H rvatska, NR Slo
venija, NR Makedonija, itd. »po 10, a ,p ored toga još »posebno A uto
nom na P o k rajin a Vojvodina 6, ii K osm et 4. Zato ne »možemo kazati
N arodna Republika» Srbija bira 20 poslanika, jer ne bira 20 već sam o
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10. R azum e se, tu sad a m ožem o, čisto praktički, kad a se bira N arodna
skupština N arodne Republike Srbije, da svih tih deset kandidata hudu
svi Srbijanci, jer je V ojvodina več izabrala svojih 6, a K osm et sv o ja 4
poslanika', /tako da faktička. N aro d n a skupština S rbije Ikoja h ira za
Republiku d eset ljudi, k a o š to i sv ak a d ru g a republička skupština, bira
dieset 'poslanika.
D r Miloš M oskovljević: Ali šta se d ešav a: da Vojvođanil h iraju dva
puta. P rv i p u t k ro z Skupštinu Republike Srbije, a d ru g i put k ro z svoju
pokrajinsku skupštinu.
Pretsednik: T o je z a to što oni im aju autonom iju. Oni1biraju svojih
6 poslanika k ao p re tstav n ik e N arodne skupštine A utonom ne P okrajine,
tj. auto n o m n e jedinice, a onda s punim p rav o m u čestvuju i u N arodnoj
skupštini N arodne Republike S rbije k o jo j pripadaju.
D r Hinko Krizman: M islim da to p itan je ne spada na o v o m jesto.
A ko n a sta n e sp o r izm eđu A utonom ne P o k rajin e V ojvodine ii S rbije
onda to n e rje ša v a S av ezn a skupština n eg o ć e s e to riješiti u Skup
štini Srbije. P rem a to m e, o v o s e odnosi na onih deset p retstav n ik a
N arodne Republike S rbije.
Pretsednik: O vde s e k a ž e s a m o to ii sa m o s e o to m e radi da većina
poslanika izabranih od p retstav n ičk o g tela jedne n aro d n e republike
m ože predložiti da s e o d v o jen o rešav a.
Im a iliii jo š p rim ed ab a? (N em a). P rim a li se član 46? (P rim a).
P relazim o n a član 47, ra n ije član 46. (Čita član 47).
Ovim članom je pred v iđ en o da ako s e V eće n a ro d a ne složi sa
Saveznim većem o sav ezn o m dru štv en o m planu, p re tre s s e odlaže, ali
m ože doći 'i d o ra sp u š ta n ja S aveznog veća. Dok n e bude ponovo iza
b ran o S av ezn o veće p rim en jiv aće ise d ruštveni plan koji je usvojilo
V eće pro izv o đ ača.
Gojko G arčević: P rep u šta s e V eću n a ro d a da m ože da rešav a i, o
zakonim a koji nisu p reciziran i prethodnim članom.
Pretsednik: Da, ali' se ta p ita n ja tiču odnosa republika s fede
racijom .
G ojko G arčević: Iz o v o g a proizlazi da je stan o v ište V eća n aroda
o b av ezn o za S av ezn o veće. A ko o n o s ta n e n a stan o v ište da p o izvesnim
zakonskim predlozim a treb a da radi posebno u veću, onda to s ta n o 
vište m o ra hiti p rih v aćen o i od S av ezn o g veća. I politički i p rav n o to
znači jednu v rstu p rev ag e.
Pretsednik: U tim p itan jim a ako ho će da se čuva princip ra v n o 
p rav n o sti narodnih republika, n e m ože se d ru k čije postupati. S avezno
veće im a p rav o da s e sukobi sa tih 70 p o slan ik a V eća n a ro d a i onda
idem o n a izbore.
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Grga Jankez: O čemu će odlučivati Veće naroda?
Gojko Garčević: Ja bih precizirao šta može da rešava Veće naroda.
Pretsednik: To je i precizirano.
Sulejman Filipovič: Zakon sadrži mogućnosti za rešavanje sporova
između Saveznog veća i Veća naroda. Kako se .postupa u slučaju da
nastane spor između Veća naroda i Veća proizvođača? Da li je to
m ogućno?
Pretsednik: Do spora izm eđu Veća naroda i Veća proizvođača ne
može ni da dođe. Poslanici Veća naroda mogu da budu u sporu sa
Većem proizvođača sam o kao članovii Saveznog veća, -a to je onda
spor između Saveznog veća i Veća proizvođača.
U trećem stavu, treći red, iza reči »saglasnost« staviti zapetu.
(P rim a se).
Prelazim o na član 48, ranije član 47. (č ita član 48).
Ovo »obavezno« došlo je da br se pravila razlika od onoga što
im am o u članu 46, tojest, da V eće naroda rešav a odvojeno ako to
predloži' većina.. Ovde je, dakle, obavezno, a tam o nije. — Možda m o
žem o i da izostavim o ovo »obavezno«? To nam izgleda ništa neće sm e
tati. Hteli sm o sam o da podvučemo, da učvrstim o tu ustanovu da se
Veće naroda m ora sastati da rešava o ovim pitanjim a, ali. kada se kaže
da se Veće naroda sa sta je odvojeno radi. davanja mišljenja, ii to je,
mislim, isto tako obavezno.
Dr Miloš M oskovljević: U prethodnom članu regulisano je kako
treba d a se postupi ako se dva dom a ne slože. I razum ljivo je kad po
sto je dva dom a da će biti neslaganja. U članu 47 im am o ustvari1 dra
stično isticanje p rav a veta- od s tra n e Veća naroda, isticanje Veća
naroda iznad Saveznog veća. Ako se Veće. naroda ne složi s potrebom
donošenja nekog saveznog opšteg zakona, predlog tog zakona ne može
se uopšte staviti n a dnevni red Skupštine. Ja mislim da n e treba da
im am o ovakvu odredbu, jer se njom e d aje veće p rav o Veću naroda
nego Saveznom veću.
Pretsednik: Ovde se radi. o opštim zakonim a kada znam o šta su
opati zakoni, (tojest, da oni daju sam o principijelne odredbe, sam o n a 
čela kojih se m oraju republike d'ržati pri donošenju svojih zakona ;z
oblasti ko je se regulišu opštim saveznim zakonom , onda je sasvim
razum ljivo p rav o takvog jednog veća da prv o ono odlučuje, zauzima
sta v po opštem zakonu i ako sm atra da taj opšti zakon n e odgovara,
da nije potreban ili da zadire možda u p rav a republika, onda ga neće
stavljati na dnevni red. To je sasvim prirodno rešen je koje proizlazi iz
principa ravnopravnosti naroda i republika.
Dr Miloš M oskovljević: J a se ne ibih složio s tim objašnjenjem .
Veće naroda može da se ne složi sa lizvesnim odredbam a opšteg zakona,
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ali da o n o ne dopusti ni da s e .taj izakon stav i na dnevni red, to ja
ne razum em ; to znači da V eće n aro d a kom anduje Saveznim većem.
Sulejman Filipovič: T o se sam o odnosi na donošenje opštih zakona,
a n e i n a sv e o stale zakone.
Dr Miloš M oskovljević: Ja mislim da to n ije potrebno ni za opšte
zakone. N e sm e s e dozvoliti da tih 70 ljudi iz Veća n aro d a n e dozvole
d a se zakonski' p red lo g stav i n a dnevni red. Neka onii iznesu sv o je
razloge, n ek a p retre sa ju ta j zakonski predlog odvojeno. Postoji odredba,
da ako s e V eće n aro d a n e složi sa Saveznim većem , p re tre s se odlaže
za dva meseca* »ili i n a duže, ako d o đ e d o ra sp u šta n ja Saveznog veća.
Pretsednik: P o članu 15 o v o g zakonskog predloga opšte zakono
d av stv o odnosi se na oblasti o rg an iz acije vlasti, p ro sv ete i ikulture,
narodnog zd ra v lja i so cijaln e .politike pa ii; u drugim oblastim a kada je
to od o p šteg -interesa za sv e n aro d n e republike. Recimo, n a đ e se da
o nekom zakonu k o ji s e tiče antituberkuloznih dispanzera ili nečeg d ru 
gog, n e m o ra uopšte da rešav a Savezna n aro d n a skupština, već da re 
publike tre b a da rešav aju o takvim zakonim a i zato V eće n aro d a neće
da prim i ta j opšti zakon.
D r Miloš M oskovljević: V eće n aro d a m ože da s e protivi stav ljan ju
tak v o g zak o n a n a dnevni red.
Pretsednik: V eće n a ro d a sta v lja veto, izjav lju je u im e republika
da se tim e k rn ji su v e re n ite t republika k o je im aju p ra v o .po sam om
ovom U stav n o m zakonu da sa m e regulišu tu m ateriju i p ro tiv e se d ono
šenju sav ezn o g zakona. M ože se d esiti i to da savezni zakon regulišućii
izvesnu m a te riju zah v ati i. prava, republika i V eće n aro d a m ože predlo
žiti izm enu to g zakona. Ja m islim d a je ta odredba u ovom U stavnom
zakonu v rlo v ažn o obeležje, v ažan elem en at čuvanja ii b rig e sav ezn e
d ržav e o rav n o p rav n o sti naših n arodnih republika, b rige da se njihova
sam o u p rav n o st i su v e re n o st saču v aju . T o je vrlo važno p ra v o koje
apsolutno m o ra d a o stan e.
D r Miloš M oskovljević: I d ru štv en i plan i budžet su opšti zakoni.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: D ruštveni plan č. budžet
su osnovn i zakoni.
D r Miloš M oskovljević: J a mislim da n ik ak o n e treb a dozvoliti
m ogućnost da V eće n aro d a zab ra n i s ta v lja n je na dnevni red Skupštine
predloga opštih zakona s k o jim a s e n e slaže.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Ja mislim, a d ru g p re t
sednik je to već istakao, da tre b a ovde im ati u vidu sadržinu tih zakona.
Opšti zakoni su, u stv ari, zakoni, koji m o g u reg u lisati pitanja- iz nad le
žnosti n aro d n ih republika. T o nisu poslovi koji: p rip ad aju federaciji, n eg o
poslovi iz nadležnosti naro d n ih republika. D ata je m ogućnost savezu
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radi obezbedenja opštih principa! da1 može intervenisati svojim zakono
davstvom . U izvesnom smislu Savezna narodna skupština uzima po
slove iz nadležnosti republičkih narodnih skupština i da bi to eventualno
uzim anje republičkih prava >bilo sprovedeno uz učešće p retstavm ka re 
publika u Saveznoj narodnoj skupštini, dato je Veću n aro d a p rav o
veta, a to veto .pokazuje da će se sam o u opravdanim slučajevim a
prihvatiti regulisanje o v ’h pitanja.
Dr Miloš Moskovljević: Da ne -bude to k ao u Savetu bezbednost; ii
kada je neopravdano.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: U našim slučajevim a
neće biti strašn o ako to o stan e republikama na rešavanju. Federac-ja
neće biti bitno oslabljena, jer je ona uzela za sebe što je bitno, što joj
pripada. Sasvim je opravdano da pretstavnici narodnih republika kažu
svoju reč u Veću naroda i to odlučujuću.
Pretsednik: Kad Savezna narodna - skupština hoće da reguliše,
m akar dajući sam o o pšta načela, pitanja koja inače suvereno, sam o 
staln o rešavaju narodne republike, onda treb a republikam a ostaviti tu
garan tiju . Tu se Savezna skupština, meša u poslove koji pripadaju re
publikama i k o je su one dužne svojim zakonim a da rešavaju.
Pošto više prim edaba nem a, pitam da li se prim a član 48 s tim da
se u prvom stavu, prvi red, izostavi reč »obavezno«. (Prim a).
Prelazim o n a član 49, raniji član 48. (Čita član 49).
Dr Miloš Moskovljević: U ovom članu treb a dati. form ulaciju da
Veće naroda »vrši pretres«, a n e da »vodi pretres«, jer Pretsednik Veća;
vodi pretres.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: M ože se staviti da
»V eće naroda radil po istom p o stu p k u ...« a n e da »vodi pretrese.
(P rim a se).
P retse d n ik: član 49 prim ljen je s tim da se u iprvom redu um eeto
»vodi pretres« stavi »radi«.
Prelazim o na član 50, raniji član 49. (čita član 50).
U stavu 1, drugi red, treb a staviti: »bira sebi dva ili. više potpretsednika i jednog sekretara«.
Dr Miloš Moskovljević: Kakva je potreba zahtevala da se sada
uvede zajedničko pretsedništvo koje dosad nije ibilo. Tako im aćem o
sada četirii pretsedništva. Dosad je funkdonisalo pretsedništvo jednog
veća i: drugog sa potpretsednic>ma i oni rukovode zajedničkim sednicam a naizm ence i sada sm o iscepkali narodno pretstavm štvo na tri
dom a tako da im am o još više tela. koja su nepotrebna.
Pretsednik: S jedne strane, to je lepo izgledalo, to naizm enično
pretsedništvo, ali faktički je Skupština im ala dosta nezgoda što nije
im ala jedno pretsedništvo k a o celinu. Mi, sm o u sam om poslu u Skup
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stini im ali nezgoda što nism o imali jednoga (pretsednika, pretsednika
N arodne skupštine sa p otpretsednicim a .ili sek retarim a. A i u odnosim a
sa inostranstvom , ibilo je čestih nezgoda. N ikada nisu stranci' smatral»
P retsednika V eća n aro d a jednakim Pretsedniku S aveznog veća. Uvek
su sm atrali da je P retsednik S aveznog veća P retsedm k 'Skupštine, a
V eća narod a k a o nekog p retsed av aju ćeg . Nisam m o g ao da ubedi'n
s tra n c e d a su isto g ra n g a V lada Simić i V idm ar.
Za sam rad Skupštine, k a o celine, i za ra d zajedničkih sednica kao
jedne celine, ja mislim da je za sa m o o b av ljan je posla neophodno da
im am o novu instituciju P retsednika Skupštine, potpretsedm ka i s e 
k re ta ra .
Što s e tiče 'dom ova, predviđaju s e jedan pretsednik, potpretsednici
i tri zapisničara a birače s e na jednu godinu; domovi neće im ati sek re
ta ra . P retsednici veća n eće im ati1 o n a j r a n g koji su im ali dosadašnji
pretsednici veća. O ni su, u stv ari, p retsed av aju ći za jednu godinu. P re t
sednik Skupštine se bira za sv e vrem e dok Skupština traje.
Grga Jankez: J a mislim d a je v ažn o ista ći još jednu činjenicu: r a 
nije sm o imah' vladu, a sad a je Skupština i zakonodavno i izvršno telo.
Sada, kad Skupština p rim a o v ak v a sv o js tv a p o treb n o je da im am o
jedno p retstav n ištv o k o je je u s ta n ju da uspešno rukovodi .poslovima
Skupštine u celini. Jer, S kupština sad a neprekidno zaseda i 'ima veće
zad a tk e »■ veći z n ač aj. Ja mislim d a postoji p o treb a, da hude jedno
pretsedništvo S kupštine k a o celine.
Pretsednik: S kupština je i dosad im ala jednu adm inistraciju ii jedan
budžet i uvek su m o rali d v ojica p retsed n ik a da se d o g o v araju .
Grga Jankez: Im a ■zajedničkih poslova koji tra ž e jedinstveno p re t
sedništvo. D alje, ja s m a tra m da pored jednog s e k re ta ra treba birati
još jednog s e k re ta ra ili1zam en ik a, je r u slu čaju bolesti ili službene otsu tn o sti s e k re ta ra , Skupština ne hi -imala s e k re ta ra . P o što je <to važna
funkcija., s m a tra m d a 'treba da p o sto ji ih'i d rugi se k re ta r ili z a m e n 'к
s e k re ta ra N arodne skupštine.
D rugo, u p retposlednjem sta v u ikaže s e da pretsednik, odnosno
potpretsednik S kupštine k ad a p re tse d a v a sednici n e m ože da učestvuje
u diskusiji i d a glasa. Ja s m a tra m da to n ije p rav iln o -rešeno. Z ašto
bism o u našoj Skupštini, u k o jo j je o m o g u ćen o svakom da k aže što
želi i, kad im a m alo izgleda da p retsed av aju ći m ože sv o ju n glasom
u tic a ti na tok odlučivanja i n a odluku pojedinih poslanika, z a što bism o
n je g a lišavali p ra v a g lasa. S kupština g la sa dizanjem ruke i on sam na
k ra ju iglasa za ilii p ro tiv. J a mislim d a g a n e bi 'trebalo isključiti u
p ra v u g la sa n ja .
D r Hinko Krizman: Dok p retsjed av a ne m ože da učestvuje u disk u 
siji ' da g la sa.
112

i

.
Pretsednik: Äko pretsednik hoće da učestvuje u diskusiji, on će
zamoliti potpretsedn'ka da g a zameni, i onda može učestvovati u disku
sij i, a i potpretsednik dok sedi. na ipretsedničkom mestu ne m ože uoeetvovati u diskusiji'. Ja mislim da je ta j princip pravilan. On na pretsediničkom mestu ipretstavlja izvesnu neutralnost, jednako postupa prem a
svim a, bilo da su jedni ibUii za a drugi protiv; on treba objektivno đa
vodi sednicu pa> n e može u isto vrem e da diskutuje i da glasa dok sedi
na tom e m estu.
Dr Miloš Moskovljević: Ovde je tri .puta upotrebljena reč »kad« a
ja predlažem da se kaže »dok« um esto »kad«. To je bolje.
Pretsednik: Meni se, naprotiv, čini da je ovo ibolje »kad pretsed a v a ...«
Dr Miloš Moskovljević: Ovde je više ograničeno, ako se kaže: »dok
pretsedava«.
Pretsednik: Pretsednik m ože da. siđe kadgod hoće i da g a potpret
sednik zam eni. To je radio Vlada Simić: zamoli' F ran ju G ažija da ga
zam eni; on zatim siđe u poslaničke klupe, -traži reč i održi govor.
Dr Miloš Moskovljević: i»I\ad« .to je š;re, a »dok« to je uže. Znači,
može, al> ne može sam o za, vrem e dok pretsedava.
Pretsednik: Ako hoćete da uzm em o »dok«.
Gojko Garčević: Ja mislim da je opravdan .predlog druga G rge
Jankeza d a se predvidi, zamenik.
Pretsednik: Ja, naprotiv, mislim d a nije potrebno. K ada se kaže
jedan sekretar, to je jedan istaknut položaj u Skupštini Im ate tam o
osoblje, adm inistraciju kojom on rukovodi. Ako on baš. nije tu, onda je
tu jedan od potpretsednik a- koji, će g a zameniti'.
Grga Jankez: Ja mislim da sek retar ima važnu ulogu. Kako će
Skupština da radi' ako je on isprečen da dođe na dve, tri 'ili četiri sednice?
Pretsedriik: Z ato ima dva potpretsednik a i pri unutrašnjoj podeli
rada i oni će nešto dobiti u nadležnost. A ko je sek retar bolestan neko
će g a od potpretsednik a zameniti.
Josip Rus: Ovde sto ji u -trećem stav u »stara se o primeni Poslov
nika«. Љ mislim da treba dodati »Skupštine«.
Pretsednik: Svaki dom im a svoj poslovnik i on m ože da interveniše
i da kaže pretsedniku .nekog veća da se n e ra d i .po poslovniku. Zat'm ,
i odbori im aju svoje (poslovnike i m ože s e desiti da rad nekog odbora
ne bude saglasan poslovniku. Pretsednik i na to može da stavi svoju
p rm edbu.
Josip Rus: Znači da se to odnosi, na sve.
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Pretsednik: T ako je. — U drugom sta v u im am o »biraju se za*
vrem e«, a treba da se s ta v i »biraju se na vrem e«. Prim a' li se član 49
ба ovom izm enom ? (P rim a).
Idem o n a član 51, raniji član 50. (Čita član 51).
Gojko Garčević: Ja mislim da 1 za V eće n aro d a treb a uvesti jednog
staln o g rukovodioca, ako g a ne n azo v em o pretsednikom , da ga n a z o 
vem o p retsed av aju ćim za izv esn o vrem e. To je u izvesnom slučaju
ipak jedan dom , ii p o treb n o je obezbediti odnos p re m a to m e dom u. Ako
n em am o jedno o d ređ en o 1>се p rek o 'koga će se od ržav ati taj ikontakt,
rrrslim da ć e s e im ati teškoća: ko će zak aziv ati sednice, 'kome će se
uručiti n ešto što je n am en jen o V eću n a ro d a ? Za razliku od domova,,
ja mislim da g a treb a zvati p retsed av aju ćim .
Ja bih isto ta k o o v a j d rugi s ta v stav io n a k ra j, da bi se dstaklo ono
što se odnosi: n a o v a dva veća, da to bude jedno ispod drugog.
Grga Jankez: P o što je V eće n aro d a u određenim p itan jim a ipak
posebno veće, treb a i o n o da dobije ne p retsed av aju ćeg n eg o pretseđnika. N jega tre b a b ira ti za v rem e od jedne 'godine, a ne za v rem e tr a 
ja n ja skupštine. V eće n aro d a im a važne funkcije, a da o n o nem a p ret
sednika, m alo je nelogično.
Sulejman Filipovič: N a ikoga će se pretsednik Skupštine obraćati
V eću n a ro d a kada o n o nem a pretsednika?
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Ja mislim da vi isuviše
podvlačite zn ač aj o v o g dom a. N ije to dom k a o što je S avezno veće, to
je pod određenim uslovim a sk u p poslanika za vršen je određenih prava.
Dimitrije Bajalica: Ovim bi mu s e d a o pečat dom a.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Ja mislim da treb a p r a 
viti razliku izm eđu V eća n aro d a i dom ova; n e treb a ići na njihovo
iz jed n ač av an je n eg o nai d iferencijaciju. On v rši dužnost pretsednika dok
n e bude novi izab ran . O n aj koji je p re tse d a v a o ranije, on o sta je na
dužnosti dok n e bude iz ab ran novi. U ostalom , to će biti1 i u poslovniku
rešeno.
Grga Jankez: Ipak m i diajemo v ažn o st to m e Veću po određenim
p itanjim a, a tim e što o n o nem a pretsednika svodim o ga n a to da nije
o n o što ustv ari jeste, V eće n aro d a.
Pretsednik: M i d a je m o v ažn o st ii o d ređ en e kom petencije jednoj
g ru p i poslanika i oni: su veće sa m o k a d a s e s a sta n u da odvojeno reša
vaju. Izvan to g a .nisu veće n e g o su poslanici S av ezn o g veća i ni
š ta dru g o . I treb a iz b eg av ati zab u n u da. s e ovom ili onom odredbom
napravil n ek o treće veće. A ko mi reg u lišem o poslovnikom Veća naroda,
da n ek o p retsed a v a jednoj sednici ili jednom sastan k u , m ožem o staviti
» sa sta n a k « um esto »sednica« i u poslovniku će s e k azati »V eće n aro d a
b'ira za sv a k i s a s ta n a k p retsed av aju ćeg « , a ta j s a sta n a k m ože da o b u 
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h v at' vcSe sednica. Kada to predvidi poslovnik, onda taj pretsedavajući
vodi poslove do idućeg sastan k a, ti, to je dovoljno. Pod (tim sastankom
podrazum eva se njihovo zasedanje po jednom pitanju.
Grgra Jankez: Ako rešavaju d an as jedno pitanje i nisu g a svršili,
drža će drugi sastan ak i m o ra se ponovo .birati pretsednik, odnosno
pretsedavajući.
Sulejm an Filipović: »Sastanak« ne bi bio zgodan term in. Kako
ćem o u-neti onda u zapisnik: »zapisnik o sastan k u Veća n a ro d a ...«
Pretsednik: Staviće se: »Sednica od 1 m aja«, »Sednica od 2 m aja«
itd i završen je sastanak. Donesena je tak v a i takva odluka ili mišljenje
o društvenom planu. ,Ne možemo da kažem o zasedanje jer bi to bilo
isu više krupna reč. Mi .taj izraz »zasedanje« Skupštine uopšte više
nećem o upotrebljavati', jer će Skupština stalno zasedava ti, bilo u svom
plenumu, bilo u pojedinim odborim a, bilo u pojedinim većima itd. Veće
proizvođača se sastaje sam o, Savezno veće isto la k o sam o, odvojeno
itd., već prem a tom e šta je na dnevnom redu, a nećem o više govoriti, o
zasedanjirna Skupštine. Ja mislim da kada se to reguliše poslovnicima
da će to biti u redu. Sm atram da je izraz »sastanak« sv ak ak o bolji nego
»sednica«. Z ato i predlažem da upotrebim o taj term in. (Prim a se).
Pored toga, predlažem da u prvom redu reči »za vrem e od jedne go
dine« zam enim o rečima »na godinu dana«.
Predlažem da prekinem o rad s tim da nared'nu sednicu održim o u
17 časova.
(Sednica je zaključena u 13 časova).
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59 седница
(3 ja iiya p a 1953)
Почетак у 17,10 часова.
Претседавао претседнпк Моша Пијаде.
Претседник: Огварам седницу. Молим да се изврши прозивка.
Секретар Гојко Гарчевић врши прозивку.
Претседник: Извршеиом (гтрозЈивмам псонстатоваио je да /постоји
рум. Молим да ое прочита записник.
Секретар чита записник 58 'седнице.

ikjbo-

Претседник: Има ли примедаба? (Нема). Затшсник je усвојен без
примедаба.
Настављамо рад. Прелазммо на .тачису 3 друге гла-ве: „Права и иужноста 'народних послаиима“ и члан 52, раније 51. (Чита члан 52).
Грга Јанкез: Имам само једно п.итање: да ли «се овим подразумева
да оггсисланик може подаокжш тштања, предлоге 1ишд., icawo исада зшседају
оба дома, тј. да ли се мисли о овом члану само на Скупшггину всада она
заседа као целина.
Претседник: Овде -се не ради о -посланичким питањима. О томе
говори следећи члан. Сваки посланиок има право подносити дому чији
je члан тгредлоге одлулса, препорука итд., a има и> /право да подноси
предлоге и таисвих а<ката за «oje je надлежна заједничка седница оба
дома. Дакле, он има то право у своме дому, a у погледу оних литања за
која je надлежна Народна окулштина као целина, посланик може да их
подноси и заједничкој седкици. Што се тиче самог начина, он то мож-е
да поднесе и на 15 дана пре заседања. Није .речеио да ice може подно*
сити само на седници већ се ггредлог може доставити односно подаети
претседнику na ће он гго саопштити пленуму и $знети га на решавање.
Овде се ради само о ггоме праву посланика; оно није везано за то да се
врши 'Само на .седници.
Има ли ттримедаба? (Н ема). Члан 52 je усвојен.
Прелазим '0 на члан 53, раније1члан 52. (Чита члан 53).
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Др Хинко Кризман: У лретпоследњем реду требало би изоставити
ону реч „не“.
Претседннк: ,То je у духу,«ашег језима, наш језим захтева ту негаuwjy.
Има ли још примедаба? (Нема). Члан 53 je усвојен. Прелазшио на
члан 54, раније члан 53. (Чита члан 54).
Посланик je само обавезан да обавести Скупштину о мишљењу
оног народног одбара у иоме има право одборника, али није обавезан
да прихвати и да заступа такво мишљење, ако се са њим не слаже.
Гојко Гарчевић: Да ли je добра стилизација овог става о коме ви
говоригге? Мислим на тај израз „о мишљењу“. Шта ће бити у случају
када би се ту радило о неко.м тшгању које можда Скупштину не интересује. Омафам 1да 'би то требало рећи прецизније, да ice то односи на
она.ква схватања народног одбора «оја су непосредно повезана са компетенцијама Савезне скупштине. Ту ће се радити о предлозима које би
народни одбор гтреко посланика, изабраног у дотичном срезу, имао да
гтосггави лред Са*вез'ну 'скупштмну. Умесгпо „мишљење“ мислмм да би
било много згодније ако би се то повезало са неком одлуком одбора.
Само „мишљење“ није ниигта прецизно. Треба ггу конкретно узети један
предлог народног одбора који ће народни посланик бити дужан да
изнесе пред Савезну скупштину онако како му наложи срески односно
градски народни одбор.
Претседник: Стварно, чини ми се сада да није баш нај.срећније решење. Могло би >се рећи ,,о њиховом захтеву, предлогу или лшшљењу“.
A k o оставимо само „мишљење
онда се одмах поставља питање о чему.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Ту се хггело /ттодвући да
народни одбор «е предлаже Окупштиш шегки захтев, jeip ice не ради о
питањима из надлежности народног одбора него о извесном мишљењу,
о извесном ставу народног одбора тгрема неком питању itfoje ће ice решавати у Народној скугшгтини.
Претседник: Узмимо пример. Неки народни одбор жели да унесе у
друштвеки ттлан изградњу неког моота или нек.е хидропентрале. To није
љегов форсчалии предлог, али je то umaix, не|;<'а врста захтева шредлога
односно мишљење.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: „Мишљење“ je појмовно најшире.
Претседник: Али то j e 'сувише ширсжо. Ако, нашримар, oihh тамо
нешт'0 агмсле о моралном 'стаљу у њиховом мвсггу, да, «апример, људи
много лумпују, то je иото једно мишљење које се свакако ту није
узело у обзир, ташо мишљење «на овом месту «е долази у обзир. Овде
реч „мишљење“ мало каже.

Гојко Гарчевић: ,Не може ce то 'мжигљење, мако каже друг Претоедник, односити на неигго што нема везе са радом Окупштине.

Повереник Владе ФНРЈ др Јован Тоорђевић: Па то je јасно.
Претседник: Неки срески или градоки одбор одоже Скугтшгини да
изрази своје мишљење да му ce не допада неигто v неком закону, да
му ce не допада нешто у .спољној политици. И у Закону о народни.м
одборима предвиђено je да одбори могу да дају мишљења и 'предлоге.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Можда би било добро
казати „мишљење о питањима која ce претресају“.
Претседник: Али народни одбор може) да има и неке захтеве и жеље.
Грга Јанкез: Могло би ce рећи да су то ттредлози.
Поверенкк Владе ФНРЈ др Јован Тоорђевић: Уже je од оногз шго
ce мислило.
Претседник: Реч „захтев“ сваосако може да уђе.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Тзорђевић: Зашто? He можемо
имати v .то.м случају захтеве према Народној окутштшги. Одбор може да
има жеље a не захтеве. Ja бих предложио да кажемо ,,предлози и мишљења о ттитањима из надлежности Савезног већа односно Скупштине“.
To треба повезати да би ce видело да ce ради о питањима изнадлежности Савезног .већа, a што je сада 1казаито у циругој речеишци.
Претседник: Крај трећег сггава би према томе гласио овако:
.. да
обавести Савезно веће односно Скупштину о њиховом предлогу или
мишљењу, ако ce односе, на питања из мадлежности Савезног већа
односно Скупштине. Народни посланмк ј-е дужан да такав тгредлог или
мишљење изложи“. (Усваја ce).
Нинко Петровић: Има ли објашњење (како ce замишља извештај
•moj« (Посла'№и1к треба да поднесе у републичМој сисупшиини, да ли појединачно или заједнички, да ли детаљно или уопште итд.
Претседник: Овде ce ради о њиховој личној одговорносгги 'Kao посданика .кога je та скупшгтина изабрала. Оних десет лосланика за свој
рад лич'но одговарају републичмој сисупштии-ги. Може m i (омупшшиш тражити извештај, могу га они заједнички подносити као група, али могу
и појединачно. To je ствар праксе.
Фадил Хоџа: Да ли ce ово у трећеад «nacyicy 'одиоси и сна народне
рспублике и делегате република, односно аутономних јединица?
Претседник: Да, то ce на све односи.
Фадил Хоџа: Да ли je лравилна једнина овде или треба рећи у
множини, јер републику претотавља неколико ш>гланш<а?
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Гу je узет ттојам.
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Претседник: Ja разумем с.чисао ове примедбе, она има ош сла п ч
ce овде не .ради о вршењу опозива, него о предлогу. He може ни ова
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обавезу моју не можемо испунити.
др д а наметнула
Др Хинко Кризман: Ja мислим да ce то ж пует» из Устава « да ce у
еа'Кону о опозиву (к аже. Да mo lOBjgie изокггавшго.
119

Претседник: Што .ce тиче среза и града ту je ствар чиста. Слажем
ce да можемо ову ствар изоставити, можемо je оставити за зачсон о
опозиву, без штепге rio ову установу..
Др Хинко Кризман: To je сиатерија закона о опозиву, јер би то
гграисгично значило да би сам та.кав предлог изазивао гласањ е.. .
Претседник: Прима ли ce да ce из 54 и 55 члана изоагаве последњи
ставови? (Прима ce).
Прелазимо на члан 56, ранији члан 55. (Чита члан 56).
Др Милош Московљевић: Зашто ce сада установљава стална месечна награда члановима Савезног већа?
Претседник: Зато што ће Скулштина радигги више него досад. Скупштина sce «eihe састајати два до три тгута годишње на неколико дана,
него ће људи бити везаии. To морамо регулисати једним актом Скупшгине. Али, неће свих 450 посланика бити лрофесионални политичари,
,тј. кој'И етеће твмати други inoicao. Aiwo je Heim ирофесор уииверзитегга и
народни лосланик, или преггседншс градског народног одбора, или нешго
друго и mia тамо гогату, ш д а ће лгу :се «одредши днеинице мада ради
Скупштина, када дође на седницу. Ако je фажтички професионални
политичар, он мора да има од чега да живи.
Грга Јанкез: И републиме, рецимо, могу такође имати ттрофесиомалие гпосланике, a биће лослашика моји <су члаиови и републичлсе и
Савезне народне окупштине, — где ће они добијаги награду?
Претседник: To ћемо peimrm одлуком СкјупшФине. Ми за бесллатну
вожњу (Кажемо „лрема лосебним прописима 'Koje донесе Скупцгтина“,
na морају постојати и лрописи о награђивању.
Грга Јанкез: Да ли je згодно 'ово „награда“ ? Награда значи: ,,Добар
си, ла те награђујемо“ .
Претседник: Значи и гго, али trei само то. Израз „плата“ није згодан.
Др Хинко Кризман: Код чламова Bi-гјећа пролзвођача 'каже ce да 'онл
имају лраво на иакнаду изгубљене зараде за вријеме вршеља те дужности. Може настати забуна. Ми имамо исту ствар жод присудитеља. Кад
суд зове радника из фабрике, 'онда суд јмора да плати не са.мо његову
ллаћу, иего и љегов 'изгубљеии принос акумулацији и фондовима. A tio
je толш<о оптерећење да je цијело питање радника-присудитеља постало
проблематично.
Претседник: Размишљајући много о томе (како би то изгледало,
иако стоји ова формуладија да раднику треба надокнадити изгубљену
зараду, али то ие значи да треба израчунавати све додатке ;које je изгубио, него му гпреба дати 'дневитацу icao иаишаду за тај губитајк, једну
просечну дневницу 'свима.
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Др Хинко Кризман: Онда да се каже „дневница“, иначе ће ту биш
различитих зарада na би то израчунавање било велик посао.
Претседник: Може.мо.да кажемо у другом ставу „као и на дневницу
<ради тгакнаде шгубљене зараде“. Или, лгожемо да (каже.мо „иакнада з”а
изгубљену зараду врши се нсплаћивањем дневнице чију висину одређује Скупштина“.
Радован Мијушковић: Овде ioe маже да народми ггослакици имају
лраво 1на< .вожњу у железничжом, помо-рсШм ;итд. .саобраћају. Да ли ice
to однаси само исада иду на седиице Омуггшшне?
Претседник: Очигледно je да се <овде -мислило на оталну вожњу, a
не само .кад се иде на седнице. Кондуктер не •може конгролисати да ли
он иде на годишњи од.мор, у бању, или у Опатију, или на седницу
Скупштине. Он нема то лраво. И детаље морамо да решимо. To мора да
иде на терет савезног бууета. Не можемо «азати да он има бесплатну
(вожњу, тгагтример, у аутобусу, јер иеће даа га шрргме. To je <сада лредузеће :И оно леће да губи. )Скупштина *све то - мора да плати. Савезни
буџет мора да лредвиди лзвесну суму за та ллаћања. У детаљима то
(.можемо да уредим‘о сааго једмим лрот-гсом 'који би Скугпшгшна донела.
Например, за аутобус ограничити само тамо где je то мање-више главио
саобраћајно средство, где људи не могу друкчије да се крећу, где друкчије -не могу да дођу до пруле него аутобусом. Нема -амисла, шоримор,
да се да београдоком посланику лраво да се вози бесплатно трамвајем
или аутобусом. Овде je решен принлип, a 1ствари се морају у детаљима
решити, посебшш прописима.
Димитрије Бајалица: Мене буни у другој. реченици „чланови Beha
произвођача врше своју дужност почасно“. Оваква формулација даје
друкчији карактер рада Beha произвођача с обзиром на ову реч ,,noчасно“ и чини ми се да би ово могло да изосгане. Мени :реч' „гшчасно“
смета у читавој формулацији.
Претседник: To значи да не примају имесечну награду.
Др Раде Прибићевић: Из одредбе да чланови Beha произвођача
врше своју дужност лочасно и «мају право на накнаду трошкова проузрокованих вршењем 'Своје посланичке дужности, јасно се види да
чланови Beha произвођача немају месечну ллату.
Гојко Гарчевић: Ile знам да ли je згодна оваква формулација за
чланове Beha произвођача. Она некако демобилише људе, одваја их од
њихове ф ункције.
Претседник: Мени не смегга та одредба. Напротив, чини ми се да je
овај израз врло добар, баш уколико се лоставља нека разлика ме|>у
посланицима Beha произвођача и посланицима Савезног већа. Ту -се
управо ради о једној почасној дужности чланова Beha лроизвођача. To
значи да je члан Beha произвођача произвођач, и да и даље остаје про121

Претседник: Што -ce тиче ореза и града ту je сгвар чиста. Слажем
ce да можемо ову ствар изоставити, можемо je оставити за закон о
опозиву, без штегге no ову установу.
Др Хинко Кризман: To je материја закона о опозиву, јер би то
практично значило да би сам такав предлог изазивао огласање.. .
Претседник: Прима ли ce да ce из 54 и 55 члана изосггаве последњи
ставови? (Прима -ce).
Прелазимо на члал 56, .ранији члан 55. (Чита члан 56).
Др Милош Московљевић: Зашто ce сада установљава стална месечна налрада члановима Савезног већа?
Претседник: Зато што ће Скулштина радигги више него досад. Скупштина ice -негће састајати два до три лута годишње на неколико дана,
него ће људи бити везани. To морамо регулисати' једним актом Скупштине. Али, иеће свих 450 посланика бити лрофесионални политичари,
,тј. којл етеће ИЈматл други inoicao. Амо je Heim ороф еш р универзнтегга и
народни лосланик, или преггседник градоког народног одбора, или нешто
друго и има тамо ллату, .онда ће лгу ice ■одредиии: дневеице одада ради
Скугпитина, када дође на седницу. Ако je фа-ктички професионални
политичар, он мора да лма од чега да живи.
Грга Јанкез: И републиме, рецимо, i.\iory такође имати лрофесиоиалне лосланике, a биће лосланмка мој.ц <су члаиови и 'републлчпсе и
Савезне народне скупштине, — где ће они добијаги награду?
Претседник: To ћемо реигипи одлучсом Скупштине. Ми за бесллатну
вожњу .кажемо „према лосебним прописима «оје донеее Скупштина“,
na морају постојати и лрописи о награђивању.
Грга Јанкез: Да ли je згодно ово „награда“ ? Награда значи: ,,Добар
си, ла те награђујемо“ .
Претседник: Значи и гго, али nei само то. Израз „плата“ није згодан.
Др Хинко Кризман: Код члаиова Вијећа пролзвођача исаже ce да <они
имају право на накнаду изгубљене зараде за вријеме вршеља те дужности. Може настати забуна. Ми имамо исту ствар «<од присудитеља. Кад
суд зове радника лз фабрике, 'онда суд мора да плати не само његову
ллаћу, него и његое 'изгубљши опригтс акумулациј и л фолдовима. A tio
je толш<о оптерећење да ј-е цијело питање радника-присудитеља постало
проблематично.
Претседник: Размилгљајући много о томе како би то изгледало,
иамо сгоји ова формуладија да раднику треба надокнадити изгубљену
зараду, али то не значи да треба израчунавати све додатке које je изгубио, «его му треба дати дневитицу мао иамнаду за тај губитаис, једну
просечну дневницу 'свима.
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Др Хинко Кризман: Онда да се каже „дневннца“, иначе ће- ту биги
различитих зарада na би то израчунаваље било велик посао.
Претседник: Можемо.да осажемо у другом ставу „као и ла дневницу
■радм лакнаде шгубљеие зараде“ . Или, можемо да (кажемо „накнада з*а
изгубљену зараду врши се исплаћивањем дневнице чију висину одре}>ује Скупштина“.
Радован Мијушковић: Овде ioe (каже да народни ттосланиш m i a j y
лраво ma вожљу у железничком, паморсном итд. .саобраћају. Да ли се
то односи icaMO када иду на седнице Омупшшине?
Претседник: Очигледно je да се 'овде мислило на 1сггалну вожњу, a
не 'Само ,кад се иде на седнице. Кондуктер не може •контролисати да ли
он иде на годишњи одмор, у бању, или у Опатију, или на седницу
Скупштине. Он нема то лраво. И детаље морамо да решимо. To мора да
иде на терет савезног буџета. Не можемо казапги да он има бесплатну
(вожњу, 'наггри.мер, у аушобусу, јер неће >да >га ircpmre. To je <сада атредузеће н оно wehe да губи. Скупштина »све то-мора да плати. Савезни
буџет мора да шредвиди «звесну суму за та плаћања. У деггаљима то
(.можемо да у р е д т 1'о .само једшгм атролисом који би Скуиштнша донела.
Натфимер, за аутобус ограничити само тамо где je то мање-више главно
саобраћајно средство, гдс л»уди не 'могу друкчијс да се Kpchv, где друкчије -не iMlory да дођу до прупе него ауггобусом. Нема «амисла, «алример,
да се да београдоком лосланику право да се вози бесплатно трамвајем
или аутобусом. Овде je решен принцигт, a ствари се морају у детаљима
решити. посебнтг прописима.
Димитрије Бајалица: Мене буни у другој реченици „чланови Beha
произвођача врше своју дужност почасно“. Оваква формулација даје
друкчији карактер рада Beha произвођача с обзиром на obv печ no*
часно“ и чини ми се да би ово могло да изостане; Мени реч „гмчасно“
смегга у чиггавој формулациј и.
,
Претседник: To значи да не примају А1есечну награду.
Др Раде Прибићевић: Из одредбе да чланови Већа произвођача
в р ш е своју дужност почасно и имају право на накнаду трошкова проу з р о к о в а н и х в р ш ењ е м 'Своје п о с л а н и ч к е дужности, ј а с н о се види да
члан ови В ећа произвођача немају месечну плату.
Гојко Гарчевић: Не знам да ли je згодна оваква формулација за
чланове Већа произвођача. Она некако демобилише људе, одваја их ол
њихове функције.
Претседник: Мени не смета та одредба. Напротив, чини ми се да je
овај израз врло добар, баш уколико се лоставља нека разлика ме|>у
посланицима Већа произвођача и посланицима Савезног већа. Ту «се
управо ради о једној почасној дужности чланова Beha лроизвођача. To
значи да je члан Beha произвођача лроизвођач, и да и даље остаје про121

извођач, он je у фабрици, на својој њиви, у сељачкој радној задрузи a
своју посланичку дужност врши почасно, и има само право на накнаду
трошкова проузрокованих вршењем посланичке дужности.
Др Раде Прибићевић: Из првог и другог .става овог члана јасно je
да чламов1и Савезног већа имају .сталну здесечтгу напраду, a чланови Већа
произвођача врше своју дужносгг почасно.
Др Милош Московљевић: Ja не разумем зашто ce прави разлика
између посланика Савезног већа и посланика Већа произвођача. Из
фор.мулације овог чллна излззи да «ародеи ш х л а т п ш Савезног већа
лослтају ггакчзрећи чмношдаци, ’m rajy кталлу месечну наг.раду, a члакови
Већа произвођача врше своју дужно'СТ почакно. Ми смо досад посланичку дужност вршили п.очасно, али смо имали накнаду трошкова проузрокованих у вршељу посланичке дужносгги.
Претседник: Мени je ово први пут да чујем мишљење да и<ад посланици имају 'сталну лосланичку ллату да су тиме постали чиновници.
Готово нема парламента т\де посланици ^емају месечну или годишњу
плату.
Др Милош Московљевић: Код нас ликада лослалиди ии-су имали
сталну месечну ллату. (Н еко ли ко гла со ва : To мије ггачно. У бившој
Југославиј« лосланици *су .имали сталну месечну ллату).
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Тоорђевић: У Енглеокој и шеф опозиције има сталну месечну ллату.
Јосип Рус: Ja мислим да у треће.м сггаву овог члана треба изоставити
,,у вршењу ло^лаиичисе дужмости“. Ко ће пшниролмсаии лародног атосла1ника да ли ће користигги бесллатну вожњу у вршењу лосланичке дужности или не.
Др Хинко Кризман: Држава ће морати да плаћа на^наду Дирекцији
жељезница за ове басплаФме вожње лосланика; жељезшгца je лривреццно
л!одузеће.
Претседник: Ова одредба садржи у себи више морално ограничење:
да послашж не исористи ову повластицу л<ад иде у бању. Ha крају ‘крајева, нека je .користи и када иде у бању, али ипак ту треба посланике
мало ограничити, формално их ограничигги.
У Tpefoei.M ставу можемо да изоставимо у трећем реду реч „саобраћ а ју “ 1као сувишну.
Др Раде Прибићевић: Сви посланици у ларламентима имају бесплатне железничке :карте без обзира где пуггују. To je npaicca у целом
свету.
Претседник: Држава he морати да плаћа железници годишњу карту
за посланнка, карту која he важлти i одину дана, a «оја he ce одузети
ако посланик изгуби мандат.
122

A ko више нема при.медаба, ja бих закључио дебату о овоч члану
Лрима ли ce 56 члам « фим да «e v врећеш craev, open ред, .бришу иечи
„у вршењу посланичке дужности“ ; затим, да ce v другом реду" истог
става иза речи „железничком“ дода „саобраћају“ и да će у лрећем тоду
истогслава брише реч „саобраћају“ на оба места. (Прима).
'
Прелазимо ш члан 57, раније члан 56. (Чита члан 57)
Раније je одобрење за лишење слободе и за покретање кривичног
поступка против послашжа давао Президију.ч, a сада ће то вошитм
мандатно-и.мунитетски одбор дома ко.ме послашж припада.

Димнтрије Бајалица: Како he opra« који затекне лослашжа v bdшењу кривичног дела моћи да оцет, да je за ro дело предвићена казна
од 5 година?
у
п
Претседнцк: УчиниНе то на основу лознавања Кривичног законика
Повереник Владе ФНРЈ др јован Ђорђевић: Тужилац оцењује тежину 'кривичног дела.
Нинко neTpoBHh: Амо je посреди убисгоо овда ice зна да je то убиогво, а«о je »рађа, онда ce зна да je чо мрађа « зна ce ,ка«ш je Ј з н а
предвијјена no Кривичном законику „ за јемно и за друго дело
Сулејман Филиповић: Зашто je потребно у другом ,с.таву, 4 ред да
„нли тежа казна . Јасно ce каж е.у овом Ј в у „казна ^грогог затвора у дужем траЈан,у од 5 година“, па према ггоме н„је потребно да
СТОЈИ „или тежа 'Казна“, то ce подразумева.
да
с т о ји

„теж“

а‘‘ еТР°ВИћ: M0™

б " бИЛ° 'б оље Рећи »“ "a «азна‘* „ero

Сулејмаи Фшшповић: He в„д„„ зашто je пОТреб„о «аглаокги „тежа
'К3'3 Hcl •,

Повереник Владе ФНРЈ др Ј ова„ Ђорђевић: Ту ce ради о чисто кривично-правном лрецизиран.у. Наше казне „е своде ce c L o „а казне које
су дуже од 5 година. И ш и других ,казн вечита
б .
Ј
фобиЈа Hiwje .времеш 'казна.
Ј
н осчш а
Претседник: Вечигга ;роб.ија je (преме(на мазна, .врелгенсми неограничена. Јасно je да ако ce човек: ухапси, ухваћен je на дету, поведе ce
»страга, кажњава ce «азно.м већом од 5 година, онда je то чеж а -казна.
Можда бисмо могли да изоставимо ово „или тежа казна“
Повереник Владе ФНРЈ др ј ован Ђорђевић: Ja мислим да je предложена фор.чулакија правилна. Овако дата формулација ослања ce на
кривично право, ослања ce на систем «азни. Ту.чачењем ce долази до
овога.
ДР Хинко Кризман. Да ли лосланику ко*жсти много то што кажемо
да може бшпг лишен 'слободе ioa,Mo а'ко je ухваће!н на дјелу за које j©
прописана ,казна сггрогог затвора у трајању дуже од б година. Замислите
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како то мзгледа у животу. Рецимо, до})е до туче, посланик извуче револвер, опали, рани некога, дође милиција и може само да „салутира“.
Претседник: МилЈициоиар, иавоо je легитсглгшсањем видео да je >посланик, привешће га тамо где треба na ће «сггарији одлучити о ономе шго
je пасланик учииио. Повешће га cviaiKap Kato кведома да да 'објашњење
зашто je шуцао, да се види да ли има дозволу за ношење оружја, a
исггражни судија нека одлучи. Ми нисмо имали у пракси таквих 'Случајева. Углавнод1 je било лишавања слободе из политичких разлога или
због 'криминала. Увек се водила истрага. Ja мислим да ову одредбу не
можемо друкчије формулисатн. По-слаиито ice смора заштитити, треба да
.има 'имунитет, a у тежим ;случајевжма треба да се оагави могућтгокгг да
.ce решава о његово.м делу.
Има ли још примедаба? (Нема). Према томе, члан 57 je усвојен с
гим да се у 2 ставу, 4 реи, уместо речи „дужем трајањ у“ стави ,,.трајањ у дужем“ и да ce у тстом реду бришу речи „или тежа цсазна“.
Прелазимо на члан 58, |раније члан 57. (Чита члан 58).
Гојко Гарчевић: Ja бих молио за објашњење у вези <са овим чланом.
Мене интересује кој.им -се разлозима руководило при доношељу овакве
одредбе о неспојивости посланичке дужности и службеничке дужносги
у државној управи. Исто тако, мене интересује 'како ое сматрају официри у односу на вршење посланичке функције?
Претседник: Мотив je јасан из icaAie формулације. Службеник админиспрације, <к!оји je заоксаи од ic©oje ттлагге, .од таог унашиређења, на
крају крајева, и од свог егарешине итд., нема ону неопходну слободу
'Опредељивања iKaso што je imiajy дорупи. Испго ппако, службеници у угтрави
треба да ce баве својим стручним пославима.
Нинко Петровић: Ово не обухвата професоре?
Претседник: Не, ту ce мисли на УДБ-у, Милицију, ш државне секретаријате, мисли ce на све ono што спада под управу, на администрацију,
на о.ног ko ради иа деловчздониму, на оног ко .рада у Јавном ггужила.шгпву иид. Овде me кзпадају ни офицодри ии трофеоори.
Др Хинко Кризман: Професор може бигги народни посланик, алн
његово лтјесто професора ce таси Д0'К му траје посланички мандат.
Претседник: Зашто ce гаси његово од&сто професора?
Др Хинко Кризман: Прима посланичку плаћу, a не може да врши
обе дужности, и да прима две плаће.
Претседник: У.колико je ангажован гголшсо да :не (може да врши
своју професорс-ку дужност, онда je неће ни вршити, али неће губити
свој положај професора.
Др Хинко Кризман: Раније je државна управа била ширипојам. Наставници и професори су улазили у појам државне управе. Када je про124

фесор био шабраи за «а.родног лослаиилса његово дгјеоио je било бловсирано и после три до четири године, колико je трајао посланички одандат,
он ice лоиово враћао на 'своје мјесто.
Претседник: У Краљевини Србији учитељи и професори су могли
да буду посланици.
Др Хлнко Кризман: Професори Уиивервитета су задржавали своја
мјесгга иаисо icy бпш изабрани за нарвдне гоасланике. Моаковљевлћ je б<ио
и професор и ласланик.
Др Милош Московљевић: Отишао сам у пензију чим сам био изабран за посланика. Проф&сор гимназије изабран за послашжа ишао je у
пензију, ако je на њу имао право.
Др Хинко Кризман: Посла престанка лосланичког мандагга професор
ce враћао у службу, a године које je лровео као лосланик признавале
су му ce у радни стаж. Гојко Гп[рчевић: Ha оошзву ове одредбе дш ћедго шгати приллча« број
посланика који ће бити професионални посланици л к*оји ће, према томе,
бити и плаћени. Мстовегну одредбу ммамо и у лројектшш републичких
устава и поставља ce пи.тање iKaiKo he то лрактично да ce локаже у једно.м
срезу. Конкретно у Срезу никшићком, у коме ja радим, који броји о«о
50.000 становника, npeiMa малом броју становништва наше Републике
на лрилично мали број становника доћи ће један ттосланик, јер треба да
имамо најмање 80 до 100 по-сланииса. Отприлике, на 5.000 становника
доћи ће један послалик. To би значило да би у овом срезу требало да
буде десет послаиика републичке 'Скупштине и евентуално један за Савезну скупштину, дакле 11 посланика. Међу ггих 11 лосланика, no мом
-мишљењу, познавајући људе л крај, icimrypHo ће бзоти извеота« број 0'них
iKoju би требало да остаиу »као орофесЈшналнм тпослаижди1. А;к'о задржисио
тамве л>уде и толики број љуии као професионaлне лолитичаре у срезу
ja не (видим да би ти људи били мсжоришћени и да> би б.шги довољно
улопребљ еии и довољио полилпичгсда жоришћеми у односу на снно што
«добијају.
При расправљању о овој одредби треба узети у обзир и ту ситуацију у вези са лосланицима републичке скупштине, јер на иерену «ећемо
тгати разлике да ли су лосланици Савезне или републичке скупштине.
И од једног и другог тражиће ce рад у одборима. С обзиром не само на
•та)К1ве могућиоспи «его сгпварно «а честе |случајеве woje ћемо (тгатм у
уцелој држави 'не би ли било добро редитоеа.ш одредбу у t o a i |ссмигслу да
■изабрали послаиици ,могу задржати функције ikioj е :су имали или ие. To
д а буде завиано од тога 'колико ће ш абрала лица бити заитослена «а
једтгој или другој 'сгпраии. И дде je то ашојиво и где (може остагги једно
лоред другог да би ce задржало, a где ие 'лгоже да ice (ослободе једне 'од
две фуккције. Aiwo жел1и да 'бутде пснсланшк; да му лрестане фунмцијa коју
лма у држашом апарату, и обратло.
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Претседник: Мени ce чини да ово решење tKoje ice предлаже немз
гогчег гтринципијелног. Ово je принципијелан став: народни посланик не
може бити у лсгго вре.ме о у ж б ен и к у државној управи или «судија. И
судија и службе.ник могу <се (Кандидовати, али ако буду ивабрани морају
дати оставку. Ово je лринципијелно решење. Предложено решење садржи једну ја>к.о незгодну ствар: Скупштина треба да ice занима и да
реша©а ивдиввдуалио питање свж ог лосланмка, да гкаже — овај he имати
плату, a овај леће. Тешко je то.
Гојко Гарчевић: У погледу плата било je речи да ne плате не би биле
истоветне. Бар сам ja тако разумео.
Претседник: To je онда друга ствар. Ово шпо ви жажета ja ми-сл^м
да ce може решити гаолитички. Ако, рецимо, Никшићки срез са својих
50.000 становника бира 10 посланика за Скупиггину HP Црне Горе и
једног посланика за Савезну народну ■окупшт-ину очигледно je да свих
11 неће бити професионални политичари, је р б и стомалс Никшићког среза
био 'Претова-рен. Али, шта значи? Значи да од тих 11 неко може да буде
преггседник и члан среског односно градског одбора у Никшићу, да има
тамо 'Своју неку изборну дужност у народном одбору или евентуално'
неку функцију са сталном ллатом иггд. Можда he остати двојица-тројица
који he бити професионални или ће бити функционери у Фронту итд.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: To су изузетли случајеви у Црној Гори. Већином he бити лреко 20.000 становника.
Гојко Гарчевић: Ja .сматрам да неће бити ретки него ћемо имагш
више таасвих случајева.
Грга Јанкез: Ово je савезни закон. Свака република he у оквиру
0(вога за1К'она долосигпи за1кон iKlojw ате мора бити mcTOBieira« л о кдаакој
тачки.
Претседник: Како би изгледао јединствен правни систем када би у
републичкој окупштини могао чиновншс милиције или Удбе да буде
посланик.
Грга Јанкез: He мислим ja на то него на ггрофесионализам ттосланика.
Да ли he да буду професионални и посланици :или не, то свака република
може 'конкретно да реши. Иначе овај принцип да не буде истовремено
посланик чиновник и судија то je друга ствар ja ce ca гг-име јслажем.
Мислим, да јги he неко да буде лрофесиоиалоти ишслаиито ш и не, преба
дати могућност да ce то у републичким законима другсчије реши, јер he
негде морати, с обзиром на мали број становннка у републици бирати
више досланика у једном срезу, a >они су чу 'близу и нема лотребе да у
OBaiKOM случају буду плаћени 1као посланили.
Гојко Гарчевић: У вези овог образложења да ce искључе службениии
да не могу жтовремено бити посланици исгтоветни су разлози у односу
126

.и на официре. Њихова улосленосг т гје ш њ а а«о није важвнја него код
службеника органа управе.
Ј •nciUiKUA
Димитрије Бајалица: Значи да ће ce демобилисати.
Гојко Гарчевић: Према закону omt могу бити и официри и па-чаници. Они не Mopajy бигги демобплисани нвти напустиги дужност за
њих то не важи.
ULT> 33
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Ja бих хтео да.подвучем
Да
питање запосленостн било основно sa оцену овог принципа Оно
сигурно тапра изеесну улогу, али «а лрвом масту доллзи у .обзир, та:ко да
«ажем, једна антибирокра-гска мера у условима нашег развитка. Једна од
битних мера за оживљаваша и осамостаљење Народне скупштнне —
јесте баш иокључење администра-гивног апарата из састава Скупштине
Ми смо имали пуно тешкоћа б а ц услед тога што je у одборича и Скупштини био заступљен приличан број «лужбеника, a да не говоримо о
Совјетском Савезу где je « о р о цео апарат укључен у Врховни Совјегг
тако да н т ш а ие ради. Једна од важних мера за јачање политичког
карактера и самосталности Народне скупшгкне je искључење стежбеника, и то службеника из уп.равног апарата. Код нас je управа данас
сужена на ужу админисграцију, та-ко да самоуправне усланове, као што
су школе, болнице и социјалне установе, не улазе више у систел, управе
To je систем изван управе, полудржавни.
Друго je питање војсге, односно официра. Сигуоно да у једном
еиислу оцене државних органа управе војска je (пшич-но .служба улраве
Али са гледишта бирократских елемената у управи, гледишта «оје je
било Једно од одлучујућих, нема .разлога да ce о ф и т р и no том основу
искључа, ј ep немају иепосредног контаста са грађаиима, ,радом ,<тд
Др Хинк*о Кризман: A војничка дисциплина?
Др Милош Московљевић: Професор Ђорђевић je објаснио сада како
треба схватити ову државну управу. A „мени ce чини да би боље било
рећи „службенике угсраше струке“, нег0 „државие управе“. Рецимо
управшик болнице или диреклор гимназије, „ он„ спадају у државну
увраву, и они су плаћени „ треба да ce „скључе. За ректора'ушшерзитета то не важи, он je „зборни. Д а,кле, пошто je диремгор гимназије
слуџбеник државне управе у просветној струци, боље би било, да би е
тачно разумело, ставити „службенике управке струке „ли управне
службе . О.нда ce вна да je фо ад м и сп р ац и ја.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђор|; еи„н: Али „емамо више ту
управну струку. Ми »ма-мо политичку управу и то ce односи само на
сл уж бен и к е запослене у ресору унутрашњих послова. Taj je појам caсвим узан. С ДРУге стране, чињеница je да ce неко, ако хоћете «оже
налазити и у управи радннчког савета, „у управи“ je у том смжлу и
свако други који у самоуправној установи т,а функцију управљања a
јасно je да ce то «е односи на њих. Ово je државиа^ управа и ти су noj127

мови данас јасно огхредељени. Државну управу, о томе ћемо имати да
диокјутујелго, чи«е: државни .сеиретармјаии м утрав-не усггаиове и о<ни op
ra ни које je основало Савезно извршно веће и врше искључиво функције управе. Искључене су из тога социјалне службе и самоуправне
установе, и, на.равно, привреда. Исто тако, w просветне усгганове су самоуправне установе. Искључени <су, дакле, администрација Савезног извршног већа, извршних већа народних република, народних одбора и секретаријати управа и управних установа. Изван тога све друге ие спадају
у управу. У развитку законодавства у нашим прописима ове ствари су
.прилично јасне. Једино je спорно на апстракггно.м плану пигање Армије
— да ли je управа или не. Ha крају крајева, у извекним спорним случајевима Скупштина ће то ценити приликом верификације мандата.
Претседник: Може бити да би о томе требало нешто да буде у изборном закону. Ha асрају, и у војсци има војних (службеника. И то je
2дминист,рација у ужем смислу, затим вој-ни судија итд.
Сулејман Филиповић: Како je ca посланицима на страни, а-мбасадорима?
Претседник: Они су 'Службеници, они не могу бити бирани.
Димитрије Бајалица: Ja бих још једну ствар ре*као просто ради j a *
формулације ов'ога члаш . Мени c e читшло (када сам проучавао 'овај
члан да су то била два основна принципа 'О којима j e вођено1 рачуна. H e
само овај пришшп да не буде службеник државне управе него и то да
овим обезбеђујемо пајвећем броју посланика да непрекидно буде у конта'кту ca својим бирачима, да улазе у проблемати'ку среза, и да на основу
тога дају и један сасвим друкчији карактер дискусији о проблеми.ма који
c e буду раш рављ али у Охутштини мгд. Међушим, inipew a o b ’Om 'образложењу K o j e j e дао друг др Ђорђшић излази, да 'овај други принцип неће
моћи бити засгупљен, да ћемо лш имати и убудуће велики број посланика који he бити на разним функцијадш, рецимо у војсци, затим професори итд.
CH ohie

Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Ja нисам »<азао ни велики ни мали број.
,
Димитрије Бајалица: Ja мислим на ове који ће оповремено, два трн
пута отићи на »седнице среоких одбора и леће бити у и^онта.кггу са бирг
чи-ма и проблематиком која he давати њима материјал за дискусију у
Скупштини.
Претседнигк:: Min «е можемо да ооигурамо та 1кав icaoras Окупштшне да
буду у њој столроцентно професионални политичари. To би била друга
крајност која би само могла и да 'кошта и да штеги. Али, један одређени,
довољан проценат гтосланика биће професионални политички радници;
po ће осигурати довољну политичку активност у Окупштини) у свим тштањима. To je, на iKpajy »крајева, ствар праксе и Фронт када буде постављао
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кандидате мораће да води рачуна мало и о ггоме. He то да сваког посланшса претвори у професионалног политичара, али ипак да их буде довољно, у довољи-јом i6pojy да ce to о:сети у раду Скутшгшне. To je литање
политичког развоја, развитка полипичког живота. Очигледно j<ei да не
може остати на таквој Скулштини .као што je била досад 'кад je c k o d o
сваки посланик запослен, има не-ку -своју дужност, функдију односно
лрофеоију. To je тако могло иека-мо да 'иде (кад ш о имали два илм три
заседања годишње. A и то je некима било ггешко. Чим дођу већ т г г а ј у
колико he дана трајати заседање. Године 1946 ми смо још држали нека
заседања «од 8— 10 дана, a после тога више нш<ада нисмо то успевали.
Било .ј е ту и лретс-едника среисих народних одбора, 'миштстара iperryбличких влада мтд., и лриродно jei urro они «ису имали времена.
Има ли још при.медаба? (Нема). Прима ли ce? (Прима). Према томе,
члан 58 (нови) усвојен je ка>ко je предложен.
Прелазимо на нови члан 59. (Чита члан 59).
Сулејман Филиповић: Зашто
,,'сазив“ ?

морамо употребљавати тај

израз

Претседник. To j e период од 4 године. Имамо сада Скупштину другог
сазива, a ona iKoja he бити изабрана гго h e бити скутпитина трећег сазива.
Мораш имати једно обележје за сва;ки период скупштинског рада. Го
нема HeiKH иарочиши значај, али j e та- ознака ипааС оокребна.
Има л u још прилгедаба? (Нема). Онда нови члан 59 усвајамо према
ттредлогу с тим што ce у вези на.кнадних амандмана на почетку другог
реда реч „за замењује са ,,на и што ce на iKpajy става првог додаiv
речи ,,'И кошгсијама“.
Прелазимо на члан 59 предлога, који постаје нови члан 60. (Чита
члан 60).
Грга Јанкез. Има<м једно лиггање. Из оног што с.мо раније говорили
■мени je јасно зашто je п.отребно једно претседнишггво целе Окупштине.
Међутим, из те попребе иттам не произлази да лретседндос Савезне окупштитсг кгазива седмиде већа, поготово иоада имамо 'сталан сазив. Сматрам
за најбоље, да 'се овапсо Behe 'сасггане ino одлуци претседника дскшчиог
већа, a само Скупштина iKao целина «а птозив Претседника Скупштине. У
случпју да ирепсеиник већа не .сазове кедлицу већа — a потребу oceha
Претседник Скулштине
о«да може Вретседошс Окулшгшне, 1као виши
орга.н сам директно (сазвачж,
Претседник: Ова ствар je у вези .са претходним чланом. Савезна народна скупштина je у сталном заседању. A 'како она ради? Ради у noсебним седницама домова, у заједничким (седницама оба дома, у сталним
и другим одборима, Јсомиоијама итд. Taj скупштински рад сматра ce целином. Саовим je логично да онда седнице до.мова, поједи-них већа, осим
седница одбора, сазива Претседниж Скупштине, већ и због тога што
седницу појединог већа може да предложи древседник већа, неки одбор,
ö

Билтен законодавних одбора
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једна петина чланова већа, Савезно извршно веће, сам Претседник Савезне народне Шупштине иггд. И зато имамо такав >орган. Како ће изгледати тај позив? Сазива ce на предлог претседника Beha произвсфача или
на предлог једне «петине чланова Beha произвођача, или Савезно извршно
веће сазива Behe ттроизвођача за тај и тај дан. Ja мислим да je сасвим
логично ако у зм т о Окугшгшну као целину и да je не цепкамо.
Повереним Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Претседник већа ннје
стални функционер. О.н je, уогвари, претседавајући. To je битно. Тиме
ce обезбеђује нзвесна економија и извесна ефикаснос!1т.
Грга Јанкез: Шта би на-ма смеггало, ако једна груш ттосланика жели
сазииање Beha прошшођача', да ice обрати еретседа.вајућем Beha npoизвођача.
Претседник: Па може и чо. Он he онда гтредложити то сазиваље
Претседнику Окупштине.
Грга Јанкез: Претседавајући <моли Претседника Скупштине да сазове
његово веће.
Претседник: Јесте, зашто не?
Гојко Гарчевић: Ja смапрам да je ова одредба правилна «и да .не би
било ни практично ни одрживо ако бисмо je мењали у, ош слу у коме то
замишља друг Јанкез. Тиме би ce 'ишло проггив јединства Скупштиие.
Претседник Скупштине сазива и једно и друго веће. Поменуто решење
значило би распарчавање рада ©eha.
Грга Јанкез: Ако Претседниис Скупштине оматра да треба сазвати у
исто време оба већа или сматра да треба сазвати само једно веће он може
да замоли ифетЈседштка mor већа да сазове (седш-шу. To не 1крши целину
саме Скупшгтне -и не смела ауторитеггу Претседника Скупштине, јер он
може да je и сам сазива.
ПовереникЈ Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Сазивање мора бити
обједињено у нечијим рукама. Најбоље je да то буде у рукама онога
који има цеишкупан преглед. Иницијатива je дата свима: и претседнику
већа, и 'одборима, и посланицима ичд. Због тога не-ма опасности да ce она
не би могла сазвати кадгод затреба.
Претседник: До.сад je то било у рукама Президијума и Владе a сада
то прелази у руке Скупштине.
Има ли још ко шга да примети? (Нема). Значи, нови члан 60 усвојили iCmo према лредлогу.
Прелазимо на члан 61 раније члан 60. (Чита члан 61). Има ли. примедаба? (Нема). Али, овде имамо амандман. (Прима ce). Према ггоме,.
члан 61 je примљен с тим што ce према накнадном амандману у ставу
трећем брише реч „оцени“ .
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У наслову изнад члана 61, који постаје нови члан 62, додају ce речи.
према накнаднОиМ амандману, „н .комисије“, a у члану 62 убацује ce иза
става три нови став четврти .који гласи: „Савезна народна скупштина
има сталну комисију за ггумачење закона“.
Ова реченица иначе постоји у члану 68 лредлога na ce оданде ттреноси овамо a тамо остаје са<мо објашњење кахо гга момисија ради.
Др Милош Московљевић: Ја< ћу на inipajy лретреса говортпта о језижу
ове две редакције — ћирижкв и латинске, али овом приликом треба да
обратим пажњу на једну ствар коју треба исправити. У овом члану
четири пута ce атомиње да домови могу „образовати“ сталне одборе.
Тако стоји у ггексту на ћирилици. У тексту на латиници, међутим, стојн
много лепше, уместо образовати тадго стоји „основати“. Зашто не би
тај израз употребили и овде или: би уместо тога казали „изабрати“.
Претседник: Ja не знам зашто су у редакцији латиницом, ијекавштино.м, упоггребили израз ооновати. Овде ce не ради о оснивању. Мени
то jfe звучи згодно >и не знам да ли je то оправдано. Фактично треба
одборе образовати. Зашто ти пгај израз o i e T a ?
Др Милош МосковљевиН: Одбори ce уствари бирају.
Претседник: To je тачно, али овде то није битно и не треба то
наглашавати. Ja» не знам да ли посггоји исоји наш закон у иоме нисмо
употребили тај израз. Ако стави.мо израз „основагги“ или „установити“
о-нда no не би одговарало ономе urro ce мисли.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: To je преведен израз
„формирати“ који нам ту највише одговара.
Јосип Рус: У словеначком тексту стоји „избере“, избрати.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: To je због тога што
они немају потлуно адеквагган израз за „образовати“. Међутим, бирају
ce људи a не одбор.
Димитрије Бајалица: Да ли ce могу други и трећи став спојити na
да ce каже: „Сваки дом може образовати сталне одборе и за друга питања из своје надлежности, iK'ao и анкетне одборе и друге одборе и
комисије за .вршење 'посебних задатака“.
Претседник: To би сиогло да ice лрими.
Грга Јанкез: Зашто «ије ушао iK'ao сталан одбор за план и ф и намсије?
Претседник: Ми омо имали у наишм преднаиртима предвиђене разне
одборе: за народну привреду, одбор за буџе-т .и друге ствари, али je rro
изостављено, a остављени су законодавни и имунитетни. To пшање
треба оставити новој Народној скупштини да реши, да види какве
одборе треба да има. Исиа ту д1ало да ce ‘о ешава: да ли ће <бипи исти
9*
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одбори у једном и другом већу. Добро je да ce то остави да са.ма Скупштина то питање проучи.
Гојко Гарчевић: Раније смо изосггављали ову реч „јединствени“,
да и овде то треба изоставити.

мисјгим

Претседник: Можемо.
Сулејман Филиповић: Мени ce чини да одборе из другог и трећег
става не можемо да ставимо у исти став, зато што су из другог става
стални одбори, a из трећег су привремени.
Претседник: Кад 1кажемо да сваки дом може образовати сталне
одборе и за друга тштања из icBoje надлежносгги, 1као и анкетне одборе
и друге исомисије. .., то je јасно да гго нису стални одбори. Анкетни
одбори иису сталии. Или, скада ce образује ко.мисијa за дечје доагаве ;са
задатком да види акако je стање у њи.ма, онда то није сталан одбор.
Грга Јанкез: Ja мислим да би !код овог основног закона требало
унети да постоје одбори за план и финансије и за спољно-политичке
послове.
Претседник; Ja сам рекао да у иривреди има -ствари које још нису
дефимитивно до краја дотеране да >би ce могло pehu ;камо ће изгледати
одбори у Већу произвођача, ,како у Савезном већу. Можда нећемо имагги
Одбор за план и финансије.
Др Хинко Кризман: Колико frei бити државних секретаријата, толико
ће морати да буде одбо:ра, aico хоће Окупштина да врши све своје
функције.
Претседник: Мени ce чини да je најправилније да то оставимо
новој Окупштини. Дотле ће ce, ваљда, формирати iHeiKia дефииитивна
гледипгта. Ja ce не бих тиме везивао. Главно смо жазали да сваки дом
може образовати одборе и за друга тгитања. Има ли још примедаба?
(Нема). Члан 62 je усвојен.
Прелазимо ш чл. 63, раиије чл. 62 (чита члан 63).
Сулејман Филиповић: Ja мислш! да тшсле овога ,,не имогу бдаи чланови одбора“ треба додати ,,и жомисија“ .
Др Хинко Кризман: И ja мислдш, ош м Законодавнот одбора.
Фадил Хоџа: Ja то не могу да разумем, зашто не могу бити чланови
Законодавног одбора?
Др Хинко Кризман: Ми најјаче онаге иокључујемо. Ко ће бити гсретсједним Зак-онодавног .одбора?
„
Претседник: Први став je ш ван сваке сумње: претседник: и потпрегседници већа не могу б т и чланови одбора. О другом ставу може ce
дискутовати.
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д р Хинко Кризман: Ми најквалитетнмји део вијећа мскључујемо из
aiKrr/iTBHor |с1К'у!ПШтин’ског 'рада. Ja, 'наприсчјер, me могу да замислим Законодавни одбор без друга Моше Пијаде.
Претседник. Овде бисмо могли да изоставимо потлретседнгже и
ceicperrajpa и да кажеаио у другом ;с.таву: „Прешоеиним Савезне нар-одне
скуггштине не може бити члан одбора или комисија". (Добро je ) Прима
ли ce? (Прима).
Прелазимо на члан 64, раније члан 63. (Чита члан 64).
Д'Р Хинко Кризман: Ко подноси за-комсме тгриједлоге м оји долазе
пред Народну (сисупиипгину?
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Савезно лзвршно веће.
Д р Хинко Кризман: Али, ио у «адлежиостл Савезног лзвршног вијећа «e 'стоји у лриједлогу.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Ту имамо амандман ту
имамо она прецизирања.
’ Ј
Димитрије Бајалица: Да ли уз одбаре ггреба ставити и «омисије?
Претседнцк: He чреба, комисије су посебна тела.

Прота Милан Смиљанић! У друго.м отаву icrnoји ,,у одговарајућим
одборима дома“ . Мислим да ту треба да буде једнина.
Претседник. Ту ce мислило да би један законски предлог могао да
прође 'И мроз два одбора. Например, један законоки лредлог треба да
прође 'кроз Законодавни одбор, a ако ce ради о привредним питањима,
нека прође и кроз Одбор за привреду. Нека ce чује мишљење оба
одбора. Налример, сам друштвени план ik&o закон. Очигледно да ће он
отићи у Одбор за привреду, али он треба да прође, no моме мишљењу,
и :кроз Законодавни одбор, да добије и оцену Законодавног одбора.
Има ли још примедаба? (Hetvia).
П р е л а з и м о на члан 65, раније члан 64. (Чита члан 65).
Препорука директна или преко Скупштине?
П ретседник: Директна. Зашто не би могао Законодавни одбор да
препоручи народним одбориима да обраћају већу пажњу бирачким списковима, да 'ИХ 'Критикује због неуредног стања бирачких спжкова иггд.
Има ли лрим едаба? (Недта).
П р е л а з и м о ш члан 66, рамије 'члан 65. (Чита члан 66).
По овоме што je овде предвиђено одбори ће стварно имати широко
поље рада, лмаће велику активност.
Гојко Гарчевић: У четвртом ставу стоји да „одбори могу
позивати.. .
Претседник: У петом ставу уместо „позвагги“ да ставимо „позивагги“.
Грга Јанкез:
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Др Милош Московљевић: Ja бих молио да »ми ce објасни на каква
ce питања -мисли у трећем ставу када ce говори о појединим питањима
к,оја Савезно извршно веће може излети на дневни ред седнице одбора.
Савезно извршно веће je зжонодавно чело.
Претседник: Савезно извршно веће тшје законодавно тело.
Повереник: Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: He ради ce ту о Савезном већу, већ о Савезном извршном већу.
Претседник: Мислим да може.мо члаи 66 усвојити to тим да ce у
петом ставу, први ред, умесгго „позвати“ стави „позивати“. (Прима ce).
Прелазимо на члан 67, раније члан 66. (Чита члан 67).
Др Хинко Кризман: Да ли у првом реду овог кггава треба рећи
„тога ради“. Можда je боље рећи ,,ради чога“ .
Претседник: Акценат пада на реч „чога“ . Има ли још ? (Нема).
Значи члан 67 je лрнмљен без измена. (Тако je !)
Прелазимо на члан 68, раније члан 67. (Чита члан 68).
Сулејман Филиповић: Зашто je потребно да сваки пословник потврђује Савезна народна акупштина 'кад сваки одбор ради no пословнику
који сам доноси.
Претседник: Веће ггреба да потврди за своје одборе, a ако ce ради
о 'сжуиштинсисол! одбору 'овда вреба да га тотврди Ск/упштина.
Ни-где 'Се не говори о томе iKa,Ko ce бирају одбори. Ако бисмо 'сггавили оно iirro смо раније имали, онда би ствар била решена. Из овог
предлога .ce не ввди да ce одбори бирају, каже ce да ice ошбори образују.
Нинко Петровић: Бирају ce чланови одбора, a одборе установљава
закон.
Претседник: У пословних Окупштине ће ући >како ce бирају одбори,
К0ЛИ1К0 чланова имају, итд. Има ли још примедаба? (Нема). Члан 68
примљен je без измена.
ГТрелазимо на чла« 69, рамије члаи 68. (Чита чла.н 69).
Др Раде Прибићевић: У ставу у коме 'се говори о томе >ко одоже поднети предлоге за тумач^ење закона, мислим да у набрајању ггреба поћи
од Савезног извршног већа, a hö >од народних посланика. Незгодно je
да Савезно извршно веће као највише тело дође на средину у ггом набрајању.
Претседник: Ja мислим да овде ипак има неке логшке. Почиње ce
од тога да предлог може поднети сваки ш родни посламик, затим Одбор
дома, na Савезно извршно веће, Савезни врховни суд 1као тело изван
Окулшгпине и, најзад, удаљеније тело .републичисо изиршно ©ehie*.
Повереник Влцде ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Овај ipe« je логичаш и
доследно смо га свуда примењивали.
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Др Раде Прибићевић: Можда би требало иза „Савезно извршно
веће“ додати „као и“. Набрајање послагажа, одбора, домова и Савезног
извршног већа je ишло као градација, a мало треба нздвојити Савезни
врховни суд.
Претседник: Заигто одвајати? Сви су равноправни у подношењу
предлога за ггумачегае закона.
Нинко Петровић: Значи: «ародни одбори1не дшгу директно пгражити
тудтчења од Комисије, него преко једног од ових органа.
Претседник: У тексту ce «аже да Комисија проучава предлоге за
оцену 'сагласности лоднесене Скуггштини.
Гојко Гарчевић: У 5 ставу ce каже: „Комисија подноси обавезна
тумачења на намнадну поггврду шклежнтаг дож тим а“ . Зар није то потребно поднети заједничкој седници?
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић; Заједничка седница не
доноси одлуку 0 томе, то ce лодноси дому који je надлежан. Ако су оба
дома, онда 'Ce гго подноси и једно.м и другом до.му. Ha заједничкој седници ce не доносе за.кони, већ за1коне доносе паралелно домови или
само један дом.
Претседник. Па и у |случају зажона чооје ty домови донели заједно,
у рашшправном учешћу, Кшмсија ће подне.ти ih једном и другом до.му
на потврду, a гош ће ce међусобно споразумети о (потврди.
Сулејман Филиповић! Зар иије боље рсћн ,,на оцену сагласности**,
него „за оцену 'сагласности“ .
Претседник: Боље je да стоји ,,за оцену сагласности“. У ово.м ставу
уместо „савезних и републичких“ треба ставити „савезног и републичког“ .
Сулејман Филиповић. Зашто ce код Комисије за тумачење закона
одређује 9 чланова, a досад нигде нисмо одређивали број чланова одбора или кодшсија?
Претседник. Овај cnocaio ггумачења' закоиа и оцене 'саглакзнснс.ти
вршио je досад Президијуаг. Сада icie гго огтреноси на једиу сталлу аку-пштотиаку 1К'ОШГСИју, Koja, iKao iirro ce види из итаследњег става 'овог члана,
остаје на дужности и после распуштања Скупштине, да:кле, до избора
нове (комисије. У разма.ку од 2— 3 месеца, дсж je Скупштина распуштена,.
Комисија за тудгачење закона мора да |ради. Сваког часа нашгазиће ce на
потребу да 'се даЈе оцена сагласности или да ce мзда неко тумачење
закона. Пошгго je го Комисија са посебном функцијом, омалграло ce да
треба одредити отприлике и број чланова. Мислим да je довољно да у
тој Комисији 'буде 9 тгосланика.
ДимитриЈе БаЈалица: Ja бих предложио преформулацију овог члана
Раније смо став 1 овог члана лребацили у члан 62. Незгодно je почети
135

овај чла« тиме што ce онаводи да Комисија sa тумачење вапоона има 9
чланова. Овај став могао би да гласи „Окутпитина бира на заједничкој
седници оба дома Комисију за тумачење закона од 9 чланова“.
Претседник: Досад a io говорили о раду ш зннх одбора, a сада
говоримо о томе да су установљене комисије.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Могли бисмо евентуално
да почнемо овај члан са ггрећим ставом, с ггим да Комисијa за тумачење
за,кона има право да даје обавезна тумачења «оавезних закона. У овом
ставу иза речи „Комисија“ додати ,,за тумачење за.кона“.
Др Раде Прибићевић: Можемо овај члан да лочнемо и 'сггавом: „Комисија за ту.мачење закона има право да даје обавезна тумаче/ња савезних закона“.
Претседник: He смемо то да мешамо. Прво имамо надлежност Комисије, онда к,о подноси предлоге за тумачење за.кона, затим да Комисија
подноси обавезна тумачења на намнадну потврду надлежним домовима.
Можемо у првом ставу да кажемо каосав je задатак Комисије, колико
броји чланова и да ce бира на заједничкој ‘седници.
Др Раде Прибићевић: У другом ставу умесгго „Комисија има право“
боље ставилги „Комисија за тумачегае зак о н а..
Претседник: Нема потребе да то сада чинимо јер смо почели да
говоримо о надлежности Комисије. После тога можемо да наведемо број
чланова и да (кажемо да .ce бира на заједничкој седници.
Др Раде Прибићевић: У .ранијем првом ставу овог члана, «оји смо
додали чла<ну 62, имали icimo одредбу да Савезна народна скушлтина има
сталну Комисију за тумачење закона. To je сметало Бајалици. Пошго
смо избацили тај став из овог члана, могли бисмо овај члан да тточне.мо
формулацијом: „Комиоија за тумачење закона има право да дај'е обавезна тумачења савезних закона“, a заггим да говоримо о томе да овл
Комисија има 9 чланова.
,
Претседник: Бајалици je сметало m ro je раиији друпи сгав овог
члана постао први. He треба почеги тиме да ова Комисија има 9 чланова.
To je 'споредна ствар. Мислим да je довољно рећи у првом сгаву: „Комисија за тумачење закона има право да даје обавезна тумачењаЈ савезних
замона“. Прво да одредимо надлежност. Комиоије, na ггелс онда да всажемо
колико чланова броји и да cei бира на заједничкој седници оба дома.
Др Раде Прибићевић: Битно je да je то Комисија за тумачење
закона.
Претседник: Ja мислим да би сметало ако бисмо прво навели то да
Комисијa има право да даје обавезна тумачења савезних закона, a затим
додали да Комисија има 9 чланова и да ce бира на заједничкој седници
оба дома. To би било прескакање, не би било логичног реда. Ja мислим
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да je сасвим правилно да став „Комисија за туимачеље закона отма 9 чланова Koje из реда народних посланика бира Скупштина на заједничкој
седници оба до.ма“ дође испред става „Комисија може имемовати правне
стручњаке као саветодавне чланове“. (Може).
И.ма ли још лримедаба? (Нема). Прелт гго.че, члам 69 примљен je ca
следећим изменама: Први став гласи „Комисија за тумачење закона има
право да даје обавезна тумачења савезних закона“. Ранији други став
„Комисија за тумачеље за.кона има 9 чланова .које из реда народннх
посламЈжа би»ра Омулштоша на заједничш ј кедници оба дома“ постаје
пети став овог члана.
У другом ставу, 1 ред, ,иза речи „поднети“ ставити: „две тачке“, у
другом реду исггог става уместо „одбори домова“ ставити „одбор дома“,
и у истом реду у.место „савезни Врховни суд“ ставити „Савезни врховни
суд“.
У четвртом сггаву, 2 ред, yaieicTO „-савезнмх и регтублтгчких“ ставити
,,савезног и републичког“.
За данас je, надам ce, досгга.
Закључујем данашњу .седницу, a наредну заказујем за сутра, 4
јануара, у 10 часова.
(Седница je закључена у 19,30 часова).
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60 sednica
i

(4 januara 1953)

P očetak u 10,10 časova.
P retsed av ao pretsednik Moša Pijade.
Pretsednik: O tv aram šezdesetu sedm cu. Molim da se izvrši pro
zivka.
Sekretar Gojko Garčević vrši .prozivku.
Pretsednik: Izvršenom prozivkom k o n stato v an p je da ima kvorum a.
Izvolite saslu šati zapisnik.
Sekretar, čita zapisnik 59 sednice od 3 jan u ara.
Pretsednik: Im a li prim edaba? (N em a). Zapisnik je overen.
Prelazim o na p o g la v je »B Izvršni o rg an i Savezne N arodne skup
štine«. Im a li p rim ed ab a? (N em a).
Na redu je član 70, ran ije čl. 69. (Čita član 70).
Ima li p rim edaba? (N em a). Član 70 je usvojen -kako je predložen.
P relazim o na član 71, ran ije elan 70. (Čita član 71).
Fadil Hodža: U tački 2 o v o g člana im am o odredbu da Pretsednik
Republike p roglašava ukazom zakone ii; izdaje isprave o ratifikaciji
m eđunarodnih ugovora. Ja mislim d a d ru g i deo ove tačk e treb a s ta 
viti u iposebnu tačku.
Pretsednik: S m atram da m ožem o usvojiti predloženu form ulaciju
druge tačke. U ovoj tački sto ji da P retsednik Republike proglašava
ukazom zakone. Skupština donosi zakone, a Pretsednik Republike ih
sam o p roglašava. Isto tak o , u .pogledu ratifikacije m eđunarodnih u g o 
vora, Skupština ili Savezno izvršno veće vrše ratifikaciju, a Pretsednik
Republike izdaje isp rav e o ratifikaciji. Tu s e radi o jednom form alnom
postupku, tako da ovo i m ožem o izdvojiti u .poseban stav , m ada bi se
tim e ovom e pridavala n aročita važnost. To, m eđutim , nije potrebno.
Dr Miloš Moskovljević: iKo će potpisivati u k aze 'i ko će 'postavljati
d ržav n e sek retare, d'a li Savezno izvršno veće ili Pretsednik Republike?
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Pretsednik: Savezno izvršno veće. U tački' 9 čl. 78 stoji d a Savezno
izvršno veće postavlja i razrešav a državne sek retare i potsekretare,
guvernera Narodne banke FNRJ, saveznog javnog luž^oca, saveznog
javnog .pravobranioca i' d ru g e više službenike koje odredi zakon. U kaz
je dokum enat ikoji potpisuje Pretsednik Republike. Pretsednik Republike
može da dodeljuje ukazom odlikovanja i .počasna zvanja; ukazom može
da postavlja i da opoziva am basadore i opunom oćene m inistre, da p ro 
g lašava zakone. Tu se radi o ukazima koje donosi Savezno izvršno
veće, a Pretsednik Republike ih potpisuje.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Meni se čini da b’sm o
m ogli-da izmenim o ired ovih tačak a u članu 71, tako da posle prve
tačke stavim o tačku 5, iza n je da stavim o tačku 4, zatim tačku 2 i na
kraju tačku 3. P rim a n je akredttivnih i opozivnih pisam a akreditovanih
stranih diplomatskih pretstavnika je najvažniji: posao među .poslovima
koji su navedeni u ovom .članu.
Pretsednik: Ja ipak mislim da dužnost Pretsednika Republike da
proglašava ukazom zakone treba da bude navedena ispred ostalih du
žnosti. M ožda «bismo mogli da spojim o četvrtu i petu [tačku u jednu.
Gojko G arčević: Ja mislim da je 'bolje drugi deo tačk e 2) staviti
kao posebnu tačku 6), jer Ibismo na ta j način više istakli nadležnost
Pretsednika Republike da izdaje isprave o ratifikaciji m eđunarodnih
ugovora i drugih sporazum a.
Pretsedriik: Možda bi ?tačka i3) u ikojoj se govori o dodeljivanju
ukazom odlikovanja i počasnih zv an ja mogla da dođe k ao poslednja
tačka u ovom članu.
Gojko Garčević: M ožda bi trebalo izdvojiti, poslove Pretsednika
Republike po unutrašnjim pitanjim a federacije odi poslova u m eđu
narodnim .pitanjima.
Pretsednik: Moglil bism o tačku 3) da stavim o k ao poslednju, a tačku
5) da stavim o ispred četvrte.
Gojko Garčević: Mislim da je nespojivo ono što im am o u tački 2),
to ne ide zajedno, tu se radi o proglašenju ukazom zakona i o ‘izdavanju
isprava o ratifikaciji m eđunarodnih ugovora.
Poverenik Vlade FNRJ dr !J ovan Đordević: Kako bi bilo da drugi
deo tačk e 2) stavim o k ao drugi deo tačke 3). Izdavanje lisprava o rati
fikaciji m eđunarodnih ugovora nije neko naročito ipravo, .to je admini
striran je. Savezno izvršno veće ratifikuje m eđunarodne ugovore, a
Pretsednik .Republike izdaje isprave o ratifikaciji.
Pretsednik: A kad Skupština ratifikuje m eđunarodni' ugovor?
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Poverenik Vlade FN R J dr Jovan Đ ordević: Onda Pretsednik Repu
blike potpisuje ukaz o ratifikaciji. Skupština će m eđunarodni ugovor
ratifikovati zakonom .
Ninko Petrović: U članu 70 reč je o pretstav ljan ju zemlje i ja bih
predložio da i odredbe u članu 71 i 72 o zn ač'm o k ao .pretstavljanje
Republike od s tra n e Pretsednika.
Pretsednik: N ije sv e ovo .pretstavljanje Republike. Radi se o .po
sebnom obeležju Pretsednika Republike da ipretstavlja zemlju. Sve ove
odredbe ne bism o mogli podvesti pod' pretstav ljan je. P ro g lašav an je
zakona, davanja odlikovanja, ne treba podvesti’ pod pojam »pret
stavljanje«.
P ošto više nem a d isk u tan ata, da' pređem o na rešavanje. K ao što
sm o se sporazum eli, predlažem da se član 71 usvoji, s tim da .tačka 3)
postane tačka 5) i da se trećoj tački doda odredba sad ržan a u drugom
delu tačke 2): »izdaje isprave o ratifikaciji, m eđunarodnih ugovora &
drugih sporazum a« a isperd toga d a se sta v i tačka i zapeta, tkao i da
tačka 5) p o stan e tačka 3). (P rim a se).
P relazim o n a član 72, ran ije čl. 71. (č ita član 72).
Gojko G arčević: Da li u drugom stav u ovog člana um esto »N a
rodne skupštine« .treba staviti »Savezne narodne skupštine«?
Pretsednik: N egde sm o u zakonskom predlogu upotrebljavali te r
min Savezna n aro d n a skupština, negde N arodna skupština, a negde
Skupština. N ism o, dakle, u celom zakonu sproveli, jedan term in. Ovde
možemo um esto »N arodne skupštine« da stav im o »Skupštine«.
Sulejm an Filipovič: U drugom stav u ovog člana govori se o tom e
da Pretsednik Republike ima p ra v o da zad rži od izvršenja akte S av e
znog izvršnog veća s 'kojima se- n e slaže, uz obavezu da sporno p itan je
odm ah iznese n a odluku Skupštini, a iza to g a im am o odredbu da je u
tom slučaju Pretsednik Skupštine dužan da sazo v e sednicu Saveznog
veća odnosno oba dom a. Z ašto n e bism o kazali da je Pretsednik dužan
da sazove Skupštinu.
Pretsednik: A ko je zakon donelo sam o S avezno veće, onda će se
sazvati sam o S avezno veće.
Sulejm an Filipovič: Onda je to protivno rečenici u 'kojoj se kaže:
»uz obavezu da spo rn o p itan je odm ah iznese na odluku Saveznoj n a 
rodnoj skupštini«, a to znači da iznese pred oba dom a. T o nije u skladu
sa sledećom rečenicom u ovom članu.
Poverenik Vlade FN R J d r Jo v an Đ ordević: S avezno veće ima kom 
petenciju da sam o ono istupa k a o N arodna skupština.
Sulejm an Filipovič: Ja bih predložio da se briše poslednja rečenica.
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Ninko Petrovič: U poslednjoj rečenici radi se o čisto itehničkoj
stvari.
Pretsednik: 'Može jedino da* se kaže m alo drugačije: .»dužan je
odmah sazvati sednicu Skupštine, odnosno određenog doma«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: To bi bilo još b o lje ...
Pretsednik: Ili.: »odnosno za to pitanje nadležnog doma«. U st. 2,
treći red, predlaže se da se tam o gde stojii » . . . iznese na odluku S a 
veznoj narodnoj skupštini« kaže »iznese pred Skupštinu radi donošenja
odluke«. (Prim a se).
Na redu je 73 č la n ...
Dr Hinko Krizm an: Ja bih bio protiv izraza »nadležnog doma«, jer
je to sukob između Pretsjednika Republike ii Saveznog izvršnog vijeća
a to je krupno političko p itan je ako iskrsne tak av sukob. 'Skupština
bira i razrješav a Pretsjednika i Izvršno vijeće a tak av sukob može dai
se svrši am o pobjedom stanovišta Izvršnog vijeća ili Pretsjednika Re
publike i to se m ora rješavati sam o na zajedničkoj sjednici.
Pretsednik: To im a smisla. To je ipak krupan događaj. Ne radi se
sam o o tom e d a ili ovo p itanje spada ovom domu ili onom domu, jer
ipak prelazi nadležnost jednog veća. Jer, rezultat rešavanja o takvom
sporu m ože biti -povlačenje jednog liili drugog.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Zašto da' ndemo na
takve sukobe ii, politički spor kada se m ože raditi sam o o izvršenju
jedinog zakona. Rešenje koje je predložio drug Pretsednik sv e zadovo
ljava. M ože biti) takvih pitanja koja su od opštepolitičkog značaja, koja
će ići na zajedničku sednicu, a m ože se raditi i o rezoluciji Saveznog
veća.
Pretsednik: Zakoni nem aju sa tim veze. Radi se o aktu Saveznog
veća.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: To su akti koji se osla
njaju na zakon, izvršavaju zakon.
G rga Jankez: Ako se radi o sitnijim pitanjim a, uvek će doći do
sporazum a i sag lašav an ja i neće dolaziti do takvih sporova.
Pretsednik: Radii se o tom e d a treb a sazv ati zajedničku sednicu.
G rga Jankez: Ako se radi o sitn o j stvari oni će se uvek saglasiti,
a ako dođe dotle da Pretsednik Republike m ora zadržati- akt od izvr
šenja, onda je to krupna stv ar iako ibi se radilo o nekom m anje važnom
aktu. Ali, problem je u onome što je drug Krizm an ,izneo, da je to
izvesno neslaganje u gledanju između Izvršnog veća i pretsednika Re
publike i zato treb a da dođe pred Skupštinu a ne sam o pred jedan
njen dom.
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Pretsednik: Treba brisali reči. »Saveznog veća odnosno za to p i
tan je nadležnog doma«. (P rim a se).
Gojko Garčević: U m esto »akti« treb a staviti »akt ea kojim s e ne
slaže«.
Pretsednik: U redu. M ožem o sada n a član 73, ran ije 72. (ČUa
član 73).
:
Ja mislim ikod oružanih sn ag a ne treb a staviti »Federativne N a
rodne Republike Jugoslavije«, jer nem a drugih sn ag a. (Tako je). O vo
ostalo se briše. Da stav im o iz a »oružanih sn ag a« reč »zemlje«. (G o jk o
Garčević: N e treb a ). Ima li jos prim edaba?
Dr Hinko K rizm an: M ožda bi s e ustanove o (Savjetu narodne o d 
brane m ogli 'izdvojiti) n*z ovoga člana i' staviti k ao poseban član u savezne
organe uprave.
Pretsednik: Tražili sm o bolje m esto za to, ali nism o uspeli.
Dr Rade Pribićević: Zašto ovde piše »koje zakon odredi«. V aljda:
»koji su stekli p rav o po zakonu«.
Sulejm an Filipovič: Zakon o dređuje k o je oficire unapređuje V r
hovni kom andant.
Pretsednik: Neće on unapređivati poručnike. Zakon će odrediti
koje oficire u n ap ređ u je V rhovni kom andant.
Dr Rade Pribićević: O nda treb a k aza ti »za k o je zakon to određuje«.
P retsednik: T o n e ide.
Dr Rade Pribićević: Ili: »koji ipo zakonu stiču pravo«.
Pretsednik: ;N i to ne ide.
Dr Miloš M oskovljević: Ja bih u vezi sa ovim što je d ru g Pribićević
rekao insistirao da se m alo prest ilizu je, jer o v ak o k ak o je rečeno
nije jasno.
Pretsednik: Pa on u n ap ređ u je g en erale i adm iraie i d ru g e oficire
koje zakon odredi.
Dr Miloš M oskovljević: M ože da se razu m e pogrešno. Treba kazati
»prem a odredbam a zakona«.
Pretsednik: Ili da kažem o: »unapređuje i razrešav a g en erale i admi
rale, k ao i druge oficire i vojne starešin e k o je zakon odredi«. U stvari,
zakon određuje da on postavlja, un ap ređ u je i razrešava g en erale i
adm irale ii dopušta ovaj zakon da postavlja, un ap ređ u je ii razrešava i
druge oficire i vojne strešin e k o je zakon bude odredio.
D r Rade Pribićević: Jezik nije dbbar.
Pretsednik: P a bolje je nego o nako kako vi predlažete.
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Dr Miloš Moskovljević: Bolje 'bi bilo: ».prema odredbam a zakona«,
jer ne može bez zakona unapređivati ni generale ni admirale.
Pretsednik: ‘N ije u tom e pitanje.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: V rhovni kom andant
postavlja u svakom slučaju, adm irale i generale i' one oficire i vojne
starešine po rangu koje zakon odredi. To se podrazum eva.
Pretsednik: K ako vam nije jasno kad je sasvim lepo rečeno: »po
stavlja, unapređuje i razrešava generale, adm irale i druge oficire i vojne
starešine koje zakon odredi«.
Dr Rade Pribićević: Treba »prema odredbam a zakona«.
Pretsednik: O vde se radi o tome ko je vlastan da postavlja, unapre
đuje i razrešava. N aravno to se odnosi na one oficire il vojne starešine
za koje to zakon odredi.
Dr Rade Pribićević: Slovenci su ipak bolje to rekli: »za k o je to
zakon odredi«.
Pretsednik: Da ostanem o ;pri ovom e kako sm o već utvrdftliL
Sulejm an Filipovič: U zm ite ovakav slučaj: on hoće jednog admi
rala ili generala d a stav i n a službu u Generalštab, on g a itamo neće
ukazom postavljati iako je general iE admiral, već če g a staviti na
raspoloženje državnom sek retaru i njega će on ,p ostaviti a Vrhovni
kom andant postavlja igeneraie i adm irale i druge oficire na ukazne
položaje.
Pretsednik: Pa o tom e se ii radi. Da nekog pukovnika unapredi u
general-m ajora potreban je ukaz, da unapredi general-m ajora u čin
general-potpukovnik a isto tak o — to je p rav o V rhovnog kom andanta.
Sulejm an Filipovič: Ali ako g a on raspoređuje u G eneralštab?
Pretsednik: 0 tom e se ovde n e radi.
Gojko Garčević: Bilo bi jasnije d a se doda »za koje zakon odredi«.
Pretsednik: M ože d a se stavi »za«, jer n e sm eta ništa. Posle doterujte u redakcionoj komisiji, a da li je razum ljivije ovako nego onako,
to je drugo pitanje. Prim a li se? (Prim a).
Onda možemo da pređem o na član 74. (č ita član 74).
U poslednjem stavu prva reč »Izabrani« može Jepo da se briše. Ja
mislim da treba iza ovoga staviti »Pretsednik Republike odmah po
svom izboru polaže zak letv u ...«
Sulejm an Filipovič: A kada će Skupština propisati zakletvu?
Pretsednik: Razum e se, p re izbora.
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Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: To će se utvrditi po
slovnikom.
Pretsednik: M ora se doneti .kratak poslovnik o izboru članova
Saveznog Izvršnog veća. Tu će se uneti i zakletva.
Gojko Garčević: Treba stav iti način na 'koji će se vršiti izbor.
Pretsednik: Misliš listićima ili! kuglicam a.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Ni u jedan ustav ne
unosi se to kako će se glasati. To je tehničko pitanje. To nije ustavni
princip. To će se odrediti poslovnikom.
Pretsednik: U Poslovniku za zajedničke sednice sve će to bit ii pred
viđeno. G lavno je proglasiti da je glasanje tajno. To je princip tajnosti,
a tehniku g lasan ja ne treba ovde unositi.
Gojko Garčević: Ako 'pogledamo stav 4 ovoga člana kojii kaže da
je za Pretsednika Republike izabran o n aj kandidat koji je dobio većinu
glasova, onda bi se teoretski rta većina mogla postići gotovo sa jednom
četvrtinom (poslanika. Ako, recimo, sednici ne prisustvuje dovoljan broj,
to znači jednim prilično malim brojem glasova. Ako, međutim , uzm em o
u obzir važnost funkcije Pretsednika, kada p retstavlja državu ii vrši
d ru g e visoke d ržavne poslove, ja mislim da bi izbor Pretsednika Re
publike trebalo usloviti nekom kvalifikovanom većinom.
G rga Jankez: Ili bi trebalo odrediti da za izbor Pretsednika Re
publike treba da bude prisutno dve (trećine od ukupnog broja narodnih
poslanika.
Pretsednik: I to bi značilo kvalifikovanu većinu. Da li mislite da je
to .potrebno?
Gojko Garčević: Uzmite slučaj da budu dva ili tri kandidata, kada
se ti glasovi, rasporede moglo bi se doći do situacije da Pretsednik bude
izabran sa jedinim prilično malim brojem glasova. Time bi se um anjivala
važnost njegove funkcije. M eđutim, sa zadacim a koji m u se daju (pret
stavlja državu, kom andant je oružanih sn ag a i'td.) to ne bi bilo u skladu.
Pretsednik: To je u našoj zem lji drukčije nego u nekim drugim
zem ljam a. Ne biram o ga mi za utvrđen broj godina pa da g a za to
vrem e niko n e m ože sm eniti. On je odgovoran Skupštini i može da
bude sm enjen u toku saziva. iPo mom m išljenju sasvim je dovoljna
većina glasova. Ako bi nešto u tom pogledu .popravljali, mogli bismo
jedino da kažem o da m ora da dobije većinu glasova i jednog i drugog
doma. To znači: ako, recimo, ima u Saveznom veću 350, u Veću n a 
roda 221, pa dobije 176 glasova u jednom i 106 u drugom domu, onda
je dobio apsolutnu većinu i ne više relativnu.
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Dr Hinko Krizman: To n e bi m oglo biti pošto je glasanje na z a 
jedničkoj sjednici, a n e po domovima. A pošto je g lasan je tajno, ne
može se znati koliko je -poslanika iz kog od vijeća glasalo za izbor.
Pretsednik Da, to ne bi moglo. Onda treba da formulišemo ovako:
» . .. ako dobije većinu glasova od1 ukupnog broja narodnih poslanika.«
G rga Jankez: D obro je da se -tako kaže. Mi ne sm em o da gledam o
našu situaciju sam o sa našeg gledišta, nego m oram o imati u v'du i
kako će drugi gledati našu situaciju sa jednog drugog gledišta. Neko
će, naprim er, da kaže: sazvan je parlam enat na brzu ruku, ta k o da svi
poslanici neće moći da stignu i iz glasa će se Pretsednik većinom onih
koji su -prisutni.
Dr Hinko Krizman: Većina od ukupnog b roja narodnih poslanika
sasvim odgovara. A u članu 61 ipostoje odredbe kako se glasa u N a
rodnoj skupštini.
Pretsednik: To je onda ujedno i apsolutna većina.
Dr Rade Pribićević: A ako ne dođu svi?
Pretsednik: To je sasvim svejedno. Ako Skupština ima, naprim er,
600 poslanika, anda većina od tog ukupnog broja iznosi 301. Došli oni
ne došli kandidat m ora da dobije 301 glas.
Dr Rade Pribićević: Onda treba predvideti apsolutnu većinu.
Pretsednik: Na drugom mestu je rečeno kako Skupština treba da
radi. Za rad je potrebno da bude prisutna većina poslanika, tj. u našem
primeru bar 301. Ako mi sada na ovom mestu odredim o da je za izbor
Pretsednika Republike potrebna- većina od1 ukupnog broja poslanika, to
znači 301, pa od 301 prisutnog poslanika pri izboru Pretsednika Repu
blike 5 glasa protiv, ikandidat nema 301 glas i' nije izabran.
Dr Miloš M oskovljević: H teo bih jedno objašnjenje. U stavu 2
člana 74 rečeno je da novoizabrana Skupština bira Pretsednika Repu
blike na prvoj zajedničkoj sednici oba doma. M eđutim, kako je već
javljeno izbor novog Pretsednika Republike biće odm ah posle izglasa
vanja ovog U stavnog zakona. Na koji način?
Pretsednik: Taj izbor izvršiće se po posebnom zakonu za sprovođenje ovog U stavnog zakona. U završnim odredbam a ovog U stavnog
zakona kaže se d*a ovaj zakon stupa na snagu 'kad g a Savezna narodna
skupština proglasi, a njegovo sprovodenje vršiće se prem a odredbam a
posebnog zakona. P ro jek at tog zakona dobićete su tra ili prekosutra.
Dr Miloš Moskovljević: To je meni jasno, ali taj zakon za sprovo
denje sadržaće tehniku sprovođenja, sam o proceduru za primenu
U stavnog zakona, ali on ne sm e biti u suprotnost' sa sam im ovim
Ustavnim zakonom . Taj izbor prvog Pretsednika Republike kod koga
će se otstupiti od ovog U stavnog zakona, treba da uđe u sam U stavni
10 Билтен законодавних одбора
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zakon u vidu jedne form ulacije koja bi glasila: »Izuzetno od člana 74
stav 2 ovog zakona p rv i izbor Pretsednika izvršiće s e . ..«
Pretsednik: U P rednacrtu zakona za sprovođenje U stavnog 'zakona
kaže se na jednom m estu: »Posle stupanja na snagu U stavnog zakona
Savezno veće ii Veće .proizvođača Savezne narodne skupštine na zajed
ničkoj sednicif izabraće Pretsednika Republike i Savezno izvršno veće
prema odredbam a Poslovnika.« Tu, dakle, nem a nikakve zabune.
Poverenik Vlade FNRJ d r Jo v an Đordević: 'Ne radi se tu uopšte o
izuzetku, druže M oskovljeviću. M ogućno je bilo da ovaj U stavni zakon
i predvidi, da o stan e s ta ra Skupština, a da se predvide novi izvršni
organi, tako d'a bi ona mogla da- .produži svoj rad. Političko je .pitanje
hoće li ova Skupština, birati Pretsednika Republike, ili će g a birati nova
Skupština. Ona na to ima pravo. Na osnovu sadašnjeg U stava Skup
ština im a ovlašćenje da m enja U stav, pa ,prem a tom e ima .pravo i da
bira nove organe. Nema, dakle, u tom ipostupku nikakve nelogičnosti
niti .protivrečnosti.
Pretsednik: Ja mislim da m ožem o usvojiti član 74. (M ožemo).
Član 74 je usvojen.
Prelazim o n a član 75, ran ije član 74. (Čita član 75). Im a li iprimedaba? (N em a). Član 75 je usvojen.
Prelazim o na član 76, član 75 -po Predlogu. (Čita član 76). Ima lii
prim edaba ?
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: J a bih u ovom drugom
stavu .predložio .ispravku. U tom stav u im am o izraz » p o la že.. . račun o
radu«. Jedan d'rug poslanik prim etio je da to nije dobar izraz. I mi1sm o
osetili njegovu slabost. P olagati račun implicira i odgovornost, a u
daljem tekstu tog stav a već se govori o odgovornosti. Zbog to g a ta dva
izraza n e mogu da idu uporedo i .predlažem da um esto 'izraza » p o laže...
račun o radu« stav u n o izraz »podnosi... izvesta j o radu«. To je bila
naša ideja. (Prim a se). Prem a tome, član 76 se usvaja.
Prelazim o n a član 77, ranije član 76. (Čita član 77). Uz ovaj član
im am o am andm an kojim se .predlaže da stav 1 glasi:
»Pretsednik Republike bira se na vrem e na ikoje je -Savezna n a 
rodna skupština izabrana, ali g a skupština m ože razrešiti i p re isteka
tog vrem ena.«
Dosadanji ;prvi stav, koji glasi: »Pretsednik .Republike ne učestvuje
u glasanju Savezne narodne skupštine«, .prebacuje se u sledeći 78 član
kao njegov stav .prvi.
Gojko Garčević: Jedna napom ena. S obzirom da sm o gore preci
zirali većinu za izbor Pretsednika Republike, n e .bi li trebalo da to u či
nimo i ovde gde je u .pitanju njegovo sm enjivanje.
Pretsednik: Ja mislim da ne treba. (Tako je). Im a li još ,p rim edaba?
(Nema), član 77 usvojen je prem a predloženom am andm anu.
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Prelazim o n a član 78 u -koji] se prenosi stav 1 člana 76 Predloga,
kao novi stav 1 člana 78.
Fadil Hodža: Koji potpretsednik će prem a tom e zam enjivati P reteednika Republike u slučaju otsutnosti?
Pretsednik: Da, to bi mogli da preciziram o. Na ta j načm što bism o
kazali: » . . . jedan od potpretsednika Saveznog izvršnog veća kogaVeće odredi.« (U svaja se).
Niriko Petrović: U članu 78, gde je reč o zam enjivanju Pretsednika
Republike i »gde se k aže d a ga u 'slučaju otsutnosti zam enjuje jedan od
potpretsednika, mislim da je potrebno da kažem o: » . . . jedan od -potpret
sednika Saveznog izvršnog v e ć a ...« — da ne bi bilo sum nje.
Pretsednik: K azali sm o već ranije: » . . . jedan od potpretsednika
Saveznog izvršnog veća koga Veće odredi.«
Gojko Garčević: U članu 76 u am andm anu je rečeno: »ali g a
Skupština može razrešiti i p re isteka to g vrem ena«. Mi sm o napravili
izmenu u pogledu dobijanja glasova p ri izboru; mislim da bi i sm enjivanje trebalo uskladiti sa tom većinom, i da glasanje bude tajno.
Pretsednik: M ožda bism o mogli kazati: »Za razrešav an je P re t
sednika Republike važe propisi o njegovom izboru«. Sam o ja misFm
da ovde ne bi bilo potrebno tajn o glasanje. Diskusija koja prethodi ona
je javna i onda je sam o g lasan je tajno.
Mile Peruničić: Da bismo g a mogli sm eniti m orali bism o im ati
većinu.
Pretsednik: M alo je drukčije kad g a sm enjuješ. To .treba da bude
lakše. U ostalom , ja ne bih to uopšte dirao. (Tako je).
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: To je pitanje političko,
a ne pitanje p rav n e forme.
Pretsednik: Prelazim o na: »2. Savezno izvršno veće«, na član 79,
ranije član 78. (Čita član 79).
Ovde treba ispravit? u prvoj tački, drugi red, ispred reči »budžeta«
dodati »saveznog«. Ispred »saveznog« Jtreba stav iti zapetu, a iza reči
»Narodne skupštine« treb a stav?ti zapetu i izbrisati) ono »?«.
Tačka 2) treba da glasi: »utvrđuje predlog saveznog društvenog
plana ii saveznog budžeta i podnosi ih Skupštini; sastav lja iii podnosi
Skupštini predloge saveznih zakona«.
U tački 3) um esto reči »utvrđuje« treba stavit?, »određuje«.
U tačkil 6), treći red, treba brisati reč »državne«.
Dr Rade Pribićević: U tački 5) k aže se da Savezno izvršno veće
»ratifikuje m eđunarodne ugovore i dru g e m eđunarodne sporazum e,
čije ratifikovanje ne vrši Skupština«. M eđutim, u funkcijam a N arodne
10*
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skupštine ne spom inje se ništa da bi ona ratifikovala m eđunarodne
sporazum e.
Poverenik Vlade FN R J dr Jovan Đordević: Im ate u čl. 15 u tač. 8.
Dr Rade Pribićević: H vala lepo.
Ninko Petrovič: Mi sm o u čl. 70 postavili princip da pretstavnička
funkcija pripada Pretsedniku Republike. U čl. 79 im am o nekoliko funk
cija koje su izrazito takvog k arak tera, naprim er, ratifikacija m eđuna
rodnih ugovora, onda pom ilovanja, što pripada' Saveznom izvršnom
veću. Da li je to u saglasnosti sa principom koji je 'postavljen u čl. 70?
S druge stran e, akti Saveznog izvršnog veća im aju izvršni karakter, a
ovi akti nem aju izvršni! karakter, naprim er, ratifikacije i pomilovanje.
Pretsednik: Ja ne bih ulazio u teorisku diskusiju da li to spada u
pretstavničke funkcije ili' su to izvršni akti. Mislim da bi ih trebalo
ostaviti Saveznom izvršnom veću, kao što su funkcije ratifikovanja i
akti 'pomilovanja. N em ojm o 'zaboraviti da iako sm o jedno lice izdvojili
i dal? mu funkcije Pretsednika Republike, da je on ipak Pretsednik S a
veznog izvršnog veća i da te dve funkcije čine izvesnu celinu, jer ideja
kolektivnog pretsedništva nije sasvim napuštena.
Im a Ji još prim edaba? (Nema). P rim a li se član 79? (Prim a).
P relazim o n a član 80, ran ije član 79. (Čitai član 80).
Dr Miloš M oskovljević: Ovde je rečeno da Savezno izvršno veće
vrši! poslove »na osnovu i u okviru saveznog U stava i zakona«. Meni
nije jasno, zašto je potrebno da se stavi »na osnovu i u okviru«. Da li
nije bolje da se k aže »na osnovu saveznog U stava i zakona«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Osnova to je legitim a
cija, to je ovlašćenje, a okvir je širina, to je opseg.
Pretsednik: Ovo »na osnovu« znači da ine može da radi nešto što
mu zakon nije odredio, a ovo »u okviru« značii da n e sm e da pređe
ovlašćenja k o ja mu zakon daje.
Poverenik Vlade FN R J dr Jovan Đordević: To je sam o pojača
vanje, ono je inače v eza n o 'i drugim zakonim a.
Pretsednik: To je dvostruko osiguranje.
G rga Jankez: Ja bih se vratio na' prethodni član. U tačk i 10) člana
79 kaže se »donosii akt o raspuštanju Skupštine i Saveznog veća u
slučajevim a nesaglasnosti dom ova odnosno veća; . . .« Pošto je Savezno
izvršno veće izvršni o rg an Skupštine, d'a- (И je zgodno da ono donosi
akt o raspuštanju Skupštine.
Pretsednik: Ovde je sam o jedan jedini slučaj određen kad Savezno
izvršno veće donosi taj akt, to jest, »sam o u slučaju nesaglasnosti
dom ova odnosno veća«. Sam o kad nastupi; ta j sukob, a to je i dosad
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bila nadležnost Prezidijum a. Inače, Skupština ima p rav a da se rasp u 
sti sam a.
Grga Jankez: U slučaju nesaglasnosti domova ili veća pretsedni
štvo Skupštine je telo koje je iznad dom ova i ono treba da donosi ta j akt.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: To nije nikakvo telo
iznad Skupštine, to je jedan administrativni, izvršni organ.
Grga Jankez: I Savezno izvršno veće je izvršni organ.
Pretsednik: Sam o je drukčijeg značaja.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Skupština je došla u
situaciju da ne može da radi, ona u takvoj situaciji po sam om U stavu
nije Skupština i to neko treb a da konstatuje.
Mile Peruničić: Šef države je i Pretsednik Saveznog izvršnog veća.
To je opet (kolektivno telo.
Pretsednik: On će potpisati ukaz o raspuštanju koji je donelo S a
vezno izvršno veće >a na osnovu situacije u kojoj Skupština više ne
može da radi. Taj slučaj je i dosad bio- u rukam a Prezidijum a, ali sam o
taj slučaj.
Grga Jankez: Dosad nismo imali jedinstveno skupštinsko p ret
sedništvo, a sad ga im am o i u slučaju nesaglasnosti dom ova pretsedni
štvo, ono koje pretstavlja Skupštinu kao celinu, može da bude
kom petentno za raspuštanje Skupštine, da donosi odluku o tome. S a 
vezno izvršno veće je, ustvari, org an Skupštine i ne vidim da bii ono
za to trebalo da bude nadležno, pošto postoji jedinstveno pretsedništvo
Skupštine.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: U tom e je stv ar: S a
vezno izvršno veće je o rg an N arodne skupštine, to nije tradicionalno
odvojena izvršna vlast. Ono m noge odluke Skupštine izvršava. I ovde
se radi o jednom izvršenju. Kad nastupi situacija d a Skupština n e može
da radi, neko m ora da konstatuje da je nastala takva situacija i da se
ona m ora raspustiti. A ko to može izvršiti nego izvrsni org an Savezne
narodne skupštine. Pretsedništvo N arodne skupštine je u situaciji da
više nem a autoritet, jer Skupština koja g a je izabrala nalazi se u situ a
ciji da ne m ože da radi i nema ustavne osnove da donosi odluke.
Pogotovu što su to deklarativne odluke. iNije to ono ipravo koje je
im ao šef države da raspusti Skupštinu kad mu se ona n e svidi. Ovde
su nastupile činjenice o kojim a U stav sadrži jasne norm e i jedan neu
tralan organ m ora to da izvrši.
Grga Jankez: U prethodnim odredbam a, u kojima se govori o radu
Savezne narodne skupštine, ustanovljeno je kada i k ak o može da dođe
do raspuštanja Skupštine. Predviđeno je da se u slučaju kad dođe do
nesaglasnosti između domova odlaže rešenje spornog pitanja za sedam
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dana, posle tog roka ponovo se pretresaju sporna pitanja 'i. >ako se ni
tada ne postigne saglasnost, onda se Skupština raspušta i ide na nove
izbore. Ko k o n statu je da se domovi ne slažu po nekim pitanjim a? Kons ta tu je sam a Skupština i ide se na nove izbore, Ako je tu pretsedništvo
Skupštine kao celine, ja ne vidim da je nužna ova odredba.
Pretsednik: Recimo, Savezno veće ii Veće proizvođača1se ne složi
definitivno posle svih tih procedura o m ogućnosti rešen ja spornog pi
tanja i dođe do raspuštanja Skupštine. Pretsednik Skupštine će da
zaključi to zasedanje, obavestiće o neslaganju dom ova Savezno izvršno
veće koje će doneti ukaz o raspuštanju Skupštine i o raspisivanju novih
•izbora.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Savezno izvršno veće
je čuvar U stava, jer se m ože desiti da N arodna skupština u slučaju
nesaglasnosti radi i dalje, radi mimo U stava.
Pretsednik: U svim drugim slučajevim a koji mogu da nastupe
sam a Skupština odlučuje o svom raspuštanju. Ako se, recimo, radi o
političkim stv arim a i! Skupština dođe do u veren ja: d'a n e treb a dalje da
radi u takvom sastavu, ona m ože doneti odluku o raspuštanju pre
isteka vrem ena na 'koje je izabrana. Ovde im am o slučaj d a su iscrpene
sve m ogućnosti za1 rešenje spornog pitanja, Skupština na ta j način
postaje nesposobna da ii dalje radi, nesposobna je da odlučuje.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Po U stavu ne može
dalje da radi, nesposobna je za dalji rad.
Pretsednik: Ako, naprim er, Skupština im a na dnevnom redu pet
ta č a k a i ako se već na prvoj tački! .konačno ne postigne saglasnost,.
iscrpene su sv e m ogućnosti za rešenje spornog pitanja, onda Skupština
n e može raspravljati o stalnim tačkam a koje su na dnevnom redu, jer
nem a pravo n a to.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đ ordević: O na više nem a p rav a
da nastupa k ao N arodna skupština, tak o je po U stavu.
G rga Jankez: Ja se s tim ne slažem . To je suprotno napred nave
denim odredbam a. Ako je pet tačaka na dnevnom red'u, a kod prve
tačke dođe do neslaganja, postoji m ogućnost da se o to j tački ne diskutuje, odlaže se za sedam dana.
Pretsednik: Ja govorim o tom e kada je neslaganje definitivno,
kada su iscrpene sve m ogućnosti za rešavanje spornog pitanja koje
je bilo u prvoj tački na dnevnom redu, Skupština ne m ože da« odlučuje
o ostalim tačkam a. Skupština u stv ari više nije Skupština. Pretsednik
Skupštine je Pretsednik sam o po tom e što o staje na dužnosti do s a 
stan k a nove Skupštine. Sasvim je sigurno da u tom slučaju ukaz o
raspuštanju Savezne narodne skupštine donosi Savezno izvršno veće.

Poverenik Vlade FNRJ Milorad Vučković: Ne može se u tom slu
čaju ostaviti sam oj Skupštini' da donese, akt o ovom raspuštanju. Ako
nema saglasnosti domova, treba da interveniše drugi organ, organ koji
neće biti sam a Skupština, već Savezno izvršno veće. Savezno izvršno
veće je reprezentativniji' o rg an ipo sastavu od ‘P retsednika ili nekog
drugog organa Skupštine.
G rga Jankez: Ja se ne slažem s tim. Ako kvalifikujemo Savezno
izvršno veće kao izvršni o rg an N arodne skupštine, onda to telo ne može
biti »iznad skupštine, ipravno i praktično Savezno izvršno veće nije organ
viši od Skupštine. Ja ne razum em da možemo 'kvaliifikovati Savezno
izvršno veće k ao o rg an iznad Savezne narodne skupštine.
Poverenik Vlade FNRJ Milorad Vučković: Ja sam rekao da je
Savezno izvršno veće reprezentativniji organ ,po sastavu od Pretsednika
Skupštine ili bilo kojeg drugog o rg an a Skupštine.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Pretsednik Skupštine
nema nikakva p rav a prem a Skupštini, on je sam o o rg an koji pretstavlja
Skupštinu i vrši njenu adm inistraciju, izvršuje njene unutrašnje odluke,
a Savezno izvršno veće je političko telo koje je deo N arodne skupštine
i u ovakvoj situaciji razum ljivo je da se njem u m ože davatil g aran tija
da će U stav biti poštovan, »pa i od sam e N arodne skupštine, jer Narodna
skupština onda više nije Skupština.
Pretsednik: P ostoji definitivna nesaglasnost oba doma, ali se v e
ćini ne 'idie kući i Skupština reši da (pređe ipreko te nesaglasnosti i da
i dalje radi. M ože se desiti da se ii Pretsednik Skupštine složi, s tim ,
pa šta onda?
G rga Jankez: Kako to da Skupština radi i dalje ako nem a pravo
na to?
Pretsednik: 'Ne napušta se poslanicima pa i Pretsedniku m andat.
Onda je tu Savezno izvršno veće da raspust? Skupštinu.
G rga Jankez: Ako je teoretski m ogućno da 500 poslanika dođe do
apsurdnog zaključka, onda je m ogućno da i 40 ljudi iz Saveznog izvrš
nog veća dođe do apsurdnog zaključka.
Pretsednik: Saveznom izvršnom veću je dužnost da se brine o
sprovođenju U stava.
Grga Jankez: I .poslanicima ii 'Narodnoj skupštini je dužnost da se
brinu o sprovođenju U stava.
Pretsednik: To nije sporno. — Da li ima još prim edaba po ovom
članu? (Nema).
Onda prelazim o na član 80 ranije 79. (Čita član 80).
Ima 1? prim edaba? (Nema). Prim a Ü se član 80 kako je predložen?
(Prim a). Član 80 usvojen je bez izmena.
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Prelazim o na član 81. (Čita član 81). Ima ili prim edaba? (Nema).
Član 81 je prim ljen kako je predložen.
Prelazim o na član 82, ranije član 81. (Čita član 82).
Na ovaj član im am o am andm an: u četvrtom stav u brisati reči »i
razrešenje pojedinih njegovih članova«. Isto tako, predlaže se da se
poslednji' stav ovoga člana .briše. Nepravilna je odredba da- izabrani; čla
novi Saveznog izvršnog veća polažu zakletvu pred Skupštinom, jer su
je oni već položili kao (poslanici. D ruga je stv a r s Pretsednikom Repu
blike koji polaže zakletvu p red Skupštinom.
Ninko Petrović: Ja bih se v ratio na (poslednji stav člana 81. Tu
im amo odredbu da Pretsednik Republike potpisuje uredbe, a ja mislim
da je bolje da ih potpisuje u svojstvu Pretsednika S aveznog izvršnog
veća, a ne u svojstvu Pretsednika Republike.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jo v an Đ ordević: On potpisuje uredbe u
tom svojstvu, ali kad god se on pojavljuje uvek je Pretsednik Republike.
Dr Hinko Krizm an: U 6 stavu člana 82 im am o odredbu da su pretsjednici izvršnih vijeća narodnih republika po položaju članovi Saveznog
izvršnog vijeća. M eđutim , pretsjednici republičkih izvršnih vijeća su
zaposleni u republičkim tijelim a A ja ne znam kako će oni moći da rade
i u Saveznom izvršnom vijeću k o je će m orati perm anentno da radi.
Pretsednik: Očigledno je da će rad Saveznog izvršnog veća b«ti
skoro perm anentan, ali radi bolje veze s republikama, sa izvršnim
većima republika, predviđeno je da pretsednici izvršnih veća republika
budu po položaiju članovi Saveznog izvršnog veća. To n e znači da oni’
m oraju dolaziti) n a svaku sedmcu, pa i na one na kojim a se raspravlja
o sitnim pitanjim a. K ada se radi o krupnijim pitanjim a oni će im at5
vremena da dođu na sednicu Saveznog izvršnog veća.
Mile Peruničić: Koji su razlozi da se članovi Saveznog izvršnog
veća biraju sam o iz redova poslanika S aveznog veća, a ne i iz Veća
proizvođača?
Pretsednik: Ako ib> iz redova članova V eća proizvođača ibira.li čla
nove Saveznog izvršnog veća, to b> značilo da izuzim am o ljude iz p ro 
izvodnje, a čim izađu iz proizvodnje oni p restaju Ibiifci članovi Veća
proizvođača, gube m andat. Savezno (izvršno veće je političko telo.
Dr Rade Pribićević: U ,p etom stavu ovog član a im am o odredbu da
u Saveznom izvršnom veću m ora biti zastupljena svaka narodna repu
blika. M ene .interesuje da ili mi tu m oram o navesti i1 broj pretstavnika
iz republika? Tu mislim na osetljivost republika. Možda treba uzeti u
obzir neku srazm eru.
Pretsednik: U prednacrtu ovog zakona imali) sm o reč »srazm erno«,
ali sm o sm atrali da to m ožem o izostaviti bez opasnosti, utoliko pre što
bi možda reč »srazm erno« upućivala na neki ključ, n a precizno o d re
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đivanje broja republičkih pretstavnika u Saveznom izvršnom veću
prema broju stanovništva. To je ' nepotrebno i neostvarJjivo. Mislim
da je dovoljno iproglasiti princip da u Saveznom izvršnom veću m ora
biti zastupljena sv ak a republika, a o ovom će se voditi računa k ao što
se i dosad vodilo kada to nije bilo n; propisano. Uvek sm o vodili računa
o tom e da bude iz vesne sraz mere.
Gojko Garčević: Ne znam da broj od 45 članova Saveznog izvrš
nog veća neće ići na štetu ekspeditivnosti poslova ovog telai, s obzirom
na obim nost poslova ikoji sto je pred Saveznim izvršnim većem i. s obzi
rom na perm anentan rad ovog tela. Ne znam da telo od 45 članova ne
bude izvesna kočnica brzom i ekspeditivnom obavljanju poslova. Naš
odbor je sastavljen od 20 članova pa je i on prilično glom azan.
Pretsednik: To je plafon. S obzirom na sve ono što treba imati na
umu pri sastavljanju jednog tela« k ao što je Savezno izvršno veće, neop
hodno je da p re svega u njem u budu zastupljene sve republike i auto
nomne jedinice, onda se m ora voditi računa o političkom sastavu itd.
Mislim da će uopšte teško biti form irati Savezno izvršno veće sa m anje
od 40 članova.
Dr Hinko Krizman: To znači da se ,45 ljudi odvaja iz skupštinskog
rada, i to najkvalitetnijih ljudi.
Pretsednik: Očigledno najkvalitetniji, ali oni time neće biti odvojeni
odi skupštinskog rada. Oni će i dailje biti pokretačka sn ag a za živ skup
štinski rad.
Dr Hinko Krizman: Veliki broj članova Saveznog izvršnog vijeća
može sprečavati pravilno funkcioniranje tog tijela. Što je veći kolektiv,
to je m anje lične odgovornosti, m anje kolektivnog rada, pa možda
treba ići na m anji h roj članova Saveznog izvršnog vijeća.
Pretsednik: Ja mislim da možemo ostaviti plafon do 45 članova.
Dr Hinko Krizman: U stvari 51, jer treb a računati i pretsjednike
repu bl'ički h vi jeć a .
Pretsednik: Isključeno je da Savezno izvršno veće može da funkcioniše sa m anjim brojem članova od 30. Ja mislim da treba da zad r
žimo najniži i najviši broj članova Izvršnog veća, broj preko koga se
ne m ože ići.
Gojko Garčević: U prvom stavu im am o odredbu da se Savezno
izvršno veće sastojii od 30 do 45 članova, a pored toga broja im am o i 6
pretstavnika republika.
Pretsednik: Ovih 6 republičkih p retstavnika ne ulaze u broj od 45.
G rga Jankez: M ožda bi drugi stav mogli formulisati ovako: »S a
vezno izvršno veće bira se«.
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Pretsedriik: Kada bismo vezali p rv i stav s petim stavom , onda bi se
shvatilo da u broj od 45 ulazi i onih 6 pretstavnik a republika». Ja mislim
da bismo mogli dati ovakvu form ulaciju: »U Savezno izvršno veće bira
se 30— 40 članova«. Oni se biraju, a pretsednici izvršnih veća narodnih
republika ulaze u Savezno izvršno veće po svom položaju.
Ima li još prim edaba?
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: K ako bi bilo da spojim o
pa da kažem o: » .. . bira se trideset do trideset pet narodnih робЈагЉ '
iz redova članova Saveznog veća».«
Pretsednik: U redu. (Prim a se).
Josip Rus: A kako je sa načinom b iranja?
P retsednik: O tom e sm o 'govorili već ranije, u članu 36. M ože se
diskutovati o to m e da li treba tu propisati' ta jn o glasan je ili) izbor po
listamai ili individualno.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Jo mislim da je ovo
telo Skupštine a ne- neka vlada 'koj a treb a neke posebne ga ran tije. U
U stavnom zakonu nije potrebno više od ovih odredaba »koje već im am o.
Pretsednik: Da ostavim o to za poslovnik.
Dimitrije B ajalica: Ja bih im ao jedno pitanje. Pretsednici izvršnih
veća narodnih republika su po »položaju članovi Saveznog izvršnog
veća. Da li je to uopšte za »parlamenat zgodno da u njegov org an auto
matski ulaze pretsednici republičkih izvršnih veća i da ih parla»menat
prima. Zatim , da 1? je »pravilno da pretsednik irepubličkog veća, ikoji
možda nije nii član Saveznog veća, ulazi u Savezno izvršno veće.
Pretsednik: T o je izvesno pre tsta vi jan je republika u Saveznom
izvršnom veću. Dosad sm o imali u iPrezidijumu šest »potpretsednika
koji su pretstavljali republike. To sada ukidamo. Ovim je svakako om o
gućeno da zastupljenost republika bude još bolja nego dosad i da se u
Saveznom izvršnom veću čuje glas onih ikoji tam o, u republikama
rukovode. To je vrlo korisna stv ar. Ono je bilo deklarativno, a ovo nije.
H oćem o li dalje? (M ožemo). Na redu je član 83, ranije 82. (Čita
član 83).
Uz o v aj član postoji am andm an kojim se predlaže ovokva form u
lacija»: »Savezno izvršno veće ima dva ili više potpretsednika«. Da se
tu stavi tačka. Zatim , u istom članu dodati1novi stav : »Potpretsednike
bira iz redova svojih članova Savezno »izvršno veće i ono ih i ra z re 
šava«. (Prim a se).
Onda m ožem o da pređem o na član 84, ranije član 83. (Čita
član 84).
I
ovde im am o am andm an. Posle stav a 1) dodaje se novi stav koji
glasi: »Savezno izvršno veće bira se na vrem e na ikoje je Savezna n a
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I
rodna* skupština izabrana, ali Skupština može celo veće ili pojedine
njegove članove razrešiti i p re isteka toga vrem ena.« — Ima Ii prim e
daba? (Nema).
Prelazim o na član 85, ranije član 84. (Čita član 85).
Sulejman Filipovič: Druže pretsedniče, ovde nije rečeno kada ima
da izveštava. Ja mislim da je Savezno izvršno veće dužno d a izveštava
na prvoj sednici. Da ne o te ž e m ...
Pretsednik: Zašto na prvoj sednici? To je stalna dužnost; Skupštinu
treba uvek izveštavati. I Skupština može u svako doba da zahteva da
joj se podnose izveštaji. Veće je dužno da to podnosi u toku čitave g o 
dine, stalno, :ai kada Skupština oseti sam a potrebu da tražii izveštaj, ona
će to i tražiti.
Gojko Garčević: U stavu 3) ibilo bi bolje da se ikaže: »m ože d o 
nositi rezolucije i davati preporuke«.
• Pretsednik: Ne »donositi«. P retpostavim o da je podnesen izveštaj,
posle njegovog p retresa donese se rezolucija. Ja bih sam o rekao »do
neti rezolucije i dati preporuke«.
Gojko Garčević: Treba staviti u istom staivu »izveštaj«, a ne »izveštaje«.
G rga Jankez: M ože se razum eti da donosi rezoluciju i njom e d aje
preporuke. Zato treba etaviti »ili«.
Pretsednik: Glavno je da se tu htelo da ikaže da Skupština p retresa
i da 'kaže svoje mišljenje, da zauzm e sta v prem a izveštaju. Rezolucija
je form a prelaza na dfaevni red prim anjem ilii neprim anjem izveštaja;
nešto prim a a' nešto ne prim a, a pored toga d aje i preporuke. M ože i u
sam oj rezoluciji učiniti preporuku.
Ima li još prim edaba? (Nema). Idemo dalje. Na redu je član 86,
ranije čl. 85. (Čita član 86).
Druže Moskovljeviću, ja b ;h vas nešto pitao. Ovde stoji »Poslove
iz svoje nadležnosti Savezno Izvršno veće rešava na sednici«. Mi sm o
dugo im ali »u sednici«, da ono te poslove rešava u sednici, a ondai su
me slomili pa sm o napisal5 »na sednici«. Meni se čini da je pravilnije
reći u ovom slučaju »u sedmici«.
Dr M ilo š M o s k o v lje v ić : U ovakvim slučajevim a određuje ono što
je u većoj upotrebi, a više se 'kaže »na sednici«, nego »u isednici«.
Pretsednik: Ja kažem da će se ikazati »na toj sednici) je doneto takvo
i takvo rešenje i takva i takva odluka«, a ovde se radii o tom e na ikoji
način Savezno izvršno veće vrši svoje poslove.
Dr Miloš Moskovljević: Ja bih rekao »na sednicama«.
Pretsednik: Onda v-iše volim da o stan e »na sednici«.
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G rga Jankez: Zašto da se ne izbegne ova reč »sednica« i da se
kaže »kolektivno rešavanje«.
Pretsednik: Ovde se hoće da 'kaže u kojoj formi radi Veće kada
rešava o svojim poštovana, a ta form a je sednica. Izvan sednice nema
rešavanja. O stavićem o »na sednici«.
Poverenik Vlade FN R J dr Jovan Đordević: Im am o još jedan spor
oko izraza »o poslovima«.
G rga Jankez: Treba reći »poslove«, a ne »o .poslovima«.
Pretsednik: Dobro, neka o stan e »poslove«.
Pošto više nem a prim edaba, prelazim o na član 87 po novoj num e
raciji. (Čita član 87).
Mile Peruničić: O vaj član je, č?n; mi se, potpuno nepotreban. To
će se rešiti uredbom o unutrašnjoj organizaciji Saveznog izvršnog veća.
Pretsednik: Ali, ovde se d aje direktiva.
Mile Peruničić: To je već jedanput rečeno u 81 članu.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Sa u stavno-pravnog
stanovišta mi predviđam o m ogućnost prenošenja izvesnih rešenja nä
jedan takav o rg an i potrebno je da U stav zauzm e stav.
Pretsednik: Ima donekle pravo drug Mile k ad a kaže da ovo treba
izbaciti. Ali, na kraju, meni ovo ništa i ne sm eta.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: To treba da ostane,
jer se radi o u n utrašnjoj formi rada.
Pretsednik: Ja bih rek ao »i drugih svojih akata« um esto »i drugih
akata Saveznog izvršnog v e ć a ...«
P ošto više nem a primedaba, prelazim o na član 88, ran ije član 87.
(Čita član 88).
Gojko G arčević: Drugi stav bi m ogao izostati na osnovu primedbe
druga Peruničića.
Pretsednik: Ako nismo ono izostavili, ne treba ni ovo. Da mu dam o
bar neko obeležje.
Ima li još prim edaba? (N em a). Onda usvajam o bez izmene.
Prelazim o na naredni član 89, ranije član 88. (Čita član 89).
Prelazim o na. član 90 po novoj num eraciji. (Čita član 90).
Pretsednik: P rem a naknadnom am andm anu naslov Iznad ovog
člana m enja se i glasi »V. Savezna uprava«. Isto tako, prem a am an
dm anu dodaje se nov stav četvrti, koji .glasi: »U neposrednom izvršenju
zakona savezni organi uprave donose upravne akte, preduzim aju
upravne radnje, i donose propise na koje su ovlašćeni.«
156

Grga Jankez: M i sm o tu kompetenciju već dali Saveznom izvr
šnom veću da donosi propise o sprovođenju zakona, uredaba Itd. i
stara se o njihovom izvršenju. Ako sm o to dali Veću, onda n e znam
da ili je 'potrebno to .prenosili i ovam o. Izvršno veće može da donosi
propise a da ih sprovodi savezna uprava.
Pretsednik: Ovde se radi o tom e kakve akte donose o rg an i savezne
uprave neposredno izvršujuć’ zakone. Oni donose upravne akte koje
Savezno izvršno veće uopšte ne donosi; preduzimaju upravne radnje
koje isto tako Savezno izvršno veće ne ipreduzima, i donose ipropise na
koje su ovlašćeni. Ništa drugo, a to m oram o dati.
Poverenik Vlade FNRJ Milorad Vučković: Mi emo u daljim odred
bam a, u članu 94, odredili kom petencije državnih sek retara da donose
pravilnike, naredbe, uputstva itd. P rem a tome, ovaj .propis je potpuno
u skladu sa ovlašćenjem saveznih o rg an a uprave za donošenje p ro p isa...
Pretsednik: I dolazi na to mesto.
Poverenik Vlade FNRJ Milorad Vučković: To d a državni sekre
tari mogu donositi sam o propise za sprovođenje uredaba i drugih p ro 
pisa Saveznog izvršnog veća, a ne i za sprovođenje zakona, tačno je
određeno u članu 94. Am andm an tu ništa ne proširuje.
Grga Jankez: Tu se ne viđi čime je ovlašćen savezni org an uprave:
da li po ovoj odredbi ovde ili .po nekom posebnom ipropisu.
Pretsednik: Kad se kaže »na Koje su oviašćeni« onda to p retp o 
stavlja jedno zakonsko ovlašćenje a i generalno ovlašćenje iz ovog
U stavnog zakona.
Propustili sm o da unesemo neke stilske izmene koje su nam
naknadno predložene, i to: u članu 84 u prvom redu um esto »je dužno«
treba staviti »dužno je«. U članu 86, drugi i treći red, um esto »zakon
skih predloga« treba da stoji »predloga zakona«; u stavu prvom člana
89, u drugom i trećem redu, treb a brisati reč »savezni«, a U drugom
stavu, drugi red, brisati reči »kao i«; iu trećem redu um esto reči »u
onim poslovima čije je« staviti reči »kad je njihovo«. U stav u trećem
treba brisati reči »državne«.
Ima lii još kakvih primedaba na član 90? (Nema). P rem a tom e,
novi član 90 sa predloženim izm enam a usvojen je.
Prelazim o na član 90 koji p o staje novi član 91. (Čita član 91).
Ima li prim edaba? (Nema). To znači! da> i ovaj član usvajam o bez
diskusije.
Prelazim o na član 92 po novoj num eraciji. (Čita član 92).
Im a li prim edaba? (N em a). I ovaj član 92 je usvojen.
Prelazim o na Član 92, koji postaje novi član 93.
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Dr Hinko Krizman: Da li je ipotreban D ržavni sek reta rijat za po
slove narodne odbrane kada na drugom mestu im am o S avet za na>rodnu odbranu?
Pretsednik: Radi se o sasvim drugim kom petencijam a.
Poverenik Vlade FNRJ Milorad Vučković: Neophodan je za v r
šenje upravnih poslova, dok 6u kom petencije Saveta uglavnom konsultativne.
Dimitrije Bajalica: M i u čitavom sistem u izgradnje n aše privrede
idemo na isključivanje državne adm inistracije od učešća u rešavanju
privrednih p itan ja. Mi im am o plan i limaćemo sigurno U pravu za plan
koja će nositi uglavnom sv e ono što d ržav a na tom području treb a da
nosi. M ;, m eđutim , U stavnim zakonom ustanovljavam o Državni; sek re
ta rijat za poslove narodne privrede. D a li je, s jedne stran e, u principu
pravilno da U stav n i zakon predvidi kao stalan S ek retarijat za poslove
narodne p riv red e ikada sv e te poslove m ože da nosi) U prava za plan, i,
drugo, kada se iz p rak se zna d a reorganizacija privrednog aparata —
meni se čini — neće biti dugog veka. Z ato bih ja bio zato da s e izostavi
Državni sek re ta rija t za poslove narodne privrede, a da se to reguliše
drugim putem , jer je to za m ene jedna, d ržavna adm inistrativna insti
tucija koja će rešav ati privredna pitanja.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Ja n e bih ulazio u izvesna proricanja kada će ta j o rg an biti ukinut, jer to nd>ko n e m ože da
kaže. Za sada nam je ta j o rg an ipotreban, iako ograničen u svojim
•kompetencijama. Inače o v aj U stavni zakon biće za dve ili tri godine
izmenjen i uključen u novi, potpuni U stav. Iz svih tih razloga mislim
da je potrebno da o v aj o rg an bude utvrđen U stavnim zakonom . Im am o
m ogućnost da ga neldm docnijim zakonom ukinemo. N ajzad, posle d o 
nošenja U stavnog zakona Savezno izvršno ■veće m ora da form ira
upravne organe i oni m oraju da počnu rad. Kontinuitet, uprave m ora da
bude obezbeđen i Savezno izvršno veće će im ati oslonca u njima. Inače
bismo m orali da pravim o dvostruki kolosek, ako n e predvidimo Sekre
ta rija t za privredu. Mor.alš bismo onda doneti poseban zakon^ o u sta 
novljenju S ek retarijata za privredu, jer Savezno izvršno veće ne bi
m oglo svojim aktom da ga osnuje. K om petencije koje su dosad imali
m nogobrojni saveti o staju kom petencije uprave i prelaze u Sekretarijat
za narodnu privredu. Tu su obuhvaćene sv e one m ere sta ra n ja o primenii privrednih propisa. Izvestan intervencionizam koji ćemo m orati
da zadržim o biće proučavan i predlagan Saveznom izvršnom veću od
stra n e sam ih organa uprave. Pogotovo što im am o izvesne .poslove
bivšeg M inistarstva finansija koji će biti preneseni na ta j Sekretarijat.
Dimitrije Bajalica: To je onda druga stv ar. Ja sam računao na
trajn o st ovog U stavnog zakona.
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Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Svu finansisku politiku
koju je imalo M inistarstvo finansija vršiće jedinstveni organ u oblasti
privrede, dok će se pitanjem budžeta baviti S ekretarijat za adm inistra
ciju i budžet. Ja mislim da im a puno razloga da taj org an uvedemo.
Dimitrije Bajalica: J a sam bio ubeden da poslove S ekretarijata za
privredu m ožem o preneti na U pravu za plan.
Pretsednik: To sada nećem o moći. Kada dođe vrem e da se to ukine,
doneće se zakon o ukidanju, kao što je rečeno da se državni sek retari
jati obrazuju zakonom.
Pošto više nem a prim edaba, prelazim o na član 94, ranije član 93.
(čita član 94).
Ovde im am o am andm an. Drugi stav ovoga člana trebai da g la s1:
»D ržavnog sek retara za inostrane ,poslove postavlja Savezno izvršno
veće iz reda svojih članova«.
P rem a tom e, ovde se predlaže da se za D ržavnog sek retara ino
stranih poslova p rav i izuzetak od ostalih državnih sekretara, s tim da
on bude član Saveznog izvršnog veća. To li odgovara s obzirom na
njegovu funkciju i' na 'autoritet koji on tre b a da ima u pretstavljanju
države pred inostranstvom , pri sklapanju ugovora, izmenjivanjem poseta itd.
Im a 3i prim edaba? (Nema). Prelazim o na novi član 05. (Čita
član 95).
Dr Miloš Moskovljević: Ja bih predložio da se prvi sta v skrati, da
se ne ponavlja čitav niz reči. Isto tako, drugu rečenicu nastavio bih na
prvu ii kazao: »i to sam o na osnovu posebnog zakonskog ovlašćenja«.
J a bih izostavio ovu drugu rečnicu, jer je to rečeno na početku.
Pretsednik: To n e m ožem o skratiti, jer su to dve posebne stvari,
dve m aterije.
Dr Hinko Krizman: Ja mislim da zadnji stav ide predaleko u ovlašćenju državnim sekretarim a, da mogu poništiti ili ukinuti nezakonite
akte ogovarajućih republičkih o rg an a uprave. To je u suprotnosti sa
članom 79.
Poverenik Vlade FNRJ Milorad Vučkovič: Radi se o poslovima iz
isključive nadležnosti federacije čije je izvršenje preneseno na repu
bličke organe. Tu se n e radi o redovnim poslovima iz nadležnosti narod
nih republika, da bi; tu savezni državni o rg an njih ograničavao, nego se
radi o .poslovima iz isključive nadležnosti federacije, čije je izvršenje
saveznim zakonom ili uredbom preneseno na republičke organe. Zato
se m ora dati šire ovlašćenje državnom sekretaru za poništavanje ili uki
danje pojedinih ^akta odgovarajućih republičkih organa.
Dr Hinko Krizman: Ja mislim da bi to moglo sam o preko izvršnog
republičkog vijeća.
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Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Tu re,publički organi
vrše poslove iz isključive nadležnosti federacije, ;kao što su pasoši,
carine, devize n- m oram o dati saveznom državnom sek retaru koji vrš'
te poslove da im aiizvesne ingerencije.
Pretsednik: Tu su isključivi .poslovi federacije čije je izvršenje za
konom ili. uredbom preneseno na republičke izvršne organe. Ovo je
razumljivo.
Poverenik Vlade FNRJ Milorad Vučković: U stav ovlašćuje savezne
o rgane da vrše neposredno te iposlove, ali u cilju decentralizacije mi
idemo dalje i prenosim o n a republičke o rg an e vršenje ovih iposlova.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: N e treb a opterećivati
isuviše Savezno izvršno veće u takvim (konkretnim m eram a i poslo
vima, jer bi ga to o tstran jiv alo od opštih poslova i političkih pitanja.
Naprimer, d a ili će neko dobiti pasoš.
Pretsednik: Ja mislim da m ožem o da idemo dalje.
Prelazim o na novi član 96. (Čita član 96).
Meni se ne dopada stilizacija ovog drugog stav a ii ja bih rekao:
»Savezno izvršno veće m ože prenositi na ove rukovodne službenike
posebna ovlašćenja d ata državnim sekretarim a sam o kad je na to
zakonom ovlašćeno.«
Ima li još prim edaba na ovaj član? (N em a). Prelazim o na novi
član 97. (Čita član 97).
Mile Peruničić: Kakvi su tehnički razlozi rukovodili da ovaj član
dođe u odredbe o Saveznim organim a uprave, a ne u nadležnost S a
veznog izvršnog veća?
Pretsednik: Z ato što se radi o organizacionim promenamai i zato
se m ora tražiti sag lasn o st nadležnih odbora. Imali sm o ranije da S a
vezno izvršno veće m ože donositi uredbe i propise. Ovde se radi sam o
o slučaju osnivanja i organizacionih prom ena o rg an a državne uprave
koje povlače izdatke a koji nisu predviđeni budžetom .
Mile Peruničić: N ekako ta stilizacija nije zgodna.
Pretsednik: To je potpuno na svom e m estu ovde i u vezi je sa
onim prethodnim.
Mile Peruničić: N ekako mi je stilizacija nezgodna шja mislim da bi
bolje bilo da se kaže: »Ukoliko se o s n iv a ju .. . . Savezno izvršno veće
dužno j e . ..« Nekako je o vako jasnije. O vako izgleda da bi ovaj član
trebalo da dođe u Savezno rizvršno veće.
Pretsednik: Ja mislim da je sasvim u redu. Ako se slažete, možemo
dalje. (Slažem o se). Prelazim o n a novi član 98. (Čita član 98).
U stavu 1 um esto »upravnih o rg an a« treba staviti »organa uprave«.
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Grga Jankez: Im am o Zakon o upravnim sporovim a i prem a tom e
nije potrebno ovo »saglasno odredbam a posebnog zakona«.
Pretsednik: Mi m ožem o donetii ii druge zakone koji rešavaju
upravne sporove.
Grga Jankez: Ovde se 'kaže: »Upravni spor ipred sudom«.
Poverenik Vlade FNRJ Milorad Vučkovič: 0 upravnim sporovima
odlučuju sudovi, inače se m ože zamisliti* drukčije rešavanje upravnih
sporova u jednom posebnom upravnom postupku. Ovde je bitno da se
naglasi da o upravnom sporu rešava sud.
Pretsednik: Ima li još prim edaba? /N em a). Prelazim o na čl. 99.
(Čita član 99).
Dr Miloš Moskovljević: Ja mislim da ovde ne ide reč »regres«;
bolje je »naknada«.
Mile Peruničić: R egres je term in koji. upotrebljavam o u trgovini, a
naknada ima, mislim, drugo značenje.
Dr Hinko Krizman: R egres je povraćaj onoga što je naplaćeno.
Pretsednik: Ja bih voleo da se ova reč (»regres« izgubi iz teksta.
Koji je pogodniji izraz?
Mile Peruničić: R egres znači kad se nešto .povraća pa se naplaćuje
izvesnim dodatkom, to jest, naknada sa režiskim troškovim a.
Dr Hinko Krizman: M ože se reći »naplatu štete«.
Mile Peruničić: M ožemo upotrebiti »obeštećenje«.
Dr Hinko Krizman: O tätet a je bolja riječ.
Pretsednik: Nem am o ni jedan sličan izraz. Možda je bolje: »Ima
pravo obeštećenja«.
Grga Jankez: Ovde u poslednjem stavu se navodi Pretsednik Re
publike i članovi Saveznog izvršnog veća, a uopšte je reč o adm inistra
ciji. Ja bih ovo stavio tam o gde se govori o (Saveznom izvršnom veću.
Pretsednik: Ovde je osnovno princip da državai odgovara za štetu
koju službenici svojim nezakonitim radom učine građanim a. To je
važno, a onda to važi1 i za Pretsednika Republike i članove izvršnih
veća ako svojim radom pričine štetu. D ržava ima p rav o regresa, nak
nade od njih. Sve što se govori, o tom e treba da bude na jednom mestu.
Sada 'bismo mogli da lizaberemo redakcionu komisiju. Ja bih pre
dložio druga dr Hinka Krizmana i druga: /Gojka G arčevića. Da Ü se
slažete s tim ? (Slažemo se).
Za članove redakdone komisije izabrani su dr Hinko Krizman i
G ojko Garčević.
Sednicu zaključujem a narednu zakazujem za eutra u 9 časova.
(Sednica je zaključena u 12,45 časova).
11 Билтен законодавпих одбора

J (JI

61 седница
(5 јануара 1953)
Почетак у 9,10 часова.
Претседавао претседнжо Моша Пијаде.
Претседник: Отварам 61 седнииу. Молим да ce изврши лрозивха.
Секретар Гојко Гарчевић врши лрозивму.
Претседник: Извршеном лрозивком ;констатова«о je да имамо кворума. Молим да саслушагге ваписник прошле (седниие.
Секретар чита залисиик 60 седнице од 4 јалуара 1953 г-одине.
Претседник: Има ли примедаба? (Нема). Залисник je оверен.
Прелазњмо на трећи део: „Републичми оргали власти” . Има ли
примедаба ?
Др Хинко Кризман: Ja бих рекао нешто ,о цијелој овој глави „Релублички органи влас/ги“. Мтслим да 6 vi .ce 'Сви члавго-ви ове главе, ооим
првог и посљедшег, адогли дослусгити. У лрвом л лосљедњем члану ове
главе ростављају ice 'извјестга мачела која има 'Савезни Устав да ттропише,
a детаљи о ггоме шта и :каи<о ће републи.ке да уреде у доојим органима
власти, то je ствар република, то je лраво републшка. Одговарало би
више лринципу федерације «оји ce лхшиује тсроз дух и текст Устава да
ce детал>ниј'е одредбе не прописују. Стварно |није т потребно прописивати, јер je у лосљедњем члану ове главе, члану 111, рече>но: ,,Народне републике, у ш ладу са начелима овог закона, доносе самоотално
своје уставне за-кане о републичким органима власти” . Из гавога je јасно
да ће републиже поштовати «ачела савезног Устава и да ће (кроз своје
републичке уставне закоме провести та начела.
Претседник: Ми 'Смо ce очигледно трудили да у савезно!.м Уставу
имамо апто мање одредаба о релубличжим органима власти. Можда у
ггредлогу ишсгооји нека сушишш одредба1 'О томе, алн мислим да не би
било зго-дно задржати 'само први и шоследљи чла« ове главе iKoja говори
о републичким органима власти. Узмите, налример, одредбу да ce
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извршно веће републике 'саогоји од петнаест до тридесет чланова. Ta
одредба je сигурно дотребла. Даље, имамо одредбу да ce на челу извршног већа налазл преггседним, да у републлкама нема лретседника републи’ке, итд. Ako бисмо задржали са<мо дрви <и •последњи став, републик-е би могле у своје уставне законе да унесу одредбу о по.стојању
претседника републике.
Др Хинко Крнзман: Te одредбе о мојима je говорио Претсједник
треба унијети, али 'све остале одредбе су 'сувиигне, бадају кгеику 'на «аш
федеративни лринцил.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Ja бих псжушао да
одговорим «а лримедбу друга Кризмаш. Ми ш о у досадашњем .нашем
Уставу 'и.мали -одредаба 'које су лшого тотпуниj е регулисале литања
организадије власти народних редубли.ка дего што iT'o предлаже овај
Устадени закон. С друге страде, ми icmo у овом Устаошсш закону, као пгто
ћете видети из амандмама друга Кардеља, лодву;кли и значај ових одредаба. Друг Претседник! лије miao времена да -изнесе ггај амавдман пред
Законодавни одбор, a ja б’их вам ira лрочитао. Ова глава о аедјој дискутујемо неће «ооити назив „Релубличјки органи власпи“, већ „Начелне
одредбе о редубличким органима сласти“.
Ова (Глава лма iKapa'icrep установљавања оних основних принципа
организације власти у нашој земљи, за ikoj е je, no хоћу да подвучем,
код «нас надлежна федерадија a то je једна >од важндх 1кара'ктеристика
наше федерације, за разлику од других федерација, али «е за разлику
од свих федерација j'ep има федерацкја iKoje далеко детаљније регулишу литања оргадизадије влаоти него ,и совјетока федерација. Узмимо
Бур.му и Индију, iw (низ но<вих федерација .које лду далеко дотлуније,
детаљније и «елосредније у решавању литања организалије власти појединих федералних јединица или лолуфедералних државида л држава.
У 1савезно1М Уставу ми имамо «ачела која везују ропубличке уставе, али
то нису 'одредбе ikoj е ће -ce непосредно дримењивати. iC друге стране,
питање јединотва дринлила' у организацији државе, фо je литање ;код
нас већ традшионално, и ло ш ом Уставу, a то je «аракггерисчжма «аше
федерадије, no imom мишљењу, 1карак)теристиЈ<а једне (содијалистичке
државе. Федерација не иможе битд равнодушна iKaiico ће бити у О'сновним
пос.тав1хама организована власт ни у републи.кал1а, ди у локалним јединицама. Ова одредба коју овде дајемо да федерадија општим заиоонима
регулише питан>а оргадизадије властд република, она ice овде на једад,
можда не у свим лиггаљима адекватан, начин решава, али у 'сваком :случају она je кзвде лзражена мроз |Ове дачелне одредбе о организацији
власад народних република. И, задста, кад логледамо, лоред овог лачелног разлога, мад догледамо ииз одредаба, шдећеасо да »ce лредлог
трудио да we мде изван онога шгго об езб еђ ује, >с једне iCTipa«e, јединстао
прииципа, a с друге -стране, јединст-во наш ег система, где je то требало
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обезбедити Уставним законом и поотављањем иачелних одредаба, a ipeпубликама je остављено да разрађују те иачелне одредбе.
Др Хинко Кризман: У првој глави <овог законс.к,ог предлога 1казали
омо ko врши власт.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Нисмо дали иачела за
организацију власгги (народних република.
Др Хинко Кризман: Ta :начела iKoja смо дали у првој глави о томе
ko врши власт, fra еу начела обавезна и за републике <кад имамо одредбу
да «ародне (републшке, у складу >са начелима овог закона, доносе самостално своје )лставне законе 'о. релубличким органима власти. Истина,
ствар ce мења у вези -с променом назива ове главе ако би ce рекло „Начелне одредбе о републичшм opra« mi a влас-ти“.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Јасно да ce мења ствар
с лроменом назива ове пглаве. Добро je и за физиономију наше федерације, одкоано савезне државе, јер crno je Уставии заадон, и добро je да
у том заиону имамо одредбе, начелне одредбе о републичким органи.ма
влаоти, али ice те 'одредбе «е «римењују нелосредно. Тек 1када их ,републике разраде 'својим у-ставом те одредбе лостају иорме.
Гојко Гарчевић: Мислим да би требало лретреоати члан no члан
ове главе и видети да ли имамо можда неку сувишну одредбу о ,ре>публичким органима власти.
Претседник: Ради ice о начелном питању у вези ica овом главом, на
оонову овога што je изложио друг Кризман.
Ja мислим да промена наслова ове оглаве има врло вели.ки значај.
Уствари lOBaiKO измењен иаслов тачно обележава .садржмну ове главе,
он одређује њене чланове као начелне одредбе, а<ао једа« део опигтег
закона који 'обавезује републике да ce унеколико држе основних лринципа (при изради 'својих устава, ори чему icy owe, триродно, суверене.
Ja сам поменуо две 'ствари iwoje би морале да остану у овој глави.
Свакако да тога има и више, «арочито ако ce узму у обзир и амандмани.
Например, претседнику извршног већа републике даје ce право да задржи од извршења акта извршног већа са «ојима ce не слаже.
Ja бих био за то да усвојимо начелно ову главу iKoja говори о начелинм о.дредбама о редубличким 0'рганима влаоти1, na да при -претресу
појединих чланова видкмо да ли je нека одредба сувишна, да ли бисмо
j e могли 'изо<с<тавити. Али, j a мало верујем да ће то бити могућно. Да ли
'Се 'слажете .с 'оиим предл1ого.м? (,,Слажемо ce!“ )
Онда, 1на.'Слов т.реће главе Предлога уставног закона о савезним и
републичким 'Органама власти мења -ce -и гласи: „Вачелне одредбе о републичким органима власти“.
Прелазимо ка чла« 99, iKoj« «по^стаје члан 100. (Чита). Има ли .примедаба? (Нема).
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Члан 100 смо усвојили без измена.
Ha 'реду je члан 101, 'ракији члан 100. (Чита). Има ли примедаба?
Атсо други леће, ja бих нешто рекао.
Ja мислим да овде иазлв „извршно веће“ ,може да добије <велико
,,И“ јер je у једнини, мако ce ггиче више релублика. Чак (бих л назив:
„народна окупштина“ лисао ©еликнм словом.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Ту ice, под тим лојмом,
подразумевају и лс>Ј1МОви iKao лгто су: сабор, собрање, итд. Зато би овде
требало оставити мало слово.
Претседник: Примам ову примедбу и повлачим свој лредлог, али
да ce ипак „Извршно веће“ шише великим |сл1о<вом. (Прима ce).
Члам 101 ооотаје члан 102. (Чита). Има ли примедаба? (Нема).
Члан 102 постаје члан 103. (Чита).
Овде треба брисати речи „за време од“ и место тога ставити ,,на“.
(Прима ice). Идемо даље.
Члан 103 лостаје члан '104.
Гојко Гарчевић: У истоветном пролису ikoји .ce односи на Савезну
окулштину бршсали смо реч „одговарајућих“, na би ih овде то требало
учкнифи у Јгоследњем ставу, (претпоследњем |реду.
Претседник; У реду. To ггре-ба бриса/ги. (Прима ce).
Члан 104 постаје члан 105 (чита).
Грга Јанкез: Ha inipajy лрвог 1с<тава уместо ,,у области привреде“
боље би било речи ,,из области лривреде“.
Претседник: И мени изгледа да би то било боље. (Прима ce).
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: У друго.м ставу бл требало брисати .речи „за које je надлежна републичка народна скупштина“.
Претседник: Тачно je. Све гго треба брисати. (Прима 'ce).
Члан 105 постаје члан 106. (Чгога).
Нинко Петровић: Овде адмамо две фунмције Извршног већа: лретстављање и радни караастер. Мени не лзгледа згодно да лретстављање
врши Извршно веће и мислим да би било боље да rro третстављање ©рши
претседнмштво Извршног већа. Ha ггај 'начин ћемо га имало уздићи.
Др Хинко Кризман: To би значило оп-ет ктварати лрезидијуме.
Претседник: Не предвиђа ce ликакво претседништво Извршног већа,
него caiMO лреггседншк. Веће .као целина отма свог лретседншка.
Нинко Петровић: Принлилијелтго ,ми изгледа незгодно да Из®ршно
веће лретставља Републику, јер, с друге сирале, имамо лретседниллво
Скупштине.
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Претседник (обраћа ice Нимку П етровићу): Ви ботсте хтели да Републиху гтретотавља Претседник Окупштипе?
Нинко Петровић: Или Претседни« Окулшти.не, идои да дамо лосебна
права лретседнику Извршног већа.
Претседник: Нема никакве попребе. Функција препстављања Републшсе даје ce Извршном већу, a оно има свог претседника, и очигледно
je да му mo његовој фуикохији, уколико то затреба, лрипада то право.
Његова личност врши то лретстављаље. He* јзидим потребу за даљим
издвајањем.
Има ли других примедаба? (Не.ма). To значи члан 106 ce усваја
без измена.
Члан 106 постаје чла« 107. (Чита).
Овде ice лредлаже амандман iKojn гласи: „Извршно веће врши лослове из 'своје надлежности на 'основу и у оадвиру 'оавезног и републичK'or устава, >савез«их и републичгссих закона iicao и савезних уредаба“ .
Ha тај начин 'Све ово постаје потпукије. (Прима ce).
Члан 107 постаје члан 108. (Чита).
И овде ое гтредлаже амандмаи: у ставу >2, .иза Јречи „седницама“
брише 'се запегга изо-стављају речи „стара ce *о извршењу уредаба и
других агката Извршног . већа“. Значи, остаје „прет-седава његовим
седницама и лотттасује уредбе Beha“.
После огава 2 додаје ce нови став 3, исоји гласи: „Претседник
Извршног већа mia право задржати од извршења акт Извршног већа
с 1КОЈИМ ce не слаже уз обавезу да слорно лиггање одмах изнесе пред
Народну шулиотииу ради доношењ-а одлуке“.
Има ли примедаба? (Нема). Члан 108 je усвојен са предложеним
амандманом.
Чла« 108 постаје члан 109. (Чита).
Грга Јанкез: Овде ce 1каже да Извршмо веће има гтраво донооиги
„уредбе“ за извршење савезних уредаба. Зар не би било боље -ставити
реч „пролисе“ .
Претседник: He смета то <нишга. Исто тако, аша закона за извршеље
неког другог за:кона.
Грга Јанкез: Али асад би овако шлли даље дошли бисмо до тога да
имамо уредбу о уредби за опровођење уредбе. И ту ne /би « и ш могао
да ice снађе.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Овде je истамнуто да
веће може донооигги уредбе за лзвршење ватсо«а' catMO 1кад je за то
овлашћено заколом. He би ваљало а<ад 6ји t o било нетсо бланко
овлашћење.
Гојко Гарчбвић: Ради ce о 'Савезном закону no 1Коме je Извршно
веће донело своју уредбу iKojoM *се прецизира то и то. Ja ne видилг no-

требу нових
уредбе. . .

уредаба

и овлашћења републикама

да «а 1основу гге

Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Имали смо лиз таквих
случајева. Релубл№ка:ма ice оставља да ствари разраде својим уредбама.
Др Хинко Кризман: Ja бих мјесто „уредбе за извршење“ нзгавио
„прогтиси за извршење“.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: To ce иможе учииити.
To Äiory бкти и улутства. Али, важна je ова иоследња реченица где -ce
говори о овлашћењу.
Претседник: Предлажем да оватсо формулишемо: „Извршно већ-е
може доносити лролисе за извршење савезних закона и савезних уредаба само je за то овлашћеото законом «лм уредбом“. Татсо >би гласила 1П01Следша реченида.
У лрвој реченици другог става, у другоиМ реду, требало би брикгати
„и са.везних уредаба“. (Прима ce).
Прелазимо на члан 110, ранпји члан 109. (Чита чл. 110). Има ли
при.медаба на овај члан? (Нема).
Прелазимо на члан 111, 'ранији чл. 110. (Чита члан 111).
У другом отаБу уместо текс.та:
.. у оним лословима чије je извршење релубличисим уставом или законом сггављено у надлежност народне релублике“ жазати „. . .кад je њихово лзвршење Јрепубличким
уставом лли законом стављено у надлежност републичких органа
управе“. У другој реченици истога 'става уместо речи „ . . . у оним пословима чије je извршење савезни;м ваиоиои или уредбом стављено у
надлежност народне републике“ ставити речи
. . кад je њихово извршење -савезним законом или уредбом стављено у надлежност републичких органа улраве“.
Текст става трећег треба да гласи: ,,Све послове који нису искључиво стављени у надлежноот федерације или народне :републи!ке савезни.м и републичким законом и другим прсиписима «епосредно извршују
народни одбори“.
Грга Јанкез: Ja бих имао једну бољу формулацију: ,,Све ло>слове,
који (нису иокључиво стављели у надлежност федерацији .или народној
републици савезним и |републичким закоиима и другим лролисима, непосредно извршују народни одбори“.
Претседник: Чинн ми ce да ггу иема везе између лочетка и свршетка. Ja мислим да je лредложени текст бољи. Овде »ce ради о томе
ко непосредно извршује савезне и републичке законе. Овим „непосредно“ хоће да ce .каже да непосредно извршују савезне и републичке
законе 'народни одбори, осим оних пролиса чије je извршеље стављено
у надлежност савезних и републичких оргала“ ; To je сасвим jaicHO.
(Прима ce). .
,
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Прелазимо на члан 112. (Чита члан 112).
Ja бих иза речи „уставне законе“ отавио ггачку. Та«о би ,о,вај члан
гласио: „Народна р-епублијка у складу са начелн.ма овог закона доноси
самостално -свој уставни закон“ .
Грга Јанкез: Сам*о <би требало да ice 1К»аже у множини.
Претседник: Кад ce каже у једнини то значи свака републижа. Само
можелш 'овде да спраменимо ред речи:
„Народна република доноси самостално -свој уставни закон у складу
са начелима овога закона“. (Прима ce).
Прелазимо на IV одељак. Ту имамо амандман и .наслов ino њему
треба да гласи: „Начелне адредбе о .оргаиима -вл<асти аутономне апокраји-не ih аутономне хзблас™“.
Гојко Гарчевић: Да ли би могло да дође ^аутонолше јединице“ ?
Претседник: Заигго? Имамо једну аутономку ииомрајадну и једну
аутономну облас.т. Ради ice о једкој одређеној аутономној покрајини и
једној 'одређеној ‘ аутонодшој обла.сти. Taj ми израз „јединице“ лоше
звучи, .«екако je «езгодан.
Прелазимо на члан 113, ранији 112. (Чита члан 113). Има ли авде
примедаба? (Нема).
Прелазимо ,на чла« 114, ранији 113. (Чита члан 114).
Грга Јанкез: Кад омо већ ишли гголико у детаље у иитањима :рада
и организације власти у републици, можда не би било сувишно казати
да у HP Србиј-и треба v Извришо веће да уђе iheiK'o .из -скулштине АП
Војводине и Космета, wao што из републшса улазе у Савезно веће.
Претседник: Мислим да што >се тиче Аутономие Псжрајдаге Војводине и Аутономме Косовско-метохиоке Области да тр-еба да уђе icacvio
оволи.ко, да ce обавеже Народна Републмка Србија да обезбеди аутономна права њлхова, да ce одреди .који je «ајвиши орган власги у једној
и другој, да -ce одреди да -имају та два дома и да je то доста. Оспгало
треба да сврши Устав Народне Републике Србије. ■
Грга Јанкез: Ми смо у 'Садањем чла-ну 107 ушли у детаљизирање
и одредили 'број ,„од ,15 до 30“, 1као и гго да ce Извршно веће састоји од
овог броја који Скупштина бира и они не (могу да иду ван тога.
Прет-седник: Републичко изврш.но веће Србије бира ce -као ,и извршно веће 'Сваке друге републике на заједничкој седниии Народне |Скупшти-не Србије. И шта онда?
>
Грга Јанкез: Да ли тиме, што clmo а<азали да 'бмрају -од 15 до 30 чланова на заседању оба дома, нисмо онемогућили да ван -тога 1сачињава
Извршно веће још неко? Друге републике -немају ту ситуацију. Ажо
прецизирамо да Извршно веће сачињава толики и фолики број и да ce
они бирају у Скупштини ,,из реда члалова ретублмчшг већа“, онда.
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искључуј емо могућност да у Ус.тавном зако«у HP Србије унесу да
Извршно <веће Народне Ре1п.убли:ке Србије 'сачињавају 15 лли 20 чланова «забраних «а заседању Скуггштине из |реда чланова републичког
већа, тгретседниис ИзвЈршног већа Аутономне Покрајине Војводине и
Аутономне обласгги Косова ih Метохије.
Претседник: Зашто да то ми шрописујемо?
Грга Јанкез: Ми- >gmo уотвари прописали, јер icmo казалк да га сачињава 15 до 30 .члакова из редова народних лосланшса Окугтштине.
Онда ice «ш ључује могућност да они унесу Уота® да сем ових може у
Извршно веће ућ« и « e m други.
Претседник: Народна скупштина Србије доноси 'овој Устав и у
њелту 'одреди да ice у Извришо веће бира од 25 до 30 посланика, a да лоретседник Народне скулштине Војводине « лретоедшж Обласног «ародног
одбора Аутономне области Космета улазе no лоложају у састав.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Уколико би то они желели, уколшсо би гго било лравилно 1могу да унесу, они овим нису у
томе ограничени.
Претседник: To je њихова стеар. Ово шт'о друг Јанкез каже има
смисла, само мислим да то «е треба ми да одређујемо.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Битно je да нису
ограничеки.
Претседник: Црна Гора може да каже у 'скоме Устав«олг зажону да
ce њено Извршно веће састоји .од 15 чланова. Уставни зако« Народне
Релублике Србије |може да каже „од 20 до 30“ или 25 лли к ж о хоће
и да предвиди да улазе ит.реФседник Народне охупштине Војводине «
тиретседник Народног одбора Космета.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Да биамо отвдгонили
евентуалну сумњу могли бисмо ову формулацију у другом •сгаву
члана 107 да прилагодимо формулацији коју смо дали за Савезно изврш«о веће м maj, 'Kao што o to лредвидели у члану 81, 1кажемо: „У Извршно
веће бнра ce од 15 до 30 народних лосланика које Скулшггина бира «з
редова републичког већа“.
Претседник: Ово бисмо могли прихватити.
Осим тога, у .ставу првом гг.ребало би да уместо речи „надлежности“
ставимо „аутономна отрава“. (Прима .ce).
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Неће бити добро него
треба место реч „надлежносг“ ставити „надлежности“ тако да ce види
да <се Усггавом Народне Реггубли!ке Србије лрописују само основи надлежнасти a не цела надлежност; то je изазвало сумњу да због форму169

лације која би обухватала све надлежности, ле би лишта оотало за аутонамну покрајину односно област.
Претседник: Добро je ово. (Прима ce).
Прелазимо да члан 115, ранији 114. (Чита члад 115).
У другом ставу mia грешк-а: уместо „Савезна лародна скутитина“
треба <ста1вити ;,,Народна скуггштина ФНРЈ“.
Ми смо лретрес овог законсјког преДлога у лоједштслгима завршили. Јуче 'GMO изабрали редакциону комисију од два члана. Сада та
Јкомисија треба да ради, ma мада <0(на тгоднесе 'извештај, онда ћемо z a 
čara у целини и изабрати известиоца.
Гојко Гарчевић: Ми смо неке ства;ри резервисали. Резервисали смо
наслов закона, име државе и ону одредбу у ;којој je требало да ce каже
да држава гаралтује предузећима минимум зараде.
Претседник: Уствари ми то «исмо резарвисали него с.мо рекли да
ce можемо евентуално вратити на диокусију а-ко има <какав предлог, тј.
да та питања оставимо отворена.
Грга Јанкез: Што ice гшче гарантованог минимума »ми смо ту одредбу
избадили из члана 7 .овог закона с тим да- ce евентуалмо убаци у члан 6,
однооно да ce дађе неко друго место, јер ла оном меоту где ce налази,
значи сулротно од онога што ce хтело речи.
Претседник: По мојим ‘белешкама нађено je тој одредби место у
ставу првом алинеја три. Ту смо мислили да je пребацимо, али ниамо
машли формулацију. Хтели смо да je спојимо са реченицом: „да у границама свог дохолж а... из друлгпведих средстава“. Са obolm ствари
хтели смо да довежемо и ону мисао. Ja бих то 0'стави!0 ,реда'кцији да
води рачуна о тој ствари.
Гојко Гарчевић: Када ,већ имамо ro речено: ,,да у границама свог
дохоша . . . гарантују из друштвеиих оредстава“, о>нда не видим лотребе
да ггу уиосимо још «еку одредбу.
Претседник: Ту ce ради о лраву предузећа на један гарантовани
минимум свог дохоткај, док ce у овом доспгојећем ставу говори о драву
трудбеника да имају загарантозани минимум зараде. Требало би дрема
овоме lllt'O сада разговарамо, да уђе и гаранггија за предузећа да им
остане један (минимум њиховог дохотка који нико ,не сме да ihm дира.
To би требало да уђе на obolu месту.
Повереник Владе ФНРЈ др Ј1еон Гершковић: Ja оматрам да je то
начелно неправилно. Ми нм не можемо гарантовати лгинимум.
Грга Јанкез: A не може нн дароднн одбор ићи плачсо далеко да једном
дредузећу (одреди толнки допринос, да му не рстане ни гарантовани
минимум.
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Претседник: Ja сам за то да ce то остави редакдионој комисији,
да она ово (регулише уколико je то уопигге потребно.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Не треба, nr било би
•неправилно.
Претседник: Нека <види то комисија.
Друг Мооковљевић je предао писмене амандмане. Пре гласања no
пословнику има ce право огодношења ‘амандмана овде, a после гласања
има ce лраво .подношења амандмана у caaioj Окупштини. Према то.м-е, ja
ћу прочитати те амандмане.
Др Милош Московљевић: Можда би било боље да .их јпрочитам сам
na да могу уједно да их ,и објашим.
Ha io-снову /претреса овог законског лројекта и дискусије која ce
водила о њему, ja icaai нашао да би неке ствари <могле .мало друкчије да
ce стилизују — то су формални амандмаии — a mia ,и неких .начелних.
Ja ћу покушати да вам објаснтш бар ове формалне амандмане, & шгго
ce тиче лачелних, ,на ©aaia je да >их .прлмЈкте или не.
Прво, |чини im« ce да би требало паслов прве главе пројекта који
глаои „Феде-ративна Народна Релублика Југославија“ променити тако да
би ;0(Н гла'Сио : „Начелие одредбе о шродној власти и угсрављању“, јер.се
ту сФварно roBO'pii о томе, a поигто je овај Уставни закон 'сасггавни део,
долуна Устава од 1946 године, онда je незгодно да 'се двапут понавља
■тај наслов. To утолико лре што ласлов 0,Федеративна На>родна Релублика Југославија“ више лриличи првој глави Устава из 1946 године
жоји остаје неизмељеи, јер ce тамо говори io 'олштим озлакама државе,
о њеним границама, прбу, застави, главном граду итд. Овде .ce, међутим,
говори о 'самој народној власти. |И <ка'о што доцније у трећој глави овог
лројекта нови лзмењени наслов гласи: „Начелне одредбе о органима
властм, јаугономне лш рајине и аутономне /области“ — после ће то ipas,paдити уставне лз.мене лојединих република — тако .сматрам да би овде
требало наслов да гласи: 0,Начелне одредбе /о 'народној власти л управљ ањ у“, јер ce: р томе |ii говори у ,члану другом. To je први .а!мандман.
Претседник: Ja ce не бих сложио >с ггим. Сматрам да je овај -наслов
добар, a још мање бих ce сложио са променом тог наслова због другог
аманд.мала моји предлшке друг Мооковљевић, за члан 1. Он, намме,
лредлаж-е да ice (брише члан 1 моји даје11карaктерисгжу Јушславије <као
соц1ИЈалисгги.чке демсжратаке 'савезне државе суверених и равноправних
народа.
Др Милош Московљевић: Допуспите да (кажам: ,м>ој предлог да ce
члал 1 брише лопичло лзлази. лз лрвог предлога.
Претседник: A ja ce логично враћам: загго .што друг Московљевић
лредлаже да ce члан 1 избаци, ne могу да лриштм амалдман ea impoЛ1ену наслова.
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Др ДОилош Московљевић: ,Имате ту уствари понављање, на овом
■мејсту a де.ма и других 'ствари за (које 'сматрам да мх ne треба понављати.
Усггав мора бити што адонцизнији, исте ствари не треба ,казивати два
пута. Члан ,1 Устава из ,1946 |Г0ди'н-е, који »остаје на снази, говори .исто
lino и члан 1 овог Усггавног зж она.
Претседник: ,Он даје једну «ову Јкара^теристкку државе.
Др Милош Московљевић: Наша држава je и tno члану 1 садашљег
Устава социјалистичка де-мократока.
Претседник: ^la схватгм овај члан Д као оооректуру члана 1 садашњег Устава, коректуру у погледу карактеристтже државе. Тамо :се каже
да je Југославија савезна ,народна држава •реггубликанског облика, заједница равнолравних народа, 'који ,су на оонову лрава на самоопредељење, укључујући (право на отцепљење, изразили iCBojy вољу да живе
заједно у федераггивној држави. Овде ce, међутим, каже да je Југо-славија ооцијалжугачма демократока .савезна држава суверених равноправних народа. С тим ,није укинута о«а историша (озагака ;к оја je била у
члану 1 (Устава из 1946 године, она ^адржава тај свој историски смисао.
Али, обележје, карактер државе .измењен je »овим чланом 1. He видим
разлог зашго би гпребало то избацити. A шошфо je то речено ioa imyHiO
шисла, и дотребно je да буде забележено, Јонда |И наслов ,ове главе одговара делој о'сталој садржини ових ,12 чланова.
Др Милош Московљевић: Према вашем .излагању само због ове
једне речи „социјалисгшчка“ члан 1 треба да осггане овакав .како je
унесен. A ja сматрам да ce фо види <из члаша 2 ги свих оних окгталих
одредаба. ,Није (ствар ,у речи него у 'садржини. Овде ce баш у првој
глави Предлога уставног замона ,говори to фуикцијама и .no свему 'се
впди да je то социјалистичка држава. Када ce каже да сва вла.ст припада радном народу, онда ce зна да je то социјалистичка држаеа. Има
пуно стварл iMoje ce зову raioo, зову ce аоцијалшсФичке a ни*су социјалистичке. Совјетски Савез, Јнапример, назива себе социјалистичком државом, a он je уствари. бирокЈратска држава. He помаже ако садго сгоји реч
,,cоцијали'с,тичка‘‘. Главнк) je како су .начела |Иа;родне власти /предвиђена,
a то je дазано овде. Напред ;стоји само ознажа да je iHama држава Федеративна Народна Република' Југославија, a овде ce т о разрађује. Ово
што ce roiB'opH о начелним одредбама о народној власти, tio je уствари
садржина ове главе.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Ja ,мислим да je друг
Московљевић из обуазложења ^iorao да види став Владе у погледу .уношења (Ове одредбе. Несумњиво je да, уопштеио гов'орећи, није нужно
да ce овај израз „К.оцијалжтичвса“ ,унесе, јер постоји ту .и низ доругих
одредаба —«е само,одредба о томе да власт лрипада радном народу —које icy ј:ОШ ш ж није и iwoje локазују и опредељују карактер .социјалистичке демсхмратске државе. Али друг Московљевић исфо Taw добро зна
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да сви уста.ви .настоје да у првим .члаковима, у уводним одредбадга, дају
основни карактер »државе. И.ма уста.ва који иду даље na обележавају
тај (караклер са пет, шест или десет разних карамгеристика које су иначе
у уставу разра јтене. ,Сви устави, даисле, ластоје да у првим члановима
дају дито потпунију слику ih карактеристшку државе. A то je исто тако
хтело да ce да и -овде. МеђуТидг, најважнлје je онјо што je 1pec<aio друг
преггседтш.
Овај члан 'ми ,не укидамо, већ ra у извесном смислу развијамо и
допуњавамо. To лотпуно одгова.ра развипку лаше државе. Ово j e ,у|сггав
једне (етале; он ту етапу мора да изрази и ошптом оценом, .огшггом карактеристиком државе. Мислим да бис.мо изостављањем те одредбе,
иамо |има .извесних лгомената -који Ai'ory да говоре за гго, дошли до тога
да изгубимо оно што j e основно, a rro j e да c e покаже да j e овај Закон
закон једне више етапе у развитку .наше државе. Циљ j e да c e за>држи
K apaiK rrep добровољне ,федерације наше државе, али истовремено да c e
истакне једна .нова карактеристшка социјалпстачко-демокраггске државе.
Оно што j e задржано у лрвом Уставу и што j e карактериотика Федеративне Народне Републике Југославије, нико не спори: питање грба,
питаље заставе, итд. To и даље остаје. Али оно што j e у овој етапи
иајбилније, то ми допуњавамо и развијамо. Треба посматрати не само
формални однос, него суштиноки однос.
Др Милош Московљевић: Ja разумем све ваше разлоге и слажем
ce с вама, али подно'сећи овај аагалдман ja сам водио рачуна не само
о садржини, него и о томе да форма, дела ктруктура и архитекггура
зимона буде што лелша. Има нехих ‘ствари к>оје т.реба мало дотерати,
na ciacvr мисл*ио да ,и ово сшада (ту. Али, поигго ви ггако не мислиђге, ja не
правим литање. Дошто видим да не примате мој алгандман у погледу
наслова, повлачим амандшсн да ce члал 1 лзбаци.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: Али хтео сам само
још нешгго jna кажем. Д1и смо имали и лредлога и ч.у то(ку (рада ,а и 'сасии
cimo долазили на ,исте мисли. Оматрали ш о да насл<ов главе буде отлрилике овамав: ,,,Основе црушивеног и политичког уређења“ и слично.
МеђуФим, nooie дшжуаија, друпови моји с у учествовали на изради нацрта стали 'су на глединСте да je unaiK најадеквапниj е ово. Нај’с1кро1мнлје
je ,и најпрецшније да .стоји наслов ,,Феде1ра.тивна Народна Република
Југо1слав.ија“. .
,
Претседник: ГТошто смо icTBiaptHo завршилл диокусију, ja ,постављам
питање да ли треба сада да дискуггујемо о овидг амаидмантма шш да их
даадо друговима у редаадцвдоној колшоијл. Ту m\ia ф^кггички и мање (важних
ст1вари. Уколимо решнте да ce ди1С«куИу'ј-е ja сајм спрем1ан.
Сулејман Филиповић: Ja сам ^атода то дамо реда1сцлоној л<омист1Ји.
Грга Јаккез: Треба ©идети .има ли начеллтих с-твари.
Претседник: Нагтример, у логледу чл. 3, (став 1, тражи ce да *се
место ,,органа власти“ стави ,,његове власти у “.
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Д'Р Милош Московљевић: Кад ce маже „оргаил власти општине“ ту
могу да ice -схвагге органи олштиноке адмллиограције. Ми идеаго за ти.м
да буде што мање бирсжратокаг. ЈРеч je о „ њ е т в о ј власти“, тј. власти
народа. ‘Основни оргаии власти 'народа су лароднл одб|ори a они су у
исто време ,и његови лајвиши оргатш властл у ооштиии, граду и срезу.
Претјседник ('обраћа ce др Московљевићу): Ви грешите игго у
општани, <срезу или граду, гледате бирократију, a не видите отшггиму
као ј ‘ецшниП!у са својом .териториј>ол1 и лародом, не видлте срез и град
Kiao територијалну јединицу са чиггавим тамош њш народом. To су,
с једне сггране, рсновни органи власти радиог народа. T o je ‘једна ш рактершггака народних одбора. Друга караисгеристика je та да су они
највиши .органи (Опш1шне као друтитвене заједнице, града и среза, као
друштвене заједнлце. Не: „његове 'власти у олштики“, него „влакти
олштине“, те заједнице гкоју сачињавају прађали. Или, рецимо, према аагаидмалу на чл. -25 и 26 ло>сланиии ce бирају
гго норми: ј ;е!дан лослЧани&с на 30.000 становигика. Колшо сам j a на брзу
руку лзрачунаоу .т<о би значило да 'ће Скупштила имати oiKo хиљаду
посламика.
Повереник Владе ФНРЈ др Ј1еон Гершковић: Др Московљевлћ предлаже да укупно €уде 566 лосланч-жа, само ce они 'деле ла лроизвођаче
и на грађане.
Др Милош Московљевић: Тако je. Реч je о једној лнсти. Излази
oik<o-530 'или 560 лосланика за оба већа. Ja icaai амагграо да тако 'треба
урадигги « з ових разлога: друг ПреФседиик1 je p&K'ao асаквих je било
тешкоћа лри ггражењу начила за распоред послаиика за Веће лролзвођача и лри. пгом израчунавању. С >друге стране, на овај начин би ic-e сачувао демчжратоки дрилпип олштег, Једнаког и «епосредног бирачког
права, аисгивног и пасивикзг. Преода то(ме, ле ,би ice десило да једми гл<асачл ,и ш ју два гласа, .a други1 ј едан, загшлт да једтаи посланлцл буду
бирани .нетгосредно, a други посреДно, је р ce t o ,ко|си чса -онлм начелил^а
Kojia овде .oictajy. Сама процедура изборна била би много лакша. Ja
Hwcaai (дирао у лорму л о iKojioj су за!ступљене ,поједл«е лривредне групе.
To je већ једном решено
j a fy то нећу улазита. 'Али, амо ce остаие,
Kao што ће ice 'остати, при томе да у Бећу орошвођача буду застурљене
само три прлвредне групе, a ле и друге лр1офе1сиј'е, ja сам за то да то
буде iHa овај 'начин, .тамо да 'сви д>уди домају удела у избору тих лослани:кл, јер нису заиитересовали о^де ica.vco произвођачи него л сви други
грађаии за no како ће ce извесна лривредла грала развлјати. A mo зависи и од зaiKOHOдавсТва. О томе icaai ja већ говори^о. ,
Претседник (обраћа 'се др ^Мосшвљевићу): Ви знате мишљење
свих осталих члаиова Одбора. Они <су заузели став. С вашим .предлозима ice није ишко сложијо, нлти ice слаже. Једино остаје да их дамо
реда-кцио^ој к'омисији и да она види шта ое од ваших предлога може
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усвојигги, na да .нас о тсше извесгги fwam нам /буде подноеила извештај.
Вама осггаj е лраво на издвајање мишљеља .и на подношење асиандлгаш
Скупштини. Ja ce (не бих ниИоаио могао сложичп -са ваши.м посгавкама
у погледу Beha произвођача.*
Др Милош МосМовљевић: Ja не лшслим да подносим ни&сакав .амандман Скулшгшни. Ja .с:ам кзамо желео да ,у овом ужем телу изнесед! ове
идеје ,и да ce Затооиода-вии. одбор њидга позабави.
«
Претседник: Ja ниоам прогсив тога да ce лозабави, али мислим да
би .било.боље !ка1да бисмо то учинили лошт>о редакциона тсоми^ија спва-р
лроучл.
Др Милош Московљевић: To je ствар начелна и ihmje за редаисциону
кодшоију.
t
^
Гојко Гарчевић: Ми 'С-мо та оитања Фретмрали <и заузели одређено
сггановнште. Ми cie1 с предлозтга не 'слажемо. Ловорити лоново о њима
значило би полављаФИ оно што je већ рече-но.,
Претседник: Јасно, .ми .шо дггсжусију о вашем 'схвата-њу ,Већа лроизиођача ('обраћа ce др Московљевићу) овде водили.
Др Хинко Кризман: Шт*о je већ речено, не лшже бигги дредмегг поновне д1ишу!сије.
Претседник: Може. Враћање je лредвиђело Пословшшом, док ce
не гласа. Само, ja не видим погребу да то чииимо. Ja нећу уолште ,да
улазим у то шта (би техничхи ^знзчлле те јединствене лтгсте ,са канДидаггима за Савезно (веће и Behe произвођача. Преш ошм-е, шшли бислго
289 послаииМа за Савезж) веће и дсгго толиисо за. Behe лроизвођача. Ja
нећу (уопшгг,е да улазлм у то KaiKO би ce та подела вршила (сељаци,
раднлији /и заиаФлије).
<
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић (лиша др ШооковљеBinha): KaiRio одређуј ете број ггослалика Beha лроизвођача. Ми имамо
норму тсоја одређујје тај ,број.
Др Милош Московљевић: Ta норма остаје. '135 : 80 : 6.
Претседник: Вл лредлажете да ce чл. 28 изостави, је р сте га ликвндирали ctBojofM формулаиијама чл. 25 и 26. Лредлажете да грађани бирају локлалшке за оба већа ino норми 1 : 30 хил>ада. To злачи оба већа
H'.vrajy једнак бр*ој послалшка. Aiko je тај ,број 566, о-нда Савезно веће
идга 283 послалика,' .a Behe произвођача лсто так '0 283.
Др Милош Московљевић: Ja .сам предложио 1следећу формулацију:
„Број по(слан!иЈса за Behe лроизвођача и њихов ра|спо,ред на при лроизвођач^ке групе одређује ое лрема (С|р231мернојм учешћу ггих група у укупн*о.м
друштвенам лроизвсхду у Савезном друшгвеном лла«у за лоследње чешри године.“
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Претседник: To je иоонтрадмкггорко :ca олим ilito лредлажегге за чл.
26. Пошто рачуналго са 17,000.000 'сггаиовника, <овда значи 566 шУсланша
за 'оба дома, за одами дом ino 283 игослаиима-, a то je исонтрадиистрно
гтредлогу да број послаиипса за Веће опроизвој>ача заш си од «ечега
друг>ог. Друга je сТвар броја iKfoljn смо добили на окзнову 1односа један
пре.ма 30.000. Број од 283 дели ice на ггри irpyne пре.ма учешћу у укут-гом
друштвеном прошводу. K-a'o шгго ш о 1ми делшги 211, na добили 135 за
издустрију, 70 за пољостривреду и 6 за занаггаку прулу, то значи такође
делшги и Ов1их 283 на три г.рупе, a ви на два меога 'одређује.те број
посланмка за Behe троиз^ођача, «а јсдиом месчу са 283, 'а ла 'другом
месггу не одређујете, 'него дајејте марило imoJihm нећете (наћи ‘број шосланијка.
Др Милош Московљевић: Није ми јасиа одредба да ce један послани/К за Behe произвођача бшра- на 70.000 шроизвођа^ког становнишива,
a п^осле тога има -одредба да ice у Behe лродавођача бира број .послатжа
сразмерно доприпосу inoј едииих група у укупиом лруиггаеном доприиосу.
Претседник: Тражи 'се да ice одреДиз 'б,рој (посланика за Behe произвођача. Било je мишљења, «ао што je то законима о градоким и орес*к!и1м иар^одним одборима, да б.рој чланова Beha тцроизвођача 'изноои
једну лоловину или две трећине ‘броја посланика Савезног већа. МеђуTiHLM, !0мат,рал0 ce да нема КЗмисла број посланика ј едиог гоећа ставили у
завионосгг од броја ло^слалшка другог већа. Зашто je иотребно лодређивати једно веће другом? Тражила ic'e самФстална норма ino fKojoj би ce
одре1дио број тгосланшка Beha лроизвођача л смагграло ce да’ je најбоље
да ce узме сличиа исирма (као за избор иосланика Савезиог већа, тј. (какз
шго ice за Савезно веће бира једа<н лосланипс на 60.000 становншса, да
ce ист>о тако један ишсланик за Behe произвођача бира ,на 70.000 произвођач-ког стаиовнишптва. Тиме адс!мо «ишта друго добили него укупа«
број иослаошша Beha шроизвођача од 211 атрема 14 (милиона произвођачког 'становииштва, a затим долази да ce тај ©poj посланима, да 'ce
три цроизвођачже лрупе деле тгрема учешћу сваке групе у друш^веиом
произиоду. Ha nraj начин смо добили il35 з>а индустриску irpy|ny, 70 за
лољопривредну лрупу a 6 за занатску групу; По предлогу друга Моаковљевића норма je за ш бор посланика и једаог и иругог већа једа«
гцрема 30.000 стаиовни-кЗ', ашо значи «a. (сшких 30.000 стаповника no
један П01слани1к, (од ггога итола за Савезно веће, a иола за Behe тгроизв!0ђача. Кад ce узме да имамо 17 милиона 'сттаиовииш свако веће би 'и.мало
no 283 спослани1ка.
Др Милош Московљевић: Број тшсланика Beha произвођача од 283
делио би ce према шроизвођачки^м прупама.
Претседник: Изви;ните, али чини ми ce да еиЈсте тамо нашисали. У
вашем амандмаиу у вези чл. 29 <кажете: „öp’oj посланика за Behe произвођача и њихов раопоред одређује ce ирема сразмерном учеш ћу..
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Значи да би ce са.мо њехов расоторед /о'дређс-шао предиа сравмерном
учешћу у друштиеном производу. Ja ииса.м атриметио да говорите о
њиховсхм распореду, 'само сам видео да почињете с бројем поклапика.
Грга Јанкез: Ja б'их поставио једпо лшгање. Друг Московљевић
говори о мзборшш окрузпма у осојима би ce 'бирало no 6 послатжа за
Савезно веће <п '.можда no један лосланик за Веће прсжзвођача. Ja бих
m m o друга Мсиемовљевића к а м би ce сжда бирао онај број од 70 у
чипавој зе.мљи за пољопривредну прупу или кажо би ce дели(о onaj број
'од 6 занаглија у чпггавој земљи.
Др Милош Московљевић: A како ћете no овоме?
Гојко Гарчевић: Становиште iKoje je поставио др Московљевић произвело би npouiio то да ce и мије за Behe произвођача, за постојање
Beha пропзвођача. По имену joho би гсо>стојало али суигптоки га ne би
и.мали', и io из два разлога. Прво, не би га тиали .no ,тм е iko учествује у
гласаљу за члапо>ве Beha произвођача. По лредлогу друга Московљевића
ниоу издвојени произвођачи 'Kiojn .као бирачи бирају своје претставнике
у Behe шроизво^ача, него би то били исии глаеачи којм бирају поеланике 'и за Савезно свеће. Друго, који -су то људи |Који би ушли према
становишггу друга Москчзвљевића у Behe произвФђача. To б!и било издвајање (из редова изабрапих .кандидата извешог броја људи ко ј u he yhn
у једно a iKojn у друго веће, и лосле mora категорисање 'оних ткаји «с.у
одре!)еки за Behe пролзв^ђача моје he irpyne .претсггављати, a ic rrmi
претсггављаљем група они ие 'би имали никакве сезе. Пошто /су основни
принципи у ди*с1кусији рашчишћеки и решени сасвим у супротно-м
смислу него шт.о поетавља друг др Мо^ковљев-ић, не види.м потребу да
залазимо у детаље о процедури гласања, о начину избора лосланика
Beha произвођача. Мислтг да o io ово оитање решили на такав пачин
шгго iCMO заузели супроиио становиште од 'овог коj е заотупа друг
Мосшвљевић и да 'О њему не треба даље дискутовати.
Др Милош Московљевић: Ja не видим потребу да 'се даље ди':1кутује о иоме, ja rro ica.MO предлажем.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: А јко биосо усвојили
oüjo пгто предлаже !др Мосмовљевић 'отступили бпомо од немнх основних
пршнципа који су већ спроведени у Закону о народии.м ^одбор^ма. По
предлогу друга Moleloвљевиha произвођачи ne би имали своје претставки ш тбо , ne би дали не/ким људи'.ма 1к:валифи'кацију да дају више гласова,
a оди хоћемо произвођачима да далго њихово шрешставгништво. To je 'суи т ш а другог до.ма, a усвајаљем предлога друга Мо1:1ковљевића негирали
биомо основу због woje см'0 поставили уопосггављање ових домова.
Др Милош Московљевић: Ja ne схватам Behe произвођача о<ао ви,
не схвата:м 'да су они преиставници 'своје шро^извођачке групе, пего 'с.у
онп n aј 1К(валиф h.xioва-ниј и да решавају о питаи>и.ма »с:вој е про^извођачке
групе, a заио iclm.o загштересовани n 1ми ост-али грађаии.
12 Билтен законодавних одбора
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Претседник: Чиме су најквалификованији?
Др Милош Московљевић: По тооде што ттго раде.
Претседник: Ко ће их бирати?
Др Милош Московљевић: Kao што Народна скуплгшна бира судије,
не Kao преФсггавллке 'судске струке, већ л>уде слоЈобле да деле лразду,
a бира лх у и.ме народа, 'нека ce лсфо rriaiKo и овде 'изаберу најбољи лроизвођачи у оваку лривредну грану, како би заколи моји ce долосе бшш
iuTiO бољи. Они тамо неће бравити своје отнтересе, у ооалитaлји>:т и чкдом
земљама бирали су ice лрофешолалли лретставници калиталистичмих
илтереса ради одбране својих имтерсса, а< сил бирамо ЛЈрешставнлке у
В^ће лро'извођача не зато 'да. 'браме лнтересе лрошвођача, лшереси :гсроизвођача 'су оаигурали Уставо,м и зжонима, него их бирамо зато да као
спручна лица. могу решавати о законжма (којл утичу на развитж наших
привредних грала, »као људе моји лајбоље оознају лроблеме своје гране.
Повереник Владе ФНРЈ др Јован Ђорђевић: 1<јо треба да омвалифиKiyje члалове Већа ироизво^ача за тај задатак, да л)И сами произвођачи
или општа' L\ra'cai би.рача моји не злају шта ikoju лроизвођач вреди.
Грга Јанкез: У нашој земљи ја ш о je прецизирало iko icy лроизвођачи, про:изв'ођач'и icy уствари раднич-ка Јкла^а која ‘НО'си лривредне терете
у овој земл^и највише ‘на iCBOtjuM леђлма. To нису ©ише1 шш „лролзвођачи“ ik o ји су номилално били лроизвођачи у калиггалшму, ггј. власлици
фабрика, него радничжа 1клаш кој-а учествује у производљи у фабрикама,
у рудницима, која ради ш изградњи лутева, ипд. Према томе, када ce
к!аже ииролзв^ђач, fny ce ие мисли 'на оно шфо je „целзус“ или тграво лроизвођача у (капиталмстичмим земља.ма, тј. власника фабричса, власадика
средстава за ттроизводњу. Код лас су оредсгта за ороизводњу у рукама
радничке класе, у рукама про-извођача, радничка класа моси читав терет
на овојим леђима. Ко више бије битку у нашој земљи за уиапређење
иадустрије, и за што боље ;и 'рационалиије иокоришћаваше рудних. и
материјалиих богаЈпстава наше зе.мље, iko више бије би‘пку за стовећање
гхродукиивтшсгги (рада у индусггрији 1него ;радничгка класа, >ко више бије
битму за унатцређење шродуктивности рада и ушпређење лољопривреде
у нашој земљи него .радничка iKUiaica. Број лреаставника лоједилих лривредних г.рупа за Веће произвођача ioinpei>yje ce према уч.ешћу тих
rpyima у укугшом друштвеном лроизводу, a што радничка 'кла.са, амо то
сд1ета другу Мос/ковљевићу, има извесну лревагу, 'ола je има зато што
ствара претежли део нацлоналлог дохотп<а 1код нас.
Претседник: To не смета другу Мооковљевићу.
Грга Јанкез: Изгледа 1ми да дгу (О.мета.
Претседник: Друг Московл^евић je раслоредио број посланша Већа
произвођача на три произв1ођач1К'е груле и peiKao да ice бpoj лосланика за
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поједине лроизвођачке групе одређује лрема .оразме.рно-м учешћу тах
група у упсупном друшгпвшом лроизводу.
Грга Јанкез: По iOBO.\re, друг Мосмовљевић итредлаже 'клндидовање
и бирање, ај1и 'биамо ммали један дом woj« би б|рину>о б р ж у о тривреди,
као и 'О 'свему оогллом, тако да «ам ine би |било гтотребно /Веће Произвођача.
Др Милош Московљевић: У социјалисшчкој држави тамо би иребало да буде.
Грга Јанкез: У социјалиотичкој држави, али на вишем степену
развитка.
Претседник: Доћи ће даи «ад Веће шроизвођача неће бити потребно,
јер ће Скупшшина бити сасгављена од самих !лроизвсфача, читаво сгановhh'iutibo ће биии цроизвођачвдо. Али, rro <не ћгоже бигои у данашњој етали
нашег развилт.
Ида Сабо: Ja бих имала једну шримедбу. Уопште се «е м>оже разумети из а.мандмаш ццруга Мосшвљевића ш глоји -начи« и wo би ©ршио
после расподелу изабралих појсламисса: ikq ће бити у Већу произвођача
a wo у Савезном већу. Ако би се иегде горе тгзвршио тај ра-според, онда
би значило да су неки гласачи гласали само за Веће произвођача, a други
гласачи *салго за Оавезна веће. Ja агислим да овамав начин избора «аиав
je ггредложио друг Мос1ковљевић «е можемо ттрихватити.
Претседник: Ja се враћам «а .мој иредлог да да1.мо друговисма у редадсиионој ко.мисији да диш утују с друговима ш Са!везн.ог већа о овим
амандмаиима, ina ако оматрају да треба мешто усвојити нека «acvr гго предложе, или нека предложе •одбацивање поднетих амандмана од 'Стране
Друга Мсоковљевића. Ми <смо у 'диокусији досад за.узели јасно .становиште гхрот/ив ових амандаана. Да ли ic.e олж епе ;с мојим тредлогом?
(Сви се 1слажу).
Др Милош Московљевић: Ja имам да. «ажем нешто о ] едној -слпвари
"Koja није 'начелне лрироде, «-eno i:e тиче језшка наших запооетсшх оројеката. He знам да ли ere упоређивали иптипаие тек1с‘гове Предлога уставног закош на размотм таиги.м језицима. Ja салг то учииио, упоређилзао cacvi
"штампане т-е^спгове ћирилиц-о.м и лаггиницоа!. Ми сви знамо и сматрамо
да ластоји један 'cpruciKiO-хрватски ј.езмк, в'одил10 овде дискусију «а том
језиму, na би било .важло да се Замонодавни одбор позабави и литаљем
на iKaiKBOM ће језшку биии штампан овај зж оисјш предлог, јер у 'овим
ш там п ан т пројектима 'има тамвих .ствари са 'Којима ;се еико од вас не
може сложифи . У т.ексту 'штајмпашм ћирилицом употребљавају се је'дне
речи a у темсту шгамш/но-м лашкницом употребљавају »се друге иако
зна-че iHCT'O и подједјнако се упот.ребљавају и код Срба и «снд Хрвата.
Овај заккзнши итројепсаш има да ло^сигужи и Србтга .и Хрватима. Не говорим овде io улотреби лраених, -судокмх и лшјминистративних термина,
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који су )Bf£ih уобичајени, лтда je адрајње време да се и оии уједлаче.
Многи icy се уједтачили, али лх још л.ма разллчит.их. Рецилго, у тексту
штампамом ћирилицо.м .стојл „срез“, a у текчлу штампалом ла,ЋИ«ицом
стојл „котар“ ; у темсгпу штмпаном ћмрлладом с.тоји ,,'судија“, „ло,'сланик“, a у ггемсту штамланом латиницо.м отоји „судац“, „заступиик“. To
су уобичај-енл т&рммнл, али би се ји они могли уједначити. Међугшм, ja
ћу ва.м (са «е/тсолтко тгримера покааа,ти да виДите ка<ко icy in/роизвољно
улорребљаване мекЈе <обичне речи Ггсао да се ради о два различига језика.
Напри.мер, у теадсту штампаном ћирилицом crnojи ,,ша основу“, a у темсту
штампалом латиницом ,,на темељу“ ; у тексту шггамланом ћлрилицом
сггоји „гаралтовано“, л у темсту штасшамом латииицсш „зајемч.ено“ ;
даље, у тексту штасипаном ћи.рилицом и.мамо „обезбедити“, a у ггексту
штамлаиом лат.иницом, имамо „осигуратл“ ; у темсггу штамлано.м ћтрилицом има.мо „'олозлвање“ ;или „олозлв“, a у хрватcikom само „опозив“,
онда и-мам'0 „дажбшна“ и „даћа“, „долеии“ и „доносштл“, итд. «ао да «е
кажу и СрбЈи ih Хрвати ;и „домеш “ л „доносити“. Даље, у темсту штамттаеом ћшрилшшм сгоји „њеии орг.али“, a у те.скту шгглмлалом латиницом
„њезивди оргали“, нса-о ih „изрично“ и „шричито“, „обухвата“ ih „обухваћа“, „засебно“ и „посебно“, „одлаже се“ л „одгађа ice“, „npempec“ и
„расгфава“, „гцретресачи“ и „ржправљати“, ијт|д. Јд мадслим да не омемо
изаћи пред СкЈупштину са> тамшш ј езшчвг. Потребно je тек(стов.е уједначит-и и где je год aioryhe «стављаТи иоте речи. Што ;се пиче устаљених
термлна, могло би »се то тако урадити, да 'се (Hinlano (види једал језии-о.
Рецимо, у иексту шт.а|.мпа!но,м ћлрилицолг ставигги ,,:арез“ л иза iiora у
загради ставити „iKorap“, 1ка>о и обрнуто у темсту штамлашм ла1'илицом.
To j e m o ј лредлог.
Д р у г о , .Kipajpbe j e врем е да се ова наша ле.рлиинологија у јед н а ч и и
ja предлаж£'.м да од н аш ег О дбора л о т eiKiH.e л р едл ог Влади да ice л за б ер е
држ авна Ч1е1рлшн'олош:к‘а «олгнслја iKoja ће радити и а том е да ice наши
терллиии, Л1равн 1и, суш!с!ки, илк(ол1С1:<>и, лггд. у је д н л ч е . Ми с е заузж мамо
овде за 'сва^у з а п е т у и за лгного (мање си тн л ц е, a и е водим о 'рачуна о
ови.м стварИ 1ма.

Претседник: Када се излос и то :к'аи<о j e ш нео друг Мосмовљевић,
човек се л iCMeje. Ja цмжлим да гго нлје ства.р Одбо^ра, «ити j e ствар државе да т.ражи једнаиоост израза. To алсолу.тио лије 1ствар ни Одбо<ра ии
држатае. Ми у Ок-улштинл вдмамо четлри ik io 'm h c h j е за утврђивање аугг’енТИЧН1ИХ теиссчова и највише што 'бнсмо моглл учллити, то ј(е да ice (саотачту
'комисија за cpipcim и комисијa за хрваисжи језик, na да влде да >се
уједначе ови те.рлгинл тамо да буду лознап1и и iy ћириличном и у латиничном гсвету. Ja лгислл.м да ice i.mh не можемо бавлти овим литањем. Те<рминологија 'Каиву c im o лмали досад вући ће 'ое> можда jiom леко време.
Доћл ће сигурно до ,тога да ће ice изгубити можда t i o дупло отзражаваље
или ће једЈНл изразл зам)еиит1и друге, као лјлјо ш о већ до!сад лрлмили
читав низ израза из Хрватш.е 1к;од нлс, a л1сто rraiKo Хрваии с у лримили
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Heifce наше изразе. Ja ,ми.слим да се ни мод Крлеже ни :код Це;с.арца неће
наћи „бранилац“, „тужилац“, ,него и у иоммнативу једнине кажу
„тужиоц“, „бра«иоц“, и то еишу 'Књижевниц.и који владају језиком,
a to je no Маретићу шог.решно. У хрвагској литератури «е знасм
да неко шрумчије imirne. Можда mia неко ik-o арумчије пише, али то -су
ретш изузеци, ;и то нису најбољи књижевници.
Вре(.меном ће се i?e стшр/и 'решава-ти, a mo су тж ва литања iKioja
најмање треба дати ј е'дн.ој државној кшисијм да *се њотма бави. Нека
се ir.nM лмтањима бави Удружење мњижевиша, мека ice талге бави Академкјa 'HayiKia. Могу се wo новинама и у чакшисдога износилш такве одисли:
да iHieiMa шдосла овако >или кхнако тшсати, али сии овде <као законодавно
тело >не можеаго иишта no псме да: учшшмо. Ja нисам за mo да се лги меша-мо у ту iCTiBap.
Др Хинко Крлзман: Тачтш je што je прегг.седншк: ipeiKao да je то
оставље-но развшгку и даљем ,рашу opna« a ik'oји .су лозваии да то уједначују, али има преха овде и у Ок-утшТиии у tom таогледу, -и 410 у Коодисији
за 'редагхцију ггежтова латмницом. У noj «омисији mra просгго људи 1који
истерују те разлиме, моји траже те .разлотке. Ja m vm иеадет републичмог
тпредлога укташиог закона, Предлога за HP Х^ватсму, где нарочмто треба
пазити да 'се на|>у изрази |кoj е ће тгрилшти и Орби и Хриати у Сабору
Хрватоке. Рецимо, у ггоме тексту .се «алази „државнн тајнж-o“, a у шим
републимама тај термин Фреба да б-уде једовдствен и да гласи „државни
секрета-р“.
Претседник: Aiko хрваис-ми -погланшци ове Омупштиие хоће да «зтаве
„тај'Ник“ iHie'Ka га зову тајииЖом. Шта ћу ja iK'ao Србин да исажем: ,,Немојте, (него iceiKipemap“. Они ће »оазаии mt> je реч icmpawor лорекла и -ми
шгамо реч ггајииц a то je оиет' ди1ре1ла'ан лревод речи 'Свкјретар'. Али it;o
je ствар xipBai'CK'HX тиосланика у ов:ој Охупшшиии да ;о'дреде како ће да
кажу. MeiHH je добро и тајдак.
Др Милош Московљевић: Друг претседнж ме није гг-ачио .разумео.
Ja не лгислим да шносжм -своје ткхгледе -и идеје о развигку нашег заједHW4K'or језика. Томе «ије овде место, али хоћу да иотжнем само ово да на
развитак јеаика <не у,тиче сам.о адрод и књижевиицн, iHero утиче и држ a biha адм^нтст раци ja . Ми ;смо законодавно тело, 3 а1хо|нодав1№и одбор м
ми моралго лазшги ina слогао ва-шна. Одозго се помгаћу адагашжцрације
миоги ш рази о в а р а ју и стлвљају доле у употребу. Ка>ко ми лримамо
овде, тако ће ићи доле.
Што ice пиче у.стаљених т&рмадна, ту не можемо ништа. Например,
ми кажемо ,,ср£з(<, a Хрвати |кажу ,,'мотар , онда кмамо ,,донети <или
,,донес.ен“, м ja се питам imo чему je „донет“ ;с|р,гпск!и, a „донесен“ хрвагсми. Ил'и „загарантован“ и „зајемчен“, или ,,'обезбеђен“ и „осигуран“,
to icy |речи коj е се употребљавају <и 1Х'од Срба и 'код Хрвата. Међутим,
када при доношењу закона на icpnowo-хрваtcik^om језииоу безразложно уноcmiio двојаке речи, ми мдемо на ,ручоу оншма (KojiH раде све могуће да се
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наитраве два ј/езима и да >се исвоош што гвећи јаз из.међу Срба и Хрвагга.
Ha развитак! језика миого ice утиче и одозго, државнсш a дмлншстраци ј ом,
шшло.м 'И 1К1ЊИГСНМ. Ви ere, налример, изашслили <реч „одумирање“ месгго
„!изу1м!и,раље“ и (она je дреовладала. Ja iwe знам зашпо да ice не зове шги
„гтосланик“ или „застуотни.к1“. Aiko у закотгу оставимо иепотребне и icам о вољно унеге ,разлииое, у најмању «руку икжазаћемо аллсавосп у (редаицији.
Ha словеначком icy мпого тачлије и лептше неисе сш ари речене frero 'на
ориско-хрватсмсж. Ja м и с л и м да ice ове две (кјснмшсјтје за језшс icaicrrany и
да проуче ове огучајеве и где je мотуће да ice то 'изједначи.
Претседник: Taj je огаредлог мислим могућан, јеаичме 'Комисије :скупштишже ггреба да >се састану и да гледају да уједначе што могу, али не с
тим да добију зада/гак да мзједначе гсвакм адраз. To би било попрешно.
Кад би 1све то било донето ша|к,о пс-апоо ;crroј'и ме«и гго ее би (смегоало. У
Београду мнош иоњиже^ииии или члаш ш иаги лишу „донесен“ као да
не Л01СТ0ЈИ израз „донет“ . Ja нећу да лоставим етравило да ice (икмључиво
каже „дочнет“ или „донесен“, нигги хоћу да иекчзг .силом шгоним да каже
оваксо или oiHaiKo.
Постоји 1КОД .реахционарних књнжевника ih академичара тежн>а да се
'све то некжо разлижује. Ja 'се до'сад нисалг тгобунио, алм ћу ice побукита,
да 1када шлишвм меми члаиам и асада га лрештшашају, iohih ми га преведу
на хрвагпаки. Зашто ,не диомее мзаћ« мој члаиам она;ко к-амо '.сам га ja
налигао. Ми «е ореводомо чланке хрвагпоке, него доно^гто 'онако 'мамо
су «алиеани.
Повереник Влцде ФНРЈ др Леон Гершковић: У „Борби“ ,и „Политици“ 1свак1и ice nvroj члаиаис ореводи.
Претседник: Можемо Јрреопоручиии ошмисијама да оно што могу
треба да уједначе, да уклоне можда неке омешне .разлдае, a мишта више
не можемо.
О
насло-ву ,caiMor зацсбн-а да ли je hgkio 'разлгшсли-о? Да ли ко и.ма
К1а1ка.в тхредлсг? Ja иисам (ст'игао досад да ice ииме позабавтм. Уверен icaiM
да наслов .нмје добар. Он «се мора м.ењагпи и треба «аћи бољи. Да л^и су
У Савезиом већу о томе дшкутовали?
Повереник Владе ФНРЈ др Ј1еон Гершковић: Mu омо то одгодили.
Друг Кардељ je ,рбК’ао да би о« *на адрају дао iceoj аиредлог. ■
Претседник: Нека редаглциона комисија У1звиди какав je предлог
друга Кардеља.
/
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Друг Кајрдељ je асазао
да he доћи icyiipa ма .седиицу Савезног ©ећа (када ice ,буде yiciBajao итредлог.
Претседник: Онда бих ja заадазао седаицу за icynfpa после подне. Ja
се 'надам да ;ће 'сутра' до1 .подне Ми/ниота.рсЖи >савет <yiciBojшм мошчан
t w c t Предлога закона о шровсфењу У.ставног замона.
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Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковнћ: Супра upe подне биће
достављен Скулшпини.
Претседник: Онда ће.мо aiofen по1сле опоисне да оређемо и иа тај закон.
To je мратак з ж о « <и ono ш.то je |камшги1кова«о то je лсуда иду послови
коje icy вршила :ранија лгдодосФарства. Иначе има неколико одредаба
начелне иртроде и нешгпо о гшсловмма ikoje ова Окупштина тсреба да
сврши пре «епо што ;се ,рашусти.
Редамциона .ко.мжија треба да ice састане 'супра у 9, a Законодавни
одбор у 17 часова.
(Седоица je завршена у 11,30 часова).
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62 sednica
(6 ja n u a ra 1953)
P očetak u 17,10 časova.
P retsed av ao -pretsednik M oša Pijade.
Pretsednik: O tv aram 62 feednicu. Molim
prozivku.
Sekretar Gojko Garčević vrši prozivku.

se k re ta ra da izvrši

Pretsednik: Izvršenom prozivkom k o n statu je se da postoji kvorum
za rad i rešavanje. Izvolite saslu šati zapisnik.
Sekretar čita zapisnik 61 sednice od 6 januara:.
Pretsednik: Ima li prim edaba? (N em a). Zapisnik prošle sednice
prim a se bez ipri med be.
Drugovi, 'redakciona kom isija još radi ta k o da nije g o to v a sa
azveštajem o Predlogu ustavnog zakona. Vi iste m alopre dobili Predlog
zakona o izm enam a i dopunam a Zakona o vojnoj obavezi državljana
FN R J ii Predlog zakona o sprovodenju U stav n o g zakona. P osto je
Pfredlog zak o n a o izm enam a i dopunam a Zakona o vojnoj obavezi
k rata k i sasvim jasan, tako da za diskusiju o njem u nije potrebna n a ro 
čita priprem a, ja bih predložio d a mi sad a njega uzm em o u pretres, a
d a p retre s Predloga zakona o sprovodenju U stavnog zakona počnem o
su tra ujutru da /biste imali vrem ena da 'ga još proučite, da dublje uđete
u njega. (Prim a s e ) . 1
P ošto je ove m ere k o je s e predlažu Zakonom o izmeni i dopuni
Z akona o vojnoj obavezi, to jest sk raćen je vojnog roka, dru g G osnjak
obrazložio još n a ovom zasedanju, mislim da je stv a r sasvim jasna pa
bism o mogli odmah preći n a diskusiju. Poverenik Vlade^ je pukovnik
d ru g Radovan Perunović. Da li k o u načelu želi da govori? (Ne javlja
s e niko).
(Na ovoj sednici) Zakonodavni odbor je p retre sa o i usvojio Predlog
zakona o izm enam a i dopunam a Zakona o vojnoj obavezi državljana
FN R J.)
(Sednica je zaključena u 18,15 časova).
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63 седница
(7 јануара 1953)
Почетак рада у 9,10 часова.
Претседавао претседник Моша Пијаде.
Претседник: Отварам 63 седницу. Поверенито Владе за овај законски
предлог je начелник друг Милорад Вучковић.
Молим да ce изврши прозивка.
Секретар Гојко Гарчевић врши прозивку.
Претседник: Извршеном прозивком констатоЕано je да има кворума.
Молим да сасл уш ате записник јуч ер а ш њ е оеднице.
Секретар чита записник 62 седнице од 6 јануара.
Претседник: Има ли примедаба? (Нема). Значи, записник јучерашље седнице je усвојен без примедаба.
Прелазимо на претрес Предлога закона о спровсфењу Уставног
закона о савезним и републичким органима власти.
\
Kao што сте видели, овај законски предлог има уствари да регулише како ће ce приступити спровођењу Уставног закона; он одређује
извесне задатке Скупштини у саставу у 1Коме je данас, a који, разуме
ce, не одговара Уставном закону. Одређено je које послове има Народна
скупштина да посвршава пре распуштања; одређено je на које ће органе
да пређу лослови министарстава, савета и установа који ce укидају.
Да ли iKO жели у начелу да говори о овом законском предлогу? (Не
јавља ce нико).
Да ли ce прима у начелу Лредлог закона о спровођењу Уставног
закона о савезним и републичким органима «власти? (Прима). Има ли жо
против? (Н ш а).
Пр^лазимо на претрес у појединостима. (Чита наслов законског
лредлога).
Др Хинко Кризман: Имаћемо други наслов Уставног закона.
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Претседник: Наслов овог закона саобразиће ce називу који усвојимо за Уставни закон.
(Чи;а члан 1). Има ли примедаба?
Јосип Рус: Мислим да je боље pehu да ce Уставни закон спроводи
према одредба.ма овог закона, a не :као што стоји у тексгу „спроводиће
ce према одредбама овог закона“ .
Пргтседник: Све одредбе садржане у првом делу Предлога закона о
спровођењу Уставног закона извршиће ce |ускоро, али ће и остале
одредбе би 1и спроведене више-маље до 'састанка новоизабране Савезне
народне скупштине. Мислим да je боље да овде дамо тон извесног наређења, да жажемо да ће ce спроводити, a ако бисмо '.казали да ce спроводи
то би више значило да ce ради о закону који ће остати на снази све док
je на снази и Уставни закон који ће ‘бити донесен.
Јосип Рус: Закон о спровођењу Уставног закона одмах ће ce спроводити.
Претседник: Спроводи ce, али не у иелини. Ми ћемо прогласити ’Ha
заједничкој седниии оба дома Уставни закон, али не можемо одмах
имати Behe произвођача и Савезно веће ка«о ce ona предвиђају у. Предлогу уставног закона, морамо најпре ићи на мзборе.
Јосип Рус: Мислим да je боље рећи да ће ce Уставни закон о савезним и републичким органима власти спроводиги нрема одредбама овог
закона.
Претседник: Ако кажемо „спроводиће ce“, тиме показујемо привремени карактер Предлога закона о спровођењу Уставног закона.
Гојко Гарчевић: Да би ce више иста-као смисао Предлога закона оспровођењу Уставног закона, можда би боље било рећи да ће >се овај
закон опроводити док ce не успоставе органи предвиђени Уставним
законом.
Претседник: Одмах ће ce приступити бирању н-еких органа предвиђених Уставним законом. За неке ствари мораће ce претходно донеиг
закон, na тек онда ће »ce оне спровести онако 'како je предвиђено Уставним законом. He треба одређивати никакав рок за спровођење овог
запоона.
Има ли још примедаба? (Нема). Члан 1 усвојеи je без измена.
Прелазимо на члан 2. (Чита члан 2).
Др Раде Прибићевић: Ja бих молио за објашњење. У првом ставу
овог члана стоји да ће Народна скупштина у садашњем саставу извршити послове који joj ce овим законом одређују. Питам: 1како ће ce
поступити ако ce укаже потреба да Народна •скупштина донесе и неке
друге законе који нису предвиђени Законом о спровођељу Уставног
закона?
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Претседник: Народна скупштина вршиће до свог распуштања све
оне послове које je и досад вршила. Законом о спровођењу Уставног
закона одређује ce да Народна скупштина у садашњем саставу, са своја
два дома, мора да изврши избор Претседника Републике и Савезног извршног већа и да донесе Закон о избору и опозиву народних посланика.
Евентуално, Народна 'скупштина ће у садашњем саставу донети Закон
о амнестији и још неке законе. Доношењем Закона о спровођењу Уставног закона Народна скупштина не губи права која je досад имала.
Др Раде Прибићевић: Баш зато што Народна скупштина овим Tlpeдлогом закона о спровођењу Уставног закона не губи ттрава 'која je
досад имала, ja мислим да у првом ставу члана 2 не треба ограничавати
тај рад Народне скупштине одредбом у к о јoj ce каже да ће Народна
'Скупштина извршиги послове « о ји су joj овим законом одређени.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Чим Народна скупиггина
ФНРЈ лродужава рад и после доношења Уставног закона, то значи да
она и даље врши своје функције, може доносити законе, итд. Њ ој ce
поред свега тога још ставља у дужност да изврши и послове наведене
у Предлогу закона о спровођењу Уставног закона.
Димитрије Бајалица: Ja бих предложио малу стилску измену у првом
ставу члана 2 a која ce састоји у томе да уместо „и извршиће послове
који joj ce овим законом одређују“, ставимо „и извршиће послове које
joj овај закон одређује“. Да ли je сувишно да ce наглашава да ће Народна скупштина ФНРЈ продужити рад у садашњем саставу, са своја два
дома, да ли je потребно нагласити „своја два дома“ ?
Претседник: Тиме хоће да ce нагласи да (Народна скупштина ФНРЈ
у садашњем саставу своја два дома продужава и даље рад, a поред тога
има да изврши и послове :који су jo j одређени Законом о спровођењу
Уставног закона. Можда би боље било рећи „и извршиће послове одређене овим законом“, него „и извршиће послове iKoje jo j овај закон
одређује“.
Нинко Петровић: Зашто треба посебно издвајати те нове .послове
које има да изврши Народна скупштина?
Претседник: ,У члану 9 говори ce да !кад Народна скупштина заврши
послове који су joj овим законом одређени, она ће ce распустити. Скупштина има, поред својих редовних послова, да изабере Претседника
Републике и Савезно извршно веће, да донесе Закон о избору и опозиву народних посланика и да ce онда распусти.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: To je разлог због кога
Народна скупштина наставља рад у садашњем саставу.
Претседник: Када ce прогласи Уставни закон, Народна скупштина
неће бити више састављена од Савезног већа и Beha народа, и шта би
онда било? Зато ce и каже да Народна скупштина има у садашњем саставу да сврши још извесне послове и да ce онда распусти.
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Нинко Петровић: He распушта ce Скупштина зато што je извршила
лослове, него зато што je Уставни.м законом предвиђено да као таква
више не може постојати.
Претседник: Кад изврши послове предвиђене Предлогом закона о
спровсфењу Уставног закона оида с-е распушта, предвиђа *се и рок за
распуштање.
Др Раде Прибићевић: Ако Народна скупштина не сврши послове до
рока 'Који je предвиђен, онда ce raj рок мора продужити. Ja мислим
Да ту не треба постављати рок.
то г

Претседник: Taj рок ce поставља у вези с избори.ма. Нећемо у јулу
и августу да вршимо изборе за Савезну народну скупштину. Има ли
јо ш примедаба? (Не.ма). Прима ли ce члан 2 с т-им да ce у првом ставу,
други и трећи ред, уместо „који jo j ce овим законо.м одређују“, стави
„и извршиће послове одређене ови.м зажоном“ ? |(Прима).
Прелазимо на члан 3. (Чита члан 3).
Има ли при.медаба? (Нема).
Прелазимо на ;члан 4. ,(Чита члан 4).
Има ли примедаба?
Гојко Гарчевић: Ja мислим да овом члану треба додати на крају
,/која ће радити до избора нове 'комисије“.
Претседник; To ce зна. Изабраће ce Комисија за тумачење закона
предвиђена чланом* 68 Уставног закона. У том члану Уставног закона
предвиђено je да та :ко.мисија ради и после распуштања Скупштине, све
до избора нове Скупштине. Прима ли ce члан 4? (Прима). Члан 4 усвојен je без измена.
Прелазимо на члан 5. (Чита члан 6 ).
Димитрије Бајалица: Да ли 'би било боље преформулисати трећи
сгав овог члана и ставити у посебне ставове избор Претседника Р-епублике и Савезиог извршног већа?
Др Хинко Кризман: Логична посљедииа je бирање Претсједника Релублике и Савезног извршног вијећа.
Јосип Рус: Боље би било да трећи став ставимо .иза првог става.
Претседник: Мислим да je други став добро везан за први и да ова
Два става не треба растављати.
Јосип Рус; У ставу трећем говори ce о томе да избором Претседника
Републике и Савезног извршног већа шрестаје да ради Президијум Народне окупштине ФНРЈ и Влада ФНРЈ, a то je више везано за први став.
Др Хинко Кризман: To je само констатација да избором Претсједника Републике и Савезног извршиог вијећа престају да раде Президијум Народне скупштине ФНРЈ и Влада ФНРЈ.
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Јоснп Рус: Президнјум престаје због овога што je наведено у првоЈг.
ставу, то јест да he ce на заједничкој седниии Савезног већа и Beha
народа извршити избор Претседника Републике и Савезног извршног
већа.

Претседник: Могли бисмо трећн став да ставимо као други став, a
други став да постане трећи.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Тиме бисмо прекидали
други став.
Претседник: Могли бисмо Tpehu став ставити као други став, a
друпи iKao трећи. јУ првом ставу ce говори да he после ступања на снагу
овог зж-она Савезно веће и Behe народа извршити на заједничкој седници избор Претседника Републике и Савезног извршног већа, у другом
ставу би ce говорило о томе да избором Претседника Републике и Савезног извршног већа престаје да ради Президијум Народне осупштинеФНРЈ 'и Влада ФНРЈ, a у трећем ставу би ce говорило о томе да he Претседник Републике и Савезно извршно веће вршити своје дужности док
Савезна народна скупштина, која he бити изабрана сагласно одредбама
Уставног закона, не изврши нов избор Претседника Републике и Савезног извршног већа.
Нинко Петровић: У треће.м ставу ce «аже да избором Претседника
Републике и Савезног извршног већа престаје да ради Президијум Народне скупштине ФНРЈ и Влада ФНРЈ, a уствари Президијум и Влада
престају да постоје избором Претседника Републике и Савезног извршног већа.
Претседник: Президијум je укинуо сам Уставни закон, чиме Президијум престаје с радом.
Грга Јанкез: Јасно je да he Президијум радити дотле док не преда
дужност, a проглашењем Уставног закона престаје да постоји.
Претседник: Изгласаваљем Уставног закона престају да постојенеки органи, али he они радити док не пренесу своје (послове на органе
који су за то одређени.
Сулејман Филиповић: Ja бих брисао овај други став >који смо решили да ставимо као трећи став. Мислим да за њи.м не.ма потребе.
Претседник: Ja мислим да je потребно да ce зна да he Претседник
Републике и Савезно извршно веће вршити своје дужности док Савезна
народна скупштина, iKoja he бити изабрана сагласно одредбама Уставног
закона, не изврши нов избор Претседника Републике и Савезног извршног ©eha. Зашто да ce то не наведе?
Има ли још примедаба? (Нема). Предлажем да члан 5 усвојимо с
тим да став /3 постане став 2 a став 2 да постане став ;3. /(Прима ce).
Прелазимо на члан 6. (Чита члан б).
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Димитрије Бајалица: Ja мислим да je друга речеиица у ставу првом
сувишна. Није потребно одређивати и дан кад државни секретаријати
почињу рад. Кад државни секретари буду именовани, онда ће и државни секретаријати почети рад.
Претседник: У вези с прсношењем надлежности и престапком рада
неких органа биће толико посла тако да ce све то не може свршити за
24 сата. Државни секретар не може од.мах чим буде именован почети
рад, он и.ма да шрима послове разних министарстава, установа, који му
ce стављају потпуно или дели.мично у надлежност.
Грга Јанкез: Све установе не мсгу престати да раде једног дана;
потребно je да народ зна коме fce ce убудуће обраћати за поједине
ствари.
Претседник: Можда je требало једном одредбом овластити Савезно
извршно веће за неку постепеност у том пребацивању послова.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Немогућно je да миниc i a p c i B a и друге установе престану одмах да раде чим ce изабере Савезно извршно веће; они ће -морагги још неко време да постоје. Савезно
извршно веће ће донет-и основне акте о новој организацији своје администрације и других органа.
Претседник: Ja мислим да je потребно дати одредбу да Савезно
извршно веће одређује дан кад државни секретаријати почињу рад.
Јосип Рус: Да ли ће сви секретари истовремено почети рад?
Претседник: Државни секретари ће једнозремено бити именовани.
Ништа није тешко државном секретару да оде одмах у министарство и
прими ресор. To ce односи на министарства, али тешкоћа je за привреду.
Ту не може одмах за дан-два.
Јосип Рус: Да ли ће ce посебно одредити дан?
Претседник: Сигурно.
Гојко Гарчевић: Не Гслажем ce да би то требало нарочито истицати.
Фадил Хоџа: Да ли je дово/£но -када 1камсемо ,,веће“ ?
Претседник: Зашто да не, да не понављамо без потребе. Има ли
још примедаба? (Нема). Пошто примедаба нема, члан 7 ce усваја.
Прелази.мо на члан 8. (Чита члан 8).
По Уставном закону постоје претседник, потпретседник и секретар
Окупштине. Ми сада имамо два потпретседника, no три секретара. Толико
више није потребно.
Има ли примедаба? (Нема). Пошто нема никаквих примедаба, члан
8 ce усваја.
Прелазимо на члан 9. (Чита члан 9).
Др Раде Прибићевић: Ja бих овај други >став брисао, јер je то исто
речено у првом.
190

Претседннк: He, то није речено у прво.м. Али, Ску.пштина не може
да отегне своје послове до маја месеца na да избори буду, рецимо, у
августу. Ako хоћемо на изборе, има смисла да их обавимо у мају, али
касније не. По моме мишљењу не ваља вршити изборе усред летњих
радова. Најпогодније време за изборе су пролеће и јесен. Ja мислим
да ми све то можемо 'Свршити до 15 фебруара. Треба имати на уму да
избори морају бити у року два до три месеиа после распуштања
Скупшпине.
Др Раде Прибићевић: Ja мислим у погледу лоше године да ће народ
имати много више расположења за изборе почетком јула него маја.
Гојко Гарчевић: Moje je мишљење да ту не треба ништа мењати •
из сасвим других разлога. С.матрам да таквој одлуци нема места. Ми
омо установили шта треба да уради ова Скупштина без обзира на време
када ће бити. Наиме, претходним ставом и осталим одредбама предвиђени
•су задаци и дуж ности >који су стављени Скупштини. Када ће Окупштина
престати да ради то не зависи од ње већ од Владе и конкретно за када
he бити заказани избори народнмх посланика. Мени ce чини да je излиIUHO датумом 'прецизиратн време до када Скупштина треба да заврши
свој рад. To je довољно јасно речено претходним ставом. To може да
буде 1 или 15 фебруар, или просто онога дана када ce то догоди. Везивање датумом (сматрам незгодним. Међутим, гто ниуколико не значи
развлачење рада ове Скупштине.
Др Хинко Кризман: Ja сам мишљења да би ce овај став могао испустити, јер законом je тачно одређена дужност Народне окупштине и
сада ce иде даље, да ce фиксира термин у једном законском приједлогу,
да заврши послове до фебруара, послове који не зависе од ње. Сматрам
да не изгледа лијепо ни практично да ce Скупштина веже роком до краја
фебруара.
Димитрије Бајалица: Има једна друга страна овога става. Она говори о томе да када поставимо термин, кад кажемо да „до краја фебруара“ Скупштина има да заврши рад, онда већ сви бирачи знају да ce,
с обзиром на онај члан који говори да ce избори морају обавити од
распуштања Очупштине за два до три месеца, за то време треба да
мобилишу радне масе. Сматрам да то треба и.мати у виду када <се говори
да ли ће ce избациги или не.
Претседник: Ви знате да ce заседање продужује 10 јануара. Ту
ће бити претрес Устава и Закона о спровођењу. После тога гтреба да
ce изврше избори Претседника и Савезног извршног већа. За све то
можете највише да рачунате са лет дана. Значи, до 15 јануара то ће
бити готово. Онда ће морати да ice држи седница Савезног извршног
већа. За то време Скупштина ће ићи на од.мор да би Савезно извршно
веће могло да посвршава све организационе послове и, рецимо, да Законодавни одбори почну, негде око 1 фебруара, прегрес предлога изборног
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закона и закона о опозиву. Дотле he ови закони бити свакако у вашим
рукама, јер они су већ припремљени. Hehe ту бити тешкоћа.
Гојко Гарчевић: He ради ce о томе да ли Скупштина то може >или не.
Moje je мишљење да може. Али, сматрам излишним да ми у закону то
датумом ји месецом прецизирамо.
Др Хинко Кризман: И.ма још један разлог: паралелно ce ови noслови завршавају и у републикама, тако да би избори могли бити једновремено. Ако републике закасне, a не могу да закасне, јер могу највише
у јануару мјесецу свршити план, буџет и уставне законе a тек онда
Савезна скупштина може да приступи своме раду.
Претседник: Републике -могу да закасне у року највише до месеи
'дана, татсо да за изборну борбу не буде три -месеца, него два.
Др Хинко Кризман: He би било добро да Савезна скупштина донесе
закон пре него што републичке скупштине донесу своје.
Претседник: Ja лично немам ништа против. Ако треба да ce брише
други став ja онда предлажем да ce измени прва реченица. Ha крају
прве реченице чл. 9 уместо „распустиће ce“ да ce стави „донеће одлуку
о свом распуштању“. Друга реченица треба да ce издвоји у нови став.
Што ce тиче новог става који почиње са „Народна скупштина
ФНРЈ . .
брише ce.
Гојко Гарчевић: Мисли.м да овај први део треба употпунити са још
једним одељком 'И то у ггом смислу да ce остави могућност самим законом за случај неке изванредне потребе да ce Скупштина може састати.
To je уставни принцип и он je и у садашљем уставу заступљен a и у
Уставном закону.
Претседнцк: 'Не то немамо у садашњем Уставу. To би било нешто
сасвим ново.
Гојко Гарчевић: Онда независно од тога да ли |Смо имали, с обзиром
на такву «арактеристику Скупштине каква ce поставља Уставним законом, тј. да je она носилац власти, мислим да би једна таква одредба
имала места да ce унесе у први део — ,,у случају изванредне потребе“.
Др Хинко Кризман: Да, и<ао у случају мобилног стаља. Може, али
то je преседан.
Претседник: Да, то je преседан из праксе који није предвиђен Уставом. Док ce ради на изборима, дође до рата, изборе je немогућно обавити
тако да стара Скупштина има да живи no самој потреби. Сећате ли ce
да je напад 1914 године био на дан избора. Али, ja мислим да je неоправдано предвиђати такву могућност за ова три месеца. Ha то нас не
овлашћује ситуација. Питао би ce <свет чега ce бојимо за ова три
месеца.
(За овим су члан 10 и члан 11 примљени без измена.)
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Претседник: Прелазимо на члаи 12. (Чита чл. 12).
Др Хинко Кризман: Ово овдје за судску статистику није ми јасно.
Досад су судоку статистику вршили судови, a централизовала ce лреко
‘минжггарстава аправосуђа република у Миниотарогву пралзосуђа ФНРЈ.
To je било важно, јер ce радило о оијени статистике, a све je било усмјерено у правцу да ce среди наше правосуђе. Сада je статистика раздвојена. Статистика грађанских предмета ce одваја и остаје 'код Врховног
суда. Међутим, како ће Врховни суд то сам свршавати, ja не знам. Ако
ce мисли да може, онда нека узме и 'кривичну статистику.
Претседник: Кривична иде Статистичком уреду.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: To je питање дискутовано и с.тало ce на гледиште да кривична статистика има шири
значај, општи значај, a не само за судове и за рад судова. Зато она
греба да иде Савезном статистичком заводу, 'Па би статистика коју тај
завод води служила и судовима. Међутим, што ce тиче осталих Сгатистика — статистика о грађанским предметима и осталим предметима
о раду судова — немогућно je да их води Савезни статистички завод
и зато ce стало на гледиште да то треба да остане код судова, односно
да све те статистичке податке централизује Врховни суд ФНРЈ.
Др Хинко Кризман: To je начелно исправно постављено, али како
he изгледати прдатично? To значи разбијати статистику, то значи да
треба слати дупле извештаје.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Извештаји ће ићи
преко државне статистике.
Претседник: Сваки суд шаље врховном суду републнке један ^примерак.
Др Хинко Кризман: Сваки суд шаље државном секретаријату за
правосудне послове. Тамо ce сређује тај материјал и .кад га среде шаљу
Врховном суду. To би било у реду. Међутим, срески и окружни судови
мораће да разбијају своју статостику, јер су то јединствени формулари и да посебно шаљу нешго мкретариЈату за правосудну службу
у републици, a нешто опет статистичком заводу.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Уколико ce ради о раду
судова no тим предметима, то ће <и даље остати у компетенцији суда и
секретаријата за правосудну службу и Врховног суда. Л\е|>утим, што ce
тиче статистике о кривичним делима за коју не дају податке само судови,
ту ce ради и о статистичким подаиима IKoje дају заводу јавни тужилац
и остали органи, ту ће статистику убудуће водити Савезни статистички
завод.
Претседник: Ja мислим да je то сасвим добро.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Већ су предузете мере
за вођење статистике преко Завода и у том погледу све ће бити у реду.
13 Билтен законодавних одбора
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Грга Јанкез: У другом ставу, у тач. 2 , 1каже ce да ce послови Министарства народне одбране преносе у надлежносг Државног секретаријата за лослове народне одбране, уколико ти послови не припадају Врховном команданту оружаних снага. У чл. 72 Уставног закона ce 1каже:
„Савет народне одбране стара ce о организацији и мобилизацији извора
и снага земље за потребе народне одбране. Чланове Савета народне
одбране именује Савезно извршно веће на предлог Претседнмка Републике . .
Мени ce чини да би то требало додати и овде, јер he свакако
један део послава спадати на Секретаријат за народну одбрану . . .
Претседник: Врховни жоманданг je претседник ггога савета и он
одређује који he послови прећи у тај савет. To су послови који припадају Врховном команданту и према томе све то овде не треба
помињати.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Што ce тиче послова
садашњег Министарства народне одбране, заузето je становиште да
на Државни секретаријат за народну одбрану прелазг они послови који
другим законима и прописима не припадају Врховном «ом андату. Савет
народне одбране je орган који he имати посебно одређене компетенције
органа управе. Он je сада 'координирајући орган који foe решавати о
начелним питањима руковођења оружаним снагама « он има посебан
положај Kao саветодавни орган Претс-едника Републике. ЈПрема томе,
није било потребно преносити на љега неке надлежности из садашњег
Министарства народне одбране.
Грга Јанкез: To je друга ствар.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Савет неће решавати
никакве 'конкретне ствари.
Нинко Петровић: По тач. 5 изгледа да ce питања царина и пореза
тгреносе на Државни секретаријат за послове народне привреде, a не
остају у Секретаријату за послове буџета и администрацију.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад ВучЈШвић: To je тачно. Ти ce
послови ;преносе на Државни секретаријат за послове народне привреде.
Нинко Петровић: Зар «ије ближе и логичније да остану у Државном
секретаријату за послове буџета и државну адмииистрацију.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Ту с-е пошло од принципа да служба прихода чини целину са осталим питаљима привредне
политике u да због тога треба да буде у Државном рекретаријату за
послове народне привреде a не у Секретаријату за послове' буџета и
државну админ-истрацију. Секретаријат за буџет своди ce на орган i k o ји
ce стара о састављању .бууета и •извршељу буџета, поред других послова
који су му одређени.
Нинко Петровић: Ми ту имамо једну административну организацију
чије je пословање тако обимно да неће одговарати пословима у Секретаријату за иародну привреду.
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Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Садашње стање je већ
такво.
Гојко Гарчевић: Служба прихода je тесно ловезана са привредном
политиком.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Оно што je битно то je
вођење привредне политике.
Др Хинко Кризман: He знам да ли je најсрећније да ce у Секретаријат за послове буџета укључују и послови државне администрације.
Претседник: To je најближе.
. Др Хинко Кризман: Знам ja те финансијаше који знају да отсијеку
једну своту! He ради ce (ту само о систематизацији него ce ради и о
контроли државне администрације, о инструктажи . ..
Претседннк: To има Савезно извршно веће.
Др Хннко Кризман: Оно не може то само радити ако нема органа.
Зато <би можда било добро да постоји Секретарнјат за послове буџета
како je овдје и речемо, a за државну администрацију да ice створи једна
комиоија, рецимо, комисија за систематизацију и државну администрацију која 'би могла бити орган Извршног вијећа. To je нарочито важно
за републмхе. Лослови никако неће ићи ако Извршно вијеће не буде
имало један инструменг контроле или инструктаже доље за најниже
народне одборе.
Претседник: Ово не искључује да у Секретаријату за буџет и администрацију постоје разна одељења.
Др Хинко Кризман: Треба то одвојити од финансијаша. Онај <ко
извршује буџет и ко ra 1Контролише fraј има свој начин мишљења о
свему. Знамчкако смо ce морали борити са Министарством финансија око
неопходних ствари.
^
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Хтео бих да потсетим
'Како je та служба била организована досад. Ми icmo спровођеље питања
службеничке систематизације имали у 'компетенцији Секретаријата за
персоналну службу Владе ФНРЈ и републњха. Постојао je секретаријаг
као самостални орган Владе ФНРЈ за питања шерсоналне службе. Међутим, систематизација службеничких места била je у надлежности Савета
за законодавство. У новој организацији, ‘међутим, сви послови који ce
тичу спровођеља службеничке систематизације дати су у компетенцију
Државног секретаријата за послове буџета и државну администрацију
због тога што ice сматра да je онај орган ikoји има буџет најприсније
заишересован и за систематизацију службеничхих места. И досад je
Министарство финансија најуже и најприсније сарађивало са органима
са систематизацију. Te ce две ствари не могу одвојити. Међутим, политику у погледу службеничког апарата водиће углавном Савезно извршно
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веће, које ће доносити и све прописе који се тичу система и његовог
сгтровођења. Ja мислим да нема опасности да ће сад (Секретаријат за
послове буџета и државну администрацију посматрати послове администрације искључиво кроз буџет.
Претседник: Има лн још питања? (Нема). Да ли се прима чл. 12?
(Прима).
Прелазимо на члан 13. (Чита члан 13).
Има ли примедаба? (Не.ма). Члан 13 je примљен.
Прелазимо на члан 14. (Чита члан 14).
Димитрије Бајалица: Ja бих поставио једно питање. И према овом
члану, a нарочито према члану 12, произлази да he Извршно веће имати
значајан апарат који прелази од послова Савета за науку « «ултуру,
Савета за народно здравље, правосуђа и разних установа досадашњег
Претседништва Владе.
Претседник; To ће бити мали апарат.
Димитрије Бајалица: Мене интересује колики ће бити и и<олш<и се
предвиђа апарат у секретаријатима, a колики у Савезном извршно.м већу.
Ja бих молио да ми друг Вучковић одговори на то.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Ja бих могао од прилике да вам одговорим. Вас нарочито интересује питаље послова науке
и (Културе, здравља и социјалне шолитик-е? Или уопште послова који се
преносе на Савезно извршно веће?
Димитрије Бајалица: Посебно ме интересују ови послови, a посебно
коли«и ће бити читав тај апарат.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Савезно извршно веће,
примаљем извесних надлежности, изгледа, добија доста замашне послове.
Међутим, !као што je изричито наглашено у једном даљем члану, извесни
послови се преносе на Савезно извршно веће само привремено, док оно
не буде донело потребне одлуке о организацији других самосталних
органа управе. Неки послови који се сада преносе на Савезно извршно
веће биће пренети на те нове 'самосталне органе управе који буду основани. Предвиђено je да поред државних секретаријата могу да постоје
и други самостални органи управе.
Што се тиче 'Послова наук-е и ку л т у р е , овде се изричито п р ед ви ђа
да се на Савезно извршно веће преносе само послови који су у надлежноста федерације. Усгвари, т и х послова који остају у надлежности
федерације има врло мало, нарочито из области науке и и<ултуре. За
вршење тих послова у Савезном извршном већу се предвиђа постојање
п о с е б н и х одељења за питања н а у к е и и<ултуре и о д е љ е њ а за ттитаља
народног здравља и социјалне заштите. У тим одељ^њима ће постојати
врло мали апарат, можда од свега 3 до 4 стручњака, и<оји ће припре.мати
потребне материјале, давати предлоге и мишљења Савезном извршном
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већу за доношење одлука у тим питањима. Главни део апарата Савезног
извршног већа сачињаваће Секретаријат за законодавство и изградњу
народне власти и друштвено управљање, чији назив, разуме се, још није
дефинитиван. Taj апарат треба да буде апарат 'који данас има Савет за
законодавство и изградњу народне власти. Поред тога, постојаће извесне
организационе јединице за вршење одређених послова из надлежносги
Савезног извршног већа, као што je Одељење за помиловање. Затим ће
постојати посебно одељење за социјално осигураље, привремено, док
се коначно не реши питање оснивања посебног органа који ће вршши
послове који се тичу социјалног осигурања a 'Који спадају v надлежносп
федерације. Углавном, апарат Савезног извршног већа, поред Секретаријата за законодавство, биће врло мали и састојаће се од извесног
броја изабраних стручњака, од 'Свега неколико људи.
Дииитрије Бајалица: Из тога произлази, логично, бар у прво
време, да ће поједини чланови Савезног извршног већа фунгирати као
досадашљи министри и да ће имати такав однос. Реци.мо, послови Савета
за науку и културу, Савета за народно здравље, мораће бити везани,
бар у прво време, за једног човека. Je ли тако?
Претседник: Ja не видим да ће то морати тако да буде. Рецимо, одељење за науку и 1културу састојаће се свега од 3, 4 или 5 људи. Они
су директно под Савезним извршни.м већем као његово одељење. Ja не
видим никакву потребу неких министара.
Димитрије Бајалица: Али, друже Претседниче, сигурно ће један од
чланова Извршног већа морати да припрема за Веће те материјале, да
решава те проблеме, бар у прво време.
Претседник: To fte свакако бити неки одбор.
Д р Хинко Кризман: Унутар пленума wopa постојати неки радни
одбор iHero мене интересује ^каква je .веза између Извршног вијећа и
секретаријата односно личности секретара који долази на„ реферат, на
разговор У Извршном вијећу мора да постоји неки апарат који ће пратити рад секретаријата, 1који ће лратити послове. Јер, послови су у исто
вријеме и политика, пословима се извршује политика. Мора да постоји
неки орган у самом Извршном вијећу ;који ће бити задужен да прикуеља све оно што треба, сав материјал, све приједлоге, да све то
сређује и да Извршном вијећу реферише. Колективна брига није никаква
брига ако нема кон.кретизоване бриге и задужења. Свакако ће у Мзвршном вијећу људи морати бити задужени за извјесне главне послове и
они ће морати имати неки свој апарат п<оји ће о ггим пословима водиги
бригу, сакупљати све што je потребно, да би се могло изаћи пред пленум
са одређеним, 'конкретним стварима и приједлозима.

Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Ta су питања још у
решавању, али колико сам ja упознат, могу да вам дам ово објашњење.
У начелу/у Савезном извршном већу неће постојати посебни апарати
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који ће пратити рад државних секретаријата. Савезно извршно веће,
пре.ма Уставном заксжу, може оонивали своје одборе и ошмисије ради
проучавања појединих питаља. Псстоји могућност да се за -проблеме из
појединих области, напри.мер, из области народие привреде, образује
одбор који би пратио рад одговарајућег секретаријата. Али осим тих
одбора и .комисија засад >се предвиђа да he у Извршном већу бити образовано неколико комисија које he се бавити решавањем извесних конкретних питања 'која су у надлежности Савезног извршног већа. Али
начелно неће постојати неки посебни апарат, јер би то значило дуплирање апарата. Једино у оним областима где не постојм секретаријат,
као шго су наука и култура, здравље и социјална политика, постојаће
та одељења чији ће задатаас стварно бити да прате проблематику из
науке и «ултуре, здравља и социјалне политике и да о тим притањима
реферишу Извршном већу односно задуженом члану или одбору Извршног већа-^ односно да стављају своје предлоге. Одбори Савезног извршног већа могу 'бити ти оргаии преко којих ће се успоставити веза
из.међу државних секретаријата и Савезног извршног већа, али никакав
други апарат .неће постојата.
Претседник: Te су ствари већ месецима припремане и проучаване,
na ипак није могућно до детаља све унапред предвидети. Мора с-е оставити нешто пракси, времену. Само je једно јасно: Савезно извршно
веће неће и не треба да се оптерећује никаквим апаратом, оно неће да
се ‘претвара у некакву владу.
Др Хинко Кризман: Али овде je замишљено да државни секретари
буду референти Савезног извршног већа.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Јесте, они ће долазити
на седнице Савезног извршног већа .кад je реч о пословима моји се тичу
њихових компетенција.
Др Хинко Кризман: Рецимо да HeiKo буде задужен у Извршном вијећу за правосудне послове. Цијело Вијеће не може да зна 'Све о тим
пословима. Специјално треба задужити због ггога једнога или два човјека. Ти људи морају да имају — да ггако 'кажем — своје руке негдјег
своје прсте. Сами не могу да трче око секретара и да ira питају. Ja посматрам дијелу ствар из перспективе 'како бих ja радио.
Претседник: Постојаће одељење за општу администрацију. Постојаће апарат који ће служити свим члановима Извршног већа, свим његовим одборима и комисијама. Ту ће бити све, почев од дактилографкиња.
To помињем iKao ситницу. Неће сваки одбор или комисија имати посебну
службу.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Предвиђа ‘се могућност
да уз потпретседнике и чланов-е Извршног већа, «оји буду задужени за
руковсфење шојединим организационим јединицама, постоје кабинети у
којима они могу имати своје стручњаке, конзултанте. Али, ту се не
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мисли нa технички апарат, који je таксфе неопходан. Tu стручњаци ће
бити саветодавци, високи функционери, који no потреби могу обављати
и послове повезивања са државним секретаријатима. Али, то неће бити
неки чиновнички апарат преко кога би Веће преиосило своје директиве.
Гојко Гарчевић: Ja бих поставио једно шггање у вези са чланом 13.
У првом делу члана говори ce да ce опигта овлашћења, дата ».авезним
законима, укидају, a не предвиђа ce да ce та овлашћења преносе на
органе који ce успостављају. Какве >су природе та овлашћења?
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Ми смо досад имали
Две врсте овлашћења која су законима и другим прописима давана «министрима и други.м члановима Владе, 'претседницима савета, за доношење прописа. Једна овлашћења су била таква да су они могли доносити
прописе за извршење закона. Поред тога постојала je и друга врста
овлашћ-еља: они су могли регулисати својим прописима Једно одређено
питаље Што ce тиче прве врсте овлашћења, овим чланом ce предвиђа
да сва та овлашћења престају да важе, јер њихово преношење на државне секретаре, који преузимају послове министарстава и савета, не би
било у сагласности са овлашћењима «оја no Уставном закону припадају
државним секретарима, јер они могу доносити прописе за извршење
закона само на основу изричног законског овлашћења. Укидањем тих
овлашћеља, Савезно извршно веће je, no Уставном закону, Једино овла«
шћено да доноси прописе за извршење закона. Зато овде то нИЈе потребно посебно наглашавати.
Што ce тиче друге врсте овлашћења, она ce преносе на одговарајуће државне секретаре.
Гојко Гарчевић: Али то би могло изазвати поремећај у нормалнои
животу и раду.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Hehe. Савезно извршно
веће доносиће оне прописе за «звршење закона Koje су на основу
општих овлашћења дносили министри и други чланови Владе.
Поетседник: Ta општа овлашћења престају да важе. Међуткм, док
ce „е донесу нови прописи, само Савезно извршно веће има општа овлашћења. '
Гојко Гарчевић: Зашто то нмје овде истакнуто.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Није потребно, имамо
одредбу у Уставном закону.
Гојко Гарчевић: -И за секретаре имамо одредбу у Уставном закону.
Овај закон регулише прелазни лериод. Мени ce чини да би било потребно и овде то регулисати, као што je то учињено за све друго.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Уставни закон то изрично предвића Овај закон полази од одредаба Уставног закона и нема
потребе да ce каже да ће Извршно веће вршити оне послове који су
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му стављени у надлежност Уставни.м законом. Ви мислите (обраћа се
Гарчевићу) да би требало рећи да општа овлашћења, -која су досад
ћрипадала -министрима, прелазе на Савезно извршно веће. Међутим,
није (потребно да их преносжмо. Савезно извршно веће већ има та овлашћења на основу Уставног закона. To би било сувишно, ma и неправилно.
Уставни закон каже да je Савезно извршно веће овлашћено да доноси
уредбе и друге прописе за извршење закона. Према томе, оно доноси
прописе како за постојеће тако и за нове законе. To je ван сваке сумње
и зато овде, мислим, не треба ништа додавати.
Претседник: Заиста, то није потребно. Ево о чему се ради. Неким
законом овлашћује се, например, Министар шумарства или други неки
министар да може доносити прописе за извршеље закона. To се сада
овим чланом укида. Према ономе што je друг повереник рекао, не треба
овде уносити то да се то право преноси на Савезно извршно веће. Пита
се, међутим, шта je ca оним наредбама, упутствима и прописилга које
су министри донели на основу таквих овлашћења у закону. Али то не
долази уопште у питање, то су прописи постојећег правног поретка и
они важе даље док се не из:иене.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Ми преносимо целокупну надлежност досадашњих министарстава на државне секретаријате.
Из тога би изашло да на њих преносимо и овлашћења 'пошто je и то
неигго што je њихова надлежност. Да би, међутим, то онемогућили ми
У овом члану кажемо да таква овлашћења престају да важе и да једино
конкретна овлашћења прелазе на државне с&кретаријате.
Претседник: Има ли још питања или примедаба? (Нема). Према
томе, члан 14 je усвојен.
Прелазимо на члан 15. (Чита члан 15).
Др Хинко Кризман: Хтео бих да пигам, шта je ca Народном банком?
Претседник: За гувернера Народне банке пише у Уставном закоиу
да га поставља Савезно извршно веће.
Др Хинко Кризман: Ja мислим 'на послове Народне банке, валутне
послове, новчану политику игд. To нигде није предвиђено.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Послови Министарства
финансија који се тичу девизног промета, «редита и остало што je у
вези с тим преносе се на Државни секретаријат за народну привреду,
уколи>ко они не спадају у надлежност Савезног извршног већа. Оне
послове, међугим, iKoje Народна банка данас обавља према постојећим
прописима, вршиће и дал3е Народна банка према постојећим
пропиоима док се не донесу нови. Друго je питање одређивања њеног
односа према Државном секретаријату за послове народне привреде. Ти
се послови, међутим, не могу регулисати у једном прелазном закону
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него he ce регулисати законом о /Народној банци или другим неким
законом о пословима кредита и финансиског пословања.
Претседник: Пошто више нема при.медаба, питам: прима ли ce члан
15. (Прима). Члан 15 je усвојен.
Прелазимо на члан 16. (Чита члан 16).
У ставу друго.ч, сви цитирани законски чланови у загради ce свакако односе на Закон о државним службеницима.
Повереннк: Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Да, на Закон о државним службеницима. Ми у уводу и кажемо „по Закону о државним
службеници.ма. . .“
Претседник: Онда ваља да бар на првом месту то и кажемо и да у
трећем реду другог става допунимо текст у загради: „Члан 47 став 4
Закона о државним службеницима“. (Тако jel)
Имамо ту у ставу трећем одредбу да о службенички.м односима.
службеника Народне скупштине решава секретар Народне скупштине.
-Међутим, ми у привре.меном периоду, до избора нове Народне скупштине
још немамо секретара Народне скупштине са оним компетенцијама које
ће имати према Уставном закону. Ми смо, додуше, рекли да ћемо оставити два секретара, једног из Савезног већа и једног из Beha народа за
текуће послове, a не зна.м не би ли ту одредбу требало нешто допунити.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Досад су за те службеничке односе били надлежни претседници већа. Ta одредба je стварно
имала у виду ту привремену ситуацију. Могло би ce предвидети са
новим устројством где претседник неће имати та^кву надлежност.
Претседник: Ми бисмо могли да оставимо ову реченицу, али да
кажемо „до избора секретара Савезне народне скупштине . .
Грга Јанкез: Нема потребе да ce то регулише. Досад je постојао
персонални референт за све слумсбенике једног и другог већа. Ако je
ту нешто требало он je ствари свршавао са претседницима већа. He
знам колико je згодно да ми у овом закону прописујемо ствари које
би можда требало да пропише пословник Народне скупштине.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Одредба je потребна
због тога што je та материја данас регулисана Законо.м о државним
службеницима. Ако бисмо могли рачунати на то да he Закон о државним
службеницима бити усклађен у том времену до ш бора нове Народне
скупштине, онда та одредба не би била потребна. Међутим, ми с тим
не можемо рачунати као сигурним.
Претседник: To не можемо очекивати и одредба je потребна. Питање je само да ли морамо казати ,,До избора нове Скупштине . . . “
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Мисли.м да не треба
јер већ постоји то право према досадашњем Закону о државним службеницима.
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У вези става трећег овог члана и.мам једак предлог: пошто се у прет'
последњој реченици говори о сагласности Савезног извршног већа за
постављење службеника прве врсте, предложио бих да се прва реченица овог става издвоји у посебан став, јер иначе није јасно да се ово
не односи и на службени>ке Народне окупштине. To би онда био нови
став, став 3 тог члана. Исто тако, предлажем да се друга и трећа реченица тог става издвоје као нови четврти став,.а да последља реченица
сачињава посебан став, јер je она заједиичка.
Претседник: Онда мораш тај поотедњи став прецизирати и .казаиг
„Против решења секретара «з става 3 и 4 новог члана може се покренути
само управни спор“. (Тако je!)
Грга Јанкез: Како може бити да неке службенике администрације
Савезног извршног већа не поставља само Извршно веће него државни
секретар?
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Савезно извршно веће
не поставља све службенике. Оно поставља можда највише, потс-екретаре и можда још неке друге, a остале поставља >секретар.
Претседник: Има ли још примедаба? (Нема). Прима ли се члан 16
са предложеним изменама и допунама? (Прима).
Прелазимо на члан 17. {(Чита члан 17).
(За овим су без дискусије усвојени члан 17 и 18.)
Прелазимо на члан 19. |(Чита члан 19).
Грга Јанкез: Ако има нека жалба на амт Савезног извршног већа
не би ли требало предвидети да она може доћи пред Народну скупштину?
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Овде се ради о управним актима, тј. о а«тима који се односе на одређене појединце и организације, али се не ради ту о неки.м општам аиотима.
Грга Јанкез: Па и за такве лојединачне акте, уколико се, например,
решава питање неке организације која хоће да се жали, у сваком случају би ггребало предвиде-ти могућност жалбе Народној окупштини, ако
се не може изнети пред управни суд.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Ту je могућно предвидети надлежност Народне окупштине. Никада Народна окупштина није
решавал^ о 'конкретним актима. Она je такво тело, no свом саставу,
коме се не може дати у надлежност да доноси конкретна решења која
се односе на појединце.
Претседник: Има ту и других форми ако се хоће неко питање изнети
пред Народну скупштину. Организација ће у случају који ти помињеш
наћи неког посланика Савезног извршног већа који ће поднети 'интерпелацију и на основу такве интерпелаиије моћи ће cе расправити односно
ш тањ е.
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Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: По лравилу, Савезно
извршно веће неће никада решавати непосредно у управним стварима.
Евентуално, у његову надлежност може бити дат известан управни акт
политичке прнроде, a никако доношење неких конкретних управних
аката iko ји ce тичу појединих грађана. Ако такви послови буду решавани
у његовој надлежности увек ће решење доиоснти ко.мисија или одборт
a против акта комисије или одбора има места управном спору. Међутим,
предвидети могућност жалбе против акта Народној 'С к у ш и т и н и не би
било никако оправдано. He можемо принцип двостепено^ти терати толико далеко да ce предвиди могућност такве жалбе.
Нинко Петровић: У члану 1/ прописано je да савезни државни секретари и државни секретари народних република доносе проппсе о
прекршајима. Мени ce чини да државни ceKpeiapu имају још више
егзекутивни карактер него што су ira имали министри. Зато оваква
одредба није у складу са таквим њиховим карактером кад им даје
надлежност за прописивање прекршаја.
Претседник: Ona им не даје више него што су имали министри. Ona
само преноси досадашњу надлежност министара.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Државни секретари
имају ужа овлашћења него што их имају данашњи министри, с обзиром
на то да на њиховом челу стоје службениии. Међутпм, то не бк био
разлог да ce на њих не пренесу овлашћења за прописивање административних казни. Када на другом месту одређујемо да државни секретари
могу доносити прописе, упутства и тако даље, онда им морамо дати и
средства да осигурају извршење свих тих лрописа. Шта им вреди ако не
могу прописати административну казну за неизвршење оних лрописа
који су овлашћено донели! Овлашћења «oja су дата министрима за
прописивање административних казни су ограничена, -министар може да
пропише административну казну до 10.000 динара, али не може да
пропише казну затвора. Пројект овог закона полази од тога да je
неопходно дати та иста овлашћења у оном обиму коме су их имали
досада министри, убудуће државним секретарима.
Претседник: Поред тога, има у Уставном закону « одредба да Савезно извршно веће може захтевати да државни секретар извесне акте
поднесе Већу на сагласност. Природно j e да и такве ствари — iKao ш т о
j e прописивање административних казни — Извршно веће може тражити
да му c e подносе на сагласност.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Сматрам да je илузорно народне одборе лишити права да не могу прописивати никакве
казне за повреде прописа.
Претседник: Има ли још примедаба? (Нема). Прелазимо на члан
20. (Чита члан 20).
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Има ли 'Примедаба? (Нема). Пошто нема ни какви х прим едаба, члан
2 0 j e у с в о је н .
Прелазимо на члан 21. (Чита члан 21).
Има ли примедаба? (Нема). Према то.ме, члан 21 je усвојен.
Прелазимо на члан 22. (Чига члан 22). Има ли примедаба на овај
члан? (Нема).
.
Прелазимо на члан 23. (Чита члан 23).
Ова одредба je потребна због тога што су бирачки спискови у врло
лошем стању барем у неким републикама. Има ли 'каквих примедаба?
(Нема).
Прелазимо на члан 24. (Чита члан 24).
Грга Јанкез: Могли би секретаријати то да раде. Не треба нагомилавати посао Савезном извршном већу. Ja бих рекао да секретаријаги
који примају службе досадашњих министарстава, преузму и бригу о
службеницима a не Савезно извршно веће.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Овде je реч о службеницима који су у органима Владе који >се укидају. Зато je потпуно
правилно да се ти службениии ставе на расположење Савезном извршном већу. (Молим да ое остане при предложеном тексту. (Прима се).
Претседник: Пошто других примедаба нема, можемо даље. (Чита
члан 25).
Да ли и овај Предлог закона треба донети no поступку за Уставни
закон. Ja мислим да га тако и треба примити јер je он, уствари, саставни део Уставног закона. Зато не бих рекао ,, . . . ступа на снагу
одмах“ већ „ . . . када га Скупштина прогласи“.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Ми смо имали то у
виду. Када смо анализирали, установили смо да нема одредаба (Koje су
уставног карактера, да нема одредаба (кој-има се отступа од Уставног
закона.
Претседнш: Да, али je то целина, иа>ко га као Закон о спровођењу
Уставног за>кона можемо јсматрати завршетком Уставног закона, :као
његов део о прелазним наређељима. У пгоме смислу, a не зато што садржи одредбе Уставног закона које захтевају такав ттступак.
Још нешто у прилог томе. Ja мислим да извештаји законодавних
одбора треба да буду прочитани један за другим и да се дискусија
истовремено води и о једном и о другом, јер су они међу собом повезани.
Др Хинко Кризман: Да ли ће се правити два извјештаја?
Претседник: Да, два извештаја али биће прочитани, један за другим
или заједно. Morao би да буде један известилац за оба закона. И Кардељ,
1када буде говорио о Уставном закону, мораће се осврнути и на овај
закон.
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Предлажем да узмемо исте другове у редакцију: Кризмана и Гарчевића. (Прима се).
Ha реду je извештај Редакционе ко.мисије о Предлогу уставног
закона о савезним и републичким органима власти .који he поднети
Др Хинко Кризман.
Др Хинко Кризман: Подносећи извјештај Редакционе комисије о
Приједлогу уставног закона о савезним и републички.м органима власти
одмах напо.мињем да o to усвојили слиједећи увод и наслов (чита):
Да би се уставни систем довео у склад са промјенама оствареним
У основама друштвеног и политичког уређења земље, Народна скупштина Федеративне Народне Републике Југославије доноси
УСТАВН И ЗАКО Н
О ОСНОВАМА ДРУШ ТВЕНОГ И ПОЛИТИЧКОГ
УРЕЂ ЕЊ А И САВЕЗНИМ ОРГАНИМА ВЛАСТИ

Претседник: Прима ли се? (Прима).
Др Хннко Кризман: Код члана 6 сагласили смо се да остане ријеч
,,самостално“.
У члану 7, претпосљедњи ред ,,у праву народног одбора да статутом прописује своју унутрашњу организацију брисали смо ,,унутрашњу“, a додали на 'крају
пословања“.
трашљу“.
«pajy „и huw
.u»«— .
у члану 9 трећи став, оставили смо „штити јединство и равноправност народа Југославије“, a брисали смо „и суверенитет народних
Vy Чт]ану 12 имамо слиједећу стилизааију посљедњег става: „Држављанин једне републике ужива у свакој републици иста права као и
,be" Ч л Г н у Т ^ д ага je слиједећа стилизација: „Одређене извршне послове врше савезни органи управе пре.ма смјерницама к под надзором
Савезног извршног вијећа .
.
К од ччана 15 имамо начелну промјену Koja се састоји у томе да
социјално осигурање дође у исктвучиво законодавство.
Грга Јанкез: Који je разлог да ПТТ везе нису убачене у прву
гРупу?
Дп Хинко Кризман: To je учињено из међународних разлога. To
не треба решавати искључивим законодавством, већ основним законодавством. Даље, у тач«и б) у шестом реду умЈесто „о сузбијању заразних
болести“ ставили смо „о мјерама за .сузбијање заразних болести и за
заштиту народног здравља“. Тиме смо онда обухватили све.
У точ«и 7, на к р а ју , додато je „у оквиру права ф е д е р а и и Ј е .
У п очки 9, трећи ред, умјесто „разграничења ставили смо „територијалних промјена“.
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У посљедњем ставу члана 16, у првој реченици, ставили смо „Приједлог за оцјену сагласности републичких устава и републичких закона
и савезних закона“.
У члану 17 додали смо нови став, који гласи: „Одлуха референдума
je обавезна. Две године од извршеиог референдума не може ce донети
закон или други акт власти противан одлуци референдума“.
У члану 23 брисали смо први став, 1који je гласио: ,,Савезна народна скупштина врши промену Устава“.
У члану 30 умјесго „бирачко право“ ставили смо ,,опште бирачи<о
право“.
У првом ставу члана 28 изоставили смо „преко занатских комора“,
тако да први сгав гласи: „Посланике за Вијеће произвсфача бирају 'као
претставнике својих привредних организација радници и службеници
привредних подузећа и чланови земљорадничких задруга, као и занатлије и занатски радниии“.
У члану 30 додали смо да за члана Вијећа произвођача тпоже бити
биран и произвођач који je изабран у органе синдикалне организације.
Код члана 34 спојени су неки ставови inaiKo смо лш предлагали.
У члан 34 убачене су ггачке 6, '7 и 8 из ранијег члана 35.
У члану 47 унесена je измјена, и гго у првом ставу: „Ако >се текст
за>кона или другог акта, који je усвојило Савезно вијеће не слаже са
текстом усвојеним у Вијећу народа . . . “ .
Члан 48 из.мијенили смо тако да гласи: „Пословник Савезног вијећа
садржи и одредбе о раду Вијећа народа. Ове одредбе важе кад их усвоји
Вијеће народа на одвојеном састанку“.
У члану 56 испустили смо трећи став, који говори о бесплатној
вожњи народних посланика, јер мислимо да то не треба уносити у
Уставни закон.
У члану 57, после дугих разговора о имунитету посланика, усвојили
смо да народни посланик не може бити позван на одговорност, лишен
слободе или кажњен за изражено лшшљење или дат глас у Скупштини.
У чл. 69 брисали смо лрви став, али тго je no приједлогу наших
вијећа. Брисали смо „Комисија може именовати правне стручњаке као
саветодавне чланове“, јер je то унутарња ствар.
Претседник: To може и пословником.
Др Хинко Кризман: У чл. 71, као нову трећу ггочку, унијели смо:
„Издаје исправе о ратификацији међународних уговора и других споразума“.
Даље, долази 4, 5 и 6 како смо јии предложили.
У чл. 74 о избору Претсједника Републике поред садашњег текста:
„За Претсједника Републике изабран je онај (кандидат 1Који je добио
већину гласова“ додали смо: ,;од укупног броја свих народних посланика“.
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У последњем ставу ce каже: „Претсједник Републике полаже од.мах
ло свом избору заклетву пред Савезном народном скупштином у заједничкој сједници оба дома“.
Друго je no нашем приједлогу.
Члан 82, став 1, гласио би: ,,у Савезно извршно вијеће бира ce
30 до 45 народних посланика мз редова чланова Савезног вијећа .
Гојко Гарчевић: Брисан je последњи став, јер je то ствар по■словника.
Др Хинко Кризман: Чл. 83 гласи: „Савезно извршно вијеће има
два или више потпретсједника. Потпретсједнике бира из редова својих
чланова Савезно извршно вијеће.. . .
У посљедње.м ставу ce каже: „Пре.тсједник Републике полаже одмах
Савезног извршног вијећа и на основу претреса може донијети резолуције ц дати препоруке“ додаје ce: „Ако Скупштина у току претреса
установи да неки акг Савезног извршног вијећа није у складу или у
сугласности са законом може га укинути .
To je ново и врло важно.
У чтт 92 извршили смо извјесне промјене. У другом ставу иза
ријечи ГасниваТу с“ додате су ријечи „и укидају , е “ .
Код аутономних покрајина и областа, у члану 113, брисали смо
ријечи „Уставом Народне Републике СрбиЈе , тако да гласи: „Обезбјеђују ce 'Самоуправна права Аутономне Покрајине ВоЈводине и Аутономне Косовско-метохиске Области .
Додат je други став: „Самоуправна лрава аутономне no^pajHHe и
аутономних области утврђују ce Усгавом Народне Републике СрбиЈе .
Претседник: Правилно je тако.
Др Хинко Кризман: HP Србија не дарује и не обезбјеђује, него
•само утврђује.
Димитрије Бајалица: Молим да поново прочитате чл. 30 у вези са
избором произвођача који су изабрани у органе .сивдикалних организација.
До Хинко Кризман: To je исто само у једнини и гласи: „ . . . може
бити биран ih произвођач који je изабран у органе синдшалних opraлизација.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: To je у суштини исто.
Претседник: Тиме би извештај редакиионе комисије био завршен.
Да ли лма лримедаба
Др хинко Кризман: Што ce тиче амандмана друга др Мооковљевића, примљена су два амандмана, a амандман који ce односи на взбор
Вијећа произвођача нисмо могли примити држећи ce начела која смо
у начелној дискусији једногласно усвојили.
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Др Милош Московљевић: Хтео бих једно питаље. Ко ће према овом
Уставном закону отсада вршити амнестију и помиловање? To нисЗи
нигде могао наћи.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Амнестија се даје самозаконом. Према томе, Савезна народна 'Скупштина која доноси законе
једино je овлашћена да донесе закон о амнестији.
Претседник: Поипо више нема примедаба, прелазимо на гласањеу целини. Молим да се изврши прозивка.
Секретар врши прозивку.
(После прозивке)
Претседник: Објављујем да je законски предлог једногласно прихваћен. Сад треба да изабере.мо известиоца за оба законска предлога.
Гојко Гарчевић: За известиоца предлажем друга Мошу Пијаде,
(Прима се).
Претседник: Данашњу седницу закључујем, a следећу заказујем»
за сутра у |17 часова.
(Седница je закључена у 11,40 часова).
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64 seđnica
(S januara 1953)
Početak u 17,10 časova.
Pretsedavao pretsednik Moša Pijade.
Pretsednik: O tvaram 64 sednicu. Poverenik Vlade je drug dr Jovan
Đordević.
Moliim da se izvrši prozivka.
Sekretar Ciojko Garčević vrši prozivku.
Pretsednik: Imamo 'kvorum. Molim da se pročita zapisnik.
Sekretar čita zapisnik 63 sadnice od 7 januara.
Pretsednik: Im.» (Kl primedaba-? (Nema). ,Ja imam da pnm etim
da u zapisnik treba uneti da je Predlog ustavno-g zakona^ jednoglasno
prihvaćen i' da su drugovi Krizman i Garcevic izabrani iza članove
Redakcione komis5je za Predlog zakona o sprovođenju U stavnog
zakona.
Sekretar: Prim am primedbu.
Pretsednik: Predlažem sledeči dnevni red današnje sednice:
1 Izveštai Redakcione komisije o Predlogu zakona o izm enam a i
d o p u n am a Zakona o vojnoj obavezi državljana FNRJ;
2. \Izvešta i Redakcione komisije o Predlogu zakona o ©provođenju
U stavnog zakona o saveznim i republičkim organim a vlasti,
3 P retres P redloga odluke o .poslovnom .redu za d-zbor Pretsednik a
Republike i S av ezn o g &i'zvršnog veća.
Molim dru^a FUipovrća da u im e -Redakcione kom isije podnese
izveštaj o Izm enam a i dopunama Zakona o vojnoj obavezi] držav
ljana FNRJ.
Sulejman Filipovič: U Redakcionoj kom isiji prihvaćene su ti&mene
koje je Z akonodavni odbor Veća naroda predložio, -a uz ,to je usvojena
i izmena* da se u el. 2, stav prvi, 2 red, m esto reči »oficirskim kadrom «
etavi »oficirima«.
14 Билтен законодавних одбора
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Pretsednik: Da li se prim a izveštaj ;Redakcione komisije o P re
dlogu zakona o izm enam a -i dopunam a Zakona o vojnoj obavezi državljiatna FN R J? (P rim a s e ). Ima 1ii tko p r o t i v ? (Nema).
Prelazim o na glasan je u celini' po Predlogu zakona o liamenama i
dopunam a Zakona o vojnoj obavezi državljana FNRJ. Molim sek retara
da izvrši prozivku radi g lasan ja.
Sekretar vrši prozivku.
(Posle prozivke)
Pretsednik: K onstatujem da su svi -prisutni: članovi Odbora glasali
za< Predlog zakona o izm enam a i dopunam a Zakona o vojnoj obavezi
državljan a FN R J i da je prem a (tome ovaj zakonski predlog izglasan u
celini u Zakonodavnom odboru Veća naroda.
Molim d ru g a Garčevića da u ime Redakcione kom isije ipodnese
izveištaj o Predlogu zaikona o sprovođenju U stavnog zakona o saveznim
i republičkim o rganim a vlasti.
Gojko Garčević: 'Naslov ovog zakonskog predloga glasi: »Predlog
zakona o sprovođenju U stavnog zakona o osnovam a društvenog i poli
tičkog uređenja i saveznim organim a vlasti«.
U članu 1, p rvi red, um esto „U stavni zakon o saveznim i republi
čkim organim a vlasti” , stav iti „U stavni zakon o osnovam a društvenog
i -političkog uređenja i saveznim organim a vlasti” .
U članu 3, u prvom redu, -umesto reči »Savezno veće ft jVeće n a 
roda« staviti »N arodna skupština FNRJ«.
U članu 4, iu drugom redu, um esto reči »stalnu kom isiju« staviti
»Komisiju«.
U članu 7, u trećem stavu, 3 i 4 redu, iza reči »planova« 'brisat'
reči »za razrađ iv an je važnih privrednih /pitanja«, jer je to rečeno u
prvom redu ovog stav a.
U članu 8, u 2 redu, radi jasnoće -iza reči »odrede« Ibrisati zapetu.
U članu 9, prvu rečenicu iprvog stav a promeniti- sam o ta k o da
glasi: »Kad završi poslove određene ovim zakonom , -Narodna skup
ština FN R J doneče odluku o svom raspuštanju«.
Članovi 10 i 11 usvojeni su bez izm ena.
U članu 12, u tački (5, 4 red odozdo, iza reči (»postupka« stavili
sm o reč »onih«, a um esto reči »ikoji je« stavili sm o »koje su«. U tački (6,
na kraju, um esto reči »Zavod za iplaniranje« staviti »Savezni zavod
za privredno planiranje«. U tački 8, -u 2 -ii 3 redu, brisati iza reči »poli
tiku« zapetu kao ii rečil »ukoliko prem a odredbam a U stavnog zakona
spadaju u nadležnost federacije«.
Članovi 13 |ii <14 usvojeni su 'bez izmena».
U članu 15, u drugom redu, um esto broja »78« stavili sm o »79«.
U članu 16, u trećem stavu, -prva rečenica m enja se ii glasi: »O
službeničkim odnosim a službenika Savezne n arodne skupštine .rešava

sek retar Savezne narodne skupštine« a ostatak rečenice brisat:. P o 
slednja rečenica trećeg stava postaje stav 4, imenja se i glasi: »Protiv
rešenja sekretara Savezne narodne skupštine i sekretara Saveznog iz
vršnog veća' o službeničkim odnosima m ože se ipokrenuti sam o upravni
spor«.
.
U članu 19, u .prvom ,redu, prvog stava, um esto гес» »Protiv« s ta 
viti » 0 žalbam a protiv«.
U članu 20, u drugoj tački, u drugom .redu,wiza reči. М«к> i da«
staviti »do početka irada Savezne narodne skupštine«. ЛЈ tački 3, u
prvom Tedu iza rečil »dai« stavili sm o »do (p ocetka rada Savezne narodne
skupštine«. U tački 4, u drugom redu, ibnsali sm o геб!> »državne«.
U tački 5 u drugom redu, .brisali ^mo meči »koji sad postoje« a u cetvrtom redu,' K
a »ostaju« stavili sm o eapetu. U tačkS 6, um esto reči
»da postojeće savezne državne« u prvom »redu, pisali sm o »da savezne
upravne«.
U članu 21, u drugom ,redu, u mesto reci »ce svojim propisim a«
stavili sm o »mogu do donošenja saveznih propisa«.
Član 22 usvojen je bez izmena.
U članu 23, u prvom stavu, u poslednjem iredu, um esto xeči »revi
zija f p r e p i s i v a n j e biračkih spiskova« stavili sm o »njihova revizija i
prepisivanje«.
.
U članu 24 u drugom redu, iza reči »organe« .bnsato zapetu.
U .članu 25 usvojili sm o s l e d e ć u (form ulaciju: »Ovaj zakon stupa
na snagu danom p r o g l a š e n j a na zajedničkoj sed m a oba dom a N arodne
skupštine FNRJ«. Ovu formulaciju uzeli sm o iz Zakona o narodnim
odborim a, jer sm o našli da ona bolje o rgovara nego form ulac.ja koja
je ibila predložena. Mislimo da ovu formulaciju treba u s v o jiti. za Pređlog U stavnog zakona.
Pretsednik: Ja n e vidim razloge za tu temenu.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Dordević: To je radi ujednačenja
term inologije.
Goiko Garčević: A k o prihvatim o predloženu formulaciju člana 25
Predloo-a zakona o sprovodenju U stavnog zakona onda m ožem o d ati
Ä
S
V u p r e d n je m članu U stavnog .zakona. Postavili sm o
još neka pitanja u vezi s Predlogom ustavnog zakona.
Pretsednik- Mi sm o izglasali U stavni zakon m sada me m ožem o
vršiti u Z a k o n o d a v n o m odboru nikakve dalje izmene. M ogu se sam o
podneti am andm ani Skupštini
Gojko Garčević: Da ostanem o pri prvobitnoj formulaciji člana 25?
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Dordević: M ože se uneti ta for
mulacija u Zakon o s p r o v o d e n j u U stavnog zakona, a može se to
isto predložiti a m a n d m a n o m n a U stavni zakon.
14*
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Pretsednik: Da Ji se ,p rim a izveštaj Redakcione ikomisije o Predlogu
zakona o sp ro vođen ju -Ustavnog zakona o osnovam a društvenog i
političkog uređ en ja ii Saveznim organim a vlasti? (Prim a se). Ima li
ko p r o t i v ? (Nemaj).
P relazim o na g la san je u celini.
Molim s e k re ta ra da lizvrši prozivku.
|
Sekretar vrši .prozivku.
(Posle prozivke)
Pretsednik: K onstatujem da su svi- 'prisutni članovi Odbora glasali
za Predlog izakona o sprovodenju U stavnog zakona o osnovam a d ru 
štvenog ii .političkog uređenja i o Saveznim organim a vlasti i da je r
prem a tom e, ovaj zakonski ,p redlog jednoglasno usvojen u Zakono
davnom odboru Veća n aroda1.
P relazim o na p retre s P redloga odluke o 'poslovnom redu za izbor
Pretsednik a Republike i: Saveznog izvršnog veća.
Ja sam , uz pomoć drugova iz S aveta za zakonodavstvo, priprem io
predlog o v e odluke, 'i pošto je usvojim o pred loži ćemo N arodnoj skup
štini da je i o n a primi.
U naslovu nism o nam erno kazali: »Predlog poslovnika za izbor
P retsednika Republike .i S aveznog /izvršnog .veća« pošto će .buduća
Skupština poslovnikom regulisati ovo pitanje. Ovo ie sam o Predlog
odluke o poslovnom redu za izbor P retsednika Republike ii Saveznog
izvršnog veća, tako daiise liz sam o g naslova vidi privrem enost ovog akta
koji je sam o za jednu određenu situaciju potreban. Njime se isključivo
reguliše procedura vršenja sam o g izbora.
U odluci im am o p rv o nekoliko zajedničkih odredaba koje važe
i za izbor Pretsednika Republike 6 iza (izbor Saveznog izvršnog Veća.
Zaitim im am o nekoliko propisa o izboru Pretsednika Republike, i neko
liko odredaba o izboru Saveznog izvršnog veća.
Pošto ovo nije zakonski predlog, ne m oram o ni g lasali u načelu,
već 'ćemo odm ah preći n a p re tre s pojedinih članova. i(Čita se član 1).
U trećem redu um esto »Federativne N arodne Republike Jugosla
vije« da stavim o »zemlje«, pošto sm o ovu izmenu usvojili n a osnovu
predloga Redakcione kom isije.
Dr Hinko Krizman: To još nije konačno usvojeno.
Pretsednik: Onda neka o stan e »Federativne N arodne Republike
Jugoslavije«.
Ninko Petrovič: S obzirom na to da je ovo odluka o poslovnom
redu o jednom posebnom slučaju, slučaju ibiranja Pretsednika (Republike
i (Saveznog izvršnog veća, da li je izgodno da tek st zakletve Pretsednika
Republike bude sastav n i deo ove odluke o poslovnom redu. Ja mislim
da bii tom aktu trebalo dati veći značaj i da te k st zakletve Pretsednika
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Republike treba da bude unet u U stavni zakon. MogJi bismo naćii neko
rešenje, ш to üi da ovaj tekst zakletve Pretsednika- Republike lude u
U stavni zakon ili da um esto odluke o iposlovnom redu za izbor P re t
sednika Republike i Saveznog izvršnog veća imamo Zakon za izbor
Pretsednika Republike i Saveznog izvršnog veća.
Pretsednik: Ja bih odgovorio na primedbu druga Petrov&ća>. S m a
tram da nije neophodno i -da Inema -razloga da tekst zakletve ulazi u
Ustavni zakon. Dosad su tekstovi' -zakletvi uneseni u poslovnike, a i
tekst zakletve Pretsednika Republike ući će u poslovnik. I ovo je p o 
slovnik 'koji se tiče isključivo izbora' Pretsednika Republike ii Saveznog
izvršnog veća .1 sasvim je -logično da iu tom poslovniku .bude tek st
zakletve koju će -položit' posle svog izbora Pretsednik Republike. M i
slim da se tim e ne um anjuje značaj iove zakletve. |Što 'je Odluka o
■poslovnom -redu za izbor Pretsedmi-ka Republike > Saveznog izvršnog
veća napravljena za ovaj izuzetni slučaj, druga je stv ar. To je dokum enat sprem ljen za ovaj m om enat i njim e se u ređ u je sam o -pitanje
izbora Pretsednika Republike i Saveznog izvršnog veća. Z ato je sasvim
logično da ovde bude ii. tekst zakletve koju ,p olaže Pretsednik Republike.
Nemam o razloga da tekst zakletve stavljam o u Ustavni zakon.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Ovo je sam o odluka
Skupštine o poslovnom redu za izbor Pretsednika Republike i Saveznog
izvršnog veća.
Pretsednik: Svaki poslovnik ikojii Skupština usvoji za nju je zakon.
Ninko Petrovič: Ipak mi se čini da zakletva Pretsednika Republike,
da tekst te zakletve ne trebai da bude u odluci o poslovnom -redu, s ob
zirom ina njen značaj.
Pretsednik: Zakletva ima svoj iznačaj, ali n e sm eta da se njen
tekst nalazi; u odluci o poslovnom redu.
Ninko Petrović: Kada u poslovnik ikoji će doneti buduća Skupština
uđe tek st zakletve ikoju -polaže Pretsednik Republike, onda će ova
odluka o poslovnom redu ići u akta.
Pretsednik: Da, tada će ova odluka otići u akta.
Sulejman! Filipovič: Da li -treba da stoji -»Narodna skupština FNRJ«
ili treba staviti »Narodna skupština Federativne Narodne Republike
Jugoslavije«?
Pretsednik: Možemo da ostavim o kako je u tekstu.
Dr Miloš Moskovljević: Ja bih hteo sam o da izjavim da se sla
žem s iprimedbom druga Ninka Petroviča o tom e da nije m esto tekstu
zakletve koju polaže Pretsednik Republike u ovakvoj odluci o poslov
nom redu. U čl. 2 američkog U stava izričito stoji: -da- Pretsednik Re
publike .pre nego što preuzm e vršenje svojih funkcija polaže sledeću
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zakletvu i zatim se citira tekst te zakletve. Tako stoji u am eričkom
U stavu još ođ ipre 166 godina.
Sulejman Flilipović: lU 'Americv im aju drugi način (izbora iPretsednika nego što je to kod nas.
Poverenik vlade FNRJ dr ‘Jovani Đordević: Drugi je slučaj P re t
sednika u Am erici; njegova je funkcija drukčija od funkcije našeg
Pretsednika.
Pretsednik: Funkcija Pretsednika SAD nem a sličnosti s funkcijom
našeg Pretsednika Republike. Pretsednički S’stem u /Americi je d ru k 
čiji. O .takvom sistem u kod nas nem a ni trag a. Ja ne vidim da išta
sm eta da tekst 'zakletve koju polaže p retsednik Republ’ke, lbude u
Odluci o poslovnom redu. Zašto je potrebno to unositi u U stavni zakon.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: 'Moderniji ustavi Ine
unose tek st zakletve.
Dimitrije Bajalica: O vaj poslovni red k o rstić e m o sam o za o v aj
sadašnji izbor Pretsednika Republike i Saveznog izvršnog veća, a već
u m aju m esecu im aćem o nove izbore istih o rg an a iii nov .poslovnik
koji ibu de donela Skupština regulisaće p itan je teksta zakletve.
Pretsednik: M ožda će se onda d at' neki drugi tek st zakletve.
Dimitrije Bajalica: M ožda ćemo i odbaciti polaganje zakletve.
Pretsednik: 'Neće se odbaciti 'polaganje zakletve P retsednika Re
publike. iU U stavnom zakonu piše da (Pretsednik Republike posle (iz
bora polaže zakletvu. Da li s e slažete s itnm da tek st Izakletve o stan e
u ovoj Odluci o poslovnom redu? (Slažem o se). P rem a itome, član
1 je usvojen ibez izm ena.
1
Prelazim o na čl. 2. (Čita).
Ima li prim edaba? (N em a).
Prelazim o na čl. '3. (Čita).
Znači da s e p r e t s e d n i k veća i sek retari sm atraju više-m anje 'Iz
bornom kom isijom koja rukovodi izborim a za Pretsednika Republike
i za Savezno (izvršno veće.
Grga Jankez: M ožda hi bilo bolje reći da sek retari pom ažu pretsednicima' oba veća prilikom izbora.
Pretsednik: To i piše.
Grga Jankez: Pretsednik pitai kod glasanja ko je z a , a sek retar
vodi zapisnik. M ožda bi bolje bilo reći da sekretari' učestvuju u ruko
vođenju izborom Pretsednika Republike.
Pretsednik: Sekretari pom ažu pretsednicim a u rukovođenju, p re 
b ro jav aju glasove, dele listiće itd. S ek retari n e m ogu da učestvuju k a o
pretsednici u rukovođenju izborom, a sam .izraz »pomažu« .pokazuje
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da sekretari učestvuju u ftom poslu, ali kao pomagači (pretsedmcima.
Ne znam zašto da 'kažemo da sekretari učestvuju u rukovođenju iz
borom Pretsednika, 'kad oni ustvari ne rukovode, već .pomažu. Om
ustvari pomažu pretsednicima, vrše ipomoćne radnje. Prima 'li se kako
je predloženo? (Prima). Član 3 usvojen je ibez izmena.
Prelazimo na član 4. (Čita).
Dimitrije Bajalica: (Na koji način pretsedavajući utvrđuje da Hi1 je
prisutan dovoljan broj narodnih poslanika svakog doma za izbor Pret
sednika Republike i Saveznog izvršnog veća?
Pretsednik: Prozivkom ili ibrojanjem. Sekretari će čzbrojati -ko
liko je prisutno narodnih poslanika.
Grga Jankez: Da li je potrebna odredba da narodni poslanici' do
svršetka glasanja i objavljivanja rezultata neće napuštat; dvoranu?
Pretsednik: Vrši se prozivka, dele se listići; (potrebno je da ipostoj i red na toj sednici, ne može da bude šetnje, jer se_ u Iprotivnom
može desiti da neko dva jputa glasa, da dva puta' dob5je (glasački listić.
Ako neko od početka nije :bio u sali može da uide, javiće (se> za teč,
tražiće glasački listić. Nema smisla da se za vreme izbora izlazi iz sale.
Gojko Garčević: Ja mislim da bi ovde trebalo precizirati da se
prozivkom utvrđuje da Ü je prisutan dovoljan broj. narodnih poslanika
svaikog doma.
Pretsednik: Prozivka poslanika trajala bi dva sata, posle toga ibi
došlo glasanje. Sedniea bi u tom slučaju (trajala vrlo dugo. Nije po
trebno, mislim, prozivkom utvrđivati 'broj 'prisutnih 'narodnih poslanika.
Ima li još primedaba? (Nema). Prima li se kako je pročitano?
(Prima). Član 4 usvojen je bez izmena.
Prelazimo na član 5. (Čita).
Gojko Garčević: Možda bi u prvom stavu trebado ostaviti da naj
manje 20 iposlanika imaju pravo da predlože kandidate za Pretsednika
Republike kao i kandidatski! listu za izbor Saveznog izvršnog veća.
Mislim da tu treba dodati reč »najmanje«, tako da se zna' da lje to
najmanji broj poslanika kojii imaju ipravo da predlože.
Pretsednik: Smatram da nije potrebno stavljati reč »najmanje«.
Prima li se kako je predloženo? (Prima), član 5 usvojen je bez
izmena.
Prelazimo na član 6. (čita).
Zašto je potrebno ovo »saglasno odredbama ovog poslovnog
reda«?
Poverenik Vlade FNRJ dr Uovan Đordevi^: (Mislilo se na to da
je svakog kandidata predložilo najmanje 20 ,poslanika. Ispred -reči '»sa
glasno« možemo brisati zapetu.
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Pretsednjik: M ogli ibismo da dodam o na* k raju .poslednjeg stav a:
» i to onim redom kojim su predloženi«. 'Ne, to nije (potrebno & obzi
rom da tu odredbu .imamo u elanu 8.
Ima lii još prim edaba? .(Nema). P rim a Ji se ičlan 6 s «Um da se
u drugom stavu, 2 red, ispred reči »saglasno« 'briše zapeta-? (Prim a).
Prelazim o na elan 7. (Čita). Ima li prim edaba? {Nema), član 7
se prim a bez izmena.
Prelazim o n a član 8. (čita:).
Mislim da u prvom staivu, prvi red, 'treba st a vriti u jednini »gla
sački listić«. (Prim a se). Ima li još prim edaba? (Nema). (Onda član
8 usvajam o s tim da u prvom stavu, prvrii /red, um esto reč' .»glasačke
listiće« stavim o »glasački listić«.
Prelazim o oai' član 9. (Čita).
Sulejman Filipovič: Znači d a na glasačkom Jistiću treb a podvući
ime kandidata za koga se glasa.
Pretsednik: T reba podvući ime kandidata za koga se glasa, a ako
se glasa p r o t i v onda se p recrta ime kandidata. Ako se nijedan kan
didat i. ine podvuče i1 ne p recrta 'znač’ da ise onaj (ko je g lasao uzdržao
od glasan ja. Ako je na listi sam o jedan kandidat, pa se itaj kandidat
i ne podvuče i ne p recrta, onda. .taj glasački listić n e važi. A ko se p re
crta cela lista znači da se taj uzdržao od glasan ja.
Ladislav Ambrožič: A ako neko neće da g lasa?
Pretsednik: Ako p recrta imena kandidata znači da se uzdržao od
glasanja, a ako je na listi sam o jedan kandidat pa se ili itaj jedan k a n 
didat precrta', onda znači da je g lasao p r o t i v .
Ninko Petrovič: Ako ne podvuče nijednog kandidata na listi, već
upiše na listiću novog kandidata, k ak o se to sma-tra ?
Grga Jankez: 'Onda taj .listić n e važi, jer kandidata za Pretsednik a
Republike treba da predloži' 20 narodn'h poslanika.
dr Rade Pribićević: Ako je na lističu sam o jedan kandidat, pa se
taj kandidat ii ne podvuče i ne p recrta?
Pretsednik: U tom slučaju g lasački listić ne važi.
Grga Jankez: Ako je n a glasačkom listiću ime sam o jednog k an 
didata, pa se to ime i ne podvuče i ne precrta, sm atra se da je to uzdr
žavanje od glasanja. A ko na glasačkom jlist'ću ima imena nekoliko
kandidata, pa s e m jedno ime i. n e p recrta i n e podvuče, sm atra se
isto tako da je to uzdržavanje od glasanja.
Gojko Garčević: Ako se ni jedan kandidat na> glasačkom listiću
i n e podvuče i ine p recrta, onda -to znači' uzdržavanje od g lasanja.
PretsednSk: M ožem o da spojim o 2 ii 3 sta v ovog člana, pa da k a 
žem o ako se p recrtaju sv a im ena kandidata ili se imena kandidata niti
podvuku, niti p recrtaju , da to znači iuzdržavanje od glasanja.
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Dr Hinko Krizman: Ako je na listi jedan kandidat i taj kandidat
■se i' ne precrta i -ne. [podvuče, onda .to znači uzdržavanje od glasanja,
a ako se to ime precrta1onda je glasanje p r o t i v .
Poverenik Vlade iFNRJ dr Jovan Đordević: Ja mislim da itreba
usvojiti da ako se im jedno ime kandidata i jne podvuče ii ne precrta
dai to znači uzdržavanje od glasanja, a ako se precrtaju imena svih
kandidata onda znači da se lnije ni glasalo. Dovoljno je da predvidimo
dve do tri situacije.
Pretsednik: M ožemo staviti da glasa z a time što podvlači ime
kandidata, p r o t i v glasa t;me što precrtava ime kandidata, iai ako i
ne precrta i ne podvuče nijedno ime, onda to znači uzdržavanje od
glasanja.
Prem a tom e, izostavili bismo 2 stav u kom e se (kaže: •»Precrta
vanje imena svih kandidata znači uzdržavanje od glasanja», a na kraju
trećeg stav a iim esto »oglasiće se nevažećim«, m ožem o staviti »znači
uzdržavanje od glasanja«. Prim a lii> se član 9 sa ovim izm enam a?
(Primai).
Prelazim o na član 10. (Čita).
Gojko Garčević: Da li je potrebno u trećem redu iza reči »listiće«
staviti zapetu?
Pretsednik: Potrebna je zapeta zbog toga što na k raju limamo
»u glasačku kutiju«.
Fadil Hodža: Mislim da će zadržavati prozivka narodnih posla
nika rad i spuštanja glasačkih listića u g.asačku kutiju. iPn:!ikom g la 
san ja 1945 godine ii5 1946 godine ovo je prilično zadržavalo s obzi
rom na to da su poslanici sedeli nai raznim mestima u sali.
Pretsednik: Pretsedavajući može da opomene narodne poslanike pre
nego što počne prozivka da se pripreme^za> glasanje.
Ima ui prim edaba? (Nema). Onda, član 10 usvojen je bez izmena.
Prelazim o na član 11. (Čita).
Gojko Garčević: U članu 74 U stavnog zakona u formulaciji »od
ukupnog broja poslanika N arodne skupštine« doda U sm o ispred reči
»poslanika« reč »svih«, pa mislim da i u poslednjem redu ovog člana
ispred reči »poslanika« treba staviti »svih«.
Pretsednik: D vo možemo da usvojim o. Ukupan broj poslanika. N a
rodne skupštine znači ukupan broj svih poslanika. i(Prima se). Član 11
usvojen je sa izmenom koju je predložio drug Garčević.
Prelazim o na član 12. (Čita).
Sulejman jFilipović: Zašto je tekstu zakletve potrebno da stoji
»za dalji napredak«. 'Mislim da može da stoji sam o »za napredak«.
Pretsednik: Zašto da ine stoji »za dalji napredak«? N e poriče se
dosadašnji napredak.
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Sulejman Filipovič: Pa to se podrazum eva ako kažem o »za n a 
predak«.
Pretsednik: P o što drugih prim edaba nem a, prim a li se član 12'
kako je predložen? (Primai).
Prelazim o n a član 13. ( 0 4 a).
Ako nem a drugih prim edaba ja ibih predložio da u prvom iredu
um esto reči »Posle p o lag an ja zakletve« stavim o »Posle svršenog iz
bora«. (Pnirna se). P rem a tom e, člarn 13 je usvojen s predloženom
izmenom.
Prelazim o na član 14. (Čita).
Ladislav Ambrožič: Zašto je potrebno da se Savezno izvršnoveće bira javnim g lasan jem ?.
Gojko Garčevič: Mislim da izboru Saveznog izvršnog veča tre b a
da prethod'i odluka Skupštine kojim će se ustanoviti i utvrditi b roj
kandidatskih lista.
Pretsednik: O dgovoriću n a p 'tan ja koja su postavili drugovi G ar
čevič i Ambrožič.
'•
D vadeset narodnih poslanika im aju p rav o da predlože kandida-tsku
listu za izbor Saveznog izvršnog veća, n arav n o da :to m ože da učim
ii više poslanika, ali je potrebno n ajm an je 20. Grupa od n ajm an je 20
narodnih poslanika' sm a tra ć e da u Savezno izvršno veće treba da fudu
ti iii ti ljudi, tak o da sam im brojem im ena jlica za ikoja sm atraju (da
treba da udu u Savezno izvršno veće, ustvari, određuju i ibroj članova
Saveznog izvršnog veća. D ruga g ru p a poslan'ka m ože tak o d e predlo
žiti svoju Hstu koja ima b ro j kandidata iza Savezno izvršno veće u
granicam a zakona, ta k o da će s e sam im opredeljiva njem za ovu ili
onu listu ustvari opredel jivat' i' za broj ikoji s e predlaže. Disku tov a ti
pre predlaganja kandidatskih lista o tom e koliki bro j članova treba
da lima Savezno -izvršno veće, mislim da je (nepravilno i :to iz dva irazloga. Prvo, to se n e bi slag alo sa odredbom da sv ak a kandidatska
Usta m ora sad ržav ati n ajm an je 30 a n ajv iše 45 kandidata, a svakoj
grupi od n ajm an je 20 poslanika daje se p rav o da predlaže 35, 37, 40
ili 45 kandidata.
Gojko Garčevič: J a mislim da »bi treb alo uneti u Poslovni red da
še prethodno utvrdi broj kandidata za -Savezno izvršno iveće.
Pretsednik: Ako se neznaju im ena -lica k o ja se predlažu, disku
sija o ibroju kandidata' bila bi prazna. N a osnovu čega iće neko da pred
loži da u Savezno izvršno veće treba da uđe 35 članova? Na osnovu
čega ću diskutovati, naprim er, ja, pa bilo -da i sa-m učestvujem -u ne
koj g ru p i koja po-dnosi predlog da treb a izab rati 43 članova? N a osnovu
čega ja tre b a da predložim 43 čkma, a neko drugi 35 članova? Čime
se m ogu ubediti ljudi da treba izabrati baš 143 člana, a ne 35 ako s e
ne bi išlo po listi, po ličnostim a.
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Prilikom sastavljanja kandidatskih Usta treba voditi računa da u
Usti 'budu zastupljeni pretstavnici svih republika, da u tom e postoji
neka srazm era, treba1pri .tome voditi računa $• o političkom kriteriju mu,
itd. Zato ja mislim da istovrem eno s predlogom kandidatske liste .treba
predložit') i «broj članova, jer kada se predlože i imena onda se predla
že i broj članova, onda je izbor konkretan, tek tada se m ože .videti
kako izgleda (predlog. Mislim da drukčije ne ide.
Ladislav Ambrožič: Treba da bude određen broj kandidata za
Savezno izvršno veće.
Pretsedriik: ‘N a osnovu čega će Skupština dai donese odluku da
u Savezno izvršno veće treba birati 30, 35, 40 ili 45 ljudi? Šta će Skup
štini služiti kao kriterijum za to?
Ladislav Ambrožič: Služiće kao kriterijum značaj toga itela i po
slovi koje ono treba da obavlja.
Pretsednik: Uzimajući u obzir .značaj Saveznog izvršnog veća od
ređuje se da ono m ože imati 30 do 45 -članova. lAko Skupština donese
cdlluku da treba da bude 35 članova, to značril da nijedan kandidat preko
tog 'broja ne može da dođe na kandidatsku listu.
Gojko Garčević: Ako budu iznete dve kandidatske liste s nejed
nakim 'brojem kandidata, onda će se glasati po obema listam a pa kakose reši.
Pretsednik: Može da 'bude i pet kandidatskih lista, i da nijedna
lista nem a jednak broj članova. Jedna grupa poslanika' sm atraće da
- je dovoljno 30 članova Saveznog izvršnog 5v eća, druga grupa će sm a 
trati da je potrebno 32 člana, trećai m ože smatrati* da je dovoljno 35
članova itd., pa neka se poslanici prilikom iglasanja opredete prem a
imenima tih kandidata i za njihov broj.
Grga Jankez: Mislim da je to političko pitanje kakav će ibiti s a 
stav ovih kandidatskih lista jer pri tom e treba voditi računa kako su:
zastupljeni pretstavnici. pojedinih republika u tom telu, itd. Mislim da
je .pravilno da tim e što glasam o za određenu listu glasam o istovre
meno i za određen broj članova Saveznog izvršnog veća.
Gojko Garčević: Meni se čini da su dva razloga za u tv rđ iv an je
broja članova» Saveznog izvršno veća: prvo, ibroj članova ovog tela
treba da bude toliki' da 'bi se .poslovi (mogli uredno obavljati; |drugo„
pitanje izbora ličnosti. Ova dva pitanja su povezana.
Dr Miloš Moskovljević: Meni se čini da je veoma široko postav
ljeno da se odredi koliki će broj članova ući u Savezno izvršno veće.
( J e d a n g l a s : Nije tako široko!), ostavljeno je tako široko da s e
prem a prilikam a m ože uzim ati n ajm an je 30 a najviše 45 kandidata,
Broj će se uzimati prem a političkim prilikam a, ali u danom momentu
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jednog dana biće pot reib no da se odredi koliki će se 'broj članova S a
veznog izvršnog veća birati. Ko će to odrediti?
Pretsednik: Odrediće predlagači.
Dr Miloš Moskovljević: Predlagači jedne liste odrediće broj čla
nova Saveznog izvršnog veća, a predlagači d ru g e liste odrediće drugi
broj članova (Saveznog izvršnog veća. Dopušta se i m ogućnost da
liste im aju nejednak -broj kandidata. Ja 'mislim da onog dana kada se
bude ibiraJo S avezno izvršno veće .treba, neko da predloži, ili sam pretsedavajući ili nekoliko poslanika, d‘a- treb a ibirati toliko i toliko članova
S aveznog izvršnog veća. Recimo, 'bira se 40 kandidata i svi ipredlagači
m oraju Uneti 40 kandidata u sv e i iste.
M ene više interesuje odredba ovog člana 14 u kom e se kaže dai
se članovi Saveznog izvršnog veća biraju javnim glasanjem . Molio
bih Pretsednika da objasni zašto se ipredlaže da s e S avezno izvršno
veće bira javnim glasanjem , kada se predlaže, ii to sm o ovde i u sv o 
jili, da se P retsednik Republike bira tajnim glasanjem , a 5i Pretsednik
Republike ii S av ezn o izvršno veće su o rg an i (Skupštine. P o sam oj (ši
rini i važnosti poslova mislim da Savezno .izvršno veće nije ništa niže
cd (Pretsednika Republike, i z a to sm atram da ibi i Savezno izvršno veće
trebalo birati tajnim glasanjem , utoliko p re što je procedura predvi
dena za jav n o glasanje, po mom mišljenju, vrlo nezgodna. iU Poslov
nom redu se k aže da ipo predlogu kandidatskih listai ipretsed avaj ući
•ipita da li im a i drugi-h predloga, pa ako ih nem a onda istavlja na g la 
san je predložene liste, saopštavaijući im ena predlagača i imena k a n 
didata, a ako jbude bilo nekoliko kandidatskih -lista, onda će бе čitat ii
im ena svih (predloženih kandidata, vrši-će se prozivka radi (glaisanja
-po pod netim .listama itdl Д к о se pr.i-likom g lasan ja po iprvoj listi vi-di1
da je većina za tu listu, onda; mislim da n e bi ni treb alo glasati, p o
drugim listam a. Mislim da prilikom izbora Saveznog izvršnog veća
m ožem o usvojiti istu proceduru koju sm o usvojili i prilikom predla
g an ja kandidatskih lista od stra n e predlagača za izbor Pretsednika
Re-publike.
Preftsedniik: (Evo 'zašto s e predlaže jjavno (gl-asanje iza S avezno
izvršno veće. Mi- sm o u U stavni zakon tuneli da» je g lasan je za P re t
sednika Republike tajno, a za članove S aveznog izvršnog ^veća nismo
to rekli'. P rem a tom e, U stavni zakon n e traži ta jn o g la san je za izbor
Saveznog izvršnog veća. To je form alno pitanje, jer Skupština m ože
da reši da se tajnim glasanjem -bira i Saivezno izvršno veće. U stavni
zakon to n e brani, nije izričito rečeno da se članovi Saveznog izvršnog
veća m oraju b irati tajnim glasanjem . M eđutim, razlika između P re t
sednika Republike п Saiveznog izvršnog veća je u tom e .što je Savezno
izvršno veće p rlič n o veliko telo od 30 do- 45 ljudi. To, istina, nije
vlada, ali je to jedan specijalni odbor Skupštine, a Skupština nikada
nije sv o je odbore birala tajn im glasanjem . Skupština nikada nije ni
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vladu birala tajnim glasanjem, nego je javno dala mandat nekome da
obrazuje vladu ,i kada je on došao pred Skupštinu ii objavio imena čla
nova vl.ade, Skupština je j.a-vno diskutovala o .tome. Ja ne vidim ra
zloga da se tajnim glasanjem bira Savezno izvršno veće.
Drugo, ;što se tiče (broja članova Saveznog izvršnog (veća, :ja
.ponovo podvlačim da je diskusija o ibroju članova Saveznog izvršnog
veća faktički prazna diskusija) dok se ne zna ikoji .ljudi dolaze u obzir,
kakav je sastav po republikama, po političkom memlu, po sposobnosti
za rad, litd. Tek ikada se vidi predložena lista onda će moći da se
oceni da li je predlagaič Vodio dovoljno ‘računa o svim momentima
koji su odlučujući i za izbor ličnosti ,i- za ibrojni sastav. Tek kada Iće
se videti ilista u celim, tek onda će .ljudi1moći da se lopredele frli ine
za tu listu, .a diskusija o ibroju, diskusija o lome da ili .u Savezno iz
vršno veće treba birati 35, 37, 40 ili viiše ljudi ibila bi jajpstraktna.
Ima li još primedaba? (Nema). Prima li se član 14 kako je pred
ložen? /(Prima).
Prelazimo na član 15 (Čita).
Gojko Garčević: Može li se diskutovati o kandidatskim listama,
u pogledu ličnosti?
Pretsednik: Ako se ,nekome ne dopada predložena lista, on treba
sa još 19 drugova da sastavi' rfTugu. Može se i zahtevati1 od grupe
predlagača dai učine neke izmene u predloženoj listi.
Gojko Garčević: Proizlazi da Skupština glasa .po prijemu predloga
kandidatskih lista.
Pretsednik: Nije to frontovski zbor pa da se usvaja kandidatska
lista. Po prijemu predloga kandidatskih Usta pretsedavajuć: stavlja na
glasanje predložene J>iste po 'redu po ikome su podnesene. Glasaće se
prvo za listu koja je prva podnesena, zatim za drugu listu ti tako Te
dom . Na Ikra ju se objavljuje rezultat Iglasanja. Iako je prva lista do
bila očiglednu većinu, ipak je potrebno da se Jvidi- [Koliko su glasova
dobile i ostale liste.
Dr Miloš Moskovljević: Ja bih postavio pitanje zašto se ovde
milje postupilo kao što se' postupilo pri izboru narodnih vodborniika.
Na taj način imiaü 'bismo tajno glasanje. Kazali bismo da na listi mora
biti toliko i toliko predloženih kandidata, a glasači ibiraju koga hoće,
podvlače ’li precrtavaju kandidate, biraju onoliko koliko je određeno.
Pretsednik: (Mislim da nema razloga ibirati ovakvo telo tajnim
glasanjem. Nećemo ni Pretsednika Skupštine 'birati1tajnim glasanjem,
nemamo za to .razloga. Od toga pravimo izuzetak pri lizboru Pret
sednika Republike, ali je to potpuno izlišno i za biranje Saveznog
izvršnog veća ili skupštinskih odbora.
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Dimitrije Bajalica: S obzirom na sve one elem ente o kojima treba
voditi 'računa prilikom predlaganja lista, mislim da je ovde jaivno g la 
sa n je neophodno, glasa se za -listu u celini.
Dr Hinko Krizman: I ja mislim da treba ostaviti javno glasanje.
Kada .postoje -razne političke grupe, onda ib-i svaka grupa p red 
ložila svoje ljude. U našem parlam entu n e m ože ibUi reči o različitim
političkim 'grupam a, kod n a s m ože biti reči o različitim mišljenjima
o pojedincu da 1' treb a da 'bude predložen ili ne. P o treb n o je da se
unapred zna ikakva se lista predlaže. M ožda treb a odrediti neki rok
za podnošenje lista.
Pretsednik: O stavljeno je dovoljno vrem ena za dogovor o kan
didatskim listam a. Čak <i kad bude predložena jedna lista, potrebno
je dati pauzu da Jjudi' m ogu da d ’skutuju, da nzmenjaju svoja mi
šljenja, da im aju v rem ena da predlože neku drugu listu. Ne ibi bilo
pravilno da se jedna g ru p a ikoja je unapred pripremala predlog (kandi
datske liste fiavorizuje n a ta j način što bi se ostali onem ogućili da
d.aiju svoje predloge. Svaka g ru p a od 20 poslanika ima p rav o da pred
loži ikandidatsku iistu. Ja mislim da <bi treb alo dati (i1 neku pauzu d'a
ljudi p o razg o v araju , da prodiskutuju,. da sa sta v e neku drugu listu.
M ožda ibi trebalo u ovom članu naglasiti to <đai p retsedavajući posle
podnošenja liste određuje odm or čak i kad je podnesena sam o
jedna tista.
Dr Hinko Krizman: Bolje je da se pauza da za podnošenje lista.
Pretsednik: Nije dovoljno reći da se pauza d aje za podnošenje
lista. Jedna grupa će predložiti listu, zatim iće d ru g a g ru p a tražiti pre
kid sedniee da predloži dru g u listu dtd. M ožda ibismo mogji dati ovakvu
form ulaciju: »Posle 'podnošenja kandidatskih lista, pa bilo da/ je podne
sena sam o jedna llista, pretsedavajući će dati dužu ipauzu rad i sp o ra 
zum a među poslanicim a o (predlaganju lista«. — Ne, ja mislim da tn
ovo ibilo nepotrebno, odustajem od predloga.
Dr Hinko Krizman: Mislim da to ne treb a da. ulazi .u predlog ove
odluke. To može sam pretsedavajući da kaže u toku sedniee.
Grga Jankez: IMožda n e ibi bUo loše uneti tu form ulaciju.
Pretsednik: Teško je form ubsati :zašto se (daje pauza.
Poverenik Vlade /FNRJ dr iJovan Dordević: Ne mora da se formuliše zašto se d aje pauza. Dovoljno je reći sam o da s e [daje pauza.
T reba naglasiti da će tu pauzu pretsedavajući d ati p re prelaska na
glasanje.
Pretsednik: M ožem o o v ak o da tkažemo: »Posle podnošenja k an 
didatskih lista, m a to (bila i sam o jednai lista, pretsedavajući (će dati
odm or. K andidatske liste imogu se predlagati ii posle odm ora sv e do
prelaza na glasanje.«
I
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Grga Jankez: Bolje je reć1' da je p re prelaza ma glasanje p retse
davajući dužan da da pauzu.
Gojko Garčević: iDa li .bi bilo bolje da se odmor da iposle objavljiv
vanja da se prelazi na izbor Saiveznog izvršnog veća, ikako ib> poslanici mogli da se konsultuju o predložim a kandidatskih lista. U ovoj
odluci čak ibi se m oglo ii precizirati koliko ta pauza traje.
Grga Jafnkez: Pošle te pauze znači trebalo bi dati još jednu pauzu,
•da bi se videlo da ili ima ijoš nekih predloga. .
Gojko Garčević: iPretseclavajući objavljuje da se prelazi na izbor
Saveznog izvršnog veća i objavljuje da određuje odmor od 1 Ио* 2
sata, da hi se narodni poslanici konsultovali г u nastavku sednice pod'nek svoje kandidatske liste, ida je to krajnji m om enat d o koga se
mogu pod neti predloži kandidatskih lista.
Pretsednik: iNe vidim šta se dobiva tim e ako pretsedavajući ob
javi Ida se prelazi na n’zbor Saveznog izvršnog veća i da daje ipauzu od
2 sata da hi se narodni poslanici sporazumeli o podnošenju kandidatskih
lista. Ta pauza hi prošla, sednica bi se nastavila :i pretsedavajući foi
rekao da je prim io idve ili' tri kandidatske liste koje glase (tako* i tako,
a onda hi se pristupilo glasanju. Mi hoćem o nešto .bolje. P o našem
mišljenju pretsedavaijući treba da objavi da je na redu izbor Saveznog
izvršnog veća i da svaku kandidatsku listu m ora predložiti najm anje
20 poslanika, onda će pozvati ko hma predlog neka g a podnese. Predlagači će pod neti jedan, dva «В tri predloga koje su pripremili unapred.
Zatim |će pretsedavajući dati pauzu da hi se poslanxi upoznali s p red 
loženim listam a, da možda predlože i četvrtu i petu Hstu.
Gojko Garčević: Meni izgleda da bi ovaj način koji ja predla
žem -bio politički »zražajniji, spontaniji.
Pretsednik: IVaš predlog ne daje m ogućnost za d'iskusiju. Disku
s ija se svede na diskusiju u kuloarim a i kada se posle pauze podnese
predlog kandidatske liste, onda je gotovo, glasa se. P o ovom e kako
se predlaže iprvo se podnose kandidatske liste i daje m ogućnost da se
ljudi sporazum evaju o eventualnom izostavljanju nekih ljudi s liste,
mogu da ubede predlagače da treba^ jzostaviti ovog lifli onog, pa ako
to ne postignu m ogu podneti svoju listu.
Grga Jankez: P raksa je da se svi predloži dostavljahu pismeno. Ako
sam o pretsedništvo dob'je jedan prim erak predložene liste i pročita
imena kandidata, teško će Ibiti 'poslanicima d ržat’ u glavi 40 ljudi koji
su predloženi:. Ne znam da li bi trebalo unetil da svaki poslanik treba da
dohije po jedan prim erak predložene kandidatske liste.
Fadil Hodža: Može zabeležiti imena.
Pretsednik: Teško je uneti odredbu da grupa od 20 poslanika treba
>da umnoži predlog kandidatske l1ste u 600 pri m era ka. Pretsedavajući
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može dvaput da pročita predlog kandidatske liste, pa posle toga p re
glasanja još jedanput da pročita predlog.
Grga Jankez: Mislim d a ne 'bi bilo loše da svaki poslanik dobije
po jedan prim er a-k predloga kandidatske Jiste.
Lidija Šentjurc: S obzirom na to da je Pretsednik Republike več
izabran k ad a se bira Savezno izvršno veće, p itan je je da Hi će se
Pretsednik složiti s -listom koja je predložena. M ožda će biti potrebnoda se p:ta pretsednik Saveznog izvršnog veća da li1se slaže s predlo
ženom listom.
Pretsednik: U stavni zakon n e predviđa sag lasn o st Pretsednika s
predlogom kandidatske liste, prefcsedmku Saveznog izvršnog veća o staje
kao i svakom drugom poslaniku da kaže u diskusiji da li se slaže ili ne
s predloženom listom ili da se ne slaže sam o s ntekim predloženim kandi
datim a. Sam a kandidatska lista, odnosno predlog kandidatske liste ne
može zavisiti od m išljenja pretsednika Saveznog izvršnog veća. P retstedni-k m ora da radi s članovim a Saveznog izvršnog veća k o ji budu
izabrani, a on, ako se n e slaže s nekim aktom , im a m ogućnosti da
obustavi njegovo izvršenje ili1da stv a r iznese pred Skupštinu.
Ninko Petrovič: Nije rečeno šta treb a da piše na glasačkom listiću.
Pretsednik: N em a glasačkih listićai kada se javno glasa. -Može s e
glasati z a ii p r o t i v .
Gojko Garčević: U sam o j proceduri g lasan ja mislim da ibi bilo
bolje napraviti pauzu posle prelaska na ovu tačku dnevnog reda. T o
bi 'bilo bolje što se tiče dem okratičnosti i spontanosti.
Pretsednik: Ja ne 'znam da li treb a praviti dve pauze. Neka Odbor
odluči o tome. ,Ja lično insistiram n a ovoj jadnoj pauzi. Ja želim da
dođe do sporazum a medu ljudim a, da se da m ogućnost ljudim a koji
rfisu pripremili, kandidaitsku listu, a koji nisu zadovoljni itom predlo
ženom listom, da m ogu da se; skupe i da podnesu svoj predlog. U o
stalom , j.a m ogu da primim d dve pauze.
Ladislav (Ambrožič: (Mislim da ine tre b a dati ni jednu, n i dve
pauze.
Gojko Garčević: P rak tičn o mi ćem o im ati istu situaciju imali d v e
ili jednu pauzu.
Pretsednik: M ožem o form ulisat: da po prijem u predloga kandidat
skih lista pretsedavajući pita da li im a i drugih predloga, a o n aj ikohoće m ože da zatraži od pretsednika da odredi pauzu ra d i sastav ljan ja
drugog predlogai kandidatske liste.
Lidija Šentjurc: U članu 16 stoji da će se g lasan je vršiti p o p ro 
zivci, usmenim izjašnjavanjem z a ili p r o t i v određene liste o zn a
čene im enom p rv o g kandidata, a p rv i kandidat m ora 'biti izabrani P re t
sednik Republike.
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Pretsednik: Glasai se z>a celu listu.
Grga Jankez: Izabrani Pretsednik Republike nije na predloženoj
kandidatsko j listi.
Pretsednik: Pretsednik Republike se ne stavlja na te tu za izbor
Saveznog izvršnog veća.
Grga Jankez: Da li jedno isto lice može biti na čelu sve tri liste
koje se predlažu?
Pretsednik: Pročitaće se imenai kandidata n a predloženim kandi
datskim listam a. P re glasanja pretsedavajući će pročitati imena kandi
data i pređi aga ča lista.
Grga Jankez: Druga« je situacija ikad iposlan'k traži od pretsedavajućeg da odredi pauzu radi predlaganja druge kandidatske liste, a
druga je situacija kada se samom odlukom predviđa ta р аш а.
Pretsednik: Ako se kaže u odluci da se posle zakletve Pretsednika
Republike bira Savezno izvršno veće, to ne znač^ da čim se proglasi
Pretsednik Republike i položi zakletvu, da će pretsedavajući odm ah
reći da se sednica nastavlja i-da je na dnevnom redu izbor Saveznog
izvršno0" veća. Jasno je da će m orati da da pauzu posle prozivke koja
je 'trajala duže vrem ena >radi glasanja za Pretsednika Republike.
Poverenik Vlade FNRJ dr Jovan Đordević: Form ulacija je takva
da izgleda da se odmah posle polaganja zakletve Pretsednika Repu
blike prelazi na .izbor Saveznog izvršnog veća.
Pretsednik: Po ovoj formulaciji ne znači da između ta dva izbora
nem a odmora, već znači, sam o to da se posle izbora Pretsediyka Repu
blike i polaganja zakletve ibira Savezno izvrsno veće. M ožda t e m o
mogli dati ovakvu formulaciju člana 13: »Posle izvršenog izbora P re t
sednika Republike N arodna skupština b r a Savezno izvrsno veće«. Ova
stv a r je propisana i. Ustavnim zakonom. U o v o j formulaciji » p o se
svršenog izbora« podrazum eva se i polaganje zakletve. Nece m k o p o sle
izbora Pretsednika Republike i n j^ o v o g proglašenja п polaganja za
kletve, odm ah da pređe na izbor Saveznog izvrsnog veća. Očigledno
je da iće se tu dati duža pauza. Ja. mislim da d a n 15 treba da usvojim o
u prvobitnoj formulaciji, a sam i poslanici se m ogu sporazum eti da
traže pauzu ako im je potrebna.
Ja im am ikonkretan pred.og.
.
P rvo u toku diskusije o članu 15 dait je jpredlog da se -izmeni' elan
13 Član 13 glasi* »Posle svršenog izbora Pretsednika Republike N a
rodna skupština hira Savezno izvršno veće«.
Druo-o, predlažem da član 15 usvojim o ibez izm ena, onako kako
je predložen. Prim a li se? (P nm a).
Prelazim o na član 16. (Cita).
Ima li prim edaba? '(Nema).
15 Билтен законодавних одбора
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Prelazim o na član 17. (Čita).
Grga Jankez: iNa dve ili tri liste može da bude gprvi predloženi k an 
didat jedno isto lice.
Pretsednik: M ože jedno lice da 'bude ipredloženo n a sv e tri 'liste,
ali će biti izabrano n a jednoj listi. P retsedavajući će objaviti da se prvo
glasa za listu 'koju su .predložili ti i ti -kandidati', a .poslanici neka n a
prave zabelešku. Z at;m će p retsedavajući reći da će se glasati za p re 
dloženu listu ikoju su predložili ti i' tri' poslanici1, a na ikojoj se nalaze ti
i ti kandidati. Posle ovoga p retsed av aju ći će pitat', k o je z a prvu listu,
zatim će pitatrii iko je z-a drugu listu, pitaće ko j e / p r o t i v, .Iko se
uzdržao od glasanja.
Gojko Garčević: M ožda je izlišno g lasat' za druge liste iako se vidi
da je p rv a lista dobila ogrom nu većinu.
Pretsednik: P otrebno je videti' koliko je svaka lista dobila glasova.
Dr Miloš Moskovljević: Meni i to nije jasno. Ako se izvršilo g la
sa n je za prvu Hstu i utvrdilo da je on.ai dobila ogrom nu većinu, da je
m alo glasalo protiv te liste, zašto tada glasati i za dru g e liste. To ne
razum em . Jaj razum em da se ta k o postupi ako ibi bilo ta jn o glasanje,
a ne vidim razloga da se ta k o postupa kada se javno glasa.
Dr Hinko Krizman. Treba da .postoji jedan izborni čin za, sve liste,
Pretsednik: Tako je.
U drugom redu člana 17 u m esto »kandidatom « treb a stavitil »kan
didate«, to jest množinu.
Ima li još prim edaba? (N em a). Prim,a ti se član 17 s tim da se u
drugom ,redu um esto »kandidatom « stav i »kandidate«? (P rim a).
Prelazim o n a član 18. (Čita). (P rim a se).
Sad m ožem o odrediti zajedničkog lizvestioca za oba odbora. D ru
govi iz Saveznog veća odredili su Đ uru S alaja, pa mislim dai i (rm m o
žem o usvojiti da on bude izvestilac, odnosno predlagač Predloga odluke
0 poslovnom redu za 'izbor iPretsednika Republike i Saveznog 'zvršnog
veća. Isto tako, treba da odredim o ii jednog člaha Odbor,ai da radi na
usaglašavanju teksta Predloga odluke zajedno s drugovim a iz Saveznog
veća. -Prima li se? (P rim a).
Za zajedničkog izvestiocai o Predlogu odluke o poslovnom redu za
izbor Pretsednika Republike ii S aveznog izvršnog veća određen je Đ uro
Salaj. P rim a li se da u redakcioni odbor uđe dr Hinko K rizm an? (Pnuna).
Predlažem da sledeći sastan ak Zakonodavnog odbora održim o u
subotu, 10 jan u ara, posle sednice Veća naroda. iNa toj sednicii ću ja
k a o izvestilac pročitati odborski izvesta j o [Predlogu u stavnog zakona
1 o Predlogu zakona o sprovođenju U stavnog zakona. Da li s e slažete
s ovim predlogom ? (Slažem o se).
(S-edmca je zaključena u 19 časova).
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54 sednica
(29 decem bra 1952)
P očetak u 18,15 časova.
Pretsedavao pretsednik Zakonodavnog odbora Saveznog veća dr
Josip Hrnčević.
Pretsednik: O tvaram današnju sjednicu Zakonodavnog odbora.
Molim druga sekretara da izvrši prozivku.
Sekretar dr Jerko Radmilović vrsi prozivku.
Pretsednik: Izvršenom prozivkom utvrđeno je dai im amo kvorum a.
Pretsjednik Saveznog vijeća: Narodne skupštine dostavio nam je na
pretres Prijedlog ustavnog zakona. Za svog povjerenika Vlada je
odredila druga dr Leona Gerškovića.
_
Predlažem da na dnevni red stavim o pretres ovog prijedloga i da
pređem o odmah na diskusiju u načelu.
Riječ ima dr Šnuderl.
Dr Maks Šnuderl: Drugovi narodni1poslanici, kada čovek želi da
govori o ovom Ustavnom zakonu doveden je u opasnost da z b o g reči
priznanja ne bude stvaran, a sigurno da, n e bude m M i c a n Ja (bih,
međutim , h te o da budem i- jedno Adrugo, pa cu zbog to g a nastojat» da
što realnije istaknem neke bitne elemente ovog zakonskog predloga.
Uopste govoreći, teško je naći reci koje bi m ogle izraziti vehemu
i daljinu perspektiva ovog zakona,, a koje bi bile adekvatan izraz svega
onoga što nam ovaj veliki tekst daje.
Svi projekti do pretposlednjeg, sadržavah su sam o propise o o r 
ganim a državne vlasti, zbog čega sm o zakon nazivali organskim zako
nom Sadašnjem projektu, kao -i pretposlednjem, dodat je uvod od 42
članova To ne znači da se ranije radUo bez onoga što je sada sadržano
u tfm članovima Ne, to se pretpostavljalo, jer su načela, koja su sažeto
izražena u uvodu Predloga ustavnog zakona, sadržana i u Opštern
zakonu o narodnim odborima kao i u Zakonu o upravljanju opštenarodnom (imovinom od stran e radnih kolektiva. M eđutim, tim e što su ova
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načela uneta u ustavni zakon, zakon je pretežno dobio k arak ter so cija
lističkog ustavnog zakona, p restao je da bude sam o org an sk i zak o n r
ipostao je ustavnim zakonom i prem a m aterijalnim principima našeg
ustavnog (poretka. A to je, :p o mom m išljenju, velika stv ar. M a koliko
mi tražiili po ustavim a svih država i ipo m nogobrojnim francuskim u s ta 
vima od 1789 god. nadalje, mi bism o uzalud tražili: ta k v e odredbe
nećemo naći: u čitavom stoleću konstitucionalizm a, pa nii sada. To je
prirodno, prvo, zbog to g a što nije bilo društveno-produkcionih odnosa
koji bi iziskivali ta k v e p rav n e norm e, a drugo, zbog to g a, što buržoaski
svet n e želi društveni poredak kojii iziskuje ta k v e norm e, iako se u
buržoaskim ustavim a rado slika n ešto što u stv arn o sti n e postoji, kao,
naprim er, p ra v o na Tad, -ravnopravnost itđ. O vaj U stavni zakon, prem a
tom e, pretstav lja jedno upravo pionirsko delo, da upotrebim najskrornniju reč za tu veliku stv ar.
Drugovi, m i sm o živi svedoci razvitka socijalističkog društva.
Socijalistička d ržav a ne n a sta je tim e što ona u svom nazivu nos:' reč
»socijalistička«. Mi sm o (na putu u socijalizam ) dosada prošli i svesno
izgrađivali tri faze:
1. P rv a faza bila je p risv ajan je vlasti cd s tra n e radnih m asa. U
toj fazi ispoljavai se vlast radnog naroda *— a to znači M arks-Engelsov a
diktatura p ro letarijata — u vidu nasilja prem a buržoaskoj klasi, ikoja
drži vlast i ekonom ske pozicije. Ali već ti to j prvoj fazi izbija p rav n o
osećanje naroda. iNapr., već u jesen 1941 godine Posavski odred p ro 
pisuje (krivične propise, a slovenački partizani' donose ra z n e fpravne
akte; d ik tatu ra p ro letarijata ubrzo se ispoljava i u form i i na osnovu
jednog uređenja putem o rg a n a i pravila. Prirodno, u toj fazi n e m ožem o
još govoriti o socijalističkim odnosim a, iai sv ak ak o m ožem o govoriti o
bezuslovnoj nuždi, (koja revolucionarno priprem a iuslove Iza buduću
socijalističku izgradnju.
2. D ruga faza obuhvata učvršćivanje vlastit r.adnog naroda. No
silac vlasti se m enja. Sredstva za proizvodnju p o staju opštenarodna
svojina u raznim procesim a nacionalizacije. Ta se sredstva koncentrišu
u rukam a države, ikojima se u pravlja putem d ržav n e adm inistracije.
V last se izvršuje uglavnom centralističkim načinom ; jer u d em okrat
skom centralizm u dobi ja ju p rev last centralistički elem enti. T reba prvo
srediti, privredne odnose, o jačati radničku iklasu i naučiti radne m ase
upravljanju opštim poslovim a. O vaj proces bezuslovno povlači, k ao p ri
rodnu posleđicu, jačan je vlasti u saveznom cen tru i u republičkim cen 
trim a, jačan je birokratskih tendencija zbog nem ogućnosti šireg i du
bljeg razv o ja dem okratskih elem enata, ’ to k ak o u vršenju lokalne
vlasti, tako i u odnosim a opštenarodne svojine. Na ovom stepenu zau 
stav io se razvoj socijalizm a u SSSR; ojačala je centralna vlast, razvio
&q birokratizam i birokratija, ugušeni su dem okratski elem enti u lokal
nim o rg an im a, uništena sam o u p rav a *—■ ukoliko je ona još postojala
na osnovu Lenjinovog ustava. Boljševička p artija pretvorena u biro230

knaitski državni' mehanizam, a društvo pretvoreno u državu au to k rat
sko0, i apsolutističkog1 tipa, negirani su principi m arksizm a-lenjin.zm a
o diktaturi iprolet ari jata i o odum iranju države u korist društvenih for
macija. D iktatura proletarijata pretvara se ju nasilje birokratizovane
boljševičke .partije i policije.
.
, .
N ajteže protom jeste, međutim , to sto se ovako stan je sm atra
socijalističkim i u nauci, što sve sovjetske političke nauke ideološki i
teoretski analiziraju ovo stan je kao ideal socijalističkog d ru št\ a, nanoReći time nepopravivu štetu čitavim generacijam a m eđunarodnog prole
tarijata, k o ji će ovo negativno iskustvo, n a kraju k rajev a odbaciti afc
koji tim e gubi veru u m ogućnost ostvarenja socijalističkog društva,
kao što u procesima, ä la Slanskil gubi veru u socijalističku .pravdu.
D ruoa faza 'koja se naziva i »državnim socijalizmom«, isto tak o
još nem a ni form u ni sadržlnu socijalističke države, ali je ona u našim
uslovima bila ,preduslov i ipočetni stadij za, prelazak na p rv e form e soci
jalističke države. Na k ra ju ove faze kod n as vec počinje da u savete
ulazi društveni elem ent i da jačaju prava lokaln h o rg an a vlasti.
Ni treća faza socijalističkog razvitka sam a p o sebi jos ne znaci
jednu savršenu socijalističku državu, ali ona znači njene p rav e efekt,vne
ilem ente. D ržava predaje iz svojih ruku opstenarodnu imovinu u ruke
društvenih zajednica - radnika, organrzovanih u privredm m preduzećima a sam a pridržava sebi sam o opšte kontrolne funkcije ii određivanje
osnovnih oroporcija Na ta j način niče privredno sam oupravljanje p ro 
izvodnim sredstvim a k o je je u Zakonu o upravljanju opstenarodnom
im ovinom dobilo s v ii pravni izraz. Decentralizacijom kom pentencija
ožM jSje politička sam oupravnost lokalnih organa, dob,jajuci svoj
7oi/0nu O narodnim odborima. Sam oupravljanje
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d ^ n i dfuštveni organi. Čitav niz državnih o rg an a postaje društvenim
o r a n im a naročito na .području socijalnog osiguranja i prosvete. Na
t a f način sm an ju je s ^ e^ n o s t d r ž a v e ^ a jp o ^ a v a d e la tn ^ t d ru štv en ii
form acija — država odumire. To je proces tieetauzacije. игкташга p ro
le t™ ja ta ispoljava se u vidu privrednog i ,p olitičkog sam oupravljanja
radnog nar<^ ap red,
ustavnog zakona norm ira kao ustavnu norm u.
D rugovi to je p rv i put n istorij' ustavnosti!
Љ m « a država još no naziva sebe socijahstickom državom , jer
ie to s a m o jedna zajednica, u ikojoj država više nem a sv o je o rgane, u

SАли- f KYo S-nravai međutim
i — , moglir nazvati:
i M .»**
»m.
Federativna SociRepublika Jugoslavija n eg o što Sovjetski Savez sebe. naziva
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Savezom Sovjetskih Socijalističkih Republika. U Sovjetskom Saivezu,
n a m e , nalazim o socijalizam sam o u imenu države.
U skladu sa osnovnim društvenim prom enam a izgrađen je či-tav
sistem državnog organizm a, ikoji om ogućava dalji -razvitak tih osnov
nih društvenih odnosa. A da ove prom ene zn ače sociološka fakta, o
tom e n e itreba ovde ni govoriti, mi to znam o. Znam o da milioni radnika
svakodnevno sam ostalno o stv aru ju društveni proizvod, a znam o i to da
naši narodni odbori iz dana u dan sv e sam ostalnije vrše svu vlast na
svom području. Zbog toga o v aj zakonski predlog ništa ne eksperim entiše 'i ništa p ro g ram sk i ne u tv rđ u je, što ne bii bilo već ostv aren o u m ate
rijalnoj osnovi našeg d ru štv a. A, k ao što k aže d ru g K ardelj, on oslo
bađa one društvene snage, koje u dosadašnjem ustavnom stan ju msu
bile slobodne, da se m ogu dalje razvijati.
Sve ovo je osnovno, a sv e ostalo, što je izgrađeno na toj osnovi,
prirodno da je u skladu sa njim . Polazeći od principa suvereniteta
radnog naroda, koji se deetatizacijom sv e više i više ispoljava u s a 
mom društvu, potreb n o je d a se pri form iranju državnih o ig a n a o
k raja logično, o rg an izacio n o izgradi1 princip jedinstva vlasti,
ua 1
zam : o rg an i vlasti — o rg a n i uprave, sad a m ože da: otpadne. ,Vlada i iz
vršni odbori p o staju suvišni. Svu vlast vrši suvereni radni narod1pu em
skupština i n a rod »ih odbora'. A :za izvršenje odluka- on s tv a ra je no
svoje uže telo, izvršno veće, čiji je zad atak da- d in g u je radom РРГ^У
nog ap arata, koji postoji za stru čn e (poslove iz onih nadleznos i, 1 _
u ovoj fazi razv o ja d ržav a još zadržava za sebe. Zbog toga se siri
i povećava rad N arodne skupštine, a tim e se nam eće p otre a a n
rodni poslanici dobiju veći značaj. Oni stv arn o treba da pos anu c
gati svojih izbornih srezo v a odnosno g rad o v a, п. (to Пе sam o svoja
birača, nego i njihovog lokalnog pretstaivn-čkog te la^ Om o n e '
mogli biti, Ikada bi ih b ira o odbor, jer jbi) u tom slučaju pret-s av j
sam o ta j odbor. A kada su oni izabrani neposredno od birača, a ksio vrem eno postaju i odbornici sreza odnosno grada, onda su om s var
delegati) i pretstavnici sv o g izbornog područja .1 rad e u im e s
n’ištva i njegovog političkog p retstavničkog tela. I to ustavno
s j
služi na čast ovom zakonskom predlogu.
.
.
Realistička osnova ovog zakona ogleda se i u novom insititutu[in
dividualnog Pretsednika Republike. Mi im am o tu sreću, sto nm am o
takvog čoveka, dok neki naro d i d ržav e lu taju, tražeći p rav ac 11 sp
sobne Jjude, da ih sta v e n a krm ilo zemlje, jer njim a sede n a fgi
nesposobni slabići. To je čovek k o ji je stupio u borbu sa n a j j a č i m nepr
jateljem -u istoriji, sa okupatorom , i vodio naše narode, -spro vodeći is o
vreme-no i ujedinjavanje naroda, k o je su njihove vođe vodile u bia ou
lački r a t; čovek koji je energično prelom io sa d r ž a v o m u Jkojoj
gledali lideal socijalističke držaive; čovek, koji, s t o j e ć i jodlucno^ na po
zieiiam a nezavisnosti naših n aro d a, odbija sv ak o p o tčinjavanje ■u J
sili i n e plaši s e od n a jja č e m istične sn a g e V atik an a; ta j covek 1 1
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dividualm votla naše sudbine, zvao se Pretsednikom Republike ili ne, jer
g a takvim čine istorija i neograničena ljubav i poverenje svih g rađ an a.
U stanova Pretsednika Republike odgovara, dakle, faktičom stanju, a
o n o što čoveku imponira, to su neobičo skrom na prava, 'koja ovaj
U stavni zakon daje Pretsedniku Republike, sam o ono što treba da se
zapiše: vojska, diplomatija ^ pretsedavsnje Saveznom izvršnom veću,
b e Z iprava veta, bez <prava sankcionisanj'a zakona, bez prava naiimenovanja sa,radnika 'itd. Pretsednik Republike nije ustavni faktor. Jasno
ј^г onaj koga ćemo ja i svi vi hirati .za Pretsednika Republike, 'ima
u našim srcim a nadležnosti koje ovaj zakon ne 'treba ni da inu daje.
Ja ću sada, drugovi, preći- na neke kritičke primedbe, koje nem aiu za čili da um anje značaj ovog zakonskog predloga kao Mag-na
C h a r ta soć' alističke države, nego imaju za cilj da, po mom ^ h v a 
tan ju , doprinesu učvršćenju ovog njegovog k araktera, ,a« ja već una
pred izjavljujem da ću u načelu [glasati za ovaj zakonski -predlog.
P re svega, ovaj zakon ne ibi- treba.o više da govori^ o suvereni
tetu republika, nego sam o o pravimai republika. Državni suverenitet
pripada sam o federaciji, kao izraz samostalnosti, nepotcmjenosti i ne
zavisnosti prem a 'bilo kojoj drugoj snazi u svetu. O vaj suverenitet je
pravna kategorija. Društveni odnos toga suvereniteta je suverenitet
radnog naroda, koji je faktička društvena snaga, oslobođena u NarodnoSslobodilačkoj borbi i razvijena Revolucijom sve do danas. №
možemo donekle govoriti i o narodnom (nacionalnom) suverenitetu
kao jednom obliku suvereniteta radnog naroda, zbog toga s to su nase
republike form irano na nacionalnom p rm cp u . Suverenitet radnog nar
roda i nacionalni suverenitet društvene su a ne » p ra v n e kategorije.
Suverenitet republike, dakle država, međutim, faktick. n e postoji. Ako
sm o o tom e još m ogli govoriti u g o re pomenutoj drugoj faz. razvitka,
d an as sigurno to više ne -možemo. D anas je potpuno prezive.a teorija
o tom e da .republike prenose svoj suverenitet n a federaciju, koja na
taj način dobija sadržm u svojih prava, jer . .federacija sv a p rav a prim a
neposredno od radnog naroda od njegovog suvereniteta. Dalje .su
više je republika potčinjena federaciji . prem alo p rav a crna u odnosu
n a lokalni organe vlasti, da bi se jos m oglo govoriti, o suverenitetu
republike, tj. o državnom suverenitetu kao, pravnom izrazu. Isto tako,
n i s a v e z n a država u odnosu na narodne republike ,mje suverena jer
je suviše vezana na saradnju republika - zavisna od njihovog ucesca
u form iranju svoje volje. Njen suverenitet postoj, sam o u odnosu na
spol ini svet. Ja neću analizirat sva ograničenja narodnih republika,
koia su sadržana u ovom predlogu, ali sm atram da naglašavanjem
republika, m i,'pored svega drugog, ističemo etatizam , koji se de facto
ruši Suverenitet država čtamca u federativnoj drzav! jeste ostatak
buržoaskog shvatan ja; to je sta ro sporno pitanje k o je je u hurzoaskim zem ljam a rešeno na š etu suvereniteta tih državica, i u njiho
vim uslovim a figurira sam o jos k ao ukras. Priznajući' naše republike
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k ao države, m i n e treb a pojam države da vezujem o za pojam su v e
reniteta; u .pogledu federalnih država to se može. Ja «bih ;vas po tsetio
na reci druga Tita iz njegovog prv o g govora u oslobođenom Z agrebu,
kada je rekao da naša federacija » . . . nije splet malih d ržava, nego
federacija im a više k arak ter .administrativni, k arak ter slobodnog uprav
ljanja sobom«; da naša federacija n e razdvaja, nego spaja.
Drugi princip, na jkoji foih ovde hteo u k ratk o da se osvrnem jeste
način biranja Veća proizvođača Savezne n arodne skuoštine. 0 ovom e
se diskutovalo na* sastanicim a naših naučnika, pisalo se o tom e u n o 
vinam a, a sam i nacrti ovog zakona ukazivali su na priličnu neodređe
nost u tom pogledu, jer sm o im ali ukupno tri varijante. Ja sm atram ,
da i ovo poslednje rešen je, p rem a kome s e u pojedinim privrednim
oblastima-, biraju narodni poslanici prem a »broju proizvođačkog s ta 
novništva«, ne zadovoljava. Pored toga, što se tim e uvodi jedan apso
lutno neodređen pojam , to jest oko 14% miliona proizvođačkog s ta 
novništva, a to znači g o to v o čitav o stanovništo, n astaje i pitanje, šta
se dobi ja tim pojm om u odnosu na pojam »stanovništvo«. Ja sm a tra m ,
da žene i d&ca proizvođača nisu saodlučujući faktor pored sam ih p ro 
izvođača. Zbog toga1, tako ja sm atram , jedino je pravilan princiip, ikoji1
postavlja Opšti zakon o narodnim odborim a: u okviru privrednih obla
sti neka biraju proizvođači p retstav n ik e za Veće proizvođača poprivrednim org an izacijam a prem a ibroju radnika. Radnička 'klasa je
jedinstvena, a sam o oni jkojii proizvode treb a da ibiraju i 'budu birani.
K riterijum društvenog proizvoda i broja« proizvođača je jedino m o 
gući kriterijum , a svi ostali pokušaji, 'izraženi) u raznim projektim a,,
im aju za cilj da prikriju jednu dru g u tendenciju, koja nem a veze sa.
postulatom proizvođača. Ja sm atram da se ova* tendencija sastoji u
zaštiti prestiža većih republika :i u onem ogućavanju da privredno razv i
jenije pokrajine im aju više pretstav n ik a, n eg o Išto ibi to o d govaralo
njihovom broju stanovnika, a tu tendenciju ja n e mogu da shvatim .
Meni je žao što o v aj zakonski pro jek t daje osnova za takvo tum ačenje.
Im am još jednu načelnu prim edbu ikoju !bih (hteo da u ovoj disku
siji posebno naglasim . Predlog ustavnog zakona d aje državnim sek re
tarim a pravo, da u okviru posebnog ovlašćenja donose pravilnike
i uputstva, dakle opšteobavezne p rav n e propise. D ržavni sek retar nije
org an pretstavničkog tela — izuzev D ržavnog sek retara za inostrane
poslove, ikod koga pak o v o n e dolazi u obzir •— on nije ni narodni p o 
slanik. P rem a tom e, p rav o donošenja pravnih propisa prenosi se na
lice ikoje pripada državnoj administraciji), državnom aparatu. Na ta j
način se vređa princip jedinstva vlasti, (jer svu vlast vrši ‘Savezna
narodna skupština sam a i preko Saveznog izvršnog veća, Pretsedm štva
Republike i saveznih o rg an a u p rav e (član 14). 'Ne inože se, dakle, de
legirati jedan o rg an uprave, dia* sam vrši vlast putem donošenja opšteobaveznih pravnih propisa. Načelo jedinstva vlasti je članom 94 povređeno. P ostoji pored toga još jedna okolnost, koja, po m om shva234

tanju, ne dozvoljava da državni sekretari propisuju pravilnike i uputstva, a 1 to je, što su propisi vrhovnih organa uprave obavezni za n a 
rodne odbore u izvršavanju saveznih poslova. Na 'taj nač'.n narodni
odbor, -kao org an vlasti, vezan je na propis državne adm inistracije.
Ovim se n e vred*a sam o osnovno načelo sam oupravljanja narodnog
odbora, već im se vezuju ruke u donošenju dopunskih i sam ostalnih
propisa. Jasno je, međutim, da -treba davati narodnim odborima iuputstva i pravilnike radi jedinstvenog poslovanja u pitanjim a iz savezne
nadležnosti, ia,li, sm atram , da bi ovakve propise .trebalo d a donosi
isključivo Savezno izvršno veće, a na piedlog državnog sekretara.
Ja sam vas, drugovi, vec dosta zadržao izlaganjem svojih po
gleda na predlocr saveznog ustavnog zakona. Završavam ove svoje reči
izrazom priznanja i zahvalnosti svima onima, koji su *ако savesno
radili na ovom projektu i izražavam nadu dai će ovaj zakon pružati
osnova i potstrek za dalje razvijanje naše socijalističke dem okrati je.
Pretsednik: ko želi dalje riječ? (Ne javlja se niko). Pošto se niko
ne javlja, dajem riječ drugu Kardelju da odgovori n a prim jedbe dr.
M aksa Šnuderla.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Što se tiče pitanja s u 
vereniteta narodnih republika ja ne .bih imao ništa .pro iv toga da. пм
taj sta v izbacim o iz zakona. Mi sm o o tom e diskutovah. Moj stav je
i anije -bio da bi bilo pravilnije da taj termin ne unosimo oj [Ustavnu
zakon M eđutim, mislilo se tu, pre svega u tom e smislu, da federacija
štiti suverenitet .narodnih republika. Znaci, tu se nije mislilo n a su v e
renitet prem a federaciji, već na suverenitet nacija, koje su ujedinjene
u okviru Jugoslavije prem a s p o lj n je m svetu. |U tom smislu ta form u
lacija je opravdana. No, ipak <n>
zbo« 'тесе Jasnosh
— stv arn o bilo bolje da promemmo tu formulaciju.
Sto s e tiče izbora za Veće proizvođača, ne bih ise složio sa d ru 
gom Žnuderlom. Tačno je d a su postojale razn e varijante u to g led u
tih izbora. M eđutim, poslednje dve varijante, za koje drug Snuderl
sm atra da su donesene pod utteajem nekih velikih гериШ са upravo
ja sam dao, i to p re svega zbog toga sto za d ru g e var,j;ante nism o
mogli naći tehnička rešenja, Mi sm o se sa ranijim predtoz.m a nash u
u veom a teškoj situaciji u pogledu pronalaženja ehmckih resenja i
nam a je, na k raju krajeva,, izgledalo da ,bi ipak M o najprostije n a j
jednostavnije da svedemo stv ar na broj stanovništva po republikama.
M eđutim , ja se slažem da ta varijanta pohtick, i naeem o nije dobra,
zato sm o se o d lu č * za drugu, jako raje lako sprovodljiva U pogledu
birania nrema broiu proizvođača ih prem a hroju p ro iz v o đ a č k a s ta 
novništva m i sm o već u početku, u prvim analizam a, konstatovaS da
će se teško moći utvrditi ,b roj proizvođača na selu jer ta m o ,rad» c«la
porodica. ,Na k raju krajeva, dos. sm o na to da Ibi najlakše rešenje
dao b roj proizvođačkog stanovništva onako k ak o to stoji n rezu lta
235

tim a našeg popisa. Tu nisu potrebne nikakve računice, ikoje uvek mogu
bit: subjektivne, a u zakonu s e m ogu tačno navesti: izvori Lz Ikojih -će
se uzeti -te brojke. I k ad sm o jedanput stali n a stanovište da u pogledu
seljačkog stanovništva nem am o drugog izlaza nego da uzm em o pro
izvođačko stanovništvo, onda sm o sm atrali da jedinstvo sistem a 'traži
da la j 'isti princip prim enim o i u .pogledu industriskog stanovništva,
radničkog stanovništva. Inače, ustvari sam unutrašnji odnos ništa se
ine m e n ja ako ikažemo (»broj proizvođača« (idi. »broj proizvođačkog
stanovništva«, jer su razlike izm eđu brojčanog odnosa jednog i drugog
vrlo 'beznačajne. Stoga ibih ja bio za to da mi o stanem o n a form ulaciji:
»■prema ibroju proizvođačkog stanovništva«.
U pogledu p rav a državnih se k re ta ra da donose p rav n e propise,
meni se čini da ćem o, ako odustanem o od tih jprava 'koje zakon d aje
državnim sekretarim a, Savezno 'izvršno veće pretvoriti u neku vrstu
upravne vlasti ikoja će se m orati baviti često Н veom a sitnim p ita
njim a državne uprave. Sem lo g a , dime ćem o prebaciti na Savezno 'iz
vršno veće svu odgovornost za k o n k retn e postupke d ržavne uprave,
Čime ćemo ustvari umanjiti* m ogućnost kritike takvih postupaika i borbe
g ra đ a n a protiv .takvih postupaka, s obzirom n a nužni au toritet Ikoji,
će vrhovni državni! organi u svakom slučaju imati. S d ru g e strane,
■mi ćem o tim e olabaviti vezu između 6aiveznog izvršnog veća i N a
rodne skupštine, jer će se Savezno izvršno veće — um esto da p re svega
bude politički tu m ač odluka i intencija 'Narodne skupštine prem a d ržav 
noj upravi — pretvoriti sam o u o rg an uprave i početi da izbegava ne
posredni 'kontakt i tesnu poli'tičku povezanost s N arodnom skupštinom .
Ja mislim da je !z a n a s bitno da 'ipak u (Saveznom izvršnom veću g le
dam o direktni o rg an N arodne skupštine, da se oslobodimo sh v atan ja
da Savezno izvršno veće treb a da bude nova vlast u staro m smislu, a
d'a državni sek reta ri budu sam o neka v rsta pom oćm ka to g i— da tako
kažem — kolektivnog m in istra k o ji se zove Savezno izvršno veće.
Mi se sa Saveznim izvršnim većem približavam o skupštinskom
s'stem u, mii tim e črnimo p rv i korak ika prebacivanju svih izvršnih funk
cija na Skupštinu. Mi n e lidemo do-ikraja n a tom putu — što je sasvim
razum ljivo s obzirom na kokretnu situaciju u kojoj se nalazim o i na
' sadašnju etapu našeg razvitka — ali, Imeni! se čini, nije isključeno da
ćem o u doglednoj budućnosti učiniti i ta j korak, tj. da ćemo od^ S a
veznog 'izvršnog veća preći n a pojedine odbore (Narodne skupštine
koji će neposredno vršiti izvršnu vlast u im e N arodne skupstine. No,
taj proces bismo sam o usporili >ako ibismo oduzelii državnim se k reta
rim a p rav o da donose izvesne p rav n e propise. Ja ne v’dim nikakvu
opasnost u tom e da državni sek retari donose tak v e p ro p :se. iPrvo, oni
su u to m e vrlo ograničeni i m ogu donositi sam o o n e p rav n e propise
n a ikoje ih ovlasti 'Ш direktno zakon ili uredba Veća na osnovu nekog
skupštinskog -zakona. iNa ta j način njihovo propisivanje b 'će veoma
o g ran ičen o i, po mom m išljenju, biće sam o n a korist izgradnje jednog
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sistema državne uprave koji će odozdo do gore biti- pod kontrolom
masa i podvrgnut kritici masa.
Pretsednik: Da li još ko traži riječ? ( D u š a n D i m d n i ć : Molim
za riječ.) Ima riječ drug Diminić.
Dušan [Diminić: U načelu se slažem sa ovim objašnjenjem, ali
samo radi razjašnjenja nekih pitanja uzimam ovdje riječ.
Prvo, meni nije dovoljno jasno zbog čega se u sklopu Saveznog
vijeća- uvelo ovo delegiranje poslanika koje 'biraju pretstavnička tijela
republike. Ne mislim time da ne (bi- trebalo da 'bude delegiranih posla
nika, već mislim da jbi М о zgodnije da Savezno vijeće bude !bez ;tih
delegiranih poslanika, da bude tijelo koje pretstavlja direktno birače,
narod, .a« da delegirani .poslanici pretstavničkih »tijela -republika ne uče
stvuju u radu i ne (budu članovi Saveznog ivijeća, već da učestvuju
u -radu Vijeća naroda i da se tamo izjašnjavaju o pojedinim prijedlo
zima. Prema* tome, mislio sam da bi sastav Saveznog vijeća bio čistiji,,
jednostavniji. A ičim?' irm se diai ni praktične potrebe ne bi zahtijevale
ovakav sastav Saveznog vijeća, jer kad je na dnevnom redu neko od
pitanja koja treba da prethodno 'i uporedo rješavaju pretstavniei re
publika, onda 'bi oni 'to mogli da čine. Inače, dolazimo u izvjesnu situ
aciju da .ti delegati glasaju i dva puta, a možda ibi bilo još nekih kom
plikacija.
Drugo pitanje koje sam. htio da dotaknem jeste organizacija dr
žavne uprave. Tu mislim više na ono što će se dogoditi u republikama
nego u saveznom okviiru, ali to .možda vrijedi i za savezni okvir. ^J.a>sam
na osnovu nekih dosadašnjih praktičnih iskustava postavio sebi (pi
tanje: da li je oportuno i pravilno da se skoro čitava privreda nalazi
u jednom državnom sekretarijatu za privredu. Mislio sam pritom na
ročito na probleme naše poljoprivrede, koji su još prilično otvoreni i zahtijevaće više diskusije i raznih rješenja. Naročito mii Ise (čini, kadi bi
se u republičkim ustavima analogno postavilo, da može na rtaj način
doći do zapostavljanja poljoprivrede, naime da nećemo imati jedan
organ koji bi', u neku ruku, koordinirao 'izvjesna nastojanja, koji ibi
izvjesne inicijative prihvatao u smislu daljnjeg nastojanja na izgradnji
naše poljoprivrede koja, kao što sam rekao, još (traži mnoga rješenja..
Dakako i ovaj Ustavni zakon postavlja da se mogu zakonom ustano
viti i drugi sekretarijati, i to je iu redu. Samo, (tako mi se čini, )već
danas vlada mišljenje, Ibar u republikama, da je ovakva postavka sta
bilna i da u republikama ne ibi 'trebalo csnivaiti, pored sekretarijata
privrede, još neki sekretarijat poljoprivrede. A io mi se čini pogrešnim.
U pogledu Izvršnog vijeća ja sam imao samo par primjedaba. M i
slim da ova ipraksa, koja se dosad ibila već prilično odomaćila i— da
uredbe koje Vlada donosi naknadno potvrđuje Skupština — 'treba i dalje
da ostane. Ja bih, konkretno, predložio da uredbe koje donosi Izvršno
vijeće naknadno trebai .Skupština da -potvrdi. Mislim da ibi to bilo u
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duhu povezivanja Izvršnog vijeća sa Skupštinom , a da to p ra k tič n o
ne bi kočilo rad Izvršnog vijeća, б d ru g e stra-ne, tim e «bi s e dala S kup
štini odnosno odgovarajućim odborim a m ogućnost da ulaze u disku
siju problem a ikoje rješav aju pojedine uredbe.
Osim toga, ja lično ne 'bih d ao Saveznom izvršnom vijeću ipravo
da raspušta Skupštinu. Mislim da je sa m im tim što je u ,Ustavu tkonkretizovano ikada se Skupština raspušta dovoljno jasn o rečeno. T o je,
doduše, jedrio form alno ipravo, ali mislim- da to m ožem o da (prepustimo
pretsjedniku Skupštine. N ezgodno mi izgleda da izvršni organ raspušta
Skupštinu.
Pretsednik: Ima riječ drug 'Kardelj.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Da li uključiti Veće
naroda u Savezno veće ili ne, to je, naravno, p itan je o (kome se m ože
diskutovati. M eni se čini da bi s tv a ra n je sam ostalnog Veća n aroda,
znači trećeg veća, im alo dve nezgodne posledice. Ako se unapred tačno
odrede sv a pitanja u rešavanju ikojih Veće naroda m ora učestvovati
•onda je ono sam o staln o tre ć e veće, k ak v o je bilo ii dosadašnje. O no
bi u tom slučaju m oralo m anje-više biti stalno na okupu u ;B eogradu.
a jasno je da Ibi s a -tri veća veom a opteretili' rad Skupštine. Ako ‘idemo
na sistem da se V eće nairod.a saziva sam o onda kada ono sam o tr a ž 1
d a da prim edbe |u mlekim konkretnim slučajevim a, /stvorićemo Opet
takav položaj da će sv ak o njegovo saziv an je biti neka politička d e
m onstracija pro tiv drugih d v aju veća, š to *bil bilo štetno, a sem toga
je u našem sistem u praktički nem oguće. U praksi bi to značilo da se
V eće n aro d a nikada neće sazvati. 'Zato, p re svega, iz čisto t ’h p rak 
tičkih razloga« mislim da — ako V eće n aro d a im am o i— da je n a jp ra 
vilnije rešenje o n o k o je predviđa U stavni zakon. A da na Veću naroda
treba iu ovoj fazi da ostanem o, meni s e join'i nužnim zbog Itoga, što
o no odražava naš federativni sistem . U kidanje Veća n aro d a ipak bi dalo
nekog povoda za m išljenje da se sm an ju ju p rav a republikam a.
I ne sam o to. Meni se čini da V eće n aro d a još jedan faktor čini
važnim, i to važnijim od svih drugih razloga. M i ćem o imati narodne
poslanike iz srezova, koji će ibiti direktni zastupnici narodnih odbora.
I pored to g a što će biti direktno biranje, ipak je čitav sistem ta k av da
će on om ogućiti sreskom narodnom odboru da n arodnog ,p oslanika
m ože opozvati, odnosno da može .pokrenuti postupak za. opoziv. Sem
toga, zakon daje p ra v o narodnim odborim a da od poslanika^ z ah tev a ju izveštaj i da upoznaju narodni odbor sa politikom Skupštine, a
s dru g e stran e, N arodna skupština m ože da pozove poslanika da d aje
izv eštaj o sta n ju n arodnog odbora. Na ta j način s tv a ra se neposredna
veza izm eđu Skupštine i narodnih odbora. M eni se čini da je to prm•cipijelno v ažn a stv ar. Sličan sistem s tv a ra se između republika, n a ime,
izm eđu republičkih narodnih skupština i S avezne skupštine preko Veća
n aro d a k a o sastav n o g dela Saveznog veća. Mi prenosim o p rob lem a.238

tiku republ’čkih narodnih skupština i narodnih odbora direktno u Sa
veznu skupštinu. Tako mi stvaramo jedan jedinstveni organizam vlasti,
povezujemo lokalne, republičke i savezne «interese i na taj način pre
tvaramo poslanika kao pretstavnika sreza u Skupštini i u tumača
skupštinske politike u srezu, republici itd. Da bi sistem decentralizacije
mogao stvarno da> funkoioniše, potrebno je da obezbedimo i stalni na
predak u razvitku socijalističke svesti,a upravo ovakav mehanizam
obezbediće takav razvitak. Prema tome, meni se čini da je postavka
0 Većima narodai u zakonu za ovu fazu najbolja, najpogodnija.
Povodom pitanja o organizaciji) privrednog sekretarijata, reć’ ću
svoje mišljenje. Ako bismo išli na cepanje sekretarijata za poslove pri
vrede, m' ćemo 'ići sa principijelnih pozicija naše .politike decentrali
zacije. No, to ne znaiči da mi ne’ možemo stvarati odgovarajuće upravne
organe za pojedine grane. Međutim, pitanje je, da ili je baš državni
sekretarijat za poljoprivredu takav organ koji je nama potreban. Ustav
nas ne sprečavai da možemo stvarati, kakve god hoćemo upravne or
gane za (poljoprivredu ako su nam zaista potrebni, ali najpre treba rašči
stiti pitanje naše poljoprivredne organizacije uopšte.
Ja mislim da je mnogo važniji naš zadatak da razvijamo pomoć
poljoprivredi preko društvenih organizacija, preko zadružnih saveza,
preko drugih sreskih, republičkih i saveznih organa i preko drugih
sličnih organizacija, a naročito preko .Veća proizvođačku Posle uspo
stavljanja Veća proizvođača mislim da nije potrebno da se državna
oprava mnogo meša u poslove poljoprivrede. Ako država treba da po
mogne stručnom pomoći ili mehanizacijom,,ili drugim sredstvima, f'inansiskim. 'kreditima Itd., to ona može učiniti i iu okv;ru (predviđene
organizacije.
Pre svega, treba voditi računa o tome da Državni sekretarijat
za poslove privrede uopšte neće voditi privredu. To niju više opšte pri
vredno ministarstvo. To je, ostvari, pre svega, neke vrste policiski
organ u oblasti privrede, tj. on ima da ikontroliše da ili se u oblasti pri
vrede sprovode zakoni, uredbe, dati planovi itd. Čak i ekonomsko kre
tanje neće pratiti Državni sekretarijat za privredu, nego će ga pratiti
Zavod z.a ekonomsko planiranje, ikoji će biti direktno podređen Sa
veznom izvršnom veću. A sve načelne odluke u pogledu ekonomske
politike donosiće opet Savezno izvršno veće. Ako Izvršno veće dođe
do ubeđenja da treba .pomoći poljoprivredu na taj način što će se stvo
riti neka uprava ili nek! savezni institut za ratarstvo, on će stvoriti
1 propisaće okvire delatnosti.
No, ni u kom slučaju ne bi bio za to da se stvara neki državni se
kretarijat za poljoprivredu. Po mom mišljenju državni sekretarijati,
kakvi su Ustavom predviđeni, po svoj prilici, ujedno su i maksimum
koji m'i treba da imamo u našoj praksi Ustav, doduše, predviđa mo
gućnost stvaranja nov;h sekretarijata, ali to bi došlo u obzir samo ako
bi nas neki posebni razlozi na to naveli.
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Isto tako mislim da u republikama ne bismo sm eli ići na d ržavne
sek reta rijate za iprosvetu i socijalnu politiku. Ako bismo tam o išli na
sek retarijate, mi bismo takode iši'i nazad, ostali bi na etatizaciji, a mf
treba da idem o u suprotnom pravcu.
D ruga je stv a r što o v ; saveti nisu dobro 'funkcionisali. Ja sam
slušao da se kaže: »Šta će nam saveti k ad a se stad no svađam o.« U stvari
'baš je to dobro. Neka se zainteresirani ljudi i, posvađaju medu sobom ,
a ne da svi skupa za sv e nezgode i nepravilnosti kritiku ju državnu
vlast, koja ne k raju k raje v a ne treba m nogo da se m eša u ta pitanja.
Tako je, po mom m išljenju, n aš zad atak da sav ete p re svega oslobo
dimo za norm alno funkoiom sanje. Na njih treb a prebaciti! jedan deodržavnih funkcija; u tom pogledu oni će biti odgovorni Izvršnom veću.
U drugim oblastim a, gde su oni kao društveni organi autonom n5, oni
neće o d g ovarati Saveznom izvršnom veću. M eđutim , u tom pogledu
je d at sam o princip, a 'konkretizacija je stv ar budućih zakona koje će
doneti N arodna skupština.
U vez ii predloga, da tr' uredbe treb alo da p o tv rđ u je Skupština,,
meni se čini da bi ta k vat m era £>’1а ko rak nazad. Čitav je U stavni za
kon postavljen -tako da Savezno izvršno veće neće donositi uredbe
sa zakonskom snagom , ono će donositi sam o uredbe za primerni 'za
kona. Skupština će se ubuduće upustiti sig u rn o i u podrobnu dnevnu
problem atiku. O na neće donositi sam o .zakone, n eg o će donositi i od
luke kojim a će ovlastiti Savezno ri.zvršno veće da donosi uredbe sa
podrobnim n aznačenjem principa na kojim a one treba da budu izg ra
đene. A ko se stv a r ta k o postavi, onda nije potrebno da te uredbe p o 
novo idu n a p re tre s 11 Skupštinu, jer ibismo tim e pretvorili! Skupštinu
u org an k o ji će pratiti rad Saveznog izvršnog veća, <a. neće vršiti svoju
sam ostalnu delatnost. štaviše, ja mislim, da to nije ni u skladu sa či
tavom postavkom, o odnosu između Saveznog .izvršnog veća i N arodne
skupštine. Savezno izvršno veće je potpuno odgovorno Skupštini. Znači
n a svaku uredbu poslanici m ogu postavljati p itan je i svaku uredbu
koju donese Savezno izvršno veće poslanici m ogu napraviti predm etom
diskusije u Skupštini'. Zato, po mom m išljenju, nije 'potrebna posebna
postavka o p otvrđivanju uredaba.
S d ru g e stran e, tre b a voditi računa o tom e dai je zakon išao za tim
da svaki o rg an dobije sv o je sam o staln e kom petencije, ali da se te k o m 
petencije suviše ne prepMću, da se svi. n e m eša ju u sve stv ari. I n a
kraju, ako Savezno izvršno veće donese neku uredbu, nem a nikakvog
sm isla da Skupština popravlja pojedine odredbe te uredbe. Tu se od
m ah po stav lja i pitanje poverenja, .a i praktički rad bi b 'o onem ogućen.
Razum e se, pošto Skupština sv ak o g m om enta može opozvati Savezno
izvršno veće, ona m ože zajedno sa 'Većem povući uredbu, sa kojom
se ne slaže, ali na kojoj eventualno Izvršno veće insistira.
»
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Pretsednik: Mi smo imali, slučajeva da su nam uredbe bile dostav
ljane na -razmatranje. Međutim, nismo ih -mogli uzimati u stvarno ra
zmatranje, jer su već «bile sprovedene, 'ili duže vremena u sprovođenju.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Obične uredbe nisu do
lazile na razmatranje nego samo uredbe sa specijalnim ovlaštenjima.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Ako ibi uredba bila
sa specijalnim ovlašćenjima, onda mora da ide pred Skupštinu.
(Potpretsednik Vdiade' FNRJ Edvard Kardelj napušta sednicu.)
Dr Ivo Sunarić: Ja bih postavio jedno pitanje. U članu 61 pred
viđaju se stalni skupštinski) odbori: Zakonodavni 4: Mandatno-imunitetski odbor, a ta kode se predviđa da> se mogu obrazovati ii stalnil od
bori za druga pitanja.
U odredbama ovih članova predviđa se pravo -tih odbora. Iz ovih
članova mi vidimo da odbori 'imaju sasvim drugi značaj, drugu va
žnost, nego što su dosad ‘imali skupštinski- odbori. ,Ovde je regulisan
odnos skupštinskih odbora n prema Saveznom izvršnom veću i prema
državnim sekretarima, kao i prema narodnim poslanicima. Predviđa
se da odbori) -imaju pravo da -pozovu poslanika da fi<h izvelsti o stanju
u svom izbornom srezu i dr. -Vidimo da skupštinski- odbori imaju
mnogo veće kompetencije nego što su dosad limali.
Hteo (bih d-a postavim pitanje, da li bi- .bilo potrebno da se «u sa
mom Ustavnom zakonu nekako preciznije izrazi odnos skupštinskih od
bora prema samoj -Narodnoj skupštini.
U -čl1. 63 se kaže, da će skupštinski odbori podnosit svoje izveštaje
Narodnoj skupštini, -kao i pojedine predloge. Međutim, s obzirom na
ovako veliku kompetenciju skupštinskih odbora možda bi trebalo ne
kim propisima u samom Ustavnom zakonu odrediti odgovornost skup
štinskih odbor-a- prema Narodnoj skupštini, tako da neće moći sam
skupštinski odbor donositi samostalne odluke, 'jer on nije samo
stalan organ.
Pretsednik: Ima li još pitanja? -(Niko se ne javlja). Molim druga
Gerškovića da odgovori na pitanje dr Sunarića.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Meni je malo nejasno
pitanje dr Sunarića, jer po ovom Ustavnom zakonu skupštinski odbori
uopće nemaju samostalne kompetencije niti donose neka rješenja,
tako da ja ne vidim u čemu i kako bi podnosili izvještaj Narodnoj skup
štini. Ako skupštinski odbori traže da ibilo koji njihov .zaključak bude
obavezan oni moraju da ga podnesu Narodnoj skupštini. Sami ne mogu
ništa donijeti. Čak ako diskutuju o jednoj stvari i traže da se ta> stvar
objasni) odbor? to iznose -pred N-airodnu skupštinu Ш traže od Izvršnog
vijeća d'a im odgovori neposredno.
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U stvari, odbori su postavljeni) kao interni radni organi N arodne
skupštine koji za N arodnu skupštinu pro u čav aju razna pitanja i pod
nose plenum u svoje izvještaje.
Jedina sam ostalna funkcija odbora je u tom e da donose izvjesne
rezolucije. To je više polit'čki akt. Te rezolucije odbori će donositi na
tem elju svoga poslovnika) koji će potvrditi N arodna skupština. M eđu
tim i o njim a opet m ože raspravljati N arodna skupština. Recimo, ako
neki narodni poslanik nije zadovoljan rezolucijom, on to može posta
viti i pred Narodnu skupštinu.
Čini mi se da bismo mi odbore, kao skupštinska tijela k o p vrše
izvjesnu političku kontrolu, koja vrše izvjesnu političku aktivnost, o sa 
katili kad im n e bismo dali m ogućnost da o izvjesnim određenim pita
njim a donose rezolucije. Z ato ja ne vidim potrebu, niti razlog da odbori
treba da iznose rezolucije pred N arodnu skupštm u. M eđutim, ako je
neka form ulacija u tom .pogledu netočna ili nejasna o tom e možemo da
rasp rav ljam o u diskusiji ,u pojedinostim a.
Pretsednik: U čl. 64 stoji: »Odbori m ogu donositi rezolucije ii d a
vati u okviru svog delokruga preporuke za rad . . . « O vdje a i n a d ru 
gim m jestim a pom inje se term in »pieporuke«. K akva je priroda tih
preporuka, da ili j e to nešto obavezno?
P/overenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: 'P rep o ru k a
poruka.

je

pre

Pretsednik: |Da ili je to v rsta akata' koja» treb a da se ustanovi U sta v 
nim zakonom ? Šta to znači »preporuka«?
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: 'P reporukom se po
U stavnom zakonu d aje m ogućnost onim političkim tijelim a koja nisu
sam o o rg an i vlasti u užem smislu, nego društveni organi, predstavnic»
zajednice, da o društvenim pitanjim a, koja inače spadaju u sam ostalnu
nadležnost drugih o rg an a i ustanova, kao [politički, autoriteti, k ao o rg an '
zajednice, rasp rav ljaju , i da im daju preporuke za rad. Te preporuke
im aju ,p olitičko značenje, .a ne pravno. To je sm isao preporuke. Isto
ta k o je i kod V ijeća proizvođača.
U U stavnom zakonu ne m ožem o više reć' o preporukam a zato što
je ta stv a r u začetku i što je treba tek razvijati. O vdje je vrlo skrom no
rečeno »preporuke«, ali, to m ože još više da se razvija u društvenom
aspektu.
Dr Maks Šnuderl: Ja mislim da je drug dr Sunarić pokrenuo jed
n o principijelno p itan je k o je bi (trebalo rešiti. U zm im o sam o d o sa
dašnju praksu zakonodavnih odbora. Odbori na k ra ju svoga irada pod
nose izvest a j Skupštini. Na taj način o ni ispoljavaju svoju odgovornost
prem a N arodnoj skupštini. M eđutim , ubuduće zakonodavni odbor»
im a će m n o g o 'više funkcija.
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N apr imer, ovde se kaže da oidbori mogu pozivati državne sekre
tare, potsekretare, direktore i druge službenike (ii stručnjake da im
ulsmeno ili ;pismeno odgovore na pojedčnai pitanja i) s tim u vezi pruže
razna obaveštenja-i objašnjenja. Pored toga, odbori mogu pozivati
■poslanike da ih izveste o stanju u izbolrnoj jedinki tili u privrednim or
ganizacijama koje su .ga izabrale. Jz ovoga jasno proizilazi da ova
nova delatnost mnogo itraži.
Naprimer, za vreme zasedanja Odbora za 'inostrane poslove, ovaj
donese odluku u pogledu Vatikana (i podnese je na potvrdu Skupštini
'iako to nije bilo potrebno. AH, on je ma taj način izrazio osećaj svoje
odgovornosti prema Narodnoj skupštini. Prema tome, bilo bi dobro
/ kad počne diskusija u po jedinostima da se unese jedna pečenica kojom
bi se reklo da odbori za svoj rad odgovaraju samo Narodnoj skupštini.
Moje je mišljenje da je drug Sunarić imao potpuno pravo kad je
postavio ovo čisto principijelno pitanje.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Odbori su sigurno odgo
vorni Narodnoj skupštini za svoj 'rad i moraju biti odgovorni. Oni ne
mogu donijeti nikakav samostalan akt. A to proširenje n j’hovog dru
štvenog značaja i njihove društvene i političke funkcije, to je na onoj
liniji o kojoj je dirug Kardelj govorio o prelasku na sistem odbora.
Pretsednik: Da Ji je odgovoran Skupštini -ili) biračima]?
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Skupštini. M i to mo
žemo prilikom diskusije u pojedinostima da unesemo. Ali, ne treba da
unosimo i ovo drugo, jer bi to značilo umanjenje značaja odbora,.
Dr Jerko Radmilović: U vezi izlaganja druga Geršković a, ja mogu
da kažem da sam shvatio čitav mehanizam državne organizacije, koji
je dat ovim 'Prijedlogom ustavnog zakona, da se nalazi na granici iz
među režima parlamentarne vlade, i da ta,ko kažem, skupštinskog
režima. Pošto mi u sadašnjim uslovima ne možemo da se do kraja
opredijelimo ini za jedan sistem, i pošto je kod nas u čitavom meha
nizmu državne organizacije vladajući princip, princip organizacije je
dinstvene vlasti, itrebalo bi dati neku mogućnost za djelovanje ovih
odbora. Kao prvi početak na liniji tog nastojanja stoje proširene nadle
žnosti odbora u odnosu na dosadašnje odbore.
Ako se itako shvati nadležnost odbora, i ako se ona shvati sa tim
tendencijama, onda ne bi bilo nužno i potrebno da se unapred ograniči
aktivnost skupštinskih odbora do te mjere da se oni za svaku svoju
malu ^aktivnost, koja ,je relativno .neznatna, ograniče i stegnu. Ako
neki odbor ne bude (funkcioniralo kako treba, ili ako 'njegovi pojedini
članovi, pretsjednik ili sekretar odbora, ne budu zadovoljavali u odre
đenim funkcijama, u tom slučaju odbor će se tili -pojedini njegovi čla
novi smijeniti. •
Mi smo skloni da zbog principa jedinstva vlasti nateramo Narodnu
skupštini da se bavi i svim pitanjima, koje ona ne b? trebalo da rješava.
16 *
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Ako mn shvatim o 'Narodnu skupštinu, onako ikako se zam išlja iu
našem sistem u, kao tijelo koje će ibi ti sastav ljen o od iposlanika koji će
im ati m ogućnosti da se sv estran ije ibave tom delatnošću, onda je njihov
zadatak da pokreću razne s tv a ri ii rea g ira ju na; .postavke o d g o v ara
jućih organa, p a ta k o d skupštinskih odbora, d .zato ne mislim da bi
bilo ipotrebno da mi unapred strah u jem o od akcije tih o rg a n a i da ih
sputav am o .umjesto da ‘im om ogućim o početnu akciju, kako ibii nam
se pokazali rezultati, te da na osnovu itoga možemo donijeti odluku
kako ćem o se opredijeliti. M ožda ćem o ta k o dobiti pretežno skupštinski
■režim. /Ako n e dam o |maha odborim a ili: ako dzvršimo irazna o g ran i
čenja, onda n e bismo mogli steć' iskustva, pa prem a tom e ne bism o se
ubuduće mogli opredijeliti za, recim o, pretežno skupštinski režim.
Pretsednik: S tav ljam 'Prijedlog u stav n o g ,zakona o saveznim i re
publičkim o rganim a vlasti na glasanje u načelu. Ko je z a, neka d ’gne
ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko p r o t i v ? (N em a).
K onstatiram da je P rijedlog /ustavnog zakona o saveznim i re
publičkim o rg an im a vlasti u ^Zakonodavnom odboru iSaveznog vijeća
u načelu jednoglaisno prim ljen.
• P rem a tom e, o staje л а т da p ređem o ina diskusiju u 'pojedinostima.
Postoji iprijedlog da radim o su tra .cijelog dana, odnosno da
počnem o ra d ujutru, u 9 sati. Da ili se slažete s a ovim prijedlogom ?
(»Slažem o se!«).
(Sednäea je zaključena u 19,25 časova).

55 sedmica
(30 decembra 1952)
Početak u 9,05 časova.
Pretsedavao .pretsednik Zakonodavnog odbora Saveznog
dr Josip Hmčević.

veća

Pretsednik: Otvaram današnju 55 sjednicu. Molim druga Sekre
tara da izvrši iprozivku.
Sekretar dr Jerko Radmilović vrši prozivku.
Pretsednik: Izvršenom prozivkom utvrđeno je da imamo kvorum.
Molim da saslušate zapisnik prethodne 54 sjednice.
Sekretar Čita zapisnik od 29 decembra 1952 god.
Pretsednik: Da li ima primjedaba na pročitani zapisnik? (Nema).
Pošto primjedaba nema zapisnik se ovjerava.
Prije nego što pređemo na rad htio bih da vas obavijestim da smo
na Prijedlog ustavnog zakona dobili 'amandmane koje je podnijela Sa
vezna vlada, to jest popis prijedloga za izmjenu u Prijedlogu ustavnog
zakona o saveznim i republičkim organima vlasti. Ovi amandmani su
sastaivni dio prijedloga. Dalje, ovdje imamo ii popis ispra vki: štampar
skih, tehničkih i terminoloških; njih su stavili drugovi koji su predla
gali redakciju prijedloga. Prema tome, kad budemo čitali pojedine
članove, onda treba uzeti u obzir i ove amandmane i ispravke.
Prelazimo na pretres u pojedinostima. Molim druga Sekretara da
proč'ta naslov i član 1.
Sekretar čita naslov i član 1.
Pretsednik: Da li neko traži r;ječ?
Dr Jerko Radmilović: Htio bih samo jednu primjedbu u pogledu
naslova. Mislim da naslov ne izražava i ne pogađa sadržinu ovog za
konskog prijedloga, jer Ustavni: zakon ne govori samo o saveznim i
republičkim orgamma vlasti, nego govori i o našoj društvenoj struk
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turi, što- je naročito došlo do izražaja u p rvoj glavi, gdje d aje sliku
s ta n ja kako društvenog ta k o i političkog. Zbog to g a bi možda trebalo
ovaj naslov skratiti i ,reći sam o »U stavni zakon« bez ovoga »o s a 
veznim i republičkim orgam m a vlasti«.
Dr Maks Šnuderl: O vaj zakon govori o saveznim i republičkim
organim a vlasti tek od 13 člana dalje, to jest u drugoj glavi »Savezni
organi vlasti«. P rem a tom e, o v aj naziv ne odgovara najvažnijim
odredbam a o v o g zakona. To su m aterijaln e odredbe koje su obuhvar
ćene u čl. 1 do 12. O vaj naziv s tv a rn o nije precizan i ja bih se složio
sa predlogom druga Jerk a Radni ilovica. Mislim da bi bilo dovoljno
kad bismo kaz-a-li sam o »U stavni zakon«, bez svega ostalog.
Pretsednik: Da li još neko traži riječ? (Ne javlja se niko). Pošto
шко ne traži riječ molim d ru g a povjerenika da odgovori.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Drugovi, ja bih v as
zamolio da se diskusija o nazivu zakona odgodi, jer im am o još izvje
snih prijedloga o kojim a će se izjasniti d ru g K ardelj.
Pretsednik: Da li se slažete? (Slažem o se). Čini mi se da je isto
tako učinjeno i juče u Zakonodavnom odboru Vijeća naroda. I tam o je
bilo prim jedaba na naslov i oni su zaključili da sačekaju k ra j debate
i da se onda vidi k ak av će se naslov usvojiti.
Da Ji još neko traž i riječ? (Niko se ne javlja).
P ošto niko ne traži riječ stav ljam čl. 1 na glasanje, s tim da se
0 naslovu kasnije odluči. Ko je z a, neka digne ruku. (Svi dižu ruku).
Ko je p r o t i v ? (Niko).
Objavljujem da je čil 1 primljen.
Sekretar čita član 2.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Tu im am o tehničkih
ispravaka: u drugom stav u , šesti red, poslije riječ: »savjeta građ an a«
brise se zarez a daljnji te k st treba da giaei: »i drugih obl'ka učešća g ra 
đana u upravi, učešća g ra đ a n a u pravosuđu i putem drugih oblika ne
posrednog upravljanja«.
Pretsednik: To je stiiMstioki dosta slabo, jer se dva puta ponavlja
»putem«.
Dr Maks Šnuderl: Ja bih im ao jedno drugo pitanje. Ne znam da
li je potrebno da u Ü stavu to treba da bude precizno izraženo, ali bih
hteo da nabacim pitanje: da li radni n aro d u radničkim savetim a vrši
vlast? On sigurno vrši vlast u narodnim odborim a i narodnim skupšti
nam a, ali je pitanje da li radni narod vrši vlast i u radničkim savetim a
1 drugim sam oupravnim o rg an im a? Ja mislim da bi se p re moglo reći
d a radni narod vrši vlast u narodnim odborim a i narodnim skupšti
nam a, a da radni narod upravlja društvenim poslovim a u radničkim
sav etim a i drugim organim a. Kad bi se radilo sam o o jednom pravnom

tekstu, ja bih to odvojio. Međutim, i radnički saveti stvarno pretstavljaju neku vrstu vlasti, a narodni odbori neku vrstu društvenih poslova,
naročito veća proizvođača;.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Da nema radničkog
upravljanja općenarodnom imovinom sva ostala vlast radnog naroda
bila bi iluzorna.
Dr Maks šnuderl: Zato ja i kažem da u radničkim savetima ima
neke vrste vlasti, ali je karakter te vlasti drugi, to nije politička vlast
već više-manje privredna. Ja sam hteo samo da nabacim ovo pitanje,
jer o tome treba da se diskutuje.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: O tom pitanju bilo je
diskusije i bilo je pri jedi ogaj sa raznih strana, jer je u prijašnjem .tekstu
stajalo da radnii narod vrši vlast preko svojih predstavnika, a sada je
dodato: »i upravlja društvenim poslovima«.
Dr Jerko Radmilović: Ja mislim da baš ovakva formulacija odgo
vara, upravo iz razloga što se naša država ii njen mehanizam isprepliću
sa ovim novim formama upravljanja od strane radnih kolektiva.
U takvim uslovima nas ne bi moglo da zadovolji neko cijepanje vršenja
vlasti od upravljanja društvenim poslovima od strane radnog naroda
preko njegovih pretstavnika. To je jedan kompleksan pojam koji sadrži
u sebi raznovrsne elemente kako društvene tako т državne. To i jeste
karakteristika naše države i njenog mehanizma u prijelaznom periodu.
Zato bi možda bilo teško to odvojiti i ne bismo pogodili ideju i kad bi
to bilo mogućno. Ja se slažem sa ovakvom formulacijom. Baš činje
nica da smo mi u ranijem nacrtu imali vlast kao vlast, vlast u starom
smislu riječ1
’, izazvala je primjedbe o kojima je drug Geršković govo
rio. To je i dalo povoda da drug Kardelj predloži dopunu drugog stava:
»i upravlja društvenim poslovima«, jer je osjetio da postoje dve kate
gorije koje se isprepliću.
Pretsednik: Ko još traži riječ? (Ne javlja se niko). Prije nego što
bih stavio na glasanje ovaj član, ja bih ipak napomenuo redakciji da
vidi d.a li se to može ljepše izraziti. Stavljam na glasanje ovaj član.
Ko je z a ? (Svi dižu ruku). Ko je p r o t i v ? (Niko).
Sekretar čita član 3.
Što se tiče prvog stava sigurno je da je ovaj prvi dio rečenice
»Narodni odbori su osnovni organi vlasti radnog naroda« u redu, jer
se misli na radni narod FNRJ. Međutim, ova rečenica se lomi, obzirom
na činjenicu da se povezuju i najviši organi vlasti opštine, grada i sreza.
Možda bi ovdje trebalo nadopuniti time da se precizira o kome se rad
nom narodu radi, jer oni su osnovni o<rgani narodne vlasti radnog
naroda FNRJ, a najviši su organi vlasti opštine, grada i sreza. To su
dve misli.
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U drugom stav u mi izražavam o m isao da federaciji pripadaju
sam o prava koja su u tv rđ en a saveznim U stavom , a republičkim o rg a 
nim a vlasti sam o prava utvrđena republičkim ustavom . P rvo se govori
o federaciji, a zatim o republičkim o rg an im a vlasti, a ne o narodnim
republikam a. Kad govorim o o narodnoj republici, onda mislimo na
narodnu republiku u cjelini, sa čitavim njenim mehanizm om. Mislim
da je zadatak ove postavke u drugom stav u da naglasi posredno i po
ložaj narodnih odbora u m ehanizm u naše državne organizacije. Zato
ie ova form ulacija neprecizna. Ako bi se željelo da se ovdje sam o
razg ran iči narodna republika od federacije, onda ne bi bila potrebna
ova dru g a rečenica. Ova d ru g a rečenica treba da ima ta j sm isao da
naglasi da, s jedne stran e, organim a federacije pripadaju sam o ona
p rav a koja su utvrđena saveznim U stavom , a republičkim organim a
vlasti ona prava k o ja su utvrđena ustavom republike.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: K ad su rađeni n acrti
republičkih ustavnih zakona vidjelo se da je potrebno diferencirati pojam
narodne republike od pojm a republičkih o rg a n a vlasti. Kad mi govo
rim o o narodnoj republici kao zajednici, kao sistem u vlasti, onda u taj
sistem vlasti spadaju i narodni odbori i republički o rg an i vlasti. Kad
govorim o o republičkim o rg an im a vlasti onda nuslim o sam o na organe
vlasti republike kao cjeline. P rem a tome, kad govorim o o obezbeđenju
prava narodnih odbora onda ne mislimo u odnosu na narodnu republiku
nego u odnosu na republičke o rg an e vlasti. P o mišljenju druga Radmilovića trebalo b 5 da se kaže da republičkim o rganim a vlasti pripadaju
sam o p rav a utvrđena ustavom , a n e narodnim republikama, jer n a
rodna republika predstavlja zajednicu. M eđutim , izraz »federacija« u
smislu term ina U stava ne obuhvaća saveznu državu, nego sam o organe
vlasti savezne države. Federacija je sistem o rg an a vlasti savezne
države. P rem a tom e, kad govorim o o federaciji, onda govorim o o sa 
veznim o rg an im a vlasti. A kad govorim o o republičkim organim a vla
sti, onda nem am o jedan tak av jedinstven izraz kao što je »federacija«,
već m oram o reći »republički organi vlasti«. U tom pravcu ide pri
mjedba druga Radmilovića. Ja sam htio sam o sa te s tra n e da osvi
jetlim o v e term ine. D rugo je p itan je da li ovo treba m ijenjati ili ne.
Dr Jerko Radmilović: Ja mislim da treba m ijenjati upravo zbog
toga što se ovo pojavljuje u kontekstu sa narodnim odborim a, što mi u
članu 3 dajem o sliku cjelokupnog našeg državnog m ehanizm a. Mi se
n e zadovoljavam o ovdje da obilježimo krug nadležnosti i djelatnosti
federacije i- njenih o rg an a, već u članu 3 obilježavam o djelatnost svih
o rg an a. K arakteristika ovog U stavnog zakona jeste baš u ^tome što
on nekako drukčije postavlja tu stv ar nego što je to dosad bilo uobiča
jeno i n eg o što se to postavljalo u ostalim ustavim a, pa i u našem
sta ro m U stavu. Mi ovim U stavnim zakonom ne obezbjeđujem o sam o
položaj republika u odnosu na federaciju. To n am nije jedina svrha.
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Mi želimo da ovim Ustavnim zakonom obilježimo jedan poseban polo
žaj narodnih odbora:, kako u odnosu na republičke organe, tako i u
odnosu na sam u federaciju. Stoga bih ja predložio da se drugi dio
drugog stava čl. 3 izmijeni i da se kaže: »a republičkim organim a
vlasti sam o prava utvrđena republičkim ustavom«.
Dr Maks Šnuderl: Ako »federacija« znači sam o organe vlasti s a 
vezne države, orrda mislim da treba učiniti kao što predlaže drug dr
Radmilović.
Pretsednik: Ja. sam mislio da se pod pojmom »federacija« ne ra 
zum ijevaju sam o savezni organi vlasti nego čitava FNRJ kao državna
organizacija, pa da se čak može razum jeti FNRJ i kao opća društvena
zajednica naroda Jugoslavije. Međutim, iz izlaganja druga Gerškovića
vidjeli sm o da sastavljači ovog .projekta misle pod pojmom federacije
na savezne o rgane vlasti.
Dušan Diminić: Ja mislim da je prijedlog druga Radmilovića do
bar, ali ja bih onda želio dai se on dosljedno provede i na o rgane vlasti
FNRJ. Mi sm o u našim dosadašnjim tekstovima uvijek te stvari m ije
šali. Trebalo bi reći »federativni organ« vlasti« ili »organi vlasti FNRJ«
i »organi vlasti narodnih republika«, tako da to bude dosljedno.
Dr Maks Šnuderl: Ja ne znam iz čega mi možemo zaključivati da
se .pod federacijom razum eju sam o organi vlasti savezne države. Ja
sam bio ubeđen d.a je to FNRJ, da je to društvena zajednica. Mene
iznenađuje ovo tumačenje.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: U ovom tekstu U stav
nog zakona federacija znači skup organa vlasti i^kao takav pojam se
upotrebljava. Ali, .pored toga, jasno je da to nije čist pojam koji, ne bi
istovrem eno označavao i saveznu dižavu kao zajednicu. Međutim, u
ovom tekstu on se upotrebljava kao skup organa, vlasti koji predstav'ljaju 'tu zajednicu. Iako razumijem motiv druga Radmilovića za pro
mjenu ovo0- stava, mislim da ovdje ipak ne bi trebalo m ijenjati izraz
»narodne republike«. Jer, mi ipak narodnu republiku označavam o kao
zajednicu Mislim da bismo .ulazili u jedno štetno preciziranje ako bismo
na ovom mjestu upotrijebili izraz »republički organi vlasti«. To je
preciznije, ali bi ipak nekako sužavalo ona prava koja narodnoj re’PubHci kao zajednici pripadaju. Jer, poied narodne republike kao za
jednice na jednom određenom teritoriju postoje i lokalne zajednice. To
je dakle jedna zajednica višeg stupnja, ali čiji o rg an i imaju prava u tv r
đena republičkim ustavom. I zato, iako sam u diskusijam a oko repu
bličkih ustava bio energično za to da se tam o precizira, ipak mislim
da ,na ovom mjestu ne b: trebalo m ijenjati tekst.
Pretsednik- Meni nije nelogično kad se kaže da federaciji pripa
daju nrava koja su utvrđena saveznim Ustavom , a narodnoj republik,
kao jedinici te zajednice, da pripadaju sam o ona prava koja su utvr249

etena -republičkim ustavom . Ja mogu da zamislim, naprim jer, da fede
racija i republike imaju određena prava i kao društvena zajednica i
kao organizacija vlasti, da im aju određena prava, naprim jer,' u po
gledu uređenja zdravstva, ili u pogledu neke komunalne djelatnosti,
itd. Federacija i republika im aju neke kompetencije i u pogledu tih
djelatnosti, ali sam o one kompetencije koje su im određene ustavom .
Van te kompetencije viša jedinica društvene zajednice ne bi trebalo da
nam jesto narodnih odbora reguliše odnose koji spadaju u djelokrug
lokalnih društvenih zajednica i njihovih organa vlasti. Ja mislim da
je ovo dobro.
Dr Milorad Vlajković: U drugom stavu ovog člana govori, se da
prava utvrđena saveznim U stavom pripadaju federaciji.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Federacija je skraćen
izraz, jer upotrebljavati cio naziv države um jesto označen ja karak te
ristike države to je vrlo loša praksa koju sm o imali. U m jesto naziva
države treba upotrebljavati ili »savezna država« ili »federacija«, a ne
Federativna Narodna Republika Jugoslavija.
Ja mislim da bi se moglo primiti ovako kako je form ulirano da.
federaciji .pripadaju ta i ta p rava, a republici isto .tako ta i ta prava.
Pretsednik: Stavljam na glasanje čl. 3 kako je predložen, a onda
ćemo ■Qdluč1'ti o am andm anu dr Radmilovića.
Ko je z a član 3 kako je predložen, neka digne ruku. (Svi dižu
ruku). Ima li ko p r o t i v ? (Nema).
Tražite li (obraća se dr Radmiloviću) da stavim o Vaš am andm an
na glasanje? •
Dr Jerko Radmilović: Ne tražim , nego molim objašnjenje o pojmu
u prvom stavu »radnog naroda«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Pojam »radnog n a 
roda« razum ijeva se kao opći pojam . Nezgodno je polaziti od toga
da postoj: »radni narod FNRJ«, »radni narod republika«, »radni narod
lokalnih jedinica« jer kad se kaže »radni narod vrši vlast« to je socio
loški pojam cijelog kolektiva.
Pretsednik: Ovim se karakteriše klasni karak ter vlasti.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Da.
Dr Jerko Radmilović: Klasni k arak ter vlasti u cjelini.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ne može drukčije biti.
Kad se kaže sam o »radfii narod«, ne može biti razlikovanja.
Dr Jerko Radmilović: Pročitaj,te član 3 ( č i t a ) : »Narodni odbori su
osnovni organi vlasti opštme, g rad a i sreza«. M ože se misliti da se
radi o radnom narodu opštine, grada i sreza.
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Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Baš obratno. To su
osnovni organi »vlasti radnog naroda«.
Dr Jerko Radmilović: Kad bi m jesto » k došlo »a« možda bi bilo
•bolje?.
Pretsednik: Pošto sm o izglasali čl. 3, da predem o na član 4.
Sekretar čita član 4.
Pretsednik* Ima li prim jedaba? (Nema). Ko je z a
čl. 4, neka
'digne ruku. (Svi dižu ruku). Ko je . p r o t i v ? (Niko). Prelazim o
n a čl. 5.
Sekretar čita čl. 5.
Pretsednik* Ja bih se osvrnuo na drugi stav, u kome se kaže da su
zajem čene »lične slobode i druga osnovna prava čovjeka i građanina«.
'Ml dosad u našem Ustavu i u našim zakonima nismo upotrebljava),
ovai term in ».prava čovjeka i građanina«, koji potiče još iz vrem ena
Francuske revolucije, a mislim da se kasnije na jednom m jestu u tek
stu o-ovori o »pravima građana.«, pa bih molio da nam drug Geršković
objasni šta se hoće uvođenjem ovog term ina u naš zakon.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Mi sm o mislili da uvodeniem ovog termina saobrazim o našu term inologiju sa term inolo
zi iom koja Ге inače danas uopće u svijetu i u odlukam a Ujedinjenih
nacija upotrebljava. Jer, imamo Deklaraciju o pravim a čovjeka. Ovdje
hoćemo da naglasim o da štitimo prava čovjeka, a ujedno , prava g ra 
đanina kao građanina ove zemlje. To je sm -sao uvođenja ovog
term ina.
Pretsednik: Pod pravom čovjeka ja razum ijem integritet, Učno
dostojanstvo, čast itd.
■ Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ne .postoji jedno pravo
čovjeka a drucro građanina, nego pravo čovjeka i građ an in a t. j. čovjeka-o-radanina. Prem a tome, mi nem am o neka, prava koja su prava
čovjeka, a nisu prava građanina. Ima sam o neka .posebna p rav a g ra 
đanina u smislu državljana.
Dr Maks Šnuderl: Može se i tako tum ačiti da su p rav a građanina
ona prava koja su vezana za državljanstvo, a p ra v a čoveka koja ima
svaki čovek bez obzira da li je naš državljanin ili ne. I stran ac uživa
sva prava kod nas na osnovu prava čoveka, a n e može da uživa ona
prava koja su vezana za državljanstvo, tj. p o lič k a prava.
‘Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Može se tum ačiti ;i to,
jer na slovenskom nem a riječi »državljanin« nego »građanin«, pa je
drucru Šnuderlu bliže ovo tum ačenje. Ali kad se kaže čovjeka i g ra đ a 

nina onda mislimo na njegovo jedinstvo, iz svojstva čovjeka proizlaze
i njegova građanska prava. On je i čovjek i građanin. Zato je potrebno
zadržati ovaj termin kao jedinstven -pojam.
Mehmed Hodža: Mislim da to nije pravilno. Tu se radi o dva
■pojma. Kad se radi o čoveku, to znači ne sam o za građanina n aše
•zemlje nego za svakog čoveka koji živi u našoj zemlji, a kad se kaže
»građanin« to je konkretno naš gr-ađanin. Francuzi kažu: dro ’t
d ’homm e et droit de citoyen. Droit d ’hom m e je jedna stv ar, a droit de
titoyen je druga i to ne može da se spoji u jedan jedinstven poj arh.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Gerškovič: Ja ne poričem i to da
-stranac uživa kao čovjek .prava u našoj zemljii. M eđutim, naš čovjek
uživa prava u našoj zemlji zato što je i čovjek i građanin. Zato kažem:
ona prava koja su k ao prava čovjeka zagarantirana u Deklaraciji
Ujedinjenih nacija o pravim a čovjeka, koju je i naša zemlja potpisala,
mogu se i u jednom i u drugom smislu tum ačiti; ovaj izraz je g aran 
cija prava svim a ljudima, a i garancija p rav a našim ljudima, t. j. g ra 
đanim a ove zemlje.
Dr Maks Šnuderl: Ovo pravo čoveka istoriski proističe iz prirodne
škole, po kojoj su jedna prava prirođena, to su prava čoveka, a druga
su prava koje daje društvo ilii država, to su politička prava. Na taj
način je n astao taj pojam, ali je on u razvitku izgubio taj smisao.
Sada se pod pravim a čoveka ,ne razum eju ona prava koja su »prirođena
i data od boga.«. Sada su to prava koja društveni odnosi daju svakom
čoveku kao osnovna prava. Kao što kaže drug Gerškovič, u suštini je
to i pravo čoveka i prav o građanina. I stran ac se može pozivati na
Deklaraciju o pravim a čoveka i na naš U stav koji mu g aran tu je ta
prava kao čoveku.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Gerškovič: Ja mislim da sm o su
glasni sa formulacijom. M ožemo u pogledu objašnjenja da se do kraja
ne složimo, ali sa formuiačijom se slažemo.
Pretsednik: Meni izgleda najlogičnije tum ačenje da ove dvije riječi
treba shvatiti kao jedan jedinstven pojam.
Jesm o li z a čl. 5? (Jesmo). Ima И ko p r o t i v ? (Nema). Idemo
dalje.
Sekretar čita član 6.
Ja bih odmah nešto primijetio. U prvom pasusu se kaže da se
sam oupravljanje proizvođača u privredi sastoji u pravu radnih kolek
tiva da upravljaju privrednim organizacijam a neposredno i preko rad
ničkih savjeta. Ovo »,i preko radničkih savjeta« je pretstavm čki režim.
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Zatim se kaže ». . . skupština zemljoradničkih zaruga i drugih pretstavničkih org an a koje sam i biraju i opozivaju«.
Na osnovu naše prakse i našeg uređenja ne proizlazi da je skup
ština zemljoradničke zadruge pretsta vničkil o rgan, nego da je izraz
neposredne djelatnosti i aktivnosti članova u datoj zem ljoradničkoj za
druzi i zbog toga ovoj skupštini zemljoradničkih zadruga nekako nije tu
m jesto. Izgleda kao da je ona pretstavnički organ, a ne kao izraz nepo
srednog učešća kolektiva u ostvarenju njegovih zadataka. P rem a tome,
to bi trebalo reći nekako drugačije. N aprim jer: u pravu radnih kolek
tiva da upravljaju privrednim organizacijam a neposredno i .preko rad 
ničkih sa.vjeta i drugih pretstavničkih organa koje sam i biraju i opo
zivaju, kao i .putem skupština zemljoradničkih zadruga.
Dalje, u predzadnjem stavu mislim da bi bolje o d govaralo da se
kaže:, proizvođači ostvaruju sam oupravna p rav a u okviru ustava i. za
kona — kao ,i u okviru društvenih planova — a ne kao što se kaže da
ostvaruju ». . . sam oupravna prav.a n a osnovu i u okviru ustava«. Kad
mi upotrebimo riječi »na osnovu i u okviru« onda potpuno polazimo
od, stanovišta ograničavanja sfere djelovanja dotičnih o rg an a ■kojim a
to pravo 'priznajemo.
Milan Popović: U kom slučaju u praksi dolazi do neposrednog
upravljanja?
Pretsednik: Im am o ovdje redakoisku ispravku. U stav u prvom,
treća alineja, iza riječi »privrednih organizacija« da se stav e dvije
tačke, a tačke i zapete da se zam ijene zapetam a. U drugom stavu
tekst .poslije riječi »ustava« tr°ba da glasi: »i zakona a u okviru d ru 
štvenih planova«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: P rvi ispravak odnos1'
se na stav u kome se kaže: da sam ostalno utvrđuje svoje privredne
planove, da po izvršenju društvenih obaveza sam ostalno raspolaže
dohotkom organizacije, da u granicam a svog dohotka određuje zarade
trudbenika, pri čemu se trudbenicim a u privrednim poduzećima mini
malne zarade izakonom g aran tiraju ’z društvenih fondova.
Pretsednik: Ja mislim da ova ispravka kvari, sm isao jer, tako mi
izgleda, kao da se taksativno n ab rajaju prava jedne privredne organi
zacije ako bismo stavili dvije tačke. P ravilnije je bez ove ispravke. Jer,
sigurno je da ovo nisu sva .prava koja pripadaju društvenim o rg an iz a
cijam a, a ove dvije tačke navode na to kao da su ta prava tak sativ n o
naibrojana.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Slažem se sa dr H rnčevičem da ne bi valjalo stavljati dvije točke. M eđutim, točku i zarez
treba pretvoriti u zarez, jer sve ovo što se govori vezano je za pri
vrednu organizaciju.
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Što se tiče prim jedbe druga dr Jerka Radmilovića na predzadnji
stav, mogu reći da je ono što je u ispravku izneseno identično sa n je
govim prijedlogom. Tu se kaže da »proizvođači ostvaruju svoja sam ou
pravna prava na temelju U stava i zakona, a u okviru društvenih
planova.
Pretsednik: A šta je bilo sa prvom primjedbom druga Radmilovića
u vezi sa skupštinam a zemljoradničkih zadruga?
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ja mislim da prim jedba
nije sasvim točna, ma da rađa sum nju koju je drug Radmilović istakao.
Ja bih odmah skrenuo pažnju da se ovo »neposredno« i »sigurno« odnosi
na sve vrste privrednih organizacija, pa, prema tome, i na zadruge.
Dakle, radni kolektivi mogu i u zadrugam a i u privrednim poduzećima
da upravljaju bilo neposredno, bilo preko radničkih savjeta, skup
ština i t. d. Neposredno upravljanje vrši se tam o gdje nem am o radničkih
sav jeta, na pr., u manjim privrednim organizacijam a. Pored toga, mi
ne ćemo da prejudiciram o razne vrste privrednih organizacija, Ui da
m ijenjam o sadašnje norm e, nego dajem o opću ustavnu normu da se
upravljanje može vršiti neposredno ili preko predstavničkih organa.
Možda će biti proširena p rav a neposrednog upravljanja. Bilo je već
prijedloga u štampi i na sindikalnim konferencijam a da izvjesne akte
u ovom neposrednom upravljanju donose svi radnici bez obzira da li
postoji radnički sav jet ili ne. Na prim jer, ako se iz fonda za sam ostalno
raspolaganje daju izvjesne dotacije na izgradnju komunalnih obje
kata da se traži suglasnost radnika putem referendum a, a ta j refe
rendum nije ništa drugo nego form a neposrednog upravljanja. To
im am o i tam o gdje postoje radnički savjeti i gdje ne postoje. U jednom
i u drugom slučaju radnički kolektiv neposredno upravlja.
Isti je slučaj i u zadrugam a. Imam o zadruga kod kojih postoji pred
stavničko upravljanje kao i kodi poduzeća. Kod svih velikih zadruga,
koje im aju preko 500 članova, ustvari postoji predstavnički sistem.
Putem delegata stv ara se skupština zemljoradničke zadruge. Taj si
stem se danas forsira. I specijalizirane i opće zemljoradničke zadruge
forsiraju taj sistem . Skupština nije sastavljena od svih članova zadruge,
nego je sastavljena ustvari od predstavnika. A to je predstavni čici sistem.
Nadalje, i u zadrugam a gdje im am o skupštinu po normi ona nije
sastavljena od svih članova, nego neki članovi n e učestvuju iz ovih
ili onih razloga. Zato ja mislim da je najpravilnije da Ustavni zakon
izrazi obje form e upravljanja od stran e radnih kolektiva, bilo nepo
sredno, bilo posredno. Mi bismo mogli da ovdje ne naglasim o rad
nički savjet ili skupštinu već da sam o .kažemo »neposredno ili putem
predstavničkih o rg an a koji se biraju« ali je tendencija bila da se te
dvije naše tekovine — radnički sav jet A skupštine zadruga — naglase.
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Đuro Salaj: Ja mislim da je to potpuno pravilno. Neposredno
upravljanje će se sve više razvijati i u pojedinim problemima donosiće
odluke neposredno radni kolektivi.
Mehmed Hodža: Mi im am o više Hipova zemljoradničkih zadruga,
a ovde se govori o opštem tipu. Mi imamo i radne zadruge, prerađi
vačke, otkupno-prodaj ne itd., a ovde sm o se izričito ograničili na opšti
tip. Ne znam da 1? su pod ovim pojm om obuhvaćeni svi -tipovi.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Po dosadašnjim pozi
tivnim zakonima i po općem pojmu pod zemljoradničkom zadrugom
mi razum ijevam o sve tipove iako ih po pozitivnim zakonim a dije
limo na radne, opće, specijalizirane i t. d.
Mehmed Hodža: U četvrtom stavu se kaže ». .. da u g ranicam a
svog dohotka određuje zarade trudbenika, pri čemu se trudbenicim a u
privrednim preduzećima minimalne zarade zakonom ga.rantuju iz d ru 
štvenih sredstava«. Ja ne bih bio za to da ostavim o ». . . pri čemu se
trudbenicim a u privrednim preduzećima minimalne zarade zakonom
garantuju iz društvenih sredstava« zato što takvu obavezu ja sm atram
da ne bi trebalo primiti pod svim uslovima. Na osnovu novog privred
nog sistem a ako jedno preduzeće nije rentabilno i ako propadne država
ne može primiti obavezu da radnicim a obezbeđuje minimum.
Đuro Salaj: Mi, m oram o i dati i obezbediti radniku minimum za
život.
Mehmed Hodža: Tu se radi o plat am a.
Đuro Salaj: Ovim se radniku garan tu je minimum bez koga ne
može biti. Ako je preduzeće slabo poslovalo, onda se ono može oterati
u stečaj, ali radniku za vrem e dok radi m ora da se da minimum.
Mehmed Hodža: Kad zatvorim o jedno preduzeće da li sm o o b a
vezni da platimo minimum nadnica?
Đuro Salaj: Jesmo. Ne možemo mi ostaviti te ljude na ulici. Oni
m oraju imati minimum svojih potreba. To m ora g a ran to vati društvo.
D ruga je stv ar šta ćemo sa takvim preduzećem učiniti. Kako ćemo ga1
sanirati, da li ćemo imati mogućnosti da uklonimo posledice lošeg
poslovanja, ili ćemo ga likvidirati.
Isa Jovanovič: Radnici ne mogu snositi posledice zbog toga što
preduzeće nije bilo rentabilno.
Dr Maks Šnuderl: Ja mislim da je ova g aran tija osnovna i da bi
bez toga nešto nedostajalo. Ona preduzeća koja nisu aktivna likvidi
raju se. To je jasna stvar. Međutim, m ože i u važnim privrednim p re 
duzećima nastati slučaj da se neko vrem e n e m ogu isplaćivati mini
malne zarade. No, u tom slučaju m oram o te m inim alne zarade garanlo v ati iz društvenih sredstava.
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Dr Jerko Radmilović: Ja sm atram da je ovo nužno da ude zbog*
toga što je to jedan ostvaren zahtev radničke klase i u buržoaskom
društvu. U buržoaskom društvu radnička klasa je postigla osiguranje
izvjesnog minimuma, doduše, »minimuma« — pod znakom navoda —
i ne bi odgovaralo našoj stvarnosti ako mi ne bismo obezbijedili stvarni
minimum, bez navodnih znakova, u uslovima socijalističke Jugoslavije.
Zato je taj zahtjev opravdan i trebalo bi da bude sadržan u našem
U stavnom zakonu.
Pretsednik: Složio bih se sa primjedbom druga Hodže utoliko, što
iz ovoga teksta slijedi da se minimum zarade mora. u svakom slučaju
isplaćivati. M ogu razumjet? da se taj minimum isplaćuje dok poduzeće
posluje, odnosno dok društvo .ima interesa da posluje. U tom slučaju
m ora se obezbijediti takav minimum, pa čak i više od minimuma.
M eđutim, ovako bi izgledalo da pojedini kolektivi imaju .pravo da im
društvo bez obzira kako posluju obezbijedi, minimum.
Đuro Salaj: Na to se ne misli.
Mehmed Hodža: Iz ovog zakona proizlazi da im u svim uslovima
društvo obezbeđuje minimum.
Đuro Salaj: Dok postoji to preduzeće, dotle će se m orati dati. Dok
se ljudi nalaze u radnom odnosu, m ora im se dati.
Isa Jovanovič: Mislim da je ovo pravilno uneto u zakon. Mi sm o
imali slučajeva da su .pojedini rudnici bili nerentabilni i mi sm o morali
da dam o dotaciju. Mi m oram o da se trudim o da nam izvesna preduzeća rade bez obzira na rentabilnost. Uvek postoji mogućnost da dru 
štvo stane na stanovište da je jedno preduzeće nepotrebno i onda može
da ga likvidira, a dok ga ne likvidira znači da .postoji potreba za takvim
preduzećem i mi m oram o plaćati radnicim a i više od minimuma.
Dr Maks Šnuderl: Mislim da je ovako dobro, jer je U stav osnovni
zakon. U U stav ne bi trebalo- da se unose detalji nego sam o opšte
norme. Što se tiče sam ih nerentabilnih preduzeća ne bi trebalo da se
pominju, nego će to biti stv ar zakona, a .princip je taj da se g aran tu je
minimalna zarada. Kako će biti sa preduzećima koja nisu ovakve
vrste, kao što je to rekao i drug Isa Jovanovič, to je stv ar zakona.
Ovde se sam o radi o osnovnom .principu koji treba da bude unesen. Ja
mislim da treba ovako da ostane i da ne preciziram o ono što je d rug
Pretsednik rekao da bi to obuhvatilo svako ipreduzeće. To je stv ar raz
rade zakona koji će o tom e govoriti. U privrednim uredbam a koje su
bile predložene tam o je već bilo govora o likvidaciji preduzeća koja
nem aju uslova da dalje rade.
Mehmed Hodža: Ako tako treba tum ačiti ta j stav ja bih se složio,
ali ukoliko se sm atra da ovom .odredbom hoćem o d a obczbedimo radni
cima minimum zarade u svim a uslovima, onda mislim da ne bi bilo
pravilno zato što takvu obavezu n aša država ne može da primi-.
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Isa Jovanovič: Neće ni radnik da radi dugo sa minimalnom z a ra 
dom.
Pretsednik: Ja bih stavio sam o jednu primjedbu. U slijedećem stav u
se nabrajaju osnovna prava proizvođača pa se, -pored ostalog, kaže
» . . . d a preko svojih pretstavnika u vijećima proizvođača u tvrđuju
m aterijalna sredstva koja se odvajaju za podmirenje društvenih po
treba i da odlučuju o upotrebi tih sredstava«. Tu se razum ijevaju
vijeća proizvođača, ali ona sam a ne utvrđuju m aterijalna sredstva koja
se odvajaju za podmirenje društvenih potreba, nego zajedno sa općim
vijećima. Tako treba razum jeti.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: O svrnuo bih s e na di
skusiju koja je vođena o pitanju zašto Ustavni zakon uzima garanciju
da se trudbenicima u privrednim poduzećima obezbjeđuju m inim alne
zarade iz društvenih sredstava.
Privredna poduzeća su društvena svojina i ona izražavaju odre
đenu društvenu djelatnost. Privredna poduzeća nisu, prem a tom e, ni
kakva privatna svojina, niti se osnivaju radi toga da bi se zadovoljili
nečiji privatni interesi, nego su osnovana da zadovolje određene dru
štvene potrebe. Prem a tome, radnici koji rade u određenim poduze
ćima vrše društveno koristan posao i za ta»j se društveni posao zalažu.
To što sm o mi naš sistem privrede postavili na principe robnonovčanih odnosa ima svojih razloga u stepen u naših produkcionih
sn ag a i što društveni odnosi koji postoje još ne dozvoljavaju da se
prijeđe na princip plaćanja rada prem a potrebam a. M eđutim, zavođe
njem principa rob no-novčanih odnosa k ao osnove za funkcioniranje naše
privrede ne prestaje društveni k arakter proizvodnje niti društveni k a
rakter sam og vlasništva. I sigurno je, ako jedan kolektiv upravlja tv o r
nicom, društvo od njega traži da tom tvornicom upravlja tak o da radnici
mogu da vrše svoj društveno koristan posao i zato snosi i posljedice
svoga upravljanja, t. j. njihova konkretna zarada zavisi od toga kako
oni upravljaju. Ali to ne može ići do posljednje konsekvence, jer su
poduzeća ipak organizirana od stran e društva i vrše društveni posao.
Prem a tome, društvo, koje ih organizira da m u vrše izvjestan posao,
m ora da-im garan tira minimum. Pošto je poduzeće društvena svojina,
a društvo je taj kolektiv angažiralo da vrši društveni posao, m ora
radnicima da g aran tira društveni minimum, iako zarada zavisi' od
uspjeha u privredi.
D ruga je stv ar kakvu konsekvencu im aju iz to g a da .povuku
i .poduzeća i država kad poduzeće više ne može da ostvari zaradu
nego m ora da padne na teret društva. H oće li društvo održava/t?
takvo poduzeće ili ne, to je pitanje i zakona i konkretne politike.
I u našim dosadašnjim propisima, naglašavam dosadašnjim propisim a,
im am o zagaran tiran ovaj minimum. I po dosadašnjim propisima u
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•ovim slučajevim a nastupala je društvena intervencija. Istina, zbog
nedovoljne razrađenosti ,p rivrednog sistem a nem am o dovoljno p re 
cizirane konsekvence, kakvu obavezu 'ima kolektiv (to jest društvena
organizacija) povući iz toga što društvo m ora plaćati radnicim a ono
što nisu zaradili.
U propisima koje je spom enuo dr Šnuderl mogu biti dvije konse
kvence o kojima ima da raspravlja nadležni državni organ. Narodni
odbor može, na prim jer, zaključiti da će to poduzeće dalje zadržati
i davati mu dotaciju. No, u tom slučaju ne mogu plaće biti minimalne
nego preko toga, jer je pitanje — kako je rekao drug Jovanovič — da
li će radnici raditi u poduzećima koja prim aju dotaciju. Narodni odbor
međutim može odlučiti da to poduzeće likvidira .pošlo organ ispita
razlog zašto je do toga došlo. Mogu biti 'razne forme likvidacije. Jedno
poduzeće može biti likvidirano- aktom vlasti, zato što objektivno to
poduzeće viće ne može da se održi, & može biti i likvidirano aktom
prinudne likvidacije iz koga slijede određene konsekvence za rukovod
stvo poduzeća i za sam e radnike, jer se sm atra da nije iz objektivnih
razloga došlo do te situacije nego zbog lošeg upravljanja poduzećem,.
M eđutim, to je pitanje razrade našeg zakonodavstva. Ja mislim
da u našem U stavu mo<ra biti zagarantirano, da radnici koji su se
radi društvenih interesa organizirali u jedno poduzeće dobiju mini
malnu zaradu.
Pretsednik: Da li traži još ko riječ po čl. 6? (Niko se ne javlja).
Pošto se niko ne javlja stavljam čl. 6 na glasanje sa -izmjenom u st. 3
da, se tačke ,i zapete zam ijene sa zapetam a, a da se ne stav e dvije
tačke, kao i sa izmjenom u pretposljednjem stavu kako je predložena
u ispravci. Ko je z a ovako izmijenjen član 6 neka digne ruku. (Svi
«dižu .ruku). Ima li ko p r o t i v ? (Nema). Idemo dalje.
Sekretar čita član 7.
Pretsednik: Po čl. 7 im amo naknadne ispravke.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Gerškovič: U st. 1 druge alineje
staviti um jesto riječi »na neposredno upravljanje« riječi »da nepo
sredno učestvuju u vršenju vlasti« putem referendum a i t. d. Isto tako,
um jesto riječi »zbora« staviti »zborova« a u trećem iredu poslije
»savjeta građana« ona ista form ulacija, koju sm o malo prije kriti'kovali »i drugih oblika učešća g rađan a u pravosuđu i putem drugih
oblika neposrednog upravljanja«. Onda, u trećoj alineji istog stava,
četvrti red: »oslanjajući se na sam oupravne privredne organizacije«
ovo »sam oupravne« brisati. U četvrtoj alineji istog stava, pri kraju,
četvrti red, poslije .riječi »u pravu« umetnuti, »narodnog odbora«, dakle,
»u pravu narodnog odbora na zakonom utvrđeni postotak poreza« i t. d.
U ipetoj .alineji istog stava, drugi red, poslije riječi »u nadzoru« um et
nuti »narodnog odbora« i dalje »nad upravljanjem općenarodnom imo
vinom« a u trećem redu, poslije riječi »općenarodnom imovinom«
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um jesto točke i zapete staviti zapetu i um etnut5 riječi »kao i«. To bi
bile izmjene, ukoliko ih prihvatite.
Dr Maks Šnuderl: Ja sm atram da bi bilo potrebno u četvrtoj ali
neji, posle »u pravu narodnog odbora da sam ostalno ureduje po
slove. ..« dodati ( č i t a ) : »i da donosi sam ostalne propise (odluke) o
tim poslovima ukoliko nisu uređeni saveznim ili' republičkim zakonom«.
Jer, to je jedno da ureduje te poslove a trebalo bi ipak reći ono što
kaže Opštii zakon o narodnim odborima da o tim poslovima on sam o 
stalno donosi propise ukoliko nisu uređeni zakonom. Jer, ja sm atram
da je ovo važan stav zbog toga što dopunjava član 3. U čl. 3 predvi
đeno je da federaciji i republikama pripadaju sam o prava koja su im
data Ustavom , a ovde su ti poslovi, koji nisu dati U stavom , koji nisu '
regulisaoii zakonima. To su oni koje narodni odbor sam ostalno u re
đuje a 'po tim poslovima on donosi sam ostalne odluke. Bilo bi potrebno
da se tu doda da u tim poslovima narodni odbori sam ostalno donose
propise i odluke ukoliko nisu određeni zakonom.
Dr Jerko Radmilović: Iako je dobra misao druga Šnuderla, mislim
da nije nužno da mi ovdje preciziram o ovu odredbu na ta j način što
bismo postavili da odbori donose sam ostalne propise zbog toga što
termin »sam ostalno uređuje poslove opšteg interesa« itd. izražava u
svoj svojoj punoći široku aktivnost i nadležnost narodnih odbora. Pošto
se ovdje radi o jednoj opštoj normi izraženoj u saveznom U stavu, z a 
datak će biti republičkih ustavnih zakona da obrađenu" većem obimu i
razrade misao koja je ovdje izražena, ali ova misao koja je ovdje izra- '
žena, kao uopćena misao, ona sadrži u sebi i ovo što bismo željeli da.
bude ovdje posebno istaknuto. Naime, pretpostavljam da odredba »sa
m ostalno uređuje poslove« sadrži u sebi i ovlaštenje narodnog odbora
za donošenje propisa u toj oblasti.. Pošto se ovdje radi o čitavom nizu
aktivnosti, o nijansam a u ovoj uopćenoj oblasti, to je više predmet
republičkih ustavnih zakona nego što bi bio predm et saveznog U stav
nog zakona. Ako bismo mi ovdje do k r a ja obradili pitanja narodnih
odbora, onda bismo ostali vrlo škrti, bili bismo prinuđeni na potpuno
prepisivanje saveznog U stavnog zakona. Zadatak je ustavnog zakona
republike da razradi širine aktivnosti narodnih odbora i njihovih odnosa
prem a republičkim organim a.
Dr Maks Šnuderl: I još jedna primedba. To je četvrti red odozdo:
»u pravu narodnog odbora da statutom propisuje svoju unutrašnju
organizaciju«. Mislim da je ovo preusko kazano. Treba kazati: . . . pro
pisuje svoju unutrašnju organizaciju i za svoj rad. Jer, kada sm o p ra 
vili u mome srezu statu t mi nismo govorili sam o o unutrašnjoj o rg a 
nizaciji nego i o načinu rada. Zbog toga treba da se to doda »i za
svoj rad«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Rekao bih kratko da
se slažem sa drugom Radnr.lovićem. U Ustavnom zakonu pod pojmom
17*
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»uređuje statutom svoju aktivnost« obuhvaća se cjelokupno uređivanje
te m aterije, kako ,pojedinim propisima tako i upravnim aktima. Isti
izraz nalazite i u čl. 9, kada se radi o pravu federacije, određivanju
m eđunarodnih odnosa i uređenju odnosa zemlje s a inozemstvom. Zato
je to najšire m ogućno pravo o sam ostalnom uređenju. To znači donosi
i propise i m jere i upravne akte. U tom e se smislu upotrebljava ovaj
izraz u Ustavnom zakonu. Prem a tome, mislim, da nije potrebno ništa
dalje precizirati.
Što se -tiče prim jedbe odnosno prava narodnog odbora da s ta tu 
tom propisuje svoju unutrašnju organizaciju i način poslovanja, mislim
daj ne bi trebalo u tom e pravcu da unosimo način poslovanja, jer će
on kad-tad biti propisan i propisima. Ali mi se čini da bi b'lo bolje —
ima u tom e prijedlogu druga Šnuderla dosta osnova — da mi ovu riječ
»unutrašnji« izbacimo. Jer »organizacija« je ipak širi pojam; to je i
organizacija rada i poslovanja i t. d. Ja b’h bio za to da se ova riječ
izbaci.
Dr Maks Šnuderl: Ja se slažem.
Pretsednik: Ne dobi jam o time ništa. Čini mi se da će ispasti po
slije nejasno. Ako hoćemo da usvojim o prijedog druga Šnuderla, ne
bismo ga mogli usvojiti tim e što bismo brisali riječ »unutrašnji« i da
pod .pojmom organizacije razum ijem o i organizaciju posla i sam način
poslovanja i sam u organizaciju ustanova, nadleštava i o rg an a i način
njihovog poslovanja. N aravno da taj način poslovanja m ora biti u
skladu sa zakonima ii drugim propisima. To ne bi smetalo.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ja n e bih odustao od
toga da ovo šire formuliramo. Ali s a ovim što drug Hrnčević predlaže
stv ar još više sužavam o. Jer, ako kažem o »unutrašnju organizaciju i
poslovanje«, to onda sta tu t svodimo n a tehnički dokumenat. M eđutim,
bitno je kod statu ta, i u praksi se pojavljuje potreba za statutim a ne
toliko zbog propisivanja organizacije koliko zbog određivanja nadle
žnosti pojedinih organa narodnih odbora u okviru zakona i njihovih
međusobnih odnosa. D anas je to ključni problem za funkcioniranje na
rodnih odbora. Zato mi se i čini da bismo sa »poslovanjem« još više
sužili stvar. Ako kažem o »svoju organizaciju« to znači organizaciju i
odnose. Ipak organizacija je širi pojam. Kada bismo rekli još šire: »da
propisuje svoju organizaciju, odnose ,i nadležnost organa«, to bi,
možda, bilo u neku ruku prošireno. Zato mi se čini' da bi najbolje bilo
da kažemo »svoju organizaciju«, razum ijevajući tu organizaciju u
najširem smislu riječi.
Pretsednik: To znači predlažete da se briše?
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Da se briše riječ »unu
trašnji«.
Pretsednik: Ja predlažem da se bar u redakciji gleda da se pogodi
sadržina statu ta. Da se razmisli. Da primimo ovako, s tim da pokušamo
da nađem o drugu formulaciju.
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Dr Milorad Vlajković: Ja bih se Ipak složio sa drugom šnuderlom :
» .. . da propisuju svoju unutrašnju organizaciju i poslovanje«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Nije potrebno »unu
trašnju« nego »svoju organizaciju i poslovanje«.
Pretsednik: Stavljam čl. 7 na glasanje sa izm jenam a koje su pre
dložene od stran e predlagača a koje su vam saopštene, kao d sa izm je
nam a ovoga stava da se kaže: »u pravim a narodnog odbora da s ta 
tutom propisuje svoju organizaciju i poslovanje«. Ko je z a ? (Svi).
Ima li ko p r o t i v ? (Nema.). Molim dalje.
Sekretar čita član 8.
Dr Maks Šnuderl: Poslednji stav kaže da se »Samo zakonom mogu
za vršenje .poslova iz nadležnosti federacije, odnosno narodne repu
blike, obrazovati u opštini upravni organi neposredno .podređeni s a 
veznim odnosno republičkim organim a u p ra v e .. .«. A kakvim zako
nom? Mi znam o da se po Opštem zakonu o narodnim odborima mogu
i republičkim zakonom osnivati, takvi organi. Zbog toga treba, po mom
mišljenju, da brišemo reći »odnosno narodne republike« — to je stv ar
republičkog ustavnog zakona, ili, pak da kažem o od početka/ »Sam o s a 
veznim odnosno republičkim zakonom mogu s e . ..«, jer bi inače izgle
dalo da se sam o sa.veznim zakonom mogu osnivati takvi upravni organi.
Dr Jerko Radmilović: Ja se ne bih složio sa drugom Šnuderlom iz
razloga što je svrha ovoga člana u tom e da osigura autonom nost n a 
rodnih odbora. Kada posm atram o odredbu sa te tačke gledišta, onda
vidimo da se ovdje želi da dade g aran tija narodnim odborima, da nerepublički organi ne mogu da osnuju svoje o rg an e uprave. Znam šta
im amo u Opštem zakonu o narodnim odborima, ali ovdje mi utv rđ u 
jem o osnovne principe prava sam oupravljanja naroda u gradu i ko
taru. Kada govorim o zakonu mislim i na savezni zakon i na republički
zakon. Tako shvatam izraz »zakon« u ovom e Ustavnom zakonu, kad
izrično govorim o »saveznom zakonu« — mislim na njega, a kada
govorim o »zakonu« mislim i na savezni i na republički zakon.
Nego ja hoću da primijetim — vraćam se na svoju raniju misao
— mislim da bi bilo potrebno da um jesto »odnosno narodne republike«
kažemo »odnosno republičkih o rg an a vlasti« i to baš u vezi ovoga što
sam dosad govorio. Ovdje se želi da g aran tu je narodnim odborima
takav položaj iz koga proizlazi da se mogu osnivati posebni organi
uprave van režima narodnog odbora sam o zakonom. Dakle, ovdje
im amo u vidu odnos republičkih o rgana prem a narodnim odborima a
ne republika kao takvih i zato bi trebalo reći »republičkih o rg a n a
vlasti«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ja se ne mogu složiti
sa objašnjenjem druga Radmilovića što se tiče zakona. Jer, kada se
kaže zakon, misli se i na republički i na savezni zakon. To je verbalno
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tum ačenje. Tu se razum ije i republički i savezni zakon. Pravilno je da
ostane sam o zakon.
Suština prim jedbe druga Žnuderla je u tom e da li se saveznim za
konom može predvidjeti da narodne republike osnivaju izvršne organe
vlasti u narodnim odborima. Ja mislim da je to moguće i da je to u
našoj ustavnoj praksi već i bilo. Jer, mi smo, na :p r., Zakonom o
Narodnoj miliciji, koji je savezni zakon, osigurali da je on organ re
publike i da im a svoj org an u narodnom odboru. Mislim da ćemo i
dalje imati tu praksu kod određenih poslova: da istovrem eno odredimo
da republički organi im aju svoje organe i kod narodnih odbora. To,
jasno, n e znači da republike ne će moći to da čine sam o zakonom. One
će to moći da čine zaista sam o zakonom.
Nezgoda ove formulacije, ovako govoreći objektivno s obzirom na
garanciju prem a narodnom odboru, je u tome da mi nismo mogli i m a
terijalno dati ustavnu garanciju te da kažem o u kom e području to
može da bude. Ali, to bi bilo takvo vezivanje za koje ne bismo mogli
biti sigurni da bi u praksi moglo biti potvrđeno. Zato sm o ostali na
formulaciji garancija, t. j. da sam o Narodna skupština može takve po
slove ustanovljavati.
Što se tiče ove primjedbe druga Radmilovića, o narodnim republi
kam a ja, kao i prošli put, naglašavam da mi, inače i podvlačimo
razliku između o rg an a vlasti i narodnih republika, ali ovdje se misli
n a organe narodnih republika kao cijele zajednice. Mislim da bi n a
ovom e mjestu trebalo postaviti izraz »narodna republika«.
Dušan Diminić: Da li ovdje znači da svaki nezakoniti akt narodnog
odbora može republički organ da poništi, ukine itd. U čemu je sadržaj
toga prava nadzora?
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: To sada razrađuje po
seban zakon. U republičkom ustavu je to razrađeno dosta dobro.
Pretsednik: Prelazim o na glasanje. Ko je z a član 8? (Sv.i). Ima
li ko p r oft i v ? (Nema).
Prelazim o na član 9.
Sekretar čita član 9.
Pretsednik: Ovdje im amo redakcisku ispravku u stavu 3. Tekst
stava 3 se m ijenja i glasi: »Savezne zakone neposredno izvršuju n a
rodni odbori odnosno republički organi vlasti«.
Dr Maks Šnuderl: U smislu moje pr.imedbe u načelnoj diskusiji,
ja predlažem da se u trećoj alineji, koja glasi: »štiti jedinstvo i ravno
pravnost naroda Jugoslavije i suverenitet narodnih republika« umesto
reči »suverenitet« stav e reči »prava narodnih republika«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ja bih molio da se
form ulacija koju predlaže drug Šnuderl rezervira. Točno je da se drug
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Kardelj složio s tim da se izbaci riječ »suverenitet«. M eđutim, mi sm o
u jednoj diskusiji imali tu formulaciju koju drug šnuderl predlaže i
došli sm o do zaključka da je ona nezgodna, t. j. da je nezgodno reći da
federacija štiti prava narodnih republika, jer bi se tu, ustvari, m orala
štititi .prava narodmh republika u odnosu na federaciju. S obzirom na
to da bi ipaik drug Kardelj trebao da se ovom konkretnom form ula
cijom suglasi, ja bih molio da se ova stv ar rezervira.
Dr Ivo Sunarić: U članu 9 rečeno je šta se misli pod federacijom .
O tome je bilo diskusije u početku. M eđutim, kasnije se pominje sa.vezna država. Da li se tu pravi razlika između federacije i savezne d r
žave? Ovde se vidi da ise pod federacijom- ne misli sam o na o rg an e
vlasti. Naprimer, u čl. 11 kaže se: »Savezni zakoni i drugi akt1’ saveznih
organa prim enjuju se na celoj teritoriji savezne države«. Tu srećem o
dva pojma: pojam federacije i .pojam savezne države.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Iz n abrajanja ovih ci
tata koje je drug Sunarić naveo vidi, se da se pod izrazom »savezna
država« misli na državu u teritorijalnom i državnopravnom smislu, a
•kad se govori o federaciji, misli se na društvenu zajednicu, i to u licu
njenih organa vlasti. U članovima 10 i 11 govori se o saveznoj državi
u teritorijalnom smislu, kao jedinstvu cjelokupnog državnog teritorija.
Jasno je da su svi ti term ini uvjetni, i o n j;ma se može diskutirah.
Dr Maks Šnuderl: Ja ipak sm atram da bismo mogli da budemo
bez term ina »federacija«, pa da tam o gde stoji ,reč »federacija« kažem o
»savezna država«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Nam a je term in »fede
racija« u nizu članova pom ogao da jasnije postavim o stvari.
Dr Jerko Radmilović: Ovdje ne postoji neka naročita sm etnja.
Važnije je razgraničenje republičkih organa prem a narodnim odbo
rima, nego razgraničenje organa savezne države prem a ostalim o rg a 
nima u našoj zemlji.
Pretsednik: Ja mislim da federacija, kao zajednica, sa svojim
organim a treba da vrši ova prava i dužnosti: da štiti nezavisnost,
ravnopravnost, jedinstvo itd. Nije (to sam o stv ar saveznih org an a, nego
čitave društvene zajednice. Društvena zajednica preko svojih organa
■treba da štiti ove osnovne elem ente jedne sam ostalne države.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ova društvena zajednica
— cijela Jugoslavija sa svojim organim a — to je federacija, ali je
uvijek naglasak na pravim a organa koji pretstavljaju tu zajednicu. M e
đutim, ako kažem o »savezna država« misli se, u prvom redu, na državu
kao teritorijalno-političku jedinicu. U tom smislu se ta j term in upo
trebljava i u članu 1. Svaki političko-praivni term in ima svoje historijske
razloge i može se tum ačiti u raznim oblicima, prem a tom e kako tko
razum ije historijski nastanak pojedinih term ina. Al;, mi sm o ipak n asto 
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jali u ovom zakonu da te /termine kolikogod je m oguće preciziram o
i postigl’ sm o da se m noge stvari jasnije postave.
Dr Ivo Sunarić: Ja bih to čisto s a praktične stran e hteo da posta
vim: Kako će se ovaj naš U stav prevoditi na stran e jezike? Da li po
stoji ta razlika u pojmu između federacije i savezne države?
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: U pravnoj nauci i'
ustavnom pravu svih zem alja postoji ta razlika, ali sm o je mi dosad
zanem arivali.
Dr Maks Šnuderl: Federacija je opšti pojam, naučni pojam, a s a 
vezna država je konkretna, na osnovu federativnog principa osno
vana država.
Pretsednik: Ja mislim, da determ iniram o te pojmove pa da se ne
vraćam o stalno na to pitanje. Jer, ovako ćemo stalno diskutirati o tom e
šta je federacija, šta je savezna d ržav a itd. Ja mislim da treba kom
pleksno uzeti čitav projekt i vidjeti gdje bi eventualno trebalo izmijeniti.
Mislim da nije korisno kod svakog člana diskutirati o lome.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ja bih sam o htio da
skrenem pažnju na :to da je ovaj Prijedlog ustavnog zakona u raznim
svojim fazam a bio diskutiran na raznim sastancim a profesora ustav
nog prava .i m nogo se diskutiralo o pojm u federacije, pa je manje-više
ovakva term inologija ipak prihvaćena na tim sastancim a. Mislim da
je Zakonodavnom odboru to ipak nekakvo um irenje savjesti1, ako su
naši pravni stručnjaci i profesori prava to prihvatili.
Pretsednik: Čim sm o mi pošli putem razbijanja državno-kapitalističkih pojava i putem ove deetatizacije, da je tako nazovem, ja mislim
da sm o nužno naišli na jedan nov pojam koji ne znači državu nego
federaciju k ao jednu društvenu zajednicu, sa svojim organim a koji
mogu biti državni, društveni, itd. Jer, ako bismo ostali kod starih te r
mina, mislim da ne bismo mogli izraziti ovu društvenu funkciju i podruštvljenje naše države. Zbilja bi trebalo sjesti pa definirati to tačnije.
Ko traži još riječ? (Niko). Stavljam čl. 9 na glasanje, s tim da rezer
viram o drugu rečenicu u prvom stavu. (Prim a se).
Sekretar čita član 10.
Dr Maks Šnuderl: Mi sm o u ranijim projektim a imali i izraz »je
dinstveno pravno područje«. To je sada ispalo, ali je ostalo »carinsko
područje«. Ja bih molio objašnjenje zbog čega je to izostalo.
Dalje, u jednom ranijem projektu bilo je i to d a državljani jedne
republike uživaju u svakoj republici ista prava koja imaju njeni d ržav 
ljani. I to je (ispalo iz ovog projekta. Sada je pitanje zbog čega je to
ispalo i da li je pravilno d a to ispadne, da li nije nužno da to ostane.
(Sednioi prisustvuje potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj).
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Dr Jerko Radmilović: Mislim da ne bi bilo tačno ako bismo rekli
da je teritorija savezne države sastavljena od teritorija narodnih re 
publika i čini jedinstveno pravno područje. Pošto sm o mi organizovam
na principu federativnosti, ne možemo 'pretpostaviti da je to jedno je
dinstveno pravno područje. To može biti jedinstven sistem, o kome
kasnije govorim o, a ne jedinstveno pravno područje. To bi značilo
isključiti aktivnost narodnih republika u oblasti zakonodavstva. Zbog
toga je pravilno što je ovdje isključeno jedinstvo pravnog područja ii
što se ostalo kod jedinstva državnog, i kod privrednog i carinskog
područja.
Dr Ivo Sunarić: U čl. 10, stav drugi, izražen je princip slobode
prom eta u celoj zemlji i kaže se da se on ne može ograničiti nikakvim
aktom republičkog o rg an a vlasti ili narodnog odbora. M eđutim, moglo
bi se u praksi dogoditi da bi čz nekih naročitih razloga trebalo o g ran i
čiti slobodu prom eta. Uzmimo slučaj da u jednom srezu vlada neka
stočna zarazna bolest i tu se zabrani sloboda prom eta da se bolest ne
bi širila. Takvu odluku trebalo bi da donese ili sreski odbor, ili u k r a j
njoj liniji republički organ. Da li bi se na ovaj način onemogućilo lo
kalnom organu da donese takvu odluku?
Dr Milorad Vlajković: Ja mislim da se ne bi onemogućilo, zato
što će postojati posebni propisi kojima će to biti predviđeno.
Mehmed Hodža: Ali to ne srne da dođe u suprotnost sa ustavom .
Pretsednik: Ovaj propis, izgleda, treba gledati u privrednom
aspektu, a ne u 'aspektu nekih sanitarnih m jera.
Dr Jerko Radmilović: Ovdje se želi da isključi mogućnost da se
jedan srez blokira, kao što je bilo slučajeva kod nas.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Ja mislim da nema
takve opasnosti. Sreski narodni odbori, ne sam o po ovom Ustavnom
zakonu, nego po čitavom našem novom sistem u, neće moći kad god
hoće da zabrane bilo kakav izvoz, recimo pod izgovorom da je to po
trebno iz sanitarnih razloga. Oni će m orati pre toga da obave odre
đenu proceduru: da sastave komisiju, da se izvrši pregled dtd. A to je
■i tendencija čitavog novog sistem a, — da se sam ovolja definitivno
spreči. Ali savezni organi mogu u nekim posebno teškim ekonom skim/
uslovima, da zabrane, naprim er, izvoz pšenice iz Vojvodine. Pogotovo
postoji mogućnost ograničenja na bazi drugih propisa, napr., iz san i
tarnih i drugih razloga. Ja mislim da ne treba ništa dopunjavati ii da
je ovo sasvim u redu.
Pretsednik: Traži li još ko riječ? (Niko). U pogledu primjedbe
druga Šnuderia da li bi trebalo staviti »jedinstveno pravno p o dručje«...
Dr Maks Šnuderl: Ja odustajem od toga. M eđutim, sm atram da
ona druga rečenica koja je ispala — da državljanin jedne republike
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uživa u svakoj republici ista -prava koja imaju njeni državljani, treba
da ostane.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Gerškovič: To je izbačeno zato
što to postoji u današnjem U stavu u onoj glavi koju nism o ukinuli, i
stoga nismo- sm atrali za .potrebno da se to i ovdje napominje.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Ovo negde m ora da
stoji, po mom mišljenju, ali je pitanje da Ü ne bi bilo bolje da to donesu
republički ustavi, da republike jedna drugoj daju ta prava. M eni se
čini da je to politički mnogo zgodnije nego- da mi saveznim ustavom
naturam o republikam a jedan odreden slav. Inače, princip se m ora
negde uneti. M ogao bi i ovde da stoji, ali mislim, da bolje odgovara re
publičkim ustavim a.
Dr Maks Šnuderl: To je u sadašnjem U stavu čl. 48 i u glavi VI,
koja je, mislim, ukinuta.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Gerškovič: Ukinula je.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Ne bih bio pro-tiv da
tu odredbu i ovde unesemo, jer je to .princip koji u svakom slučaju
treba da ude u ustav. M ožemo to i ovde uneti.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Gerškovič: Ta bi odredba došla
kao treći stav člana 12.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Tu je b:la i ranije.
Pretsednik: Stavljam ovaj član 10 na glasanje. Ko je z a, neka
digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko p r o t i v ? (Nema).
Pošto je usvojen član 10, prelazimo na član 11.
Sekretar čita član 11.
U diskusiji se pojavilo ovo pitanje: da 1> u slučaju razm imoilaženja
između saveznog zakona i republičkog zakona onäj organ, koji se nađe
u situaciji da donosi konkretno rešenje, treba neposredno da reši to
pitanje, to jest da li- da primijeni savezni -ili republički zakon. Izgleda da
je baš ovim dato ovlaštenje organu kad se nađe u toj situaciji razm i
moilaženja između saveznog i republičkog zakona, da primijeni savezni
zakon neposredno. U drugom stavu ovoga člana rješava se pitanje
ukidanja dotičnog zakona a ne pitanje prim jene propisa na konkretni
slučaj.
Pretsednik: Ja sam negdje kasnije pročitao- u tekstu baš to što vi
kažete: u slučaju razm im oilaženja da, se -primjenjuje savezni zakon.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Gerškovič: To tu piše. Narodne
republike mogu da traže od N arodne skupštine FNRJ da o tome odluči.
Zato je tu proši-rena formulacija.
Pretsednik: Ja sam čitajući tekst prim ijetio da se na jednom mjestu
govori o razm imoilaženju republičkog ustava i zakona ii saveznih za266

kana sa saveznim Ustavom , pa ne znam da li to ovdje treba da dode
do izražaja?
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ne treba, kasnije.
Pretsednik: Traži li još ko riječ? (Niko). Onda stavljam na g la
sanje član 11. Ko je z a , neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko
p r o t i v ? (Nema). Prelazim o na član 12.
Sekretar čita član 12.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Kao treći stav ovog
člana 12. dolazi član 48. U stava iz godine 1946., koji govori da d ržav lja
nin jedne republike uživa sva' prava u drugoj republici, koja uživaju
državljani te republike.
Pretsednik: To je nadopuna člana 12. Traži li ko riječ? (Niko).
Onda stavljam član 12 sa ovom nadopunom na glasanje. Ko je z a,
neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko p r o t i v ? (Nema).
Kod člana 9, stav prvi, rezervirali sm o drugu rečenicu. To je u
vezi prijedloga druga Šnuderla. Tu se govori o suverenitetu narodnih
republika i predlaže se da se um jesto »suvereniteta« stavi riječ »pravo«.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Ja nemam ništa pro
tiv da se izbriše reč »suverenitet«. Ali onda treba da se tu stavi tačka,
jer mislim da je nem ogućno staviti u dužnost federaciji da štiti prava
republika. Istoriski razvitak federacije dosad je pokazao da su obično
federacije napadale p rav a republika, a n e da su ih štitile. Mislim da
nema smisla dati jednu form ulaciju koja bi b’la ћфокгШска. Ali za
nas je bitno da stv aram o takav ustavni poredak u kom e je federacija
zaštićena, za nas je bitno jedinstvo i ravnopravnost naroda Jugoslavije.
Prem a tome, ja sam za to da se brišu reči »i suverenitet narodnih
republika«.
Pretsednik: U svaja L: se član 9 sa ovom izmjenom. (U svaja). Ima
li ko p r o t i v ? (Nema). Time sm o završili glavu I i prelazimo na
glavu II.
Sekretar čita naslov glave druge i član 13.
Pretsednik: Ako niko ne traži riječ, ja bih pitao- da li se pod izra
zom ». . . u okviru ustava« razum e i ovaj U stavni zakon.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Da.
Pretsednik: Ko je z a, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li
ko p r o t i v ? (Nema). Prelazim o na član 14.
Sekretar čita član 14.
Dr Maks Šnuderl: Imam dve primedbe. Ja mislim da zbog načela
jedinstva vlasti treba istaći da Savezna narodna skupština vrši prava
federacije i u oblasti pravosuđa preko Saveznog vrhovnog suda i d ru 
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gih saveznih sudova na osnovu saveznih zakona, a ne da p rav a fede
racije u oblasti pravosuđa vrše Savezni vrhovni sud i drugi savezni
sudovi nekako odvojeno od skupštine. Ta prava federacije u oblasti
pravosuđa vrši Savezna skupština ali preko Saveznog vrhovnog suda.
Inače u oblast? pravosuđa jedinstvo vlasti ne dolazi do onog istog
izraza kao u drugim oblastima.
Pretsednik: Ja bih postavio pitanje kod prvog stava. Tu se govori
o izvršnim organim a federacije, a to su Predsjednik Republike i Savezno
izvršno vijeće.
U prvom stavu se kaže: »Prava federacije Savezna narodna skup
ština vrši neposredno i preko Pretsednika Republike i Saveznog izvr
šnog veća, kao svojih izvršnih organa«, a određene poslove i preko
saveznih organa uprave. Ovdje se nekako m iješa ,p ojam »izvršnih po
slova« i poslova uprave. A koji su sve tu određeni izvršni poslovi koji
bi se ostvarivali preko savezm h organa uprave? Nekako nije jasno
šta se misli kad se kaže izvršnih poslova organa uprave.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Što se tiče suda, n a
čelno uzevši, verovatno da drug Šnuderl ima pravo. Ali je ipak pitanje,
bez obzira što stojim o dosledno na principu jedinstva vlasti, da 1< 'treba
Savezni vrhovni sud ovako form alno staviti u položaj neposrednog i
direktnog izvršnog organa Narodne skupštine. Narodna skupština ima
nad Vrhovnim sudom kontrolu vlasti u tom e što postavlja i razrešava
sudije Vrhovnog suda, prim a izveštaje suda, diskutuje i d aje opštu
ocenu, ali ja sum njam da li treba stvoriti ovako neposrednu vezu
između Saveznog vrhovnog suda i N arodne skupštine. Meni se čini đa
je za autoritet V rhovnog suda bolje da ostane ovako, a princip jedin
stva vlasti obezbeđen je postupkom im enovanja sudija Saveznog vrhov
nog suda i formom, kako on odgovara Skupštini.
Dr Maks Šnuderl: Na sa vetov an ju pravnika svi sm o bili toga mi
šljenja da u drugom stavu treba reći da u oblasti pravosuđa prava
federacije vrši N arodna skupština preko Saveznog izvršnog veća.
Pretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: To je bila jedna od r a 
nijih form ulacija.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ipak sudov' nisu izvršni
organi Skupštine.
Dr Maks Šnuderl: Jedinstvo naše vlasti dosledno se sprovodi.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Mi ne kažem o da je
Vrhovni sud institucija iznad Skupštine, iznad U stava. Skupština po
stavlja i razrešava Vrhovni sud. U ‘t om e je ta živa, intenzivna veza.
Vrhovni sud ig ra kod nas posebnu ulogu, — i ja mislim da će je još
igrati, — zato bi možda bilo bolje da ostavim o ovako. Na drugom
m estu je spom enuto da Skupština birai i razrešava sudije Saveznog
268

vrhovnog suda. Ako bi u jednom zakonu bilo napisano ikoja su sve
prava V rhovnog suda ' ako bi. njegova uloo-a bila jasno istaknuta, to
bi imalo smisla. Ali ako bismo to učinili u Ustavu, ispalo bi da je V r
hovni sud igračka u rukam a N arodne skupštine. I njegova pozicija bi
bila suviše labava. Mislim da bi Savezni vrhovni sud trebalo da se orijentiše i u drugim pravcim a, da preuzima pored dosadašnjih i izvesne
druge funkcije. Mi sm o prilično disk u tov a li: da li da dam o Vrhovnom
sudu pravo turnačejija zakona. Možda ćemo posle izvesnog vrem ena
doći na to. Sada je suviše rano.
Što se tiče ovog gore, ne kažem da se ne može naći bolja form u
lacija, ali sm isao je u tom e da je ustvari Savezna narodna skupština,
zajedno sa Izvršnim većem i Pretsednikom Republike, faktor koji1
obavlja sve poslove iz savezne nadležnosti, bilo neposredno ili preko
nadležnih organa. Ako obavlja preko određenih upravnih o rgana, onda
bi i ti poslovi trebalo da budu određeni. Recimo, Državni sek retarijat
za poslove narodne privrede neće moći kao dosad da rešava ovako
pitanje koje će se pojaviti na području privrede, nego će imati tačno
određene .poslove. Inače m oraće signalizirati Saveznom izvršnom veću,
da postoji ovaj ili. onaj problem, ali g a on sam neće moći rešavati; on
m ora dobiti ovlašćenje da može da vrši takve i takve podove. To je
sm isao ove formulacije.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: D rug Hrnčević je n a
pomenuo da nije dovoljno objašnjen term in »izvršni poslovi«...
Pretsednik: U odnosu na upravni posao.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Kad govorim o o izvr
šnim poslovima mi sm o imali na umu i upravne poslove koje će vršiti
Izvršno v ijeće... To se tiče o rg an a državne uprave. Time je njihova
funkcija ograničena.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Sam o Izvršno veće
ne m ože da ih vrši nego m ora dobiti od Skupštine ovlašćenje za njih.
To je smisao.
Pretsednik: Mislim da će i u teoriji nastati potreba da se objasni
diferencija izm eđu izvršne vlasti i upravne vlasti. To je sigurno, n aro 
čito s obzirom na U stav i ovakvu organizaciju vlasti; nekako ti poj
movi nisu čisti. Jer, upravna vlast ne ispoljava se sam o u provođenju
upravnog postupka, u primjeni zakona na konkretne slučajeve. U pravna
vlast donosi pravilnike i uputstva kojima regulira rad svojih organa, a
tim pravilnicima i uputstvima mogu se obuhvatiti i neki poslovi za koje
se može postaviti pitanje da li 6u izvršni ili su upravni. Ja ne znam da
•li je to kod n a s raščišćeno, da li je raščišćen pojam upravne i izvršne
vlasti i zato sam postavio to pitanje.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Po mom mišljenju ako
u našem novom sistem u od dosadašnjih upravnih poslova uzm em o njiI
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hov rukovodeći politički đeo onda nam stv arn o o staje adm inistracija,
a u okviru adm inistracije mogu da budu vršeni i neki poslovi političke
prirode, znači i poslovi odi većeg značaja. To će imati državni sekretari.
Kad se govori o izvršnim poslovima ja mislim da se tu, pre svega,
misli na poslove koji im aju politički značaj i koji pretstavljaju poli
tičku odluku u izvršenju zakona i principijelnih odluka Narodne skup
štine. Džavni sekretar ne bi m ogao da donosi sam neku odluku poli
tičke prirode ako ne bi prethodno bio za to ovlašćen od Izvršnog veća,
tako da se ipak njegov posao više svodi na to što se u drugim zem ljama
zove državna adm inistracija.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Možda bi ipak bilo
bolje reći »određene upravne poslove i preko saveznih organa ...«
Dr Jerko Radmilović: Ja se ne bih složio s tim. Ako dodam o
»i određene upravne poslove« onda ćemo još više učiniti nejasnim za
datak upravnih organa.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Uzmimo konkretan
prim er. N astane disproporcija izm eđu novca i robe i nastupe pojave
inflacije. Odluku o državnim m eram a koje treb a preduzeti da se to
dovede u sklad donosi Izvršno veće. Ono će rešiti napr. da treba baciti
rezerve robe u prom et, ili preduzeti druge ekonom ske mere, ono će
odrediti o rg an e koji će to izvršiti. A Državni sek retar im a da predvidi
organizacione m ere koje su potrebne da se to sprovede u delo -i da u
formi pravilnika, naredbi itd. sve organizuje. Izvršno veće im a u tom
slučaju jedan državno-upravni posao, jer, na kraju krajeva, i to je s a 
stavni deo uprave, ali sam o politički deo te uprave.
Pretsednik: Ako takvi politički akti im aju elem ente upravnih po
slova onda su i izvršni i ne mogu biti tačno razlučeni izvršni poslovi
od upravnih.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Zato bi po mom mi
šljenju bilo najbolje da — kad govorim o o poslovima — uvek g ovo
rim o o izvršnim poslovima, a kad govorim o o organim a onda možemo
deliti upravne organe od Izvršnog veća, koje nije upravni organ. Zato
je bolje ostaviti izvršne poslove pa neka pravna nauka i praksa tu
razliku prave.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ona ne može dem an
tirati izvršne poslove.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Bolje je upotrebiti
širi termin nego ići na uži i doći u kontradikciju.
Pretsednik: Stavljam član 14 onako kako je predložen n a glasanje.
Ko je z a, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko p r o t i v ?
(N em a).
,,

Sekretar čita član 15.
Pretsednik: Ovdje im amo amandman. U čl. 15, st. 1, tač. 9, briše
se prva rečenica. Osim toga, imamo i redakcisku ispravku. U st. 1,
tač. 4, Savezni vrhovni sud, staviti veliko slovo S. U tački 5 pod a)
um jesto riječi »o izboru i opozivanju narodnih odbornika...« staviti
»o izboru narodnih poslanika za Saveznu narodnu skupštinu i njiho
vom opozivanju«.
Dr M aks Šnuderl: Tačka 5 pod v) sadržava »opšte zakonodavstvo:
u oblasti organizacije vlasti, prosvete i kulture, narodnog zdravlja i
socijalne politike, kao i u drugim oblastima kad je to od opšteg inte
resa za sve narodne republike«. Mi ovde nem am o izričito precizirano
donošenje opštih zakona u oblasti privrede. M eđutim, ako po-gledamo
član 33, tač. 5, vidimo da ravnopravno učestvuju Savezno veće i Veće
naroda u donošenju opštih zakona u oblasti privrede. Mi bismo, dakle,
morah' i ovde u tački 5 pod v) da navedem o donošenje zakona! u obla
sti privrede. Istina, to je obuhvaćeno u drugoj rečenici gde se kaže
»kao i u drugim oblastima kad je to od opšteg interesa za sve narodne
republike«, ali ja mislim da je oblast privrede tako važna da bi trebalo
ovde u tački 5 pod v) izričito naglasiti i donošenje opštih zakona iz
oblasti privrede a da se ne podrazum eva ovako važna oblast pod
»drugim oblastim a« kad je to od opšteg interesa.
Dalje. U tački 5 pod a) i b) govori se o porezima. Kakva je razlika
između onoga što je rečeno pod a) i pod b)? Da li se zakonodavstvo
o porezima sm atra kao isključivo savezno zakonodavstvo ili kao
osnovno zakonodavstvo? Tu je i jedno i drugo, a nije jasno kad treba
da bude isključivo savezno, a kad treba osnovno zakonodavstvo.
Dr Edhem Čamo: U tački 5, gdje se n ab rajaju oblasti za osnovno
zakonodavstvo, mislim da bi trebalo isto tako podvući i pitanje suzbi
jan ja i iskorenjivanja stočnih zaraznih bolesti, s obzirom na važnost
sto čarstva u našoj privredi i na važnost prOmetai stokom i stočnim
proizvodima. Mi im amo izvjesne obaveze prem a inostranstvu utvrđene
konvencijam a, te je nužno imati u tom pogledu zajedničko zakono
davstvo.
Dušan Diminić: U vezi sa ovom formulacijom u tač. 5 pod a)
(isključivo zakonodavstvo) gdje se govori o donošenju imovinskog
zakonika, j'a bih tražio jedno razjašnjenje. Naime, da li na osnovu toga
može republika da regulira i ovakve stvari kao što su donošenje za
kona o poljskim i šumskim štetam a i o drugim stvarim a imovinskog
karaktera ali koje su od m anjeg značaja. Mislim da bi bilo potrebno
da republika može to donositi. 0 tom e je bilo diskusije u našem Savjetu
za zakonodavstvo. Ako je ovom formulacijom to regulirano, onda je
to u redu. Sam o se pitam da li je ovim riješeno da republika može
donositi zakone o m anje važnim imovinskim odnosima a u pogledu
poljskih i šumskih šteta itd.
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Dr Maks Šnuderl: Imam primedbu na tačku 5 poet b), tr-eči' red
odozdo (m ere za zaštitu narodnog zdravlja). Ove m ere za zaštitu n a 
rodnog zdravlja spadaju pod osnovno zakonodavstvo, a pod b) u opšte
zakonodavstvo spada narodno zdravlje. Opet- nije jasno kada je
osnovno a kada opšte zakonodavstvo.
Dr Jerko Radmilović: Što se tiče tačke 5 pod b) postavlja se pi
tanje, bar g a ja sam sebi postavljam , da li je .potrebno u našim sadanjim uvjetim a da pitanja socijalnog osiguranja budu predm et osnov
nog zakonodavstva. Ja sam o tom e razm išljao i nekako sam više sklon
da shvatim da je to takva m aterija, da je od takvog značaja za cjelinu
maše zemlje, d a je to od tako velikog značaja baš za radničku klasu,
za radnike i službenike i da ne bi trebalo da bude razlika u tako važnim
pravim a. Pogotovu obzirom na činjenicu da radnik d an as radi u jednoj
a su tra se, po potrebi službe, opredjeljuje na rad u drugoj narodnoj re 
publici i tom e slično, pa onda, u krajnjoj liniji, njegova prava ovise od
toga gdje je proveo zadnjih dvije do tri godine na radu, tj. na području
koje narodne republike. Ako pretpostavim o da osnovno zakonodavstvo
može da se razrađ u je do> te m jere u narodnoj republici, da može da
sadrži znatne razlike u pogledu prava radnika i službenika i drugih
kategorija osiguranika, ja sam nekako više sklon da u sadanjim uvje
tima socijalno osiguranje shvatim kao m ateriju isključivog zakono
davstva. To je jedno pitanje.
Zatim, što se tiče tačke 7, nekako mi, suprotno od onoga što sam
ranije govorio, izgleda široka form ulacija gdje se govori o odlučivanju
»o drugim osnovnim pitanjim a i m jeram a unutrašnje politike«. Pi
ta n je unutrašnje politike — to je široka oblast. To je sve ono što nije
ovdje ranije istaknuto, što nije spoljna politika., privredna politika. Sve
bi to trebalo da bude u širem smislu riječi unutrašnja politika. Možda
bi bilo potrebno, iako se ovdje govori o osnovnim pitanjim a, da bi sam o
osnovna pitanja trebalo da budu predm et odlučivanja o rg an a federa
cije, da bismo možda na kraju dodali »u okviru prava i dužnosti fede
racije«. Time bismo suzili to područje u one pretpostavljene okvire
kako ih shvata sam Ustavni zakon. Ne mislim da Ustavni zakon želi
da ovom formulacijom protegne tu svoju aktivnost i u one oblasti, koje
su po prirodi stv ari republičke. M ožda bi ovo ograničenje ukazivalo na
pravi sm isao ove odredbe.
Nadalje, u tački 9 se naglašava da u nadležnost Savezne narodne
skupštine spada teritorijalno razgraničavan je između narodnih repu
blika koje sporazum no predlože narodne republike i rješavanje sporova.
Ovdje je upotrebljen isti izraz za dva pojm a. Ja u prvoj rečenici vidim
misao, želju da se naglasi ona situacija, kada jedna narodna republika,
u sporazum u sa drugom , susjednom narodnom republikom, želi, iz ovih
ili onih razloga a u prvom redu iz razloga potreba i želja perifernog
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ta n o spada u njen sastav — uzmimo Narodnu Republiku H rvatsku gdje
zbog toga što jedan dio stanovništva koje želi da se priključi N arodnoj
Republici Sloveniji ili, s druge strane, Narodnu Republiku Bosnu i H er
cegovinu, da svjesno, na osnovu analize stanja., po-treba i želja zaključi,
da bi taj dio područja, taj dio narodne republike trebalo da pripadne,
možda svega nekoliko sela, drugoj narodnoj republici. To je svjesna
prom jena granica. Za tu promjenu granica potrebno je, razum ljivo,
s te tačke gledišta i polazi Prijedlog ustavnog zakona, da je za to po
trebna saglasnost narodnih republika, kako one koja danas ima u s a 
stavu pojedina m jesta, tak o i one narodne republike koja želi da primi
to područje odnosno ta sela, mjestai i grad u svoj sastav. Međutim,
pored te situacije vidimo i novu situaciju: rješavanje sporova oko
razgraničenja narodnih republika. Ja shvatam da pitanje rješavanja
sporova spada u drugu m ateriju. To su oni slučajevi, oni granični slu
čajevi kada nije jasno da li granica date republike prelazi о т о т ili onom
stranom rijeke, kada je spor o to m e ...
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Ne sam o to. Može
biti da jedan deo stanovništva hoće da se priključi drugoj republici, a
da ta republika nije s tim saglasna i zbog toga nastane spor između
jedne i druge republike. Kad se oni ne mogu da saglase, taj spor ima
da se re š a v a ...
Dr Jerko Radmilović: No ipak je stv ar malo nejasna.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Nije dobra formulacija.
Radi se o prvom slučaju kad je jasna granica.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Ova form ulacija stv ara
mogućnost da federacija može pitanje tih granica rešavati kako hoće.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Razgraničenje je kada
su nejasne granice.
Dr Jerko Radmilović: Imali sm o tih slučajeva i dosad, u H rvatskoj
i u Bosni. To je išlo uz prethodni, sporazum , uz prijedlog oba prezidi
jum a. To nije prvi slučaj. Međutim, može da dođe do spora, pošto
dosad nismo utvrdUi granice u formalnom smislu riječi a nem a ni po
treb e da se igram o time. No, može nastati spor da li neko brdo pripada
jednoj ili drugoj republici. To je drugi slučaj. Prem a tome, mislim da
bi trebalo u formulaciju unijeti tu razliku. Jedno je svjesna izmjena g ra 
nica a drugo je p;tanje spora o razgraničenju kao i: kod narodnih odbora.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Trebalo bi izmenit i:
gore »izmena« a dole »razgraničenje«. Onda bi bilo jasno.
Dr Jerko Radmilović: Drug Šnuder.1 je pokrenuo pitanje da li da
predm et opšteg zakonodavstva budu pitanja iz oblasti privrede. Ja
mislim da to n e b ; trebalo- da bude predmet opšteg zakonodavstva.
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Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: U tač. 5 trebalo bi
brisati.
Dr Jerko Radmilovič: Dalje, što se tiče pitanja koje je drug Diminić postavio da li narodne republike kod form ulacije koja je ovdje data
u .pogledu donošenja imovinskih zakomka itd., mislim da je ta form u
lacija i data za razliku od ranijih prednacrta, koji su formulirali to
pitanje na način da se radi o rješavanju imovinskih prava, da se išlo
na taj suženi, term in ;z razloga da se omogući narodnim republikama
da rješavaju detalje iz oblasti imovinskih p rav a kao što je slučaj sa
poljskim štetam a i t. si. Ta formulacija om ogućuje da detalje iz imo
vinskih prava narodne republike rješavaju svojim zakonima.
Pretsednik: Meni se ne sviđa ovaj ;zraz isključivo zakonodavstvo.
N ekako mislim da bi to trebalo opisno izraziti, nekako opisno kazati.
I u sam om tekstu to loše zvuči: u »isključivu« nadležnost spada »isklju
čivo« zako n o d av stv o ... Mislim da .potražimo n ek ; drugi izraz. To je
čisto term inološka primjedba.
Dalje: »Skupština daje preporuke za rad državnih organa, sam ou
pravnih ustanova i 'privrednih organizacija«. Preporuka je nešto što
nije obavezno, što je obavezno po svojim političkim razlozima, po unu
trašnjoj snazi argum entacije, ali takva preporuka nije obavezna kao
što je obavezan zakon. Mislim da Skupština, u odnosu na državne
organe, ne bi trebalo da dolazi u takav odnos da nešto »preporučuje«
pa onda da od njih zavisi da li će ili neće to izvršiti. To je razum ljivo
u odnosu na sam oupravne ustanove i društvene organizacije, alii u
odnosu na rad državnih o rg an a n e bi trebalo staviti d a državni organi
budu u takvom odnosu .prema Skupštini. Ona donosi zakon ili propis
koje državni organi m oraju da izvršavaju.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Opšte zakonodavstvo,
kako je ovde formulisano, uglavnom zadire u oblast onih pitanja, koja
•su po U stavu u nadležnosti republike, i prem a tom e, opšte zakonodav
stvo ima principe koji olakšavaju izgradnju sam ostalnog republičkog
zakonodavstva i kada je to od opšteg interesa za sve narodne repu
blike. Mi sm o ovde izričito stavili u predlog ne za čitavu zajednicu,
kao što je bilo prvobitno, nego za sve narodne republike, da se tim e
nekako čak i u formulaciji naglasi da to m ora tražiti interes republike.
No, privreda, prema tome, ne spada u opšte zakonodavstvo, jer se ona
rešava bilo preko isključivog zakonodavstva bilo preko osnovnog zako
nodavstva. Zato bi bio u principu za to da se ona tačk a briše ili da se
preformuliše. Biće opštih zakona koji će zadirati u područje privrede,
ali to neće biti opšti zakoni o privredi. U tom e je formula nepravilna.
Ne postavlja se pitanje da li mi mislimo dla ovo Veće proizvođača angažujem o baš u svakoj stvari. Mislim da nema potrebe da kod opštih
zakona sarađ u ju tri veća: Savezno veće, Veće naroda i Veće proizvo
đača. Ako donosimo opšti zakon, donećemo ga sa stanovišta zajednič274

kih interesa republika. Dovoljno je ako učestvuje Veće naroda i S a
vezno veće. Ukoliko će u konkretnoj razradi taj zakon dobiti i veći
privredni značaj, onda će ga u 'republikama donositi oba veća, i veće
proizvođača i republičko veće. Zato je najbolje da tu rečenicu sasvim
izbacimo. I onako je poslednja ‘rečenica, »kao i u drugim oblastim a«
prilično široka i ne bi imalo smisla da sada to još više proširujem o,
unoseći i privredu. Na kraju, može se desiti da ćemo rešavati neko pi
tanje od privrednog značaja ali koje za federaciju ima vrlo mali zna
čaj (recimo pašnjaci), no to se ipak može zvati osnovni zakon, ne m ora
biti opšti zakon. Da se držim o principa da se opšte zakonodavstvo
odnosi na specifično republičku nadležnost a ne na saveznu.
Ne kažemo šta sve osnovno zakonodavstvo treba da predvidi. Ono
(savezno) može biti u nekoj oblasti sam o okvirno, a republičko da
razradi m ateriju, ali ipak to ostaje osnovno zakonodavstvo. Ono spada
u područje gde ima i savezne i republičke nadležnosti.
Što se tiče zakonodavstva o porezima, ja sam dao primedbu u po
četku, ali sm o se posle složili da je teško naći neku drugu formulaciju
koja bi bila jasnija. Naime, pod* a) se misli na to kakvi porezi mogu
da postoje u Jugoslaviji. Nijedna republika ne može uvesti neki porez
koji nije prethodno utvrđen u saveznom zakonodavstvu kao moguć
porez. A posle toga može doći jedan zakon, kao osnovni zakon, recimo
o porezu na dohodak, koji dozvoljava da na osnovu tog osnovnog za
kona republike mogu donositi svoje zakone. Možda bi se to moglo
jasnije reći, ali to se može i kasnije obrazloženjem protumačiti.
Dalje, što se tiče prenošenja nekih osnovnih zakona u isključivo
zakonodavstvo, ja misilm da za to nema nikakve potrebe. Ako bismo
tako postupili, onda bi se to moralo dalje diferencirati. No, u pogledu
rada i socijalnog osiguranja isto je što i sa porezima. K akav sistem
socijalnog osiguranja treba da postoji, to je savezna stvar. Možda će
biti kasnije izvesnih potreba republičkih, alći to se može ovlašćenjem
regulisati. Recimo, tu se može predvideti osiguranje seljaka pod odre
đenim uslovima. Tu ne m oraju sve republike ići paralelno, jer mogu
biti različiti uslovi. Ali, u osnovi je to ipak zajednička stvar, tak o da
bih ja bio za to da to dođe pod isključivo zakonodavstvo.
U pogledu suzbijanja zaraznih bolesti i) drugih m era za zaštitu
narodnog zdravlja ii života građ an a, što je drug Šnuderl postavio, ja
mislim da je prvi deo jasan. Tu m ora biti neki zajednički sistem . A ovo
je jako široka formulacija. Sam o će ipak nekada, po mom mišljenju,
biti potrebno da se sa područja zdravstvenih poslova donese osnovni
zakon, mada mi sm atram o da će ipak to u osnovi biti republičko
zakonodavstvo.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ona druga pitanja —
organizacija zdravstvene službe, problemi, ustanove i t. d. — to je opće
zakonodavstvo, a sam o m jere za zaštitu zdravlja su osnovno zako
nodavstvo.
18*
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Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Mislim da je pravilna
primedba u pogledu čl. 7; to bi trebalo dopuniti, jer je jako široko
rečeno.
U pogledu imovinskog zakonika vrlo je teško dati neku form ula
ciju, jer su osnovna imovinska pitanja u 25% i više slučajeva ipak
zajednička i treba potpuno jedinstveno da se rešavaju. Ako bude po
trebno neko otstupanje od toga, onda će se dati neko' ovlašćenje repu
blikama da to učine.
Što se tiče preporuka za rad državnih organa, mi smo time hteli
uneti u naš sistem , pored zakona i uredbi, jedan nov element, jedan
element, više moralno-političke prirode, koji ne bi obavezivao, a koji
bi pretstavljao izvestan moralni pritisak, apelovao takoreći' na d ru 
štvenu svest i na dem okratski osećaj ljudi. Nama se čini da ta form a
u našem sistem u dolazi sve više do izražaja. Ukoliko društvo bude
usklađivalo svoje unutrašnje suprotnosti, utoliko će preporuka biti
važnija i počeće postepeno da zam enjuje i uredbe i zakone. Form ula
ciju »za rad državnih organa«, stavili sm o i zbog toga što se to odnosi
u prvom redu na narodne odbore. Postupci narodnih odbora mogu biti
zakoniti i bez štete po zajednicu, ali, tiz ovih ili onih razloga, m ožem o
sm atrati da bi narodni odbori mogli bolje postaviti ovo ili ono pitanje.
Zašto ne dati narodnoj skupštini ili odborim a.skupštine pravo da daju
preporuke narodnim odborima za to kako u izvesnim situacijam a treba
postupati. Uzmimo, naprim er, da narodni .poslanik jednog sreza iznese
pred odborom narodne skupštine problematiku tog sreza i kritikuje n a
rodni odbor da je pogrešno raspodelio investiciona sredstva, .prebacio
suviše na investicije za industriju, zanem ario prosvetnu izgradnju,
zdravstvenu izgradnju itd. Po ovom našem sste m u sve je to, <na kraju
krajeva, pravo narodnog odbora
mi ga/ ne možemo naterati’ da on
određen iznos novaca daje u industriju. Preporuka narodne skupštine
jednom konkretnom srezu im aće moralni efekat. On ne m ora da primi
tu preporuku, ali na osnovu te preporuke će nastati diskusija u narodu
ko ima pravo: da li sreski odbor ;li narodna skupština. Ja mislim da
je to jedan vrlo važan elem enat za razvijanje društvene svesti. Zato
mislim da treba da ostane form ulacija »državnim organim a«. Tu se,
pre svega, mislilo na narodne odbore, ali mogu nekad i republike da
dođu u obzir. Na kraju, može ovaj odbor da donese preporuke i za rad
izvršnog veća.
Pretsednik: Pod pojmom »državni organi« razum ijevaju se i
organi administracije. To je mene bunilo.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: M ože se i njima dati
preporuka. Recimo, može to biti preporuka sudovima da donose jedin
stvene presude. To neće biti direktiva, već zaključak u kome će se reć1
da treba voditi računa o nekom jedinstvenom kriterijum u.
U tački 9) naknadno sm o predložili da se ispusti »prim anje novih
republika«, zbo-g toga što je to po inerciji ušlo iz sadašnjeg U stava.

Za to nema nikakve praktične potrebe, a to izaziva u Onostranstvu
izvesna tum ačenja koja su nam danas ine sam o nepotrebna nego i
štetna. S toga je bolje da se to ispusti.
Pretsednik: Traži li još ko riječ po čl. 15? (Ne javlja se niko). Ja
mislim, pošto je ovdje bilo dosta prim jera a biće i dosta ispravkl, da
treba pre inego što glasam o pregledati kako će izgledati nova redakcija.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: U točki 5) pod a) uba
cuje se »i socijalnom osiguranju«. To bi trebalo ubaciti prije »im o
vinskog zakonika«.
Zatim, pod b) brišu se riječi »i socijalnom osiguranju«.
U točki 7) dodaje se na kraju: »u okviru prava federacije«.
U točki 9), pored onog što je amandmanom brisana prva rečenica,
um jesto riječi »razgraničenja« dolazi riječ »izmjena«.
Pretsednik: Stavljam ovako izmijenjen: član 15 na glasanje.
(Prim a se). Prelazim o na član 16.
Sekretar čita član 16.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ispravljeno je. Vi ste
to prihvatili lcao tehnički ispravak.
Pretsednik: D rug Geršković je pokrenuo pitanje maziva V rhovnog
suda FNRJ.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ja sam htio da sk re 
nem pažnju da sm o imali kao tehničku izmjenu naziva Saveznog vrhov
nog suda., da se stavi veliko slovo »S«. To nije sam o pitanje izm jene
slova, inego pitanje naziva Vrhovnog suda. I sada ako to unosimo u
U stavni zakon — treba da vidimo 5a li treba ili ne prom ijeniti ovaj
naziv.
Pretsednik: A kod republika kako bi izgledalo?
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: To bi republike rje 
šavale.
Dr Jerko Radmilović: Samo se treba vratiti i ispraviti u prethod
nom članu. Ako sm o išli na term ine Savezno ’zvršno vijeće i Savezna
narodna skupština onda ima razloga, i pravilno je, d a se kaže Savezni
vrhovni sud.
Pretsednik: Znači na svim a mjestim a gdje se pominje Vrhovni
sud FNRJ da se .ispravi na Savezni vrhovni sud. (Tako je!).
Dr Maks Šnuderl: Ja bih imao primedbu na poslednji st-av čl. 16.
Ako pogledamo tačku 10 • poslednji stav u čl. 16 vidimo da im aju ocenu
saglasnosti republičkog ustava i saveznih zakona sa saveznim Ustavoin. Dakle, nastaje pitanje: ko ima pravo podneti predlog za ocenu
sagiasnosti republičkog ustava sa saveznim U stavom . To pitanje nije
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rešeno. I ja mislim da bi trebalo u 'poslednjem stavu čl. 16 na kraju
dodati: »u saglasnosti sa tač. 10 čl. 15«.
Pretsednik: Mi ćemo naići ina isti problem u čl. 33, tač. 7, i u čl. 60.
Dr Maks Šnuderl: Svuda je izostavljena ocena saglasnosti repu
bličkog ustava sa saveznim U stavom . Sam o se pominje tač. 10 čl. 15.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Spominje se u st. 3,
čl. 60.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: N ajprostije je bilo da
ovde ubacimo. Inače mogli bismo dati poseban stav, i dati to pravo
izvršnom veću. Ali, čini mi se, ipak je bolje ovako.
Pretsednik: P itanje je koliko će se to u praksi prim jenjivati.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ja mislim da bi ocjenu
suglasnosti moglo da traži sam o Savezno izvršno vijeće; teško da bi. to
tko drugi mogao.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Sam a za svoj U stav
neće tražiti a staviti da jedna republika traži da se oceni ustav druge
republike, bilo bi politički štetno i besmisleno, a ako ima k o da ceni,
onda savezni organ, ili ovako kako je stavljeno.
Dr Maks Šnuderl: To bi bilo najdem okratskije rešen je. Tu se radi
sam o o saglasnosti republičkog ustava sa saveznim Ustavom .
Dr Jerko Radmilović: Ne bih rekao da su zainteresirani sam o s a 
vezni organi.
Dr Maks Šnuderl: Više su za interesov a ni republički organi.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ne mogu postaviti
pitanje da savezni U stav nije u suglasnosti sa republičkim.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edavrd Kardelj: Recimo, u Vojvodini
mogu biti nezadovoljni kako je U stav rešio pitanje Autonomne P o k ra 
jine Vojvodine.
Dr Jerko Radmilović: Može i narodni odbor da bude nezadovo
ljan rješenjem kako je dato republičkim ustavom .
Mehmed Hodža: Ja mislim pošto se n ab raja u poslednjem stavu
ko ima prava na predlog za ocenu saglasnosti da se tu doda i Oblasni
odbor Kosm eta kao i Pokrajinski odbor Vojvodine.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: To je tačno.
Dr Jerko Radmilović: Mogli bismo reći »narodni odbori«.
Pretsednik: Tu b5 došli i opštinski odbori.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Može da se doda »na
rodni odbori autonomnih jedinica sreza odnosno grada«.
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Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Da se doda »narodni
odbor,: autonomnih jedinica«. Da se ispravi i da se um jesto »republič
kih« kaže »republičkog ustava« i »republičkih i saveznih zakona«. —
U drugom stavu um jesto riječi »dopunsko zakonodavstvo« treba staviti
»dopunske zakone«.
I
u posljednjem stavu da se kaže »Prijedlog za ocjenu suglasnosti
republičkog ustava sa saveznim Ustavom«.
Pretsednik: Jesm o li saglasni sa čl. 16? (Jesmo). Ima li kop r o t i v ? (Nema). Prelazim o na član 17.
Sekretar čita član 17.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: I u drugom stavu treba
da izvršimo jednu tehničku izmjenu, um jesto riječi »federaciji« da se
kaže »za federaciju«.
Pretsednik: Traži li ko riječ? (Niko). Stavljam član 17 na glasanje.
Ko je z a , neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko p r o t i v ?
(Nema). Pošto je član 17 usvojen, ’demo dalje.
Sekretar čita član 18.
Dr Maks Šnuderl: Potrebno je ovde istaći da je rezultat referen
dum a obavezan. Dosad je bilo to u svim projektim a, jer referendum
onda ima pravi smisao ako propišemo da ono što se njim e odluči bude
obavezno. To je osnovno, to je osnovna odredba utoliko pre što je
rečeno da će se zakonom propisati referendum, a zakon može da ovo
pitanje i drukčije reši.
Dr Jerko Radmilović: U vezi mišljenja druga Šnuderla, sm atram
da no bi bilo potrebno da se ovde istakne u onoj formulaciji kakva je
bila u ranijim nacrtim a, tj. da je odluka referendum a obavezna iz pro 
stog razloga što je to prekratka formulacija. Takva uopštena form ula
cija ne bi dozvoljavala kad bude donesen zakon o referendumu, da se
to pitanje razradi. Jer, ako biračko telo usvoji jedan prijedlog koji je
podnet od stran e Narodne skupštine, postavlja se čitav niz pitanja —
u kom roku, koliko je dugo to obavezno, da li Skupština može takvo
pitanje ubuduće rješavati. Mislim da je to glavni razlog što je ovdje
izostavljena spomenuta odredba i um jesto nje stavljeno da. će se o
referendum u donijeti poseban zakon.
Dr Maks Šnuderl: Ali se postavlja kao princip.
Dr Jerko Radmilović: Ali ako tako formulišemo, postavlja se pi
tanje u kome roku može Narodna skupština ponovo da pokrene pitanje
referendum a. Zato kažem da ima čitav niz pitanja koja su vezana sa
pitanjem referendum a, i sam o bi prejudicirali stv ar ako bismo postavili
odredbu: odluka referenduma je bezuvjetno obavezna. To još ništa ne
znači, to sam o ograničava.
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Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: U ovom paragrafu
postoji jedina kontradikcija, koju nismo uspeli ovom formulacijom
izbeći'. Možda bi dobro bilo tražiti neku drugu formulaciju.
Prvo, ja mislim da su se referendumi, istoriski uzevši, bar u po
slednjih 60 godina, svuda u svetu pokazali kao vrlo slab instrum enat.
To ustvari nije nikakvo obezbedenje društvenih prava, društveni sistem
postao je suviše komplikovan da bi u svim a stvarim a mogli svi da
odlučuju. Tu se dobija u brojkam a, ali ne stv arn o raspoloženje nego
više rezultat neinform iranosti, neznanja, spontanih, neodređenih okol
nosti itd., tako da je, po mom mišljenju, veliko pitanje — da Н za n as
uopšte im a smisla predviđati referendum u Ustavnom zakonu. Ako ga
stavim o onda nam ne o staje drugo nego ili da ga ovako formuli&emo,
ili da dam o određeniju formulu u pogledu trajan ja, pa, na kraju k ra
jeva, neka Skupština preuzm e rizik da ga, više od nekob'ko godina neće
moć: dati n a referendum . Možda bismo mogli reći: zakon koji je na
referendum u, odnosno odluka referendum a obavezna je godinu ili dve
dana i u tom e se roku ne m ože donositi druga odluka koja je suprotna
odluci referendum a. Mogli bismo prosto ubacit5 jedan takav rok.
Dr Maks Šnuderl: U Zakonu o narodnim odborim a je drugo. Tam o
referendum može da ima značaja. To je lokalna problematika, sasvim
neposredna i živa i kad se postavi na, referendum može da da pozitivan
rezultat. Recimo sada su Švajcarci dali na referendum neki zakon o
kretanju biciklista po cesti i predviđen je p arag raf po kome ne sm eju
na cesti da voze dvojica jedan pored drugog. I zakon je propao mada
svaki pam etan čovek zna da je to velika opasnost za saobraćaj. Ali,
Švajcarci sm atraju da miko ne može zabraniti ženi i mužu da voze
jedno pored drugog.
Isti je takav zakon propao- u Narodnoj skupštini Holandije.
Ja biih bio za to da se predvidi rok od dve godine, jer ako bi Skup
ština cenila neki zakon toliko važnim, neće ga ni dati na referendum,
ako hoće da kontroliše m išljenje naroda, pa narod odbije izvestan p re
dlog, neka budie sprem na da za dve godine ne može donositi takvu
odluku. Godina je, tako mi: 'zgleda, kratak rok, malo je i neozbiljno.
Pretsednik: M ože biti politički korisno da se sa donošenjem nekog
zakona poveže i politička m anifestacija sam og naroda. U tom slučaju
referendum ima smisla.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Nema smisla u repu
blikama. To će biti korisno jedino u srezovim a i opštinam a.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ja bih predložio for
mulaciju koja se eventualno može dotjerati: Odluka referendum a je
obavezna i ne mogu se kroz dvije godine donijeti, i drugi akti vlasti pro
tivni odluci referendum a.
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Pretsednik: Prem a tome, d at je prijedlog da dopunimo ovaj član
odredbom ( č i t a ) : Odluka referendum a je obavezna i ne mogu se
kroz dve godine donijeti zakon i drugi akti vlasti protivni odluci 'refe
renduma. Slažete li se sa ovakvim dopunjenim članom 18? (Slažemo).
Ima li ko p r o t i v ? (Nema). Molim dalje.
Sekretar čita član 19.
Pretsednik: Pre no što bismo prešli na diskusiju želim da vas informišem da su u Zakonodavnom odboru Veća naroda usvojili izmjenu
tačke 1, koja glasi: »Savezni zakoni se donose i objavljuju na srpskohrvatskom , slovenačkom i makedonskom jeziku«. Tako da se izbegne
prevođenje.
Dr Maks Šnuderl: Da li ćemo ostati na sistemu komisija koje sada
rade. To su četiri komisije koje rade na utvrđivanju autentičnih tek
stova ili će se tekstovi na ovim jezicima doneti na sam om zasedanju.
Dr Jerko Radmilovič: Ja sm atram da bi bilo dovoljno da se n a
glasi da se savezni zakoni objavljuju na jezicima sv !h narodnih repu
blika, a ne i da donose. Inače veća 'bi m orala usvojiti zakonske tek
stove na svim jezicima. Da li ima smisla d a prihvatim o zakone na svim
jeziicima? Ja bih bio za to da se zakoni sam o objavljuju na svim
jezicima.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Ja se ne bih složio sa
takvom formulacijom. Tu zadiremo u jedno 'pitanje polit’čke prirode
koje treba da reši vreme. U Zagrebu su se sakupili svi profesori oko
izrade leksikona i ne znaju kako da nazovu srpsko-hrvatski jezck. Neka
se to vremenom reši a ne da mi rešavam o Ustavom. Istina, to je u
praksi rešeno, ali u nekim glavam a još nije. Zato bih o stao pri onome
kako je predloženo »na jezicima svih narodnih republika«. Ja mislim
da je pravilno rečeno »donose se i objavljuju se«. Nije važno kako ćemo
to tehnički sprovesti. Mi sm o i dosad zakone donosili na srpskom
jeziku i nikome to nije smetalo. Mi treba da stvorim o uslove da posla
nici prime predloge zakona na svom jeziku i ustvari onda će ih oni
donositi na svom jeziku. Sad će biti i Veće proizvođača gde će doć:
ljudi direktno iz fabrika, zadruga i iz sela. Biće ljudi iz Slovenije koji
uopšte ne znaju da pročitaju zakon na srpskom jeziku. Znači, mi se
m oram o pobrinuti da rešimo problem štam panja na svim jezicima.
I ovo je, koliko se sećam, prvi slučaj da je pred zakonodavne odbore
iznet projekt na svim jezicima. Ja mislim da je pravilno da se iznose
projekti na svim jezicima. Onda će i donošenje biti na svim jezicima.
I na kraju, kad su u Ujedinjenim nacijam a bili sposobni da reše stvar
tako, svakako da ćemo a mi biti sposobni da tako sprovedemo.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Gerškovič: M otiv za donošenje
ovakve odredbe bio je taj što sm o dosad imali nekoliko činovnika koji
su prevodili zakonske tekstove, recimo na hrvatski jezik i koji nisu
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uvijek pazila- nego su mijenjali term inologiju i tam o gdje to nije bilo
■potrebno. Zašto, na pr., da se ne može Teći državni sekretar nego
državni tajnik, kad je sek retar koliko srpska toliko i hrvatska riječ?
Skupština može odlučiti da se zove — državni sekretar.
Pretsednik: Onda o staje tekst kako je predložen? (Slažemo se).
Ima li ko p r o t i v ? (Nema). Idemo dalje.
Sekretar čita član 20.
Pretsednik: Ko traži riječ? (Niko). U svaja li se predloženi član 20?
(U svaja). Ima li ko p r o t i v ? (Nema). Idemo dalje.
Sekretar čita član 21.
Pretsednik: Ima li prim jedaba? (Nema). Idemo dalje.
Sekretar čita član 22.
Pretsednik: Ima li primjedaba.? (Nema). Idemo dalje.
Sekretar čita član 23.
Pretsednik: Ja bih ovdje
na to da ‘tek kasnije gdje se
imamo propis kako se donesi
čini da ovo treba d a stavim o

stavio dvije primjedbe. Prva se odnosi
govori o sjednicam a Narodne skupštine
jedan zakon, kojom većinom, i meni se
gdje se govori o sjednicam a Skupštine.

Drugo, ovdje je izostavljeno pitanje Poslovnika Skupštine, a P o 
slovnik je izvanredno važna stv a r n aročito u pogledu Veća naroda gdje
faktički treba da se zna kojom se većinom odlučuje. Zato mislim da bi
ta dva propisa o tom e kako se donose zakoni i da N arodna skupština
propisuje Poslovnik trebalo da dođu na odgovarajuće m jesto kod N a
rodne skupštine.
Dr Maks Šnuderl: Ja mislim da bi prva rečenica ovog člana mogla
da otpadne, jer je to rečeno u tački 1) člana 15 i onda bi moglo daj se
počne drugom rečenicom, pošto bi inače ista nadležnost dvaput bUa
utvrđena.
Dr Jerko Radmilović: Ali ovako je potpunije.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Ako bismo recimo išli
na U stavotvornu skupštinu, onda b’sm o trebali to da predvidimo ov:m
zakonom . Međutim, meni se čini da će nam praksa verovatno pokazati
da je bolje da uopšte n e donosim o ustav kao jedan dokum enat, nego
da idemo linijom donošenja niza ustarvnih zakona, koji će jednu m ate
riju za drugom formulisati i onda svi zajedno sačiniti .Ustav. M noge
druge države im aju taj sistem i ništa im ne sm eta. Ako idemo na U sta
votvornu skupštinu, onda to treba ovde uneti. Ako ona može da m enja
U stav, onda može i da ga donese. Mi ćemo sada, pre svega, doneti
U stavni zakon, koji je već U stav i time rešavam o najvažnija pitanja
ustavnog .poretka. Znači, mi sm o već išli tim putem.
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Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ako se kaže »vrši pro
mjenu U stava« to znači da može .zamijeniti jedan ustav drugim. To
nije izmjena i dopuna, nego prom jena U stava. Sam o je pitanje da li
bi prvu rečenicu trebalo izbaciti.
Dr Maks Šnuderl: Mi imamo u članu 15 tač. 1 d a u nadležnost
Savezne narodne skupštine spada odlučivanje o promeni U stava. Zbog
toga može prva rečenica da otpadne.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: M ože da otpadne.
Ovde se radi o proceduri.
Pretsednik: Dobro, drugovi, onda 'bi ostao čl. 23 bez prvog stava.
Prim a li se? (Prim a).
Time bismo prepodnevnu sjednicu završili. Nast-a vičemo rad, ako
se slažete, u 17 časova.
(Sednica je prekm uta u 13,10 časova).
(N astavak u 17,05 časova)
Pretsednik: Na redu je član 24.
Sekretar čita član 24.
Pretsednik: Ima li prim jedaba? (Nema). Član 24 je primljen bez
izmjene. Idemo dalje.
Sekretar čita član 25.
Ovdje se pominje pokrajinsko odnosno oblasno vijeće. Možda bi
trebalo istaći o kome se pokrajinskom i oblasnom vijeću tu radi, da
ne bi izgledalo da će u našem sistemu biti čitav niz pokrajinskih i obla
snih vijeća. Mislim da bi trebalo reći da se radi o konkretnim vijećima,
0 Autonomnoj Pokrajini Vojvodini i o Autonomnoj Kosovsko-metoh iskoj Oblasti.
Pretsednik: Šta bi trebalo da se napiše?
Dr Jerko Radmilović: Ostaviti istu formulaciju, sam o dodati »Po
krajinsko veće Vojvodine i Oblasno veće Kosmeta«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Time sam o kompli
ciramo.
Dr Jerko Radmilović: Ja ne insistiram, sam o pomfnjem.
Pretsednik: Postoji autentično tum ačenje prema kome članovi
dom aćinstva seoskih proizvođača imaju pravo biranja. Da li to ostaje
1 iposlije ovoga ili ne?
Ovdje je u članu 28 riječ o proizvođačkom stanovništvu. Članovi
dom aćinstva jednog seljaka koji je u zemljoradničkoj zadrugi spadaju
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u proizvođačko stanovništvo, ali prem a njim a se određuje sam o broj
poslanika, a oni, prem a ovom, n e bi biii birači.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Birači su sam o proiz
vođači, čak ni sami. proizvođači, nego proizvođači organizovam u
zem ljoradničke zadruge.
Pretsednik: Ja sam postavio ovo pitanje zato što sm o donijeli
jedno autentično tum ačenje za vijeća proizvođača narodnih odbora.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Ako bismo na to išli,
došli bismo do nesavladivih tehničkih teškoća. Članstvo u zadrugam a
je veom a šaroliko, a nejednaki s u ‘i uslovi. U tom slučaju bismo mo
rali vršiti popis tog članstva, a ono se vrlo često i brzo m enja. Zato
sm o uzeli za kriterijum za narodne poslanike u većima proizvođača
broj proizvođačkog stanovništva, a biraju ih članovi zadruga.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Autentično tum ačenje
im a drugi sm isao. Po Zakonu o narodnim odborim a im aju pravo da
biraju članovi .zemljoradničkih zadruga. Postavlja se п nekim repu
blikama pitanje, da li su svi proizvođači i tam o gdje se nisu učlanili
svi,-nego sam o jedan član čitavog dom aćinstva. Onda je izdato o tom
autentično tum ačenje da tam o gdje je jedan član učlanjen, da im aju
p ravo glasa svi' oni koji su proizvođači u tom dom aćinstvu, pa m akar
da nisu individualno učlanjeni, pod uvjetom da je učlanjen šef dom a
ćinstva. To nije u suprotnosti sa ovim.
Pretsednik: D a li će članovi to g dom aćinstva biti birači?
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Hoće ako su i sami*
proizvođači.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: To bi trebalo da s ta 
vim o u izborni zakon.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: To ćemo staviti i u
izborni zakon i objasniti.
Pretsednik: Ja sam shvatio da ima pravo da bira sam o on, a ne i
članovi njegovog dom aćinstva. Prim a li se član 25? (Prim a).
Prelazim o na član 26.
Sekretar čita član 26.
Dr Maks Šnuderl: U drugom stavu ovog člana kaže se: »stiču
pravo člana sreskog odnosno gradskog veća narodnog odbora«. M e
đutim, u čl. 53 stav treći, kaže se »pravo odbornika«. Ovo je čisto
stilska primeđba. Da bi bilo jednoobrazno ja bih predložio da kažem o
i u čl. 26 »stiču pravo odbornika«. To je, mislim, jedino m esto gde
kažem o »pravo člana sreskog veća«, a svuda kažem o »pravo odbor
nika«. Ovo napom injem zbog toga što kad sm o radili projekat repu
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bličkog ustavnog zakona, mislili sm o da je nešto drugo pravo člana
sreskog veča, a drugo pravo odbornika. M eđutim, to je jedno isto.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Nije sasvim isto.
Naime, član sreskog veća., to je član jednog veća. Ako kažemo ima
»pravo odbornika«, može se shvatiti da ima pravo u oba veća narod
nog odbora.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: M ožemo reći »stječu
prava odbornika kotarskog odnosno gradskog vijeća«.
Mehmed Hodža: Ukoliko je neki srez mali on se uključuje u neki
drugi srez. Kome srezu pripada poslanik?
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ovdje se kaže »na
čijem su području izabrani«, a to znači u svom kotaru.
Dr Maks Šnuderl: Imam jedno inform ativno pitanje. Da li se p ra
vilno tumači dokle tra je članstvo narodnog poslanika kao odbornika.
Ovo je vezano za njegov m andat kao saveznog poslanika a ne za
m andat narodnog odbora. Dok je on narodni poslanik Savezne skup
štine, toiiko tra je i njegovo članstvo. Ono nije vezano za m andat n a
rodnog odbora.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Nije, vezano je sam o
za m andat kao člana Savezne narodne skupštine.
Dr Maks Šnuderl: To je pravilno. Da li to važi i za sadašnje
poslanike?
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Ja mislim da ćemo
imati stalno takvih i sličnih problema. Mislim da sadašnja Skupština
ostane, kakva je dosad bila i da tu ne treba ništa menjati.
Dr Maks Šnuderl: Nisam mislio da treba nešto menjati.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Ima jedan drugi pro
blem, ozbiljniji, kako će dalje raditi skupštinski domovi. Mislim da bi
trebalo sve ostaviti kako je i dosad bilo.
Pretsednik: Ima li još prim jedaba? (Nema). Prim a li se član 25 sa
izmjenom koju je predložio drug Šnuderl? (Prim a). Idemo dalje.
Sekretar čita član 27.
Pretsednik: Ima li prim jedaba? (Nema).
Član 27 je usvojen bez diskusije. Idemo dalje.
Sekretar čita član 28.
Ja bih nešto primijetio: u prvom stavu se kaže da će zanatlije i za
natski radnici vršiti izbor preko zanatskih komora,. Mislim da neće ta k o
biti, nego da će zanatski radnici doći do svojih delegata putem sindi
kalnih o-rganizacija. Kako ja pretpostavljam , taj kolegijum koji će bi285

rati poslanike biće sastavljen kako oči članova skupštine odgovarajuće
zanatske kom ore tako i od delegata sindikalnih organizacija organizovanih zanatskih radnika. Zato bi možda bilo bolje da se kaže um jesto
»preko zanatskih kom ora« — »preko svojih pretstavničkih tela« ili
nešto slično. To pitanje ražradiće tek izborni zakon.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Ali kom ora nije pretstavračko telo, već privredna organizacija odnosno društvena o rg an i
zacija u privrednom sistem u. Sindikat isto tako. Ako se kaže »preko
pretstavničkih tela« svako će misliti na narodne odbore ili na sam ou
pravne organizacije druge vrste. Sem toga, ipak će se birati preko
kom ora, jer zanatski radnici, ako i n e budu mogli hirati po sistem u
unutar kom ora, poslaće na skupove kom ora na kojima će se birati
delegati svoje delegate izabrane preko sindikata. Međutim, u kom o
ram a su zastupljeni: i zanatski radnici, a ukoliko nisu, mi ćem o-u budu
ćem zakonodavstvu o zanatskim kom oram a vodit: računa da i zanatski
radnici budu pretstavljeni pored m ajstora u zanatskim kom oram a. Zato
ja to ne bih dopunjavao.
Dr Jerko Radmilović: Ali ja pretpostavljam da se neće vršiti izbori
preko zanatskih k o m o ra ... ( P o t p r e t s e d n i k V l a d e F N R J
E d v a r d K a r d e l j : Baš preko kom ora). Nego će, po svoj prilici
sam o polovina to g a (izbornog kolegija biti' članovi skupština zanatskih
k o m o ra ...
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Ako budu zanatski
radnici zastupljeni u k o m o ra m a ...
Dr Jerko Radmilović: P a sada nisu.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: B'će. Sada ćemo ih
delegirati da budu sastavni deo, mada negde već jesu.
Dr Jerko Radmilović: Kod nas u H rvatskoj nisu.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ovdje se misli i na za
natske radnike u zanatskim zadrugam a, a u zanatskim zadrugam a su
svi član o v i.. .
Dr Jerko Radmilović: Nisu. Zanatska kom ora je shvaćena kao
privredno pretsta'vništvo poslodavaca, da tako kažem u starom smislu
riječi, a ne kao pretstavništvo zanatskih radnika.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ne. Z anatska kom ora
je za sv a tri sektora.
Dr Jerko Radmilović: Ja nem am ništa protiv da to ostane, sam o
nije precizno.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Ubuduće ćemo u sv a
kom slučaju m orati da izbegnemo izbore preko sindikata. M oraćem o
ići na kom oru bilo u kojoj formi, pa ćemo prilagoditi zakonodavstvo
ovom propisu.

Dr Ivo Sunarić: Da ili je potrebno da se za zanatlije i zanatske
radnike propisuje u Ustavnom zakonu način na koji će se birati. Ovdje
s e kaže sam o da radnici i službenici privrednih preduzeća vrše izbore,
a jedino kod zanatlija i zanatskih radnika se ikaže da će se izbori, vršiti
preko zanatskih komora. Zar ne bi bilo bolje ostaviti da to reguliše
izborni zakon?
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: S tim je vezan jedan
drugi problem. Možda bi stvarno bilo bolje, ne sam o za zanatlije nego
•i za druge, da se sam o odredi princip na koji se broj proizvođača bira i
šta je osnova, šta je «ključ tih izbora, a metod sam da se ovde ne spo
minje. Ovde bi nam apsolutno najviše, i načelno i praktički, odgovarao
sistem indirektnih izbora, posrednih izbora, jer Veće proizvođača je
ustvari, kao što je ovde i naglašeno, sastavljeno od pretstavnika, pri
vrednih organizacija proizvođača. Ono nije sastavljeno od p retstav 
nika radnika, radničke klase ili zemljoradnika. To su pretstavnici pri
vrednih organizacija proizvođača. Prem a tome, norm alno bi bilo da te
privredne organizacije tj. radnički saveti, zemljoradničke zadruge itd.
šalju svoje delegate. Ali je to tehnički neizvodljivo, jer im am o masu
sitnih preduzeća od nekoliko radnika, a to znači da bismo morali vršiti
trostruke posredne izbore da b'smo došli do selektorskog tela koje bi
onda definitivno izabralo delegata. Zato sm o iz nužde išli na direktno
glasanje. Jedino sm o u komoramai zadržali taj indirektni sistem. No,
ubuduće, ako se naš privredni sistem bude dalje razvijao u pravcu
stv aran ja nekakvih industriskih ih trgovačkih kom ora onda bi se mi
verovatno vratili na (indirektne izbore. Ja sm atram da bi to ovde tre
balo izbeći i ostaviti da to reši izborni zakon.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ali ovdje moramo reći
tko ih bira.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Mi sm o i tako ovde
izbegli direktno glasanje. Prem a tom e, to bi moglo da se učmi i ovde.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: D rug Sunarić kaže da
se ustvari jedino ovdje kod komora vrši konkretno izjašnjavanje, a kod
drugih ne. Zato Sunarić kaže »zanatlije i zanatski radnici«. Kad bismo
rnogli reći »učlanjeni u zanatske komore«, to bi br’lo identično, ali si
tuacija nije svuda jednaka. Da li su svi članovi? Zato bismo mogli da
isključimo jednu k ateg o rju zanatskih ra d n ik a ...
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Ili da kažemo »učla
njeni u svoje privredne organizacije«. Ipak čini mi se da bi najbolje
bilo ne reći ništa.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Možemo reći ». . . kao
i zanatlije i zanatski radnici«.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Tačno. To je dobro.
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Dr Maks Šnuderl: U čl. 28 kaže se da radnici i službenici limaju
aktivno biračko pravo. M eđutim, u čl. 29, stav 5 kaže se »da im aju
pravo da biraju poslanike za Veće proizvođača proizvođači«. Da li je
ovo isto ' da li se podrazum evaju pod1 proizvođačim a u čl. 29 radnici
i službenici?
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Jeste. U našoj zemlji
ima proizvođača u ekonom skom i društvenom smislu koji neće imati
biračko pravo. To su, naprim er, razni stručnjaci, koji nisu neposredno
u preduzećima, a faktički su sastavni deo proizvodnog procesa. Sa
druge stran e: u fabrikam a ima daktilografkinja koje nisu proizvođači,
nem a sm isla ići u detalje. Uzećem o privrednu organizaciju kao takvu,
i tretirati jednako sve koji rade u toj privredi.
Dr Maks Šnuderl: Da ii imaju službenici pasivno biračko pravo?
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Imaju.
Pretsednik: P rem a tome, čl. 28 se usvaja sa onom primjedbom u
prvom stavu.
Miloš Minić: M ože li da se kaže: »u okviru svake proizvođačke
grupe bira se jedan poslanik na jednak broj stanovništva«?
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Može.
Dr Jerko Radmilović: Tu im am o jednu slabost što dolazimo na
m isao da m ora biti jednak broj na 5 ili 6 Ш 7 hiljada, ne .imajući u vidu
tu cifru kao opći kriterijum . To- je razlog zašto se išlo na ovu form u
laciju.
Miloš Minić: Ja mislim da se radi o lepšoj redakciji ovog pasusa.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ipak postoji razlika.
No-rma je prosjek.
Ako se kaže »jednak broj«, to- znači, da mo,ra biti točno. Mi sm o
ovdje mislili na pravilo, na prosjek.
Dr Maks Šnuderl: To ste sam o vi mislili i niko drugi.
Miloš Minić: Onda može da se kaže »po pravilu«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ne može.
Miloš Minić: Poslanik se bira po normi.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Nije dobro reći »po
pravilu«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Najbolje je da ostane
ovakva form ulacija kakva jest. U izbornoj tehnici jasno je što to značiPotpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Možda je bolje da
ostane »po normi«. Ako kažem o »po pravilu«, onda se može razum eti
da opšta računica može da bude ,i. drukčija. A, ako kažemo »po norm i«,
to znači da se izračunava količnik i da se onda prem a tome određuje
broj poslanika. Ja sam za to da ostane ovakva form ulacija kakva jeste.
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■Dr Maks Šnuderl: To je princip za form iranje 'zbornih jedinica.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Imaćemo slučajeva
da jedna izborna jedinica gde imamo vekku industrisku koncentraciju
bira po dva poslanika za Veće proizvođača. To će ponegde biti tehm Č K i
neizbežno, a takode politički potrebno i korisno. U takvim slučajevim a
moći ćemo kandćdovati inženjere i direktore da bi veća proizvođača
bila sastavljena od svih onih ljudi koji će odražavati stvarnost u preduzećima.
Pretsednik: Znači da ostajem o pri pred.oženoj foimulaciji.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kaidelj: Ova jc najbolja, m ada
se slažem da nije sasvim dobra. Ako bismo stavili da proizvođačke
grupe hiraju jednog poslanika na određeni broj proizvođačkog s ta 
novništva, to bi se moglo protumačiti da mora bit? svugde tačno isti
broj. Onda bi se dobio obrnut efekat.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Gerškovič* 0 \d je se hoće da do
bije količnik, a količnik se dobiva tako kad se broj poslanika podijeli
brojem proizvođačkog stanovništva u toj proizvodnoj grupi. U tom
slučaju mi bismo se ovdje morali upustiti u izbornu tehniku.
Pretsednik: Ш smo već termin »po normi« primili u čl. 28. Mogli
bismo možda da ostavim o redakcij' da ovo razmotri.
Da li ima još primjedaba na čl. 29? (Nema). Onda stavljam ovaj
elan na glasanje sa izmjenom da se um jesto »elan odbora« kaze »od
bornik« a da se »Veće proizvođača« pbe makni v. ( o je z a ovaj
elan, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima b ko - p r o t i v . (Nema).
Idemo dalje.
Sekretar čita član 30.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Gerškovič: Ovdje im am o jednu
tehničku izmjenu. U drugom stavu, druga rečenica treba da glasi »za
Člana Vijeća proizvođača mogu biti b iran i...« Ovo zbog toga da bi
se izjednačila term inologija sa prethodnim stavom .
Dr Jerko Radmilovič: Iz prve rečenice drugog stava proizilazi da
bi za člana Vijeća proizvođača moglo biti birano i lice koje je zapo
sleno u preduzeću neke druge izborne jedinice. Da 1' to odgovara
’zbornom režimu za Vijeće proizvođača?
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Ne. Tu se kaže »i pri
pada proizvođačkoj grupi iz koje se b'ra poslanik«.
Dr Jerko Radmilovič: Grupa je i čitava Jugoslavija kad idemo po
toj liniji.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Sasvim isključiti ne
možemo.
Miloš Minić: Kojoj izbornoj jedinici pripada sindikalni funkcioner?
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Đuro Salaj: Sindikalni funkcioneri uživaju sam o pasivno pravo,
a aktivno pravo glasa kod izbora Vijeća proizvođača nem aju.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ova form ulacija je
unesena ne zbog toga da bi se išlo za tim da netko bude biran izvan po
duzeća nego da ne m ora da prestane da bude član Vijeća proizvođača,
odnosno poslanik ako slučajno promijeni poduzeće. Recimo, netko je
izabran u ljevaonici Sisak, ili u K ragujevcu u m etalnoj industriji p a je
prem ješten u Beograd. Ako bism o stavili da m ora bi,ti iz te jedinice,
onda bi konsekvenc ija bila da m ora prestati da bude član Vijeća proiz
vođača ako je izašao iz te jedinice.
Miloš Minić: Zašto se ovde kaže da može biti biran svaki proizvo
đač koji už5va »opšte biračko pravo«? Zašto je potrebno reći »opšte
b'račko pravo« kad se zna šta je biračko pravo, kad je ono definisano
posebnim zakonom ? Zato mislim da je dovoljno ako bismo kazali »koji
uživa biračko pravo«.
Đuro Salaj: Ovdje se kaže da u Vijeće proizvođača mogu da budu
birani i proizvođači кој; su izabrani u o rg an e sindikalnih organizacija.
Ja mislim da se time htjelo izbeći da sindikalni funkcioner koji nije bio
radnik n e može biti ’zabran.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: To je smisao.
Đuro Salaj: To nije dovoljno jasno rečeno.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Daleko bi nas dovelo
u zakonu, ako počnemo sa objašnjavanjem šta je proizvođač. Na jed
nom mestu sm o rekli da su to radnici i službenici koji rade u privrednim
organizacijam a, a dalje upotrebljavam o reč proizvođač. Ja ne bih to
m enjao. Ovde se sam o hoće da kaže da ne može svaki sindikalni funk
cioner da se kandiduje, nego sam o onaj koji je radio u fabrici, a to
m ože biti i inženjer, a ne sam o radnik. Ja mislim da je ovako najbolje,
jer ako b’ objašnjavali onda bismo morali reći: radnici i službenici koji!
su radili u preduzeću i izašli iz preduzeća. Ako kažem o »proizvođač«,
time je jasno o k arakterisana ličnost koja dolazi u obzir.
Pretsednik: Osim toga, to će biti regulisano i u izbornom zakonu.
Dr Maks Šnuderl: Što se tiče prhnedbe druga Mžnića, ja mislim
da je dobro što stoji »opšte biračko pravo«, jer se misli ne sam o na
pravo da bude biran u Veće proizvođača, na njegovo opšte pravo,
nego na to, ko je upisan u opšti birački spisak, ko ima pravo da bira
u Savezno veće i u narodne odbore. To je, mislim, antiteza toga.
Miloš Minić: Ima jedno biračko pravo.
Dr Maks Šnuderl: Ima jedno pravo da bude izabran u Veće pro
izvođača ako je proizvođač, a po drugom osnovu m ora imati biračko
pravo i m ora biti upisan u birački spisak.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ovim zakonom je uspo
stavljeno specijalno biračko pravo, a to je pravo proizvođača da budu
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'izabrani i da biraju, dakle i aktivno i pasivno biračko pravo. Ako ho
ćemo naglasiti da je ovdje jedna ođ normi ne to specijalno nego
opće biračko pravo, onda m oram o naglasiti »opće«, jer i im am o opće.
Ovdje je naglašeno opće biračko pravo, jer se ne rad1 o specijalnom.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: I ne bi bilo tako strašn o
ako bismo brisali »opšte«. P ravo da bira u Veće proizvođača hnai svaki
proizvođač koji ima biračko pravo. Iako je za nas sm isao jasan, nekome bi moglo da izgleda da će moći bira,t> svako ko sm e birati.
Pretsednik: To bi bila tautologija.
Dr Maks Šnuderl: Mi imamo u čl. 29 odredbu ko ima biračko
pravo.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: M orali sm o da u b a
cimo ovo da bude jasnije. Ne radi se o ovom opstem biračkom pravu
nego o drugom. To treba objasniti.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ima opće i specijalno
biračko pravo.
Miloš Minić: Ja ukazujem na to da je u prvom stavu stavljeno
»koji uživa biračko pravo«, a o istoj stvari se govor’ i ovde u drugom
stavu.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Onda treba i g o re
m etnuti »koji uživa opšte biračko pravo«.
Miloš Minić: Ja bih predložio da se ova primedba generališ© jer
se to isto pominje u još nekoliko članova.
Pretsednik: To je u redu.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Neka to pribeleži re
dak cion a komisija.
Pretsednik: P rem a tome, stavljam član 30 na glasanje. Ko je z a ?
(Svi dižu ruku). Ima li ko p r o t i v ? (Nema). Idemo dalje.
Sekretar čita član 31.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Drugovi u Zakono
davnom odboru Veća naroda pokrenuli su pitanje ko ima p rav a kandidovanja Oni su predložili da se stavi am andman da pravo kandidovamja imaju političke i društvene organizacije, narodni odbor sreza
odnosno grada i zakonom određeni broj građana.
Ja mislim da su u našem sistemu narodni odbori sam oupravni
organi. Potpuno bi odgovaralo da i narodni odbori im aju p rav o kandidovanja, ali. istovrem eno treba dati to pravo i političkim i društvenim
organizacijam a i određenom broju građana.
Dr Maks Šnuderl: Ja sam protiv ovog am andm ana. P itanje ko
ima pravo da kandiduje nije ustavna m aterija. To je m aterija koja

spada n izborni zakon, jer je lo već stv ar izbornog mehanizm a a nije
neka osnovna odredba da bi je trebalo staviti u Ustav. Dovoljno je da
se ovde da aktivno i pasivno izborno pravo a drugi propis' o kandidovanju, biranju ’td. to je već stv ar izbornog zakona. Mi tu ulazimo u
m ateriju koja nije ustavna.
Miloš Minić: Ja se slažem s tim.
Potpretsednik Vlade FNRj Edvard Kardelj: I ja se slažem. Povla
čim svoj predlog, jer je ova primedba. tačna. Pitanje sistem a kandidovanja može da se m enja a ovo je ustavna odredba, koja je sračunata
na duži rok.
Dr Jerko Radmilović: cJo-š jedan razlog govori u prilog mišljenja
druga Šnuderla: ovdje uopšta.vamo pitanje kandidature. M eđutim, pi
tanje kandidiranja možda se može postaviti tako da se na jedan način
vrši za Savezno vijeće a na drugi' za Vijeće proizvođača.
Ovdje spom injem o građane. Tu se neće javljati, građani nego
proizvođači.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: K andidatura u Skup
štini je protivna ovome.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: M oram o to da regulišemo izbornim zakonom.
Miloš Minić: To je pitanje izborne procedure. Ako se kaže jedno
odmah treba reći i drugo. Proširuju se stvari i mislim da je dobro da
se to ovde izbegne.
Onda u čl. 32 se kaže: »’zbor kao i opoziv. ..« Zašto će ono »kao«?
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Tačno.
Pretsednik: Dobro, ima li još prim jedaba? (Nema). U svaja И se
član 31? (U svaja). Idemo dalje.
Sekretar čita član 32.
Pretsednik: Želi li ko riječ o ovom članu? (Ne javlja se niko).
Mislim da je ova riječ »kao« ovdje nepotrebna.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Nije potrebna, može
se brisati.
Pretsednik: P rim a li se čl. 32 sa ovom izm jenom ? (Prim a). Ima li
ko p r o t i v ? (Nema). Prelazim o na čl. 33.
Sekretar čita član 33.
Pretsednik: Ovdje im a nekih tehničkih izmjena.
U toč. 3) iza riječi »zakona« staviti dvije točke,
riječi teksta treba da glase »narodnih poslanika«.
Tekst točke 7 treba da glasi:
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a posljednje

»U donošenju odluke o ocjeni sa glasnost i republičkih ustava sa
saveznim U stavom kao i o ocjeni saglasnosti republičkog i saveznog
zakona sa saveznim U stavom ako su oba doma učestvovala u dono
šenju saveznog zakona«.
Dr Jerko Radmilović: Pošto sm o socijalno o siguranje uzeli kao
isključivo, to bi g a trebalo unijet' u točku 3 i početi socijalnim o sig u 
ranjem .
U točkii 4 trebalo bi na kraju brisati »i socijalnom osiguranju«.
Zatim, točku 5 trebalo bi brisati, kao što sm o već ranije riješili.
Pretsednik: U točki 3 kaže se »u donošenju isključivih saveznih
zakona« itd., ovaj izraz »isključivih« ne 'izgleda mi da je dobar, jer
može da, se kaže isključiva nadležnost i kompetencija, ali nije dobar
izraz »isključivih« saveznih zakona. Ako nem am o bolji izraz, onda
uopće ne treba ovaj izraz ovdje upotrebiti,
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Bio je predlog da se
isključivo zakonodavstvo zove savezno zakonodavstvo ili potpuno
zakonodavstvo.
Dr Maks Šnuderl: U stvari upotrebljavam o izraz »potpuno zako
nodavstvo«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: U sadašnjem U stavu
je bilo »potpuno«.
Dr Maks Šnuderl: Ja ne razum em zašto ste promenili.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Pravilnije je »isklju
čivo«.
Pretsednik: Ovdje ne treba to da spominjemo, ako nism o našli
bolji izraz.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Teško ćem o izbaciti
ovde, ako im am o tam o. U tački 4 kažem o »u donošenju osnovnih
zakona«.
Pretsednik: M ožemo uopće to da izbacimo. Ovo više izgleda kao
sistem atika udžbenika nego tekst zakona.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Da li im am o u sa d a 
šnjem U stavu term in »potpuno zakonodavstvo«?
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: To je bio term in koji
sm o dosad upotrebljavali. Sada sm o to izmijenili u »isključivo«, ali
mislim da bi ovdje trebalo reći um jesto »isključivih« »isključivo«. Više
se radi o isključivo saveznim zakonima. To nisu »isključivi« savezni
zakoni, nego »isključivo savezni zakoni«.
Miloš Minić: To malo poboljšava. To ne znači term in, atribut tog
zakona, nego je način odnosa.
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Dr Milorad Vlajković: Ako kažem o »isključivo« onda možemo
da kažem o »samo«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Nije to isto, »isklju
čivo« je bolje.
Pretsednik: Onda zasad nek ostane »isključivo«, a ako neko dode
do nekog boljeg term ina, može g a predložiti, redakcionoj komisiji.
Miloš Minić: Kod nas je u Savetu za zakonodavstvo stavljena
primedba na reč »dažbina«. To je ozloglašena reč i mislili su da treba
naći nešto drugo, naprim er, javna davanja. Bilo je i drugih predloga,
ali nismo mogli da nađem o tačan izraz.
Pretsednik: Ima i drugih javnih davanja.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: »Davanje« nije isto
što i dažbina.
Miloš Minić: Dažbina je reč ozloglašena u narodu zato su predla
gali, naprim er, javna davanja, ili neki drugi izraz.
Pretsednik: Dažbina je dažbina, a davanje je opet nešto drugo.
Miloš Minić: Kad kažem o davanje onda tu dolaze i takse i drugo.
Dažbina je vezana za davanje u naturi, za davanje poreza, za davanje
prireza, za davanje rada itd. To su bile dažbine. Dok u davanja sp a
daju takse, tarife itd. «Javna davanja« možda je čak malo tačnijiizraz za ono što se hoće.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ja mislim da je »javno
davanje« širi* izraz. Mi im am o u poreznoj literaturi utvrđen izraz
»dažbina«. Ne vidim zašto bism o ga mijenjali kada taj ipojam ima
svoju utvrđenu fizionomiju.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Ja mislim da je to
pitanje jezika, pa bi ga trebalo prosto prepustiti stručnjacim a jezika
da oni dadu svoje mišljenje. Možda bi mogla redakciona komisija da
utvrdi razliku između dažbine i davanja, i da li ona postoje.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Nije spor u jezičnom
smislu ove riječi nego u stručnom ; tako je u literaturi koja se bavi
tim pitanjim a. To je tehnički term in i teško- ga je m ijenjati.
Miloš Minić: Naprimer, takse ne spadaju pod term in »dažbina«
dok u »javna davanja« dolaze i takse. Ja mislim da to malo bolje
razm otrim o i da docnije odlučimo-.
Pretsednik: Ima li još ko kakvu prim jedbu? (Nema). Znači član 33
prihvatam o sa ovim izm jenam a: u trećoj tački- um jesto »isključivih«
stavljam o »isključivo«, zatim prebacujem o »socijalno o-siguranje« iz
točke 3 u točku 4. U 'pogledu riječi »dažbina« konsultovaćem o lingvi
ste; izbacili sm o točku 5 i izmjenili) točku 7. Da li se slažete sa ovim
izm jenam a? (Slažemo se). Prelazim o n a član 34.
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Sekretar čita član 34.
Dr Milorad Vlajković: Na jednom mestu pominjemo izraz »dom«,
a ла drugom mestu »veće«. Da li je to sinonim ? Nije mi to nekaJko
ujednačeno.
Pretsednik: Ne m ora da bude.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Veće naroda nije dom.
Kad govorim o o domovima misli se na Savezno veće i na Veće pro
izvođača. Dakle, kad se kače »dom« misli se na ta dva veća, a ne i na
Veće naroda.
Mehmed Hodža: Faktički im amo tri veća a dva doma.
Dr Jerko Radmilović: Kada se govori, o domovima misli se na ova
dva doma,, na Savezno vijeće i Vijeće «proizvođača, a kada se govori
0 vijeću misli se na Vijeće inaroda.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Veće naroda nije dom
nego sistem iprava za one poslanike koje su birale u Saveznu skup
štinu skupštine narodnih republika. To su posebna prava,. Zato je ovde
1 stavljeno »posebna prava 'narodnih poslanika« dok je ranije bilo
»Veće naroda«.
Pretsednik: Ima lii još prim jedaba? (Nema).
Član 34 primljen je bez izmjene. Prelazim o n a član 35.
Sekretar čita član 35.
Pretsednik: Ovdje imamo redakcisku izmjenu u točki 7. U prvom
redu se briše zapeta i riječi: ». . . o prestanku okolnosti zbog kojih je
'mandat skupštine bio produžen, k a o .. .«. Posle točke dodaju se riječi:
»utvrđuje prestanak okolnosti zbog kojih je m andat Skupštine bio
produžen«. U trećem redu m jesto »za koje« staviti »na koje«.
Dr Jerko Radmilović: Prem a tome, točka 7 bi glasila: »odlučuje
o produženju svog m andata i o svom raspuštanju pre isteka vrem ena
■na koje je Skupština izabrana; utvrđuje prestanak okolnosti zbog kojih
je m andat Skupštine bk> produžen«. Ovo je pravilna prom jena, jer
Skupština ne može odlučiti o .prestanku okolnosti nego može sam o
utvrditi da su okolnosti prestale.
Potpretseđnfk Vlade FNRJ Edvard Kardelj: A ko će onda odlučiti:'
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ovdje je izvršena
sam o stilska izmjena. Tu se utvrđuju okolnosti, a ne utvrđuje se o
okolnostima.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Reč »utvrđuje« još
ne znači da se povlače > posledice toga da neko utvrdi da okolnosti
više nema. Može se utvrditi, a da se ipak ne raspusti. Zato ipak т о г з
neko da odluči da su okolnosti prestale i da Skupština treba da se
raspusti, a to je ona sam a. Zar nije bolje reći »odlučuje«?
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Dr Jerko Radmilović: Tu ne može biti odlučivanja. Kad bi b'!o
odlučivanja, onda bi ovo glasilo ovako: »odlučuje o prestanku okolno
sti zbog kojih je m andat Skupštine bio produžen«, a to je nemogućno.
Ne može Skupština odlučiti o prestanku okolnosti. Ne može ona odlu
čiti da je prestao rat, jer prestanak okolnosti zavisi od drugih faktora
a ne volje Skupštine. Ona ima sam o da konstatuje da su prestale one
okolnosti zbog kojih je m andat bio produžen.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Prem a ovom e što vi
mislite, druže Predsjedniče (obraća se potpretsedniku Kardelju), ja mi
slim da bi ovako trebalo reći: »U tvrđuje prestanak oKolnosti zbog
kojih je m an d at Skupštine bio produžen i donosi odluku o svom
raspuštanju«.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Jeste, to sam mislio.
Meni nije nikako dovoljno reći samo- »utvrđuje«.
Dr Maks Šnuderl: Tako je. To je dobro.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Sam o kako se to
onda dovodi u vezu sa prvim delom?
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Cijela rečenica sada
glasi ovako: »Odlučuje o produženju svog m andata i o svom raspu
štanju prije isteka vrem ena na koje je Skupština izabrana; utvrđuje
prestanak okolnosti zbog kojih je m andat Skupštine bio produžen i
donosi odluku o svom raspuštanju«.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: To je dobro.
Pretsednik: Ko traži dalje riječ?
Dr Jerko Radmilović: Ja bih postavio pitanje u vezi prve rečenice
koja glasi: »Savezna narodna skupština na zajedničkoj sjednici oba
doma. ..«. Ovdje se može postaviti pitanje da li je to zajednička sjed
nica oba dom a ili zajednička sjednica poslanika, jer kad se nadu za
jedno poslanici, oni sačinjavaju poseban kolegijum. Gubi se k arak 
ter domova.
Dr Maks Šnuderl: Tako kao što misli drug Radmilović to pitanje
se nalaz’ i u Zakonu o narodnim odborim a.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Pošto nisam pravnik,
teško shvaćam takve suptilne diferencijacije. To je, na kraju krajeva,
svejedno. Bitno je, po mom mišljenju, to kako se glasa, da li glasaju
oba dom a kao sam ostalni domovi ili glasaju svi poslanici zajedno.
Ali, ipak to je zajednička sednica domova*. Inače ćemo imati i četvrti
dom, tj. sp ajan je sva tri veća. Meni se čini da je bolje to uzeti kao
zajedničku sednicu, ali sa posebnim načinom glasanja koji je dozvo
ljen sam o u slučajevim a kad se biraju funkcio-neri.
Dr Jerko Radmilović: To meni ne sm eta. Jer za mene nisu to
dva doma, pošto glasaju individualno.
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Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Bilo je tih predloga.
Ali onda dolazimo do -konstrukcije četvrtog vijeća ili trećeg doma.
Dr Jerko Radmilović: To kod n as ne bi. bilo čudno. To su nove
forme.
Dr Maks Šnuderl: U Zakonu o narodnim odborima je tako.
Pretsednik: Odluka se donosi većinom glasova, bez obzira na dom.
To znači, ako bi svi poslanici Saveznog vijeća glasali »za«, a posla
nici Vijeća proizvođača »protiv«, onda bi bila donesena odluka.
Dr Jerko Radmilović: Jeste.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Ali se tu pretpostavlja
da su poslanici politički živi ljudi koji su zainteresovani za to šta se
radi, Ako poslanik ne dođe, onda je sam kriv ako bude nadglasan.
Tačno je da tu veća neće nastupati sasvim ravnopravno.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: D rug Hrnčević ističe
slučaj kad su svi zainteresirani i kad svi dođu iz oba vijeća. Ukoliko
dođu svi iz Saveznog vijeća i budu jedinstveni, onda im am o preglasavanje.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Ako ne bismo išli na
to, onda je, po mom mišljenju, bolje ići n a sam ostalno odlučivanje
svakog doma posebno. Ali, meni se čini da ovo ne sm eta.
Pretsednik: Traži И još ko riječ? (Niko). Još ćemo sam o napi
sati »Savezni vrhovni sud« velikim slovom, i onda je sve u redu.
Prem a tom e član 35 je usvojen sa izmjenom u toč. 7. Idemo dalje.
Sekretar čita član 36.
Pretsednik: Ima li prim jedaba? (Nema). Idemo dalje.
Sekretar čita član 37.
Pretsednik: Ako niko ne traži riječ, ja bih prije svega stavio jednu
primjedbu.
U stavu 4 ovog člana kaže se: »Ako se u komisiji ne postigne sag la sn o e t...« . Zašto bi uslijed neslaganja u komisiji došlo do odlaganja?
Mislim da bi trebalo reći »Ako ne dođe do slaganja, između pretstav
nika domova«, a ne -treba reći »u komisiji«. Ako se komisija ne složi,
neka se to pitanje iznese pred domove pa neka oni odlučuju, a ne da
se n a osnovu izveštaja sam e komisije odlaže neko sporno -pitanje
za 7 dana.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: N aprim jer, dva vijeća
se nisu složila. Komisija je došla do to g a da se vijeća nisu složila, i
sada idu na komisiju i komisija ništa ne predloži. To znači da se komi
sije nisu složile i nema o čemu da se glasa. To znači da se domovi ne
slažu.
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Pretsednik: Ako se komisija ne složi, možda će se domov.: složiti.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: U roku od 7 dana će
se obrazovati druga komisija pa će se složiti.
Pretsednik: To znači da pored glasanja u stavu 3 treba da dodu
još dva uzastopna glasanja. To znači tri.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Ja ne znam da li je
u članu 37 potrebno da stoji term in »ravnopravno«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Tu postoje dvije vrste
zasjedanja kod ova dva doma, jednom kad učestvuju na zajedničkoj
sjednici, a drugi :put kad svaki sam ravnopravno odlučuje. To je sm isao
ovih term ina. Inače, ne znam o na kakvu se vrstu z-asjedanja misli.
Zato sm o to zadržali.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Ono je neravnopravno
sam o na izborima.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Mi kažemo, o pro
duženju m andata, nagrada, raspisivanja referendum a.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: U redu.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Na ovom
moglo bi se staviti »ravnopravno«.
Pretsednik: Za mene je pravilnije reći »ravnopravno«.

mjestu

Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Mislim da je dobro
da se kaže: »Prijedlog zakona ili drugog akta u čijem donošenju ravno
pravno u čestv u ju .. .«. Tu može biti spor u referendum u, i onda je
nužno da to ostane.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Ova neravnopravnost
je form ulisana u čl. 35. Qa li je potrebno da se sve to stavi pod čl. 35?
N aprim er, za raspuštan je skupštine i ostalo. Zato bi bila potrebna
raivnO'Pravna odluka domova.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Peta, šesta i sedma
točka i, ove nove, šesta, sedm a i osm a, stv arn o treba da budu ubačene
u čl. 33. tako da sam o ovi izbori budu za zajedničke sjednice.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Onda praktično nema
neravnopravnih odnosa, jer oni nastupaju u izborima kao izborna tela.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: M ože se dogoditi kod
raspuštanja da Savezno vijeće hoće da se raspusti, a da, Vijeće pro 
izvođača nije suglasno.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Ako se ne složi, i ako
se obrazuje zajednička komisija, onda, se m oraju raspustiti.
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Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: U čl. 33 trebalo bi
prebaciti •čemu, devetu i desetu točku.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: To treba redakciski
uskladiti sa članom 31.
Pretsednik: Vi ste čuli ovaj prijedlog da se ove tri točke iz čl. 35
prebace u član 33. P rim a li se? (Prim a).
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: U članu 37 možemo
ispustiti »ravnopravno«.
Dr Jerko Radmilović: Ja ne znam da li to treba ispustiti.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Ja ne insistiram .
Dr Jerko Radmilović: Mi im am o situaciju kod Saveznog vijeća
da sam o odlučuje.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Ovde se kaže »u čijem
donošenju učestvuju oba doma«. Oni učestvuju prem a U stavu sasvim
određeno po određenom postupku.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ako se u oba doma
izglasa po istom tekstu, onda se to može brisati. M eđutim, dok je bio
referendum nije se moglo.
Pretsednik: Ovako će studentim a prava biti teže.
Prem a tome, u članu 37 u prvom stavu briše se riječ »ravno
pravno«. Prelazim o na član 39.
Sekretar čita član 39.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: U članu 39, u drugom
redu, um jesto riječi »u pitanjim a«, treba staviti riječi »*Iz oblasti«.
Prem a tome, ovaj prvi stav bi glasio: »Vijeće proizvođača može davati
preporuke za rad privrednih organizacija i za rad državnih o rg an a i
sam oupravnih ustanova iz oblasti privrede, rada i socijalnog osigu
ranja«.
Dr Jerko Radmilović: Da li bi m ogao drugi stav postati prvi, a
prvi da bude drugi. P rvi stav ima u vidu prava Vijeća proizvođača.
Ovdje je formulisano pravo na donošenje odluka,, a prvi stav ima u
vidu donošenje preporuka. P itanje odluke je vezano za prethodno do
nošenje zakona kojim se ovlašćuje Vijeće proizvođača za donošenje
odgovarajućih odluka.
Dr Maks Šnuderl: Da ubacimo »svojih prava«. To bi bilo jasno.
Pretsednik: Meni nije bilo jasno.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ne možemo kazati
»svojih prava«. Mogli bismo reći: u okviru onih p rav a koja su mu
određena zakonom, ili prava koja su mu dana zakonom. . .
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Dobro je i »svojih
prava«.
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Pretsednik: Da li ima još prim jedaba na čl. 39? (Nema). Stavljam
član 39 na glasanje sa izm jenam a, i to da se stavi »u pitanjim a iz
oblasti« i da se u drugom stavu između »u okviru« i »prava« stavi
»svojih«, s tim da redakcija pokuša d a zgodnije formuliše. Ko je z a
ovaj član, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko p r o t i v ? '
(Nema).
V raćam o se na član 37.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Mislim da moj pre
dlog da se briše »ravnopravno« nije dobar, jer se to i dalje proteže i
onda bi trebalo svuda da m enjam o, a to nema smisla. Mi im am o i u
članu 36 da se kaže »u čijem rešavanju ne učestvuju ravnopravno ili
zajednički oba doma«. I tu se pravi formalna razlika i bolje je da
ostane.
Pretsednik: Da li se slažete da u članu 37 ostane riječ »ravno
pravno«, koju sm o ran ije brisali? (Slažemo se). Prelazim o na član 40.
Sekretar čita član 40.
Pretsednik: šta znači »sami rješavaju«?
Dr Jerko Radmilovič: Svaki za sebe.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Gerškovič: Ne samo- svaki za
sebe, nego i nitko drugi.
Dr Maks Šnuderl: Ali i svaki za sebe.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Gerškovič: I jedno i drugo.
Pretsednik: Da li ima još nekih prim jedaba ili pitanja u vezi sa
čl. 40? (Nema.). Da li se prima član 40? (Prim a). Idemo dalje.
Sekretar čita član 41.
Pretsednik: Ovdje im amo ispravku. M jesto »za koje« treba »na
koje«.
Da li ima prim jedaba u vezi sa ovim članom? (Nema). Da li se
prim a? (Prim a).
Sekretar čita član 43.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Gerškovič: U naslovu treba uba
citi »autonomne«, tako da glasi »autonom ne pokrajine i autonomne
oblasti«.
Dr Jerko Radmilovič: Zar n e bi bilo bolje reći »autonom ne jedi
nice«? Onda ne bismo morali da nabrajam o.
Pretsednik: Pa im amo svega dvije.
Mehmed Hodža: Da li republičko vijeće bira iz svojih redova po
s la n k e za Savezno vijeće?
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Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Iz svojih redova. To
m ora negde da piše. O tom e sm o disku tovali prilikom poslednje form u
lacije zakona.
Pretsednik: To je rečeno u čl. 25.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Sečam se da je to
izričito iineto. Čak sm o mi prebacili napred, jer sm o smatral* da je
napred više principijelno, dok bi ovde bi'.o više tehnički.
Dr Maks Šnuderl: I u tekstu treba dodati »autonom ne oblasti« u
trećem redu, a ne sam o u naslovu.
Pretsednik: Da, li ima još prim jedaba? (Nema). Da li se prima
član 43? (Prim a).
Sekretar čita član 44.
I ovdje treba staviti »autonomne oblasti«.
Dr Maks Šnuderl: Ja ću staviti još jednu primedbu, jer mi nije
jasno kako će Veće naroda raditi. Da sam ja pretsednik toga. Veća ne
bih znao kako bih radio.
U članu 44 se kaže da Veće naroda obavezno rešava; u članu 45
u prvom i drugom stavu se kaže da Veće naroda »rešava odvojeno«,
u članu 46 se kaže »tekst z a k o n a ... koj; je usvojilo Veće naroda«,
dakle usvaja se tekst; u čl. 47 se kaže »radi davanja prethodnog
mišljenja«; u čl. 45 se kaže »Veće naroda prethodno pretresa I odlu
čuje«. Dakle, šta radi? Pretresa i odlučuje, pa opet rešava, pa onda
nešto usvaja, daje prethodno mišljenje itd. M eni sve ovo nije jasno.
Ne znam kako će ono raditi, da H će pretresati svaki predlog i odluku,
zašto su potrebne ove različite verzije, odnosno jedanput prethodno
odlučuje i pretresa, a drugi put pretresa 5 odlučuje i obavezno rešava.
Nije tu upotrebljena jedinstvena reč i ne može se utvrditi šta radi Sa
vezno veće i kako radi.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ima tri kategorije.
Dr Maks Šnuderl: Šta to u članu 44 znači da »obavezno rešavaju
odvojeno«. Da li to znači, da pretresaju i odlučuju, jer se ta j Izraz 'pom inje u čl. 45? Obavezno se sastaju, a onda rešavaju odvojeno. Šta
to znač5 »obavezno rešavaju«, da li je to nešto drugo od pretresanja
i odlučivanja što im amo u čl. 45 u drugom stavu?
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Evo u čemu je stvar.
M isao je ova: ima određenih pitanja kao što su prom ena U stava, do
nošenje saveznog društvenog plana, kad Veće naroda treba obavezno
da se sastan e i da rešava o tim stvarima,, u stvari tada je ono treći
dom. U tim konkretnim slučajevim a je obavezno njegovo sastajanje.
Znači, ne zavisi od to g a da li će neko tra ž ’ti da se Veće n aroda s a 
stane, nego ono m ora da se autom atski sastane. U ostalim pitanjima
to nije obavezno.Kod opštih zakona Veće naroda pretresa i donosi
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odluku da li je potrebno donositi taj opšti zakon ili ne. Kod opštih
zakona će se, u praksi, stvari tako razvijati, da će Veće naroda dono
siti svoju odluku i da će onda Savezno veće vrlo brzo prihvatiti takav
opšti zakon. V erovatno će se takva praksa razviti.
U drugim slučajevim a, kada traži delegacija jedne republike da
se obavezno sastan e Veće naroda, pošto su u pitanju neka p rav a re
publike, onda se oni sastaju da prethodno reše da li će diskutovati o
tom pitanju ili neće, pa ako većinom glasova reše da neće diskutovati
onda se v rate u Savezno veće. Znači, u nekim slučajevim a oni se
obavezno m oraju sastati i zajedno sa Saveznim većem ravnopravno
doneti odluku.
Dr Maks Šnuderl: Da izglasaju taj tekst?
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Kao i Savezno veće.
Dr Maks Šnuderl: Ovde se kaže »pretresa i odlučuje«. To je jedno
te isto.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Jeste, u ovom slu
čaju. Ovde pretresaju i odlučuju o torne da Е će pristupiti odvojenom
rešavanju ili ne, a tam o m oraju da odvojeno rešavaju. Ovde imaju
sam o da reše da li je pitanje takve prirode da ga m oraju odvojeno
rešavati. Na kraju, mi ne m oram o siliti Veće naroda da odvojeno re
šava ako uopšte nije potrebno da Veće naroda odvojeno zaseda i d o 
nosi odluku.
Dr M aks Šnuderl: Oni su već tu.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Da, kao Savezno veće.
Ja ne tvrdim da možda ne bi trebalo nešto dopisati, ali sm isao
je taj.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ako u članu 44 upotrebim o izraz »pretresa i odlučuje« onda tim e još nije rečeno da m o
raju rješavati odvojeno. Oni mogu zajednički da pretresaju, ali radi
se o tome da rješavaju odvojeno.
Dok u čl. 45, kada se radi o drugim stvarim a, oni m oraju pret
hodno da pretresu i odluče da li će odvojeno rješavati.
Kada bismo rekli i u prvom stavu »pretresa i rješava odvojeno«
onda bismo silili Vijeće n ared a da i ekspoze m oraju slušati' n e za
jedno nego posebno. Zato je ta j term in ovdje upotrijebljen.
Pretsednik: Znači u čl. 45 je obavezno?
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Čim netko .postavi pi
ta n je koje bi trebalo da se p retrese onda je obavezno da prethodno i
odluče hoće li se odvojeno sastati.
Pretsednik: Ali se pretresa i odlučuje obavezno?
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Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Kada netko postavi,
zahtjev.
Dr Maks Šnuderl: Tada bismo rekli: obavezno pretresa i odlučuje,
to bi bilo logičnije.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ne m ora. I danas Vi
jeće naroda zajedno sa Saveznim vijećem vrši pretres. Evo, n a pr.,
sada se pretresa zajedno društveni ,plan i budžet, ali se odvojeno
odlučuje.
Dr M aks Šnuderl: Ali ovo propisuje da ne sm e da pretresa i odlu
čuje nego sam o da rešava.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Izraz »rješava« može
•biti i odlučuje i pretresa, i jedno i drugo. Zato nism o uzeli taj
izraz »odlučuje« da ne bude prejudicijum, a da se ne m oraju obavezno
sastati i pretresati. Ali mogu ako hoće i pretresati odvojeno, sam o rje 
šavati m oraju odvojeno.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Ako ubacimo »pretre
saju« onda ih obavezujem o da se odvoje u pretresu prom ene U stava.
A možda nema srmsla da se izdvajaju, možda neće biti nikakvih pri
medaba na te promene. Time sm o dali garanciju da i pored toga. što
može zajednički da pretresa, treba posebno da se sastan e kada glasa.
Dr Maks Šnuderl: Ja se slažem kada se kaže »rešavaju«. Oni
onda svakako ne mogu da pretresaju i odlučuju nego sam o rešavaju.
Miloš Minić: Kada kažemo »rešavaju« onda to obuhvata i jedno
i drugo, i pretres i rešavanje, jer tu ostavljam o otvoreno pitanje p re
tresa. A kada bismo rekli sam o »rešavaju« onda bi bilo ograničeno.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: »Rešavaju« ne znači
sam o glasanje, nego obavljanje čitave procedure koja prethodi rešavanju.
Pretsednik: Ja sam shvatio ovako: kada se radi o promeni U stava
ili o donošenju saveznog društvenog plana, onda se m oraju obavezno
da sastanu i da rešavaju otprilike kao treće veće, bez obzira da li je
ko predložio ili n 5je predložio.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Oni ne m oraju o b a
vezno pretresati odvojeno. Oni mogu pretresati zajedno sa Saveznim
većem, pa se tek onda izdvoje i glasaju. A mogu se izdvojiti i p re
tresati odvojeno.
Pretsednik: Mogu, ali to prethodno. Zato mislim da b; .trebalo
»prethodno«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Član 44 zadržali sm o
sam o radi Vijeća naroda i Saveznog vijeća kada se radi o promjeni
U stava i o pitanjim a koja su ovdje navedena.
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Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Mi bismo mogli u
članu 45 da b rše m o »prethodno pretresa«. Ja sam ranije insistirao da
se unese; a.sad a mislim da nije potrebno, pošto čim se kaže »odlučuje«
sm atra se da i pretresa. Ovo je zato stavljeno da se n e bi shvatilo da
se sprečava diskusija; ne da tam o dođe pa da sam o digne ruku nego
da se diskutuje o tom e da ili će pristupiti iÜ ne. I ako se izbaci ipak će
b'ti jasno, jer se kaže »rešavaju«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: To je uneseno zato što
je büo prijedloga da se čitava tehnika u drugom slučaju svede na to
kad netko zatraži da se glasa, i da se to spriječi, jer će se ustvari disku
sija u suštini voditi u Vijeću naroda da li će se pitanje staviti na dnevni
red ili ne. Tu je težište.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Vidim da drugu Šnuderlu sm eta što nem a »pretresa« i »rešava«, ali se ovde traži da mo
raju prethodno da pretresu, tj. da bez ovoga ne mogu rešiti u Save
znom veću; a gore nema sm isla da ih obavezujem o nego ih treba pu
stiti da sam i odlučuju, pošto možemo pretpostaviti da će jedna grupa
poslanika tražiti odvajanje. To se može predvideti poslovnikom da ne
komplikujemo tekst U stava.
Miloš Minić: M ože i poslovnikom a može i ovde jednom rečeni
com, pošto mene zabrinjuje to što drugu Šnuderlu nije jasno, jer kako
će onda biti jasno drugim a. Sm atram da ne bi bila dzlišna rečenica
kojom bi se reklo da Veće naroda u tom slučaju može takve predloge
pretresati i odvojeno.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: M ožemo to reći, i to:
g o re d a se kaže »pretresaju i rešavaju odvojeno«, a dole »ne p retre
saju posebno«.
Miloš Minić: M ože i tako. Meni se čini da ne bi bilo izl'šno, rekao
sam iz kojih razloga, to je sam o jedna rečenica.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Sam o skrećem pažnju
da ta rečnica može biti komplicirana, te bi, ustvari, bila aplikacija
zadnjeg stav a čl. 34, jer tu piše da domovi mogu odlučiti da na zajed
ničkoj sjednici pretresu pojedine zakonske prijedloge ili druga pitanja
u čijem rješenju učestvuju oba dom a, aili. glasanje o zakonskim pri
jedlozima vrši se na sjednici svakog dom a zasebno.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Mi ćemo reći: Veće
n aroda može odlučiti da neće p retresati odvojeno.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Da se rasprava vrši u
okviru Saveznog vijeća.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Da neće pretresati ta
pitanja odvojeno.

Dr Maks Šnuderl: Zar se ne bi moglo u čl. 45 reći »pretresa i
rešava«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Gerškovič: M ožemo i tako da
bismo imali istu term inologiju. Vijeće naroda može odlučiti da pre
tres ne vrši odvojeno al’ se odlučivanje vrši obavezno na zasebnim
sjednicam a.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: To će redakciona
komisija stilizovati.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Gerškovič: M oram o ostaviti »rje
šavaju« a ne možemo reći »obavezno odvojeno«.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Odlučuju. Oni će odlu
čiti — da 1’ će rešiti!
Miloš Minić: »Odlučuju i rešavaju« su sinonimi, ne može jezički
da ide zajedno.
Dr Jerko Radmilovič: Vijeće naroda može odlučiti da se pretres
neće vršiti odvojeno.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Gerškovič: Ali rješavaju obavezno
odvojeno.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Redakciona komisija
će sve to stilski redigovatd-.
Pretsednik: Traži li još ko riječ po članu 44? (Niko). Dobro, onda
Član 44 dopunjen drugim stavom , stavljam na glasanje.
Miloš Minić: Postavio bih,sam o jedno -pitanje. U članu 42 stoji
da svaki dom donosi svoj poslovnik. Ja sam o molim za objašnjenje
o tom e da Е se negde kaže po kom poslovniku radi Veće naroda.
Pretsednik: Kaže se u članu 48.
Miloš Minić: Ja ne znam zašto Veće naroda nem a*svoj poslovnik?
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Po mom mišljenju,
ono ne treba da ima svoj poslovnik. To treba da bude poslovnik S a
veznog veća. Ovde govorim o o posebnim pravim a narodnih «posla
nika. To nije poseban dom. Meni se čini da je način poslovanja Veča
tesno povezan. Kad zasedaju poslanici Veća naroda, Savezno veće se
neće moći sastati, jer poslanici ne mogu da učestvuju u njegovom
radu. Znači, o tim stvarim a mora da rešava jedinstveni poslovnik.
Miloš Minić: Mi bismo ipak morali kazati po kom poslovniku vodi
pretres Savezno* veće.
Pretsednik: U Saveznom vijeću su sasvim drugi odnosi nego
odnosi u Vijeću nareda kad ono posebno pretresa. Tu se postavlja pi
tanje većine. Jedna republika predlaže ovo, druga ono. Tu se može
20 Билтен закочодавних одбора
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ići i na prostu većinu glasova ili većinu republika. Zato me to nekako
nagoni na to da ipak Vijeće naroda treba da im a posebni poslovnik.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Meni se čini da bi
na ta j način Veće naroda suviše izdvajali i pretvorili g a u treći dom.
Zatim, Veće naroda je drukčije vezano sa Saveznim većem nego Veće
proizvođača. Veće proizvođača može rešavati bilo istovremeno, bilo
malo kasnije ’1и malo pre, dok Veće naroda m ora potpuno usklađeno
raditi sa Saveznim većem. Onda, reč je o principu koji sm o ovde izri
čito naglasili, ne radi se o posebnom domu, nego sam o o 'posebnim
pravim a jednog dela narodnih poslanika. I taj princip govori o tome
da bi bilo bolje da se radi' o jednom «poslovniku. Ali taj poslovnik može
da ima sasvim posebnu glavu gde će se reći ikakav će biti postupak
ili poslovanje Veća naroda. Tu se može dati čitava procedura: kako u
Saveznom veću jedna grupa može da postavi svoj zahtev, kako se
Savezno veće razdvaja, kako se onda zakazuju sednice jednog i d ru 
gog veća itd. To je tesno vezano. Bez obzira na to, čak da i budu dva
poslovnika, poslovnik Saveznog veća bi u priličnoj meri m orao da
dodiruje poslovnik Veća naroda, jer stvari se događaju' u njegovim
klupama. Još ovo: ja predviđam da će kod nekih zakona pretsednik
prosto pitati da li poslanici Veća naroda žele da se odvoje prilikom
pretresa ili ne. Ako niko ne traži da se odvoji, to znači autom atski da
se sednica produži zajednički. Ako бе traži odvajanje, onda će se
odm ah m orati dogovoriti o tom e ko će prvi pretsedavati, da li pret
sednik Veća naroda ili Saveznog veća, jer ne mogu istovrem eno oba
veća d;a zasedaju. Sve to ukazuje da je bolje imati jedan poslovnik S a
veznog veća, koji će imati posebnu glavu, ili nekoliko glava, kojima
će se regulisatii poslovnik Veća naroda.
Dr Maks Šnuderl: Da li bi taj poslovnik m ogao rešiti i pitanje
kako će glasati Veće naroda? Naši pravnici su predložili da Veće n a
roda glasa po republikama.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: To je neprihvatljivo.
Mi to nism o unelr ni u U stav, nego sm o predvideli većinu. Ako bismo
išli na to, moglo bi nastati hiljadu komplikacija. Može jedna republika
da napravi teškoće čitavoj zemlji.
Dr Maks šnuderl: Ja to ne predlažem, nego sam o iznosim jedno
m išljenje naših pravnika.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ja mislim da bi Vijeće
naroda m oralo bar posebno da glasa za poslovnik, ako je već jedan
poslovnik. Točno je da će se m noge 6tvari obavljati na zajedničkim
sjednicam a i da ono ne može im ati poseban poslovnik.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Slažem se. Možemo
ubaciti da se o poslovniku Saveznog veća posebno glasa u Veću n a
roda. Time sm o ustvari obezbedili sve.
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Miloš Minić: To bi bilo u redu. Onda bismo član 48 morali
menjati.
Pretsednik: Na čemu sm o se onda slož’li u pogledu čl. 44?
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Rekli sm o da treba
unijeti da Vijeće naroda može odlučiti da se p retres ne vrši odvojeno.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Možda bi bilo zgodno
kad bismo rekli da Veće naroda može odlučiti da se pretres ne vrši
odvojeno, ali da se obavezno rešava odvojeno.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Znači stav bi. glasio
otprilike ovako: »Vijeće naroda može odlučiti da se pretres ne vrši
odvojeno, ali obavezno rješava odvojeno«. To je sam o misao, koju
treba stilizirati.
Pretsednik: Ja predlažem da taj član rezervišemo i da čujem o
jedan zreo tekst. (Prim a se).
Sekretar čita član 45.
Pretsednik: Predlažem da se u ovom članu u trećem redu n'zmeđu
reči »odnosa.« i »narodnih« ubaci riječ »između«. Traži Н još ko riječ?
(Niko). Prelazim o na čl. 46.
Sekretar čita član 46.
Pretsednik: U ovom članu, u četvrtom stavu, posle riječi »saglasnost« treba staviti zapetu.
Mislim da je ovaj član veoma komplikovan. Ja iz prvog stava
ovog člana ne vidim kad je nešto usvojeno.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Čim ima suglasnosti,
znači da je nešto usvojeno, inače nema suglasnosti.
Miloš Minić: Stilizacija je teška.
Pretsednik: Zašto prije isteka godine dana ne bi moglo da se p re
trese to pitanje, ako se ovi poslanici predomisle pa nađu da treba da
se pristupi donošenju takvog zakona.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Ovo je stv arn o malo
glomazno. Naprimer: »Ako Veće naroda i posle ovoga ostane pri
tekstu koji se razlikuje od teksta usvojenog u Saveznom v e ć u ...«
Ovde, dakle, postojii neka vrsta diktatora u Hku Veća naroda prema
Saveznom veću. Ono ima da primi ili da ne primi. M ože da se kaže
»ako Veće naroda i posle ovog ostane pri svojim primedbama na tekst
usvojen u Saveznom veću, obustavlja se dalji pretres«. I to treba sve
skupa svesti na primedbe na tekstu.
Dr Maks Šnuderl: Da stavim o: »Ako Savezno veće i pored toga
ne primi« pa da to prebacimo na Savezno veće tako da Veće naroda
20*
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ne bi brlo diktator. M ože da se kaže: »Ako Savezno veće ne primi'
p rim edbe.. .«. Ulogu treba m enjati.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: P itanje je da H ćemo
usvojiti izraz »primedbe« Ш »tekst«. Da li u slučaju obligatornog rje 
šenja Vijeća naroda, da li ono tam o diskutuje o tekstu, to jest donosi
tekst, izglasava ga iCi stavlja prim jedbe — o tom e treba voditi računa.
Za ova d v a druga slučaja kada se radi o povredi p rav a federacije,
ili o donošenju zakona, to je jasno da se radi o pravu veta. Ali, u
.p rvom slučaju nije jasno da li se radi o prim jedbam a ili o donošenju
teksta.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: To jedino mogu biti
primedbe. Jer, zakon je predložen Saveznom veću i pretpostavlja se
■da ga Savezno veće kao takvog primi. A pošto Savezno veće primi
plan ili prom ene U stava, onda o tom e rešava i Veće naroda i stavlja
svoje odvojeno mišljenje na formulaciju pojedinih odredaba. Tako će
to u praksi izgledati.
Inače bi Veće naroda imalo veću ulogu nego Savezno veće.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Po dosadašnjoj term i
nologiji u čl. 44 a i čl. 45 radi se o rješavanju, pretresanju i odluči
vanju. U ovoj stilizaciji koja je upotrebljena u U stavnom zakonu
uvijek se misli da se odlučuje o tekstu zakona i mi bismo morali da
izmijenimo čitavu stilizaciju.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: T reba sam o okrenuti.
Miloš Minić: To je m alo drugačije p rav o o usvajanju teksta nego
što bi bilo davanje prim edaba. Ja mislim da treba ostati pri ovome, jer
su u pitanju prom ene U stava.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Sam o se ovde odjed
nom Savezno veće i Veće naroda nalaze u obrnutoj ulozi. Ovde se
kaže: ako Savezno veće ne prihvati tekst koji je usvojilo Veće naroda
a u praksi je, međutim, obrnuto.
Miloš Minić: Ja bih predložio da ovo drugačije formulišemo i. da
kažem o otprilike ovako: ako tekst koji je primilo Veće naroda nije
saglasan sa tekstom koji je usvo-jilo Savezno veće tada će se izdvojiti
poslanici Saveznog veća i ponovo pretresti sporna pitanja, a zatim će
se ponovo pretresti n a sednici Saveznog veća. Ako i tada ne bude
postignuta saglasnost onda će se sastaviti komisija. O vako izlazi da
Veće naroda ima veću moć nego Savezno veće i može da ga prisili
da prihvati tekst Veća naroda.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Cela stv ar bi se mogla
m nogo prostije reći i to tako da se ne pominju u prvom stavu ni Veće
naroda, ni Savezno veće, već da se kaže: ako tekstovi koji su bili pri
mljeni u većim a nisu identični onda se oni ponovo p retresaju najpre

u Saveznom veću, a zatim u Veću naroda — da bi istakli uzastopnost
— i ako Veće naroda ostane pri svom tekstu onda se obrazuje komi
sija, a ako i ta komisija ne m ože naći rešenje koje bi bilo prihvatljivo
za oba veća onda se pretres obustavlja.
Miloš Minić: M oja bi sugestija bila da se ne kaže »ako Veće n a
roda ostane«, nego ako se ne postigne identičnost...
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: To je još bolje. Ako
se i posle 'toga pretresanja nije postigla identičnost, nastala bi predvi
đena procedura.
Ova nejasnoća nastupila je otuda što je ovaj član veom a često
m enjan zbog primedaba koje su dolazile odozdo pa se ne vidi jasno da
li poslanici Veća naroda u takvom slučaju uvek dol-аге u Savezno veće
ili ne. M eđutim, sada je to ispravljeno i u čl. 43 se kaže da Savezno
veće radi kao jedinstven dom. Time sm o rekli da uvek zaseda jedin
stveno, ali njegovi1 članovi imaju i posebna prava koja su utvrđena
ovim zakonom.
Pretsednik: A šta je bilo u vezi sa primedbom da se. sporno pitanje
ne može staviti na dnevni red Skupš-tune p re isteka godine dana. To
je sankcija, a što će biti ako se oni razm isle i slože?
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Gerškovič: To je bilo zam išljeno
kao prijetnja koja će ih prisiljavati na suglašavanje.
Dr Maks Šnuderl: Ne može se republikama pretiti.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Gerškovič: Ne kao prijetnja, nego
prosto kao metod koji će ih siliti na to d a se sporazum ijevaju.
Miloš Minić: To je uneto iz stranih ustava.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: U ranijem U stavu
toga nije bilo. To sm o stavili naknadno zbog primedbi koje sm o dobili.
Ako ovo ne bi bilo uneto moglo bi jedno ili drugo veće, napr. Savezno
veće da šikanira Veće naroda i da ponovo postavlja isti zakon. M eđu
tim, to su sve pretpostavke koje se u praksi neće pojavljivati, tako da
se ovo može mirne duše brisati.
Miloš Minić: Mogli bismo uneti da ako jedno veće opet stavi na
dnevni, red isto pitanje da će drugo veće odlučivati o tom e da li će to
pitanje staviti na dnevni red il; ne.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Gerškovič: N ajjednostavnije je da
se godinu dana ne pretresa.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: To je najprostije.
S tvar je u tom e da .ako se jedno veće toliko zaintačilo da neće da primi
neki predlog zakona, onda se ni u toku godine dana neće predomisliti.
Ako bi se sporazumeli onda bi se moglo nešto u predlogu izmeniti i po
novo staviti na dnevni red.
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Pretsednik: S obzirom da se ovo mora preform ulisati predlažem da
ovaj član rezervišemo. Da li se slažete? (Slažemo).
Sekretar č’ta član 47.

/
Pretsednik: Ja ne shvatam to davanje »prethodnog mišljenja«. Ja
svoje mišljenje mogu izraziti u Skupštini. J a mogu da mislim to i to,
a zašto bih nešto odvojeno »prethodno« mislio?
Dr Maks Šnuderl: Ja 'bih tu vašu primedbu dopunio. U m esto »pret
hodnog m išljenja« mogli bismo stav 5ti ono čz drugog stava »o potrebi
donošenja toga saveznog zakona«.
Ja sam tek iz drugog stav a doznao šta je to »prethodnog mišljenja«.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: To je dobra primedba.
Ako ne bi bilo drugog stav a niko ne bi m ogao da shvati šta prvi stav
kaže. On kaže »prethodnog mišljenja o predlogu«, afli radi se o davanju
prethodnog mišljenja ne o prelogu nego o potrebi da li treba donositi
taj zakon ili ne. To je sm isao.
Opšte zakonodavstvo obuhvata .područje republičke nadležnosti.
To spada u saveznu kompetenciju sam o u generalnim izjavam a, da
tako kažem, koje daju načelno ono što su interesi republika. Međutim,
da ne bi: bilo zloupotreba to g p rav a federac;je, zato je potrebna, jedna
g arancija od stran e repubh’ka. Ranije je bilo predloga da bi trebalo
skupštine republika da rešavaju da li treba doneti neki opšt’ zakon ili ne.
No to bi kompUkovalo stv ar i bilo b; štetno.
Po mom mišljenju svakako je ovaj drugi stav bitan za donošenje
opštih zakona. Sam o bi ovom prvom trebalo dat? drugu formulaciju.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Vijeće naroda se oba
vezno sa sta je odvojeno radi davanja prethodnog mišljenja o potrebi
donošenja saveznog općeg z a k o n a ...« U m jesto »o prijedlogu« staviti
»o potrebi donošenja«.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: To je bolje. Jer, ka
žemo da se opšti zakon donosi kada to traže interesi republika, a ovi'
su pretstavnici republika koji treba da kažu da 1* interes republika
traži da se donese tak av zakon.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Sam o bi trebalo do
dati ,poslije »prije nego što se prijedlog« riječi »zakona stavi, na dnevni
red«.
Pretsednik: Znači dodajem o još »prije nego što se prijedlog za
kona stavi na dnevni red«.
Da 1; je još ko tražio riječ? (Ne javlja se niko).
Član 47 je primljen sa gore označenim prim jedbam a.
Prelazim o na član 48.
Miloš Minić: To sm o već pretresli.
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Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Tu treba reći: »Vijeće
naroda vodi raspravu po Poslovniku Saveznog vijeća«.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: I onda dodati pose
ban č la n ...
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: »V’jeće naroda m ora
posebno glasati o Poslovniku Saveznog vijeća«.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: Ili; »Poslovnik Veća
naroda obuhvaćen je Poslovnikom Saveznog veća«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ili: »Poslovnik S ave
znog vijeća sadrži propise za rad Vijeća naroda«.
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj: I onda tek poslovnik
može b:t; primljen.
Miloš Minić: M ožemo i ovo da rezervišemo za redakciju.
Pretsednik: Postoji prijedlog da se rezerviše i član 48. (Prim a se).
Pala je prim jedba da neki drugovi idu na put i zato ovu sjednicu
prekidamo. Zna.č; ovu sjednicu zaključujem, a iduću zakazujem za 3
januar 1953 godine u 10 časova.
(Sednica je zaključena u 19,45 časova).

56 седница
(3 јануара 1953)
Почета>к у 10,05 часова.
Претседавао претседник др Јосип Хрнчевић«
Претседник: Отварам 56 седницу. Молим да се изврши прозивка.
Секретар др Јерко Радмиловић врши прозивку.
Претседник: Прозивком je утврђено да имамо кворум. Молим да
се прочита записни*к.
Секретар чита записник 55 седнице од 30 децембра 1952 године.
Претседник: Ha загшсник стављам примједбу да се у чл. 6 иза ријечи „привредним организацијама“ бришу двије тачке, a у чл. 7 да се
брише ријеч „унутрашњу“ и иза ријечи „организаиију“ дода „и пословање“.
Секретар: Примам ове примједбе.
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Претседник: Прелазимо на члан 49.
Секретар чита члан 49.
Претседник: Овдје имамо неке исправке. У наслову, умјесгго ријечи
„Народне скупштине“ ставити „Скупштине“ .
У отаву 1, други ред, после ријечи „потпретсједник и“ уметнути
„једног“.
У ставу 2, први ред, умјесто ријечи „за вријеме за које“ ставити
„на вријеме на које“.
Др Јерко Радмиловић: У трећем ставу 'каже се: „ . . . стара се о примјени пословнш<а. .
Ту није јасно о 'коме се пословншку ради: да ли
о пословницима оба дома, или пак о пословнику Скупштине, наиме пословнику заједничке сједнице оба дома.
Мени изгледа да се овдје мисли на заједничке сједнице, a не на
примјену свих пословника.
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Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Он ce стара о свим
пословницима. Тешко je то одвојити.
Др Макс Шнудерл: Реч „примена“ није добра, јер сваки претседавајући посланик, стара ice о примени пословника у свом дому, a претседник Скупштине врши неки општи надзор да ce п о сту п а к врши no
пословнику.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Ja не бих фор.мулирао
то као надзор, али je сигурно да ce предсједник Скупштине стара о цјелокупном раду Скупштине и свих њених тијела, према томе и о npi{мјени лословника код свих вијећа. Он ce не ће старати о томе за вријеме
сједнице, али ће ce отарати да ли je сједница вијећа правилно сазвана
или 'Није; да ли je сазвана <кад je требало да буде сазвана, и т. д. Према
томе, кад ce овдје говори о пословнику, онда ce мисли на све пословнике. To je, уствари, генитив плурала.
Др Милорад Влајковић: Ja бих ставио: ,,о прописима пословника“.
Онда ce зна да je то у множини.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Ништа не бисмо тиме
исправили. Може бити у једном пословнику више прописа.
Др Макс Шнудерл: Он ce стара о томе да ce рад Скупштине и већа
врши no пословници.ма, и то треба некако изразити.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Ja мислим да ово
оставимо овако. Имат ћемо ту и тумачења и у пословницима' ћемо то
детал^није разрадити.
Др Милорад Влајковић: Ja мислим да реч „примени“ заменимо
речју „прописима“.
Претседник: He ради ce о прописима него о примени пословндаса.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Могло би ce рећи: „да
ce пословници правилно примјењују“, али ни то није згодно.
Вељко Зековић: Мислим да би у ставу 4 иза речи „врши“ требало
брисати „своју“. (Прима ce).
Претседник: Пошио више .нико нема шгга да шримијети, пиггам: прима
ли ce члан 49 са исправкама које сам прочитао и примједбом друга
Зековића? (Прима).
Идемо даље.
Секретар чита члан 50.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Овдје имамо један
исправак: у првој речениии умјесто ријечи „за вријелш од једне године“ иреба ставити „на годину дана“.
Мехмед Хоџа: Ja мислим да би претседник требало да има права
Да гласа, али да гласа последњи. He видим зашто претседник не би имао
права да гласа.
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Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Мислим да мора остати
оваква одредба. Приликом рада могу настати разни кукоби, борбе
мишљења и ако би се лредсједник ангажирао било у >којој форми онда
би он, 'као и сваки човјек, нужно морао да у једној дискусији буде
пристран, a у раду великог тијела често се ради о проиедури и путем
процедуре лредсједшж би могао да 'искључи извјесна мишљења. Ако
би се као лредсједник антажирао, могао би да пита или да не лита да ли
још нетко тражи ријеч и могао би оитним прои.едуралнмм средстви-ма
лако утјецати на cai.My дисмусију. Зато лредсједни-к не би требао изражавати своје мишљење да би, сви они који учествују у диокусији, «оји
се сукобљавају у мишљењима имали у њега повјерење. Чак и када би
предсједник био објективан •могло би се учинити некоме тко je превише
загрижен у дискусији да није објективан и настао би анимозигет према
предсједнику. Зато je најбоље да предсједник не гласа, na чак ни последњи. Ако би предсједник учествовао у дискусији постојала би могућноот да други немају у њега повјерење и заго je најбоље да он не
учествује у свим могућим сукобима, да се не ангажира и да буде објективан руководилац процедуре. To ј-е' смисао овог члана.
Мехмед Хоџа: To je супротно правима и дужностима народних посланика. To значи да онај који je изабран за претсједника Скупштине
неће имати једно право посланика. Зашто да не може и он да ое изјасни?
Др Макс Шнудерл: Ни Претседник Републике не ■може.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Предсједник не може
да учествује у претресу и гласати кад предсједаеа сједнжш'. Ja сам
особно био за то да он уопће не учествује. To je касније измијењено и
стављено je да не може учествовати у расправи и гласати ,кад лредсједава сједници. По мом дубоком увјерењу предсједник не би требао
учествовати док лредсједава. Ако «оће да се ангажира више у политичкој борби нека се захвали. Повјерење које му je «арод дао да буде
предсједник довољно je, то je довољно велика и објективна функција
да би се успјешно рук.оводило једним великжм тијелом и његовим радом.
Међутим, ако није потребно унијети апсолутну забрану, онда je свакако лотребно да не учествује док предсједава и у том смислу je овдје
и унесено. Кад предсједник хоће да учествује у дискусији договорит
ће се са лодпредсједником да га он замијени у функцији.
Др Јерко Радмиловић: Таква je пракса била и досад. Кад je друг
Симић хтио да учествује у дискусији, онда се он договорио са потпретсједником да он претсједава.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: По мом мишљењу ни
та лракса није добра. Он не би требао предсједавати у том случају
све до!К диокусија о једном предмету трај-е. Реаи.мо, ако хоће да учествује у дискусији о једном закону, олда би потпредсј едник требао
предсједавати све док je тај закон на расправи. To би требало и у пословнику објаснити.
314

Др Милорад Влајковић: A како je у одборима?
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: У одборима je друга
ствар. У великим тијелима може' ce кроз пословник, 1кроз процедуру
битно утјецати на одлуку Скупштмне. У овако малом тијелу не може
ce процедуром утјецати.
Претседник: Ja мислим да je ово добро из разлога које je изнио
друг др Гершковић.
Др Макс Шнудерл: Мислим да би било правилно «ако je рекао
др Гершковић да уопште претседник нема право да гласа.
Претседник: Ипак и он je народни посланик.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Мало je тешко да га
трајно лишимо тога права.
Др Макс Шнудерл: Он je лретседник 'Народне скупштине, потписује са Претседником Релублкке указе о проглашењу закона. To je
једна одређена ф у вкц и ја. И Претседник Републике не учествуЈе у
гласању.
Повереник Владе ФНРЈ Др Леон Гершковић: Мало je тешко, као
што речсох да га трајно лиши.мо прапа гласа, јер н он као представник
једног краја, као народни шослаиик једног котара «оже бити заинтересиран за извјесне ствари. Сигурно je да у пракси он не he учествовати, али може ce догодити да je стварно потребно његово уч еш ћ е
■или да његови 'бирачи траже да учествуЈе.
Претседник: С т а в љ а м на гласаље члан 50 како je предложен са
измјеном „на годину дана“. Прима ли ce? (Прима).
Секретар чита члан 51.
Бошко Ш м љ е г о в и ћ : Овде ce каже да сваки посланик има право
падносити дому предлоге закона итд. Да ли има лраво и претседник?
Повереник Владе ФНРЈ ДР Леон Гершковић: Јасно, сваки посланик.
д р Макс Шнудерл: To je лраво заионодавне инииијативе.
Ло Мнлорад Влајковнћ: У лоследњем ставу ce каже да посланиди
који нису чланови одбора „имају лраво да учествују у раду .сваког
j нису члан
F
„*< To значи да Један послани« Савеодбора
оног
ТЈ 01ити у Већуј произвођача.
зног
већа
не дома_
може у”ЈГС
ч ео тво ваш у
Повереник Владе ФНРЈ ДР Леон Гершковић: Има своје вијеће.
Д р Милорад Влајковић: Значи само у свом већу?
повереник Владе ФНРЈ ДР Леон Гершкови*: Да.
Претседник: Стављам члан 51 на гласаше Ko je з a, нека дигне
руку. (Сви дижу руку). Има ли .ко л р о т и в ? (Нема).
Секретар чита члан 52.
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Повереник Владе ФНРЈ др Ј1еон Гершковић: Овдје у друго.м ставу,
други ред умјеого „по питању“ треба ,,о питању“.
Др Иво Сунарић: Ja бих хтео да поставим једно питање? Да ли je
лотребно да ce у Уставном закону да могућност државно.м секретару да
ce лично појављује пред Народном скупштином и да даје усмено
саопштење?
Државни секретар je, 'према Предлогу усггав.ног за1|<она, службеник.
Он за свој рад одговара као што одговара и сваки други државни елужбеник. У закону je предвиђено «о ће вршити надзор над радом органа
државне управе, према томе и над радо.м државних секретара. Предвиђено je да he вршити надзор Савезно извршно веће, да скупштински
одбори имају право да позивају државне секретаре, потсекретаре и
остале више службенике да одговоре на поједина питања и дају саопштења. Овде je предвиђено. да народни посланик има право да преко
Скупштине постави питање државном секретару. Државни секретар нема
никакве политич,ке функције. Он није народни посланик и ja не знам
да ли je потребно да ce он ггојављује лично пред целом Народном скупштином и да даје објашњења. Сматрам да би било довољно, уколи'ко
je потребно, лично позва™ државног сакретара, да њега позивају •скупштински одбори и да он тамо даје објашњења, a да извеотилац 'скупштинског одбора поднесе извештај Скупштини о оно.ме што je Скупштина тражила у вези са радом државног секретара. Једино ако Сх.упштина жели да чује мишљење државног секретара, само би онда требало он да изнесе писмено своје мишљење о појединим стварима.
односно да поднесе извештај да би Скупштина могла о љему дргакутовати и донети одлуку. Ако je потребно да ce државни секретар о извесној ствари поново изјасни, смат.рам да би требало вратичи скупштинском одбору писмено мишљење секретара iKoju ће га позвати и пред
којим ће државни секретар поднети извештај, односно одговорити. Ово
сматрам због тога што државни секретар у вршељу послова нема више
политичку страну, него само административну. Он ce као службеним не
би могао појављивати пред целом Народном скупштином, да пред њом
одговара за свој рад. Уколико треба да одговара, одговараће као и сваки
други државни службеник.
Др Јерко Радмиловић: Сматрам да je рјешење које je дато у ставу
3 овог члана задовољавајуће и правилно за разлику од мишљења које
je изнио друг Сунарић. Овдје ce истиче мисао да je дужност државног
секретара да даје обавјештења писмено, a аи<о то захтијева Народна
окупштина, онда државни секретар треба да да и усмено саопштење на
сједници, тј. да изнесе мишљење које од њега захтијева Народна окупштина. Због тога не видим разлога зашто би ce Скупштини онемогућавало да тражи обавјештење од тако висо:ких и значајних државних службеника. Државни 'секреаар ce не може третираФи као обичан државни
службеник. Он заузима високо мјесто у систему државне управе. Због
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тога не видим разлога због којих Скупштина, односно њени домови не
би могли позивати државне секретаре да добију од њих потребна
обавјештења.
Из ових разлога мислим да je мисао изражена у оволг ставу правилна и да одговара нашим потребама у вези са новом организацијом
државне управе.
Претседник: Ja не знам да ли je потребно у посљедњем реду овог
става рећи: „усмено“. Вјеројатно ће се чешће догађати да државни
секретар излази на сједницу Скупштине и да чигга свој лзвјештај, јер
ће се радити о подацима и бројкама a може и усмено да допуни свој
извјештај. Можда би било боље брисати „усмено“.
Молим друга др Гершковића да се изјасни о примједбама друга Сунарића, друга Радмиловића и М0 Ј9 Ј.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Ja бих са.мо допунио
оно што je рекао друг Радмиловић. Мислим да уопће не одговара нашем'
систему да правимо тако, «ако бих рекао, круту разлику да je државни
секретар службеник и да, према томе, нема политичке функције и нема
политичке одговорносгги. Ja мислим да je државни секретар државни
функционер, додуше не изборни, али сигурно државни фуш<1шонер са
еминентно политичким функцијама. Друго je .како се формира његова
одговорност, коме и како одговара. Он сигурно не одговара изборном
тијелу непосредно, јер није предстаоник, али за политичку функцију
одговара непосредно Савезно.м извршном вијећу, алн на одређен, истина
посредан начин, и Народној скулштини. Мислим да не би гпребало v нашем систему једном таквом .категоризацијом умањивати политички значај функције државног секретара, na и других руководећих службеника
који су државни функционери тим више што и овај Уотавни закон, иако
јасно разликује одговорност народног посланика «оји je одговоран бирачи.ма и представничко.м до^.му, од одговорностм државних функционера
службеничког агатуса, тако да кажем, јер он даје велика права и тим
функционерима службеничког ■статуса, даје право доношења прописа у
одређеним случајевима, доношења самосталних рјешења. Они су у дијелу функција које имају самостални. To je прошли пут објаснио и
друг Кардељ. Иако je тенденција овог закона да точно одреди поли»тичке одговорносФИ и принципе власти, ипак одређујући функције појединих државних функционера, одређујући опсег и садржај функција, он
им даје (самосталиост у оквиру одређених права. Из те концепције произлази да државни 'секретар, .који врши тако важне самосталне функције,
треба и непосредно пред Скупштином да одговара кад то Скупштина
тражи. Он иначе одговара Извршном вијећу, али кад сама Скупштина
тражи од секретара да дође пред њу и нешто «аже онда je природно
да то Скупштина 'може учинити. Она на тај начин к.онтролира и .са.мо
Извршно вијеће у његовој функцији. Зато мисли.м да je ово погпуно
правилно.
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Што се тиче примједбе друга Хрнчевића да се ријеч „усмено“
брише, мислим да je боље, као што je један друг рекао да се каже:
„особно“. Да ли ће он читати или усмено изнијети то чније битно.
Претседник: Пошто нико не тражи више ријеч, стављам овај члан
на гласање са измјеном да се у ставу 2 умјесто ,,по питању“ стави
,,о питању“, a у Т10сљедњем отаву да се ријеч „усмено“, заммјени ријечју
„лично“. Ko je з a ? (Сви дижу руку). Има ли ко п р о т и в ? (Нема).
Секретар чита члан 53.
Претседник: Овдје имамо редакциоку исправку. Наиме, у првом
ставу, у 4 реду, умјесто ријечи „права“ треба сггавити „право“.
Др Јерко Радмиловић: To треба видјети 'како je раније стављено.
Претседник: Ja постављам питање у вези овог члана, гдје се у другом ставу каже: „Чланови Савезног вијећа изабрани од претттавничких ■
тијела народних република, односно аутономне покрајине и а у г о н о м н е
области дужни су да извјештавају о свом раду, раду Савезне народне
скупштине и Савезног вијећа претхтавничко тијело «oje их je изабрало“
— хоће ли свих десет по-сланика из једне народне републике да извјештавају о раду Народне скуггштине, или ће то моћи да чини само један.
Јер, овако изгледа да морају сви. To би се могло преиизније формулисати.
Повереник Влад^е ФНРЈ др Леон Гершковић: Ако би се рекло ,,морају“, то значи да сви морају.
Претседник: Може, дакле, само један, али могу и сви.
Познато je да су чланови Савезног вијећа дужни да обавјештавају
о свом раду у Скупштини и народне одборе чији >су чланови.
.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Ако то ставимо у
једнини, онда ће бити још теже.
Претседник: Ja мислим да овако неће одговарати стварности ако
би се могло у пословнику републичке скупштине поближе регулисати.
Да ли je довољно да се у ставу трећем овог члана каже ,,о њиховом мишљењу“ ? To je неодређено. Не би ли требало рећи да приједлог
народног одбора о неком исонкретном питању треба да се изнесе пред
Народну 'окупшпину, да би она могла да види какав став заузимају народни одбори о t o m питању и «акав je њихов приједлог. Овако речено
изгледа неодређено. Мислим да би читав трећи став требало 'коккретизирати. Могло би се рећи „о љиховом приједлогу no одређеном питању
о којем je народни одбор расправљао или заузео своје становиште“.
Повереник Владе ФНРЈ др Ј1еон Гершковић: Било би боље ако би
се рекло „о њиховом приједлогу и мишљењу“.
Претседник: Треба нагласити „по неком одређеном пиФању“ . Треба
пазити на прецизност изражавања јер то je Устав.
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Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Да кажемо онда „по
одређеном питању“. Мислим да би иаго тако било боље да се (каже
,,став“. Према томе, формулација би требала гласити: „о њиховом приједлогу и ставу о одређеном питању“.
Претседник: Ko тражи ријеч? (Нико). Сгављам на гласање члан 53
са овом надопуном у трећем ставу. Ko je з а ? (Сви).
Прелазимо на члан 54.
Секретар чита члан 54.
Повереник Владе ФНРЈ др Ј1еон Гершковић: У члану 54, први став,
трећи ред, умјесто ријечи „права“ треба ставити „право“. У другом
ставу, према ономе што смо измијенили у члану 53., послије ријечи „народни посланик je дужан“, треба ставити „да тај приједлог и став..
Ja (мислим да би ипак све ово требало престилизирати. To ћемо препустити редакцији.
Претседник: Заш'ТО не бисмо рекли „отановиште“, a не ,,став“ ?
Повереник Владе ФНРЈ др Ј1еон Гершковић: To je исто.
Вељко Зековић: Ja мислим да je предлог већ став no једном питању.
Претседник: Према томе, да ли смо за „приједлог“ или за „становиште‘‘.
Вељко Зековић: Предлог или сгановиште — то je, уосталом, мени
нејасно.
Повереник Владе ФНРЈ др Ј1еон Гершковић: Може ое имати став a
не чинити тиме приједлог. Онда би требало ово да бришемо. Ми можемо
да кажемо ,,ставу“ na да не говоримо о приједлогу. Јер, а>ко кажемо на
једном мјесту овако, онда се то iMopa рећи и на другом мјесту.
Претседник: Може се рећи ,,о приједлогу, односно становишту“.
Вељко Зековић: Ja мислим да je став садржан у предлогу.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Али, мора бити нешто
предложено или формулирано. Ј ep, може бити став који не садржи приједлог. Зато није довољно рећи ,,о приједлогу“.
Вељко Зековић: Сваки предлог je неко мишљење.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Може^ш рећи „о приједлогу или мишљењу“.
Претседник: Према томе, морамо се вратити на члан 53. У трећем
ставу послије ријечи: „ . . . да обавијести Савезно вијеће односно Скупштину“ треба отавити ријечи ,,о њиховом приједлогу или мишљењу“.
И даље, „народни посланик je дужан“ треба додати ријечи „да тај приједлог, односно мишљење“.
Претседник: Прелазимо на члан 54.

Повереник Владе ФНРЈ др Леок Гершковић: У друго.м ставу треба
ставити ову исту формулацију -као и у члану 53 када ce ради о овом
мишљењу.
Претседник: Ko je з a члан 54 ca овом измјеном? (Сви дижу руку).
Прелазимо на члан 55.
Секретар чита члан 55.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: У трећем ставу, у посљедњем реду, послије ријечи буџета, треба ставити зарез и убацити
ријеч „а“ .
Др Јерко Радмиловић: Из овог трећег става произилази да би народни посланици имали право на бесплатну вожњу на железница.ма само
онда «ада врше посланичку дужност. To значи да ce претпоставља једаи
одређен режим у односу на ово право. Јер, овдје je наглашено да „народни посланици имају у вршењу посланичке дужности на цијелој територији савезне државе шраво на вожњу у жељезничком, ломорском, ријечном саобраћају.. . “ Према томе, ако посланик не врши посланичку
дужност, онда не би и.мао право •превоза на терет савезног буџета.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Ja мислим да je ово
нужно да би требало да остане. Друга je 'Отвар ;како he ce то регулисати. A ko жељезнице могу да дају грађанима извјестан попуст, онда ce
могу много либералније односити према народним посланицима. To жељезнице имају право и вјеројатно ће ce дати неки попуст.
Међутим, проблем je настао за авионски и аутобуски саобраћај.
Јер, ми смо досад имали формулацију да народни посланици имају
беоплаггне карте у жељезничком, ријечном и поморско.м саобраћају. Али,
неки народни посланици поставили су питање зашто да они који ce
возе аутобусом или авионом, 'конкретно из Црне Горе, морају да плаћају карггу a да >се сви остали возе бесплатно. Ради тога je овдје 'гако
формулирано: ,,да у вршењу ттосланичке дужности могу да ce возе на
терет 'савезног буџета“.
A ko ce буде радило о аутобусу или авиону, то he ce одређеније
формулирати него ако ce ради о жељезници. За жељезницу није ништа
ако бесплатно превезе пет или 20 посланика. Али, ако ce ради о аутобусу или авиону, онда he ce ■морати направити конкретан уговор са
одређеним подузећем.
Претседник: Незгодно je да један народни посланик иде жељезницом бесплатно «ада не врши посланичку дужност. Ha овај начин могу
доћи људи, посланици, у искушење да ce зозе бесплатно и када не путују ради вршења своје посланичке дужности.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Овдје *.се не ради о
искоришћавању једног права које je дапго Уставом. Када би то било на
терет савезног буџета, онда би то било правилно. Међутим, ja не кажем
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да се не ће на жељезници плаћати иишта a на аутобусу све, него
кажем да жељезница 'са.ма има права да да, 'као што je ito и данас,
бесплатне карте народним посланицима. Зашто не би дала народним посланицима када она за некакве друге приредбе или излете даје попуст
од 75% ? Према томе, она може сама ако хоће да да и народни.м посланици.ма да 'ое возе бесплатно, имајући у виду њихову функцију. Наравно, то није случај са аутобусима и авионима.
Претседник: Жељезница не може да ради на своју руку, она je
везана за члан 55 Устава.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Друга je ствар кад
би плаћали жељезници за сваку вожњу. Кад би биле режијске карте
онда би било друкчије. Ja не кажем да ће жељезница то сигурно дати.
Може жељезница дати повластице са.мо ако joj то плати Народна
скупштина.
Др Иво Сунарић: Према овој стилизацији испада да има неко право
да испитује народног послани.ка да ли путује службено или не. To значи
да он за свако путовање има да полаже рачун да ли путује 'службено.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Мени се чини да то
произлази из тога што жељезнииу третирамо као државну установу,
док су aiBiioH или аутобус лодузеће. Жељезница je исто тако подузеће и има свој раднички савјет. Ако жељезница буде склопила уговор
са Народно.м скупштином и буде хтјела конкретно да даје бесплатне
'Карте онима <који иду на вршење своје посланичке дужности, онда ту
контролv не ће вршити жељезнила него Народна скупштина.
Др Иво Сунарић: Ha >који начин?
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершмовић: Паушално би то било.
Покупи жељезница <карте од посланика *који «су их 1Користили и донесе
скупштинском Административном одбору и на темељу тога изврши наплату. Ако хоће 'нетко да прави питање онда то има право само скупштински одбор. Посланик ће доћи са својом посланичком легитимацијом и дићи режијску карту, a терет његовог шутовања оасти ће на савезни буџет. Ако хоће да га неко контролира онда то може само Административни одбор Окупштине.
Др Иво Сунарић: Не лоставља се питање само контроле, него и савести. Народни посланик који путуј«, иако не путује службеним послом
може да жжористи право на бесплатну карту. Поотавља се питање да
ли он може употребити ту 'карту и у приватном послу.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Ради се о томе како
ће то бити организирало. Ако буде организирано путем режијских карата, коje ће жељезница обрачунавати са скупштинсшм Административни.м одбором, онда je сигурно да нитко не ће оитерећивати Скупштину
они.м на што нема право. Ja мислим да сватко има толико свијести. Ако
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жељезница буде учинила бенефиције народним посланицима за iCBoj
рачун онда je то друго. Ту се ради о 600 људи у иијелој Југославији и
свакако да жељезшода то може да учини. Тада не ће тражити ни обрачун
нити контролу, a «и сама Скупштииа не ће и-мати што да контролира.
Др Иво Сунарић: To неће бити са аутобуоким или авионским саобраћајем.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Жељезница ће вјеројатно, no мом мишљењу, да да такве легитимације, то joj je боље, јер
je администрација скупља, него што добива од тога. Она ће дати вјеројатно сваком народном посланику легитимацију и путоват ће кад хоће.
A аутобуси то не ће. Они ће се обрачунати са Народном скупштином.
Др Макс Шнудерл: Када друге <контроле не би било него само од
стране Народне окупшггине онда би то било у реду.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: To се само no себи
разумије. Не може жељезница, кондуктер или милиционар да врше ту
контролу. Па и код аутобуса ће бити тако. Не ће аутобус вршити контролу него опет Народна сжупштина. Народна скупштина ће склопити
уговор са одређеним аутобуским подузећима, рецимо издат ће се такве
и такве 1карте. Приликом путовања на аутобусу he 'се истргну1’и купони
из тих карата и онда ће аутобуско <подузеће нашатити вриједност карата
од Админиетративног одбора Окупштине. Хоће ли Административни одбор
контролирати народне посланике да ли. су путовали no посланичкој
дужности или не, то je ствар Админиотративног одбора a не аутобуског
подузећа. He може аутобуско /подузеће контролирати посланпка да
ли je путовао приватно или службено.
Милан Поповић: Ja мислим да би требало да се да или да се не да,
a никаква контрола није потребна.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Контролу може да
врши само Скупштина.
Милош Минић: Много се диокутује око једне мале ствари. Ово
,,у вршењу посланичке дужности“ има утолико смисла ако то значи
разлог или мотив уопште за успоотављање посланичких повластица за
бесплатно путовање Ако би то требало неко да .контролише онда би то
било врло смешно, били бисмо једини у свету који би то чинили. Ако
се ово „у вршењу шосланич^е дужности“ овако схвати онда je то правилно. Има право на бесплатан пут, јер то његова дужност захтева да
има олакшице у саобраћају, a нема право на то зато glllto je народни
посланик. Нема смисла много о томе диакугговати. Ту се не спроводи
никагава конггрола. Ha жрају, постало je врло смешно т10стављагги то
питање контроле.
Претседник: Ja бих замолио за образложење зашто чланови Савезног вијећа имају сталну награду, a чланови Вијећа произвођача само
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онда када no посланичкој дужности отсуствују са свог редовног посла.
To значи правити разлику која мени није јасна. Ja претпоотављам да
he и ови народни посланици, чланови Савезног вијећа, имати неко занимање и ван своје лосланичке дужности. Зашто правити ту разлику
између посланика?
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Ja мислим, иза ове
врло 'Сухе одредбе крије ce једна битна ствар у нашој Народној скупштини. Наиме, интенција овог Уставног закона je да народни посланик
Савезног вијећа буде посвећен-свом политичком раду и да према томе
има сталну награду, јер je љегова дужност да стално буде у контакту
са бирачи.ма, да стално присуствује сједницама. Народни посланик no
ово.м систему имат ће много веће дужности. Он ће .морати перманентно
да буде у Омупштини асоја ће 'Стално засједати. To значи, народни посланици имат ће стално да раде, било да сједе у Београду на засједању
Народне скупштине, било да раде у котару као одборшши. Значи, они
he мало моћи да ce баве неким другим занимањем које би и.м доносило
сталан приход. Можда ће бити и таквих народних посланика који ће ce
бавити и нечим другим, али онда не ће вршити у потпуности дужност
лосланика. Баш због тога што ce претпоставља да he народни посланици
Савезног вијећа бити политички радници сталпо заузеги у Народној
с-купштини и политичким животом у земљи, они морају примати сталну
мјесечну награду. Може да буде одређемих категорија народних посланика који ће вршити и неке друге функције. Мислим, да и у Пословнику
треба предвидјети да he њима награда бити друкчија од оних који ће
бити само народни посланици. Свакако he ce о томе водити рачуна. Ако
овај закон дозвољава да један официр буде народни посланик, a не би
могао да напусти своју дужност у Армији, да би радио само послове
народног посланика, значи да офииир не. he вршити само дужност
цародног посланика. У таквом случају он he као официр примати свакако награду и будући да не врши само своју посланичку дужност као
други посланици, потпуно je разумљиво да не he при-мати посланичку
награду у пуном износу. Према томе, то су пипгања која he конкретно
разрадити Пословник Народне окупштине о наградама.
Милан Поповић: Ja бих поставио питање како he они посланици
чланови Beha произвођача обављати своје дужности «ад су у производњи. Код њих су много веће обавезе него код посланика Савезног
већа: јер три-четири среза имају једног посланика. Како he они моћи
да ce одвајају од производње?
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Ja мислим да he
стварно посланицима Вијећа произвођача бити тешко. To he и шракса
показати. Само, 'Механиза1\1 функционирања Народне скупштине тако je
замишљен да he они имати много мање посла у Београду.
Милан Поповић: Али на терену?
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Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Ha терену he то бити
вјеројаггно доста тешко.
Ђуро Салај: Они he имати посла и у одборима.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Законодавна иницијатива и њихово учешће je прилично сужено, тако да je yonhe питање
да ли чланови Вијећа произвођача -треба да учествују у раду Скупштине
на исти начин као и чланови Савезног вијећа. Они вјеројатно не he морати читати свами текст закона од слова до слова. Онм могу само у
начелу да кажу да ли се |слажу или не са (појединим посггавЈкама. Али, то
he се у пракси изразити и то треба Пословник да регулира.
Ђуро Салај: Али 'привредна питања морају рјешавати. Зато he они
бити доста заузети.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Сигурно je да he посланик Вијећа произвођача морати вршити своје политичке дужиости,
али би начелно било погрешно да се он одваја од производље. Он итак
мора да ради у свом 'колективу, мо он he морати чешће отсуствовати
од посла.
Др Иво Сунарић: Друг Гершковић нам je дао објашњеље о ставу
првом члана 55 и рекао да he бити чланова Савезног већа, рецимо официра, 'који неће имати награду iKoja je предвиђена за друге посланике.
A ko се то мисли спровести, онда треба друкчије формулисати овај први
став, јер не може Пословник дати једном члану Beha мању награду, ако
се овде каже да има право на сталну «аграду. Ja мислим да Пословник
лрема овој 'отилизацији неће моћи да прави разлику.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Овдје не пише колику
награду морају имати нити да морају имати једнаку награду.
Вељко Зековић: У трећем ставу требало би рећи: ,,ради вршења
посланичке дужности“ умјесто ,,у вршењу посланичке дужности“.
(Прима се).
Претседник: Питам: да ли се прима члан 55 са предложеним измјенама? (Прима). Идемо даље.
Секретар чита члан 56.
Др Макс Шнудерл: Ja мисли.м да би било попгребно, кад Мандатноимунитетоки одбор донесе решење о лишењу слободе, да то (касније
треба и поднети на потврду самој Скупигтини односно дому, јер не може
он дефинитивно да одлучи о томе. To je ипак привремена мера због
тога што Скупштина није на окупу.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Ту треба додати: ,,уз
накнадну потврду“.
Претседник: Треба рећи: „уз накнадну потврду дома“. (Прима се).
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Мехмед Хоџа: Да будемо консеквентни, у првом ставу треба брисати реч „своје“, јер je довољно рећи „посланичке дужности“
Претседник: Ja бих 'поставио нека питања. Ja разумевам атав 1
овахо: народни посланик може учинити кривично дјело дајући мишљење.
Напримјер, дајући мишљење он може да увриједи некога или нешто
друго да учини. Ja сам то тако разумио да он може да пређе обим давања једног мишљења и да то мишљење изнесе на начин који претставља кривично дјело.
Др Макс Шнудерл: Узмимо да неко у свом говору изнесе нешто
што претотавља издајство, или да ода неку државну тајну. Да ли он
може бити кажњен за то или не? To није вршење посланичке дужности,
na 'би због тога такав човек морао да одговара.
Претседник: у вршење /посланичке дужносгш улази подношење законоких приједлога, извјештаја домовима, извјештаја народним одборима итд. Затим ту долази и агитационо-пропагандни рад. И ту народни
посланшс може доћи у ситуацију да каже нешто увредљиво о некоме
и да овај поднесе против њега пријаву. Зачи.м, он може да огкрије неку
државну ггајну, да врши непријатељску агитацију и пропаганду итд.
A цио тај рад га везује за вршење своје посланичке дужности.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Само je питање, да
ли спада у његову посланичку дужност да он агитира против социјалистичког порет^ка?
Прехседник: Али >ко ће ту.мачити да ли je то <кривично дјело или
није? To ће тумачигги 'сасиа Народна окуггшгина, односно дом, и рећи he:
,,Овај човјек није вршио 'Своју посланич,ку дужност, јер није његова
дужност да харангира против социјалистичког уређења. Ми сма.трамо
да je он учинио .кривично дјело, и то не у вршењу своје дужности“.
Др Јерко Радмиловић: Ja сматрам да овај први став иакључује одговорност народног посланика, -као човјека у нашем друштву, ач<о он
учини дјело вербалне природе. Није искључена његова одговорност за
дјела учињена у другим облицима акције. Наиме, он не би могао да ce
оправдава да je вршио посланичку дужност тиме што je дао некоме
ћушку или што je пуцао у Окупштини, као што je било случајева за
вријеме старе Југославије. Али, мисли.м да нико не би могао ,позивати
на 1кривичну одговорност народног посланика због његове агиггационопропагандне дјелатности било у кекм правцу. Према томе, овај став, no
мом мишљењу, искључује жривично-правну одговорност посланика за
мишљеље, било какво, дато у вршењу његове ак.тивности. Друго je питање његове политичке одговорности. Разумљиво je да би таква, no
еуштини друштвено схваћена непријатељска ажчивност била очит разлог
да ce он опозове, да му ce одузме манда.т, јер je напустио програм на
коме je био изабран. Али сматрам да народни посланик у вршењу своје
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дужности може да врши агитационо-пропагандну дјелатност у свим могући.м облици.ма и да за то кривично-правно не одговара.
Милош Минић: Ja мислим да став -лрви треба сузити, да треба рећи
да он не може бити позван на одговорност ни лишен слободе за гласаље
или мишљење дато у вршењу своје посланичке дужности у свом дому.
Ово из простог разлога што мислим да овако кажо je речено не значи
ниигга или значи сувише много. Други став говори о томе што би се
хтело рећи о његовом раду ван дома у 'коме он ради. Не може се без
одобрења дома, без одобрења Мандатног одбора посланик позвати на
одговорност, .осим у случајевима који су овде наведени. Иначе не знам
пгга значи први став. Ja не бих могао да примим да то значи искључеље
само вербално учињених деликата. Због чега само то? Мени се чини да
je тај став имао смисла утолико ужолико се ограничава на његово дејствовање у дому, у Народној скупштини. Јер, у .другом ставу он je заштићен од 'сваког прогона, за сва дела изузев у случају за.тицања у
вршењу «ривичног дела за «које je прописана казна строгог затвора у
трајању преко 5 година. A овде се хтела искључити његова одговорност
у дому. Зашто да он буде заштићен на митингу, на збору бирача итд.,
кад нам je пракса показала да народни посланик може да чини глупости
и да буде због тога тужен.
Претседник: Ja то разумем тако да народни посланик одговара за
свако дјело као и сваки други грађанин, али тужилац мора добити претходно одобрење дома односно Мандатно-имунитетског одбора.
Милош Минић: Друг Шнудерл наводи игример да посланих и у Скупштини, у свом говору, може да учини дело велеиздаје ако хоће. To je
сасвим могућно, тако да у данашњим условима не би ни одговарало
такво апсолутно искључење одговорности и у самој Скупштини. Ja бих
се на то ограничио, a за све остале случајеве примељује ;се и има пуну
важност овај други >став. Он je сасвим довољна запгтита народном
посланику.
Душан Диминић: Ja бих углавном стао на становиште, како je поставио друг Јерко Радмиловић, јер мислим да je основна одговорност
посланика — политичка одговорност. To je лице коме je, рецимо, повјерен читав један котар са важном политичком фуккцијом и јасна je ствар
да je народ који je то лице бирао претходно добро анализирао и размишљао кога ће бирати итд. Према томе, тешко je претпоставити да би 'се
посланик толико заборавио да би пригодом вршења својих посланичких
дужности чинио обична кривична дјела, сигна мала дјела итд.
С друге стране, мислим да je то важна гараниија за народног заступника да може слободно да се изражава, слободно да заступа своје
мишљење. Јер, ja не видим iko би био тај који би имао да гумачи шта
je у неком говору лосланика у духу социјализма a шта није, .који детаљ
из тога говора излази из тога оквира. Ту се могу развити различита
мишљења и ставови и мислим да би све друго сужавало то право и
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претстављало извјесне могућности, опег кажем апстрактне могућнооти,
да посланик буде некако ограничен у својим изражавањима. Зато и наглашавам његову политичку одговорност и не бих ce сложио да ce постави овако ка:ко каже друг Минић да ice ова одредба односи само на
посланичку дјелатност у до.мовима. Зашто не би онда и у ачотарском
вијећу, зашто онда >не би и <на збору бирача?
Милош Минић: У среском већу има иста права као и сваки одборник a народни послашж je заштићен у исгој ствари у свом већу. Зашто
би био на збору бирача?
Душан ДиминиИ: Дакле, толико.
Др Јерко Радмиловнћ: У дискусији ce поставило питање везе између
првога и другога става. Ja сматрам да први став има своје самостално
мјесто у систему начела имуниггета inao што има и други став. Када говоримо о имунитету, ми имамо у виду две стране. Прва његова страна
ce очитује у кривично-правној неодговорности. Значи, народни посланик који изврши било «<акво дјело у смислу става првог, он je кривичноправно уолће неодговоран. Он no својству народног посланика уопће
не може да учини кривично дјело. Међутим, 'став други има у виду једну
сасвим другу ситуацију a то je да 'Када учини кривично дјело да ce пос.тавља питање да ли он, који je учинио жривично дјело, може бити
пракггично позван на одговорност односно да ли ce према њему може
подузети гоњење, да ли може биги ухапшен итд. За н^ега ce не може
рећи да није учинио кривично дјело. Он je учинио кривично дјело, али
зависи од Скупштине односно од Имунитетског одбора да ли ће ce допустити подузи.мање гоњења против таквог народног посланика који je
учинио кривично дјело. To су потпуно две различите стране једнога
питања. У првом ставу, опетујем, говори ce о кривично-лравној неодговорности. Овдје не може уопће да ce постави питање, да ли je или није
учинио кривично дјело. У другом сггаву имамо у виду ситуаиију 1када
je посланик учинио «ривично дјело na ce поставило питање под којим
увјетима може. бити гоњен, хапшен и суђен. To су оне двије познате
стране имунитета и зато je потребан и први и други став.
Што ce тиче ширине то je друго питање. Сматрам да би без овакве
одредбе изражене у првом ставу чл. 56, некако била крња позиција
народног лосланика, он не би могао у својој дјелатности да осггвари оне
задатже ikojh су му повјерени на опћој линији остварења његових
задатака.
Милош Минић: Друг Јерко правилно раздваја ове ствари. Питање
ширине je оно на чему ce треба определити. Чему и зашто та ширина
треба да иде тако далеко, потпуно неограничено. Практично гледајући,
можда нема смисла о том ни дискуговати. И при вршењу дужности, ако
изврши 'кривично дело, моћи ће одговарати. Него, овде je питање стварне
ширине.
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Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Ja бих истакао моменат, «.oји другови нису досад дотакли дискутујући о имунитету. Ja мислим да je оно, што je рекао друг Радмиловић, начелно точно. Морамо
разликовати двије ствари: да ли je .могуће опочинити кривично дјело
гласањем или мишљењем у вршењу посланичке дужности. Упозоравам,
гласањем и мишљењем. To се не односи ни на какав други облик ак/гивнос.ти. Према томе, гласање.м или давањем мишљења у вршељу посланичке дужносгги не може се лочинити кривично дјело. To je quaestio
facti. Било би врло опасно и врло круто означавати гдје врши своју
(посланичку) дужност. Поред тога, нужно je истаћи да он гласати no
својој посланичкој дужности може само у Скупштини, a дават.и мишљење са.мо тамо гдје врши друге државне фун-кције као народни
посланик: на пр. у народном одбору или као члан анкетне «омисије и т. д. У тим дужностима не може своји.м мишљењем починити
кривично дјело, т. ј. мије кривично одговоран. Али може настати
quaestio facti да ли je то доиста учињено у вршењу послаличке дужности или не. Ако се констатира да je '.мишљење дао у вршењу посланичке дужности, онда ту 'кривичног дјела не.ма. Према томе, овај
први став проглашава тај апсолутни имунитет у питању посланичког
Иимунинета у гласању и 'Мишљељу.
Међутим, постоји још једна ‘ствар на 'коју се мора мислити. Да ли
посланике треба изложити свим могућним шиканама -које могу настати.
To je смисао ч и т а в е .институције. Ако се мисли да га сватко може тужити за увреду, клевету и т. д. онда он не може да врши дужност посланика. У томе случају сваки час ће доћи питање да ли je он учинио ово
или OHO «ри-вично дјело, a на к-омцу, и тужилац и управне власти сви
га могу непрестано тужакати, a то треба онемогућавати, треба иокључити могућност да народни посланик непрестано буде позиван на одговорност и да се лшра стално бранити због свог лолитичког рада. Зато
je ово у „дому“ преуско.
Милош Минић: Желео бих да правилно уђе у стенографоке белешке шта управо значи вршење посланичке дужности и онда повлачим
своју примедбу. Да уђе бар у најглобалнијој формулацији.
Душан Диминић: Агитација.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Овдје каже: гласање
w мишљење, прецизно и точно. Сама Народна скупштиш изградит ће
ту прамсу.
Милош Минић: Ja мислим да ј-е тачније ограничити да се то односп
на оно што се дешава у оквиру Народне скупштине. Иначе наступа
став два.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Амо, т. ј. у први став
спада и одговорност лосланика у Вијећу, у одбору, на збору бирача,
на конференцији са бирачима a то све значи вршење посланичке
дужности.
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Милош Мннић: Народни послашж не треба да има веће демокрагоке слободе него што их мма и -сваки грађани« када не врши посланичку
дужност. Иначе би био наш положај чудан да човека, «оји je постао
народни 'посланик, амнестирамо сваке кривице коју би учинио на збору
бирача. Сваки наш грађанин треба да има иста права која има и народни -посланик.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Али њега ће зато што
je народни лосланик сваки час метко повлачити на одговорност.
Милош Минић: Зато ће Народна скупштина <кад -се буде радило о
ситним стварима одбацити све те случајеве; у томе je већ једно средство заштите. To je једноставно чнтава његова политичка акггивност.
Можда je ио добро да се човеку загарантује да га нико неће узнемиравати, да отб одн о може говорити све игто треба да каже, a с друге
стране, то je и незгодно. Човек je 'сувише комотан и неодговоран према
грађанима у вршењу своје посланичке дужности. Посланик не може
биги лишен слободе без одобрења Народне скупштине. To je највећа
заштита и она му je дата.
Претседник: Ja се слажем са овим чланом како je предложен. Мислим Д^ je основно у овоме члану .став други.
Милош Минић: И за мене исто.
Претседник: Народни посланик одговара као и сваки други грађанин за свако кривично дјело под увјетом да га Скупштина односно
Мандатно-имунитетски одбор изручи. Што се тиче гласања, очигледно
je да ггу не може бити афивичног дјела. Може рећи само „за“ или „против“. Друга je ситуација у погледу давања мишлзења, без обзира да ли
га даје у ’Народној скупштини, у народном одбору или на збору бирача.
Мислим, дакле, ако посланик даје мишљење, a из става и држања »се
види да даје мишљење и нема намеру никога да вређа, онда не треба
за гго да одговара. Ако заиста некога вређа, или стварно учини какво
друго 'Кривично дјело, онда прелази октзир давања мишљења.
Милош Минић: У шрвом случају искључено je свако утврђивање
одговорности a у другом случају решава Имунитетски одбор.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Заигто бисмо народног
посланшча некако спутавали као да <се бојимо да ће он у својим говорима чинити нека кривична дјела, зашто бисмо га излагали могућносш
да буде изложен тој непријатности да га сваки грађанин може тужити.
Ja мисли.м да наши народни лосланици не he вршити кривична дјела. To
би било јединсггвено, а.ко бисмо ми унијели овакву клаузулу, она би
била штетна за сам текст Уставног закона, када бисмо ми то ограничавали.
Милош Минић: To онда значи да сваки грађанин, ако даје мишљење,
може да одговара. Ако и грађанин даје мишљење, не би требало да
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одговара. To je демократако право. Иначе, нема права збора и договора
ако ce свако може потргнути због овамвог или онаквог мишљења, a овде
се-за један привилегован слој, за неколико стотина посланика, издваја
то право.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Када будемо на дијелу
који ce односи на грађанска права видјет ћемо да сваки човјек, када
врши своју функцију као бирач 'не ће бити позван на одговорност.
To има у Закону о народним одборима. Кад буде.мо расправљали о тим
политичким правима вјеројатно ћемо тако формулирати, a овдје би
требало да остане како je предложено за народне посланике.
Др Макс Шнудерл: Ja бих меото „мишљење“ ставио „изјаве“.
Мишљење je заиста слободно. Ту ce ради о изјавама. Изјава je нешто
конкретно.
Мехмед Хоуа: Мислим да први став не даје никакву гарантију народном посланику да ван оквира права и дужнооги одређених Уставом,
може да наегупа. Према томе, ова формулација je саљвим на месту и не
треба je мењати уопште, ни сужавати ни проширивати. To зато што je
ту сасвим јаоно речено ,,у вршењу своје посланичке дужнос(ти‘.‘ a шта
je посланичка дужност одређује закон. Он не може да заступа Gnynиггину и да говори против изградње социјализма и да му ce гарантује
да неће бити лишен слободе.
Др Јерко Радмиловић: Неће га бирапги.
Душак Диминић: Зато ce то и даје. To je смисао озе одредбе.
Др Јерко Радмиловић: Ko je позван да оцијени да ли врши посланичку дужност? Ja сам суверен као посланик и ко има шраво да оцјењује моје поступке док сам народни посланик? Ако не ишуњавам своје
дужности, онда имам да буделг опозван. Међуггим, док .сам народни noсланик ja сам суверен. Само не смем да употребљавам средства, «оја су
изван домена народних посланика, тј. не смем да пуцам али сд!ем да
говорим што ме je воља. Посланичкл дужност ce не може да остварује
бомбом и револвером него средотви.ма, ikoј a су у кругу дјелатности народног послани'Ка iKao човјека. Због тога у односу на свако дјело Koje
je учињено писмено или усмено, посланик ce мора сматрати ^кривично
неодговорним, и то у потпуности. Опростите1 што упадам. Уооталом, ми
смо и за народне одборнике провели овај принцип не можда на овако
одређен начин, али лостоји иста одредба 'као и члан 56, јер ce маже:
„У вршењу одборничке дужносги народни одборници уживају имунитет“.
Претседник: Ha чему смо? ( Г л а с о в и : Да остане текст).
Милош Минић:
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већина другова мисли да je добро, — нека иде.

Претседник: Чуо сам прнмједбу друга Шнудерла да нико не одговара no принципима Кривичног заасоника за само мишљење. To je фактички незгодно речено. Треба ставити „да.то мишљење“ или „изражено
мишљење“.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Ja бих само напоменуо
да ту има један технички исправак у четвртом реду. Умјесто „у дуже.м
трајањ у“ треба да стоји „у трајању дужем од 5 година“.
Претседник: Значи, ми смо измијенили само то шго смо у првоме
ставу брисали ријеч „своје“ и у задњем ставу додали „уз накнадну
потврду дома“. Прима ли ce овај члан са овим измјенама и допунама?
(При.ма). Има ли ко п р о т и в ? (Нема). Прелазимо на наредни члан.
Секретар чита члан 57.
Мехмед Хоуа: О судијама ce сада води дискусија, јер je и 'судија
изабрано лице. Ми имамо случајева да одборници који су изабрана лица
могу бити народни посланици, a и народни посланици ,су већ одборници
среза. Нисам ни з а ни п р о т и в , али сам чуо да ce у народу дискутује о томе да ли би и судија могао да буде изабран, мада je изабрано
лице.
Др Јерко Радмиловић: Ja мислим да je најинко.мпатибилнија функција посланика и судије. Ако би судија био претставник Једног котара,
могао би долазити у сукоб са својим бирачима.
Претседник: Ово ice мисли на судије котарског и окружног суда, a
не на судије врховног суда.
Др Иво Сунарић: Може ce <мислити и на судије врховног суда. Мени,
као лретседнику управног већа, долазе такви случајеви. Рецимо, ja
као лосланик саветујем некоме да може по'кренути управни спор, a
супгра ми долази такгаа тумсба. Уосталом, ja немам ништа протав овог
члана, али бих молио једно објашњење у погледу питања службеника
у државној управи. Молио бих друга Гершковића да нам o6jatc«H шта
ce сматра под „службешж у државној управи“.
Повереник Владе ФНРЈ др Ј1еон Гершковић: Ако погледамо Уставни
закон, ja мислим, другови, да he бити мање-више јаоно тко ce сматра
органом државне управе, осим за тужиоце. Само no себи je јасно, јер
je дефинирана савезна државна улрава и релубличка a у Закону о народним одборима и локална управа. Службеници у самоуправним установама, у здравственој служби, у просвјетној служби и у н^зу других
друпЈтвених 'служби не сматрају ce 'Службеницима управе, него само у
органима управе, то значи држаЕним секретаријатима и управним yciraновама. Изван тога не. Положај Јавног тужиоштва no Уставном закону
не ће бити јасан, али je мггенција да ce измијени Закон о јавно.м тужиоштву. Итужилаштво je дио улраве. Арбитража је судока институдија,
те лрема томе, и арбитража спада. He знам да ли би било нејасно још
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за нека подручја. Може да буде нејасно ту и тамо за неку установу
у прелазном периоду. Нама није засада још јасно да ли ће.мо једну
службу сматрати самоуправном или не, али кад она буде установљена
као самоупраина онда ће бити јасно.
Др Иво Сунарић: Да ли je овај пропис донет ради тога што се
сматра да су ове .службе инкомпатибилне са посланичком дужношћу, тј.
да ли долазе у сукоб са посланичком дужношћу или се хтело да ослободи службеник који je изабран за народног посланика да би могао
вршити само посланичку дужност. Узмимо конкретно овај пример: Један
професор гимназије може да буде изабран за посланика Савезног већа.
Професор je нормално оптерећен са 24 часа недељно. Он ће, итрема
свему што je овде речено, бити итекако ангажован као народни послаиик. Скупштина ће бкти у сталном заседању и он — иако, рецимо, и не
буде изабран у неки одбор — биће сувише ангажован као посланик.
Како ће онда у пракси моћи обављати 'своју дужност као клужбеник и
своју дужност посланика. Он ће безусловно у месец дана бар 15 дана
бити ангажован на посланичкој дужности ако хоће да обавља ту дужност
o<a;Kio треба.
Повереник Владе ФНРЈ др Ј1еон Гершковић: Ова одредба стављена
je ради инкомпатибилности, a не ради фактичне немогуНности вршења
службе, јер то долази у обзир и код других, a не само код службеника управе. Професор изабран за посланика неће вјеројатно бити у
стању да буде шрофесор. Ради >се дакле о инкомпатибилности.
Претседник: Да ли и\га још примједаба? (Нема). Прима ли се?
(Прима). Идемо даље.
Секретар чита члан 58. ,
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Овдје имамо технички
исправак: умјесто „за које“ треба ставити „на које“.
Др Јерко Радмиловић: У другом реду помиње се да Савезна народна скупштина ради у посебним сједницама домова. Мислим да не би
шкодило да се стави „сједницама домова, односно вијећа“.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Ja мислим да ставимо
просто ,,'сједницама вијећа“. Чим се мисли да може бити три вијећа онда
треба рећи „вијећа“.
•
•
• •
Др Иво Сунарић: Овде се каже да Скупштина ради
.. у сталним
и другим одборима“. Међутим, мало даље под „одбори“, говори ,се о
одборима и комисијама. Да ли би ггребало да убацимо да ради „у сталним и другим одборима већа и комиоијама“ ?
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Може се додати ,,и комисијама“.
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Претседник: Ko тражи ријеч? (Нико се не јавља.) Прима ли се
овај члан са овде двије исправке? (При.ма).
Секретар чита члан 59.
Милан Поповић: Овде се каже „кога одбора“, требало би „неког
одбора“ или ,,једног одбора“.
Претседник: Незгодно je рећи „неког одбора“. Боље би било
„одбора Народне скупштине“.
Повереник Владе ФНРЈ др Ј1еон Гершковић: Може се једноставно
брисати ова ријеч „кога“.
Др Јерко Радмиловић: To има на два мјеста.
Мехмед Хоџа: У последњем ставу се «аже да ће се Скупштина са•стати .. на позив 20 посланика.. .“ М-ени изгледа да je то велик број.
Било би довољно и 10 посланика.
Претседник: Рачуна се да ћемо имати око 500 посланика. Да би се
сазвало 500 људи, мора то захтијевати мало већи број.
Ђуро Салај: Ja мислим да je и 20 посланика мало.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Имамо и норму да се
вијеће <може сазвати на мницијативу једне петине чланова. Ако вијеће
>има 480 чланова онда би то било 80, a за сазив Скупштине стварно се
може поставити питање да ли je и 20 -мало. Ми смо узели тај број што
имамо то и код свих других аката, a 20 посланика није баш мало. Но,
мање, мислим, не може бити.
Претседник: Да ли се прима овај члан, с тим да се брише ријеч
5>кога“ ? (Прима).
Прелазимо на члан 60.
Секретар чита члан 60.
Претседник: Има ли [примједаба?
Др Јерко Радмиловић: Ja бих прлмијетио ово. У члану 60 говоримо
само о Савезном вијећу и Вијећу произвођача. Међутим, овдје се јавља
и Вијеће народа. Ja о ттр ам да би требало ускладити овај члан са чланом 48 'Који !Смо резервисали и да то ускладимо са одредбама чл. 60.
Можда би ту требало нешто одређеније рећи. Ми имамо прописане начине стварања пуноважних одлука и за Вијеће народа.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Онда би требало рећи:
,,Вијећа Народне скупштине доносе правоваљане одлуке већином гласова“. To би требало ставити у први став.
Вељко ‘Зек-овић: У ставу 2 >каже се: „Савезна народна скупштина
на заједничкој 'Сједници оба дома. .
И даље: ,,3а доношење одлука
потребно j e . . . “ Шгга то значи?
333

Ч г-

Повереник Владе ФНРЈ др Ј1еон Гершксвић: To je кворум.
Претседник: Овдје ce ради о заједничкој сједници. Ово -ce односи
на начин доношења одлука на заједничкој сједници.
Према томе, овај^ члан je усвојен .с тим што ce у првом ставу ставља
слиједећа формулација: „Вијећа Народне скупштине доносе пуноважне
одлуке већино.м гласова“.
Прелазимо на члан 61.
Секретар чита члан 61.
Др Макс Шнудерл: Зашто «се одустало од раније концепције да
тумачење закона врше законодавни одбори? Зашто ce сада уводи стална
комисија за тумачење закона? Ja лично сматрам да je законодавни одбор
најпогоднији за ггумачење закона. Јер, ниједан одбор неће моћи тако
дубсжо да улази у проблематику као што то могу законодавни одбори.
Ja сам био задовољан када сам у лоследњем пројекту лтрочитао да
то право имају законодавни одбори, односно да они дају тумачење за■кона. Међутим, сада te уводи друго тело, односно стална иомисија за
тумачење закона. Да ли je то потребно? He би ли било боље да ce ми
вратимо на ранији пројекат?
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Ja бих у вези с тим
питањем дао једно објашљење.
Тешкоће су настале у првом реду због тога што ce поставило питање како ће ce гласапи у законодавним одборима и «ако he они радити.
Друго, настало je питање рада зако«одавних одбора за вријеме рас/пуштања Скупштине.
Прво ice поставило питање њиховог рада. Ако кажемо да то раде
законодавни одбори, питамо ce онда шта то значи: да ли ће законодавни
одбори радити на заједничким сједницама? Ако je то заједничка сједница, онда ce поставља питање равноправности законодавних одбора.
To значи да уналријед одређујемо да 1сва«и законодавни одбор има исии
број чланова. Међутим, Вијећу произвођача je непотребно да има исти
број чланова као Савезно вијеће. Ако би број чланова био различит
онда бисмо дали превагу при тумачењу закона оном законодавном
одбору који je бројно већи. Пошто ce ради о тумачењу закона које су
донијела оба дома, настала би «еравноправност између тих домова.
Остала би још могућност да свами законодавнц одбор сам равноправно доноси тумачење закона, али би тада настао проблем уоклађивања. A ko ce они не сложе, онда би одлучивала сама Окупштина. Зашто
би она морала да ce бави и тим питањима. Јер, ако тумачи Народна
скупштина, онда то није тумачење.
Друго, поставило »ce питањ£ засједавања. Нама ce као велики проблем ттоставља питање како ће ce радити изва« засједања. Рецимо, ако
ce Скупштина распусти,. нетко треба да тумачи законе. Настат ће прак*
тична лотреба за тим, јер ће ce заузимати различити ставови. Међутим,
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не може се чекати да се Народна скупштина поново саотане. Ако тумачења треба да дају законодавни одбори, онда морамо ммати два вели-ка
законодавна одбора на окупу за вријеме док je Скупштина распуштена.
Поред тога, морамо их сазивати на сј-еднице. Онда се опет поставља
питање сукоба уколико би сваки засебно радио. Тко би у том случају
рјешавао ствар ако je Скупштина распуиггена.
Ми смо на крају дошли до двије солуције: једна да то буде Врховни суд, друга, да то буде једно специјално тијело Народне скупштине. Међуггим, с обзиром да улога Врховног суда још није довољно
и до краја разјашњена, остали смо при ггоме да тумачења даје специјално тијело Народне окупштине. У том специјалном тијелу Народне
скупштине једнако су заступљена оба вијећа. Према томе, нема могућности за неравноправност. С друге стране, то тијело не би било велико,
имало би свега 11 чланова. Народна скупштина свако тумачење може
анулирати ако се за то укаже потреба.
Према тсиме, a с обзиром и на сврху, ту.мачеља би требала давати
једна посебна комисија. Тумачење закона je иначе такво да га не треба
давати исто тијело <које доноси законе, него посебно.
Претседнш: Ja бих поставио питање: да ли амандман треба да дође
под ггачку 4 или да буде под посљедњом тачком.
Тачке пројекта говоре о одборима, a овај амандман говори о комисији. Говори се o јединствешш и заједничким одборима, a овдје о сталној комисији. Мени ice чини да ово питање комисије треба ставити на
'Крај, ради боље сиотематике материј*е овог члана.
Др Јерко Радушловић: To значи да би амандман дошао на крају.
Др Милорад Влајковић: Сматрам да би комисија требало да буде
састављена од чланова законодавног одбора.
Повереник Владе ФНРЈ др Ј1еон Гершковић: О томе ћемо говорити
код члана 68.
*
Др Милорад Влајковић: У реду. Али, ja сматрам да та комисија
треба да буде .састављена од неколико чланова Законодавног одбора
Савезног већа и Законодавног одбора Већа произвођача.
Претседник: Прима ли се члан 61? (Прима). Прелазид10 на члан 62.
Секретар чигга члан 62.
Претседник: Имамо једну исправку у ставу 2, ред други: бришу се
обе запете и ријеч „:као“.
Др Јерко Радмиловић: Из другог сгава произлази да могу бити
чланови одбора потпретседни« вијећа и секретар вијећа. Немам ништа
против тога.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Није се хтјело да се
толими број људи искључи из дужности, осим oi-ror што je неопходно
потребно.

Претседник: Прима ли .се члан 62 без измјена? (Прима).
Прелазимо на члан 63.
Секретар чита члан 63.
Др Иво Сунарић: Има овде једно место које сам износио у начелној диокусији. Иако смо о томе тамо говорили ипак може и сада да се
продискутује. •
Ja сам поставио питање да ли би требало, с обзиром на овако вел т е 'Комлетенције које Уотавни закон даје одборима, у самом Устаеном
закону предвидети један члан у коме ће се ипа.к, не мислим успоставигги одговорност одбора лрема Окупштини, иего ипак на нежи начин
о.могућити СкушшФини да што више има увида у рад самих одбора.
Одбори имају (право да /траже од народних отосланика да им подносе
извештај о lCbom раду. Скупшпгиноки адбор he icaM, међутим, донети
одлуку хоће ли о томе обавесгшти GxynnrmHy или не. Даље, он
има право да тражи извештаје од државних секретара о њиховом. раду.
Опет he одбор сам о то.ме да одлучи хоће ли обавестити Окупштину
или не. Затим, одбор има право да тражи обавештења од Извршног већа
о 'своме раду. Ja мислим да су то велике компетенције скупштинских
одбора. Зато постављам питање да ли би требало на неки начин омогућити Окупштини да има увек увид у рад скупиггинских одбора, a не
само онда када одбор одлучи да поднеое извештај.
Ja не говори.м о оним случајевима у којима he Скупштина дати :конкретан задатак неком скупштинском одбору, јер тада he одбор имати
дужно.от да поднесе извештај. Али закон предвиђа много случајева у
којима Скупштина неће поверавати те задатке одбору, него где одбор
има та права no самом закону.
Да ли би било правилно да можда повремено, сваке лола године,
или у неком другом периоду одбор обавештава Скупштину о свом
раду. He мислим да подноси конкретне извештаје о појединим сггвари.ма
из свог рада, него извештаје о томе да je одбор свршио те ствари, a да
није поднео Скупштини извештај о icbom раду из тих и тих разлога.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Ja не видим како би
се овај приједлог 'практично остварио и шта 6w он конкретно могао да
значи. Одбори, уствари, немају неких својих засебних 'компетенција
које би требало да извршавају. Они су фо!рмирани за рад изван Народне скупштине. Поред тога, рад одбора бит he јаван. Сваки народни
посланик може увијек покренути питање рада неког одбора «а плешуму у Скупштини. Некако ми се чини да не улази у маш систем то
да je увијек нетко изнад некога и да стално овај друга подноси
извјештаје; то се своди на једну -потпуно празну форму. Зашто би
одбори извјештавали о томе шта су радили. Ja мислим да не улази у
механиму нашег демократског система то да je увијек нетко горе над
оним који je доље и да увијек он тражи извјештаје од оног доље.
Више се у механици нашег система полаже «а свијест и демократску
336

одговорност која постоји за сваког посланика. Чини ми ce да би усвајање ових приједлога значило услостављати нзвјеста« административни однос из.међу Скулштине u одбора умјесто нормалне демократске одговорности која произлази из самог механизма наше демокрације. Мислим да би успостављање тмх односа уносило туђ елеменат v
овај механизам.
Др Иво Сунарић: Ja >сам овде случајно по.ставио питање извешгаја.
Повереннк Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Ви сте то поставили
што je немогуће нешто друго наћи.
Др Иво Сунарић: Одбори имају велике «омпетенције а нису самостални органи.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Они немају никакве
формалне компетенције него имају политичке .ко.мпетенције. Осим Комисије за тумачење закона «све су политичке 'компетенције. Они ништа
не свршавају, ништа не доносе. Доносе декларације, а то je форма рада
Народне скупштине. To je у основи један нов еле.менат у читавом овом
систему.
Др Јерко Радмиловић: Добија ce дојам као да je одбор нешто изван
Скупштине, изван тог унуграшњег механиз.ма Скупштине, паралелно
Савезном извршном вијећу. Пошто je његов рад јаван не могу његове
одлуке да прођу без пажње народних'посланика. Мислим да не би било
нужно да ce то фиксира. Разумије ce, одбори ће према важно.ети појединих питања подносити извјештаје Скупштини. Али, не може ce сматрати потребним да то буде обавезно за свако питање, него само за она
од већег значаја no којима и Скупшт^на, 1као цјелина, треба да заузме
свој став, !као што je, напримјер, 'сада на овом засједању био случај,
•када je Одбор за спољне послове изнио пред Скупштину извјештај о
својој одлуци о 'прекиду дипломатских односа са ВаФиканом.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Има више политичке
одговорности него формалне, а то нам je потребно.
Душан Диминић: Треба више оставити могућности да пракса дође
до изражаја а не да ce унапријед све одреди. Сигурно je да ће одбори,
ако успоставе овакав рад, имати и форму ,свог рада у односу на Окупштину. To ће тек пракса утврдити. Мислим да не би требало то сада
фиксирати.
Претседник: Ја не знам да ли je став први довољно прецизан >кад
ce жаже: „Одбори проучавају за.коноке приједлоге, претресају питања
која по'Крену чланови одбора и сва друга питања из надлежности дома,
и подносе дому .своје извјеиггаје и приједлоге.“. Сматрам да ce под
изразом „и ‘сва друга литања“ разумијевају питања из дјеломруга рада
одбора. To ce у трећем ставу каже изриком, а овдје ce подразумијева.
У погледу другог става мислим да ће питање процедуре и услова
за хитан поступак прописати Пословник Скупштине. Овдје ништа није
22 Билтен законодавних одбора
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друго речено него да постоји и хитан поступак, a нису дати елеменгпи
за тај по.ступак. Свакако ће <то ријешити Пословник.
У четвртом 'ставу :кад се зсаже: „Сваки члан одбора има право и
дужност..
мени се чини да су овдје ова права и дужноети чланова
одбора врло широко успостављена. Поставља се питање зашто би свами
члан одбора био дужан ,,да предлаже да се ставе на дневни ред одбора
или да приликом прем реса у одбору изно.си, у оквиру дјелокруга одбора,
сва питаља која се односе на лримјену закона, на рад државних органа,
установа и привредних организација, или на друга питања од onher интереса и од шггереса за изборну јединицу у којoj je изабран“. Он има
npaiBO a не и дужноот да предлаже. Он би једино могао бигги дужан да
пред акупштинокмм одбором изложи сггање и шроблеме у евојој изборној јединици. Стога ми-сли.м да обавезу шосланика да v ови.м ови.м другим nHiTaibmia подноси извјештај — треба брисати. Он има на rro право
a «е и дужност. Мислим да ће се и у пракси ,тако по.ступати.
Др Јерко Радмиловић: Доста je ријечи „право“.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Онда остаје ,,право“
a брише ice „и дужност“.
Претседник: Ако посланик не врши своју дужност, он ће одговарати бирачима због политичке неактивно^сти.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Овдје није нормираље
дужносгги него нормирање права.
,
Претседник: Значи усвајамо члан 63 са измјеном у трећем ставу,
с ггим да се брише ријеч „и дужноот“. (Тако je ).
Секретар чита члан 64.
Претседник*. Пошто се нико не јавља, члан 64 je примљен без
диокусије и измјена.
Прелазимо на члан 65.
Секретар чита члан 65.
Претседник: Ja бих поставио питање: не би ли требало рећи да
„Одбори могу тражиги од Савезног извршног вијећа да им одговори на
питања и да им даје обавјештења о ^вом раду у оквиру дјелокруга рада
одбора“.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Може се рећи „у дјелокругу рада одбора“.
• • Претседник: Само «ако би то формулирали?
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: To ћемо видјеги у
редакцији.
Претседнцк: Не знам да ли je потребно у ставу 4 поред ,,обавјештења“ имати још и „објашњења“. Обавјештење и објашњење то je
једно те исго.
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Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковнћ: Није, има разлшке.
Претседник: Задњи сгав разумијем тако да одбори могу позивати
CBaKior посланика, без обзира да ли je члан одбора или не.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковнћ: Да, сваког посланика.
Претседник: Пошто се више нико не јавља за ријеч, питам: прима
ли се члан 65 «са из.мјеном у лрво.м ставу коју сам предложио?
(Прима се).
Прелазимо на члан 66.
Секретар чита члан 66 .
Овдје се спомиње да одбори могу доносити резолуције и давати
препору.ке за рад државних органа, са.моуправних установа и привредних
организација. Међутим, овдје се код вршења аккете не помињу самоуправне устанозе. He видим разлог за то. Када говоримо о праву одбора
Да могу вршити анкете, онда испуштамо самоуправне установе. Заш тото?
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Ми.слим да то треба
убацити. To je испало при .посљедњој редакцији.
Претседник: Идемо даље.
Секретар чита члан 67.
Претседник: Изгледа ми да не.ма примједаба ни дискутаната. (Не.ма).
Прелазимо на члан 68.
Секретар чита члан 68.
Др Макс Шнудерл: Имао бих два питања. Прво, ради се о једном
праву 'коj е je досад имао Президијум. Наиме, Презндијум je вришо
оцену сагласности између различитих текстова закона (који су примљени
на различитим језицима. Може настати случај да се накнадно з^тврди
Да ice један текст разликује од другог текста, a то се и дешавало, те je
Ha предлог Комисије за утврђивање аутентичности текстова Президијум
одлучио и укврдио правилност текста. Мислим да би «требало убацњти
да Комисија за тумачење закона има право да оцени сагласно.ст различигих текстова закона на разни.м нашим језицима.
Друго, питање je да ли je ова Комисија компетентна да проучи
предлоге поднесене Окупштини у погледу оцене саглаености републич•ких устава са савезним Уотавом. Ja мислим да неко мора бити за то
надлежан, неко мора то подносити Народној скупштини и упозорити
Народну скупштину да *се републички устав у овој или оној тачки не
слаже са савезним Уставом. Мислим да би то требало овде да се убаци
и да ice то право да Комисији за тумачење закона.
Претседник: Мислим да je то решено у једном ранијем члану.
Др Макс Шнудерл: Имао бих и трећу .ствар. Морам да вас замолим
Да погледа!е члан 114. Он каже: „Даном ступања на снагу овог закона

преетају важити главе VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII и XV Устава ФНРЈ
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од 31 јануара 1946, 'као и одредбе Устава, закона и других лрописа које
су у супротности :са одредбама озог заосона..
Сад, другови, ово je једна необична одредба у Уставу. У усггавима
обично нема оваквих одредаба. Поставља ce питање iko je тај .који утврi?yje ову супротност и ко je тај који подноеи Окупштини предлог да
одлучи који од прописа старог Уотава још важи, односно који није у
супротности са овим Уставом. Навео бих само један пример. Ако узмемо
први члан Уставног закона, он гласи: „Федеративна Народна Република
Југославија je ,социјалистичка демократска савезна држава суверених
и равноправних народа“ . A први члан Устава од 1946 године гласи:
„Федераггивна Народна Република Југославија je савезна «ародна држава републиканског облика, заједница равноправних народа, :који су
на основу права на .самоолредељење, укључујући право на отцепљење,
изразили своју вољу да живе заједно у федеративној држави“ .
Ту icy две дефиниције што значи појам: Федеративна Народна Република Југославија. Према формалној логици и према вербалној и граматикалној интерпретацији ова би два члана била у супротности, мада
сгварно нису у супротности, јер члан 1 овог закона значи само један
напреднији степен државе 'каква je у том првом члану већ била фиксирана у самом У.ставу, и стварно нису супротни.
Исто тако, члан 2 Уотавног закона »каже: „Сва власт у Федеративној Народној Републици Југославији припада радном народу“, a члан 6
Устава каже „У ФНРЈ сва власт произилази из народа и припада народу“. Да ли je и то у супротности? Ja мислим да није. Али, може ;се
десити да би <се ипа;«! нашла извесна супротност и поставља ce питање
ко je тај «o ће одлучивати о томе да ли више не важи одредба Устава
из 1946 која je у супротности са одредбама овог Уставног закона.
Трећи Moj предлог би био у ггоме што сматрам да би било потребно
да Комисија за тумачење закона има и то право да утврђује које су
одредбе у супротиости у смислу члана 114. Ha тај начин ми бисмо овај
необичан пропи-с члана 114 бар донекле довели у ред, односно у сагласност са осталим нашим прописима.
Др Јерко Радмиловић: У вези ica овим што je др Шнудерл изнио ja
мислим да не би требало дати Ко-ми.сији то право због чога што овај
Уогавни закон (предвиђа и oprane који he бити надлемши да примјењују
те прописе. Ja мислим да није почребно да фо пређе на Комисију за
тумачење закона и да она каже да, напримјер, не важе пролиси Устава
о јавним тужиоцима кад ми у члану 78 под тач. 9 имамо да Савезног
јавног тужиоца поотавља Савезно извршно вијеће, a досад га je постављала Народна скупштина.
Др Макс Шнудерл: To je јасна одредба, a има и нејасних.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Ту није спорно да ли
je то питање оијене сугласности са Уставом или питање тумачења
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Устава, него литање да ли сама Комислја може утврдити да ли неке
одредбе из Устава из 1946 још иаже или не. Кад би то могла сама
Комисија, као што je рекао друг Радмиловић, онда би оваки орган
био везан, односно .морао би чекати на одлуку да ли je нешто у сулротности. Међутим, не само Савезно извршно вијеће, него и суд не мора
чекати. Он може узети Устав један и други и видјети. Друга ствар,
може и Врховни суд да донесе у смислу своје јурисдикције одлуку
Да сматра да нешто није противно Уставу. Узмимо примјер питања
права самосталности подузећа када су основана. Мислим да суд не треба
ићи на Комисију, него одлуку може да' донесе сам у улравном спору.
Мислим да бисмо кочили правни живот и лравни систем кад бисмо ово
везали на оцјену Комисије. Друга je ствар да ли je ова Ко.мисија
надлежна или не «ада ce ради о ту.мачењу самог те>кста Уставног закона. Мени ce чини да би то требало лрепустити лракси, a да сада не
кажемо ни да ни не. Сигурно je да .морамо бити у лракси мало обазривији лри тумачењу и стварању посебних тијела. Лко буде овај одбор
сматрао да je потребно да ce да тумачење Устава, онда >може Скупштила одлучити да ce он не би у то улуштао. Зато ce менл чили да
не би требало уносити никакве измјене у овај текст.
Др Јерко Радмиловић: У лретпосљедњем 'С.таву наводи ce да Комисија може лмеловати правне стручњ аке иоао савјетодавне чланове. Да
ли то треба да буде уставна одредба?
Милош Минић: To je интерна одредба.
Др Јерко Радмиловић: Овдје ,се каже да приједлог за тумачење
.. могу поднијети сваки народни посланик, одбори домова..
Повереник Владе ФНРЈ др Ј1еон Гершковић: У вези са овим видио
са.м да овдје имамо техкички ислравак, наиме, да ce у ставу 4 послије
ријечи „поднијети“ стави двије тачке. У другом реду умје.сто „одбори“,
треба сгавити „одбор“, a умјесто „Врховни суд“ ставпти „Савезни
врховни суд“. У ставу 6, први ред, умјесто ------приједлоге поднесеие
Скулштини“ треба ставити
.. Скупштили лоднесене приједлоге“, a у
Другом реду умјесчо „савезних и релубличк.их закона“ треба сггави/ги „републичких и савезних“. Такођер мислим да би требало убацитп оно што
je рекао друг Шнудерл „републичког и савезног Устава“. . .
Др Макс Шнудерл: A и текстове.. .
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Што ce тиче питања
текстова мени ice чини да то ле би ггребало изричито унијети у закон.
Скупштина доноси све темстове и сви су аутентични закони. Ако je то
потребно, онда то спада у тумачења.
Др Макс Шнудерл: Само да ce претпоследњи став брише.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Немам ништа против.

Душан Диминић: Код нас сад Извршно вијеће доноси уредбе. Може
искрснутл потреба да се неко брине о-томе да испита да ли je та уредба
v окладу са законом и ко то треба да буде. Ja мислим да може настати
таква пскгреба, a то смо досад већ у npaiKCH имали.
Претседник: To je најозбиљније питање. Закон са законом je редовно у окладу, али уредбе често нису.
Да ли, друже Диминићу, мислите на уредбе за извршење закона?
Душан Диминић: Других неће бигги. Уредаба каквих смо досад
имали више неће бити. Међутим, мени се чини да je ово важна ствар.
Предлажем да ова Комисија и ro ради. To je у вези са оним ццр сам v
начелној дискусији говорио. Наравно, ту долазе у обзир 'ica-мо* савезне
уредбе.
Претседник: Да ли имате приједлог?
Душан Диминић: Предлажем да иста Комисија оцјељује законитост
уредби.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: У вези са приједлого.м друга Ди.минића изнио бих неке примједбе из наше досадашње законодавне праксе, и уопће. Мени :се чини да овакву одредбу не би било
умје.сно уносити у Устав. Савезно извршно вијеће je орган каме Народне сжупштине и то прилично ауторитативан и прилично бројан
орган. A ko њему Устав даје надлежносг, ограничавајући га на закон,
дакле да свака уредба мора произлазити из закона, онда, мислим, Народна скупштина мора и треба да има толи'Ко повјереља у Савезно
извршно вијеће да не треба испитивати, у пра'вилу и редовно уредбе
које о«о доноои, да те уредбе не треба да подлеже некој и.ензури. Мени
се чини да je то питање1 просто политичких одно.са између Савезног
извршног вијећа и Народне .окупштине. To не значи да Народна окупштина, одбори, na и Законодавни одбор и Коми.спја за тумачење закона «е ће расправљати о несугласности извјесних уредаба са за*коном.
Ja мислим да je то могуће и потребно, али ми се чини да je нелотребно
установити као сталну фо;рму то да Народна скупштина оцјењује сугл асн о ст уредби .са за.коном. To би м огло довеоти до незгодних посљедица. Ми смо имали један случај у нашој прамси. Један од за'Конодавних одбора, лретресајући приједлог одлуке о потврди уредаба Владе
диокутирао je и хт.ио да унесе извјес.не измјене у Уредбу о д је ч јт ! додацима. To je разулгљиво; та je уредба лрилично несигурна и сигурно je
да .се могу унијети неке измјене, јер има много и добрих и лоших одредаба. A шта би то значило? To би значило да би Законодавни одбор
или Народна скупштина потврђујући уредбе са измјенама и допуна.ма
уносили у .систем друге елемен1 >е. To je, no мом мишљењу, полипичко
питање. Ако једна уредба није у складу ’ca за^оном онда Народна
окупштина треба да донесе резолуцију и да тражи да се уредба повуче.
To je једина форма да Извршно вијеће буде један стварно ауторитативан орган.
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Душан Диминић: Овдје се суштина ствари поставља на политичку
одговорност Извршног вијећа. To je јасно. Међутим, мени се чини да
би било неправилно потезати политичку одговорно.ст Извршног вијећа
за свако питање. Ако бисмо примили аргументацију друга Гершковића
значило би да нема друге могућности него да се шш прими или одбаци
Уредба која, рецимо, није у окладу са законом, или да ice ло-сггави пробле.м политичке одговорности Извршног вијећа. Мислим да има и
средњи излаз да се укаже на «еза-конитост извјесне уредбе и да се у ггом
с.мислу донесе нека одлука.
...
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Може Народна скупштнна констатирати да нека уредба није сугласна закону...
Душан Диминић: Како и на који начин?
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Само je питање у
томе да ли може Народиа окупштина, односно њен одбор констатирати
да овај или онај став уредбе није у сугласности са законом и да се и.ма
примијенити за'Кон. Ja мислим да то не може. Али, Народна 'скупштина
може констатирати да je тај став против закона и да позове Савезно
изврш н о вијеће да га исправи. Друга je сгвар што 'Код нас све уредбе
морају бити основане на закону. Мислим да би се то пита?Бе могло
овако поставити: да ли je државни орган обавезан да приимјењује
уредбу коja није у складу са законом, a не да ли je орган државе
дужан примијенити уредбу која није v складу са законом.
Мехмед Хоџа: Мислим да није.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Онда то утврђује суд.
To ће се ријешити у управном cinopy. Таква je лракса свих земаља.
Треба гтрепустити пракси. Може се код нас догодити да ће вјеројатно
управа из хијерархмјске подложности, примјењивати уредбе и да ће
то доћи на управни cinop, a суд he pehu: „Не уважавам уредбу j ep
није у складу ca законо-м“. Наша арбитража je већ доносила такве
одлуке, 'није примјењивала одредбе управних органа које су биле у
супротности са законо.м.
Душан Диминић: Ово питање je значајно. A што се тиче npawce,
мени je лознато да су у току диску.сије у енглеском парламенту лабуриота стајали на становишту да уредбе намнадно потврђује парламеда,
јер сматрају гаранцију парламента vis a vis извршног органа.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Када су били у опозицији.
Душан Диминић: Ja мислим да се тиме не крњи ништа на штету
функционисања Извршног вијећа.
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A ko суд може да оцјењује да ли je уредба заснована на закону,
зашго онда Скупштина не би могла да то чини. Мени изгледа ди би
било и корисно и пракггично да ова комисија може то да оијењује на
приједлог. He мора она то да обавља no службеној дужнооги.

Претседник: Ту ce не ради о .тумачењу уредбе и закона, него ce
ради о сагласности.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Он мисли на проширење коатетенције ове Комисије тако да би давала приједлог Народној
скупштини о несугласности уредбе са законом. A fgo ствар сведемо на
то, онда изричито (Стојимо на становишту да Народна окупштина мијења
поједине одредбе уредбе.
Др Макс Шнудерл: Скупштина има право да сваку уредбу Савезног извршног већа укине.
Претседник: О исонкретним стварима мора да подноси извјештаје,
a исто тако мора да одговара зашто je донесена та^ква уредба. Скупштина може да тражи разлоге и објашњења зашто je донесена таква
уредба.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Али не може да je
укине.
Претседник: Народни посланшс no Уставном за«ону има право да
предложи Окупштини, ако није задовољан са уредбом, зажоноки приједлог и да тражи да ce (Стави ван снаге та и та уредба. Зашто rro давати
комиоији? Зашгго то не би била ствар самих народних посланика?
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Народиа .окупштина
може рећи да прије него што ce то питање раоправи, да ce оснује
посебни одбор и испита ствар и да да конкретне приједлоге na да и не
пише ништа у Уставу.
Душан Диминић: Ja сам мшслио да друг Гершковић друкчије тумачи 'ствари, a ja ce сада слажем с пим.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Ja iinaiic .отојим на становишту да не мбже укндати директно уредбе.
Претседник: Ko je за овај члан са усвојеним примједбама? (Сви
дижу руку). О литању које je друг Диминић поставио дкгакутоваће^^
касније 'кад будемо расправљали о 'компетениијама Савезног извршног
вијећа.
Предлажем да сада прекинемо рад с фим да седницу наставимо
у 17,00 часова.
(Седница je прекинута у 13,30 часова).
(Наставак у 17,05 часова)
Претседник: Настављамо рад. Ha реду je члан 69.
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Секретар чита члан 69.
Претседник: У трећем реду имамо исправку: брише се ријеч „државне“ .
Пошто ioe HWKO не јавља за дискусију, питам: прима ли се овај
члан са предложеном исправком? (Прима).
Секретар чита члан 70.
Претседник: Има ли примједаба? (Нема). Члан 70 je примљен без
измјена.
Прелазимо на члан 71.
\
Секретар чита члан 71.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Имамо технички
иоправак у ставу другом: умјесто „одмах изнесе на одлупсу Савезној
народној скупштини“ треба ставити „изнесе пред Савезну народну
окупштину ради доношења одлуме“. У истом ставу, само четврги ред,
треба брисати ријечи: „народне“ a ријеч „окупштине“ исписати вели'КИМ словом.
Др Јерко Радмиловић: Заигго претсједник Ску.пштине треба писати великим 1Словом. Он je претсједни.к једне установе, он je претсједни« Скупштине a друго je Претсједник Републике, то je орган.
Мислим да претсједни'К Окупштине треба писати малим словом.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: И предсједник Скупштине je орган, мада би се могло писатм малим словом. У члану 49 писано je вели>ким славом и Mopa^io остагги досљедни.
Претседник: Ако хоћемо да пређемо на мало слово онда то мора
свуда. To можемо препустити редакцији. Мени се чини да треба мало
слово.
Прима ли се члан 71 са предложеним измјенама од стране др Гершковића? (Прима).
Секретар чита члан 72.
Претседник: Пошгго нико не жели да говори, питам прима ли се
члан 72? (Прима).
Прелазимо на члан 73.
Секретар чита члан 73.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Молим за технинки
иоправак: у посљедњем ставу, на почетку, треба брисати ријеч „изабрани“, a послије ријечи „Предсједник Републ1и,к еи додати „одмах no
своме избору“. . .
Др Иво Сунарић: У једном од пређа-шњмх .наирта било je нај-мање
20 народних посланика, a овде се каже 20 народних посланика. Зашто
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ce овде ишло на то да се одреди тачан број. Ja мислим да се може одредити минимум, a може да буде више 30, 40.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Ово je минимум.
Др Иво Сунарић: Кад ice каже 20 народних посланика може ce мислити да треба да буде баш 20.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: He може бити мање,
али нитко не брани да буде више.
Др Јерко Радмиловић: У посљедњем стаазу, гдје je друг Гершковић изнио измјену, 'каже ce: „полаже заклетву пред Савезном народном
скупштином“ . Да ли он полаже заклетву пред Савезном народнам скупштином? Ми не.мамо Савезну народну окупштину.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Како немамо?
Претседник: Имамо je у свим члановима. •
Др Јерко Радмиловић: He полаже он заклетву пред Савезном народном скупштином него на заједничкој сједници оба дома.
I

i-

Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Било би лравилније
рећи ,,На заједничкој сједници Савезне 'народне окулшгиие“.
Др Макс Шнудерл: He мисли iee где он полаже него који je тај
форум пред .којим полаже.
tl,
,
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Пред оба вијећа.
Претседник: Значи, примамо приједлог друга Радмиловића.
(Тако je ).
Члан 73 je усвојен са предложеним измјенама. Идемо даље.
* Секретар чита члан 74.

•

‘ •

• •

Претседник: Пошто нема примједаба, члан 74 ce прима без измјена.
Прелазимо на члан 75.
Секретар чита члан 75.
Др Макс Шнудерл: У другом ставу кажемо: „полаже рачун Савезној народној окупипини'''. To je иста мисао која je била изражена
у члану 73, тј. да полаже заклетву пред Народном скупштином.
Др Јерко Радмиловић: To није исто.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Горе 'се мисли гдје
он 'конкретно полаже заклетву, a то није пред Савбзном народном скупштином него пред оба дома. Када би била мисао коју изражава друг
Шнудерл онда би било: ,,.пОлаж& заклетву Савезној народној скупштини“, a када ice .каже ,,пред Савезном народном окупштином“, онда
je то на заједничкој сједници. Овдје ce нормира поступак a не само
надлежност.
•.„«» . . . . . .
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Др Макс Шнудерл: Било би правилно рећи овако:
. . полаже заклетву Савезној народној скупштини на заједничкој -седници“.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Да, ово je најправилније: ,,полаж-е за!клетву Народној 'акупиггини на заједничкој сједници оба дома“. ,
Претседник: Значи, враћамо ce на члан 73, који сада глаод: „Претсједник Републике одмах no свом избору полаже заклетву Народној
скушлтини на заједничкој сједници оба дома“ . Значи, члан 73 усвајамо са овом накнадном измјеном. (Тако je ).
Шта je ca чланом 75? (Прима ce). Према томе, члан 75 усвојен
je без измјена.
•
«
Прелазимо на члан 76.
Секретар: Ja ћу прочитати први став лрема амандману Владе, a не
како ј<е у теш гу. (Чита члан 76 ica амандманом).
Претседник: Жели ли «о да говори? (He јавља ceнико).Значи,
члан 76 ;се прима са амандманом Владе. Идемо даље.
Секретар чита члан 77.
Др Макс Шнудерл: Ja мислим да би овде
Претседник Републике нема потпретседника.
само у Савезном извршном већу. Због тога
,,Преггседни>ка Републмке замењује један од
извршног већа *сога оно одреди“.

требало учинити измену.
Почпретседници постоје
би требало да ce каже:
потпретседника Савезног

Претседник: Ja сам схватио да га Претсједник одређује као свога
замјени 1ка a не Савезно извршно вијеће.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: He Предсједник, него
Савезно извршно вијеће.
Претседник: Значи, примамо члан 77 »са амандманом-и предложено.м ис.правком, таадо да гла.си: ,,Претсједника Републике у случају отсутности или дуже болести замјењује један од потпре.тсједника Савезног
извршног вијећа 'кога оно одреди“.
Прелазимо на члан 78.
Секретар чиђга члан 78.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Има техничких
исправака. У лрвом ставу, други ред, иза ријечи „буџета“ брисати
зарез, a иза ријечи „скупштине“ ставити зарез.
Претседник: Чему та запе.та, само „и“ je запета.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Да пустимо редакцији
да то pnjeum Даље, имамо измјену у точки 2, тако да гласи: „Утврђује
приједлог савезног друштвеног плана и савезног бууета и подноси

скупштини; саставља и подноси окупштини приједлоге закона“. Даље,
у точки 6, трећи ред, брише ce „државне“.
Др Јерко Радмиловић: У тачки 7 имамо опет „државне управе“, и
ту треба брисати „државне“.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Ту не може, rry ce
ради о државној управи за разлику од других управа. Ту ое ради о
•пословима државне управе у цјелини.
Душан Диминић: Ja сам у начелној дискусији већ напоменуо, a
овдје би поново хт-и-о то да поцртам. Мени ce чини, — тако ja замишљам задатке Извршног вијећа, — да му не би требало оставити право
да доноси акт о распуштаљу Скупштине. To je, додуше, формална
ствар, јер je Уставним закоком одређено и 'конкретизирано када ce
Схулштина има распустигги, али би ce тај формални акх могао оставжи
прегседнику Народне скупштине. Некажо ми не иде ова :компете‘н ција
Савезног извршног вијећа као извршног органа да распушта своју базу,
Скупштину.
Др Макс Шнудерл: Ja ce слажем ca овим јер мислим да нијепотребно да само Савезно извршно веће доноси такву одлуку.
Претседник: Друг Диминић жаже да би то требало да буде право
претседника Окупштине.
Душан Диминић: Он то уствари само «снсггатује јер >су ce вијећа
у томе сложила. Мислим да je то остатак Президијума, a промјена
имена није само формална него и у •суштини.
Др Јерко Радмиловић: Поставља :се Јгитање да ли би требало дати
Савезном извршном вијећу да оснива самоуправне установе у интересу
цијеле земље. Заигто то не би могла вршити Скупшгина. To je 'сувише
значајно овлаштење. Када ce ради io пгачсвим сл-учајевима било би добро
да то размотри Скупшт-ина и да донесе одлуку о томе.
Др Макс Шнудерл: У тачки 9 видимо да Савезно извршно веће поставља и разрешава (савезног јавног правобраниоца. A шта je ca претседником државне арбитраже? Арбитража je, no мом мишљењу 'Кудикамо значајнија од јавног правобраниоиа, a ипак за арбитрамсу нема
те одредбе. Зашто не наводимо овде претседника државне арбитраже?
Ја*не знам 'како ће бити са државном арбитражом.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Зато и нисмо то ставили у закон, јер не знамо шта ће бити са арбитражом. Ту су дате
надлежности Савезног извршног вијећа. Нисмо то ставили јер то питање није до краја расправљено. Незгодно je да то уђе у Устав кад
није ствар до краја расправљена. Друго je питање да ли треба правобраниоца ставити.
Др Иво Сунарић: Ja не знам да ли треба и њета отавити.
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Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Дижемо му ау.торигеи
ако га изричито споменемо, a фактички ће тако бити.
Др Макс Шнудерл: Ако je он засггупник у цивилним парницама
онда je то дтитање.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: И то питање није
рашчишћено.
Претседник: Ja бих поставио два питања. У првој тачки се на крају
каже: „врши опћи надзор над примјеном савезних закона“. Како и
преко :Кога? Преко апарата, преко суда, или на неки други начин?
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: To ће се организирати.
Претседник: Кад врши надзор, треба знати како га врши.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Има право да укида
незаконите а;кте, a то значи да мора лзршити надзор. Како ће се то
вршити не треба уносити у Устав.
Претседник: Друго питање се односи на задњи став, који гласи:
,,Савезно извршно вијеће може свако питање из своје надлежности
изнијети пред Савезну народну •скупштину и предложити претрес и
доношење одлуке о њему“. Ja мислим да je то добро, само се поставља
питање: може ли Савезна народна 'скупштина не-ке послове из компетенције Савезног извршног вијећа преузета на 'себе, радити као што
имамо тај принцип изражен ikoä народних одбора и то на линији јединства власти. Према овоме не би могла.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Некад може, некад
не може.
Др Јерко Радмиловић: Народна |С1купштина може поједина питања
да издваја под претпосгавком промјене Устава, 'као што je, напримјер,
случај код народних одбора, гдје je погребан опћи пропис. Овдје je
Устав утврдио распоред надлежносгти за један период. Уколипсо се убудуће дође до за^ључка да шоједина питања или групу питања треба
издвојити из надлежности Савезног извршног вијећа и да их уз.ме
Скупштина у своју дир&кпгну надлежност, онда Скупштина мора да мијења овај члан.
To je ихто iKao и код народних одбора. Потребно je да се донесе
orrha одлука. Не може народки одбор поједана .питања да издваја, наприимјер, 'када <се ради о Петру Пе(тровићу и да га узме у рјешасање.
И зато 'Када се .каже да ли Скупштина може поједино пиггање к-оје je
сада дато у надлежност Извршном вијећу, да изузме из његове надлежности, онда се мора оважо поступити. Теоретоки се може. Али, може
под претаоставком а^ко мијења основну претпоставку, али не може од
случаја до случаја да рјешава.
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Ми смо разматрали ово питање код народних одбора. Ha први поглед, ica тачке гледишта јединства власти, изгледа правилно. Међуггим,
стварно такав поступак би се од стране грађана оцијенио као акт- самовлашћа. Из ових разлога се овдје и употребио овај израз на коме смо
се спотицали код члана 69, гдје се и<аже „повјерава“.
Претседник: Ви видите шта :се 'каже у члану 6 Опћег закона о народним одборима. (Чита члан 6 ). To значи.да не може сваки посао
узети из 'компетенциј-е oprana управе и да icaM рјешава.
Др Јерко Радмиловић: Мора да мијења опћи став.
Претседник: Када .смо расправљали о овом члану дато je супротно
објашњење.
Повереник Владе ФНРЈ др Ј1еон Гершковић: Било je речено да не
само савјети, него и народни одбори врше функцију управе. Међутим,
сасвим je друкчија позиција народних одбора. Јер, мијељање тих
односа у народним одборима je теже него у Савезној тмродној :скупштини због тога што je једним законом било одређено да извјесне
ст,вари доноси савјет, однооно народни одбор. Сада je питаље да ли народни одбор може сам да мијења, јер би се.мијењала сгруктура и позииија органа управе. Зато je то тежа ствар код народних одбора него
код Савезне народне скулштине. Она, иако има овлаштење да извјесне
ствари преноси, <то :се може преносити опћим прописом, a не и конкретним a'KTOM узе,рим из (компбтенције органа управе.
Претседник: Ja ice добро сјећам да je то било друкчије објашњено.
Знам да je било ријечи о томе да народни одбори рјешавају те inoслове, врше функцију власти и управе. Ja мислим да сам то добро
упа^гио. Речено je да све што може да учини савјет да може да учини
и народни одбор.
*•
Др Макс Шнудерл: Ja сам иото тако разумео.
Претседник: Ja сам то добро угтгтио и у том смислу говорио на
предавањима. Незгодно je да настане збрка компетенција нарочито у
управном поступгку. Управни поступак je примјена зажона на конкретне
случајеве.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Вама je свакако познато објашњење које je дао и друг Кардељ. Он je говорио о то.ме да
може народни одбор no сваком ;конкретном акту заузимати свој i c r a B
и тим 'Својим «онкретним актом дати смјернице органи.ма моји их се
морају држати.
,
Ja знам да gmo ми у пра>кси имали вели^е муке у погледу рада народних одбора загго што су савјети бојећи ice бирократизма, a с друге
стране, имајући сувише велики страх од бирокраиије, одузимали начелницима компетенције, нарочито на подручју 'социјалног старања и до350

носили непосредно конкретне акте. To толико оптерећује рад савјета
ла ce не могу посветити својим функцијама.
Претседник: Онда

i’c m o

разјагнили ово пи-тање.

Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Рекао бих некол-ико
ријечи о проблему самоуправних установа, о чему je говорио друг
Јерко Радмиловић, о пробле.му чсоји смо имали приликом израде закона.
Став je Савјета за законодавство био слиједећи: v републичким
уставни.м законима унесено je да самоуправне установе оснива народна
скулштина. Значи да то није повјерено извршном вијећу, него народној
■окупштини. И поводом тога било je измјена у .савезном Уставу. Међутим, позиција Савезног извршног вијећа у том односу je друкчија него
'Код република. Код република постоји когосретна и непосредна опасност
од оснивања сувише великог броја самоуправних установа од стране
републичке управе, и тамо je народни одбор заштиту своје самоуправности нашао у народној :окупштини републике. Тамо би акти извршног
вијећа могли у знатној мјери окрњити права народних одбо<ра. Кад то
не би било речено, могле би ce управне установе народне релублике
оснивати на разним подручјима. Зато je речено да народна скупштина
народне републике раслравља о ти-м случајевима и одлучује.
Код Савезне народне скупштине1 je ипак ствар прилично ограничена. Ријетко има установа «оје су од интереса за цијелу земљу. И у
савезу не по;стоје такве тенденције, a у Савезном извршном. вијећу >су
и представници извршиих вијећа република. Нема никаквог разлога да
ce Савезном извршном вијећу не допустм оснивање појединих самоуправних установа. Народна скупштина то контролира кроз буџет. Јер,
савезни буџет ће |конкретно одређивати, као и досад, које установе по•стоје и жад ће ce давати нови кредити. Ако ce у оквиру савезне надлежности оснива лнститут, то не задире у уставне 'колглетенције релублнка. Али, a'Ko релублике почну да оснивају болнице, онда себи
подвргавају читаву здравствену службу.
У точки 10, о питању распуштања ja бих, другови, упозорио само
на ове чињенице. Точно je да на око изгледа да je акт о раслуштању
само деклараторне природе. Међутим, он у пра-си може и да не буде
деклараторан. Могу бити у питању чиљениие ж;оj е су битне и врло
важне. Према томе, то може бити емилентно политич)ки акт. Ако ce
не сугласе оба дома — ' то, додуше, и пише у закоиском приједлогу —
долази до распуштања Окупштине. Међуггим, питање je да ли ce они
баш нису сугласили н како су ce сугласили; кад би ce то свело само на
деклараторни акт можда би Народна скупштина могла повјерити лредсједнику да je може распустити. Али, то може бити и један важан акт.
Мени ce чини да je ипак најаутортативнији орган Савезно извршно
вијеће који je Народна окупштина изабрала баш за извршење њених
одлука.
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У диокусији o Савезном извршном вијећу непрестано ее провлачила једна мисао, која je била подлога цјелсжупне дискусије, a то je
идентификаиија Извршног вијећа :са Президијумом или са Владом, iTј да je то један издвојени извршни управни орган који руководи цјелокуотном државном управом и да je он непосредна опасност за Парламенат, за његово фушшионирање и да му због тога не треба дати право да
доноси неке акте о Скулштини. Међутим, поставка овога закона je да je
Извршно вијеће дио Народне скупштине и.њ ен извршни орган, орган
1који извршује њене одлуке. Према томе, не можемо полазити са позиције неког издвојеног тијела које, тго својој фуикцији, представља
опасност за саму Народну скугпигпину и њено фуншшонирање. Напротив, то je извршно тијело iooje извршава вољу Народне скупштине v
свима подручјима, na, према томе, «ајауторитаттвније je за извршавање те воље. Кад узмете састав Народне окупштине, осталих тијела
Народне окупштине, одбора, законодавних (комисија, све je то далеко
уже no своме саставу од Извршног вијећа. Оно je и највеће 'по броју
и ino саставу je најкомплетније тијело. Оси-м тога, то није мало тијело,
од 5 до 10 људи, него тиј.ело састављено од 40 до 45 лосланика Народне скупштине, и, мени се чини, ако се ради о томе да се декларира,
— декларирати значП констатирати чињеницу, да je Народна скупштина
несуглаона, да су вијећа несугласна, оада то може само један најауторитативнији орган те Скупштине у коме je изражена воља саме Народне скупштине.
Јер, другови, велика ј-е разлика између Извршног вијећа и Владе,
— оно не мора бигги компактно тмјело, екипа ј,едног политичжог /ггравца
или идејног правца за разлику од разних струја у Народној акупштини,
него треба да изражава све струје «oje постоје у Народној скупштини
и сва схваћања која лостоје у њој на овај или онај начин. Разумије се,
да je састав Извршног вијећа политичко питање.
Због тога што je оно такво, што оно најбоље одражава Скупштину iićao цјелину, мени се чини да за овакав политички акт једини
ауториггет може бити Савезно извршно вијеће, a да je ауторитет претсједника Скупштине недовољан за доношење таквог аклга. Зато мислим
да би овако требало да оотане.
Претседник: Има ли још «акво питање? Мислим, друже Гершковићу, да сте дали одговоре на све.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Још има друже
предсједшче.
Даље je питање, другови, да ли Савезном извршном вијећу може
поједина тштања из његове надлежнасти Народна .скупштина одузимати. Ту се слажем са примједбама друга Радмиловића, само бих нешто
навео за илустрацију. Ту je врло ггеилко, и политички и теоретоки, заузети једно сасвим одређено становиигте, али ja бих упозорио на сли*
једеће: шта би значило, налримјер, када би Народна окулшЋина могла
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одузети Савезно.м извршном вијећу издавање уредби са законском
снагом у случају ратне опасности. To би било такво онемогућавање
Савезног извршног вијећа које би било објективно штетно за земљу.
Ту Народна скупштина нма друга средства да одлучује. Или да НаРодна скупштина прописује организацију савезних оргаиа утраве.
Значи, Народна скупштина би ce упуштала конкретно у рјешавање
тих питања; ту he ce и Савезно вијеће мо.рати ограмичити само на
одређене поставке. Или: располагање државним резервшш фондом.
A ko Савезно извршно вијеће <не би могло располагати тим фондом,
°нда му je одузета власт у привреди. Да ce само неколико таквих
а1<ата и пренесу на Скупштину, онда би ce ликвидирало Савезно изврШно вијеће и оно не би могло бити руководећи орган који одговара
за функционирање државне управе. To ce свакако не може. Али, ,ипак
He може ce сигурно и одређено рећи да Народна скупштина не може
Узети извјесне надлежностп. Може, али само утолико уколико не ограничава функцију Савезног извршног вијећа. Ако би таквим актом
Нзегова уставна функција била ограничена, онда <га Народна скупНЈтина не би могла да донесе. Али, на примјер, оснивање самоуправне
устано>ве. Народна скупштина може у појединим случајевима то чиНити, ако ce у датој :ситуацији то не сматра сужавањем права Савезног
извршног вијећа. Зато ja мислим да je најбоље да Уотавни закон то не
'каже изричито. Ha крају, још нема>мо праксе. Ово ,т-реба оставити ова.ко
na послије када ce Устав буде формулирао, када ce види пракса да ce
зауз.ме одређени став. Јер, уопће, о ово.ме питаљу, о тој ствари наш
Уставни закон није заузео потпуно одређено становиште.
Али ту постоје двије потпуно супротне тенденције. Једна која ®иди
У Извршном вијећу неку опасност no демократизам и хоће да га спасава тиме што Народна скупштина укида самоспгалност појединих њених
oprana. Ta тенденција сигурно није правилна, јер онемогућава функдионирање читавог државног организма. Ha другој страни ггенденција осамостаљења, управне власти, т. ј. да ce Извршно вијеће схвати као управна
власт коja би била осамостаљена. To ce види no формулацији члана 69
(,,'повјерава Предсједн.ику Републике и Савезног извршног вијећа. .
^стлвни закон je ишао за тим да ;сва,ком органу даде властите самосталне компетенције, да може у оквиру закона и Устава слободно
развијати своју иницијативу и своју акцију a политичко je питање дали
To opran иокоришћава или не. A'ko не користи, Савезна скупштина има
могућности да подузме акцију. To je осповна демократска гаранција
за функционирање органа. Загго ми.слим да ne уносимо шриједлог да и
сама Народна скупштина може расправљати оваква питања него да то
буде политичко питање.
Др Милорад Влајковић: Ja бих молио објашњење у вези са тач'Ком 8 односно проглашења ратног стања.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: To je опћенита функЦија Скупштине, али овдје 1каже да проглашава опћу мобилизацију и
23

Билтен законодавних одбора

353

ратно стање у случају оружаног напада на ФНРЈ или у случају непосредног извршења међународних обавеза. Дакле, и у једном и у другом
случају ради ce о томе да ce нема времена ни могућности за сазиваље
Народне скупигтине. Што ce тиче питања да ли je потребно накнадно
одобрење јасан je одговор. To би био чист формализам. Тешко je и
замислит.и да ce може поставити захтјев да ce Скупштина састане у
часу када непријатељ прелази преко границе, ако није на окупу. Тада
треба мијењати читав систем државне организације.
Милан Поповић: У коме случају проглашава ратно отање Окупштина сама када je земља нападнута?
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Када није у питаљу
непосредно извршење обавеза. Узмимо да ce од нас тражи неко учешће
у рату које одлучи Организација Уједињених нација. Може бити да
у том случају нема непосредног извршења обавеза и јасно je да ће у
томе случају одлучивати Народна скупштина.
Душан Диминић: С обзиром на то што je ово питање Извршног
вијећа фактички принципијелно, ja бих још само пар риј-ечи у вези са
овим мојим приједлозима. Друг Гершковић je поставио ствар еккпгремно,
или — или, тј. или ce Извршном вијећу дају овакве надлежности исако
су предвиђене или — никакве. Ja тако ствар нисам уопће поставио нити
мислим да je нужно та.ко ствар постављати. Ja ce слажем ca надлежношћу, да таЈК,о кажем, у проценту 90% , али мислим да ce може дискутовапги о томе a да ce не задире у суштину ствари и у отвари како их
Гершковић поставља, — да ли je нужно једну одређену надлежност
дати Извршном вијећу или није нужно. Ако гледамо принципијелно,
наш нови 1сиотем Устава настао je ica циљем да ce законодавним органима Народне окупштине даде vis ä vis извршних органа што јаче
'колшетенције и да ce оне ооигурају. У перспективи, уколико сам
добро разумио друга Кардеља кад je говорио о могућно:стима прелаза
на окупштиноки систем у коме неће бити извршног вијећа него само
смупштиноких одбора, то би ce ствар и даље оотврђивала.
Што ce тиче опасности, апстрактне опасности, да ce Извршно вијеће претвори у тијело, кој-е ће угрожавати права Скупштине, говорећи
теориски onaiCHocT увијек постоји. Ствар je јасно политичких односа
и политичког развитка «ствари, али теориоки апстрактно говорећи, о
томе .смо и дискутовали, то je могућно зато што je вијеће у своје компетенције акумулирало многе надлежности. Дакле, апстракно те ствари
увијек постоје. Баш због тога мислим да je добро и политички претрести и одредбе и садржај рада Извршног вијећа и његове :компетенције.
Мене лично излагање друга Гершковића није увјерило да би питање распуштања Скупштине, као и друге ствари о којима ћемо послије говорити, требало оставити Извршном вијећу. Аргументација
друга Гершкснвића да je то политички акт не само деклараторан, то јест
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више je 'политички a мање формалан, говори за то да Извршно вијеће
не би требало да има ту компетенцију него баш сама Скупштина. Јер,
може опет доћи до случаја, када ce, рецимо, не слажу два вијећа, да
У томе случају Савезно извршно вијеће постане арбитром; то, зиеђути.м, није био ииљ овог Уставног закона. Ja бих, пре.ма томе, остао
при своме приједлогу да ce распуштање Скупштине даде самој Скупштини у лицу претсједника Скупштине.
Др Макс Шнудерл: Ja 'се слажем. Ту ce ради о утврђивању неких
чињеница, a то може да спроводи и лретседник Савезне народне скупштине. Мислим да може овај задатак претседшгк Скупштине много боље
да у ‘кући самој слроведе него Извршно веће. Стварно аргументи нису
убедљиви за овакву формулаиију тачке 10 овога члана.
Претседник: И ja бих хтио да кажем пар ријечи. Ja м и сјш м супротно од друга Диминића и друга Шнудерла. Ja мислим да je Hajajrroритативнији политички орган који чреба да .констатује да je ластупило
такво стање, a жоји треба да има овлашћење да распусгги Народну скупштину, ипак Извршно вијеће. Претседнлк Окупштине je мање више
административни орган, шеф окупштинске администрације, руководи
сједницама, али он није тај политички орган асоји треба да констатује
да je дошло до неслагања између домова и да j e насгупио случај распуштања Скупштине. Ja мислим да то може савезна Скупшгина.. .
Душан Диминић: Кажете сама Окулштина. Наравно да сама Окупштила може oio закључити. Али, можемо имати разллх ситуација.
Претседник: Мислим да je далеко убедљивлје да то буде надлежлост Скупштиле и Савезног лзвршлог вијећа, ако већ то сама Скулштила ле учили, a ле да то буде право претсједлика Скупштлле.
Ђуро Салај: Ово je много шлре: боље je да распуштање врши
скупштински оргал жао лјто je Савезло лзвршло вијеће лего претседллк
Скупштиле.
Претседник: Илаче, ja мислим да je реплика друга Димилића ла
излагање друга Гершковића утоллко, што ice ту поставља као да ce
ради о ограллчавању Јкомпетеллије Извршног вијећа. Мислим да то н-е
би стајало. Ми овдје дискуч.ујемо о томе шта je политички цјелисходније. Може бити да je политички цјелисходно да сама Окупигтана
одлучи о оснивању неке установе или нечем другом, или оно што je
друг Гершковић напоменуо да доно:си, напримјер, законе мјесто оне
уредбе за случај нужде. Ja мислим да je то ствар о жојој Скупштина
може одлучита. To je ствар политичког расуђивања Скупштине. Ja не
бих постављао ту ствар као ограничавање Савезног извршног вијећа
од стране Скупштине, него напросто као питање политичке цјелисходности: шта je у једном случају подесније, a шга у другом. Ако Народна
скупштина донесе један акт из (компетенције Извршног вијећа гто значи
да ce томе амту даје шири значај. To ce може догодита. Бто, у том
смислу je била моја примједба.

Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Што се тиче питања
друга Диминића, јасно je да се може дискутирати о том да ли да се то
предвиди или не, али je питање у томе, када су те надлежности дате,
да ли Скупштина има право да их ограничава. Ja сам рекао да je лолитичко питање то да се не ограничава значај Извршног вијећа. У случају ратног стања, ако je Скупштина на окупу, она може да донесе
закон. Међутим, тиме што je донијела закон Извршно.м вијећу се не
ограничава право, односно не одузи.ма му се право да то учи.чи. Јер,
то би било неуставно када би се Скупштина састала и рекла да се
укида право Извршног вијећа уколико не би била уставна процедура
да Омупштима укине то право Извршном вијећу. О свакој ствари Народна скупштина може донијети закон, na према томе донијет.и и о
овим стварима. Народна скупштина може донијети закон о оргапизацији државног секретаријата за привреду, али тиме не ограничава
право Извршног вијећа да оно пропише организаиију савезних oprana
државне управе.
i
Душан Диминић: Ово није било опорно у мојој диокусији. За мене
je само спорно ово пиггање распуштања, дакле ова одређена надлежност. Све остало потпуно ми je јасно.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Мшелим да постојн
бар засада неспоразум у поставци или у формулацији. Мени се чини
да je Савезно извршно вијеће Дио Народне окупштпне. Не можемо у
ирипципу ићи на то да je то тијело изван Народне с-купштине, да je то
нека влада. Ja мислим да je овдје та концепција долазила до «зражаја.
Душан Диминић: Али то je тијело коме су повјерене одређене
функције.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: У парламентаризму
долази се до су,коба између управне и законодавне власти, баш у питању распуштања Окуппплне. Управна власт je издвојена из Народне
сжупштине, a она je у буржоа;с1ким државама бирократска, вршила je
npHTHcaiK на Народну скупштину и непрестано je Народну скупштину
држала у шаху пријетећи распуштањем. Због тога било je борбе на демокраппокој линији против давања управи функције распуштања. Међутим, ми не дајемо управи функције раопуштаља него једном тијелу
саме скупштине. Друто je, рецимо, у земљама гдје може краљ или
предсједник републике да својим актом распусти Скупштену. To не
треба идентифицирати. Мени се чини да у вашој аргу.ментацији постоји несугласност са читавим нашим системом. По мом лшшљењу већи
je ауторитет баш за сал1у Народну скупштину да то буде у рукама
Извршног вијећа него њеног предсједника.
Претседник: у члану 21 имамо ситуацију 'кад се Скупштина сама
распупгга пре рока. У овом случају имамо ситуацију несагласности
између домова, и то након што je три пута ди1акутирано о једном за356
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конском приједлогу. Тада се долази до безизлазног отања 'које треба
Да ријеше избори. Да ли je Скупштина која се ни послије три узастопне диоку.сије не може да сагласи о једном приједлогу кадра да се
сагласи о (своме распуштању?
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Да извршим са.мо
анализу онога што je рекао друг Хрнчевић. Значи, Скупштина
мора да се сазове на заједничку сједнииу. Међутим, може бити и врло
незгодне ситуације. Може да се сазове или заједничка сједница или
свако вијеће посебно, a ако опет до|)е до несуглаоности, настаје таква
ситуација да би морало једно тијело, донекле издвојено, то констатирати. Друга je ствар када се ради о распуштању прије рока.
Др Макс Шнудерл: У том случају не доноси одлуку Извршно веће,
већ са.мо за о у ч а ј некаглашости.
Претседник: Кад ,се дође у политичку кризу.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: A који ће политички
ауторитегг бити у «стању да конссгатира ту полиггичку кризу?
Претседник: Може се догодити да ће дом који се н-е^саглашава са
законоким приједлогом бити и против распуштања Скупштине, и опет
he бити натезања.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Уопће ice тај проблем
не би ријешио, јер таква Скупштина није у етању да донесе неки заједнички акт.
Др Јерко Радмиловић: Изгледа да унутрашњи разлог оваквој
одредби лежи у тражењу једне озбиљније гарантије да ће у случају
стварне несагласности између домова Скупштина бити заиста распуштена.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Да.
Др Јерко Радмиловић: Наиме, поставља се питање, да ли у случају
aiKo се два дома не сагласе ни у питаљу раопуштања, да ли ће ice они
распустити под претпоставком да није постигнута сагласност. Због тога
се ишло на линију да о томе одлучује донекле издвојено тијело.
Претседник: Ипак се ту ради о 40 људи.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Ради се и о 60 људи.
Претседник: Ако нацрт не даје то право Преисједнику Републике,
онда заиста нема никог другог до Извршног вијећа.
Ja мислим да je ипак добро да смо ово мало продиокутирали.
Да ли још неко тражи ријеч? (Нико). Стављам на гласање члан 78
са техничким измјенама у тач|ки 2 и 6 . Ko je з а ? (Сви). Има ли >ко
n p о т и в ? (Нема).
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Секретар чита члан 79.
Претседник: Пошто низко не жели да дискутује, можемо ићи даље.
Члан 79 je примљен како je предложен.
Секретар чита члан 80.
Душан Диминић: To je члан о коме сам и -мало лрије говорио. Moj
став углавном je познат из моје раније дискусије. Исии мотиви ме
уствари руководе да овдје предложим оно што сам предочио у начелној диокусији, a и прије подне. He бих о томе опширно говорио пошто
je о Toj агвари већ диокутирано. Moj би први приједлог био — *који
сам дао у начелној дискусији — да се слично до>садашњој пракси
уредбе које донесе Извршно вијеће накнадно потврде од стране Народне 'сжупштине. Ако досадашња пракса није дала добре резултате,
то не значи да нова не може дати боље. Нова Скупштина која he стално
радити преко својих одбора имаће и времена и прилике, a и њен no'cao
ће бити да уђе шире у проблематику.
Друго, £ вези са пријеподневном дикжусијом у сваисом случају —
иако се први приједлог и не прими — потребно je да не«о посматра
да ли уредбе Извршног вијећа нису у складу са законом и да то може
да изнесе Скупштини и да да неком тијелу 0купштине — a то je комисија Koja инач-е оцјењује сагласност савезних и републичких закона —
да та комисија проучи и тај .конкретан приједлог о неза.конитости уредбе
и поднесе о томе извјештај домовима.
Претседник: A iko би предложио?
Душан Диминић: Неки од народних посладика. О томе би се можда
могло диокутовати. У чл. 68 каже се iko све има право: ,,Приједлог за
тумачење закона могу поднети сваки народни посланик, одбори домова,
Савезно извршно вијеће, Савезни врховни суд и извршно вијеће народне републш е.“ Ja м^слим да у сваком 'случају у лрвом реду има
право народни посланик. Он може да -констатује несагласност неке
уредбе са законом.
Претседник: Чули сте приједлог друга Ди.минића. Ko тражи још
ријеч?
Др Макс Шнудерл: Ми,слим да у предлогу друга Диминића има нечег
стварног, а.ко -постоји комисија iko ja у.тврђује саглаеноот између решубличких и савезних за:кона, na чак и републичких устава и савезног
Устава, онда мислим да не би ишло на уштрб престижу самог Извршног
већа кад би се омогућило да се уредба за извршење закона, која no
мишљењу неког народног посланика или једног одбора није у сагласности ioa законом, испита, a да се чо испитивање да овој комисији. To би
било само на линији утврђивања законит.ости. Ми стварно не можемо
предвидети да ће Савезно извршно веће намерно нешто незаконито
учинити, али ^ постоји могућност да je -ипаж, нека одредба противна
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извесној законској одредби која негде лостоји a која није узега у
обзир. To je ifCTH принцип који важи за сагласносг између Устава и
између зажона. Исти ce приниип спроводи на линији сагласности уредби
Савезног извршног већа са зажоном и ja мислим да не може бити разлога
TipoTHB тога.
Друго je питање да ли je потребно да ice све уредбе накнадно
потврђују. To би ишло предалеко и то ипак не бл било потребно. Али,
кад ce примети да поједине одредбе уредбе прешгављају повреду неког
законског прописа, да ce може поднети 'комисији и да комисија после
разматрања изнесе своје мишљење Скупштини, мислим да ce то може
прихватити.
Др Јерко Радмиловић: И ja сам склон овом мишљењу односно
мишљењу друга Шнудерла. To би био предмет испитиваља «омисије.
Претседник: Ту je питање иницијативе. To може покренути народни посланмк, a може и народни одбор. Може да покрене и сва:ко
вијеће. Сада ce поставља пмтање да ли оваква уредба против ikoje je
стављен приговор или ce захтијева да ice претресе, треба да ce претресе
у Комисији за тумачење закона или неком другом органу Скупигтине,
или Законодавном одбору. Мени ce чини логичније ово друго. Јер, комисија тумачи постојећи закон који je иначе добар, али ce појавило
питаље како га треба примијенити. To je ствар тумачења. Међутим,
сасвим je друга 'отвар испитивање законитоста и мислим да то не би
требало дати Комисији за ггумачење закона него Законодавном одбору.
Душан Диминић: Ja ce потпуно слажем с тим да ce то да Законодавно.м одбору. Чж би било боље да Законодавни одбор оцјењ ује
сагласност чих закона, a не Комисија. Комисија нека само тумачи.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Ja бих, другови, акренуо пажњу на оно што смо прије подне дискутирали. Први приједлог
друга Диминића je да ce уредбе подносе на потврду Народној скупштини. Другови, ja мислим, да то мора отпасти. Ми ни досад нисмо
имали у пракси да су ишле на потврду све уредбе, него само оне које
су донесене 'по специјалним овлаштењжма, a то ће биши и отсад. А«о
вијеће ,не буде 'овлаштено, ипак ће Скупштина морати дагги овлаштење
Извршном вијећу да рјешава поједина питања у оквиру једног закона,
онда уредба може да ce веже за накнадну потврду. Мислим да би начелно било погрешно да оне уредбе <коj е су донесене на основу овлаштења за доношење уредаба за извршење закона требало да иду на
потврду Скупштини, јер онда Савезно извршно вијеће не би било
никакав самостални орган који има лолитичку одговорност и дужност
за извршење закона. Зато мислим да овај приједлог ни у којој фор.ми
не би могао доћи у обзир. Друго je питање незаконитости уредаба.
Ja мислим да бисмо могли код овог питања бити до Kipajia јасни и
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лрецизни морамо анализирати шта би заправо значило установљење
незаконитооти уредаба. Ja са.м прије подне нагласио да ce мени чини
да тежиште тштања, кад ce говори о незаконитости појединих поставки
уредбе, «ије у томе да ли he rro нелш одбор или народна смупш/гина
'констатирати или не, него je гмтаље у примјени, то јест, да ли државни
органи из управе и судови морају да примијене, да ли су дужни да примијене незакониту уредбу или мезакониггу поотавку. Ако ми сгганемо на
становиште, ikoје, додуше, није у Уставном закону јасно изражено, да
ce незаконите уредбе не морају примијенити, то јест, да ce у таквом
случају има примијенити закон a не уредба — ja немам ништа против
да >се rro и 'консиатира — онда ce мени чини да je читав овај поступак
непотребан и .излишан, јер ynpa'Ba или суд, који коистатирају да je
нешто незаконито, то не примјењују.
Душан Диминић: Рецимо. народни одбор.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Реиимо народни
одбор «онстатира да je једна поставка у /противности са законом, онда
je не примјењује. Дошли би до обратлог закључ/ка. Значи, ви с.матрате
да je могућно да ce примјењује незаконита уредба.
Др Јерко Радмиловић: Овдје ми видимо разлику непримјењиваља
од crrpane органа који je овлаштен да рјешава конк.ретан спор. To je
једно питање, a други je 'случај кад ми стварамо један механизам за
укидање норме. Јер, ако ми погледамо рјешење које je дато у чл. 11
— које није идентично, али које може лослужши као примјер за моје
мишљење — ми видимо:
„Савезни зак,они и други акгги савезних органа примјењују ce на
цијелој територији (Савезне државе.
У случају размимоилажења савезног закона и републичког закона
примјењује ce непосредно савезни закон, али народне републике :могу
гткренути (гтоступак за оцјену сагласности савезног и републичког за■кона ča ,савезншм Уставом“ .
Овај механизам je створен да ice читава ствар изведе на чистину,
да ice укине норма (која je установљена као противзаконита.
Други народни одбори имају право да примјењују исту ту уредбу.
Претседник: У 99% случајева ce то неће примјењнвати.
Др Макс Шнудерл: Ja ce лотпуно слажем и хтео сам исио да .кажем.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Ja ce слаже.м у ггоме
да ако отаиемо на отановиште, које у Уставу није изражено, да ce неза'конита уредба не примјењује, али да rro буде у конкретном случају, a
не за уредбу као такву, јер други орган који другачије схваћа законитост може je пртш јенити.
Др Макс Шнудерл: Зашто да постоји незаконита уредба? Треба
да постоји могућност да ce до .крајa одбаци.

Повереник Владе ФНРЈ др Ј1еон Гершковић: To су два принципијелна питања. Да ли Народна скупштина може незакониту уредбу tioништити као такву или она опоништава поједине одредбе. Може ce
дискутирати са.мо о томе да ли Скулштина може поништити уредбу
као такву, a да не можемо ићи на поништавање поједимих уредби.
Иса Јовановић: Зашто не можемо?
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Зато што je Извршно
вијеће донијело уредбу и с њом створило један (систем и тај 'систем
оно као такав брани. Taj систем je дјеломично закзонит a дјеломично незаконит. A ko ce нешто из тог сиетема одбаци онда ce Извршном вијећу
онемогућава акиија. Има ce уклонити уредба и препуститл Извршном
вијећу да донесе нову уредбу.
Ja бих ва'с молио да обратите пажњу да ово питање није овим
чланом коначно ријешено. Члал 84 «аже: „Савезно извршно вијеће je
дужно извјештавати Савезну народну осупштину о свом раду“. Даље,
„на тесмељу расправе може донијети резолуцију и дати препоруке“.
У том истом члану каже ce: „Окулштина може у свако доба захтијевати
да joj Савезно извршно вијеће лоднесе извјештај о свом раду“.
види ce !како ce позиција засггула.
Савезно извршно вијеће у oiKmipy своје надлежности доноси једну
уредбу. Међутлм, у омвиру iCBoje надлежности Народна скупштина
захтијева извјештај од Савезног извршног вијећа о томе зашто je донијело такву уредбу. О томе Народна скупштина доноси резолуцију
и тражи од Извршнот вијећа да повуче уредбу. To je, no мом мишљењу,
једино могући поступак. Извршно вијеће на темељу резолуције повлачи уредбу. Немогуће je поставити да ce конкретним актом од
стране Народне окупштпне уредба укине, него Народна окупштина позива Извршно вијеће да повуче уредбу. Извршно вијеће или има да
повуче уредбу или да оде на тере'н политичког неповјерења.
To je једики механизам лсојм ce дозвољава, ако не ћемо да потпуно
измијенимо однос самосталности Извршног вијећа.
Према томе, ‘кад ice ради о некој конкретној незаконитој уредби,
онда Народна «мсупштина то констатира ,и изгласа резолуцију којом
тражи од Извршног вијећа да je ловуче. He ловуче ли, онда ce поставља
питање политичког ловјерења. A ja бих волио видјети Извршно вијеће
коje би остало при тој уредби. To би значило успостављање диктатуре.
Ja не видим зашто би ce успостављале такве надлежности комисије. To би значило већ унапријед неповјереље према самом Извршном
вијећу. Ако би ce такве комисије и установиле, онда су опет довољни
инструменти који су датн у члану 84., да Скупштина донесе резолуцију и да на темељу тога Изврижо вијеће ловуче спорну уредбу.
Др Макс Шнудерл: Ако судија може да каже: „Ова уредба je незаконита, ja нећу да je примењујем“, зашто не би могла то исго да «каже
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и Комисија? Ja се слажем *с, оним што je изнио друг Гершковић. Али
морамо наћи начин да Народна скупшггина, односно Законодавни одбор
или Комисија за тумачење закона, узму у рад ово питаље и да имају
право иницијативе у том погледу. Онда би Комисија одмосно Одбор
могли да известе Скупштину да ова уредба није у сагласности ica законом. Окупштина треба да може, онако н<ако je изнео друг Гершковић,
да донесе резолуцију на основу 'које Извршно ве'ће повлачи уредбу.
Није у томе литање, него je питање ове прве иницијативе. Ту нам недостаје једна одредба.
Повереник Владе ФНРЈ др Ј1еон Гершковић: Ja мислим да je то
непотребно у овом систему. Када народни посланик може покренути
свако питање и тражити, пред одбором и пред Народном окупштином,
да се оно расправи, зашто не би тај одбор расправио т.о и дошао пред
Народну окупштину и изнио да je та уредба противна закону. Законодавни одбор може то префрести и поднијети извјештај Окупштини.
Нема ниједног случаја да -се то не дозвољава.
Душан Диминић: Зашлго не бисмо то игго се подразумева дефинисали.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Мени смета у читавој
ствари то да се према једно.м одбору Народне скупштине, само зато
што 'Се зове одбор Народне кжупштине, има више повјерења него пре.ма
Савезном извршном вијећу. Овдје се наједампут према Савезном извршном вијећу иступа без повјерења, односно са мање повјерења него
према једном очупштиноком одбору зато што je то Савезно извршно
вијеће. Одбор броји 15 људи и сада наједампут 15 људи ради тога
што се не зову Извршно вијеће «его Законодавни одбор уживају веће
повјерење него irno се даје Савезном извршном вијећу.
Душан Диминић: Не радн се ту о повјерењу, него о томе mio cv
Законодавном одбору повјерене одређене функције «оје га чине типичним, специјалним тијелом.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Одређене фун.кдије
има и Савезно извршно вијеће. Оно има функцију да доноои уредбе.
Зашто би сада политички у нашој демоасрацији била већа гаранција
25 људи у Законодавном одбору од 45 посланика 1к6ји сједе у Савезном извршном вијећу. Ja ггу гаранцију не видим. Због frora je неприлично да се установљава норма no Kojoj foe о законитости рада Извршног вијећа расправљаФи Законодавни одбор или Комисија • за тумачење замона. Чини ми се да би то била једна тешка норма у нашем
систему, норма да о законитости рада Извршног вијећа раситрављају
одбори Окупштине, који имају мањи политички и фактички ауторитет.
Зато мислим да та формулаиија не би била правплна. A да сваки одбор
Скупштине и да сваки народнн послани« може расправљати о свему
што доноси Народна скупштина, то je јасно.
*
>
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Душан Диминић: Ако инси-стирамо на тој аргументацији онда пада
Устав, јер овдје ce изричпто каже да одбори могу тражигги од Савезног
извршног вијећа да.им одговара на питања> да им даје објашњења о
свом раду. Према томе, то већ поотавља Уставни закон, иако су и одбори
можда no своме саставу мањи. Зато не видим одрживоот ове аргументације у овом питању.
С друге ic-тране, овдје ce не ради о томе да ли Комисија или Извршно вијеће, него да ли Окупштина или Извршно вијеће. Комисија je та
која сакулља ш теријал, која предлаже Скупштини, a 'Скупштина одлучује. Ja не видим из читаве .те аргументаиије због чега би ce требало
плашит.и да то конкретно ,пише и да цијела ствар буде јасна.'
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Одбор свакако има
право да позива Извршно внјеће у оосвиру свога дјелокруга. Одбор ће
поставЈтги пптање зашто je Извршно вијеће донијело извјес'ну уредбу,
која je, no љеговом мишљељу, противна зажону. И онда ce долази на
ове инструменте iKoje сам изнио. Скупштина ће je, јасно, узети у претрес и онда he донијети резолуцију. Ja не видим шта би требало још
додати. За одбор не треба више1 ништа установити. У оквиру његовог
дјелокруга јасно je речено, a грубо би било нешто друго ста>вити и
одвело би нас на неправилан однос и .неправилан принцип. Може ce
диокутирати о томе да ли je за Скупшггину ово довољно. За одбор није
више потребно него што ту пише. Поставља ice питање да ли je ово што
je речено у члану 84 довољно. У томе je спор. Да ли СкупнЈјгина својим a'KTOM директно укида уредбу или налаже Извршном вијећу да je
умине, у томе je спор.
Др Макс Шнудерл: Баш у томе није апор.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: He овдје, него међу
нама. Да ли ће ce амгом Окупштине укидати уредба или ће на основу
aiKrra Скупштине, односно њене резолуције то извршити само Извршно
вијеће, — у ггоме ј-е спор.
Бошко Шиљеговић: Скупштина доноси резолуцију, a са.мо узсидање врши Савезно извршно веће.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Зато ice и каже:
.. Савезно извршно вијеће на темељу резолуције.“
Др Јерко Радмиловић:' Ja не видим разлоге да Извршно вијеће
губи нешто од свога ауторите»га aiKo бисмо створшш један механизам
који омогућава Ск.упттини да води рачуна о уредбама и о њиховој
замонитости.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Мени смета то што
ce у првој поставци већ од Уставног закона иступа ica неповјерењем
према Извршном вијећу.
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Бошко Шиљеговић: Мени више смета то како може да вреди нека
уредба за (коју Народна скупштина нађе да не ваља.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Она не вриједи.
Бошко Шиљеговић: Вреди док je Извршно веће не укине.
Др Јерко Радмиловић: Ми смо ice опредијелили у цијело.м ово.м режиму да онемогућимо доношење уредаба са законс-ком снагом. Ишли
см>о само линијом доношења уредаба за извршење закона. Без тога се
не би могла установити и остварити акција једног извршног органа као
што je Извршно вијеће и цио механизам наше организације. Уостадом,
управо зато што смо заузели такав 1став о уредба.ма са законском снагом, зашто не бисмо били опрезни у погледу уредаба за извршење закона. Зашто « за те уредбе ле бисмо створили механизам ikoји би указивао Скупштини односно посланицима на једну незакониту уредбу.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Зато што o io тамо
ограничили његов домен да бисмо овдје дали ширу иницијативу, a не
да ис.тупамо одмах са неповјерењем.
Претседник: Ту ice не ради о неповјерењу уопће, него о лринципијелном становишту.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Ja не (мислим на неповјерење према људима него на неповјерење према инсггитуцији, да
се унапред јавља неповјерење према Савезном извршном вијећу као
да je то институција која ће кршити законитост. Не видим да су нам
потребне посебне норме које ће бдити над законитошћу рада те институције. Зашто морамо увијек имати неку државну инсггитуцију која
ће вршити контролу?
Др Јерко Радмиловић: Мени не смета механизам моји ће омогућити
да :се створи ван саме Скупштине снага која може водити рачуна о тој
замонитости.
Душан Диминић: Друг Гершковић je правилно констатирао да су
владе релублика доносиле незаконите уредбе; ча»м су доношени и
неуставни закони. Tora je било. Зашто се не бисмо из тога искуства поучили и по-ставили један принцип, — логотову 'кад већ no риј-ечима
друга Герижовића то постоји, само што није разјашњено, — и дали
могућноот народним посланицима да <се лакше оријентишу и да се
лашпе боре против неза1конитости. Друго су биле позиције Владе од
позиција Извршног вијећа.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Друга je свакако позиција Извршног вијећа од позиција Владе. Влада je била више извршни управни орган, a Окупштина ј-е амање-више лотврђивала. To je
сасвим друга позиција од позиције која се сада даје Извршном вијећу.
Ja мислим да би било најбоље да другови народни посланицп који
се тога држе даду кош<ретне лриједлоге, na бих се ja конзултирао са
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предсједником Савјета за законодавство н ако се он сложи с тим могли
бисмо дати амандман.
Претседник: Ja мислим да би било добро да прије тога другови
који желе да изнесу своја мишљења о овој ствари то када учине. Ако
^аквих нема, онда биомо могли приступити гласању о приједлогу Владе
са амандманом, или да резервишемо тај члан да ice друг Гершковић у
међувремену (консултује.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Мени није јаоно гдје
треба и какву формулаиију ставити. Мене интересира мишљење другова о том питању. Да ли тај амандман има значење за чла« 80., или
84 или неки други члан, rro треба рећи. Нека другови поотаве конкретан
приј.едлог.
Душан Диминић: Ово би прије важило за члан 68, с тим што бишо
то дали законодавним одборима да га продиокутују. Ja бих у члану 68
у петом 'ставу додао ријечи „жао и уредбе“.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: To je нешто сасвим
друкчије од онога што сте лредлагали.
Душан Диминић: Ja мислим да није.
Повереник: Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Добро, шта ће бити
■сa ikон сек,вe нцам a ?
Душан Диминић: Скупштина доноси одлуку.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Ja нисам против т>ога
да о томе расправља Комисија, ма да je то непотребно рећи. To можемо
убацити. Али мене занима шта ће бити са посљедицама.
Душан Диминић: Ако Скупштина констатује незаконитост уредбе,
логично je да ће стредложити да «се она укине. Може да се деси да Скупиггина констатује неза'конитост једног члана уредбе, и ако се Извршно
вијеће '.сагласи да тај члан у читавом шстему уредбе није битан и прими
његову измјену, не мора да се повлачи читава уредба.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Кад говоримо о оцјени
сугласности савезних и републичких закона имамо норму. Шта ће бити
ако нису сугласнн. Примјењиват ће се савезни закон. Али, није речено
шта ће се догодити ако се дсонстат-ира 'незаконитост уредОе.
Др Макс Шнудерл: Примењиваће се закон.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: To значи да убацимо
v члан 80 ,,у случају несугласности уредбе са законом, 'при^јењује се
закон“.
Др Јерко Радмиловић: Наше уредбе за извршење закона биће далеко шире него што ће бити закони због чијег >се извршења оне доносе.
A ko 'кажемо ту формулацију, у случају разми-моилажења да ће се при-

мјењивати за>кон, ,то значи да смо- рекли да ce неће ништа примјењивати. Конкретно, ми смо донијели обимне законе, напримјер, Закон о
социјалном осигурању. Али, док иису изашле уредбе о провођењу ггог
закона, ниједан грађанин наше земље није могао да остварује ,та своја
права, јер толико je било неразрађених питања да je тај закон остао
непримијењен све до.тле док нису изашле уредбе о провођењу закона.
Повереник Владе ФНРЈ др Ј1еон Гершковић: Мени je јасно да а.ко
убацимо ма «какву нову формулацију да ће доНи до апсурда. Aiko убацимо ову формулацију у чл. 68., онда ce поставља питање консекБенца.
Др Јерко Радмиловић: У случају несагласности Народна :окупшФина
позваће Извршно вијеће да уоклади своју уредбу са постојећим законом.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: To je проиивно
ономе што je говорио Диминић. Друго je оно о чему je малоприје било
говора: ,,у случају несугласности уредбе са законом (Примјељују ce
закон“, a друго je ово urro ти .кажеш. Ja ice ca тим слажем.
Душан Диминић: Из овога излази да Извршно вијеће мора обавезно да наотоји да људи раде да ce ггај закон примијеии.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Ja вас молим да дате
приједлоге за формулаиију.
Др Јерко Радмиловић: Ово друго може да дође у чл. 84. Народна
скупштина позива Извршно вијеће да з^оклади уредбу са постојећим
законом. Ja мислим да je rro јасно.
Претседник: Хтио бих да кажем да су у овој диокусији многе
ствари разјашњене. Ja сам убијеђен да овај (Нацрт даје толи-ко могућмооти и различитих форми за рад наше Скупштине, за рад органа, и лзвршних и управних, да je могућно развигш и те како .конструкггивну
праксу и даље изграђивати наш усгавни и друшпвени поредак.
За мене je ово објашњење друга Гершковића, који каже, ако дође
до такве сш уације ми можемо на други начим рјешавати, напримјер,
помоћу чл. 84, и тиме сггављати у погон одбор Скупштине, веома задовољавајуће. Ова Устав даје широке могућности да ce развије таква
пракса у раду Осупштине и Извршног вијећа какву he захггиј евати развој
друштвених одноеа у земљи.
По мом мишљењу ради ce о томе, да ли je цјелиеходно да ce и у
питању оцјене сагласноеш уредбе са законом изрази иринцип да je
Извршно вијеће орган Окупштине, принцип јединства власти. Питање
доношења уредаба најкаракЈгеристичније je личање на >коме може да
дође до изражаја какав треба да буде однос између Скупштине и Извршног вијећа. Овдје ce ради о принципу.
Да не бисмо на пречац одлучивали, ja бих предложио да ми ово
одложимо за сутра, да другови размисле о свему, тако да можемо да
формулишемо амандман a да ce друг Гершковић у међувремену консултује. (Слажемо -се).
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Према томе, члан 80 je резервисан.
Прелазимо на члан 81.
Секретар чита члан 81.
Др Иво Сунарић: У лоследњем отаву овог члана <каже ce да су
преггседници извршних већа народних релублика no положају чланови
Савезног извршног већа. Да ли поред оних 45 чланова већа долазе и
ових шест.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Ако желите ja могу
објаснити.
.
'• » :
Претседник: Мислим да овдје не долази у обзир федератшни
принцип.
/
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Онда сте тратив
норми овог става.
Претседник: Ja мислим да je добро да претсједниии извршних вијећа народних република буду чланови Савезног нзвршног вијећа. To
je добра ‘Сггвар. Ту ce ради о координацији рада a не толико о спровођењу принципа федерације. Само ce поставља питање, да ли ће претсједници републичких извршних вијећа моћи да врше своје дужностн
чланова Савезног извршног вијећа, јер ће они, гледајући ове одредбе,
имаги и друге функције у републици. Извршна вијећа биће радна, a
не репрезентативна тијела. Ja 'сумњам да he претсједниии републичких извршних вијећа моћи редовно да учествују у рзду Савезног извршног вијећа.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Долазит ће кад сматрају за потребно да дођу.
Др Јерко Радмиловић: Ова одредба има добре стране, али има и
слабосш. Слабост je у томе што je тамо речено да Савезно извршно
вијеће одговара Скулштпни било 'колекггивно било индивидуално. Међутим, ми имамо овдје и ту ситуацију да ови чланови не могу бити
подвргнути 1салкцијал1а Окупигшне. Народна акулштина не може их
искључипи без обзира 'колтко су лривржени раду. Они су уопће неодговорни Народној скупштини. Они могу да раде шта хоће, јер су чланови Савезног извршног .вијећа no свом положају.
Претседник: Овдје ce поставља питање како ће ти људи из република моћи да обављају дужности у Савезном извршном вијећу. Ja
CMarrpa'M да he Извршно вијеће бигги оперативно и да he стално радити.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Али, у пленуму не
he бити увијек 51 човјек.
Претседник: Савезно извршно виј-еће he имати свакодневно послове. Јер, треба да 'Cie' заузме став или дискутује о разним економоким
питањима, рецимо поводом новог економоког система, или о слољно367

политичким литањима, итд. Савезно извршно вијеће мораће свакодневно
да ради.
Вељко Зековић: Сваади члан не мора због тога 'све вријеме да седи
у Београду да би учествовао у дисжусији о неком важном питању. Он
може ito лиггање да шроучава и у својој републици, не мора коикретно
да ради ни у једном одбору, ik,oји ће разрађива.ти касииј-е то -питање.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Bu знате да у Президијуму постоји шест потлредсједника и да су тих шест потпредсједника via facti политички представници република. Према томе, једна
таква одредба je немогућа. Потпредсједници који >би били релрезеггтанти, они би онемогућили организацију Извршног вијећа као радног
тијела.
Претседник: Ако овако гледамо на 'ствари, онда je федерација непотребна. Ja ту видим само питањФ функционисања нашег извршног
аларата. Taj принцип репрезентације апсолутно не долази у обзир.
Др Иво Сунарић: Да ли ових шест чланова из република улазе у
број од 30 до 45. Ha то тштање ми нисте одговорили (обраћа ce др Гершковићу).
Повереник Владе ФНРЈ др Леок Гершковић: He улазе.
Претседник: Поигто више ,нема примједаба, можемо прећи на наредни члан. Опрастите. Последњи сгав ce брише. Имамо и једну редакдиоку исправку: умјесто ,,-се сасггоји“ треба ставити ,,састоји ce“. To
je у првој реченици. Према томе, прима ли ce члан 82 са овим иамјенама? (Прима).
Прелазимо на члан 83.
Секретар чита члан 84.
Претседник: He бих ре;као
. до новог избора вијећа“, него „до
избора новог Извршног вијећа“.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Субјекат ј<е* Савезно
извршно вијеће и непотребно je стављати Извршно вијеће.
Претседник: Прима ли -ce члан 83? (Прима).
Прелазиж) на члан 84.
Секреггар чита члан 84. '
f
a
Претседник: Редакциска исправка: „дужно je “ умјесто „je дужно .
Прима ли ce члан 84? (Прима).
Прелазимо на члан 85.
Секретар чита члан 85.
Хтио бих напоменути да овдје за доношеше правоваљаних одлука
од сггране Савезног извршног вијећа није лотребан кворум. Ja то само
'

368

'

подвлачим, без приговора. Може пет људи присуствовати сједници na
да се на њој донесу правоваљане одлуке.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: To се мора у Уставу
формално 'комстатирати. Сутра може настати cnop омо тога. Нетко би
могао 'отати на етановиште да ако ове норме не би било, онда би се у
Пословниад могла унијети одредба да Вијеће рјешава обичном већином
присутних и Народна акупштина би могла оспорити законигшсгг и уставHoicrr таквог посла. A ko о во стоји у Уставу, онда Народна 'скупштина
то не може оопоравати. Једино би >се могло лродискушрааи у погледу
Уредаба. Предвиђено je да je за доиошење уредаба потребна већина
гласова чланова. Уредбе не би требало доносити већином лрисутних.
Иначе теоријоки мо-гла би се уредба донијети и са три гласа. Овом одредбом 'претпоставља се да je Извршно вијеће тијело које je политички
одговорно, то je политичко питање и литање одговорности сваасог поЈединца да ли ће долазити на 1С'једнице или не. Било би формалистиччси
и 'Непотребно одређивагги и<ворум. Сваки je члан 'позван и дужнос.т му
Je да редовно долази, иначе носи одговорност'као да je био и присутан.
Друга je с.твар за уредбе. Ту je «ипак потребна .квалифшшрана већина.
^ том правцу могла би се донијети једна допуна, т. ј. да je за доноШење уредаба потребна већина чланова.
Претседник: Онда ja разумијем сгтав други овако: „рјешава већиНом гласова пријсутних чланова“.
Др Милорад Влајковић: Треба 'ставити један члан преко половине.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Мислим да не треба.
^едино за уредбе тражи се већина евих чланова. У Уставу се каже да
не мора биги присутна.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: To не пише у Усггаву.
Претседник: Пише у новинама сваког дана.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Суштина саме ствари
Je у томе: Извршно вијеће политички одговора у ијелини за свој рад
Народној акулштини a ikак.о ће оно «свој рад организирати то je његова
ствар. За1то не би требало о томе уносити круте одредбе у сам Устав.
Претседник: Чим има 40 до 50 људи, онда се заиста лос.тавља питан>е, да ли je цјелисходно одређивагги кворум. Да ли да останемо при
°воме.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Ja ово „присутних“
не бих уносио. Ja бих то брисао. За доношење уредби лотребна je већина гласова свих чланова Савезног извршног вијећа.
Треба промлслити да ли je за уредбе потребна већина чланова.
Да ми све то бришемо. Не цијели члан него овај додатак.
Претседник; Ja мислим да бисмо могли. To je ствар Пословника.
Он иначе иде пред Окупштину. Остаје овако 'KaiKo je предложено, a
24
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Пословнмк ће ријешити те разне ствари. Чак нисам сигуран да ли je
овај члан и потреба«. Шта нам je потребан тај члан <када он усггвари
ништа не исаже?
Шта ће бити ако се 'споразу.меју телефоном, a не на сједници?
Др Макс Шнудерл: Први став je потребан, али други став ниј-е.
Повереник Владе ФНРЈ др Леон Гершковић: Да се први став
члана 85 споји са чланам 86 и да уђе 4<ао његов лрви став, a други став
брисати. Jiep, и онако, имамо одредбу да уредбом рјешава о сво.ме пословању a та уредба иде пред Народну 'Окупштину. Ja опегг мислим на
то-да ако би се Пословнзиком ријешило то питање могао би нетко приговорити да иисмо отворено ту ствар у Устав ставили и да je тиме дух
Устава дерогиран. Зато је најбоље да остане овако.
Претседник: Чим нешто бришемо или умећемо одмах се појасљују
нова питања. Зато je најбоље ос-тавиги овако како je стилизовано.
Према толге, можемо даље. Ha реду je члан 86.
Секретар чита члан 86.
Повереник Зладе ФНРЈ др Леон Гершковић: Овдје и.мамо једну
техничку измјену: умјеото „законаких приједлога“ треба ставити „приједлога закона“.
Претседник: Да ли се прима овај члан са том измјеном? (Прима).
Прелазимо на члан 87.
Секретар чита члан 87.
Претседник: Има ли примједаба? (Нема). Прима ли се члан 87?
(Прима).
Прелазимо на члан 88.
Секретар чита члан 88.
Претседник: Имамо технич.ку исправку: у другом отаву умјесто
„■c“ треба ставити ,,са“ .
Има ли још примједаба? (Нема). Прима ли се члан 88 ? (Прима).
Данашњу сједницу закључујем, a слиједећу заказујем за сурра у
9 часова.
(Седница je закључе-на у 19,45 часова).
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57 sednica

f

(4 januara 1953)
Početak u 9,10 časova.
Pretsedavao pretsednik Zakonodavnog odbora dr Josip Hrnčević.
Pretsednik: O tvaram 57 sjednicu. Molim druga sek retara da izvrši
prozivku.
Sekretar dr Jerko Radmilović vrši prozivku.
Pretsednik: Prozivkom je utvrđeno da im amo kvorum.
Molim druga sek retara da pročita zapisnik prošle sjednice.
Sekretar čitaj zapisnik 56 sednice od 3 januara.
Pretsednik: Ima li prim jedaba na zapisnik? (Nema). Zapisnik se
ovjerava. Im ate li, druže Gerškoviću, priprem ljene form ulacije za rezervisane članove?
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Nemam. Ja mislim da
ih form uliram o u -redakc’onoj komisiji, jer pitanje je šta je izmijenjeno
u drugom odboru. Zato je najbolje da to zajednički uradim o a ne da
se dvaput radi.
Pretsednik: Da li ste, druže' Dimimću, pripremili am andm ane ,na
član 84.
Dušan Diminić: Jesam . To bi bili am andm ani na dva člana: jedan
na član 68 , a drugi na član 84. A m andm an na član 68 glasi (č i t a).
Komisija proučava i prijedloge podnesene Skupštini za ocjenu za
konitosti uredbi koje donosi Izvršno vijeće i u svom e izvještaju dom o
vima daje svoje m išljenje o tome. Prijedloge može Skupštini podnositi
svaki narodni poslanik, narodni odbor, izvršno vijeće narodne republike
i Savezni vrhovni sud.
To bi bio am andm an na član 68 .
A m andm an na član 84 podnijeće dr Radmilović.
Pretsednik: Da li je to vaš zajednički am andm an?
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Dušan Diminić: Zajednički.
Dr Jerko Radmilović: Ja ću pročitati am andm an u vezi člana 84
pod 4, koji glasi (č i t a ) :
U slučaju razm im oilaženja uredbe sa saveznim zakonom Skupština
će pozvati Savezno izvršno vijeće da u najkraćem roku uskladi uredbu
sa zakonom.
Pretsednik: čuli ste am andm ane. Predlažem da pređem o na r a 
spravljanje o am andm anim a i da se vratim o na čl'. 68 i čl. 84. Da li se
slažete? (Svi se slažu).
Ko traži riječ?
Velibor LJujić: Znači kom isija neće biti obavezna da proučava
saglasnost sv ak e uredbe sa zakonom , nego ako se komisiji podnese
predlog, onda će ona to učiniti?
Dr Jerko Radmilović: Da.
Velibor Ljujić: Ja bih ovakav am andm an m ogao i -primiti, ali
mislim da je u ovakvoj redakciji suvišan jer se to razum e, .pošto ova
komisija to u svakom slučaju čini na predlog nekog narodnog posla
nika ili nekog d ru g o g koji bi osporavao zakonitost uredbe. Prem a
tome, mislim da bi komisija ili neki drugi o rg an N arodne skupštine
uvek sv ršav ao taj posao ii, zbog to g a bi taj am andm an trebalo odbaciti.
Dr Maks Šnuderl: Ja mislim da n ije tako. Bez ovakve odredbe
komisija bi kazala da nije nadležna za to. M ora biti ta nadležnost pro
pisana, m ora joj biti d ata po sam om U stavu, inače komisija ne bi mogla
sam a od sebe da d aje mišljenje u pogledu saglasnosti zakona sa ured
bam a Izvršnog veća.
Velibor Ljujić: Za m ene nije važno da to svrši komisija, nego
bilo koji skupštinski org an .
ч
Dr Maks Šnuderl: Mi nekom o rg an u to m oram o dati, a am andm a
nom je d ato komisiji. Ja se slažem sa ovim am andm anom , jer sm atram
da je to dobro.
Dr Ivo Sunarić: Ako bismo to dali Komisiji, onda ona gubi k arak 
ter koji ima, jer bi to trebalo d a bude Komisija za tum ačenje z a k o n a ...
Dušan Diminić: A i za ocenu sag lasn o st’.
Dr Ivo Sunarić: Ovde je Komisija za tum ačenje zakona.
Dr Jerko Radmilović: Težište je n a tum ačenju zakona, a ovo je
usputno i to se retiko događa.
Pretsednik: Ako sam dobro razum io, vi postavljate pitanje, da li
ocjena treb a da se da Komisiji za tum ačenje zakona Ш Zakonodav
nom odboru.
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Dr Ivo Sunarić: Slažem se da bude Komisija, ali ona onda dobija
drugi k arak ter, pai pošto je to Komisija za tum ačenje zakona trebalo
bi joj m enjati naziv.
Dr Maks Šnuderl:
6a glasnost.

Ona taj k arakter dobija
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time što ocenjuje
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Pretsednik: Ne ocjenjuje saglasnost, nego razm atra stv ar i pre
dlaže onom e ko je nadležan da ocijeni saglasnost.
Molim druga Geršković a da se dzjasni.

iJE.
IG.Z,

Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ja se ne bih defini
tivno izjasnio o prihvaćanju ili neprihvaćanju am andm ana ,p ošto se
m oram konzultirati sa Predsjednikom Savjeta za zakonodavstvo. Inače
meni se čini da bi. se čak i mogli prim iti u nešto ispravljenom tekstu.
Za mene ovaj tekst koji su drugovi predložili ima sam o to značenje
da se naglasi da se na neki način 'ispita zakonitost uredaba, ali mislim
da se time ništa novo ne doprinosi, jer su sve te mogućnosti postojale
i po sadašnjem tekstu U stavnog zakona, sam o što se nije izričito o
tom e kao problemu govorilo. Sam o utoliko ovaj am andm an ima neku
vrijednost za popunjavanje teksta U stavnog zakona. M eđutim, kao
što sam rekao, ne bih se m ogao definitivno izjasniti, jer se m oram k o n 
zultirati sa Predsjednikom Savjeta za zakonodavstvo i molim da se
rezervira prihvaćanje ova dva am andm ana.
Pretsednik: Da li se slažete? (Svi se slažu). Prelazim o na ponovnu
diskusiju o čl. 80 koji sm o rezervisali.

ш

n je :

Dr Jerko Radmilović: Sad nem a ništa više o tom e da se kaže.
Pretsednik: Stavljam n a glasan je ovaj član. Ko je z a, neka digne
ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko - p r o t i . v ? (Nema). Ustanovljujem
da je član 80 prihvaćen.
Prelazim o na pretres čl. 89.
Sekretar čita član 89.
Dr Ivo Sunarić: Pošto je u jednom od ranijih predloga bilo u
glavi o Saveznom izvršnom veću uneseno da postoji i Komisija za
računsku kontrolu, mene bi interesovaJo koji su razlozi bili da se to
napusti.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Nemoguće je ustavno
reguliranje posebne komisije zato što je pitanje da li će se baš ta forma
računske kontrole ili neka druga uvesti. U predloženom tekstu uredbe
komisija je unesena kao kom isija, sam o se stalo na stanovište da to
nem a smisla unositi u U stav kao stalnu formu.
Ja bih saopćio nekoliko tehničkih izmjena. U stavu 1 , u drugom i
trećem redu brišu se riječi »savezni«. — U stav u 2 , tekst poslije riječi
»skupštine« treba da glasi: » . . . uredbe i druge akte Saveznog izvršnog
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viijeća kad je njihovo izvršenje stavljeno u nadležnost federacije«. —U trećem stavu, drugi red, briše se riječ »državne«.
Pretsednik: Ko tra ž i riječ? (Niko se ne javlja). Pošto se niko ne
javlja, molio bih druga G erškovića da nam navede nekoliko sam o stal
nih uprava., zat«m upravnih ustanova i drugih sam ostalnih o rg an a
uprave, da bi o v aj tekst bio nekako življi, da bi bio konkretniji. Šta su
se k reta rijati to znam o, ali da vidimo kakva je razlika između sam o 
stalne uprave, upravne ustanove i sam ostalnih upravnih org an a, da
se na konkretnim prim jerim a objasni.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Sam ostalne uprave to
su, na prim jer, U prava pom orstva, Geodetska uprava. To su organi
uprave koji se osam ostaljuju, koji nisu u okviru ni jednog državnog
sek reta rijata. One bi bile po rangu i po svom e značaju odm ah iza
držav n o g sek reta rijata, ako bi' se o ran g u uopće moglo govoriti.
U pravne ustanove, to su o rganizacije koje vrše određenu stručnonaučnu ili tehničku službu za sistem državne uprave, al' nisu izvan sar
m og sistem a državne uprave nego su u njem u, jer neposredno vrše
tehničke ili stručno-naučne poslove za državnu upravu, kao što su, na
prim jer, Zavod za planiranje ili Statistički zavod. To su ustanove koje
po k arak teru rada, str učno-metodološkog, nem aju, po pravilu, nekih
funkcija uprave il; nešto slično kao organi državne uprave, ali svoj
rad isključivo obavljaju za državnu upravu, jer priprem aju određeni
m aterijal za rad državne uprave.
Sam ostalni o rg an i uprave bili bi razni o rgani koji se ad hoc osni
vaju kao uredi, biroi, i t. d. Na prim jer, to bi bila Komisija za sta n d a r
dizaciju, ili Komisija za personalnu službu ako se osnuje.
Drugi sam ostalni organi uprave, po intenciji ovog zakona, za
razliku od dosadašnjeg faktičnog stan ja državne uprave, ne treba da se
uklope u jedan ili dva o rg an a nego će u budućnosti v jero jatn o biti
tendencija s tv a ra n ja većeg broja sam ostalnih, ali m anjih po rangu —
da tako kažem — o rg an a uprave, tako da se i odgovornost, i sam ostal
nost i inicijativa što više prošire, jer tu je,' na kraju, Savezno izvršno
vijeće koje d aje sm jernice za cjelokupan rad državne uprave. P rem a
tom e, za jedan ovakav, kako bih rekao glom azan ap arat koji bi ruko
vodio svim poslovima d ržavne uprave, jedan ili dva o rg an a više nije
baš neophodno potrebno. U prvo vrijem e v jero jatn o će s e zadržati ovaj
sistem donekle m anjeg broja o rg an a koji je danas, .ai kasnije će se v je
ro jatn o razvijati i proširivati taj sistem , n arav n o u okviru federacije.
Pretsednik: U stavu 3 ovog člana kaže se: »Općim saveznim za
konom može se neposredno izvršenje saveznih zakona staviti u n a 
dležnost saveznih o rg an a uprave sam o kaid je to od općeg m teresa
za sve narodne republike«. Ne znam da li je to u vezi sa propisima da
se opći zakon sam neposredno n e prim jenjuje n eg o propisi koje na
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osnovu općeg zakona donese republika, osim ako on' kaže da se ima
neposredno primjenjivati-.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: M isao ovog člana je
u tom e da, ako se dovede u vezu sa am andm anom u stavu 4 » .. . u ne
posrednom izvršenju zakona sav ezu 5 organi uprave donose upravne
akte, poduzimaju upravne radnje, i donose propise na koje su ovla.šćeni«, pošto oipći zakon regulira gotovo isključivo m ateriju koja nije
U nadležnosti federacije nego u nadležnosti republike. Opći zakon ure
duje sam o jedinstvo principa društvenog sistem a. Premai tome, savezna
funkcija jest zakonski formulirati principe. Izvan toga, ,u m ateriji koja
je općim zakonom propisana, federacija nema nikakve nadležnosti i<
zato njeni organi ne mogu biti organi prim jene ovakvog zakona.
U ovom stavu »općim saveznim zakonom može se neposredno
izvršenje saveznih zakona staviti u nadležnost saveznih o rg an a uprave
sam o kad je to od općeg interesa za sve narodne republike« mislilo se
na osnivanje, ako bi jednom b:k> potrebno, n a prim jer, jednog saveznog
univerziteta, ma da to vjerojatno, ne će biti, ili neke druge visoke kul
turne ustanove. Ako bi to bilo od općeg interesa onda bi savezni organ
trebalo da bude nadležan za neposredno izvršenje zakona. U drugom
slučaju nikada. To je sim sao ove odredbe.
Pretsednik: Iz ovog slijedi da je to u vezi s onim što sam rekao,
da se opći zakon ne prim jenjuje neposredno osim kada se izrikom kaže
da se prim jenjuje.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ovdje bi se još moglo
postaviti pitanje da li to n e b 5 važilo i za druge zakone. M eđutim, d ru g 5
stav kaže: »Savezni organi uprave neposredno izvršuju zakone i druge
akte Savezne narodne skupštine, k ao i uredbe i druge akte Saveznog
izvršnog vijeća u onim poslovima čije je izvršenje stavljeno >u nadle
žnost federacije«, a u nadležnost federacije stavljeno je, kao što se
sjećate iz člana koji govori o federaciji, sam o ono što se odnosi na
vanjske poslove, državnu bezbjednost i neke poslove jedinstvenog pri
vrednog sistem a.
Mehmed Hodža: Ovde se kaže »upravne ustanove«. Da li bi tre 
balo kazati »sam ostalne upravne ustanove«, jer su o n e sam ostalne.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: One nisu sam ostalne.
Mi razlikujem o sam ostalne uprave od upravnih ustanova. O ne će to
vjerojatno biti. U pravne ustanove im at će službeničku upravu kao svaki
Upravni organ. U tom e je b'tna razlika između sam ostalne ustanove
i upravne ustanove.
Pretsednik: Ja bih stavio opću primjedbu. Bilo b’ poželjno da naši
zakoni i propisi budu razum ljivi za građane. O vako treba zaista, imati
neko specijalno znanje da bi čovjek m ogao da vidi šta stoji iza propisa
jednog člana.
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Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: To nije nedostatak
U stavnog zakona, nego nedostatak razvijenosti našeg sistem a. U U stav 
nom zakonu n e m ože svaka p o jav a hiti objašnjena. Kad kažem o
sam oupravna 'privredna organizacija, onda se postavlja pitanje šfta* je
to sam oupravna privredna organizacija. Ali, kad kažem o sam ostalna
ustanova, onda nitko n e zna, jer sistem nije razvijen. Bilo bi pogrešno
kad bi se ovdje sv e to definiralo.
Mi sm o imali neke form ulacije d htjeli sm o da u republičkim u stav 
nim zakonim a definiram o šta je to sam ostalna, ustanova, pa sm o dobil’
tri definicije, te je to propalo.
Pretsednik: U U stav n e spadaju takve definicije. To je stv ar
nauke. Ali, treba da se kaže da se ustanovljuju takve i takve ustanove
sa takvim i takvim zadacim a. Onda će to ljudima biti jasno. M oram o
priznati da je za razum ijevanje ovog U stavnog zakona potrebno pri
lično veliko znanje. Prosječno uzdignut građanin n e može sam da ,pro 
tum ači sv e ovo, a trebalo bi da dobro razum ije U stavni zakon. Jedan
od takvih članova, teško razum ljivih, jeste i o v aj 89 član.
Ima li još prim jedaba? (N em a). Prim a li se? (Prim a). Ko je
p r o t i v ? (Niko). Prelazim o na član 90.
Sekretar čita član 90.
Pretsednik: Im a li prim jedaba?
(Prim a). Idemo dalje.
Sekretar čita član 91.

(N em a).

Prim a li se član 90?
• •

Dr Maks Šnuderl: U članu 91 kaže se da se državni sek retarijati
osnivaju zakonom . M eđutim , u članu 92 taksativno su nabrojani d r
žavni sek retarijati. Ja mislim da bi treb alo reći da se osnivaju »nov'«
državni sek retarijati, kako bi bilo jasnije.
Dr Jerko Radmilović: M ožda bi bilo bolje reći: »Državni se k reta
rijati osnivaju se i m ijenjaju zakonom «.
Pretsednik: Državni sek retarijati koji su predviđeni m oraju da
se osnuju.
Dr Maks Šnuderl: T reb a reći da se osnivaju novi sek retarijati i
da se mogu osnovati sam o zakonom .
Dr Ivo Sunarić: Ako o vako ostane, to znači da se ne m ogu ukidati
niti m enjati.
Dr Jerko Radmilović: Onda se m ože reći: »Državni sek retarijati
osnivaju se, m ijenjaju i ukidaju sam o zakonom «. To je moj prijedlog.
Dr Maks Šnuderl: To nije dovoljno. Treba reći »Novi državni se 
k retarijati. . .«. Mi kažem o da se državni sek retarijati osnivaju zak o 
nom, a svi sek reta rijati su već nabrojani u članu 92! U tom e jeste
suprotnost.

Pretsednik: M ožda ćemo još neke državne sek retarijate da osnu
jemo. Možda ćemo, na k raju krajeva, S ekretarijat za poslove budžeta
i državnu adm inistraciju razdijeliti. Ovdje se radi jedino o pitanju p ro 
m jene i osnivanju novih sek retarijata. Može da dođe i do nekih reo r
ganizacija, te bi trebalo o tom e voditi računa.
Dr Ivo Sunarić: Treba dati m ogućnost da se postojeć; mogu izdvo
jiti ili spojiti.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Gerškovič: Možda bi bilo bolje da
član 92 postane drugi stav člana 91 pa da se kaže: »Državrn sekreta
rijati. osnivaju se za vršenje poslova jedne ili više grana uprave ;z n a
dležnosti federacije«, i dalje, »Novi državni sekretarijati osnivaju se,
spajaju i ukidaju zakonom«. A, ova dvaj druga stava staviti u član 92
o sam ostalnim upravam a. U tom slučaju im at ćemo državne sek retari
ja te jasno određene u jednom članu.
Pretsednik: Stavljam na diskusiju član 91 u ovoj novoj redakciji.
Dr Ivo Sunarić: U vezi člana 92 gde se n ab rajaju državni sekre
ta rijati, ja 'bih molio druga Gerškovića da da obrazloženje: zašto se išlo
za tim d;aj se poslovi budžeta i državne adm inistracije spoje u jedan
državni sekretarijat.
Pretsednik: I da objasni šta su poslovi državne adm inistracije.
Poverenik Vlade FNRJ dr Lon Gerškovič: Svakako da je osnivanje
ovog sek retarijata bilo potrebno radi autoriteta budžetskih poslova i
značaja budžeta bez obzira na opseg poslova. Poslovi su veći oko
predlaganja i sastav ljan ja budžeta, a pored toga obavljaju se i poslovi
zaštite imovine u inozemstvu, poslovi kontrole, dotacija organizaci
jam a, zatim poslovi oko likvidacije ustanova koje su budžetske i t. d.
Po opsegu svojih poslova, to nije neki n aročito veliki .posao .pošto sa 
vezni budžet nije općedržavni budžet koji uključuje budžete republika
nego se naš budžet odnosi na saveznu adm inistraciju.
To se svodi na budžetske poslove, a budžetski poslovi, tiču se
adm inistracije, to jest, kako se troši u adm inistraciji saveznit budžet.
To znači posao sistem atizacije, osobnih rashoda, personalnih i m aterijal
nih rashoda u državnoj adm inistraciji. Prem a tome, -pored poslova s a 
stav ljan ja budžeta Akontrole izvršenja od stra n e budžetskih o rg an a, ima
neprestano da kontrolira pravilnost trošenja budžetskih sredstava, da
ispituje da li je ta državna adm inistracija skupa ili jevtina, dia- У ima
previše ili prem alo službenika, da 1: je bilo nepotrebnih izdataka i t. d.
U kratko: jedan od zad atak a tog sek retarijata je u tom e da ide na jevtiniju adm inistraciju, te iz toga rezultira jedan od osnovnih .zadataka
da se se k reta rijat za budžet bori sa svim organim a državne uprave za
jevtiniju državnu upravu. A ta pitanja su neposredno vezana sa -orga
nizacionim sistem om državne uprave.
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Pored toga, njegov je zadatak da ulazi u sam o praktično ostva
renje organizacionih principa, da vodi računa kako se o stv aru ju uredbe
i zakoni i drugi akti, ali, vodi računa i o praktičnom o stv aren ju onih
pcslova tako zvane sistem atizacije koju sm o imah kod nas u Savjetu
za zakonodavstvo i S ek retarijatu za personalnu službu. Ti poslovi su
vezani po svojoj efikasnosti zbog budžetske kontrole i, prem a tome,
oni su neposredno vezani za budžet. Zbog toga je zam išljeno da sekre
ta rija t za budžet ne bude sam o za budžet, nego da bude. sek reta rijat
koji će se boriti za pravilnu organizaciju rada u državnoj adm inistra
ciji, za pravilnu sistem atizaciju, jevtm iji ap arat i t. d. Jasn o je da se
može boriti za jevtm iju adm inistraciju sam o na bazi štednje, ali to
opet nije uvijek pravilno.
Prem a tom e, ovi sek retarijat: im at će ove zadatke, oni će m o rati
.gledati organizaciju adm inistracije u svoj širini i zato su spojena
ta dva posla u jedan državni sek retarijat.
Ovo o čemu sam govorio nije neki naš izuzetak. To je isto p ro 
vedeno u gotovo svim državam a. Gdjegod je postavljen zad atak borbe
za jevtiniju adm inistraciju to je povezano sa borbom za budžet. To
isto im am o u svim tipovima drža.va koje postoje. Čak i mi koji sm o
imali odvojenu sistem atizaciju u Savjetu za zakonodavstvo i P erso 
nalnom sek retarijatu , morali sm o uvijek u tim poslovima sarad iv ati
sa ljudima koji su radili nai budžetu zato što bez njih ne bismo bili
efikasni. S d ru g e stran e, oni nisu mogli sastav ljati budžet be.z naše
sa radnje.
Pretsednik: Meni su jasni ti zadaci. Ipak m ora biti jedan sistem.
K roz tu adm inistraciju m ora da provijava jedan jedinstveni sistem .
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: D ržavni sek reta rijat
za budžet im at će neke poslove i u odnosu p rem a republikam a u koliko
se tiče jedinstvenog sistem a.
A'li, ja bih vas upozorio na jedan stav o Saveznom izvršnom vijeću
u kom e se kaže: »utvrđuje opća načela za organizaciju i poslovanje
o rg an a državne uprave i sam oupravnih ustanova«. P rem a tom e, S a
vezno izvršno vijeće d at će opća načela. Ali, briga trebai da bude vo
đena od 1 stran e S ek retarijata za budžet.
Pretsednik: Poslije ove diskusije m ožem o sm atrati da su prihva
ćeni čl. 91 u novoj redakciji i čl'. 92, k oji je sada sastavljen iz bivših
stavova 3 i 4 čl. 91. (Tako je).
Prelazim o na član 93 .
Sekretar čita član 93.
Boško Šiljegović: Šta znači »yrše ovlašćenja«?
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Kada se raspoređuje
nadležnost onda se kaže da je državni sek re ta rija t nadležan za to i to.

Prem a tome, te nadležnosti koje im a državni sek retarijat vrši državni
sekretar. Ja razum ijem zašto drug Šiljegović prigovara, ne ide mu
»vršiti ovlaštenja«.
Dr Edhem Čamo: Rade u okviru ovlašćenja.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: M oglo bi se izmije
niti: »koji sam ostalno vrše poslove za koje su ovlašteni državni sekre
tarijati. ..« . Ma da se upotrebljava j »vrše ovlaštenja«. Možda je ipak
ovo preciznije »vrše poslove«.
Dr Ivo Sunarić: Zašto ne-bism o jednostavno rekli »državni sekre
tari vrše poslove za koje su o v lašćen i..'.«
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: To ne, ispalo bi da su
ovlašteni državni sekretari a .ne državni sekretarijati.
Pretsednik: Ima li još prim jedaba? (Nema). Prem a tome, član 93
je prim ljen sa predloženom izmjenom.
Prelazim o n a član 94.
Sekretar čita član 94.
Dr Ivo Sunarić: Da li je uopšte potreban ovaj treći stav iu čl. 94:
»D ržavni sek retar ima pravo i dužnosti da u okviru nadležnosti...«
Ja mislim da on i bez ovoga stav a isto tako može ukazivati. On sam o
ukazuje Izvršnom veću. Mislim da nije potrebno U stavom garan to v ati
to pravo.
Dr Jerko Radmilović: Ne sam o pravo nego i dužnost da organizuje kontrolu preko njčh.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Sada drug Sunarić
upotrebljava argum entaciju suprotnu onoj kod komisija. Tam o ste
isticali da je potrebno naglasiti da je ovo kom petencija jedne komisije.
O vdje se htjelo naglasili da je njegov posao da pazi na provo
đenje zakona od stran e »uprave, da on bude inicija/tor koji će postavljati
ta pitanja. Ja se slažem s vam a da ort to može i bez toga. Ali mu se
ovim daje jasnija fiiz'onomija. N aročito kada se radi o odgovarajućim
m jeram a. On treba da na temelju tog svog kontakta vidi kakve m jere
treba da upotrijebi. Kada to ne bi bila njegova nadležnost onda bi tre
balo kod Izvršnog vijeća da bude neki ap arat koji bi to vršio.
Dr Ivo Sunarić: On bi to m ogao vršiiti i bez toga.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Sigurno- da bi mogao,
ali mu fizionomija ne bi biliai jasna.
Pretsednik: Pošto više nema diskutanata, pitam prima li se član
94? (Prim a). Član 94 je primljen bez izmjena.
Prelazim o na član 95.
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Sekretar čita član 95.
Ja bih nešto .primijetio. U st. 3 govori se o torne da državni sek re
ta r m ože .prenijeti na potsekretara pojedina svoja ovlašćenja. Dakle,
pojedina svoja ovlašćenja iz šireg kruga njegove nadležnosti. M eđutim,
u drugom stav u se kaže da ni sam o Izvršno vijeće ne m ože d a prenosi
na rukovodne službenike posebna ovlašćenja d ata državnim sek reta
rim a, ukoliko na to nije zakonom ovlašćeno. Izgleda m i kao da postoji
neka m ala kontradikcija. D ržavni .potsrekredari su ti rukovodni
službenici.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ima p ra v o drug Radm i
lović utoliko što po svom ran g u v jero jatn o >b> državni potsekretari bili
istog ran g a kao direktori sam oupravnih ii upravnih ustanova. Zato
mislim da se ovdje prenose neka ovlaštenja koja ne može prenijeti ni
Izvršno vijeće osim na osnovu zakona, a n a podsekretare m ože aktom
državnog sek retara, istina u suglasnosti sa Izvršnim vijećem. T am o
ne može n i sam o Izvršno vijeće nego sam o na osnovu zakona a ovdje
može sam državni sek retar. Ako se gleda s te stra n e postoji izvjesna
kontradikcija). No, nije stv a r u tom e, nego se radi o ran g u državnog
sekretara a ne o rangu službenika. Državni sek retarijati po svojoj p ri
rodi m oraju im ati ovlaštenja, na prim jer, za donošenje pravilnika, uputetava, naredaba:, rješenja. P rak sa pokazuje da je nezgodno da sve akte
državnog sek reta rijata potpisuje državni sek retar, kao što je to .potpi
sivao sam o m inistar, nego da je bolje da m ože izvjesna ovlaštenja
prenositi n a podsekretara. M eđutim , uprava n e m ože donositi propise,
osim izuzetno. Nije zato razlika, u tom e da je direktor u nižem rangu
od podsekretara, n eg o što je ustanova u nižem rangu, osim ako to
zakon izuzetno ne propiše. D ržavni sek retari ne će prenositi sv o je p ra v o
donošenja propisa na podsekretara, već će to možda sam o činiti kad se
radi o internim uputstv.ima. To sve nije m oglo biti precizno izneseno,
zato što nem a sm isla sv e .te detalje unositi u U stavni zakon.
Pretsednik: Ne dolazi .li ovdje ona ista prim jedba koju je d rug Šiljegović sitavio na čl. 93 »sam ostalno vrše ovlašćenja d a 'ta .. .«
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ako m oram o vršiti te
izm jene svuda onda sam pro tiv one izmjeine koju sm o lučimlii u čl. 93.
Bolje da o stan e ovako. Istina, m ože se reći: »ako su ovlašteni p o tim
organim a«.
Pretsednik: Zašto bi sv e u jedan kalup stavljali. M ože tam o da
ostan e kako sm o izmijenili, a ovdje ovako.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: M ožem o to još vidjet:
u redakcriji.
Pretsednik: Prelazim o na član 96.
S e k re ta r čita član 96.
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M eni nije jasno kakav sm isao ima odredba d a Savezno izvršno
vijeće podnosi na saglasnost nadležnim odborim a n ačrte onih propisa
koji se odnose na osnivanje i org an iziran je prom jena o rg an a državne
uprave koji povlače izdatke koji nisu predvideni 'budžetom, jer ni sam
Odbor nije u stanju da prom ijeni sadržinu budžeta. Ja razum ijem ovaj
drugi dio odredbe »koji se im aju vršiti iz budžetskih rezervi«.
Pretsednik: Odakle bi se drugdje i vršile?
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: M ože Savezno izvršno
vijeće predložiti takve izm jene da one sam o unekoliko m ijenjaju ono
što je predviđeno budžetom. Tako Savezno izvršno vijeće može predlo
žiti da se ukinu dvije uprave a da se osnuje treća uprava. Izdaci ostaju
isti, ali su drukčije pozicije osobnih i m aterijalnih izdataka. To je jedna
unutrašnja izm jena u budžetu koja ne kvari odnose.
Ovim je indirektno d ato ovlaštenje Saveznom izvršnom vijeću da
u suglasnosti sa odborom m ijenja određene pozicije u budžetu.
D rugo je kad se radi o budžetskim rezervam a. To je osnivanje
potpuno novog o rgana. To je situacija koja će nastupiti kada se bude
dalje organizirala državna uprava, jer će se svi ti izdaci većinom po
krivati iz budžetskih rezervi.
Dr Jerko Radmilović: Opet u ovom članu u trećem redu im am o
»državne uprave«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ovdje može »državne«
ispasti.
Pretsednik: Ovdje se kaže »nadležnim odborima«. To je Odbor
za privredni, plan i finansije. Kakva je tu teškoća kad se govori o odbo
rim a da se ne kaže konkretno koji je odbor. Tako kad govorim o o
odborim a kaže se da postoje Zakonodavni odbor ,i Imunitetni odbor
kao stalni odbori, a drugi se n e pominju. Zato što se n e pominju, onda
m oram o uvijek staviti nadležnom ili tako dalje. Odbor za privredni plan
f, finansije m ora svakako da postoji, zašto ga n e bismo im enom stavili?
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: To pitanje nije za
sada jasno. Mi sm o imali u ranijim nacrtim a n ab rajan e odbore. Onda
бе postavilo pitanje da li će odbori im ati jednu nadležnost u Saveznom
vijeću a drugu u Vijeću proizvođača. Bilo je prijedloga da u Saveznom
vijeću postoji Odbor za budžet, a posebno Odbor za privredne .poslove,
a u Vijeću proizvođača sam o Odbor za privredne poslove koji će .im^fi
pitanje budžeta. Zato' što nismo imali jasnu predodžbu o tom e to nije
ni stavljeno. Nezgodno je da se vežemo Ustavnim zakonom u onom e
što nam još nije jasno. M ožda će ta k o biti u prv o vrijeme, ali ne znam o.
Vijeće proizvođača je nova institucija; još ne znam o kako će se tam o
m orati da radi.
Isa Jovanovič: Kad se kaže nadležni zna se koji je taj odbor.
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Pretsednik: Ipak bi bilo bolje reći jasn o kad se to može.
No, ja bih član 96 primio bez izm jena o kojima sm o govoril?, s tim
što bismo u trećem redu brisali riječ »državne«. (Prim a se).
Prelazim o na član 97.
Sekretar čita član 97.
Pretsednik: O vdje im am o 'izmjena.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: U stavu 1 um jesto
»upravnih o rg an a« staviti »organa uprave«, a u stavu 2 , poslije riječi
»organe uprave« stav iti zapetu.
Pretsednik: Ima lii prim jedaba? (N em a). Prim a li se član 97 sa
ovim izm jenam a? (Prim a).
Prelazim o n a član 98.
Sekretar čita član 98.
Pretsednik: Znači, da ako se hoće istjerati naknada za nezakoniti
rad, onda građanin treba da tuži državu, a kad država bude osuđena,
onda ona ‘ima pravo na regresnu (tužbu prem a službeniku, ako hoće
da je podigne. Samo, ja mislim da je podesnije da u sporu protiv
države treba da učestvuje i službenik koji pričini štetu, jer je to čovjek
koji će davati stv arn e prigovore na tužbeni zahtjev, pošto je on zain
teresiran da se tužba odbije. Ja mislim da u njem u država odnosno
fiskus ima prirodnog saveznika u procesu.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: (»ili protivnika). Ja
mislim da sm o olako napustili stari jugoslavenski sistem , u kom e dolazi
do izražaja to jedinstveno suparništvo i u kom e se jednom tužbom
tuži. Jasno, državi o staje pravo reg resa prem a službeniku. Tu s e spo
rovi vode na taj način da dođe jedan predstavnik M inistarstva finan
cija koji nije niti dovoljne- upućen u spor niti je dovoljno* zainteresiran
i dešava se da d ržav a gubi parnicu .i tam o gdje ne treba da je izgubi.
Meni se čini da je ova odredba unesena stv-arno zbog toga da bi se
jednom našim g rađ an im a omogućilo da efikasno tuže i efikasno dobiju
parnicu protiv države. Ako tuži službenika, onda nem a nikakve koristi
od toga, jer službenik redovno- n e može da plati.
Pretsednik: D ržava ii službenik solidarno. Tako je nekada bilo, a
to nije bilo loše.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: On im a pravo da se
um iješa u spor i to je dovoljno, ali to n e treba reći u U stavnom z a 
konu. G lavno je procesno pravilo. D ržava može i treb a uvijek da »po
stupa lojalno kad uvidi da je stv a rn o nanesena šteta, ali službenik
može da odriče, da izvrdava. U tom će slučaju državaj platiti štetu a
poslije toga goniti odgovornog službenika.
Pretsednik: Ja- znam , to je provedeno i kroz Zakon o narodnim
odborim a, ali kada sam tu stv a r naknadno proučavao i razm išljao vidio

sam dai je ovo rješenje lošije od ranijeg. Dalje, treba tu odrediti rokove.
Znam o kako je sa zastupanjem države. Pošalje se redovno neki nein
form irani referent i suđenje se sam o odgađa, a neko ko je stv a rn o
zainteresiran i neposredno zna, o stv ari svakako će bolje doprinijeti p ra 
vilnom rješavanju spora. P rem a onoj formulaciji službenik jedino m ože
•da se ii spor m iješa, ako hoće!
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Mogli bismo u službe
ničkim propisima dati izvjesno pravo službeniku da se umiješa u spor.
M ožem o to još specijalnom klauzulom /predvidjeti kao specijalno pravo.
Pretsednik: Uopće sm atram da je odgovornost države i državnih
o rg an a za štetu nanijetu g rađ an im a vrlo osjetljiva stvar. Tu leži m ate
rijalna g aran ti ja za o stv ariv an je prava g rađ an a, i mislim da se u
takvim sporovim a m ora stv arn o postupati po zakonu. M eđutim, da bi
se moglo zakonito suditi, mislim -da uslovi za podnošenje tužbe, rokovi,
obaveze službenika u odnosu na državu itd., da sve to treb a da bude
što preciznije regulirano. Ne toliko da bi se olakšalo suđenje, nego da
bi se girađanima zakonom osiguralo pravo na naknadu Štete, da to
postane m aterijalno obezbjeđenje za građanska prava.
Dr Jerko Radmilović: U staro j Jugoslaviji je bilo obratno: retko
se dešavalo da bi država dobila spor. Inače, jasna je stv ar da država
treba da im a regres.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ovo je krupna stv ar.
Treba znati da službenici odgovaraju za štetu. Suština je u tom e da
se država tuži radi toga. da g rađanin ne bi bio izigran ali odgovornost
pada na sam og službenika a ne na državu.
Pretsednik: Pošto više prim jedaba nem a, .pitam: prim a li se član 98?
(Prim a).
Prelazim o na »načelne odredbe o republičkim organim a vlasti«.
Imam o am andm an na sam naslov.
Sekretar čita naslov i član 99.
Dr Maks Šnuderl: »P retstavnik narodnog suvereniteta« znači nafcion a Inog su vere nite t a ?
Dr Jerko Radmilović: Jeste.
Dr Maks Šnuderl: To je u slovenačkom tekstu prevedeno sa »na
rodna« a ne »ljudska« suverenost, a to je i pravilno.
Pretsednik: Ima li još prim jedaba? (Nema). Prim a li se? (Prim a).
Sekretar čita član 100.
(Za ovim su članovi 100, 101 i 102 primljeni bez d ’'sk<usije).
S e k re ta r čita član 103.
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Dr Jerko Radmilović: Z ašto je ovdje potrebno reći »u srezovim a
ii gradovim a«. Tam o ima pandan, ima poslanika koje biram o, a im a
zastupnika .predstavničkih tijela.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Nije sam o zbog toga
nego i da bi se naglasilo da su oni ipak iu suštini poslanici srezova a
n e sam o g rađ an a . To je sm isao ovog naglašavanja.
Pretsednik: Ima li još ko šta da kaže? (N em a). P rim a li se član 103?
(P rim a).
Idemo* datlje.
Sekretar čita član 104.
Jedna prim jedba. Da Ji je ovdje nužno sada reći, nisam siguran,
u prvom stav u »i socijalnog osiguranja« obzirom na činjenicu da sm o
prebacili socijalno o sig u ran je u isključivo zakonodavstvo?
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Postoji klauzula da se
i kod općih i isključivih zakona m ože dati ovlaštenje. To se odnosi 1 na
situaciju ukoliko i kad federacija prenese ovlaštenja u oblasti soci
jalnog osiguranja.
Dr Jerko Radmilović: D rugo, »ostala prava N arodne skupštine
vrši republičko vijeće«. Meni se čini ne sam o republičko vijeće nego
ima p rav a koja će vršiti i vijeće proizvođača. Jer, im am o četiri k ate
gorije, četiri kolegijum a. Prvi slučaj nastupa kada rješav aju rav n o 
pravno vijeće proizvođača sa republičkim vijećem. D rugi slučaj je kada
(rješavaju u zajedničkoj sjednici. Treće, kada sam o republičko vijeće
rješava i četvrti slučaj kada rješava sam o vijeće proizvođača. Ovdje
nekako o sta je u zraku vijeće proizvođača. Da li je nužno da se tu
nešto spom ene?
Pretsednik: M oglo bi se reći toliko da poslove koji spadaju u
isključivu nadležnost republičkog vijeća, vijeća proizvođača određuje
republički ustav, republički zakon.
Dr Maks Šnuderl: U privrednim uredbam a ima m nogo ovlašćenja
za veće proizvođača.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: To nisu ovlašćenja
vijeću proizvođača kao N arodnoj skupštini n eg o ono tu nastupa k ao
sam ostaln a privredna društvena organizacija. Nego da kažem o:
» . . . ukoliko republičkim ustavom ili zakonom nije drukčije određeno«.
Pretsednik: Pošto više nem a prim jedaba, konstatiram da se sa
ovom dopunom o v aj član usvaja.
Prelazim o na član 105.
S e k re ta r čita član 105.
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Da li ovdje odgovara izraz »iz nadležnosti narodne republike«?
To je m oje ranije pitanje. O vdje možda m ože i da ostane.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Može. M eđutim, mogli
bismo diskutirati o tom e da li je dobar term in »izvršno vijeće n a 
rodne republike«. Za Savezno izvršno vijeće ne kaže se da je to vijeće
FNRJ, nego Savezno izvršno vijeće, znači o rg an Skupštine. Ovdje,
ako 'kažemo izvršno vijeće narodne republike, nekako je izdvojeno iz
skupštine.
Dr Maks Šnuderl: Mogli bism o reći »republičko izvršno veće«.
Dr Jerko Radmilovič: Mi sm o se dogovorili za izvršno vijeće.
Pretsednik: Da l5 ima neki prijedlog?
Dr Maks Šnuderl: Ja predlažem »republičko
izvršno veće«.
Poverenik Vlade FNRJ dr LeonGeršković: Ja bih n a osnovu p ri
jedloga dr Šnuderla brisao riječi »narodne republike« s tim da ostane
»povjerava izvršnom vijeću«.
Dr JerkoRadmilovič: I ja sam za to.
Dr Maks
Šnuderl: Još bi bolje bilo da se kaže »svom izvršnom
veću«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Bo-lje bez ičega, sam o
»izvršnom vijeću«.
Pretsednik: Želi li još ko da govori? (Ne javlja se niko). Prim a li
se član 105 kako je predložio drug G eršković? (Prim a). Prelazim o na
član 106.
Sekretar čita član 106 prem a am andm anu.
Dr Ivo Sunarić: Ovde u am andm anu se kaže: »član 106 m enja
se i glasi:« To znači da nem a više drugog stav a, jer bi se inače kazalo:
»Stav prvi m enja se i glasi«. '
,
Poverenik Vlade FNRJ čir Leon Geršković: To je griješka. Trebalo
bi da stoji: »Član 106., stav 1 m ije n p se i glasi.«
Dr Ivo Sunarić: Ja mislim da sta v drugi treb a da ostane, ali sam o
drugi deo, odnosno da se kaže: »Izvršno veće bira republička narodna
skupština iz reda članova republičkog veća,« jer to isto im am o i kod
sa,veznog veća. Sm atram d a ne bi trebalo da ostavim o da se ». . . s a 
stoji od 15 do 30 članova« jer je to stv a r republičkih u stav a. N aprim er,
ti N acrtu ustav n o g zakona BiH predvideno je od 15 do 25 članova i
sm atram da ne bi trebalo da se u ovom U stavnom zakonu unosi broj.
Mehmed Hodža: Ne znam da li to treba da o stan e ili ne. Poslednji
stav, po m om mišljenju, m ože d da o stan e i da otpadne, a-Iit mi sm o
Videli da su pretsedmci republičkih izvršnih veća po položaju članovi
Saveznog izvršnog veća, a mi. sm o isto ta k o čuli objašnjenje d a je to
25 Билтен законодавних одбора
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zbog koordinacije rada. Ja bih predložio da u izvršnom republičkom
veću budu po ipoložaju pretsednik Oblasnog odbora K osm eta i pret
sednik P okrajinske narodne skupštine Vojvodine.
Pretsednik: T am o će se još borLti za <to.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Što se tiče primjedbe
druga Sunarića, nitko ne 'brani republikam a da unutar broja od 15 do
30 povećaju minimum ili sm an je m aksimum, ali to je opći broj unutar
koga se m ogu kretati. Ja mislim da je to važno. To je izražen prin
cip, jer izvršno vijeće s malim brojem članova, ne bi .bilo rep rezen ta
tivan izvršni o rg an sam e skupštine. To je načelno pitanje. Bilo je p ri
jedloga da Izvršno vijeće broji' desetak članova. Ali i o kvantitetu ovisi
k arak ter; to je, kao što rekoh, načelna odredba. N arodna republika
može unutar toga broja odrediti 20 do 25, ili drugačije, ali ne m ože
ići preko 30, niti m anje od 15. Mislim da je potrebno da to ostane.
Pretsednik: Da li iz reda svojih članova?
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: To je načelna odredba.
Ne može biti ,iz vijeća proizvođača.
Pretsednik: Z ašto sam o iz republičkog vijeća?
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Članovi vijeća proiz
vođača treba da rade u proizvodnji, ;aj članovi, izvršnih vijeća m oraju
uvijek biti n a radu u skupštini'. K arak ter vijeća proizvođača i njegove
funkcije ne dozvoljavaj'U da njegovi članovi budu zaposleni bilo na
kakvoj drugoj državnoj funkciji', oni m oraju -biti stalno vezani, za p ri
vredne organizacije.
Pretsednik: Poslednji put sm o razgovarali- kako će raditi izvršna
vijeća.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Mi sm o razgovarali
kako će raditi skupština. Govorili sm o o onim a koji su funkcioneri u
republici.
Pretsednik: Men,i nije jasno zašto narodni poslanik koji je član
vijeća proizvođača ne bi m o g ao biti izabran za člana izvršnog vijeća.
Ne znam da li je to baš sretn o d.ai se izvršno vijeće bira sam o iz jednog
doma.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Izvršno vijeće je izri
čito političko-upravno tijelo. Vijeće proizvođača ima u društvenom
sistem u sasvim drugi karak ter. Ono će učestvovati sam o kod ra s p o 
djele viška rada k ao predstavnik proizvođača. O no ima drugi društveni
značaj.
"
.
Pretsednik: N aše Savezno izvršno vijeće, a i svako izvršno vijeće,
baviće se problem im a privrede; to će biti najvažniji problem dok se ne
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uvede 'novi privredni sistem , a u takvom izvršnom vijeću neće biti n i
jednog poslanika iz vijeća proizvođača.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ako bismo to uzeli
onda u vezi sa ravnopravnošću dom ova ne bismo imali jednog, nego
‘bar 10 do 15, a to bi značilo 10 ili 15 članova Vijeća proizvođača izvući
iz proizvodnje, postaviti ih na četiri «godine u Savezno izvršno vijeće i
time bi oni izgubili kontakt sa Vijećem proizvođača.
Pretsednik: Isto 'kao kad bi kazali da poslanici gube k o ntakt sa
biračim a kad budu izabrani u Izvršno vijeće.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ne sam o zbog kon
takta, nego m oraju biti zainteresiran .5 u privredi, m oraju raditi u pri
vredi ako hoće da budu zastupnici privrede. Oni m oraju svojim radom
da privređuju i to svakoga dana, d a budu nosioci privrede i privrednih
interesa radničke klase, a ne da se izdvoje u jednu čisto političku
funkciju.
. Pretsednik: Ako je potrebno po političkim k v artetim a da bude
član Izvršnog vijeća, onda je sigurno potrebniji u Izvršnom vijeću nego
u proizvodnji.
Veljko Zeković: Onda n e može but-i pretstavnik proizvođača.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: P artija i F ro n t treba
takvog čovjeka da kandidiraju u Savezno vijeće. To ne znači da nijedan
radnik ne će biti u Saveznom vijeću. Ako on treba da bude politički
predstavnik radnika, onda neka se kandiduje u Savezno vijeće, a Vijeće
proizvođača im a drugu društvenu ulogu. Savezno vijeće je izrazito po
litičko predstavništvo, a ovo je predstavništvo proizvođača kao- proiz
vođača.
Đuro Salaj: Veće proizvođača ne učestvuje iu rješav a n ju s v ;h
pitanja.
Pretsednik: Ja ipak nisam potpuno ubeden da je-to dobro. Z a svaku
postavku mogu s e naći razlozi i z a i p r o t i v. Ovdje se radi o tom e
da im am o dva vijeća koja su ravnopravna u odlučivanju o najhitnijem
pitanju zemlje, o privredi. R.adi se o jednom org an u koji, je poslije Skup
štine najautoritativniji politički o rg an u zem lji, a iu tom o rg an u nisu
form alno po ovom U stavu direktno pre tst a vi je ni poslanici Vijeća p ro 
izvođača, nego m oraju biti pretstavljeni na drugi način, to znači da
budu birani kao poslanici općeg vijeća, a ne Vijeća proizvođača.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Pozicija Vijeća proiz
vođača nije takve naravi. To je društveno predstavništvo proizvođača
koje u odnosu prem a N arodnoj skupštini im a neka kontrolna prava
nad radom političkih o rg an a, o n o kontrolira da li politički o rg an p r a 
vilno i u interesu proizvođača vrši raspodjelu viška rada. Ono treba da.
učestvuje u tom e, ali ne treba da učestvuje u političkim aktim a.
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Pretsednik: Mi sm o čuli iz izlaganja druga K ardelja da i N arodna
skupština postaje vrem enom društveni org an . To je jedna perspektiva
razvitka naših o rg an a vlasti, da se kao organi vlasti pretv o re u d ru 
štvene organe.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Vijeće proizvođača u
N arodnoj skupštini je zato da bi, s jedne strane, moglo da učestvuje
kod najvažnijeg akta raspodjele viška rada, a s druge, da kao 'pred
stavničko tijelo proizvođača kontrolira rad političkih organa, ali n e da
sam o učestvuje u vršenju političkih funkcija. P o lič k e funkcije treba
da vrši em inentno političko predstavništvo, a to je Savezno vijeće. Vi
jeće proizvođača dobiva d ru g e funkcije koje n e će biti stro g o funkcije
N arodne skupštine. Recimo, u donošenju privrednih propisa, kada se
radi o raspodjeli kredita izm eđu poduzeća, vijeće proizvođača bi bilo
arbitar, ali ne k ao Skupština, n eg o društveno-predstavništvo proizvođača.
Pretsednik: K o još traži riječ o čl. 106?
Dr Ivo Sunarić: Šta je bilo sa mojim predlogom u pogledu broja?
Pretsednik: Da li vi stav ljate am andm an da se briše ili je to sam o
vaša prim jedba?
Dr Ivo Sunarić: M oja je prim edba da bi trebalo 'broj brisati.
Pretsednik: Ako je to sam o prim jedba a ne am andm an onda ne
m ogu staviti na glasanje. Ko je z a ovaj član neka> digne ruku. (Svi
dižu ruku). Ima li. ko p - r o U v ? (Nema).
P relazim o na član 107.
Sekretar čita član 107.
Dušan Diminić: Ovdje se predviđa da i pretsjednik republičkog
izvršnog vijeća ima p rav o da zadrži od izvršenja zaključke i. d a Skup
ština rješava. Za P retsjednika Saveznog izvršnog vijeća je jasno jer je
on Pretsjednik Reptiblike. Ne znam koji su motivi i: da li je to bilo
nužno da se pretsjedniku izvršnog vijeća republike koji nije i pretsjed
nik republike, dadu ta prava.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Predsjedniku Republike
nije to dato zato što je Predsjednik Republike, n eg o mu je ta nadležnost
data kao Predsjedniku Izvršnog vijeća. Ako bi se to dalo njem u kao
Predsjedniku Republike, onda bi dobio sasvim drukčije pozicije. Njemu
je to d ato kao Predsjedniku Izvršnog vijeća zato što on politički odgo
vara pred N arodnom skupštinom i z a rad Vijeća. Čim ima političku
odgovornost, onda se m oraju datii i sredstva za .političku odgovornost.
Šta će biti onda ako je protiv n jeg a čitavo V ijeće? Jer, to nije vlada
koja predlaže, bira ili im enuje članove. Predsjednik Vijeća prima
one ljude koje mu d aje Skupština. On nem a u tjecaja n a to ko-ji će ljudi
biti u Izvršnom vijeću. P rem a tom e Izvršno vijeće ne predstavlja k o m 
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paktnu vladu, ili kom paktnu cjelinu, nego <u malom e sliku N arodne
skupštine.
Pošto on odgova.ra kao Predsjednik Saveznog izvršnog vijeća i za
rad toga Vijeća, onda se m oraju dati politička sredstva. Jer, šta će bit»
ako se on sa tom većinom ne složi? Zato je riješeno da on ’znosi pred
Skupštinu taj spor izm eđu .njega i Vijeća.
Sada se postavlja pitanje da se taj sta v uzm e i kod republičkih
predsjednika vijeća. Jer, bez ovoga p rav a oni ne bi bili nikakvi p red 
sjednici vijeća, nego predsjedavajući vijeća.
Pretsednik: Ko je z a o v aj član, neka digne ruku. (Svi d ’žu ruku).
Im a li ko p r o t i v ? (N em a).
Prelazim o na član 108.
Sekretar čita član 108.
Ne bi li bilo bolje da se n a k raju ovog člana kaže » .. .sa m o ako je
za to ovlašćeno saveznim zakonom «. Sm isao ove odredbe jeste u tom e
da se odredi nadležnost .izvršnog vijeća n arodne republike u odnosu
na Savezno izvršno vijeće. Naš ranijii prijedlog dopuštao je m ogućnost
da izvršno vijeće n aro d n e republike donosi uredbe za izvršenje z a 
kona, saveznih zakona. Tu bi se unosila zbrka i imali bismo dvojstvo,
to jest, s jedne stran e, moglo hi donositi uredbe za izvršenje zakona
Savezno izvršno vijeće, a s druge stran e, republička izvršna vijeća.
To ne bli valjalo. Ja ne vidim razloga zašto se ne hi ovlastilo izvršno
vijeće narodne republike, obzirom n a dati zakon, da donosi uredbe za
izvršenje konkretnog zakona, ako ga na to ovlasti uredbom Savezno
izvršno vijeće.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ja se ne bih s tim slo
žio. P ostavlja se, naim e, pitanje da Ü je nužno i potrebno da za izvr
šenje savezne uredbe republike im aju p rav o bez izričitog ovlaštenja
donositi svoje uredbe. To se postavlja pitanje. To je problem.
Recimo savez donosi uredbu u pogledu neke osjetljive m aterije,
recim o socijalnog osiguranja, dječjeg dodatka i t. d. U interesu je saveza
kod takvih stvari da to jednako bude prim ijenjeno u svim republikam a.
M eđutim , obzirom na U stavni izakon jedna republika m ože donijet1'
takvu uredbu i okrenuti to u drugom pravcu od onoga kako je to bilo
zamišljeno.
Pretsednik: U tom slučaju Savezno izvršno vijeće ima pravo da
traži od republičkog izvršnog vijeća da to sta v i van snage.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Mi sm o doni:jeli uredbu
o invalidskim pir,inadležnostim a. M eđutim , ona je bila prilično nepot
puna. Jer, kod m aterija kojima se uređuju socijalna p itan ja neophodan
je vediki broj propisa da bi se razradila k onkretna uredba. N aro č’to je
teško riješiti one gran ičn e slučajeve. A, ti granični slučajevi su bitni, i
oni često okreću čitavu stva-r. Tako, na prim jer, jedna republika dono389

šeći jednu uredbu donese neke stv a ri sasvim drukčije od druge repu
blike. Ali, to nije protuzakonito. One su granične slučajeve rješavale
svaka u svojoj republici drukčije.
Pretsednik: To će negdje biti potrebno.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: U zm ite sam o k a o pri
m jer propise o oduzim anju p rav a .na mirovinu. U Sloveniji se svi ti p ro 
pisi liberalnije prim jenjuju. T am o daju p rav o na mirovinu onim a k o j•
su svojevrem eno imali plave knjižice (plava g ard a). T am o je slab’p
kriterij prem a bivšim neprijateljim a. M eđutim, u Crnoj Gori je o b r
nuto: tam o se nekom ine daje m irovina ako je m a šta rekao protiv
današnjeg poretka. D anas se to regulira na ta j način što sav ez izdaje
uputstva n a temelju kojih će se rješavati ovakvi slučajevi. Jer, može
doći do raznih in trig iran ja od stran e neprijateljskih elem enata, koji
će reći u Srbiji je ovako, u Sloveniji ovako i t. d. U tom slučaju dolazi
savezno uputstvo koje određuje i ujednačuje te stvari.
Zato bih ja predložio da ovaj posljednji stav glasi: »Izvršno vijeće
može donositi uredbe za izvršenje saveznih zakona i saveznih uredaba
sam o ako je na to saveznim zakonom , odnosno saveznom uredbom
ovlašteno«.
Pored toga, u drugom stavu treba brisati riječi »saveznih uredaba«.
Pretsednik: Da prim imo o v aj član s tim da ga ostavim o još redak
ciji da ga ona pregleda. (Prim a se).
Član 109 prim ljen je bez i.zmjena.
Idemo dalje.
Sekretar čita član 110.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: U ovom članu im am o
izm jene. U stav u 2, na k raju rečenice, brišu se riječi: »u onim .poslo
vima čije je izvršenje republičkim ustavom ili zakonom stav ljen o u
nadležnost narodne republike« a na m jesto toga se stav lja: »kad je
njihovo izvršenje .republičkim ustavom ili zakonom stavljeno u nadle
žnost republičkim o rganim a uprave«.
Zatim , u drugoj rečenici, .ispod stav a, n a kraju, brišu se .riječi:
»u onim .poslovima čije je izvršenje saveznim zakonom ili. uredbom
stavljeno u nadležnost narodne republike« a n a m jesto toga se stav lja:
»kad je njihovo izvršenje saveznim zakonom ili uredbom stav ljen o u
nadležnost republičkih organa«.
U trećem stav u brišu se prve riječi »Izvan poslova«, a na njihovo
m jesto se stav lja »Osim propisa«.
Pretsednik: Želi li ko da diskutira? (Niko se n e javlja). P rim a li se
član 110 sa predloženim izm jenam a od stra n e dr G erškovića? (P rim a).
Prelazim o n a član 111.
S e k re ta r čita član 111.
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Mehmed Hodža: Da brišem o reč »svoje«.
Boško Šiljegović: Šta znači »sam ostalno«?
Mehmed Hodža: Nije potrebno da budu potvrđeni
skupštine.
Boško Šiljegović: To proističe iz celog zakona.

od Sa.vezne

Mehmed Hodža: Ne proističe.
Veljko Zeković: Ja ne bih brisao »svoje« nego »samostalno«.
Mehmed Hodža: Mi sm o omali u S avetu za zak onodavstvo S rbije
veliku diskusiju da li statu ti autonom nih jedinica treba, da se 'potvrđuju
od s tra n e Skupštine ili ne, I baš zato žito na osnovu tog »sam ostalno«
jedinice donose statu te, .mi sm o zaključili d a n e treba. A ko izostavim o
tu reč »sam ostalno« onda treb a da se p o tv rđ u ju od s tra n e Skupštine.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: P rav iln o je to da kod
autonom ije bude naglašeno. Ali ovdje je pitanje. Mi n em am o u našem
U stavu nigdje da se jedan zakon m o ra potvrditi od etran e S avezne
skupštine. Sve republike donose zakone sam o staln o . D ru g o je kod
autonom nih jedinica, tam o to m ora »biti izrijekom naglašeno.
Veljko Zeković: T o izričito n ag laša v an je nije potrebno.
Pretsednik: Kad se podrazum ijeva, onda n am je sv e isto stavili
g a ili ne.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: U čitavom sistem u je
jasno; istina kad se radi o autonom nim jedinicam a o n d a je drukčije.
Pretsednik: K ako sad glasi?
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Jed n o stav n o brišem o
dvije riječi »sam ostalno svoje«.
Mehmed Hodža: Onda. o p et m ože da se .postavi p ita n je da li treba
da se potvrde.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ne treb a. U dijelovim a
U stava koji o staju na snazi nem a nigdje n ag lašen o da treb a da se
potvrđuju.
Pretsednik: O vo »svoje« m ože da ostane.
Dr Maks Šnuderl: Ne, »sam ostalno« m ože da ostane.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: P redlažem da »svoje«
ostane, a »sam ostalno« nam n ije .potrebno.
Pretsednik: Nije zgodno što sm o sad a u tekstu imali »sam ostalno«
a sad g a brišem o. M'isliće neko da su po ranijem tekstu bile sam o staln e,
a da se sada tu nešto m ijenja.
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Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: To se može svakom e
pokazati iz ove diskusije i stenografskih bilježaka.
Pretsednik: P rim a li se član 111 po prijedlogu druga G erškoviča?
(Prim a).
P relazim o na član 112.
Sekretar čita član 112 sa naslovom.
Postavio bih (pitanje u vezri .početka iprvog stav a ovog člana. Da li
je potrebno d a kažem o da se U stavom N arodne Republike Srbije obez
bjeduju sam oupravna p rav a autonom ne pokrajine i autonom ne oblasti.
Ona se, mislim, obezbjeduju ovim U stavnim .zakonom. Da li treba po
četi ovim: »U stavom N arodne Republike Srbije obezbjeduju se sa m o 
upravna p rav a A utonom ne P okrajine V ojvodine. . .«? Ako stojim o na
stanovištu da se U stavom NR Srbije obezbjeduju ta p rav a, onda ne
treba uopće ta p rav a ovde fiksirati. To bi bila unutrašnja stv a r Repu
blike Srbije. Mislim, d a je pravi sm isao donošenja ovih odredaba o
organim a vlasti autonom ne pokrajine i oblasti baš u tom e što savez
želi da osigura i obezbijedi tu autonom nost ovih jedinica. To je po
pnirodi stvari. Inače, sa gledišta stvarnih odnosa to je stv ar Srbije a ne
Jugoslavije. Ali Jugoslavija želi da obezbijedi a onda će U stavni zakon
Republike Srbije da propiše odnosno razradi.
Mehmed Hodža: Ja mislim d a drug Radmilovič ima potpuno pravo.
P itanje nacionalnih m anjina nije p itan je republike nego pitanje Ju g o 
slavije. U stvari, autonom ne jedinice su se povezale sa Srbijom iz istoriskih razloga, i adm inistrativno su se povezale, ali obezbeđenje p rav a
nacionalnih m anjina jeste stv a r Jugoslavije a ne sam o Srbije. T o treba
form ulisati na taj način da dođe do (izražaja baš ova briga federacije za
obezbeđenje p rav a nacionalnim m anjinam a.
Pretsednik: Samim tim što ovaj U stav kaže da se njima to obezbjeđuje znači d a on naređ u je da se obezbijede.
Veljko Zeković: Srbija je obavezna da to uradi.
Mehmed Hodža: Jeste, ali da se to formuliše drukčije tak o da se
to jasno vidi.
/
Dr Jerko Radmilovič: Ovdje se radi o načelim a. U idućem članu
razrađujem o princip koji je osiguran u članu 112. Ovo je ovdje princip,
a poslije dolazi ra,zrada.
Pretsednik: Tu se hoće da istakne da savezni U stav obezbjeđuje
ta prava autonom nim jedinicam a. Ako uzm em o član 112 i 113 to je
stv arn o rečeno, m ada je možda bolja ova form ulacija na k o joj insistira
drug Radmilovič.
Milan Popovič: D em okratskija.
Pretsednik: N em am o nikakvih izm jena u tom pogledu prem a s ta 
rom U stavu.

Mehmed Hodža: Im aju m nogo veća p ra v a nego što je tam o bilo.
Dr Jerko Radmilović: U m jesto »obezbjeđuju« m ožda b ; bilo bolje
reći »za jam cu ju«.
Mehmed Hodža: Tu je važno da to treba da obezbedi savezni
U stav, jer pitanje m anjina nije s tv a r Srbije n eg o Jugoslavije.
Pretsednik: Ne obezbjeđuju se ta p rav a U stavom Republike k o ji će
Republika donijeti. Sa te s tra n e ta je form ulacija slab a. U članu 113 se
kaže »U stavnim zakonom NR S rbije propisuju se« a u stv ari au to n o m ija
je obezbijeđena ustavnim odredbam a k o je o staju na snazć, saveznim
i republičkim.
Dr Jerko Radmilović: M ožda je bolje »zajam čuju«.
Pretsednik: To izgleda kao da sad a tek u stan o v ljav am o auto n o m n a
prava, a mi to u stv arn o stT v eć im am o. U to m e je slabost te form ulacije.
Dr Jerko Radmilović: Da otp ad n e o v o »U stavom N arodne R epu
blike Srbije«, i da se počne sa »O bezbjeđuju se sam o u p rav n a p r a v a . ..« ,
jer Jugoslavija obezbjeđuje i nam eće Republici Srbiji da o n a to
sprovede.
Veljko Zeković: Jug o slav ija to obezbeđuje i po ovom e, a nalaže
da Srbija to sprovede.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: N etočno je to, jer se
ovom U stavnom odredbom obezbjeđuju ta p ra v a , a o v d je k ažem o da
će i U stav NR Srbije potvrditi ta p rava. P rem a tom e, o n a su obezbi
jeđena ovim U stavom , a NR S rbija im a da ih utvrdi. U to m e je ova
form ulacija netočna. Z ato mislim da d ru g Radm ilović im a pravo. T reba
da o v aj sta v ,p očne: »O bezbjeđuju s e sam o u p rav n a p rav a A utonom ne
P okrajine V ojvodine i A utonom ne K osovsko-m etohijske O blasti«. Z atim ,
da dođe drugi sta.v: »S am o u p rav n a p ra v a ovih autonom nih jedinica
utvrđuju se U stavom NR Srbije«. T o znači o n a su ovim U stav o m z a 
jam čena a u tv rđ u je 'ih U stav NR Srbije. •
Pretsednik: O bezbjeđuju — utv rđ u ju , — to je jedno isto.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Nije ig ra riječi. To
znači: već o v aj U stav obezbeđuje p o sto ja n je autonom ija, a od n o s tih
autonom ija, utv rđ iv an je njihovih prav a, to je s tv a r republike. N ačelno
savez to utvrđuje, a republika na osnovu to g a im a to da sprovede.
Veljko Zeković: Ja mislim d a sav ez to obezbeđuje i ovim U stavnim
zakonom i u ovoj stilizaciji.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: On iga o b ezb jeđ u je u
duhu, -ali u stilizaciji je netočno.
Isa Jovanović: O bezbeđuje sa m o utoliko što sta v lja u zad a tak R e
publici.
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Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: D irektnije je ovako.
Veljko Zeković: U stav Srbije ne m ože se doneti a da se ne- obezbede ta prava.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: V rhovni faktor koji
obezbijeduje ta prava nije Srbija nego Jugoslavija.
Veljko Zeković: To je ovde već obezbedeno. Ne može se doneti
U stav Srbije a da se ovo n e obezbedi.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: To je indirektna stiliza
cija a mislim da nem am o ništa protiv stilizacije koja bi bila točnija.
Pretsednik: K ako bi sada glasio taj stav ?
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: P rvi stav : »Obezbjeduju se sam oupravna p rav a A utonom ne P okrajine V ojvodine i A uto
nom ne Kosovsko-m etohijske Oblasti«. Zatim drugi stav : »Sam oupravna
prava ovih autonom nih jedinica u tv rđ u ju se U stavom NR Srbije«.
Meni se čini da bi bila bolja stilizacija ovog drugog odnosno sada
trećeg stav a ovako: »Najviši o rg an vlasti autonom ne pokrajine je po
krajinska narodna skupština«, a isto tako: »Najviši o rg an vlasti au to 
nom ne oblast: je oblasni narodni odbor«. No, to m ožem o ostaviti i re 
dakciji.
Pretsednik: M ožem o ovdje odm ah izmijeniti.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ovdje se govori upravo
tko je najviši o rg an a ne da je pokrajinska narodna skupština najviši'
organ.
Pretsednik: Prem a tome, prim a ili se član 112 sa predloženim iz
m jenam a. (Prim a).
Sekretar čita član 113.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ovdje im am o jednu
redakcijsku izmjenu, koja u stvari, nije sam o redakcijska. U stav u 1 kaže
se »nadležnost«, a treba stavita »autonom na prava«.' Ja mislim da je to
nepovoljno sada. To je možda, ibiilo potrebno ranije, ali pošto sm o stavili
»sam oupravna p rav a utvrđuju se U stavom «, onda ovdje ipak treba
da ostane »nadležnost«.
Pretsednik: To je razrad a tih prava. (P rim a se).
Dr Jerko Radmilović: Da li u drugom stavu treba ovo »NR Srbije«
ispisati cijelo?
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: T reba ispisati, to je
jasno. Ne možemo u U stavu upotrebljavati kratice.
Pretsednik: K onstatiram da je ovaj član primljen. P relazim o na
član 114.

Sekretar čita član 114 sa naslovom .
Pretsednik: Dakle, i uredbe.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: S am o tko će to kon
sta tira ti?
Pretsednik: Znači, prihvatili sm o i o v aj član.
Dr Edhem Čarno: Da se v ratim o na član 15, jer su u V eću n aro d a
prihvatili am andm an da se unese u posebno zakonodavstvo »suzbćjanje
stočnih i biljnih zara za i bolesti«. M eđutim , ja bih predložio jednu p re
cizniju form ulaciju. To se odnosi n a član 15, s ta v 5 pod b). T am o gde
se govori o suzbijanju zaraznih boleste da se posle reči »suzbijanja«
stavi tačka i zapeta i da se briše reč »drugim a«. (P rim a se).
Pretsednik: Onda sm o usvojili i izm jenu u članu 15. K o n statiram
da sm o prihvatili am andm an d ru g a d r Č am e koji se odnosi na član 15.
Tim e srno završili p retres P rijedloga u stav n o g zak o n a u .pojedi
nostim a, s tim što sm o rezerv irali članove 44, 46, 48 i am an d m an e
drugova Diminića i Radm ilovića uz član 68 i član 84.
Redakciji sm o na više m esta preporučili da ,p okuša naći bolje for
m ulacije. Ja mislim da n e g la sam o konačno, dok ne p retre se m o ovih
pet rezerviranih članova. M eđutim , misliim da bism o već sa d a mogli
da odredim o naše članove u redakcionoj komisiji i izvjestioca Z akono
davnog odbora.
N ajpre, drugovi, da vidimo koga da, odredim o za članove red ak cione komisije. Im a li ko k akav prijedlog? ( D u š a n D i m i n i ć : Šnu
derl ii Radm ilović). Im a li kakvih drugih p rijed lo g a? Onda sta v lja m o v aj
prijedlog .na glasanje. (P rim a se). U stan o v ljav am da su izabrani d ru 
govi Šnuderl i Radmilović. O nda da izaberem o izvjestioca. ( D u š a n
D i m i n d ć : D ruga H rnčevića). Ima li k ak av drugi prijedlog? (N em a).
Onda je i o v aj prijedlog prim ljen.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Iako nije običaj, ja bih
predložio da rezerv iran e članove disk u tiram o zajedno s a redakcijskim
odborom, jer bit će p ro m jen a i u drugom V ijeću i m o ram o se s njim a
sporazum ijevati.
Pretsednik: Ovu sjednicu zaključujem , a narednu zak azu jem za
utorak, u 17 časova.
(Sednica je zaključena u 11,25 časo v a).
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(Генерал-мајор Вјекослав Колб чита образложење Предлога закона
о изменама и допунама Закона о војној обавези држављана ФНРЈ.)
(За овим je Законодавни одбор прихваггио законски предлог, и у
начелу и у појединсхеггима, каисо га je предлож.ио Министар народне
одбране.)
Претседник: Установљујем да je овај законски приједлог у Законодавном одбору Савезног вијећа примљен.
Сада треба да одредимо извјестиоца. Има ли какав тгриједлог?
Др Иво Сунарић: Ja предлажем друга Бошка Шиљеговића.
(Прима се).
Претседник: Онда ову данашњу сједиииу закључујем н заказујем
наредну за сутгра, у 16 часова.

58 седница
(6 ја н уа р а 1953)

(Седница je закључена у 17,30 часова).

Почепак у 17,05 часова.
Преггседавао лретседншс др Јосип Хрнчевић.
Претседник: Отварам 58 'сједницу. Молим да се изврши прозив<ка.
Секретар др Јерко Радмиловић врши прозивку.
Претседник; Извршеном прознвком монстапжрано je да имамо мворум. Молим да се етрочита ваписник ш.рошле сједнице.
Секретар чита запионим 57 седниие од 4 јануара.
•

i . •

• j

i

.

.

.

.

.

• •

■

Претседник: Има ли примједаба? (Нема). Према томе, у,својен je
зашисник 57 сједнице без примједаба.
v.
Законодавном одбору стигла су на претрес два нова законака приједлога, и то: прво, Приједлог заиоона о измјенама и долунама Закона
о војној обавези држављана ФНРЈ, и, друго, Приједлог закона о провођењу Уставног за.кона о 'савезним и републичжим органима власти.
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Предлажем да' ове законоке приједлоге узмемо у претрес, и то,
прво, Приједлог закона о измјенама и дапунама Закона о војној обавези држављана ФНРЈ, a затим Приједлог замона о провођењу Усггавног закона о савезним и републичким органима влагги. Да ли •се слажете с предложеним дневним редом? (Слажемо).
Пошто je дневни ред прихваћен, прелазимо на преггрес Приједлога
закона о измјенама и допунама Замона о ©ојној обавези држављана
ФНРЈ у начелу.
Прије претреса извј^ештавам чланове Одбора да сједници итрисуствује друг Гершковић iKao повјереник Савезне владе и генерал-мајор
друг Вјекослав Колб Kao преаотавник Мииистаротва народне одбраме.
Овдје имамо образложење и молио бих друга генерал-мајора Колба
да га прочита.
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59 sednica
(7 januara 1953)
*
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Početak u 16,15 časova.
Pretsedavao pretsednik dr Josip H rnčević
Pretsednik: O tvaram sjednicu i molim da se izvrši prozivka.
Sekretar dr Jerko Radmilović vrši prozivku.
Pretsednik: K onstatiram da im am o kvorum za rješavanje.
Molim da se pročita zapisnik prošle sjednice.
Sekretar čita zapisnik sednice od 6 jan u ara.
Pretsednik: S tavljam prim jedbu da dr Leon Geršković ne učestvuje
u radu kao pret&tavnik S aveta za zakonodavstvo i izgradnju n aro d n e
vlasti nego k ao povjerenik Vlade.
Sekretar: Prim am ovu prim jedbu.
Pretsednik: Zapisnik je ovjeren.
Redakciona kom isija je završila posao na sag lašav an ju tek sta P ri
jedloga ustavnog zakona o saveznim i republičkim o rganim a vlasti, pa
bih molio člana redakcione kom isije da podnese izvještaj.
Dr Jerko Radmilović podnosi izveštaj o izm enam a i dopunam a
koje je redakciona kom isija izvršila u tekstu Predloga ustav n o g zakona.
Pretsednik: U članu 7, st. 6, ne bi trebalo brisati riječi- »općine i
grada« kada se radi o upravljanju svim zem ljištim a i zgradam a. To je
principijelno pitanje, da općina i grad u p ravljaju zem ljištem i zgradam a.
To je u skladu sa diskusijom koju sm o ovdje vodili.
Dr Jerko Radmilović: Stalo se na stanovište da se ne fiksira koji je
to narodni odbor nego da se k aže bezlično.
Pretsednik: Ovdje je to pogrešno jer se baš radi o p rav u općine»
i grada. Ovdje baš treba da bude n abrojano.
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Dr Jerko Radmilović: T reba svuda da ostane isto. Ako o v d je fiksi
ram o pojedinačno onda m oram o i gore.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: T am o se radi o n a 
rodnim odborim a da raspolažu dohotkom bez obzira koji je narodni
odbor, ali ovdje je u pitanju narodni odbor koji vrši p ra v o u p rav ljan ja.
P rav o upravljanjaj je po Zakonu o narodnim odborim a p rav o općine,
grada i kotara.
Pretsednik: Im am o lokalne .zajednice, kom une a ne o rg an e vlasti
u upravljanju. To je principijelno pitanje i ovdje je pogrešno.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: O vdje je netočno.
Pretsednik: Ja mislim da se ovdje ne misli da vrši p ra v o u p rav ljan ja.
Poverenik Vlade FNRJ de Leon Geršković: I ja mislim da je po
grešno da se briše »općine i igrada«. T o .ne m ože biti nik ak o k o tarsk i
na rod nj odbor.
Dr Jerko Radmilović: Ako o v d je ne brišem o »općine i g rad a« onda
se m oram o vratiti na prethodne stav o v e i reći da narodni odbori općine,
g rada i sreza sam o staln o donose budžet općine, g ra d a i sreza i drštveni plan.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: T o je p itan je m om en
talne organizacije, a ovo nije. T am o s e m ože ispustiti, ali ovdje ne.
Pretsednik: Ja mislim da još m alo razm islite o tom e da n e o stan e
u U stavnom zakonu o vakva pogreška.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: O vdje se kaže: »Vrši
pravo upravljanja«, pa bi onda m oglo 'i ostati.
Pretsednik: Radi se o tom e da se sam o u p rav ljan je ra d o n g naroda
u općini, grad u ii srezu sasto ji u u p rav ljan ju svim zem ljištim a i z g ra 
dam a koji su općenarodna im ovina, u vršenju zakonom određenih
prava narodnog odbora, a to je b aš p ra v o općine i g rad a. Očigledno
se ne misli na vršioca neigo na nosioca prava: uprav ljan ja.
Dr Jerko Radmilović: Mislim da je ovo prav iln o što sm o zauzeli
taj opći sta v da ovdje uopće ne fiksiram o u n u tarn je odnose i snagu
pojedinih narodnih odbora.
Pretsednik: č e s to se rad i stilizacije otu p lju je sm isao,
vodi do nejasnosti.
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Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: N ajtočnije bi bilo: »U
pravu u p rav ljan ja općine č g rad a nad svim zem ljištim a i zg rad am a« .
Ali, m ožem o još vidjeti.
Pretsednik: Da li će to da. se svrši u redakciji ili mislite da podne
sete am andm an?

Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Gerškovič: Vidjet ćem o još u re 
dakciji.
Pretsednik: Ja b’h predložio da izglasam o-i o v aj član kako je re
dakciona komisija to predložila, s tim da ovlastim o redakcionu kom isiju
da ponovo uzm e u ra z m atran je prim jedbe na ovaj dio teksta. Slažete
1> se da stv a r riješim o tako da se ne bi m orali sastajati na ponovnu
sjednicu zbog toga. (P rim a se).
Član 56 postao je novi 57. Ja tu imam primjedbu. Ovo »u Skup
štini« odnosi se na N arodnu skupštinu a ne na narodni odbor.
Dr Jerko Radmilovič: Ne, tam o je po liniji narodnih odbora.
Dušan Diminić: Zašto je došlo do to g a ?
Dr Jerko Radmilovič: Imali sm o takvu form ulaciju •? sa drugovim a
sm o tak o formulirali'.
Dušan Diminić: To nije sam o jp itan je form ulacije.
Dr Jerko Radmilovič: To je bilo z a izraženo m išljenje u Skupštini.
Dušan Diminić: Znači, za izraženo m išljenje van Skupštine dolazi
stav drugi. Onda je im unitet zaštićen stavom drugim .
Pretsednik: P rem a tome, prim am o novi član 57. (Tako je).
D rugovi Diminić i Radmilovič, o stajete li i dalje kod vaših am and
m ana ? ( D u š a n D i m i n i ć i dr J e r k o R a d m i 1 o v i ć : Mi sm o
zadovoljni). Predlagači am andm ana sm atraju da je novim stavom 4 z a 
dovoljen njihov prijedlog izražen u am andm anim a za članove 68 i 84.
P ošto više niko nema. nikakvih prim jedaba na izvještaj redakcione
komisije, predlažem da pređem o na glasanje. Molim S ek retara da izvrši
prozivku.
Sekretar vrši prozivku.
(Posle prozivke)
Pretsednik: K onstatiram da je Prijedlog ustavnog zakona u Z a
konodavnom odboru Saveznog vijeća jednoglasno prim ljen. U jedno
o bavještavam Odbor da je u Zakonodavnom odboru Vijeća naroda pao
prijedlog da oba odbora podnesu zajednički izvještaj. Predlažem da se
primi ta j prijedlog. (Prim a se).
P rije prelaza na slijedeću tačku dnevnog reda, dajem riječ drugu
Šiljegovi-ću.
/
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Boško šiljegović: Redakciona kom isija je u Predlogu zakona o iz
m enam a i dopunam a Zakona o vojnoj obavezi d ržavljana FNRJ, u
čl. 2 u stav u prvom zam enila reči »rezervnim oficirskim kadrom « rečima »rezervnim oficirim a«.

Pretsednik: P rim a 1' se predložena isp rav k a? (P rim a).
P relazim o na slijedeću tačku dnevnog reda: p retres P rijedloga z a 
kona o sprovođenju U stav n o g zakona o saveznim i republičkim o r g a 
nim a vlasti.
Traži li ko riječ u načelu? (Nćko). S tavljam onda o v aj zakonski
prijedlog na g lasan je u na&elu. (P rim a se). Im a li ko protiv? (N em a).
Prelazim o na p re tre s u pojedinostim a.
Sekretar čita naslov i čl. 1.
S obzirom na izm jenu naslova U stav n o g zakona potrebno je da
se i naslov ovog zakona, kao i citiran je naslova u članu 1 izmijeni tak o
da glasi »Prijedlog zakona o sp rovođenju U stav n o g zak o n a o o sn o 
vam a društvenog i političkog uređenja i o saveznim o rg an im a vlasti«.
Pretsednik: Ne sviđa m i se naslov. Izgleda m i k a o da u naslov z a 
kona unosimo neku publicistiku. N ezgodno je da i d alje d iskutujem o o
njem u, ali meni bi bilo jednostavnije n azv ati zakon prosto U stavnim
zakonom . Ipak se zna koji je to zakon. Niko neće tu dugačku rečenicu
pisati u cijelost1'. Doduše, na neki način ga treb a bliže opredijeliti, jer
će i republike donijeti svoje u stav n e zakone i potrebna je razlika u n a 
zivu između savezn o g i republičkih ustavnih zakona.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Još drugovi diskutuju
o tom e da li da o stan e o v ak av naslov ili ne.
Dr Jerko Radmilović: Ja lično bih bio za n aslov: »U stavni zakon
FNRJ«.
Dr M aks Šnuderl: Ja sam sam o za »U stavni zakon«. A ko bi posle
bio donesen još neki ustavni zakon mi im am o d atum kojim m ožem o da
ga označim o.
Pretsednik: P o mom m išljenju on bi se m o g ao zvati p ro sto »U stavni
zakon o društvenom i političkom uređenju FN R J«. D ruštveno u ređenje
je obuhvaćeno u P rv o j glav i u k o joj se govori o o sn o v am a n ašeg si
stem a, a političko u ređenje ob u h v ata n ašu o rg an izaciju vlasti. Mi zasad
usvajam o naslov o n ak o k ak av je usvojen. O bzirom da diskusija o tom e
još teče, i da se ne bismo zadržavali, m ožem o iprijeći n a pojedine
članove.
P rim a li se član 1? (P rim a).
P relazim o na član 2.
Sekretar čita član 2
Dr Ivo Sunarić: U stav u 1 ovog člana g o v o ri se da će N arodna
skupština FN R J n astavni rad' i izvršiti poslove koji joj se ovim zakonom
određuju. Da li se tu misli da će N arodna skupština izvršiti s a m o te
poslove Ili će izvršiti jo-š nek e druge. Ja mislim da bi treb alo reći o d 
ređenije.
Dr M aks Šnuderl: Ja bih o v o p itan je m alo šire p o stav io n e g o što
ga postavlja dru g Sunarić. M i tu im am o odredbe članova 2, 3, 4 i 5
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kojima N arodna skupština sam a sebe obavezuje. Mi, međutim , nikad,
ni u jednom zakonu nism o doneli odredbu po kojoj Skupština sam a sebe
obavezuje. Vi se sećate da je tu jednom prilikom neko rekao: »Kada
bismo mogli da donesem o odredbu da se za 10 godrna ne m ože doneti
novi zakon o narodnim odborim a«. On je time hteo da kaže da. ne b;
zakon toliko puta trebalo m enjati. Hoću da kažem : N arodna skupština
ne može sam a sebi ništa propisati jer mo-že narednim zakonom sve to
opet da poništi. Ja nisam protiv odredaba ovog < sledećih članova, one
su potrebne, ali ako ih tako ostavim o onda m oram o na kraju, u članu
25, staviti odredbu da se taj zakon p rim a.p o članu 27 U stava tako- da
taj zakon tim e dobije ustavni karakter, i da o-n stupa na snagu kada
se proglasi na zajedničkoj sednici oba doma. U tom slučaju može sve
ovo da ostane, a k ao običan zakon ne može o stat'.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: U tom smislu izvršio
je izmjenu Zakonodavni odbor Vijeća naroda. Mi sm o s tim suglasni
da se doda odredba kojom se zakon donosi po ustavnom postupku.
Što se tiče .pitanja druga Sunarića htio sam da objasnim . O vo je
dobra form ulacija. Ne sam o da Skupština može nego ima i nam jeru da
izvrši još neke druge poslove. Bilo bi vrlo nezgodno da N arodnoj skup
štini, dok ona postoji, o graničavam o njena prava. Ona je ograničena
po svom trajan ju , ima određene zadatke da izvrši, ali nije ograničena
u pogledu svoje nadležnosti. Dok postoji ona može svaki akt da svrši
п dok ona tra je ona će izvršiti svaki posao koji god bude njoj predložen,
ako se n arav n o ona s tim suglasi.
Dr Jerko Radmilović: Zašto se ovdje ističe »Savezno vijeće i Vi
jeće naroda N arodne skupštine FN R J«? Zašto se ne bi stavilo N arodna
skupština?
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: M ože da se stavi »N a
rodna skupština«.
Dr Jerko Radmilović: O vdje.se kaže »doni je će zakone o izborima
narodnih poslanika i opozivu«, da li će biti više zakona?
Poverenik Vlade

FNRJ drLeon Geršković: Bit će dva zakona,.

Pretsednik: Ja mislim da bi to trebalo donijeti u jednom zakonu.
Poverenik Vlade FNRJ drLeon Geršković: M ožda će :biti i jedan
zakon, ali ako stavimo, jedan zakon, onda je obavezno da bude jedan
zakon.
Dr Ivo Sunarić: Ovde je u članu 4 predviđen izbor Kom isije za
tum ačenje zakona, a u čl. 5 predviđa se izibor Pretsednika Republike i
Saveznog izvršnog veća. Ja sm atram da je mnogo, važniji posao. N a
rodne skupštine izbor Pretsednika Republike i Saveznog izvršnog veća
nego izbor K om isije za tum ačenje zakona. Ja mislim da izbor Komisije
za tum ačenje zakona m ožem o staviti na koncu.
402

Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Znači da se izm ijeni
4 i 5 član, da 5 bude 4 a 4 da bude 5.
Pretsednik: P redlaže se da član 4 postane б, a u tekstu zakona
um jesto »čl. 68 U stava« sta v it’ »69 U stava«.
Dr Jerko Radmilović: Ja predlažem da se stav.’ član 62 U stav a, jer
tu sm o uveli da Skupština ima staln u Komisiju za tum ačenje zakona.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: M ožem o stav iti član
»62 i 69«.
Pretsednik: Ko traži još riječ? (Niko). Onda molim dalje.
Sekretar čita član 5.
O vaj član postaje član 4.
Veljko Zeković: Ja mislim da bi sta v treći treb alo da bude sta v
drugi. T ako je logičnije.
Pretsednik: Da li se slažete sa, tim ? (Slažem o). Onda molim dalje.
Sekretar čita član 6.
Pretsednik: T raži V ko riječ? (Niko). Molim dalje.
Sekretar čita član 7.
Pretsednik: Ko traži riječ? (Niko). Molim dalje.
Sekretar čita član 8.
Pretsednik: Ko traži riječ? (Niko). Onda molim dalje.
Sekretar čita član 9.
Dr Ivo Sunarić: Ja mislim da sta v dru g i ne br treb alo d a bude ovde.
Da se ne određuje rok do koga treb a d a se raspusti Skupština. Ja
mislim da bi to trebalo brisati, nije nužno da se to stav lja,
Dr Maks Šnuderl: Ona se sam a rasp u šta i mi grešim o p ro tiv to g a
principa ako donesem o da se m ora da raspusti do o d ređ en o g roka.
Dr Jerko Radmilović: U članu 9 treba kod o v o g a »prem a o d red 
bam a člana 22 U stavnog zakona« da se stavi drugi stav , jer on govori
o tom e i tu se misli n a drugi stav .
Pretsednik: Ja mislim od člana 22 upotrebićem o o n o što nam treba.
S tavljam na g lasan je član 9 bez ovog dodatka »stav drugi«. K o je za
član 9 kako je predložen? (Svi). Idemo dalje.
Sekretar čita član 10.
Pretsednik: Ja pod ovim »savezni o r g a n i . . .« razum ijem S av ezn o
izvršno vijeće, državne s e k re ta rija te i P retsjednika Republike. Ko traži
riječ? (Niko). Idemo maije.
Sekretar čita član 11.
26*
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Pretsednik: Ko traži riječ? (Niko). Član 11 je usvojen. Molim dalje.
Sekretar čita član 12.
Dr Ivo Sunarić: Ja imam jednu prim jedbu na tačku 8 člana 12.
Z ašto je ovdje rečeno za poslove Saveta za nauku i kulturu »ukoliko
prem a odredbam a U stavnog zakona spadaju u nadležnost federacije
prenose se u n ad ležn o st...« . To se ne odnosi sam o na S avet za nauku
i kulturu, nego za sve poslove, da se prenose u nadležnost Saveznog
izvršnog vijeća.
Pretsednik: To je zato što je to tipično posao narodnih republika.
Dr Jerko Radmilović: U tački 5 kaže se »Javno pravobranioštvo«.
M eđutim , mi sm o u U stavu upotrebiJi riječ »Pravobranilaštvo«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: U zakonu je »Pravobranioštvo«. M ora se staviti onako kako je u zakonu. Ako je pravilno
srpski »pravobranilaštvo«, pravilno je i hrvatski »pravobram oštvo«.
T reba da stoj: onako kako glasi tekst zakona. Kad se donosio Zakon
o pravobranioštvu diskutiralo se o tom e i stalo se n a stanovište da se
upotrebi term in »pravobranioštvo«; neka tako i ostane.
Pretsednik: Ja mislim da sm o prvi put dobro odlučili, a sada rdavo.
Z ašto da pravim o nasilje nad onim što se odomaćilo. K aže se <u narodu
»pravobranioštvo« a mi »pravobranilaštvo«. Čitav naro d kaže »tužioštvo« i »pravobranioštvo«. I ja mislim da to treba da ostavim o.
Narod kaže tako i gotovo. Z ašto da lizmišljamo stvari. Na čemu sm o?
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: »P ravobranioštvo« kao
što piše u zakonu.
Dr Jerko Radmilović: U tački 10 spom inje se »posebni organ« na
•koji se prenose poslovi kom isije ustanovljene n a osnovu člana 42
O snovne uredbe o zvanjim a i platam a službenika državnih o rg an a.
Znači to je o rg an van Saveznog izvršnog vijeća, jer inače ne bi bilo
potrebno isticati to.
Boško Šiljegović: U tački 2 menit onaj izraz »ukoliko ti p o slo v i. . .«
nekako ne stoji. Zna se koji poslovi po ovom e U stavnom zakonu kome
pripadaju, i zato bi bio za to da se stavi »sem poslova«.
Pretsednik: Ja mislim da je bolje »osim poslova koji pripadaju . . .«.
N ismo dobili odgovor na pitanje d ru g a Sunarića o tački 8.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Prim jedba druga Su
narića je pravilna. To važi za sve ove poslove ukoliko prem a odred
bam a U stavnog zakona spadaju u nadležnost federacije. O vdje se
htjelo posebno naglasiti te dvije m aterije. Ali, mi m ožem o u član 10.
ubaciti: »Ukoliko spadaju u nadležnost federacije« jer to je uvodni član.
Pretsednik: K ako bi onda glasio član 10?

Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: T reba dodati na k raju
člana »Ukoliko ti poslovi sp ad aju u nadležnost federacije«.
Pretsednik: Tim e bi ta klauzula bila opća.
Da se vratim o na član 10. D rug G eršković je ipredložio da se na
kraju sta v a doda rečenica: »Ukoliko ti poslovi sp ad aju u nadležnost
federacije«. S tavljam ponovo na p retres o v ak o izm jen jeni član 10.
T raži li ko riječ? (Ne javlja se niko). P ošto se niko ne jav lja, u sv ajam o
član 10 sa ovom nadopunom .
Dr Maks Šnuderl: Ja bih im ao prim edbu na član 8. Prilikom pre
tresa tog člana ispustio sam je.
Mi sm o ipre rasp u štan ja Skupštine produžavali m an d at K om isije za
utvrđivanje autentičnih tekstova zakona zbog to g a što je ona m orala
još da radi, tj. da utvrdi tekstove zakona koji će se doneti. Mislim da
bi bilo potrebno da se toj 'komisiji produži život i sad a, ili da se zakoni
koje će donositi ova N arodna skupština donose na sednicam a za vrem e
zasedanja.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: T o je tehnička stv ar.
Ukoliko ih i komisija donese to važi kao d'a :<h je donijela i N aro d n a
skupština.
Dr Maks Šnuderl: Ali, posle raspu štan ja.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: S m atraju se da su
doneseni u 5sto v rijem e kad i oni ostali.
Pretsednik: V raćam o se na član 12. P o što sm o dopunili član 10
mislim da je sad a i ova tačk a 8 u redu. S am o nam n e treba »tprema
odredbam a U stavnog zakona«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: T o se m ože brisati.
Pretsednik: Član 12 je usvojen s a izm jenam a u tački 2, б i 8. P re 
lazim o na član 13.
Da li je ovdje na m jestu klauzula »ukoliko«?
Dr Jerko Radmilović: Jeste.
Pretsednik: Član 13 je iprimljen bez izm jena. P relazim o na član 14.
Dr Jerko Radmilović: U
nove«, a u članu 15 se opet
U stavnom zakonu. U članu
ustanove i d ru g 5 sam ostalni
d ržavne ustanove. Da se ne

drugom stav u se spom inju »državne u s ta 
ide na term inologiju koja postoji u novom
15 kažem o: »sam ostalne uprave, u p rav n e
o rg an i u p rav a« , a ovdje pom injem o sam o
misli tu n a n ešto d ru g o ?

Pretsednik: Da li su o v e ustanove, d ržav n e u stan o v e u sa sta v u
o rg an a uprave d ru g o od državnih u stan o v a o kojim a je riječ u dru g o m
stav u ? Jedanput se govori o u stan ov am a u sastav u d ržav n e u p rav e a
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drugi put sam o o državnim ustanovam a. Ja sam to razum io da su to
dvije vrste ustanova.
Poverenik Vlade FNRJ Milorad Vučkovič: Ne, to su iste ustanove
što se vid’ iz toga šlo su prem a njim a vršili određena p rav a o rg an a
Vlade. Znači, bile su u njihovom sastav u .
Pretsednik: Mi sm o čuli da im a ustanova k o je su sam ostalne i u sta
nova u sastavu upravnih o rg an a. Ja sam razum io da su to dvije vrste
ustanova.
Poverenik Vlade FNRJ Milorad Vučkovič: P rem a sadašnjem stavu
ovo se odnosi na ustanove koje su u sastav u pojedinih upravnih o rg an a.
Pretsednik: U organizacionom sastav u upravnih o rg an a?.
Poverenik Vlade FNRJ Milorad Vučkovič: Oni su to po položaju
u kome se nalaze prem a pojedinim m inistarstvim a. Ima ih koji su u
sam ostalnom položaju, ne sm atraju se u sastavu resora, za razliku od
onih ustanova koje su postojale u resoru. A bilo je i takvih.
Pretsednik: Znači ove ustanove u .prvom stavu bile bi identične sa
onim u stavu 2?
Poverenik Vlade FNRJ Milorad Vučkovič: Potpuno.
Pretsednik: Ima li još prim jedaba? (N em a). P rem a tom e član 14 je
usvojen bez izm jena.
Prelazim o na član 15.
Sekretar čita član 15.
Dr Ivo Sunarić: O vaj član 15 je zapravo razrađeni član 79 tačka 9
U stavnog zakona. Ja bih sam o hteo da postavim pitanje, da li je ovde
iscrpeno p rav o Saveznog izvršnog veća u postavljanju službenika?
Znači, Savezno izvršno veće postavlja sam o one službenike ;z člana 79
i ove ovde.
Poverenik Vlade FNRJ Milorad Vučkovič: Prem a sadašnjem
stan ju iscrpen je broj službenika koje postavlja Savezno izvršno veće.
To znači da ćemo ostati na tom e i kasnije.
Pretsednik: O stale službenike postavlja državni sekretar prem a
Zakonu o državnim službenicima.
Poverenik Vlade FNRJ Milorad Vučkovič: D ržavni sek retar, ne
posredni starešina.
Pretsednik: Im am o -jednu tehničku ispravku, um esto »čl. 78« treba
staviti »čl. 79«. — Ima li još prim jedaba? (N em a). Član 15 je prim ljen
sa ovom tehničkom izmjenom.
Prelaziimo na član 16.
Sekretar čita član 16.
Dr Ivo Sunarić: Ja bih im ao prim edbu na stav 3. Ovde se kaže:
» 0 službeničkim odnosima službenika N arodne skupštine rešava sekre-

tar N arodne skupštine«. Član 8 predviđa da će pored pretsednika S a 
veznog veća i Veća naroda biti i ipo jedan se k re ta r ovih veća, ali ne
m am o se k re ta ra N ared n e skupštine. Im am o sek reta re S aveznog veća
i Veća n areda a nem am o sek reta ra N arodne skupštine.
Dr Milorad Vlajković: Dosad je pretsednik S aveznog veća Mi Veća
naroda postavljao službenike u većim a, a u Prezidijum u sek reta r.
Pretsednik: To znači da bism o im a j dva se k re ta ra . Službeničke
odnose jednog veća regulisao bi sek reta r to g veća, a službeničke odnose
drugog veća regulisao bi sek reta r drugog veća. D rug Sunarić ima
p rav o jer nem am o sek reta ra Skupštine.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: N ap’sa t ćem o: » tajn ic1
vijeća«.
Poverenik Vlade FNRJ Milorad Vučkovič: Ovde se misli na s e 
k retara Savezne narodne skupštine. O službeničkim odnosim a službe
nika N arodne skupštine, prem a sadašnjem zakonu, rešava. pretsednik
veća. Sve odredbe sadašnjeg zakona u tom pogledu treba da se pri
me n j u j u sve dok ne bude izabrana nova Narodna, skupština. Nije po
trebno da se to m enja pošto pretsedm k ostaje na dužnosti. Ova odredba
treba da se dopuni sa »sekretar Savezne n ared n e skupštine«. K ada bi
se m oglo znati da će zakon o usklađivanju službeničkih odnosa biti
gotov do izbora nove N arodne skupštine onda bi se to m oglo uskladiti
sa ovom odredbom . M eđutim , to- neće biti o stv aren o i zato je bilo po
trebno da se ovo stavi da se vidi ko će postavljati i posle izbora N a
rodne skupštine.
Pretsednik: To važi za budućnost. A dok se ne izvrši izbor nove
N arodne skupštine o sta je stan je koje je sad a regulisano-, a to znači da
to rešava pretsednik veća.
Dr Jerko Radmilovič: Ovdje, u trećem stav u , im am o prvu rečenicu
koja jasno kaže šta se želi. M eđutim , odm ah dolazi d ru g a rečenica ko
jom se povezuje druga m isao, o službeničkim odnosim a službenika
adm inistracije S aveznog izvršnog veća. Zatim , dolazi treća m isao:
»P rotiv rešenja se k reta ra može se pokrenuti sam o upravni spor«.
Izgleda da b> bolje bilo kada bi se to izdvojilo u posebne stavove.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Meni se čini da bi to
bio nepravilan ispravak. M ožem o sam o »protiv rješen ja tajn ik a. . .«
izdvojiti u poseban stav . U dosadašnjem sistem u i u praksi, a i po zako
nima d uredbam a o službeničkim odnosim a za službenike prve vrste u
N arodnoj skupštini d aje suglasnost Vlada. P rem a torne, nem a nikakvog
razloga da se to izdvaja.
Dr Jerko Radmilovič: U zm im o drugu rečenicu, tu se go-vori o po
stavljanju službenika u Saveznom izvršnom vijeću.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: K ada je bio diskuti
ra n Zakon o službenicim a stalo se na stanovište da V lada daje sugla-
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snost za, postavljanje svih službenika u adm inistraciji, pa i službenika
u N arodnoj skupštini. Vlada je nadležna da postavlja službenike i da
d aje određenu suglasnost za službeničke odnose, pa nema smisla s tv a 
rati neku »službeničku oazu« u N arodnoj skupštini. To nije bilo onda
kada je Vlada ibila izdvojeni o rg an akam oli sada kada je Izvršno vijeće
org an Skupštine.
Dr Јегко Radmilović: Onda bi trebalo bolje form ulirati tu misao.
Mogli bismo ovo »iprotiv rješenja s e k r e ta r a ...« «prebacit: u prvi stav.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ova
nica mogla bi da bude posebni stav i da važi i za prvu
nicu, a nikako >ne može da se prebaci gore.
Poverenik Vlade FNRJ Milorad Vučković: Sam o
reči »sekretara« reči »N arodne skupštine \ Saveznog
I onda tu rečenicu izdvojiti.

posljednja reče
i za drugu reče
treba dodati iza
izvršnog yeća«.

Pretsednik: T rebalo bi još dodati »protiv rješenja o službeničkim
odnosima«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Onda bi ova treć a reče
nica bila izdvojena kao posebni stav i glasila bi: »Protiv rješenja ta j
nika N arodne skupštine i Saveznog izvršnog vijeća o službeničkim odno
sim a može se pokrenuti sam o upravni’ spor«.
Poverenik Vlade FNRJ Milorad Vučković: Bolje bi bilo: »Protiv
rešen ja sek retara N arodne skupštine i Saveznog izvršnog veća o slu
žbeničkim odnosim a može se pokrenuti sam o upravni spor«.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Sasvim je dobro ovako.
Pretsednik: Onda u prvoj rečenici na k raju treba brisati riječi:
»Protiv čijeg se rešenja može pokrenut: sam o upravni spor«.
P rem a tom e, član 16, sa izm jenam a u trećem stavu, .glasi:
» 0 službeničkim odnosima službenika N arodne skupštine .rešava
sek retar Savezne narodne skupštine. 0 Službeničkim odnosim a službe
nika adm inistracije Saveznog izvršnog vijeća, koje ne postavlja S a 
vezno izvršno vijeće, rešava sek retar Saveznog izvršnog vijeća. Za
postavljanje službenika I vrste potrebna je saglasnost Saveznog izvr
šnog vijeća«.
Posljednja rečenica se izdvaja u posebni stav i glasi: »Protiv rje
šenja sek retara N arodne skupštine i Saveznog izvršnog vijeća može se
pokrenuti sam o upravni spor«.
Prim a li se član 16? (Prim a).
Prelazim o na član 17.
Sekretar čita član 17.
Mislim da treba staviti M inistarstvo unutrašnjih poslova Vlade
FNRJ.

Pretsednik: Nem a Vlade.
Dušan Diminić: Ne znam zbog čega se d aje o v o ovlašćenje d ržav 
nim sek retarim a da m ogu donositi ipropise o .prekršajim a i k azn am a a
ne da to bude ipri Saveznom čz vršnom vijeću. Mi sm o diskutirali o torne;
tu je 'bilo spom enuto da li bi« trebalo d a državni sek retari donose pro
pise. Složili sm o se da donose. M eđutim , prilično je veliko ovlašćenje
sekretarim a da donose propise o prekršajim a i kaznam a. T reba ili da
se to zadrži za Izvršno vijeće ili da Izvršno vijeće ipotvrdi takve propise
naknadno.
Dr Jerko Radmilović: Ako sm o se mi riješili da državnim se k re 
tarim a dam o prav o na donošenje propisa, onda u čemu se m anifestira
donošenje propisa ako ne u tom e da za san k cije tih propisa predviđam o
o d g o v araju će kazne.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Točno je to što k aže
drug Radmilović.
Pretsednik: P ošto se niko ne javlja, prelazim o na član 18.
Sekretar čita član 18.
Ovdje im am o jednu štam parsku grešku: treba staviti član 16 stavr 2
i sta v 3. Znači izbrisati 17. U drugom redu treba izbrisati reč »državne«.
Pretsednik: Da lii je dobro reći: »protiv ak ata
sek reta ra.

se k re ta rija ta « ili

Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Bit će nekih ak ata koji
će se prenositi na se k reta ra i zato je bolje reći »državnog se k re ta rija ta « .
Dušan Diminić: U početku d ru g o g sta v a stoji: »P rotiv upravnih
akata o d b o ra ...« , to bi značilo ustvari da postoji p rav o žalbe predvi
đene uopće u svakom slučaju. Žalba se upućuje Izvršnom vijeću.
Poverenik Vlade FNRJ Milorad Vučković: Ne. P ro tiv ak ata d rž a v 
nog se k re ta ra koja on donosi u prvom stepen u po pravilu nema. m esta
žalbi, već sam o u upravnom sporu.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: M ora se izričito predvi
djeti pravo žalbe a m ače ima sam o upravni spor. Ne leži u našem s i
stem u da napravim o naše izvršno vijeće instancijom .
Pretsednik: Ako nem a više niko ko želi da govori o ovom e članu,
prelazim o na član 20.
Sekretar čita član 20.
Ako uporedim o prvu tačku sa drugom ,i trećom , mi ćem o dobiti
dojam da se u drugoj i trećoj tački radi o nekom trajn o m ovlašćenju
Saveznom izvršnom vijeću, a ne sam o do početka rad a S avezne skup
štine. Da li se to htjelo? U obrazloženju se kaže da se to nije htjelo po
drugoj tački, a po trećoj tački to nije istaknuto. U četvrtoj tački riječ
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»državni« trebale- bi brisati. U sestoj tački može da ostane »državni«,
jer se tu ne misle sam oupravne ustanove.
Dušan Diminić: P rije svega da se to razjasni. Ovako, kako je for
m uliram o izlazi ne sam o da nove Skupštine već i dalje. Ako tako
uzmemo, onda mi izgleda da se svaki postojeći zakon može m ijenjati
je d n o m . uredbom. Ne znam zašto- je to- potrebno. Zar ne bi moglo,
obzirom na rad nove Skupštine, to da otpadne i dai to Skupština ure
duje onako k ak o je predvideno u U stavnom zakonu.
Što se tiče tačke 3 možda je praktično- potrebno da se tako donese.
A, ako se kaže da se to donosi poslije sastan k a nove Skupštine, o n d a je
to veliko ovlašćenje. M ijenjanjem stopa vodimo politiku cijena. Zadiremo- duboko- u privredu i mislim da bi se to ostavilo Skupštini ili, u
najm anju ruku, da se stavi uz naknadnu potvrdu Skupštine.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Ja mislim da treba u
stavu 2, u drugom redu, iza riječi »kao i da« ubaciti riječ5 »do početka
rada Savezne narodne skupštine«. Isto tako, u stav u 3 treba rečenicu
početi riječim a: »da do- početka Savezne narodne skupštine m ijenja
prosječne stope«.
Slažem se sa drugom Jerkom da u drugom redu stav a 4 treba izba
citi riječ »državne« a početak stav a 6 treba m ijenjati tako da on glasi:
»da savezne upravne ustanove m ože s p a ja ti.. .« (Prim a se).
Pretsednik: Prelazim o na član 21.
Sekretar čita član 21.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Tu se predlaže da se
u drugom redu iza riječi »svojim propisim a« dodaju riječi »radi uskla
đ e n a sa ustavnim poretkom «.
Dr Jerko Radmilović: Radi o b jašnjenja pitam : ovdje se misli na to
da se narodnim republikam a stav lja u obavezu da svojim propisim a
odrede republičke o rg an e uprave na koje se prenose .poslovi koji su s a 
veznim propisim a stavljeni u nadležnost sadašnjih o rg an a republičke
vlade. To znači da iako narodne republike dosad nisu bile na to oviašćene, otsada mogu da m ijenjaju savezne propise u pogledu nadležnosti.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: To znači da ako je u
isključivom zakonodavstvu propisano da je taj i taj o rg an republike n a
dležan, ovim se d aje ovlaštenje republičkim o rg an im a da to- prom ijene.
Ja nisam uvjeren da takvo- ovlaštenje nije donekle opasno.
Pretsednik: P rim a li se član 21 sa predloženom izm jenom ? (P rim a).
Prelazim o na član 22.
Sekretar čita član 22.
O vaj stav meni izgleda suvišan.

Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Nije suvišan. Inače b>
se m oglo sm atrati da odm ah ipo u sv ajan ju novog U stavnog zakona
njima pripada n ag rad a za rad kako to o d ređ uje U stavni zakon.
Pretsednik: Ima li još ko šta da p rim jet’? (N em a). P rim a li se
član 22? (P rim a). P relazim o na član 23.
Sekretar č’ta član 23.
Dr Ivo Sunarić: Ja pozdravljam ovu odluku da se donese jedan
propis na osnovu koga treba ispraviti biračke spiskove. Prilikom izbora
za lokalne o rg an e vlasti u našoj Republici pokazalo se da su b:račk'
spiskovi prilično zastareli. Bilo je m nogo g rešak a i ipriličan broj g r a 
đana nije m ogao zbog toga da glasa. Ali meni izgleda da ovoj odredbi
nije m esto u ovom trećem delu. Ja znam da se ne m ože dopuniti čl. 20
Zakona o biračkim spiskovim a sad a jednim 'posebnim zakonom . Ja b:h
se složio s tim da se to unese u o v aj zakon. Ali sm atram da bi tu
odredbu trebalo uvrstiti u posebnu 4 glavu, jer ta m aterija nem a ne
kakve veze sa odredbam a koje go v o re o sprovodenju U stav n o g zakona.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Mi sm o shvatili treći
dio ovoga zakona kao prelazne i završne odredbe a tak v a jedna
odredba je također i odredba o ispravku i reviziji biračkih spiskova.
N am a je to nužno za priprem u izbora. Mi sm o u obrazloženju ta k o i
nazvali ovu glavu. P relazne i završne odredbe. To su razn a o v laštenja,
pitanja prinadležnosti i t. d. Šta ima na prim jer pitanje prinadležnosti
veze sa ovlaštenjim a. To je jedna vrlo šarena m aterija koja je sv a
stavljena u taj treći dio.
Pretsednik: Ja bih postavio pitanje da li je potreban stav 1 koji
Ustvari sadrži m otivaciju za stav 2.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: P o treb n a je p o zakonu
o biračkim spiskovim a, jer se birački spiskovi ispravljaju svake godine
u siječnju .a prepisuju svake pete godine. Zadnja revizija izvršena je
godine 1950. pa bismo sada morali 5 godina čekati na novu reviziju.
Obzirom da je kod ovih zadnjih izbora ustanovljeno da godine 1950.
nije do-bro izvršena revizija, a i od revizije od godine 1950. n ao v am o
n astale su m noge izm jene tak o da već sam e p o sebi čine biračke spi
skove nepotpunim. Zbog toga je nužno da m ijenjam o čl. 20. Zakona
o biračkim spiskovim a, a m otivacija člana 1. potrebna je radi toga da
se vidi zbog čega to činimo.
Boško Šiljegović: Z ašto je tu uneta i odredba o vojnim licim a?
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: Z ato što su vojne osobe
unesene u posebne biračke spiskove koji se -onda prepisuju i šalju na
birališta. Mi sm o ustanovili da to nije bilo n aro čito dobro. D rugovi iz
vojne uprave sada se slažu da za to nem a neke n aro čite potrebe da
vojne oso<be budu sve upisane u vojne biračke spiskove.
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Poverenik Vlade FNRJ Milorad Vučkovič: Pri torne se ra d i sam o
o aktivnim licima. Oni koji služe vojni rok i dalje će se upisivati u
vojne spiskove i onda če se sam o aktivna vojna lica, naprim er, oficiri
upisivati u biračke spiskove.
Pretsednik: P rim a .Li se član 23? (Prim a).
Sekretar čita član 24.
Pretsednik: Prim ali se? (P rim a). I poslednji član 25.
Sekretar čita član 25.
Dr Maks Šnuderl: Molim da o v aj član kao što sm o se sporazum eli,
glasi: »Ovaj zakon stupa na snagu kad ga proglasi Narodna, skupština
FNRJ«.
Pretsednik: Ovim je p retre s ovog zakonskog prijedloga završen.
P relazim o na g lasan je u cjelini. Molim da se izvrši prozivka.
Sekretar vrši prozivku.
Pretsednik: Pojedinačnim glasanjem zakonski prijedlog je jedno
glasno usvojen.
U redakcionu komisiju predlažem dr Jerka Radmilovića s tim da
sastavi i odborski izvještaj, a izvjestilac će se odrediti prilikom usva
janja izvještaja redakeione komisije.
Poverenik Vlade FNRJ dr Leon Geršković: U pozoravam na član 88
Prijedloga ustavnog zakona. T am o bi zbog jednoobrazne redakcije u
stavu 2 riječi »na odluku Saveznoj narodnoj skupštini« trebalo zam ije
niti riječim a »pred Saveznu narodnu skupštinu radi donošenja odluke«.
(Prim a se).
Pretsednik: Ovim je dnevni red sjednice iscrpen.
Zaključujem sjednicu, a iduću zakazujem za 8 jan u ar 1953 godine
u 17 časova.
(Sednica je zaključena u 18,30 časova).

60 седница
(8 ја и у а р а 1953)
Почбтак у 17,10 часова.
Претседавао прет-оедник др Јосип Хрнчевић.
Претседник: Отварам 60 седницу. Молим да ce изврши прозивка.
Секретар др Јерко Радмиловић врши прозивку.
Претседник: Извршеном прозивком «онсггатовано je да имамо 'кворум за рјешавање. Молим да ce ерочита записник 59 сједнице.
Секретар чита записник 59 седнице од 7 јануара.
Претседник: Има ли примједаба? (Нема). Записник ce овјерава.
Сада бис.мо прешли на подношење извјештаја редакционе комисије о
Приједлогу замона о спровођењу Усчавног за:кона. Молим друга Радмиловића да поднесе извјештај.
Др Јерко Радмиловић чита извештај редакционе «.омисије.
Претседник: Чули смо извјештај реда-киионе комисије. Има ли ко
примједаба на овај извјештај, и да ли ко тражи ријеч о овом извјештају?
(He јавља ce ник-о). Пошто нема никаквих примједаба на извјештај
редакционе комисије, устаиовљавам да je извјсштај примљен у цјелини.
За извјестиоца смо изабрали лрошлм пут мене. Желим да извјеетим
Замонодавни одбор да сам ce ica другом Пијаде споразумио да саставимо један заједничкм ш вјеш тај за Приједлог у е т а в н о г закош и за
Приједлог зажона о спровођењу Уставног закона. Да ли ore сагласни
са ггим да ce само једанпут чигга извјештај Законодавног одбора пред
Скупштином за оба ова приједлога и за оба вијећа. (Прима ce).
Бошко Шиљеговић: Ja бих лредложио, пошто ће билги заједничка
седница, да то исто учинимо и ica Предлогом закона о измеиама и допунама Закона о војној обавези.
Претседник: To je нешто друго. Поило смо на претходној сједници
извршили појединачно гласање о ово.м закоиоком приједлогу, сада за413

вршавамо рад на прегресу Приједлога заж.она о спровођењу Уставног
зачсо-на.
Друг Пијаде, у сарадљи ,са Савјечом за за-к.онодавсчво и изградњу
народне власгг-и, поднио je Приједлог одлуке о пословном реду за избор
Претсједника Републике и Савезног извршног вијећа сходно одредба.ма
чл. 5 Приједлога за«она о спровођењу Усгавног закона. Ja предлажем
да овај Приједлог одлуке спавимо на дневни ред нашег Законодавног
одбора. Усваја ли се овај дневни ред? (Усваја).
Прелази.мо на .претрес Приједлога одлуке о пословном реду за избор
Преггсједника Републике. Тражи ли ко ријеч у начелу? (Не јавља се
нико). Пошто нико не тражи ријеч у начелу, стављам Приједлог одлуке
о пословном реду за избор Претсједнижа Републике н Савезног извршног вијећа на гласање у начелу. Ko je з a иека дигне руку? (Сви
дижу руку). Има ли ко п р о т и в ? (Нема). Коцстатирам да je Приједлог одлуке о пословном реду за избор Претсједиика Реггублике и
Савезног извршног вијећа у начелу при.мљен.
Прелази.мо на претрес у појединостима.
Секретар чита наслов и члан 1.
Претседник: Има ли примједаба? (Нема). Прима ли се? (Прима).
Секретар чита члан 2.
Претседник: Жели ли ко да говори? (Не јавља се нико). Прима
ли се члан 2? (При.ма).
Прелазимо на члан 3.
Др Милорад Влајковић: А-:-:о се деси да не буде присугган претседник једног већа онда га за.мељује једам од поипрет.седника. Пошто je
он онда претседавајући он врши функцију претседни.ка?
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: To ј.е функција претседника a када je oih спречен замењ ује га један од потпретседника, na
и у овом случају.
Претседник: Пошто више примједаба нема, питам: шрима ли се
члан 3 како je предложен? (Прима).
Прелазимо на члан 4.
Секретар чита члан 4.
Бошко Шиљеговић: Како се утврђује да ли je присутан довољан
број шосланика?
Претседник; Може прозивком.
Др Јерко Радмиловић: Сада ћемо имати начин избора.
Претседник: И.ма ли ко шта да примјегги? (Не.ма).
Члан 4 je примљен без измјена.
Прелазимо на члан 5.
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Секретар чита чла-н 5.
Бошко Шиљеговић: Да ли je ;то само једна кандидатока ли.ста?
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Може ce поднети неколик.о листа, колихо има предлагача.
Бошко ШиљеговиН: Може ли биги више лиота?
Повер^ник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Може, 20 посланика
може поднети једну листу.
Бошко Шнљеговић: Онда би требало отавигги „кандидатске лиоте“ .
Претседник: Да ли je ово у складу са Уотавним законом кад ce
■каже да ce Прелсједних Републике може бирагги из Вијећа произвођача
и из Савезног вијећа, a чланови Извршног вијећа само из Савезног виjeha. Овдје, међутим, кажемо да кандидати за Претсједника Републике
и за Савезно извршно вијеће могу битм предложени из реда чланава
Савезног вијећа и Bnjeha народа?
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Сада немамо Веће произвођача.
Претседник: Значи ово важи за садашњу Народну скупипину.
При.ма ли ce члан 5 како je предложен? (Прима).
(За овим je Законодавни одбор прихватио без измена чланове 6, 7,
8, 9 и 10 ГТредлога одлуке о пословном реду за избор Прегседника Републи-ке и Савезног извршног већа).
Претседник: Прелазимо на члан 11.
Секретар чита члан 11.
Др Макс Шнудерл: Ul i a значи „већину гласова од уку пног броја
посланика“ ? Ако су три жандидата онда онај
je изабран мора имати
више од друга два кандидата заједно.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Ту ce ради о томе да
мора имати више од укупног броја посланика који су посланици у
Скупштини. Тиме није речено да м.ора имати више од друге двојице.
Др Макс Шнудерл: Он мора имати већину свпх посланика у Скупштини a не .само присутних.
Милан Поповић: У ранијем члану ce каже да мора постојати већина
присуших, a оаде <се ;каже већина од укупног броја посланика.
Повереник Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Тамо je
одређивање кворума да би ce могло приступши избору.

било само

Милан Поповић: У претходном члану с.мо имали такву формулацију да треба да буде присутан један вииие од половине и у једном и
у другом већу, a сада кажемо да чреба да буде већина укупног броја
посланика. To ми изгледа нека,ко друкчије.
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Вељко Зековић: Прво je услов за мворум, a ово друго за избор.
Милан Поповић: Може да ce ради са «©орумом када je присуггно
полавина плус један, a може и да ce бира са половином плус један.
Вел»ко Зековић: To не важи за избор него за кворум.
Др Јерко Радмиловић: За .кворум je шоггребно да буде присуггно
послани.ка половина више једаи, и онда бисмо морали сви гласати за
њега да би био изабран.
Претседник: Пошто примједаба нема, члан 11 je примљен без
измјена.
Прелази.мо на члан 12.
Секретар чита члан 12.
Да ли одговара ова фор.мулација „равноправне социјалистичке заједнице“ ? Заједница не може бити равноправна него су народи равмопра-вни у заједници.
Претседник: Било би тешко рећи: „наших равноправних народа“.
Ja мислим да ce ту зна да ce овдје ради о равноправнааги народа Југо■славије.
A ko више примједаба не.ма, можемо сматрати да j e члан 1 2 примљен
без измјена.
(За овим je Законодавни одбор, једногласно и без измена прихватио чланове 13 и 14 Предлога адлуже о изборном реду).
Прелазимо на члан 15.
Секретар чита члан 15.
*
Ово je сиотем лисгга, дакле, друкчије него код избора Претсједнижа
Републике.
Вељко Зековић: Гласање je јавно.
Претседник: Има ли још при.мједаба? (Нема).
Члан 15 примљен je без измјена.
Прелазимо ма члан 16.

Секретар чита члан 16.
Пошто je Извршно вијеће састављено од Претсједника Републике
и чланова Извршног вијећа поставља ое питање како довести у 'оклад
ову листу са Извршним вијећем u<ao тач<авим.
Др Макс Шнудерл: Он je no својој функцији Преггседника Репу^лике већ у Извршном већу.
Претседник: To значи и члан 16 je примљеи без измјена.
Прелазимо на члан 17.
Секретар чита члан 17.
Претседник: Ту ce тражи исти (кворум као и за избор Прелпсједника
Републике.

Повереннк Владе ФНРЈ Милорад Вучковић: Да, само чамо je заједничка 'оедница.
Претседник: Члан 17 можемо примигги без измјена с тим да у другом реду првог «сггава исправимо шта.мпароку грешку, тј. да умјесто
„кандидатом“ ставимо ,,'кандидате“.
Прелазимо на члан 18.
Секретар чшта члан 18.
Претседник: Пошто нема примједаба, прелазимо на гласање у поједино.стима. Молим да ce изврши прозивка.
Секретар врши прозивку.
(После прозивке)
Претседник: Установљавам да je Приједлог одлуке о пословном
реду за избор Претседни.ка Републике и Савезног извршног вијећа у
нашем Законодавном одбору једногласно прихваћен.
Др Иво Сунарић: Чији je ово предлог?
Претседник: Ово je приједлог законодавних одбора. Значи, морамо
имати извјестиоца. Ja бих предложио за извјеогиоца друга Салаја.
(Прима ce).
Пошто je овим рад Заисонодавног одбора исцрпен, закључујем ову
сједницу a наредну ће.мо заказати лисменим путем.
(Седница je закључена у 17,55 часова).

27 Билтен законодавних одбора
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Sastanak redakcione komisije
(6 januara 1953)
Početak u 9,30 časova.
P retsed av ao dr Hinko Krizman.
Prisutni:
Narodni poslanici dr M aks Šnuderl, dr Jerk o Radmilović i G ojko
Garčević.
Poverem ci Vlade FNRJ dr Jovan Đordević, M 'lorad Vučkovič i
dr Leon Geršković.
Dr Jerko Radmilović: Obzirom na činjenicu da sm o imali am and
m ane uz tekst koji će biti razdeljen poslanicim a, da mi uzm em o am and
m ane kao sastavni dio prijedloga.
Dr Maks Šnuderl: Ja mislim da uzm em o sve i am andm ane i tekst.
Dr Jovan Đordević: Jai bih nazvao to am andm anim a i neka oni udu
u vaš »izveštaj, da n e bismo štam pali posebno am andm ane. Ja mislim
da ne «bii trebalo ponovo štam pati, nego navesti šta je u jednom odboru
a šta u drugom prim ljeno i šta je definitivno prim ljeno.
Im am o predlog za izmenu naslova. On sadrži jedno obrazloženje
i naslov (čita):
Da bi se ustavni sistem doveo u sklad sa prom enam a ostvarenim u
osnovam a društvenog i. političkog uređenja zemlje, N arodna skupština
Federativne N arodne Republike Jugoslavije donosi U stavni zakon o
osnovam a društvenog i političkog u ređ en ja i saveznim o-rganima vlasti.
Dr Maks Šnuderl: Time nism o ništa dobili. Bolje da zadržim o
naslov bez to g a uvoda. Uvod bi im ao sm isla ako bi se Zakon n azvao
Ustavni zakon.
Dr Jovan Đordević: Pa nazvan je U stavnim zakonom .
Dr Maks Šnuderl: Sada im am o o v aj dodatak tako da je naslov
suviše dugačak.

Dr Jovan Dordević: I jedno i d ru g o je potrebno. Uvod o p rav d av a
donošenje zakona.
Ja bih ipredložio da dr K rizm an bude pretsedavajući. (P rim a se).
ČHaćemo sam o izm ene i dopune prvo iz jednog a potom iz d ru g o g
odbora.
Pretsedavajući đr Hinko Krizman:
(Nema.). A kod člana 2?

Ima li izm jena

na

član 1?

Dr Leon Geršković: Ima. U m jesto ovog »drugih oblika učešća g r a 
đana«, ja mislim da bi trebalo naći neku bolju stilizaciju da se to dva
puta ne ponavlja. S m atram da je prvi tekst bio bolji i }a bih ostavio
stani tekst. (P rim a se).
Pretsedavajući: O stajem o, dakle, pri prvobitnom tekstu. Im a И
izm jena u članu 3? (N em a). A u članu 4? (N em a). U članu 5? (N em a).
IJ članu 6?
Dr Maks Šnuderl: Ima. Ja n e bih bio za to da u stav u trećem izba
cujem o reč »sam ostalno«. Ja mislim da je to princip sam o u p rav ljan ja.
Pretsedavajući: Oni ne raspolažu dohotkom .
Dr Jovan Dordević: Oni sam o staln o u tv rđ u ju sv o je planove i mi
te planove naziv am o sam ostalnim planovim a i oni su u p lan iran ju
sam ostalni.
Dr Leon Geršković: N itko njim a n e određuje kako će proizvoditi i
oni su u svom e radu ustvari sam ostalni.
Gojko Garčević: To ipak nije sam ostalno. Tu su ipak neki propis1’
kojiih oni m oraju da se drže.
Dr Leon Geršković: Oni sam o staln o rade, ali je sam o način raspo
djele dohotka određen.
Gojko Garčević: To ništa ne potencira i ništa ne kazuje.
Dr Maks Šnuderl: O vo »sam ostalno« to je elem enat sam o u p rav 
nosti.
Dr Jovan Dordević: To sm eta tam o gde se kaže da sam o staln o
raspolaže dohotkom , a ovde ima razloga.
U osmom redu odozgo (stav 1), posle reči »planove« i ,p osle
tačke i zapete treba dodati: »u p rav u privredne organizacije« da b’
bilo jasnije. To je predlog Veća naroda.
Dr Leon Geršković: V ažnije je da ona raspolaže dohotkom , pri
čemu je minimum određen zakonom . Z ato se ovdje poslije »zarade
trudbenika« ubacuju ove riječ5: »pri čemu se org an izaciji g a ra n tu je
zakonom određeni minimum«.

U trećem stav u , treći red, ubacuje se »u pravu privredne o rg a 
nizacije« um jesto riječi »pri čemu se«. Cijela ta rečenica glasi: »pri
čemu se organizaciji g a ra n tu je zakonom određeni minimum«.
Gojko Garčević: Da li je ovo dobra stilizacija »pri čemu se trudbe
nicima. . .«. Bolje bi bilo » g a ra n tu ju ć '.. .«.
Dr Leon Geršković: »Pri čemu se trudbenicim a u privrednim po
duzećim a zakonom g a ra n tu je minim alna zarad a iz društvenih sre d 
stava«.
Pretsedavajući: Dobro.
K ako stojim o sa članom 7.
Dr Jovan Đordević: P rve tri alineje o staju prem a zapisnicim a
jednog i dru g o g odbora.
Dr Jerko Radmilović: Da se briše »općine, grada i sreza«.
Dr Jovan Đordević: Tako je i u zapisniku.
Gojko Garčević: Da li je brisano »sam ostalno« u pretposlednjem
redu četv rto g sta v a ?
Dr Jovan Đordević: N 'je brisano. M eđutim , predložio bih da se i
u četvrtom redu ne ponavlja »saveznom društvenom planu i republič
kom društvenom planu« nego da stav im o »saveznom i republičkom
društvenom planu«. Ovo treb a da se shvati k ao načelo koje razrađ u ju
zakoni i zato treba d*a, je to ovde što m anje precizirano.
Dr Leon Geršković: Ako se briše »općine, g rad a i k o tara« z ašto je
onda ubačeno »kao i«?
Milorad Vučković: Z ato što m ože da se radi o zem ljištu i z g ra 
dam a.
Dr Leon Geršković: To je pravo svih narodnih odbora, a ovo je
pravo općine i grada.
Milorad Vučković: Ne misli se n a određeni stepen, nego se uopšte
govori o pravu narodnog odbora u celini. T ačno je da ovo pravo ima
opština i grad i da za njih važi o v a prezum cija.
Dr Jovan Đordević: Unosi se zabuna, jer niz p rav a nem aju svi
narodni odbori, a k o ja će p rav a im ati to će se rešiti zakonom .
Dr Leon Geršković: Mi to baš hoćem o dia. dam o U stavom . R anije
je bilo da p rav o u p rav ljan ja im aju sam o narodni odbori općine i grad a.
P rije sm o imali apsolutnu klauzulu, a ostali sm o na ovom e što piše
u Zakonu o narodnim odborim a i to je g a ran c ija općinam a i gradovim a.
Dr Jovan Đordević: To je g aran c ija k o ja postoji u Zakonu o n a 
rodnim odborim a, i niko je .ne m enja, ali se ovde radi o opštoj fiziono
miji narodnog odbora. Ako m i to prihvatim o od početka onda m oram o
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i ovde. Mi dajem o U stavom da to lokalni organi vrše, a da li će sv i
stepeni vršiti to je druga stv ar.
Dr Leon Geršković: Ja se ne slažem .
Dr Jerko Radmilović: To će se m orati dati u republičkim u sta
vima, a nije nužno ovdje.
Dr Jovan Dordević: Ovo nije večita norm a.
Milorad Vučković: O vo bi se svelo na odnos prem a drugim o rg a 
nima van narodnih odbora.
Dr Jovan Dordević: U ovom aspektu to nije bitno.
Dr Leon Geršković: Onda nije ni potrebno brisati. Ja ne sm atram
da treba da se briše »općine, g rad a i kotara«, jer sm atram da je to
osnovno.
Dr Jovan Dordević: Čak i da je bitno m ora se brisati.
Dr Leon Geršković: Ja mislim da je to pogrešno. O vdje sm o htjeli
zajam čiti općini 5 g r a d u ...
Dr Jovan Dordević: To nije tačno. To sm o g aran to v ali u Zakonu
o narodnim odborim a. Mi ovde d ajem o opšte p rav o i njeg o v o m esto
kroz ovlašćenja koja ima.
Dr Leon Geršković: O vdje im am o dalje »u prav u narodnog odbora
da statutom propisuje svoju u n utrašnju organizaciju«. Tu se briše
»unutrašnju« i dodaje se »poslovanje«.
Dr Jovan Dordević: Da li je to tačno da s ta tu t propisuje o rg a 
nizaciju?
Dr Maks Šnuderl: Ali poslovanje propisuje.
Milorad Vučković: Ne sam o to, n eg o i u stro jstv o narodnih odbora.
Dr Maks Šnuderl: On o d ređ u je koja će opština im ati seoski odbor.
To nije sam o u n u trašn ja o rg anizacija.
Gojko Garčević: Da li se br.iše »unutrašnja« i dodaje »poslovanje«?
Dr Jovan Dordević: Da.
Pretsedavajući: Onda brišem o »općine, g rad a i sreza« i »unu
trašnju«.
Dr Jovan Dordević: T ako je.
Pretsedavajući: Šta je sa članom 8?
Milorad Vučković: U njem u nem a izm ena.
Pretsedavajući: Onda prem a zapisniku, član 9.
Dr Jovan Dordević: Sigurno da je o v o »suverenitet narodnih re 
publika« relativna stv a r u društveno političkim odnosim a, pa ako hoćete
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« državni suverenitet velikih nacija. Ali ako brišemo, otišli bismo u onu
grešku koju su imali Nemci o d ržav am a k o je nisu suverene, što je
stv a r još besmislenija. Mi u 1 članu republičkih ustava to kažemo.
Dr Maks Šnuderl: Ne treba to reći. Francuz-i zag o v araju da su
države bez suvereniteta.
Dr Jovan Đordević: K ako m ože biti država koja nije suverena?
Dr Maks Šnuderl: Ja mislim sam o o (prenošenju na savez.
Dr Jovan Đordević: Ovde to nije bitno.
Dr Jerko Radmilović: »Št’ti jedinstvo i ravnopravnost n aro d a Ju 
goslavije« a o statak rečenice brisati. D rug Kardelj je brisao i složio
se s time.
Dr Jovan Đordević: Sigurno je bolje da ne stoji ništa. Ruska je
teo rija da stariji b ra t štiti m lađeg. Štiti g a čak i kad krade.
Pretsedavajući: U pogledu drugO'g stav a oba su odbora predlo
žila istovetnu izmjenu.
Dr Leon Geršković: N apom enuo bih da ovu form ulu im am o i
kasnije, gdje neposredno izvršenje saveznih zakona spada u o rg an e
savezne d ržavne uprave. Savezne zakone neposredno izvnšuju savezni
organi.
Dr Jovan Đordević: To se k aže i u prednjem stavu. Ovo je opšta
pretpostavka i onda se kaže koji su to zakoni. O vo je osnova za
ono tam o.
Pretsedavajući: Neki poslovi će ostati. Ono će d ru g o savezni
organi neposredno izvršavati.
(Za ovim su članovi 10 i 11 prim ljeni ,prema zapisnicim a odbora).
Pretsedavajući: Na redu je član 12.
Dr Leon Geršković: Posljednjem stav u treb a dodati ovu konačnu
stilizaciju: »D ržavljanin jedne republike uživa u svakoj republici ista
prava k ao i njen državljanin«. (P rim a se).
Pretsedavajući: Ima li prom jena u članu 13? (N em a;.
K ako stoji stv a r sa članom 14?
Dr Jovan Đordević: »Savezna n arodna skupština v rš’ određene
izvršne poslove preko saveznih o rg a n a u p ra v e « .. . Ja mislim da je to
jedna m etafo ra suviše gruba ipa i n etačn a. Bilo je d isk u sije .. .
Dr Maks Šnuderl: Bolje je o n o što je bilo ranije. Princip jedin
stva vlasti više je bio izražen u prvoj dikciji.
Milorad Vučkovič: Im am o d ru g e odredbe koje određuju te odnose.
Ovo je bolje izostaviti.

Dr Jovan Đordević: N ajbolje da ovo »organe uprave« — brišemo.
Dr Maks Šnuderl: Ja bih ostavio sta ru stilizaciju.
Dr Leon Geršković: Ovdje se govor« o tom e tko izvršava prava
federacije. Tako se kaže da i sud vrši neka prava federacije. M ožem o
»upravne organe« izostaviti.
Dr Maks Šnuderl: Bolje je da o stan e s ta ra stilizacija. I drug K a r
delj se s tim e složio.
Dr Jovan Đordević: Po mom m išljenju, sta ra stilizacija je rdava.
Dr Maks Šnuderl: Skupština vrši upravne .poslove p rek o upravnih
o rg an a . .. Prezidijum je njen o rg an . Tu dolazi i planiranje.
Dr Leon Geršković: To N arodna skupština vrši posredno. Kada
se kaže »vrši se« onda to više nije Skupština.
Gojko Garčević: Da li Skupština neposredno preko o rg an a uprave
vrši takve poslove.
Dr Jerko Radmilovič: N eposredno je sam o ono što N arodna skup
ština radi a ovo je .posredno.
Gojko Garčević: N em aš više ni jednog o rg an a koji je u takvom
odnosu prem a N arodnoj skupštini kao što su Pretsednik Republike i
Savezno veće.
Milorad Vučkovič: Ne može se iz ovoga zaključati da su oni nepo
sredni o rg an i Skupštine. Bitno je sam o da Skupština daje sm ernice,
liniju i direktive za rad o rg an a državne uprave.
Gojko Garčević: Iz ovoga bi izlazilo da se radi o< specijalnim slu
čajevim a. Ja bih dvojio izvršne o rg an e od o rg a n a uprave. Izvršni
organi su Pretsednik Republike .i Izvršno veće, a o rg an i uprave su u
vezi s a izvršnim o rganom , sa Izvršnim većem.
Milorad Vučkovič: Ali i sa Skupštinom i onda m ože diskutovati
0 radu o rg an a. Nem a zn ačaja da li postoji neposredna veza nego da
svi oni odgovaraju Skupštini.
Gojko Garčević: To bi onda značilo da bi Skupština im ala izvesne
poslove koje neće sprovoditi preko Pretsednika Republike i Izvršnog
veća nego preko nekog trećeg.
Dr Leon Geršković: Vi to p ro m atrate u drugom aspektu. N arodna
skupština ne vrši svu svoju vlast preko Izvršnog vijeća. M eđutim ,
ovdje hoće da se kaže tko izvršava prava, federacije.
Gojko Garčević: Nije to sm isao ove odredbe. Tu se govori o o d re
đenim poslovima. To bi bili poslovi koje ne mogu da vrše Izvršno veće
1 Pretsednik Republike a ja pitam imali li takvih poslova i treb a li
da ih im a
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Dr Leon Geršković: G arčevićeva argum entacija je točna: N arodna
skupština no uspostavlja neposredni kontakt. M eđutim , ovdje se radi
0 tom e tko izvršava .prava federacije.
Dr Jovan Đordević: Ne, ne radi se o tome. Ova je odredba une
sena da bi se pokazalo jedinstvo vlasti, inače bi bila nepotrebna.
Gojko Garčević: Ja mislim da se ovim ruši' jedinstvo vlasti. S la
bost ove form ulacije je u tom e da njom e .potpuno odv ajate org an e.
Jedini je izlaz da se briše ovo »određene poslove«.
Dr Jovan Đordević: To bi možda bilo bolje, jer je to ustvari adm i
nistracija koja se form ira radi vršenja izvesni-h poslova, m ada opet
ta adm inistracija kod nas dobija značaj i ovlašćenja tako da ne bi bilo
najsrećnije rešenje ako bismo izostavili ovo što se predlaže.
Dr Leon Geršković: Ovdje bism o mogli kazati ». .. Savezna
narodna skupština neposredno <\ .preko Predsjednika Republike i S a 
veznog vijeća kao svojih o rg an a« i ». . .o d ređ en e izvršne poslove vrši
1 ipreko saveznih organa«, tako da Savezno vijeće vrši te određene
poslove.
Pretsedavajući: Tu je razlika i-zmeđu saveznih o rg an a i upravnih
o rg an a. Mi sm o to u redakciji htjeli da rastav im o i stavljen je n a g la 
sak n a određene izvršne poslove. To znači zakonom određene.
Gojko Garčević: To b.i značilo povezanost o rg an a u p rav e sa Izvr
šnim većem a to je neposredno.
Dr M aks Šnuderl: Ili da se ovo briše idi d a ostan e s ta ra form u
lacija.
Gojko Garčević: Za m ene je ovo jedna stv a r k o ja uo.pšte ne bi
bila potrebna. Ja kad čitam dolazim do- zaključka da N arodna skup
ština, .pored Pretsednika Republike i Izvršnog veća, uspostavlja, tam o
još treće i desete o rg a n e da mimo Pretsednika Republike i Izvršnog
veća sprovode izvršne poslove a to je rušenje jedinstva vlasti.
Milorad Vučković: Z ato je rečeno »i preko«.
Gojko Garčević: Onda n em am o jedinstvo izvršne vlasti.
Milorad Vučković: Jedinstvo se postiže sam o kroz Skupštinu.
Dr Leon Geršković: ». .. Savezno izvršno vijeće vrši određene
upravne poslove i p re k o .. .«.
Dr Jerko Radmilović: To sm o imali, al5 i to ima svoju slabost.
Milorad Vučković: To sm o izrično izbrisali.
Dr Leon Geršković: Ne m ožem o mimoići o rg an e državne uprave.
N arodna skupština uvijek vrši svoju vlast preko Izvršnog vijeća.
Dr Jerko Radmilović: Onda n e m ožem o zabraniti da govore da je
Upravni organ Savezno izvršno vijeće a ne N arodna skupština.
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Pretsedavajući: 11) da o stan e ovako. . .
Gojko Garčević: To je anom alija:
preko organa uprave.

Savezna

N arodna skupština

Dr Jerko Radmilović: Onda m oram o reći da su o rg an i u prave
Organi Izvršnog vijeća. Ali, tim e sm o razbili jedinstvo vlasti. Ja nisam
protiv toga, adi kad budem p redavao govoriću da su o rg an i uprave
organi S aveznog izvršnog vijeća.
Dr Jovan Đordević: Da pokušam : »Sam o odredene izvršne po
slove vrše savezni o rgan: uprave prem a sm ernicam a i pod nadzorom
Saveznog izvršnog veća«. O vo »samo« nije nužno.
Gojko Garčević: To je u redu.
Pretsedavajući: P rem a tom e, konačna form ulacija: »O dređene
izvršne poslove vrše savezni o rg an : uprave prem a sm ernicam a i pod
nadzorom Saveznog izvršnog veća«. (Prim a se).
Ima li prim jedaba na član 15?
Dr Leon Geršković: U točki 5, u stav u pod a), treći red, ispred
riječi »imovinski zakonik« m: srno stavili »o socijalnom osiguranju«.
Dr Jovan Đordević: U tački 1 um esto »odlučivanje o« treba da
ostane sam o »prom ena U stava«.
U 12 redu posle reči »narodne odbrane« um esto »i« staviti zapetu.
Na kraju ovoga stav a treba staviti »i njihovom opozivanju«.
Dr Leon Geršković: U točki b) u šestom redu u m jesto »o suzbi
janju zaraznih bolesti. . .« staviti »o m jeram a za su zb ijan je zaraznih
bolesti i za zaštitu narodnog zdravlja«. Time sm o onda obuhvatili sve.
U točki 7. na kraju dodati »u okviru p rav a federacije«.
U točki 9. u trećem redu um jesto riječi » razgraničenja« treba s ta 
viti »teritorijalnih prom jena«.
Pretsedavajući: Jeste li sag lasn i? (Jesm o).
Prelazim o na član 16.
U drugom stav u um jesto m nožine treba sta v it5 jedninu: »U obla
sti u kojoj je donet savezni osnovni zakon, narodna republika može
donijeti svoje dopunske zakone«.
U stavu 3, dru g a rečenica, treba da glasi: »N arodna republika
donosi svoje zakone u saglasnosti sa načelim a općeg zakona«.
S tav 3: »U svim ostalim oblastim a narodna republika donosi svoje
zakone sam ostalno«.
U stavu 5, u početku, um jesto »N arodne republike m ogu«, treba
staviti »N arodna republika može«. (P rim a se).
Dr Jerko Radmilović: U p-oslednjem stav u u prvoj rečenici mi
sm o stavili: »Prijedlog za, ocjenu saglasnosti republičkih ustava i repu
bličkih zakona i saveznih z a k o n a ...«
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Dr Jovan Dordević: Ja mislim da će to sam a N arodna skupština
rešavati.
Dr Leon Geršković: I ja mislim da to treba sam a Skupština odlu
čiti da li će o tom e rješavati. To je političko pitanje i zato to ovdje
ne treba stavljati.
U četvrtom redu posljednjeg stav a, .ispred riječi »narodni odbor«
mi sm o stavili »predstavničko tijelo autonom ne jedinice«.
Dr Jovan Dordević: Ja ne bih stav io »jedinice«, n eg o »pretstavničko telo autonom ne pokrajine -i autonom ne oblasti«. Jedinica je v oj
nički term in.
Pretsedavajiući: P rim a li se? (Prim a).
Ima li šta za član 17?
Dr Leon Geršković: U drugom stav u , prvi red, um jesto riječi
»odvajaju se federaciji« mi sm o stavili »za federaciju«. Onda im am o
novi treći stav :
»Odluka referendum a je obavezna. Dvije godine od izvršenog re 
ferendum a ne m ože se donijeti zakon ili drugi akt vlasti protivan odluci
referendum a«.
Dr Jovan Dordević: Referendum je glasanje birača o jednom pi
tanju i zato bih ja kazao »odluka biračkog tela«.
Dr Leon Geršković: Referendum m ožem o shvatiti kao- instituciju.
M ožem o staviti »Odluka biračkog tijela je obavezna. Dvije g o 
dine od izvršenog referendum a ne m ože se donijeti zakon .ili drugi akt
vlasti protivan odluci biračkog tijela«. (P rim a se).
Pretsedavajući: Član 18? (P rim a se).
A član 19? (P rim a se).
Milorad Vučković: I član 20 nem a izmena.

\

Pretsedavajući: U članu 21 u poslednjem redu, um jesto riječi »za«
treba staviti »na«. (Prim a se).
Šta je sa članom 22? (P rim a se).
Dr Jovan Dordević: U članu 23 treba brisati prvi stav kao suvi
šan. Osim toga, imam da predložim i ove stilske ispravke:
U članu 10, prvi stav, um esto reči »T eritorija savezne države«
treb a da se stavi »Federativna N arodna Republika Jugoslavija«. —
U članu 12, na kraju d rugog stav a, um esto reći »savezne države« da
se stavi »Federativne N arodne Republike Jugoslavije«. (P rim a se).
Pretsedavajući: Šta je sa članom 24?

1

Milorad Vučković: O staje bez prom ena, a i član 25, u stav u d ru 
gom, treći red, treba brisati reč »odgovarajućih«, dok u članu 26 treba
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izostaviti ceo drugi stav, i, najzad, u čianu 27 u drugom stav u , prvi
red um esto reči »za« stav lja se reč »na«. (P rim a se).
Dr Jovan Đordević: Član 28, prvi stav , treb a da g lask »Posla
nike za Veće proizvođača biraju k ao pretstavnike svojih privrednih
organizacija radnici i službenici privrednih preduzeća I članov5 zem ljo
radničkih zadruga, kao i zanatlije i zanatski radnici«. (P n m a se).
U članu 29 izostavlja se poslednji stav . (P rim a se).
U članu 30 između reči »uživa« i »biračko« um eće se reč »opšte«.
Posle toga dodaje se nov član 31, koji se sasto ji ;z poslednjeg
stav a čl. 26 i poslednjeg stav a čl. 29, tako da glasi:
»Član 31
N arodni poslanici izabrani 'u V eće proizvođača stiču pravo odbor
nika Veća proizvođača narodnog odbora sreza, odnosno g rad a na
čijem su području izabrani«. (P rim a se).
Pretsedavajući: P ošto sm o ovo primili, n u m eracija se sad a pom era
naviše za jedan. To znači, raniji član 31 .postaje sada član 32. Ima li
prim jedaba? (N em a).
Ima 11 prim jedaba na novi član 33?
Dr Jerko Radmilović: T reba b risat1' riječ »kao«. (T ako je).
Pretsedavajući: Onda prelazim o na član 34 po novoj num eraciji.
Dr Leon Geršković: U trećoj točki mi sm o u Odboru Saveznog
vijeća riječ »isključivih« zam ijenili riječju »isključivo«, tak o da glasi:
»u donošenju isključivo saveznih z a k o n a ...«
Dr Maks Šnuderl: To je u skladu sa članom 15.
Dr Leon Geršković: Ovdje se radi o isključivo saveznim zakonim a,
dok u slijedećoj točki im ate osnovne zakone.
Dr Maks Šnuderl: Na k raju treće tačke treba ispred riječi »posla
nika« dodati »narodnih« a riječi »Savezne narodne skupštine« se brišu.
Dr Leon Geršković: O vdje se kaže »o izboru i opozivanju. . .«, a
to je nepravilno. T reba »o izboru i opozivu« a ne »opozivanju«, jer
se tu radi o instituciji. D ruga je stv a r kada se opozivanje vrši kao
radnja.
Milorad Vučković: O pozivanje je radnja, ali je ta k o odlučeno.
Dr Leon Geršković: U čitavoj zakonodavnoj term inologiji imali
sm o »opoziv«. Opoziv je institucija.
Milorad Vučković: D rugi ne sm a tra ju tako.
Dr Leon Geršković: Mi sm o dosad u čitavom zakonodavstvu tako
sm atrali i čemu je p otrebna ta »revolucija« u jeziku? Opoziv je u sta 
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novljen otkad se govori političkim jezikom. Zašto je potrebno insisti
rati na g o ro j riječi. Kada već godinam a postoji term in onda neka
ostane i dalje ako nem am o neki bolji kojim bismo g a zamijenili. Izbor
i opoziv su ustaljeni politički term ini.
Milorad Vučkovič: Kad se radi o radnji onda treba opozivanje.
Dr Leon Geršković: Ovdje se radi o ustanovi.
Milorad Vučkovič: To je rešio kolegij'um profesora.
Dr Leon Geršković: Izbor i opoziv su institucije, a d ru g o je ako se
govori o postupku opozivan ja.
Gojko Garčević: Da prihvatim o »opoziv«. Onda to treba i u čl. 15
promeniti.
Milorad Vučković: T am o m ože da o stan e jer se kaže »njihovom
opozivan ju«.
Dr Leon Geršković: U vezi sa četvrtom točkom pala je prim jedba
da se u redakciji razm otri da lč je riječ »dažbina« dobra.
Pretsedavajući: To je dobro.
Dr Maks Šnuderl: P eta tačka se briše.
Pretsedavajući: Zašto se briše?
Dr Leon Geršković: Z ato što nem a općih zakona u oblasti'privrede.
Pretsedavajući: U redu.
Dr Leon Geršković: U o v aj član kao no-ve točke 7, 8 i 9 treba uni
jeti točke 6, 7 i- 8 ranijeg člana 35, s t ’m da točka 10 postane točka 8.
Dr

Jovan Đordević: Ovo- je u redu.

Dr Leon Geršković: P rem a tome, točka 7glasila bi:
»U odlučivanju o produženju m andata Skupštine, u utvrđivanju da
su prestale okolnosti zbog kojih je m an d at Skupštine bio produžen. . .«
Da li ima negdje da se Skupština može raspustiti i> prije isteka
m and ata?
Dr Jovan Đordević: Ima u članu 21.
Dr Leon Geršković: Onda nem a m jesta ovom e
m ena za koje je Skupština izabrana«.

»prije isteka v re

Dr Jerko Radmilović: Znači, ova bi tačka otprilike glasila: U odlu
čivanju o raspuštanju Skupštine, u u tvrđivanju da su prestale okolno
sti zbog kojih je m a n d at Skupštine bio produžen, kao i o odlučivanju
o raspuštanju Skupštine.
Dr Leon Geršković: Znači, brisali) sm o točku 5) a točka б) je po
stala točka 5), točka 7) postala je to čk a 6), a točka 6) iz čl. 35. postala
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je točka 7), točka 7) iz člana 35. .postala je točka S), točka S) iz čl. 35.
postala je točka 9), a točka 8) iz čl. 34. (po novoj num eraciji) postala
je točka 10).
Dr Jovan Đordević: Tako je.
Pretsedavajući: Ima li što za član 36?
Dr Leon Geršković: O vdje im am o novu točku 5): »Bira i ra z rje 
šava članove odbora i kom isija S avezne skupštine«. (P rim a se).
Pretsedavajući: Ima li što za član 37? (N em a).
U članu 38, u trećem stavu, ,prvi red, treba brisati riječi »ni po
slije toga«. (P rim a se).
Ima li što za član 39? (N em a).
U čl. 40, prvi stav , treba da glasi: »V ijeće proizvođača može d a 
vati preporuke privrednim o rg an izacijam a za njihov
rad i državnim
o rganim a i sam oupravnim ustanovam a u pitanjim a izoblasti privrede,
rada i socijalnog o sig u ran ja.
U drugom stav u , drugi red, treba brisati riječ »tih«. (P rim a se).
Ima li što za član 41?
Dr Leon Geršković: Mi sm o usvojili da o v aj član glasi: »Svaki
dom sam rješava o verifikaciji m andata svojih članova«. (P rim a se).
(Za ovim su članovi 42. 5 43. prim ljeni bez prom ena, p o zapisniku
oba odbora).
Pretsedavajući: U naslovu pod b) -iznad člana 44, poslije riječi
»autonom ne p okrajin e i« dodaje se »autonom ne«.
Dr Jovan Đordević: P ošto im am o u naslovu »autonom ne p o k ra 
jine i autonom ne oblasti« mislim da je suvišno da u sledečim člano
vima stav ljam o svuda »autonom ne«.
(Za ovim su članovi 44 i 45 primljeni bez p rom ena, po zapisniku
oba odbora).
Pretsedavajući: Ima li što za član 46?
Dr Leon Geršković: Mi
sm o ovdje imali da Vijeće naroda m ože
odlučiti da ne vrši raspravu odvojeno. N jegova je obaveza da rješav a
odvojeno. Ako ovdje stavim o »obavezno« da rješav a odvojeno onda
to slabimo. Ja bih to o stav io poslovniku; ovdje da se sam o ;kaže » rje 
šavaju«. (Prim a se).
Pretsedavajući: Prelazim o na član 45, raniji član 44. Im a li što?
(N em a).
Ima li što da m ijenjam o
u novom članu 46? (N em a). Au članu 47?
Dr Jerko Radmilovič: Šta ćem o sa Srbijom ?
Pretsedavajući: To je njihova stv ar. S am o republika bira a ne
autonom ija.

Dr Leon Geršković: Ovdje je bilo izm jena: »Ako se tekst zakona
■ili drugog akta koji je usvojilo Savezno vijeće ne slaže sa tekstom
usvojenim u Vijeću naroda. . .« i dalje: »Ako i tada o stan e nesuglasnost
u te k sto v im a ...« . Drugi stav o staje isti.
Dr Jovan Đordević: To je u redu, sprovedeno je to.
Pretsedavajući: U članu 48 po novoj num eraciji, predlažem da se
briše reč »obavezno«.
Dr Leon Geršković: To treb a da ostane.
Dr Jovan Đordević: Ali to ne kazuje ništa više.
Dr Leon Geršković: D alje im amo: »V ijeće naroda se sastaje« ne
»na prijedlog« nego »o potrebi donošenja .prijedloga saveznog općeg
zakona prije nego što se zakon stavi na dnevni red Savezne narodne
skupštine«.
Pretsedavajući: Ja mislim da je i o v o u redu. (Prim a se).
Dr Jovan Đordević: Član 49 bi trebalo prom eniti s tim da glasi:
»Poslovnik Saveznog veća sadrži i odredbe o radu Veća n aro d a. Ove
odredbe važe kada ih usvoji Veće naroda na odvojenom sastanku«.
Dr Leon Geršković: Mi im am o u članu 43 da svaki dom donosi
svoj poslovnik i t. d. K ako bi bilo da to ubacim o tu kao drugi stav.
Dr Jovan Đordević: O vo je logično tek u vezi sa ovom odredbom .
Pretsedavajući: Inače cijeli sta v se briše.
Ima li što za član 50?
Dr Leon Geršković: M olim: »Predsjednik odnosno potpredsjednik
kad predsjedava. . .« to znači o n aj dan kad p re d sje d a la a ne dok pred
sjedava. To je onda izigravanje. M ože on reći potpredsjedniku da pred
sjedava pa da on opet dođe n atra g . To se nije htjelo. O va je odredba
glasila tak o da on uopće n e može da učestvuje u glasanju. A poslije
je ublažena da na sjednici kada p re d sje d a la ne m ože da govori.
Pretsedavajući: P retsje d av an je nije tra jn o i on m ože da se sm jeni.
Dr Leon Geršković: Onda. izigravam o i od svega toga pravim o
jednu farsu.
Pretsedavajući: Ja sam g ovorio da je to isto i u stv ari i jeste isto.
Dr Leon Geršković: N ije to .isto. »Dok« označava radnju a »kad«
o značav a jedan vrem enski razm ak.
Gojko Garčević: Koji su razlozi da se pretsedniku onemogući- da
govori? On želi da govori i tu je neko k o će g a za to vrem e zastupati.
Dr Leon Geršković: Z ato što predsjednik ne treba da se angažira
u diskusiji, jer onda plen'um ne m ora u njega imat: povjerenja. Insi
stira n a jednoj stvari, p o staje p ristran , a on treba da bude objektivan.

Dr Jovan Đordević: On ne sm e ni da ,p očne tu sednicu. To je
praksa.
Dr Leon Geršković: Onda je to jedna farsa, to je jedan trik, a to
nem a smisla.
Dr Maks Šnuderl: O stavim o reč »kad«.
Pretsedavajući: To nikada u ustavu nije bilo rješavano. To je uvi
jek bilo pitanje poslovnika.
Dr Maks Šnuderl: Ne bi trebalo ovu odredbu staviti- u U stav. P re 
dlažem da je brišemo.
Dr Leon Geršković: H tjela se dati ustavna garan cija.
Dr Maks Šnuderl: To je stv a r poslovnika i to je tipično proce
duralna odredba.
Dr Jovan Đordević: To nije važno da se m ora uneti.
Dr Leon Geršković: Da kažem o: »Predsjednik odnosno potpred
sjednik Skupštine, kad predsjedava sjednici, ne m ože učestvovati u
raspravi i glasati.
Dr Maks Šnuderl: Brišimo to. Nema sm isla da to stav ljam o u
U stav.
Dr Jovan Đordević: Ima niz stv ari koje nisu ustavne prirode pa
su ušle. U stavni zakon može biti opširniji. Neka ova poslednja redak
cija uđe.
Pretsedavajući: Neće se niko žuriti da govori. Dakle, o stajem o pri
tom e što je rekao dru g Đordević.
Ima li što za, član 51?
Gojko Garčević: Neki drugovi zastupaju stan o v ište da bi za V eće
naroda trebalo da .postoji pretsednik koji se n e bi zvao ,p retsednik nego
ipretsedavajuć'. To je, mislim, umesno. Ono, ukoliko funkcioniše kao
Veće naroda, treba da ima svoj o rg an koji će ga pretstav ljati, koji će
sazivati sednice itd. Predložio bih da 'imamo jedan o rg an za to V eće
naroda, n arav n o za one poslove k o je on treba da obavlja i da ga ne
zovem o pretsednikom za razliku od drugih nego mu prosto dat: naziv
»pretsedavajući« i da se on bira n a godinu dana.
Dr Leon Geršković: Tu je predsjednik Narodne skupštine koji će
te odnose regulirati. On saziva i sjednice Vijeća naroda.
Dr Jovan Đordević: Pretsednik Skupštine saziva. N em ojte to pi
ta n je da pokrećemo. To je rešena stv ar.
Pretsedavajući: P relazim o na član 51
(P rim a se).
Ima li prim jedaba na član 52? (N em a).

;po novoj

num eraciji.

A na član 53?
Milorad Vučkovič: U drugom stavu m esto reči »po pitanju« treba
staviti »o pitanju«, i u poslednjem stav u poslednji red m esto reči'
»usmeno« treba staviti »lično«. (Prim a se).
U prvom stav u člana 54 m esto reči »im aju prava odbornika«
treba staviti »im aju p rav o odbornika«.
Predlaže se nova stilizacija trećeg stav a, jer su spojeni treći i
četvrti stav . P rem a tom e, treći sta v treba da glasi: »Sresko odnosno
gradsko veće narodnog odbora u kom e narodni poslanik ima pravo
odbornika, ima p rav o zahtevati od narodnog poslanika da obavesti S a
vezno veće odnosno Skupštinu o njegovom predlogu .Mi mišljenju ako
se odnosi na pitanje iz nadležnosti Saveznog veća odnosno Skupštine«.
Poslednji sta v se briše, jer ta m aterija ulazi u Zakon o opozivu.
(P rim a se).
Pretsedavajući: Ima li što za član 55?
Milorad Vučkovič: Član 54 p o staje član 55. Da bi se tekst saglasio
sa izm enam a koje su odbori učinili, predlaže se da se u prvom stavu
poslednje reči »prava odbornika« zam ene rečim a »pravo odbornika«.
U drugom stav u , treći red, mesto- reči »njihovom mišljenju« treba
staviti »njegovom predlogu ili m išljenju«.
Poslednji stav se izostavlja, a n a k raju , dakle na kraju drugog
stav a, dodaje se nova rečenica: »Narodni poslanik je dužan da tak av
predlo-g .ili m išljenje izloži ako se odnosi n a p itan ja iz nadležnosti Veća
proizvođača odnosno Skupštine«.
Dr Jovan Đordević: To je sve u redu.
Pretsedavajući: Član 55 postaje član 56.
Milorad Vučkovič: U drugom stavu, prvi red, treba izostaviti reč
»svoju«.
Poslednji sta v ovog člana se izosta.vlja, jer je to m aterija koju
treba da reguliše poslovnik. (Prim a se).
Pretsedavajući: Član 56 postaje član 57. Ima li što?
Dr Jovan Đordević: Mislim da se prvi stav ovog člana rezerviše.
U drugom stavu m esto reči »u dužem trajan ju od pet godina ili teža
kazna«, zam enjuju se rečim a »u trajanj'u dužem od
pet godina«.
Na k ra ju poslednjeg stav a dodaju se reči »uz naknadnu potvrdu
dom a«.
Dr Maks Šnuderl: Molim
član 5. Predlažem ponovo da
»pravo na rad«.

da mi oprostite što se vraćam čak na
se na kraju člana, kao nov red, unese

Dr Jovan Đordević: Da, to je u redu. Saglasili sm o se o tome.
Pretsedavajući: Dakle, proširen je član 5.

Na redu je član 58, ran ije član 57. (P rim a se).
Ima li što za član 59?
Dr Leon Geršković: U prvom stavu, drugi red, um jesto riječi »do
mova«, stav lja se riječ »vijeća«.
N a kraj'u prvog sta v a dodaju se riječi »i kom isijam a«. (P rim a se).
Pretsedavajući: U članu 60, u prvom i drugom stav u , treb a brisati
riječi »koga«. (P rim a se).
U članu 61, u početku p rv o g stav a, um jesto riječi' »Savezno vi
jeće i Vijeće proizvođača« staviti' »V ijeća S k u p štin e...«
Prelazim o na član 62.
Dr Jovan Đordević: U naslovu .poglavlja 5 dodati »i komisije«.
D rugom stav u člana 62 dodaju se reči »kao .i anketne odbore i
d ruge odbore za vršenje posebnih zadataka.«
Treći sta v se izostavlja a u četvrtom stav u briše se reč »jedin
stveni«, a posle reči' »odbori« dodaju se reči »i kom isije«. D odaje se
nov treći stav koji glasi: »Savezna n aro d n a skupština im a stalnu ko
misiju za tum ačenje zakona«. (P rim a se).
Pretsedavajući: Na redu je član 63.
Ovdje, u prvom redu, poslije riječi »odbora« treba da dođe »i ko
misije«.
S tav drugi treba da glasi: »Pretsjednik S avezne n aro d n e skup
štine ne može biti član od b o ra i kom isija«. (P rim a se).
(Za ovim su članovi 64 i 65 p o novoj n um eraciji prim ljeni bez
izmena, po izveštaju odbora).
Milorad Vučković: U članu 66, u četvrtom stav u , m esto reči »po
zivati» treba staviti »pozvati«. (P rim a se).
U članu 67, posle reči »državnih o rg an a« dodaju se reči »sam ou
pravnih ustanova«. (P rim a se).
Pretsedavajući: Šta je sa članom 68? (P rim a se).
U članu 69, po novoj num eraciji, brišu se prvi i pretposlednji stav .
Drugi sta v prebacuje se posle sta v a šestog.
Da napravim o red stav o v a. Treći s ta v postaje prvi, četvrti postaje
drugi, peti postaje treći, šesti p o staje četvrti, stav drugi p ostaje stav
peti, a sta v osm i p o staje sta v šesti.
Dr Leon Geršković: Ja ne razum ijem o v o ». . . za ocjenu su g lasn o 
sti saveznog i republičkog zakona sa saveznim U stavom «. Z ašto je to
uneseno?
Dr Jovan Đordević: U vek se radi o saglasnosti sa U stavom . Ovde
je u pitanju ustavni odnos.
Dr Leon Geršković: Mi sm o brisali pretposljednji stav , koji govori
da kom isija m ože im enovati pravne stru čn jak e.
28
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Pretsedavajući: To je već prihvaćeno.
Dr Leon Geršković: Ja bih molio da se .pitanje am andm ana o z a 
konitosti uredaba koji je podnio dr Jerko Radmilović odgodi, — sada
sam o tom e govorio sa, drugom Kardeljom .
Dr Jovan Dordević: O nda to da odložimo. Mi ovo inače ne m o
žem o da završim o. Predlažem da prekinem o rad i da nastavim o posle
sedniee Z akonodavnog odbora.
Pretsedavajući: Dobro. Onda da se sastan em o poslije sjednice Z a
konodavnog odbora. To će, vjerojatno, biti oko pola šest.
Milorad Vučković: Ovde je posle državnih o rg an a potrebno s ta 
viti »sam oupravnih ustanova«.
Dr Leon Geršković: To m ožem o prihvatiti.
(Sednica je prekinuta u 13,05 časova.)
(N astavak u 17,45 časova)
Pretsedavajući: N astavljam o rad. Stali sm o kod člana 70.
Milorad Vučković: U trećem redu briše se reč »državne«.
(P rim a se).
U članu 71, kao što je dogovoreno, drugi deo tačke 2) postaje
nova tačka 3, a dosadašnja tačka 3 postaje tačka 6. (P rim a se).
Dr Jovan Dordević: U članu 72 treba izvršiti' ove izmene:
U prvom redu dru g o g stav a m esto reči »akte« staviti »akt«.
U drugom redu d ru g o g stav a m esto »s kojim a« staviti »s kojim«.
U trećem red'u brišu se reči »odmah iznese na odluku Saveznoj n a
rodnoj skupštini« i m esto toga stav lja se »iznese pred Saveznu n a 
rodnu skupštinu radi donošenja odluke«. U četvrtom redu briše se »na
rodne«, a reč »skupštine« dobija veliko početno slovo. U petom redu
briše se »Saveznog veća odnosno oba dom a« i m esto toga stavlja.
»Skupštine«. (P rim a se).
Da bismo radili brže, molim d ru g a Vučkoviča da saop'šti dalje
izmene u članu 73.
Milorad Vučković: U prvom stav u člana 73 brišu se reč; »F edera.tivne N arodne Republike Jugoslavije« i posle reči »snaga« stav lja se
tačka.
P rvobitno je bile- predloženo da se m esto »Federativne N arodne
Republike Jugoslavije« stav i »zemlje«. M eđutim , na predlog druga
Gerškovića., to je odbačeno i usvojena je form ulacija koju sam sada
pročitao. Pored toga, saglasili sm o se da se reč »pretsednik« svuda piše
malim početnim slovom .

U drugom redu drugog stav a ispred reči »adm irale« stav lja se »i«,
a paslo zapete »kao«.
M esto reči »koje« stav lja se »za koje to«.
Pretsedavajući: M ožem o ovo .primiti? (P rim a se).
Milorad Vučković: U članu 74, u pretposlednjem stav u briše se
tačka i dodaju reči »od ukupnog b ro ja svih narodnih poslanika«.
U poslednjem stav u , u prvom redu, briše se reč »izabrani«.
U istom redu, posle reči »polaže« stav lja se »odmah po izboru«, a reči
»pred Saveznom narodnom skupštinom « brišu se i m esto njih se
stav lja »Saveznoj narodnoj skupštini na zajedničkoj sednici oba doma«.
Dr Jovan Đordević: Predlažem da se d ru g a rečenica poslednjeg
stava,, koja glasi »tekst zakletve utvrđuje Skupština« briše. (P rim a se).
U članu 75 nem a prom ena.
Na osnovu i jednih i drugih prim edaba, u članu 76, u drugom
stavu, u prvom redu, predlaže se da se briše reč »polaže« i m esto nje
stav i »podnosi«, a u drugom redu da se briše »račun« i stav lja »izve
sta j«. (P rim a se).
U članu 77 predlažem da se doda ncvi prvi sta v koji glasi: » P re t
sednik Republike bira se na vrem e n a koje je Savezna N arodna skup
ština izabrana, ali ga, Skupština može razrešiti i pre isteka toga
vrem ena«.
Dosadašnjii prvi stav člana 77 prebacuje se i postaje prvi stav
člana 78. (P rim a se).
Pretsedavajući: Ima li što za član 78?
Milorad Vučković: Ima. U dosadašnjem prvom , a sad a drugom
stavu, u drugom redu briše se »koga odredi S avezno izvršno veće«,
im esto toga stav lja se »Saveznog izvršnog veća koga Veće odredi«.
Dr Leon Geršković: To je dobro. (P rim a

se).

Milorad Vučković U članu 79 predlažu se ove izmene:
U tački 1), u drugom redu, posle reči »plana« stav lja se zapeta,
briše se »i budžeta« i m esto to g a stav lja »saveznog budžeta«. Isto
tako, posle »budžeta« briše se zapeta. U istom redu stav lja se zapeta
posle reči »skupštine«.
U tački 2), u prvom redu m esto »člana« stavlja se »plana«. Posle
reči »budžeta« stav lja se tačka i zapeta, i briše »' d ru g e zakonske pre
dloge«, a m esto toga stav lja » sastavlja i podnosi skupštini predloge
zakona«.
U tački 3) briše se »utvrđuje« i m esto toga stav lja »određuje«.
U tački 6), u trećem redu ispred reči »uprave« briše se reč
»državne«.
Pretsedavajući: P a to sm o i mi učinili. P rim a li se? (P rim a).
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(Za ovim su članovi 80 i 81 prim ljeni bez izmena, po izveštaju
odbora).
Pretsedavajući: Im ate li što za član 82?
Milorad Vučkovič: Da pročitam ispravke koje sm o sproveli.
U .prvom stav u ispred »Savezno izvršno veće« stav lja s e »u«, briše se
»se sastoji od« i m e sto toga stav lja »bira se«, a na k raju sta v a briše
se reč »članova« i m esto to-ga. stav lja »narodnih -poslanika iz reda čla
nova S aveznog veća«.
S tav drugi se briše. P rem a tome, stav treći postaje stav drugi,
sta v četvrti postaje sta v treći, sta v peti (postaje sta v četvrti i stav šesti
postaje sta v peti. I poslednji, sedmi stav , briše se. U dosadašnjem
stav u četiri, novom trećem stavu, brišu se reči »i razrešen je pojedinih
njegovih članova«.
Pretsedavajući: Mislim da je u redu. (Prim a se).
Šta .je sa članom 83?
Dr Leon Geršković: Poslije riječi »potpredsjednika« stav lja se
točka i o statak člana se briše. O vdje treb a dodati novi drugi stav , koji
glasi: »Potpredsjednike bira iz redova svojih članova S avezno izvršno
vijeće koje ih i razrješav a« . U ranijem am andm anu stajalo je »i ono
ih i razrješav a« . M eđutim , molim da se ovo odbaci i da se usv o ji for
m ulacija koju sam sad a pročitao. (P rim a se).
Dr Jovan Đordević: U članu 84, tak o sm o se dogovorili da vam
predložimo, da se doda novi drugi stav , koji glasi: »Savezno izvršno
veće bira se n a vrem e n a koje je Savezna narodna skupština izabrana,
ali skupština m ože celo veće ili pojedine njegove članove razrešiti i
pre isteka to g a vrem ena«.
U dosadašnjem drugom , rjovom trećem stavu, u drugom redu,
briše se »Savezne narodne«, a reč »skupštine« dobija veliko početno
slovo. U -istom redu m esto »novog izbora« stav lja se »izbora novog«.
Mo'lio bih d a se ovo primi, jer je u skladu sa diskusijam a ikoje su vo
đene u oba odbora. (P rim a se).
Pretsedavajući: U članu 85, u stav u prvom m jesto »je dužno«
stavlja se »dužno je«.
U stav u trećem m esto »izvještaje« staviti »izvještaj«. (P rim a se).
Dr Leon Geršković: P itan je koje su pokrenuli drugovi Jerk o i .Di
minić mo'lim da se rezervira.
Ima li što za član 86? (Nema,).
Milorad Vučkovič: Saglasili sm o se da u članu 87 izvršim o n e k a
poboljšanja teksta. U trećem redu briše» se »zakonskih predloga, u re 
daba i drugih akata Saveznog izvršnog veća« i m esto toga stav lja
»predloga zakona, uredaba i drugih sv o j'h akata«. (P rim a se).
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U članu 88 ne ma nikakvih izmena.

Pretsedavajući: A šta je sa članom 89?
Milorad Vučković: Tu se u drugom stav u , ai drugom redu, m esto
»s« stav lja »sa«.
Dr Jovan Đordević: Molim da naslov »V. Savezni organi uprave«
prom enim o tako da glasi: »V. Savezna uprava«. (Prim a se).
Pretsedavajući: Na redu je sad član 90.
Milorad Vučković: U članu 90, u prvom stavu, u drugom redu,
briše se reč »savezni«.
U drugom stavu, d ru g 1 red, briše se »kao i«. U trećem redu istoga
stav a briše se »u onim poslovima čije je« i m esto toga stav lja »kad je
njihovo«.
U trećem stavu u drugom redu briše se reč »državne«.
Dr Jovan Đordević: Ovde se dodaje novi četvrti stav , koji glasi:
»U neposrednom izvršenju zakona savezni organi uprave donese
upravne akte, preduzim aju upravne radnje i donose .propise na koje
su ovlašćeni«. Ja mislim da je jasno zbog čega to treba usvojiti.
(Prim a se).
Pretsedavajući: Im ate li što za. član 91? (N em a). A za član 92?
Milorad Vučković: Sa drugovim a Dorđevićem , Gerškovićem i
Radmilo'vićem saglasili sm o se da se o v aj član presttl.izuje tak o da sta v
prvi o stan e kako je predložen, dok drugi sta v postaje bivši prvi stav
iz člana 92 u tekstu predloga, i glasi: »Savezni državni sek retarijati
jesu: D ržavni se k reta rijat za inostrane poslove, D ržavni sek reta rijat
za .poslove narodne odbrane, Državni sek re ta rija t za unutrašnje poslove,
Državni sek re ta rija t za poslove narodne privrede i D ržavni sek reta ri
jat za poslove budžeta i državne adm inistracije«.
Drugi stav člana 91, koji je postao 92, postaje treći sta v i glasi:
»Državni, sek retarijati osnivaju se, sp ajaju i ukidaju zakonom .«
Dr Leon Geršković: To je u redu. (Prim a se).
Milorad Vučković: Član 92 p o staje član 93 i form ira se od trećeg
i četvrtog stava člana 91 koji je postao član 92, i glasi »Sam ostalne
uprave, upravne ustanove i drugi sam ostalni organi d ržavne uprave
osnivaju se za vršenje određenih upravnih poslova iz nadležnosti fede
racije«. »Sam ostalne uprave, upravne ustanove i drugi sam ostalni s a 
vezni organi uprave osnivaju se uredbom«.
Dr Jerko Radmilović: To je poboljšanje teksta. (P rim a se).
Dr Leon Geršković: U članu 94. Odlx>r Saveznog vijeća je unio
neke izmjene. M eđutim, to nije prihvatio Odbor Vijeća naroda. Zato
predlažem da se ostane pri tekstu kako je bio predložen. (Prim a se).
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Milorad Vučković: U članu 95 n e m a izmena.

Dr Jovan Đordević: U članu 96, u drugom stav u Zakonodavni
odbor Veća naroda usvojio je da se u prvom redu ovog stav a brišu
reći »sam o na osnovu zakona«, a da se na kraju sta v a doda »sam o
kada je na to zakonom ovlašćeno«. Molim da se ovo prihvati. (Prim a se).
Milorad Vučković: Član 96 postaje član 97 .i u trećem redu treba
brisati reč »državne« (P rim a se).
U članu 98, u prvom stav u , um esto reč: »upravnih o rg an a« treba
staviti »organa uprave«.
U drugom stav u , drugi red, iza. reči »uprave« treba staviti zapetu.
(P rim a se).
Pretsedavajući: Da li ste riješili član 99?
Dr Jovan Đordević: Odbor Veća naroda predložio je da se u d ru 
gom stav u u trećem redu um esto reči »regresa« stavi »obeštećenja«.
M eđutim , predlažem da se u istom stavu izvrši izm ena tak o da se brišu
reči »za isplaćenu naknadu štete« tako da i druga rečenica tog stava
počinje sa »D ržava ima pravo naknade od službenika. . .« (P rim a se).
Isto tako, predlažem izmenu podnaslova »III. Republički organi
vlasti«, tako da naslov glasi »Načelne odredbe o republičkim organim a
vlasti«.
Dr Jerko Radmilović: Ja prihvaćam . (Prim a se).
(Za ovim su članovi 100, 101 i 102, po novoj num eraciji, prihva
ćeni bez izm ena, po izveštaju O dbora).
Pretsedavajući: član 102 postaje član 103.
Milorad Vučković: U tom e članu m esto reči »za vrem e od« stav lja
se »na«. (P r;m a se).
U članu 104, po novoj num eraciji, u poslednjem stav u , treći red,
na predlog O dbora Veća n aro d a treba brisati reč »odgovarajućih«.
(Prim a se).
U članu 105, u prvom stav u , treći red, um esto reči »uoblasti p ri
vrede« sta v lja se »iz oblasti privrede«.
Dr Leon Geršković: Drugi stav m ijenja se i glasi: »Izbor Izvršnog
vijeća i izbor drugih državnih o rg an a vrši se na zajedničkoj sjednici«.
Treći sta v treba bezuvjetno brisati, jer inače V ijeće proizvođača ne bi
m oglo ništa dru g o da radi nego ono šk> je u prethodnom stav u n ag la
šeno.
Dr Jerko Radmilović: Slažem se. (P rim a se).
Milorad Vučković: Član 105 p o staje član 106. — Poslednje reči u
tom stavu »narodne republike« brišu se. (P rim a se).
Dr Leon Geršković: Uz o v aj član postoji am andm an. Predlažem
da se prvi s ta v prim i prem a am andm anu, ali da se drugi stav izmijeni

i da glasi: »U izvršno vijeće republička narodna skupština b;ra 15 do
30 narodnih zastupnika iz reda članova republičkog v'jeća«. Ovu
izmjenu treb a učiniti kao što sm o postupili i kod Saveznog izvršnog
vijeća. (Prim a se).
Pretsedavajući: Šta je sa članom 108?
Milorad Vučković: U drugom stav u brišu se reči »stara se o izvr
šenju uredaba « drugih ak ata izvršnog veća«.
Dr Leon Geršković: Na o v aj član im am da predložim slijedeći
am andm an: »Predsjednik izvršnog vijeća ima pravo zadržati od izvr
šenja akte izvršnog vijeća s koj,:m se ne slaže, uz obavezu da sporno
pitanje odm ah iznese pred republičku narodnu skupštinu radi dono
šenja odluke«.
To sm o, kao što znate, predvidjeli i za Savezno izvršno vijeće.
(P rim a se).
Pretsedavajući: Molim druga V učkoviča da prede na član 109
i dalje.
Milorad Vučković: Član 108 postaje član 109. U drugom stavu
brišu se reči »saveznih uredaba«. Isto tako, u istom stavu, četvrti red,
um esto reći »uredbe« stav lja se »prapise«, a iza reči »za izvršenje s a 
veznih zakona« dodaje se »i saveznih uredaba«. Zatim , iza reči »sam o
ako je za to ovlašćeno« dodaje se »saveznim «, a iza reči »zakonom «
dodaje se »ili uredbom«. (Prim a se).
Član 109 postaje član 110, nem a izmena.
Član 110 p o staje član 111. — U drugom stav u brišu se reči na
kraju prve rečenice »u onim poslovim a čije je izvršenje republičkim
ustavom ili zakonom stav ljen o u nadležnost narodne republike«, a
stav ljaju se »kad je njihovo izvršenje republičkim ustavom ili zakonom
stavljeno u nadležnost republičkih o rg a n a uprave«. U .istom stav u , na
kraju dru g e rečenice, brišu se reči: »u onim poslovima čije je izvršenje
saveznim zakonom ili uredbom stav ljen o u nadležnost narodne repu
blike«, a stav ljaju reči »kada je njihovo izvršenje saveznim zakonom
ili uredbom stav ljen o u nadležnost republičkih organa uprave«.
U trećem stav u um esto reči »izvan poslova« stav lja se »sem
propisa«.
Pretsedavajući: Da li se ovo prim a? (Prim a se).
Dr Jovan Đordević: Predlažem da se član 112 izmeni tak o da
glasi: »N arodna republika donosi sam ostalno svoj ustavni zakon u
skladu sa načelim a ovog zakona«. To je u smislu diskusije u oba
odbora. (P rim a se).
Naslov četvrte g lav e treba prom eniti tako da glasi: »Načelne
odredbe o o rganim a vlasti autonom ne pokrajine i autonom ne oblasti«.
(P rim a se).
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Milorad Vučkovič: U članu 113, u stav u 1, brišu se početne reči
»U stavom N arodne Republike Srbije« tako da reč »obezbeduju« počinje
velikim slovom. S tav 2 m enja se i glasi: »Najviši o rg an vlasti au to 
nom ne pok rajin e je pokrajinska n aro d n a skupština«. S tav 3 m enja se
i glasi: »Najviši o rg a n vlasti autonom ne oblasti je oblasni .narodni
odbor«. (P rim a se).
U članu 114, u stav u prvom , drugi red, um esto reči »sa« stav iti »s«,
a um esto reči »nadležnost« staviti »nadležnosti«. S tav 2 m en ja se i
glasi: »A utonom na p o k rajin a i autonom na oblast donose sam ostalno
svoje s ta tu te kojim a, u saglasnosti sa U stavom N arodne Republike
Srbije, u tv rđ u ju o rg an izaciju i nadležnost svojih o rg an a vlasti«.
U članu 115, u drugom stav u , um esto »Savezna n arodna skupština«
stav lja se »N arodna skupština FNRJ«.
Pretsedavajući: P rim aju li se ove izm jene? (P rim aju).
Dr Leon Geršković: Povodom am andm ana drugova Radmilovića
i Diminića, izvještavam da se dru g K ardelj slaže s tim da se u novom
članu 85. kao stav 4 doda: »Ako skupština u toku rasprave u stan o v i da
neki akt S aveznog izvršnog vijeća nije u suglasnosti sa zakonom , može
ga ukinuti«. (Prim a se).
Dr Jovan Đordević: Potpretsednik K ardelj složio se s -Um da se u
pogledu poslaničkog im uniteta u novom članu 57, u prvom stavu,
um esto reči »za g lasan je ili m išljenje d ato u vršenju sv o je poslaničke
dužnosti«, sta v e reč*: »za izraženo m išljenje ili za g las u Skupštini«.
Molim da se o v o usvoji. (P rim a se).
Pretsedavajući: P rem a tom e, završili snio rad. Molim da se pri
prem i izvještaj za odbore.
(Sednica je zaključena u 19,30 časova).
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64 СЕДНИЦА — 8 ЈАНУАРА 1953

Пре дневног реда:
1 — У тврђивањ е кворума — — — — — — —
2 — Читањ е и усвајањ е записника 63 седнице — —
3 — Утврђиван&е дневног реда — — — — — —

Дневни

—
—
—

209
209
209

ред:

— У свајањ е извеш таја редакционе комисије о Предлогу
закона о изменама и допунама Закона о војној обавези д р ж ав ЈБана Ф Н Р Ј
— — — —— — — — — — — — —
У свајањ е Предлога закона о изменама и допунама З а кона о војној обавези држ ављ ан а Ф Н РЈ у целини
— — —
2 — У свајањ е и звеш таја редакционе комисије о Предлогу закона о спровођењу Уставног закона — — — — —
Усвајањ е Предлога зак!она о спровођењу Уставног закона
у целини — — — — — — — — — — — — — —
3 — |Претрес и усвајањ е Предлога одлуке о пословном
реду за избор Претседника Републике
— — — — — —
' Избор известиоца
— — — — — — — — — —
1

209—210
210
210—212
212
212—226
226

ЗАКОНОДАВНИ ОДБОР САВЕЗНОГ ВЕЋА
54 СЕДНИЦА — 29 ДЕЦЕМ БРА 1952

Пре дневног реда:
1 — У тврђивањ е кворума

Дневни

—

—

— — —

— —

—

229

ред:

1 — Претрес и усвајањ е Предлога уставног закона у
начелу — — — — — — — — — — — — — — —'

229—244

443

Страна
55 СЕДНИЦА — 30 ДЕЦЕМ БРА 1952

Пре дневног реда:
1 — У тврђивањ е кворума
— — — — — — —
2 — Ч итањ е и усвајањ е записника. 54 седнице — —
3 — Саопштење о примљеним амандманима
— —

—
—
—

245
245
245

1 — Претрес Предлога уставног закона у појединостима
(чланови 1—48)
— — — — — — — — — — — —

245—311

Дневни

ред:

56 СЕДНИЦА — 3 ЈАИУАРА 1953

Пре дневног реда:
1 — У тврђивањ е кворума
— — — — — — —
2 — Ч итањ е и усвајањ е записника 55 седнице — —

—
—

312
312

1 — Н аставак претреса Предлога уставног закона у појединостима (чланови 49—88)
—
— — — — — — — —

312—370

Дневни

ред:

57 СЕДНИЦА — 4 ЈАНУ АРА 1953

Пре дневног реда:
1 — У тврђивањ е кворума
— — — — — — — —
2 — Читањ е и усвајањ е записника 56 седнице — — —

Дневни

371
371

ред:

1 — Н аставак претреса Предлога уставног закона у појединостима (чланови 89—115) — — — _
— _ —
2 — Избор чланова редакционе комисије
— — — —

371—395
' 395

58 СЕДНИЦА — 6 ЈАНУАРА 1953

Пре дневног реда:
1 — У тврђивањ е кворума
— — — — — — — —
2 — Ч итањ е и усвајањ е записника 57 седнице — — —
3 — У тврђивањ е дневног реда — — — — — — —

Дневни

396
396
396

ред:

1 — 1Претрес и усвајањ е Предлога закона о изменама и
допунама Закона о војној обавези држ ављ ан а Ф Н Р Ј (у начелу,
појединостима и у целини)
—
— — — — — — — —
2 — Избор известиоца —
— — — — — — — —

396—397
397

59 СЕДНИЦА — 7 ЈАНУ АРА 1953

Пре дневног реда:
1 — У тврђивањ е кворума
— —
2 — Читањ е и усвајањ е записника

444

— — — — — —
58 седнице — — —

398
398

Страна

Днсвниред:
1 — Читаљ е и усвајањ е извеш таја редакционе комисије
о Предлогу уставног закона о савезним и републичким органима власти
— — — — — — — — — — —
— —
2 — У свајањ е Предлога уставног закона у целини — —
3 — Претрес и усвајањ е Предлога закона о спровођењу
Уставног закона (у начелу, појединостима и у целини)
——
4 — Избор чланова редакционе комисије — —
——

398—400
400
401—412
412

60 СЕДНИЦА — 8 ЈАНУАРА 1953

Пре дневног реда:
1 — У тврђиваш е кворума
— ——
——
— — —
2 — Читањ е и усвајањ е записника 59 седнице —
— —

Днсвни

413
413

ред:

— Читањ е и усвајањ е и звеш таја редакционе комисије
о Предлогу закона о спровођењу Уставног закона
—
— —
2 — Претрес и усвајањ е Предлога одлуке о пословном
реду за избор Претседника Републике (у начелу, појединостима
и у целини)
— — — — —— — —
——
— — —
3 — Избор известиоца
— — ——
——
— — —
1

413
414—417
417

САСТАНАК РЕДАКЦИОНЕ КОМ ИСИЈЕ — 6 ЈАНУАРА 1953

Дневни

ред:

— Р едакција Предлога уставног закона о савезним и
републичким органима власти
— ——
——
— — —
418—440
1

РЕГИСТАР ГОВОРНИКА
ЗА ЈЕД Н И Ч К А

СЕДНИЦА ЗАКОНОДАВНИХ ОДБОРА ВЕЋА НАРОДА
И САВЕЗНОГ ВЕЋА

К ардељ Едвард
(Пијаде Моша

3—14
3, 14

ЗАКОНОДАВНИ ОДБОР ВЕЋА НАРОДА
Амброжич Л адислав
Б ајал и ц а Димитрије
Вукосављ евић Сретеи
В учковић М илорад
Гарчевић Гојко

Гершковић д р Леон
Ђорђевић д р Јован

Јан к е з Грга

216, 218, 219, 224
35, 39, 42, 82—84, 102, 114, 121, 123, 127,
128, 131, 133, 135—136, 154, 158, 159, 187,
188, 190, 191, 196, 197, 207, 214, 215, 222
37, 47, 70—75, 78—80
39, 40, 52—54, 56, 151, 157—161, 187, 189,
190, 193—204, 207, 208
17—18, 22, 23, 26—28, 31, 33—37, 40—46, 48,
54, 56—58, 60, 62—68, 78, 86, 87, 96, 97,
99—101, 104—106, 108, 109, 113, 114,
116—118, 121, 124—127, 130, 132, 133,
135, 138—140, 142—144, 146, 147, 153,
155, 156, 160, 164—168,
170, 175, 177,
184— 186, 188, 190—192, 195—199, 207—
211, 215—219, 221, 223, 224, 226
170, 171, 174, 182, 183
26—35, 37—43, 45—48, 51—55, 57—61, 63—
70, 74—76, 80, 81, 83, 84, 92, 94—104,
110, 111, 114, 117—119, 122, 123, 126—128,
130, 131, 133—136,139—141,
143, 144,
146—152, 154, 156, 158—160, 163—167,
169—170, 172, 173,
175, 177, 178, 211,
213—215, 217, 222, 225
23—26, 30, 34, 36, 37, 39—46, 49—51,
54—56, 58, 59, 61, 67, 70, 76, 78, 80—84,
88, 99, 101, 102, 104, 106, 109, 112—116,
118—120, 126, 129—133, 141, 145, 148—
151, 153, 155—157,
161,165—170,
173,
177—179, 189, 190, 194, 201, 202, 204, 205,
214—216, 219, 222—226

Кризман др Хинко

М ијуш ковић Радопан
Московљевић др Милош

Ношпал Тоде
Перуничић Миле
Петровић Нинко

Пијаде Моша
Прибићевић др Раде

Рус Јосип
Сабо Ида
Смиљанић Милан
Ф илиповић Сулејман

Хоџа Ф адил
Ш ентјурц Л идија

18—19, 23, 29, 30, 32, 33, 37—39, 43, 44, 57.
59, 61—63, 66, 70, 74, 84, 92—94, 101,
103, 106, 108, 117, 119—125, 127, 132—
134, 141, 142, 145, 152, 153, 158, 159,
161—165, 167, 175, 181, 185, 188, 191—193,
195, 197, 198, 200, 204—207, 212, 217,
222, 226
46, 47, 56, 57, 65, 121
87—92, 95—98, 103, 104, 106—111, 113, 120,
122, 125, 127, 131, 134, 138, 142, 143,
145—146, 148, 155, 159, 161, 171—182,
208, 213—214, 219—221, 226
64, 83
147, 149, 152, 156, 160, 161
38, 39, 59, 65—70, 75, 76, 80, 102, 103, 105,
118, 123, 124, 134, 135, 140, 141, 147, 148,
152, 165, 166, 187—189, 194, 203, 212,
213, 216, 224
17, 19—51, 53—74, 76—126, 128—226
32—34, 36, 37, 46, 48, 57, 59, 60, 66, 67, 69,
93, 94, 98, 105, 121, 122, 134—136, 142,
143, 145, 147, 148, 152, 186—188, 190,
191, 216
29, 46, 87, 93, 113, 122, 131, 154, 186,
188—190
179
133
23—24, 28, 29, 33, 41, 49, 57, 58, 61, 66, 67,
79, 80, 99, 109, 110, 114, 115, 123, 128,
129, 132, 134, 135, 140, 142, 143, 154, 173,
189, 209, 213, 214, 216—218
84, 97, 104, 107, 118, 132, 138, 147, 190,
217, 223
224

ЗАКОНОДАВНИ ОДБОР САВЕЗНОГ ВЕЋА
В лајковић др Милорад
Вучковић М илорад
Гсршковић др Jleon
Диминић Душан
Зсковнћ Вељко
Љ ујић Велибор
Јовановић Иса

250, 261, 265, 294, 295, 313, 315, 335, 353,
369, 407, 414
406—408, 412, 414—415, 417
241—243, 246—255, 257—264, 266—270, 273,
275, 277—311, 313—325, 328—354, 356,
357, 359—370, 407-^12
237—238, 249, 262, 271, 326—328, 330, 337,
342—344, 348, 354—356, 358—360, 362—
366, 371—372, 388, 400, 409—410
313, 319, 324, 333, 368, 387, 391—394, 403,
416
372
255—257, 361, 381, 393

К ардељ Едвард
М инић Милош
ПоповиИ Милан
Радмиловић др Јерко

С алај Ђуро
Сунарић др Ипо

Хоџа Мехмед
Х рнчевић др Jocim

Чамо др Бдхем
Ш иљеговић Бош ко
Ш нудерл др М акс

235—241, 265—270, 273—278, 280—311
288—294, 303—305, 308—311, 322, 326—330,
341
253, 322, 323, 333, 354, 392, 415
229, 243—253, 256, 258, 259, 261, 263, 265—
267, 270—274, 277—279, 281—286, 289,
291—293, 295—297, 299—301, 305, 307,
310, 312—320, 324—327, 330—341, 345—
350, 357—360, 363—373, 376, 378—385,
388—390, 392—396, 398—417
255, 256, 290, 324, 333, 355, 387
263—265, 287, 316, 321, 322, 324, 331, 332,
336, 337, 345, 346, 348, 367, 368, 372—373,
376—377, 379, 385, 388, 397, 401—404, 406,
411, 417
252, 255, 256, 265, 278, 295, 300, 313, 314,
325, 330, 331, 333, 343, 375, 385—386,
391—393
229, 235, 237, 238, 241—247, 249—254, 256—
258, 260—271, 274, 276—285, 288—303,
305—307, 309—313, 315, 317—326, 329—
339, 342, 344—352* 355—360, 364—370,
371—417
271, 379, 395
315, 363, 364, 378, 391, 400, 404, 411, 413—415
229—235, 242—243, 246—247, 249, 251, 252,
255, 256, 259—268, 271, 272, 277—285,
288—293, 296, 297, 299—303, 305—310,
313—315, 322, 324, 325, 330, 334, 339—341,
344, 346—350, 355, 357—363, 365, 370,
372—373, 376, 383—385, 391, 401, 403, 405,
412, 415—416

РЕДАКЦИОНА К ОМ ИСИЈА
Вучковић Милорад
Гарчевић Гојко
Гершковић др Леон
Ђ орђевић др Јован
К ризм ап др Хинко
Радмиловић др Јерко
Ш нудерл др Макс

420—424, 426—428, 432—440
419—421, 423—425, 428, 430—431
419—431, 433—440
418—440
418—422, 424—440
418, 421—425, 4 2 7 ^ 2 9 , 437—438
418—419, 421—424, 427—428, 431—432

